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Philosophical Analysis of Blowing the Spirit (Rooḥ) into the 
Body in the View of Al-Hikma Al-Muta‘aliya

[Nourani A, Hosseini Ardakani AM; 1996] MERAAT AL-AKWAN [Javadi Amoli A; 2007] 
RAHIQ MAKHTOUM [Javadi Amoli A; 2009] TASNIM [Sadruddin Shirazi MI; 1975] AL-
MABDA‘ WA’L-MA‘AD [Sadruddin Shirazi MI; 1981] ASRAR AL-AYAT [Sadruddin Shirazi MI 
; 1987] Interpretation of the Holy Quran [Sadruddin Shirazi MI; 1999a] AL-HIKMA AL-
MUTA‘ALIYA FI-L-ASFAR AL-‘AQLIYYA AL-ARBA‘A [Sadruddin Shirazi MI; 1999b] AL-
MAZAHIR  AL-ELAHIE [Sadruddin Shirazi MI; 2004] SHARH USOOL AL-KAFI: the book of 
reason and ignorance [Sadruddin Shirazi MI; 2007] MAFATIH AL-GHAYB [Tabatabai SMH; 
1995] AL-MIZAN FI TAFSIR AL-QURAN [Tabatabai SMH; 1996] Man from the beginning to 
the end [Tusi M; 1995] Beginning and end

The subject of this article is the relationship between the soul and the body and its problem is 
the conflict between the philosophical doctrine of “the physical occurrence of the soul (Nafs)” 
and the Quranic doctrine of “blowing the spirit (Rooḥ) in the body”. Solving this conflict is our 
goal and its method is first to describe both doctrines in their context and then to analyze the 
conflict and resolve it based on the principles of transcendent wisdom. Blowing the spirit in 
the body means degrading and connecting the spirit to the body to plan and control it. The 
physical occurrence of a partial soul for a body means the occurrence of a rational and general 
tactical attention of the soul to this imaginal or corporeal body. It seems that the spirit is the 
intellectual level of the soul and the blowing of the spirit is the physical occurrence of the soul. 
Therefore, the spirit or the rational soul is not a creature with an occurrence, but something 
with its occurrence as belonging to a body. Blowing the spirit into the body or the physical 
occurrence of the soul means its control relationship with the body, not it means being at the 
level of the corporeal body.
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 چکيده
آن، تعارض آموزه فلسفی "حدوث جسمانی نفس" با آموزه قرآنی "دمیدن روح در بدن"  مسألهموضوع این مقاله رابطه نفس و بدن و 

متن ظهورش و سپس تحلیل تعارض و حل آن بر اساس  است. حل این تعارض هدف ماست و روش آن ابتدا توصیف هر آموزه در
حکمت متعالیه است. دمیدن روح به یک بدن به معنای تنزل و تعلق تدبیری روح به آن است. حدوث جسمانی نفس جزیی برای یک 

، همان مرتبه رسد روحنظر میه بدن به معنای حدوث توجه تدبیری مرتبه عقلی این نفس نسبت به این بدن مثالی یا مادی است. ب
روح که از عالم امر است یا نفس که در مرتبه عالم عقل است،  ،عقلی نفس است و نفخ روح، همان حدوث جسمانی نفس. بنابراین

حادث نیست بلکه حیث تعلقی آن به یک بدن، حادث است. دمیدن روح در بدن یا جسمانی بودن حدوث نفس به معنای تعلق 
 .نه به معنای مادی بودن نفستدبیری داشتن آن به جسم است 

 
 مالصدرا، حدوث نفس، نفخ روح ه،یحکمت متعال واژگان:کليد

 
 
 
 
 
  

 

 مقدمه

 تیآن ماه یبحث ها نیتراز مهم یکیبوده و  یاز مباحث مهم در حوزه فلسفه اسالم یکی یعلم النفس فلسف
هداشته و لّب آموزه او ب ژهیبحث توجه و نیبه ا زیارتباط آن با بدن است. مالصدرا ن یروح و نفس و چگونگ

 انیآموزه را ب نیقرآن ا گرید فالبقاء" مشهور است. از طر  ةیالحدوث و روحان ةیصورت جمله "النفس جسمان
 دو آموزه با نیرسد اینظر مه است. ب دهیبدن، خداوند از روح خود در بدن انسان دم هیکرده است که بعد از تسو

روح را  یگر یداند و دیعلت  حدوث م ک  ینفس را حادث و بدن را در مقام شر یکی رایهم تعارض دارند ز
 یاصل سئوالاست.  افتهی( با بدن ارتباط القا)انزال، ارسال،  یکه به نوع ددانیزمان میاز عالم امر و ب یموجود

آن در قرآن  دنیاست که روح و دم نیا یت فرعسئواالوجود دارد؟  یتعارض مذکور راه َحل   یبرا ایاست که آ نیا
ابتدا هر دو آموزه را در متن ظهور  دیحل تعارض با ینفس همان روح است؟ برا ایو فلسفه به چه معناست؟ آ

 میروح را بر اساس مفاه دنیدم یکرد. سپس آموزه قرآن لیبه دقت تحل هیقرآن و حکمت متعال یعنیخودشان 
دو آموزه را در چارچوب حکمت  نیتعارض ا دیرد و در مرحله آخر باک نییتب هیچارچوب حکمت متعال یو مبان
و در بخش سوم  میپرداز یدو آموزه م نیاز ا کیهر  لیبرطرف کرد. در ادامه در بخش اول و دوم به تحل هیمتعال

 .به حل تعارض و ابهام مذکور
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 ریو فقط از روش تفس یو کالم یآن در کتب فلسف یفارغ از معانشود تا مفهوم روح، یقسمت تالش م نیا در
کار رفته ه کلمه در آن ب نیکه ا یاتیتمام آ لیدل نیشود. به هم فیقرآن به قرآن، تا آنجا که ممکن است، توص

 نیکه مالصدرا از ا ییمقاله معنا مروح و نفخ آن مشخص شود. در قسمت چهار  یتا معنا میانموده یرا بررس
روح  یاز ابتدا معنا دیاست که نبا نیشده است. نکته مهم ا هیدر ذهن داشته و تفاوت روح با نفس ارا میهمفا

نفس از  فیروح از متن قرآن و توص فیبا توص دیکار برد. باه هم ب یجاه گرفت و آنها را ب کسانیو نفس را 
 .برد یدو مفهوم پ نیا انیآنها به نسبت م اتیتفاوت و تشابه خصوص یو بررس یکتب فلسف

توان یامر م یستی(. در چ85 کرده است )اسراء: یاز امر  رّب معرف یز یرا چ روح، قرآن آن یستیاز چ سئوال در
 [Tabatabai, 1996: 15] زمان و مکان است، نهاده است یگفت قرآن عالم امر را در مقابل عالم خلق که دارا

عاَلم بودن امر و  یروشن برا نهیاست قر ینیموجود ع کیکه روح  نیا (.54 داند )اعراف:یاهلل م یو هر دو را برا
امر اوست و  ریکه شمس و قمر در تسخنیا نیآن از عالم خلق است. همچن زیامر و تما یبودن معنا ینیتکو

 کیروح  ،نیو عاَلم بودن امر است. بنابرا ینیبر تکو گرید نهیمبارک بودن اهلل که رب دو عالم است، دو قر
است  لیدل نیبه هم دیندارد. شا یتکثر افراد جهیامر است که زمان و مکان و در نت ماز عالَ  ینیتکو یموجود

 .کار رفته استهکلمه در قرآن همواره به شکل مفرد ب نیا

 است یجیتدر یکه خلق، امر  دیتوان فهمی( م2انسان:  ؛11 نحوه استعمال کلمه خلق در قرآن )صافات: از
[Tabatabai, 1995: 528] .و  یشوند، دفعیم جادی" اکونیعالم امر و موجودات آن که با "کن ف جهیدر نت

( هم موجب 50است )قمر:  وداتکه هم موجب ظهور موج یدر مورد امر اله لیدل نیاند. به همیجیتدرر یغ
گردش نگاه )کلمح بالبصر( استفاده کرده است.  کی ایهم زدن  چشم بر کی ری( از تعب77 بازگشت آنها )نحل:

یموجود م ءی"باش" و آن ش دیگویم زیهمان است که به آن چ ،یز یامر او در هنگام اراده چ دیفرمایقرآن م
نفس  یز یوجود هر چ رایدارد، عالم امر دخالت و حضور دارد ز جودکه و یز یدر هر چ نی(. بنابرا82 :سیشود )

و تأخر موجودات بعد از گفتن کلمه کن توسط اهلل و عدم سبقت گرفتن  عیتوان از تفریاست. م زیهمان چ
( ینه زمان ،یشود که عالم امر، قبل )رتبیم جهی( نت27 :اءیو عمل کردن بر اساس امر او )انب یبر قول الهک یمال
موجودات  نیدارد. بنابرا امیصادر گشته و بر آنها ق یاز موجودات امر  یعالم خلق است و هر موجود زمانمند زا

با آنها دارند،  یومیّ ق ت  یمع یعنیداشته و به همراه آنها هستند  یعالم امر بر موجودات زمانمند، احاطه وجود
گفته اتیاز خصوص. [Tabatabai, 1996: 19] میاکه در آن ساخته یذهن ما با تمام موجودات تیمانند مع

توان یم یمکان است و به اصطالح فلسفیزمان و بیب یکرد که روح امر توان برداشت یشده در مورد عالم امر م
است.  هیبا آموزه حدوث نفس در حکمت متعال یبودن روح در تقابل ظاهر  میاست. قد میقد یگفت امر 

 کیبه  نیتعادل مزاج جن دنیدر مورد حدوث نفس بعد از رس أمش حکمتبا آموزه  یدر تعارض ظاهر  نیهمچن
 .حد خاص است

 نیدر ا اتیآ نیاستفاده شده است. در مشهورتر یجسمان ینفخ روح در امر  ای دنیدم ریاز قرآن تعب هیچند آ در
رنگ  رهیلجن بدبو و ت کیگل خشک حاصل از  یرا از نوع که آن یبدن هیبعد از تسو دیفرمایخداوند م نهیزم

که از گل خلق شده از روح خود  یبدن هیتسوبعد از  ای( 29 :دمم )حجر یاز خودم را م یخلق کرده ام، در آن روح
نسل انسان را از  افتنیشروع خلقت انسان را از گل دانسته اما ادامه  گرید ایهی(. در آ72 :)ص امهدیدمدر او 
نموده و سپس از روح خود در او  هیآب را تسو نیا دیفرمای( و در ادامه م8 :پست دانسته )سجده یآب دهیچک
از  زین (ع)یسیداستان خلق ع انی(. در ب9 :سمع و بصر و فؤاد بعد از آن است )سجده یااست و داشتن قو دهیدم
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و  «یروح» ری(. تفاوت دو تعب12 :می؛ تحر91 :اءیاستفاده شده است )انب (س)مینفخ روح ما در جسم مر ریتعب
 .شده است دهیبدون واسطه دم رایز ؛است «یروح» ینشانه باالتر درجه وجود« روحنا»

ارسال و انزال است که موجب  یتوان گفت نوعیم یروح آنچه که بر اساس شواهد قرآن دنیدم یمورد معنا در
از  هیآ کیدر . [Tabatabai, 1996: 154; Javadi Amoli, 2009: 221] شودیجسم با روح م کیارتباط 

 هیتسو یدارا یتواند به شکل بشر یم (س)میشده به مرروح ارسال نیارسال روح  ما استفاده شده است. ا ریتعب
( و انزال در شب قدر 2 :)نحل واسطه روح از عالم امره ب کهیانزال مال ریاز تعب هی(. در دو آ17 :میمتمثل شود )مر

( بر قلب 193 :)شعرا نیاالمروح ای( 102 :القدس )نحلواسطه روحه انزال قرآن ب ریاز تعب هی( و در دو آ4 :)قدر
ه ب کیانزال مال زیدهنده باالتر بودن عالم امر و روح و ن. ارسال و انزال نشاناست سخن گفته شده (ص)امبریپ

 .است کیدهنده مرتبه باالتر روح و احاطه آن بر مالواسطه روح نشان

 القا نیکه عبد او باشند، سخن گفته است که حاصل ا یاز کسان یروح از امر از عالم امر بر برخ القااز  هیآ کی در
که خداوند  هیآ نیهم ی(. از ابتدا15 :باشد )غافر یتواند انذاردهنده نسبت به روز تالقیاست که آن فرد م نیا

روح، موجب رفعت درجات آن  القاکه  دیتوان فهمیم ،ستنموده ا یالدرجات و ذوالعرش معرفعیخود را به رف
تواند به انسانیفرد م نیاست که ا لیدل نیاست. به هم عیمصداق از درجات رف کیفرد مؤمن شده و عرش 

با مقام وحدت عالم تذکر دهد و آنها را نسبت به رفتار خود در  یدر مورد بازگشت به اصل خود و تالق گرید یها
از او که به  یااز او و کلمه یرا روح (ع)یسیخود ع زین هیآ کیبد، انذار دهد. در  یاخالق لکاتو کسب م ایدن
تواند اشاره یکرده م یجسم را روح معرف یانسان دارا کیکه  نی(. ا171 :)نساء دینمایم یشده معرف القا (س)میمر
. ستیهمراه با تنزل ن القارسد یم رنظه تنزل روح است. ب زیداشته باشد که جسم انسان و عالم ماده ن نیبه ا
مثال  یشود. برایم القابه او  یمرتبه باال امر شود که فرد باال رفته است و در آن یانجام م یدر مواقع نیبنابرا

ن َلُدن»(. از عبارت 6 :)نمل یکرد یتلق میعل میتو قرآن را از نزد حک دیفرمایم (ص)امبریخداوند به پ توان یم« م 
کلمات به  یتفاوت دارد. در مورد تلق یتنزل به زبان عرب ایبا آن تنزل قرآن در شب قدر  القا نیا هک دیفهم

نموده است  افتیکلمات را در نیا نیبه زم ییقبل از هبوط نها (ع)وجود دارد که آدم نهیقر نیا زیحضرت آدم ن
شود یکم م طانیفرد و ش نیفاصله ب زین ردمو نیکند که در ایم القارا  یامور  زین طانی(. البته ش37-38 :)بقره

خود را  اتیامور را خداوند نسخ کرده و آ نی. البته ادیآیم نییپا دیاز مقام توح یبا تمنا و آرزو نمودن، نب رایز
 .(52 :)حج دینمایمحکم م

از اهلل را  یروح هیآ کی( و در 110 :؛ مائده253و  87 :)بقره (ع)یسیکننده حضرت عتاییدالقدس روح هیدو آ در
تواند یم تیکردن است و تقو تیتقو یکردن به معنا تایید. دانسته شده است (22 :)مجادله نیکننده مومنتایید

باالتر باشد.  یو همان نفخ روح یر یتدب وجهت ینوع دیکردن هم با تایید نیهم در جسم باشد هم در ذهن. بنابرا
توجه  یشود نوعیم انیب زی، ارسال و انزال نالقا ریرسد که نفخ روح در بدن که با تعابیدر مجموع به نظر م

شود تا آن  یتوجه موجب م نیجسم و ذهن است. ا یدارا یبه موجود دان یمکان و فرا یزمان و فرا یموجود عال
اش و در یانسان در طول زندگ کیدر  اتیح نیقدرت و علم شوند. ا یعنی اتیاز ح یبمرات یجسم و ذهن دارا

 .از عالم امر است یو دور  یکیتفاوت در نزد نیتواند متفاوت باشد و ایمختلف م یهاانسان

 

 بودن حدوث نفس یجسمان
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اما از . [Sadruddin Shirazi, 1999a: 347] ة الحدوث استیجسمان  یمعتقد است که نفس انسان مالصدرا
ل ونفس در ا. [Sadruddin Shirazi, 2007: 536] است یمجرد از ماده و روحان ،یدار یجهت بقا و پا

و به  دله و معقوله را ندار یكمال صورى و صورت محسوسه و متخ چیاست كه ه اولى والىیبه منزله ه شیدایپ
 Nourani & Hosseini] گردده مىیه و كلّ یصور مجّرده جزئ یرسد كه فعال و دارااى مىمرور به مرتبه

Ardakani, 1996: 506] .نفس  د،یخاص رس یعناصر به مزاج اریبس باتیبدن بعد از ترک نکهیدر واقع بعد از ا
منجر  تیشود که در نهایم علنفس از قوه به ف یجیمنجر به خروج تدر تیحرکت در نها نیود و اشیحادث م
موجود ثابت در  کینفس ناطقه  جهینت در. [Javadi Amoli, 2007: 307] گرددیم یعقل قیبه حقا دنیبه رس

تحّول و تبّدل  ا دردایم زیبدن، جوهر نفس ن یبلکه، به همراه حرکت جوهر  ست،ین شیحد ذات و جوهر خو
توان گفت در یم یبلکه به طور کل ستیامر مختص به نفس ن نیا. [Sadruddin Shirazi, 1999b] است

 ,Javadi Amoli] در هر لحظه تازه و حادث است یز یهر چ لكهست بین یثابت و باق یز یعت چیجهان طب

كند. در یثبات و تجّرد، حركت مال است كه به سمت یس یقیواحد حق کیدر واقع جهان  ماده . [104 :2004
عالم قدس و ملکوت دارد، خصوصا انسان که اشرف  یبه سو یحرکت استکمال ینوع یجوهر  ءیهر ش جهینت

 .[Sadruddin Shirazi, 1999b] مخلوقات است

امکان وجود همراه آن )مع  گرید یالماده( را دارند و برخ یامکان وجود )ف ا،یاز اش یبه اعتقاد مالصدرا برخ
که وجود آن نه در ماده، بلکه  یاست و دسته دوم همانند نفوس انسان یالماده( را. دسته اول مانند صور جسمان

به ساحت وجود گام  نکهیا یبرابر بوده و برا دمشوجود و ع ،یهمراه آن است. از آن جا که هر ممکن الوجود
 ازمندیبه مرز تحقق ن دنیرس یبرا زین یدهد، نفس انسان لیه سمت وجود مبه مرّجح دارد که آن را ب  ازینهد، ن

 Sadruddin] است یستیوجود و تحقق بر عدم و ن یمرّجح است و ماده که همان بدن باشد، مرّجح نفس برا

Shirazi, 1999b].  

که از  ستین نیچن یعنی. میبودن نفس بدان یماد یبودن را به معنا یجسمان دیاست که نبا نیمهم ا نکته
در اثر  زین ینفس ماد نیاست حادث شود و بعد ا یکه ماد ینفس ،یاست بر اثر حرکت جوهر  یکه ماد یجسم

بودن  ییمانند خرما ثحدو یبودن نفس در ابتدا یبه نفس مجرد شود. جسمان لیتبد یاشتداد یحرکت جوهر 
خرما و اقدام به فروش آن، خرما  دیمدرسه است. خرما فروش قبل از خر ریبود مد یامدرسه ایخرمافروش 

مدرسه نبود اما انسان  ریآن، مد تیریمدرسه قبل از ساخت مدرسه و قبول مد ریفروش نبود اما انسان بود. مد
 زین یبود. نفس کل ینفس نبود اما نفس کل ه،یبه مرتبه تسو دنیقبل از ساخت بدن و رس زین ییبود. نفس جز

 .نبود اما روح بود ی( نفس کلیماد ای یقبل از ساخت عالم جسم )مثال

 

  آن دنیروح و دم یفلسف لیتحل

 یروح معنا دنیدم یمعنا نییقبل از تب دیبا نیشود. بنابرا یبدن انجام م هیروح در بدن بعد از تسو دنیدم
 .معلوم گردد دیتفاوت نفس و روح با نیبدن روشن شود. همچن هیتسو

  بدن هی. تسوالف

استحقاق آن  شیو اعتدال به واسطه استعداد خو استوابه حالت  یکه نطفه انسان یزمان یعیرابطه با بدن طب در
 [Sadruddin Shirazi, 2007: 514] بر او افاضه گردد دیکه او را اداره نما یاکننده ریکه نفس تدب ابدی یرا م
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 خاص بدن ضرورت دارد جو نگهبان مزا مبدا همعتقد است وجود نفس است که به مثاب نیو صدرالمتاله
[Sadruddin Shirazi, 1999b] .یعیمزاج بدن طب لیو تعد هیکند که تسو یم انیدر ادامه ب نیصدرالمتاله، 

آن در  یملکات و خوها لیصفات نفس و تعد هیو آن تسو میدار زین یگر ید هیاست و ما تسو نینخست هیتسو
 یاوست م هکه از عالم امر خداوند است و کلم یو افاضه روح اله ضانیاست که در خور ف یحدود چهل سالگ
 یبه معن یه و عالمیو نفخ و روح در هر نش هیتسو هاست و واژ  ینفسان یاز روح بشر  ریغ یاله یگردد. روح امر 

 Sadruddin] ات مطابق و برابر هم اند، ظاهر با باطن، و بدن با نفس مطابقت داردیاست، جز آنکه نش یگر ید

Shirazi, 2007: 514] .در مراتب مختلف  یخلقت انسان همادکه بر سر  یعبارت است از افعال هیتسو نیبنابرا
 هیشد تسو انیدر آورد. بنابر آنچه ب یدر صورت و معن استواآن را به صفت و حالت  لهیوس نیآمده است تا به ا
 هبه واسط یگر یحاصل شود و د ینفس بر اوست، که انسان بشر  ضانیاز آن دو به جهت ف یکیدو نوع است: 

بدن  یبرا هیاول هیتسو جه،یشود. در نت یحاصل م یاست بر نفس او که انسان ملکوت یو تابش روح اله ضانیف
 .[Sadruddin Shirazi, 1981: 130-131] نفس یبرا یدوم هیاست و تسو

تمثل همان صفات نفس است.  یبدن برزخ رایز میبدان یبدن برزخ هیصفات نفس را همان تسو هیتسو میتوانیم
لّ  یمانند همه اجسام ماد زیانسان ن یجسم ماد نیبنابرا هر چه  رایاست. ز یمسبوق به جسم برزخ ،یاز نظر ع 

ُنسخ و کتب در وجود  نیو ا استدر عالم مثال و عقل  ییهانسخه یشود دارایم دهیدر عالم محسوسات د
 .[Sadruddin Shirazi, 1999b] االشرف فاالشرف و االقرب فاالقرب بیمترتب هستند بر ترت ییابتدا

 . روح و نفس و تفاوت آنهاب

 فشیاست که امکان تعر یروح از آن مطالب قتیحق که کندیم انیروح ب قتیدر رابطه با حق نیصدرالمتاله
 Sadruddin]است یدرجات متعدد یبلکه دارا ،ستین یدرجات و مقامات آن به حد واحد رایز ،ستین

Shirazi, 2004] .یبحث م آناز  یعیاز نفس است که علما طب ریذکر شده است غ میکه در قرآن کر یروح
روح  یاند به کثرت بدن و حادث به حدوث بدن هستند ولر ینفوس کث میکرد انیهمان طور که قبال ب رایکنند، ز

است که  یاز اسرار اله یروح سر . [Sadruddin Shirazi, 2004] واحد است و قبل از اجساد موجود است
ُقل  ) است یربان امر نکهیمگر ا ستیآن ن فیدر تعر یکرد و رخصت فیتوان توص یرا نم تشیو ماه قتیحق

ْن َأْمر  َربِّي وُح م   کنند وجود ندارد فیعقول بتوانند آن را توص نکهیاحتمال ا یو امور ربان( 85 اسراء:؛ الرُّ
[Sadruddin Shirazi, 1975: 252] .بسيط از عالم امر و بقا است نه از عالم  یروح، جوهر  ه،یآ نیبراساس ا

روح  ایالقدس را روح اعتبار گاه آن نیبه هم. [Sadruddin Shirazi, 1981: 105 & 355] خلق و فنا
عوالم است  نیعالم امر که همان عالم عقل است، اول. [Sadruddin Shirazi, 2007: 729] نامندیم یاالمر 
امکان  ینفس االمر اصال دارا یبلکه عالم امر ف ستیتر از او نمیتر و عظفیاز ممکنات، شر یممکن چیکه ه

 تیعالم عقل بخاطر نوران تیماه هیشده و سا دهیپوش ینوراالول تعال یهاامکان در شعاع یکیتار رایز ستین
عقول و نفوس، شعله  ریانوار سا رایشده است. عقل اول  مانند شمس عالم عقول است ز یاهلل مخف ییایکبر
مثال عالم عقل در عوالم  نیخدا و مثال او در عالم عقل است. همچن فهیباشند. او خل یاز نور او م یها

ْعلىخداوند فرموده رایاست در عالم حس ز دیخورش نهمچو ماوات. عقل اول را عقل کل،  : َو َلُه اْلَمَثُل اْْلَ ي الس  ف 
. [Sadruddin Shirazi, 2007: 723] نامند یهم م هیمحمد قةیو حق نیعنصر اول، بهمن، العالم، امام مب

امر واحد خداست  (50)قمر،  «ةو ما امرنا اال واحد» هیعقل اول است که بر اساس آ نیمالصدرا معتقد است هم
دست راست  ،«نهیمیب اتیوالسموات مطو» هیعقل است که بر اساس آ نیباشند و همیدر آن م ایکه تمام اش

 .[Sadruddin Shirazi, 2007: 724] اندشده دهیچیها در آن پخداست و آسمان
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عالم امر در ذات خود موجود  نیاست که بدان اتصال دارند. همچن یو تکثر روح بر وفق تعدد و تکثر نفوس تعدد
 :Sadruddin Shirazi, 1981] گردد یحق متکثر و متعدد م جادیو ا ضیاست که به حسب جهات ف یاگانهی

)ع( هفتاد  یاز عل یثیملک که بر اساس حد نیهمان عقل فعال است. ا ایعقل در عالم امر  نیروح آخر. [106
شود و تمام صور و نفوس ناطقه به واسطه او بر مواد عالم  یم دهینام یامر روح ایالقدس هزار وجه دارد، روح

 زیبر جسم انسان ن یمن روح هینفخت ف هیروح است که بر اساس آ نیشوند. هم یماده و ابدان، افاضه م
 .[Sadruddin Shirazi, 1987: 729] شودیم دهیدم

لوح محفوظ و  ن،یموجود آن را نفس کل، روح االم نیعقول، عالم دوم، عالم نفس است و اول ایاز عالم امر  بعد
بوده و نفس واحد  اتی" آب حیح ءی: وجعلنا من الماء کل شهیموجود بر اساس آ نینامند. همیم نیکتاب مب

از  یانفس مرتبه یعنیشوند. یم خلق: "خلقکم من نفس واحده" همه نفوس از آن هیو کل است که بر اساس آ
مشتمل است بر جميع  هیکل هو نفس واحد. [Sadruddin Shirazi, 2004: 382] است یروح امر  قتیحق

او معتقد  نیهمچن. [Sadruddin Shirazi, 1981: 94] كلي مشتمل است بر جميع عقول نفوس و روح
مقامات و درجات متفاوت است  اتذ یبلکه نفس انسان ست،ین یمقام معلوم یخود دارا تیاست نفس در هو

 نیصورت مخصوص به همان عالم را دارد و به هم یسابق و الحق است و در هر مقام و عالم ةیآن نش یو برا
 .[Sadruddin Shirazi, 1999b] آن سخت است قتیخاطر درک حق

آن دو عموم خصوص مطلق است. نفس  نیعام و خاص است که نسبت ب نیروح و نفس مانند فرق ب نیفرق ب
 ریبه بدن دارد که همان تدب یر ینفس، تعلق تدب یر یتدب تیثیح رایزشود یمدبر بدن است و از بدن جدا نم

 کند یروح بما هو روح بدن را ترک م یندارد، ول یتیموجود گریاست که اگر از بدن جدا شود د یاستکمال
[Sadruddin Shirazi, 1999b] .تبدن اس کی یینفس جز یتوان گفت روح همان مرتبه عقل یم  

   . نفخ روحج

بدن مانند  نیمثل آن زغال است. بنابرا ور شود وشعله زمیکه ه ییعبارت است از حرکت دادن هوا تا جا نفخ
واسطه ه است ب یاست در منافذ و اجواف آن، و نفخ سبب اشتعال روح بخار  ییروح مانند هوا نیا زغال است و

نفخ در عالم  قتیحق. [Sadruddin Shirazi, 2004: 383-385] است یآتش نفس، وتنور آن روح امر 
بر قالب   یاله یاز جوف نافخ به جوف منفوخ، نفخ است. افاضه نور از روح علو یصورت عبارت است از: اخراج ش

 اتیرا دارد و انوار حس و ح ینور عقل و نور اله ضانیکننده فکه قبول یوانیروح ح یعنی یمعتدل مستو فیلط
که باعث  یاز افاضه روح بر بدن به نفخ در آن. سبب دشو یم ریقالب بدن و تعب ااز اجز  یینافذند در هر جز

در قابل است. اما صفت فاعل،  یدر فاعل و صفت یشود سبب صفت ینطفه م لهیدر فت یوانیاشتعال نور روح ح
او  یبه ذاته است بر هرچه که برا اضیاو ف رایاست ز یکه او سرچشمه هر وجود یجود و بخشش اله نیب

حاصل شده  هیو اعتدال است که بواسطه تسو استوارا دارا باشد. اما صفت قابل،  یقتیقاستعداد قبول وجود و ح
که  یگونه روح علوشود، همانیمزاج افاضه م لیو تعد هیگونه که نفس بر بدن در هنگام تسواست. بدان همان

عدالت افاضه  هاخالق بواسطه حصول ملک لیو تعد هیاز امر خداوند متعال است بر نفس در هنگام حصول تسو
بر عرش روح  استواو  یوانیح یقوا تیانسان استحقاق مسجود یاول و نفخ روح ادن هیشود و بواسطه تسویم

استحقاق خالفت  یدوم ونفخ روح اعل هیواسطه تسوه کرده وب دایرا پ نیبواسطه خالفت خداوند در زم یبخار 
از عالم امر  ی. روح علوکندیم دایرا پ هیکل قهبر عرش نفس ناط استواکه ویمال تیمسجود الّله در سماوات و

 .[Sadruddin Shirazi, 2004: 385-386] است
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به اعتدال با هم  کینزد یصورته ب افته،یصفا و خلوص  یعیکه عناصر طب ردیگیصورت م یروح وقت دنیدم نیا
موجب قبول  شتریصفا و اعتدال ب رایبرسد ز وانیباالتر از نبات و ح یبه مرتبه ا یکمال ریممزوج شده و در س

و نفخت  تهیفاذا سو:»هیآ اساسمزاج همان است که بر  لیتعد نیشود. ا یم ترفیتر و جوهر شرکامل ضیف
را داشته باشد.  ریتصو افتیدر یاست تا آمادگ نهیدادن آ قلیشده و همان ص دهینام هیتسو ،«یمن روح هیف

 ی. از نظر او روح الهیشود نه روح الهیافاضه م نیبه جن یهنگام روح بشر  نیالبته مالصدار معتقد است در ا
 یگر ید یبه معن یطالق تسويه و نفخ و روح در هر مرتبه وجودا رایاست ز ینفسان یاز روح بشر  ریغ یامر  ای

 لیدر اوا افت،ی لیشده و ملکات و اخالق اگر تعد هیاگر صفات نفس تسو یبعد از افاضه روح بشر  یعنیاست. 
 یعنیاند  گریکدیو مطابق  یوجود مواز  یهاهیشود. البته چون نشیبر انسان افاضه م یروح امر  ،یچهل سالگ

بر  زینفخ و روح ن ه،یتسو یبر هم تطابق دارند، معان زیاش مطابق است و نفس و بدن نبا باطن یظاهر  ره
 .[Sadruddin Shirazi, 2004: 828] ندا متفاوت یوجود ثیحسب هر مرتبه از وجود از ح

به آن روح  میکه در طب قد یروح مورد نظر است با  روح دنیکه در مبحث دم یتوجه داشت که روح دیبا
 حیدارد. در توضشود، تفاوت یم جادیبلغم، صفرا، سودا و خون ا یعنی هاخالص اربع هو از صفو ندیگو یم یبخار 

« لمزاج الجوهر الذى يسمى روحا رنامقا»كه گفته است  گفت مراد از روح دیبا یتفاوت روح مجرد با روح بخار 
بخارى است كه  روح یانسان یکه حامل همه قوا [Tusi, 1995: 177] است فیلط یبخارى و جسم روح

 نیبنابر آنچه در باال گفته شد ا. [Nourani & Hosseini Ardakani, 1996: 429] مشاكل جوهر سما است
که  یامر  یروح ای یرا از روح انسان و آن دینام یوانیح یروح ای یرا روح بشر  است که مالصدرا آن یهمان روح

 .دانست زیممکن است بر فرد افاضه شود متما یبعد از چهل سالگ

 

 گيریجهینت

نفخ  یآنگاه آموزه قرآن میبدان یینفس جز یزمان و مکان است، همان مرتبه عقل یروح را که از عالم امر و ب اگر
بودن حدوث نفس، تعارض نخواهد داشت. روح و عقل فارغ از زمان و مکان اند و  یجسمان یروح با آموزه فلسف

 ،یو مثال یماد یهاجسم ریمثال و ماده و تدب مروح و عقل با تنزل به مرتبه عال نیندارند. اما هم یحدوث زمان
نوع وجود مضاف به جسم  کی یو پسر  یعنوان نفس مانند عنوان پدر  نیکنند. ایم دایعنوان نفس را هم پ

 ریمعنا که بدون جسم، تدب نیالحدوث است به ا یعنوان نفس، جسمان نیدارد و بدون آن معنا ندارد. بنابرا
 نیاست. بنابرا یاز نفس ماد یمراتب ایاست  یادم یمعنا که نفس در ابتدا، امر  نیجسم معنا ندارد نه به ا

 یر یجهت گ ،یر یتوجه تدب نیبه آن جسم است. چون ا یر یتوجه تدب یبه معنا ییجسم جز کیروح در  دنیدم
 .تواند حادث شود یاست و بعد از حدوث بدن، م یجسم دارد، جسمان کی یبه سو

نفس قبل از وجود  یعقل تیثی. حیر یتدب تیثیو ح یعقل تیثیل است؛ حیقا تیثینفس دو ح یبرا مالصدرا
هر بدن است،  یر یتدب تیثیابدان و ح ریبدن و سا نیا هبدن موجود است چرا که او خود، در مقام علت سازند

کند و  یم ادینفس  بودنالحدوث  تینفس، حادث به حدوث بدن است که از آن به جسمان یر یتدب تیثیاما ح
در قوس صعود  ییابتدا هنفس در قوس نزول است که مرتب ییانتها هنفس، مرتب یمنظور از حدوث جسمان

است.  یسع یداشته و کل یبلکه وجود جمع ستین ییجز ینفس، امر  یعقل تیثیتوجه کرد که ح دیاست. با
بودن و مجرد بودن نفس قبل از تعلق به  میدارند و منظور از قد یعلت عقل کی ییتمام نفوس و ابدان جز یعنی

 .نفس است یعقل تیثیح نیبدن، هم
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انسانى است كه متعلق به بدن و مدبر آن است؛ بلكه  روح نازله توان گفت نفس، مرتبهیم یبه طور کل نیبنابرا
كه در حقيقت، صورت واقعى بدن و حافظ  یو نفس است؛ نفس روح نازله خود بدن با حفظ عنوان بدن، مرتبه

و روح شعاعى از اشعه  روح نازله مرتبه نفسن، مصنوع نفس و بد ن،یوحدت و هويت شخصيه اوست. بنابرا
اى جسمانى و بر اثر قابليتش و حسن تدبير مربيش در بقا روحانى عقل مفارق است كه نفس در حدوث قوه

اند، به لحاظ مظاهر و مجارى بروز و ظهور و يا شجره هويت انسان کگردد، و همه اعضا و قوى كه فروع يمى
 .شود، و پيكر هستى مطلقا همين سان استمتكثر مى شصدور آثار و افعال
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