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  **زهرا نقوي       

  چكيده
، فلسـفي ، از ديـدگاه   هـاي تجربـي   غيـر از دانـش   بـه  است كه ايمقوله» موت«پديدة 

 جايگاه بحث، پيوند استواري شود و به لحاظ يق مطالعه ميطورعم عرفاني به وكالمي 
 دارد.و مراتب آن در حكمـت و عرفـان   حقيقت روح  النفس عقلي و ا ابواب علمبنيز 

بــــا اســــتناد بــــه آيــــات قرآنــــي و روايــــات  طباطبــــايي محمدحســــين عالمــــه
ت السالم و بر مبنا و ممشاي حكمت متعالية صدرايي بر ايـن بـاور اسـ    عليهم معصومان

حـدوث جسـماني داشـته و    در نشـئة طبـع،    كه متعلق است مراعالم  اصالتاً به روحكه 
؛ شـود  مـى  جـدا از بـدن   سـرانجام و  يافتـه تجـرد  ر خـود،  جوهدر تدريج با حركت  به

 . ايشـان مـرگ را  شـود كلى از بدن جدا و مسـتقل مـي   با مرگ تن، به ترتيب كه بدين
توجـه   و بـا  نه نابودي و پوچ شدن؛ دانندمي ديگر ةبه مرحل اي انتقال از مرحله درواقع

 ،يكـى از آن دو  ؛كنـد هـا بيـان مـي    دو مرحله از مرگ را براى انساني، به آيات قرآن
 در ي اسـت شود و ديگـري مرگـ  همان مرگى است كه سبب خروج آدمى از دنيا مي

 نطباطبايي، افزو حكما ازجمله عالمه برخي از آخرت.نشئة برزخ براى ورود به  عالم
كـه   از مـرگ نيـز بـاور دارنـد     ديگـر  دو نـوع بـه  ، و اجل محتـوم  بر مرگ اضطراري

  مرگ ارادي. و ند از: مرگ طبيعي ا عبارت
  .خموت، توفي، برزعالم امر، عالم خلق، نفس،   :واژگان كليدي

                                                      
 .استاد فلسفة دانشگاه عالمه طباطبايي(نويسندة مسئول)  *

  .آموختة كارشناسي ارشد فلسفه و كالم اسالمي از دانشگاه عالمه طباطبايي دانش ** 
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   درآمد
اين معنا كه سرانجام كار بشر، به اين عالم و مقتضيات جهان مادي محدود نيسـت، معنـايي   

الهـي و نيـز آن دسـته از     غيـر  خاستگاهها با  مورد اتفاق تمامي اديان الهي، برخي آييناست 
انديشمندان و فيلسوفاني كه روح (نفس) انسـاني را برخـوردار از فناناپـذيري و سـرمديت     

ست كه وجود زندگي پس از مرگ، مـورد تصـديق عقـل و    ا دانند. الزمة اين مطلب آن  مي
واقـع   عور و ادراك سـليم از پـذيرش آن خـودداري نكنـد. در    فطرت آدمي قرار گرفته و ش

توان گفت از زمره قضايايي كه مورد تصديق عقل عام قرار گرفته و نفي آن اگر مسـتلزم   مي
كم مودي به ناسازگاري مفهومي خواهد شد، لزوم استمرار زندگي پس  تناقض نباشد، دست

عي به مدد قوة روحاني است. تصديق از مرگ تن و درك عالمي به غير از عالم مادي و طبي
بدن  -يا نفي اين قضيه، خود با نظر و مسبوق به تعريف انسان و تبيين و توجيه ثنويت نفس

و نيز تبيين چگونگي اشراف و اصالت و تدبير روح و نفس نسبت به بدن عنصري است؛ به 
كه منكر زنـدگي  انگار قديم و جديد  انگار، شكاك و نيست همين دليل است كه مكاتب ماده

هاي مترتب بر دعاوي خود، تاب و توان مقاومـت   اند، در برابر ايرادها و اشكال پس از مرگ
اند. با اين وصـف اگـر تصـديق     را نداشته و از نفي و طرد وجود نشئة اخروي، طرفي نبسته

تـوان آن را قريـب بـه بـداهت دانسـت؛       زندگي اخروي نزد عقل، جزو بديهيات نباشد، مي
  هاي بسياري بر اثبات اين مطلب اقامه شده است. برهانهرچند 

الـنفس عقلـي و بحثـي،     در ساحت كالم و فلسفه  و در ذيل مباحث مربـوط بـه علـم   
شود كه بيشـتر بـر ثنويـت نفـس و بـدن و مغـايرت        تصويري از حقيقت آدمي عرضه مي

تركيب و نحـوة  ماهوي آن دو استوار است و مالزم با آن تقريري نيز از ماهيت اجزاي اين 
هـا و   در بسـياري از رسـاله   افالطونيابد؛ براي نمونه  اتحاد آنها با يكديگر نيز ضرورت مي

با دعوت مخاطب به اندك التفات به  فدروسو  فايدون، جمهوريهاي  جمله در رساله از
روشني ضرورت استمرار حيات روح  جهاني، به سرشت راستين آدمي و جوهرة حيات اين

تـوان   كند. البتـه نمـي   ن را اثبات و داليل خصم را با ذكر شقوق آن باطل ميپس از مرگ ت
ظاهر امري روشن و مورد تصديق عقل  انكار كرد كه هرچند وجود حيات پس از مرگ، به

جمله توجيه معقول كيفيت مرگ را نيز به همـراه   هاي نظري و از سليم است؛ ولي دشواري
هـاي بشـر    ترين پرسـش  و لوازم آن در رديف مهم رو چگونگي موت و احكام اين دارد؛ از



 

 

 

 

  

7  

دگا
ز دي

ن ا
ب آ

مرات
 و 

واع
ت، ان

 مو
ت
قيق
ح

المه
ه ع

 
ايي

اطب
طب

  

روســت كــه از يـك ســو بــا   قـرار داشــته و دارد. اهميـت آگــاهي از حقيقــت مـرگ ازآن   
گيـري اخالقـي بشـر و     جهاني آدمي، جهت هاي اين شناسي به معناي عام آن، دغدغه انسان

ينش و در درواقع با تمامي پيكرة حيات دنيوي او و از سوي ديگر با غايت به هـدف آفـر  
ذيل آن معنا و مفهوم زندگي ربط وثيق دارد. در سنّت فلسفي قديم، اين معنـا نخسـت در   

النفس مطرح شده و سپس بازتـاب آن در حكمـت عملـي و در ذيـل مباحـث       قلمرو علم
اخالق، سياست و معادشناسي بيان است. اين موضوع در سنّت فلسفي جديـد و معاصـر،   

نجانده شده است و سپس بازتاب آن در قلمروهـايي چـون   شناسي گ عموماً در ذيل انسان
خـورد. نـزد    شناسي، رفتارشناسي و فلسفة ذهن بـه چشـم مـي    شناسي تجربي، جامعه روان

النفس شامل مباحثي چون حدوث، جوهريـت، تجـرد، قـواي نفـس و      حكما، مباحث علم
به تقريـري   رابطة آن با بدن است و هر كدام از آنها بر حسب مباني و مشرب خاص خود

از حقيقت نفس پرداخته و متناسب با تقرير اخير، ديدگاه آنان دربـارة مـرگ و كيفيـت آن    
تا عصر حاضـر   فارابينيز شكل گرفته است. در سنّت فلسفي عالم اسالم، تمامي حكما از 

دربارة اين موضوع، اظهار نظر كرده و چگونگي استمرار زندگي پس از مرگ تن را موجه 
نيـز بـا ابتنـا بـر مبـادي       عالمه محمدحسين طباطباييكيم و مفسر بزرگ قرآن، اند. ح كرده

ماننـد ديگـر موضـوعات، تبيـين و       عقلي و به استناد آيات قرآني و روايات معصـومان 
تقريري نوآورانه در اين زمينه عرضه كرده و احكام و لـوازم عقلـي را بـا نصـوص دينـي      

الت وجود صدرايي و احكام و لوازم آن، يعنـي  پيوند زده است. ايشان بر مبناي مشرب اص
حدت حقيقت نفـس در  حركت جوهري اشتدادي همچنين و تشكيك در مراتب وجود و

عين برخورداري از مراتب عرضي و طولي، تقريري برآمـده از نصـوص دينـي را عرضـه     
را به مثابـه ديـدگاه خـاص ايشـان بـا ذكـر       » حقيقت موت«كرده كه در اين نوشتار عنوان 

  ايم: دماتي چند برگزيدهمق

  هاي وجودي انسان ساحت. 1

هاي وجودي انسان پيوند اسـتواري دارد. اينكـه    مرگ و حقيقت آن با ساحت يا ساحت
اي صرفاً مادي است يا هيئتي روحاني و يا تأليفي است مركب از اين دو، به  انسان پيكره
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آنچـه   بـر  دهـد. بنـا   يچيستي مرگ و معناي حيات پس از آن، پاسخي كامالً متفاوت مـ 
گفتيم، با فرض و تصديق وجود يـك يـا دو سـاحت پايـه (سـاحت مـادي و سـاحت        

انگـار از   انگـار و ثنويـت   براي بشر، دو سنخ نظريـه، يعنـي وحـدت    روحاني يا نفساني)
پذير است و متناسب با آنها توجيه مرگ و نيستي نيز شكل گرفته است.  يكديگر تفكيك

ي مطلق است يا اينكه مرگ، پايان زنـدگي نيسـت؛ بلكـه آغـاز     مرگ همانا نابودي و فنا
ها، فروعاتي مشتمل بـر   تجربة حياتي از سنخ ديگر است. در ذيل هر كدام از اين ديدگاه

بـااليي از   شـود كـه درمجمـوع فهرسـت بلنـد      نحوة ارتباط نفس و بـدن نيـز ديـده مـي    
اينجا بـه پرسـش مشـترك    دهد و ما در  تشكيل ميرا  هاي مرتبط با چيستي مرگ ديدگاه

  پردازيم. انگار مي انگار و ثنويت آنها ذيل دو عنوان وحدت

 انگار ديدگاه وحدت .1-1

هـاي گونـاگون    فرض پايه در اين ديدگاه، اعتقاد به وجود تنها يك ساحت و انكار ساحت
براي انسان است. بنا بر گزارش منابع تاريخ فلسفة غربي، در ميان مكاتـب فلسـفي قـديم،    

انگارانـه در   هاي ثنـوي  و ديدگاه افالطونور به وجود تنها يك ساحت، عمدتاً به پيش از با
، حيـث  افالطـون گردد. كانون توجـه و تمركـز    و پيروان وي باز مي افالطوناين زمينه، به 

در محـاورات خـود، بـراي اولـين بـار       افالطونآن روز كه «غيرمادي و مثالي نفس است: 
 –از عـوام تـا انديشـمندان     -نام نفس به ميان آورد، براي همه سخن از حقيقتي مجرد به 

رو  اين آور بود؛ چراكه تمايز ميان ماده و روح به ذهن بشر آن روز راه نيافته بود و از حيرت
). ناگفتـه نمانـد   27، ص1375(ژيلسون، » كردند مبدأ همة اشيا را با عناصر مادي تبيين مي

انگـار   شناس و طبيعت اقبل سقراطي به وصف طبيعتكه هرچند در منابع غربي، حكماي م
هرچنـد  «اند، امـا   انگاري مادي را از آن استنتاج كرده توصيف شده و بر حسب آن وحدت

از اين بابت كه نوعي ماده را به عنـوان اصـل و    -مذهب بودند  واقع از جهتي مادي آنان در
توان ايشـان را   سختي مي )، بهپنداشتند (آرخه مبدأ وحدت و خميرماية اصلي همة اشياء مي

مذهب به معناي اصطالحي اين لفظ ناميد. چنين نبود كه آنان تمـايزي روشـن ميـان     مادي
كردند؛ آنان كامالً از اين تمـايز آگـاه نبودنـد يـا      گاه آن را انكار مي روح و ماده تصور و آن
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). گذشـته از  29 - 28، ص1، ج1368(كاپلسـتون،  » يافتنـد  الاقل مستلزمات آن را در نمـي 
توان با روح و دم (جـان، نفـس)    كه آنها را به ترتيب مي» پنوما«و » پسوخه«هاي  اين، واژه

طورگسـترده   معادل دانست، براي يونانيان قديم آشنا بود؛ براي نمونه نـزد فيثاغوريـان، بـه   
، 1375الـنفس آنـان قـرار گرفـت (گـاتري،       شناسـي و علـم   كاربرد داشت و اساس وجود

با لحاظ اهميتي كـه بـه تقـدم و اصـالت روح و      افالطونبندي،  لبته در اين طبقه). ا95ص
انگـارد، بايـد در رديـف فيلسـوفان      دهد و بدن و ماده را فرعي و ثانوي مـي  عالم مثال مي

شناسي  انگار و درواقع آنچه دربارة وجودشناسي و معرفت انگار قرار گيرد؛ نه ثنوي وحدت
اند، درنهايت به اصالت عالم صور  معقول و محسوس نوشته بر حسب تمايز عالم افالطون

گـردد و   وار بودن عالم محسوس و متعلقات آن باز مي يابد و سايه و نفسي كه آن را در مي
  شود. تثبيت مي افالطونانگاري  از اين حيث وحدت

با ابتنـا بـر وحـدت حقيقـت      -كه خواهيم گفت چنان -در ميان حكماي جهان اسالم 
آن، حقيقت  مراتب و شئون -از ذهني و خارجي اعم -صالت آن، تمامي كثرات وجود و ا
شـود.   شود و كثرت عيني اشيا در يك وحدت بسيط و ذومراتب مسـتحيل مـي   خوانده مي

باورانـه   انگارانه از يك سو و ديدگاه ايده باري، در دورة جديد و همراه با بسط ديدگاه ماده
اي در سـاية گسـترش انديشـة     دو نحو تبيين شد. عده از سوي ديگر، حقيقت انسان نيز به

شناسانه، حقيقت انسان را صرفاً مادي دانستند و احكام و لوزام  رياضي، مكانيكي و زيست
هـاي ذهنـي، خيـالي و عـاطفي و      مترتب بر آن را نيز توجيه كردند و مثالً در تبيين فعاليت

شناسي تمسك جسـتند.   يسم يا عصبهاي نفساني انسان به نوعي فيزيكال طوركلي پديده به
هـاي ذهنـي و نفسـاني، تمـامي اعيـان و       باوران نيز بر مبنـاي گسـترةفعاليت   درمقابل، ايده

حوادث عالم ماده و رويدادهاي بدني را به فرايندهاي ادراكي تحويل كردند؛ بـراي نمونـه   
را بـه جهـت    -و در اصطالح فلسفي كيفيات اوليه مانند بعـد   -مفهوم ماده  جرج باركلي

، 1348حاصل بودن آن در فرايند شناخت، طرد كرد (ر.ك: بـاركلي،   تناقضات دروني و بي
آيـد و   شـمار مـي   است كه مالك تعين اشيا بـه  » ذهن«يا » روح«بخش دوم). از ديدگاه او 

كنـد و درنتيجـه وجـود هـر      هايش را دريافـت نمـي   طورمستقيم هيچ چيز جز ايده آدمي به
هـاي   دمي وابسته است. گروهي نيز بـا مالحظـة تعارضـات و دشـواري    چيزي به ادراك آ

باور، به وجود واقعيت (جوهر) بنياديني معتقد شدند كـه خاسـتگاه    انگار و ايده ديدگاه ماده
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گيرد. اين واقعيت از نظر آنان، نه مادي است و نه  ماده (بعد) و روح (فكر) هر دو قرار مي
تعين است. چهرة نامـدار ايـن سـنخ از تفكـر در دورة     روحاني محض؛ بلكه نامتناهي و نام

گيرد و  ها را در بر مي است. اين جوهر پايه كه همة واقعيتباروخ اسپينوزا  گمان جديد بي
توان آن را خدا يا طبيعت ناميد، داراي دو صفت تفكر يا امتداد اسـت (ر.ك: اسـپينوزا،    مي

اند كـه   س و بدن دو وجه از يك واقعيت، نفاسپينوزا). بر مبناي ديدگاه 10 - 4، ص1376
خود نه نفساني محض است و نه جسماني محض؛ بلكه دربردارنـدة كـل    خودي آن چيز به

متنـاهي (ر.ك:   اند از صفات و حاالت جوهر مطلقاً نـا  واقعيت است و اشياي متعين عبارت
  همان، بخش دوم).

  انگار . ديدگاه ثنوي2-1

هايي اسـت كـه وجـود انسـان را بـه دو سـاحت كـامالً         يدگاهد» ثنوي انگار«مراد از اصطالح 
تقسيم كرده و حقيقـت جهـان را حاصـل پيونـد ايـن دو سـاحت        -و بلكه متباين  -متفاوت 
اند. در اصطالح فلسفي، بدن، نوعي جوهر جسماني و نفس، نوعي جوهر مجرد مثـالي   دانسته

ا يكديگر متحـد شـده و نفـس،    است كه بر حسب نوع اتحاد ماده و صورت (يا قوه و فعل) ب
و پـس از   ارسـطو مشخص، با  طور هاي ذهني و عاطفي بشر است. به  دار ادراك و فعاليت عهده

حـال هـر يـك از     عـين  او، اين ديدگاه به عنوان ديدگاه عام و شايع فلسفي پذيرفتـه شـد و در  
دند. در جهـان  ها، در نحوة ارتباط و اتحاد اين دو جـوهر متبـاين از يكـديگر متمـايز شـ      نحله

، نظرية صوري بودن نفس و حيـث حلـولي بـودن آن در    سينا ابنو  فارابياسالم، كساني مانند 
بدن را پذيرفتند؛ ولي با طرح ايرادات و اشكاالت مشائيان و تعارضات مترتب بر تقريـر آنهـا،   

همـه   نويژه در باب كيفيت مرگ را عرضه داشتند. بااي هاي ابتكاري خويش، به حل نكات و راه
كه در نظر اين دسـته از حكمـا و فيلسـوفان، نفـس و بـدن، دو جـوهر كـامالً مجـزا و          آنجا از

پذير به يكديگر نيستند و نيز در خصوص كيفيت مرگ بـه بقـاي نفـس در     اند و تحويل متباين
  گيرند. انگار قرار مي برابر بدن معتقدند، آنان در زمرة گروه ثنوي

در تبيـين و تقريـر مباحـث قرآنـي      عالمـه طباطبـايي   گونه كه گفته شد، شيوة همان 
، عرضة شواهد قرآني و روايي در موضوع مورد بحـث  الميزانويژه در تفسير شريف  به
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و در كنار آن، عرضة تقرير برهاني و عقلي به شـيوة حكمـا در همـان زمينـه اسـت. بـه       
يـن نوشـتار   منظور معرفي ديدگاه ايشان در باب حقيقت موت نيز همـان طريـق را در ا  

دنبال كرده، ابتدا به ذكر شواهد مطلـب در كـالم الهـي پرداختـه و در ضـمن آن منظـر       
  فلسفي بحث در مبناي حكمت متعاليه را نيز مطرح خواهيم كرد.

  حقيقت انسان از منظر قرآن  . 2

تـأمين منـافع    در راستاي هاي انسان اعم از علمي و عمليتالشروشن است كه تمامي  
 ،بدون شـناختن حقيقـت انسـان و ارزش واقعـي او    «اما  ؛گيردان انجام ميو مصالح انس

)؛ 5تـا]، ص  بـي [ (مصـباح يـزدي،   »پايـه اسـت  بيهوده و بـي  ي ديگرهاها و تالش بحث
بررسـي   حقيقت انسـان هاي نظري و عملي،  تر از تمامي عرصه يشپرو الزم است  ازاين

  .خته شودشناازحقيقت موت بشود و از رهگذر آن، 
 ،ن هويتي كه آدمي در عين نزديكي و همراهي با او، همواره درپي شناختن آن اسـت آ 

 و شده ناميده» روح«هاي مختلف ديني، فلسفي و اجتماعي  در سنّت همان چيزي است كه
كند و خويشتن با شناختن آن خود است كه انسان احساس شرافت و كرامت و تعالي مي«

برد و مقدسات اخالقـي  به قداست خويش پي مي ؛شماردها برتر ميدادن به پستي را از تن
در  »روح«واژة  ).32تـا]، ص  (مطهري، [بـي  »كندو اجتماعي برايش معني و ارزش پيدا مي

 توانـايي  آن بـر احسـاس و حركـت ارادى    بااست كه جاندار » مبدأ حيات« لغت به معناى
از نظـر فلسـفي    .گيـرد  مي قرار اراده تحرك و حياتى است كه مالك شعور ود و آن ياب مى
و ماده در حكـم كالبـد و تعـين     كه شيئيت شيء به صورت اوست شده ثابتاين معنا  نيز

ن ميـا  باقي است و چون از نيز شيء ترتيب با بقاي صورت، كند. بدين فيزيكي آن عمل مي
كـريم   موجود نيست. قـرآن  پيشين از ميان خواهد رفت و ديگر آن هويت نيزرفت، شيء 

ترين آيات در اين زمينـه، آيـات   داند. روشنرا مركب از روح و بدن ميآدمي  احت،صر به
(ر.ك: حجـر:   به كار رفته اسـت  »نفخ روح« نخستين انسان است كه در آنها تعبير آفرينش

تحقـق عينـي   كه حقيقت روح، چيزي غير از بدن اسـت و تـا   آيد  بر مي از اين آيات). 29
كرامتـي كـه خـدا بـه انسـان مرحمـت       «آيد. نميكلمه پديد معناي حقيقي  انسان بهنيابد، 
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نفخـت فيـه مـن    "ة در نكتـ  ،در برابـر اوسـت   هامر فرشتگان به سجد ،و مظهر آنه فرمود
، 1380(مصـباح يـزدي،   »وگرنه بدن تنها، لياقت آن سـجده را نـدارد   ؛نهفته است "روحي
و مـرگ يـك انسـان     زنـدگي  رسد كه ، كرامت آدمي بدان پايه مينظر قرآنماز  ).447ص
ـ  ،مائـده  ةكه در سور چنان؛ هاانسان تمامي و مرگ زندگياست با  برابر د عـين ايـن   خداون

كيفيت مهـم   ؛كميت مهم نيست ،از ديدگاه قرآن« .)32(مائده:  استمعنا را تصريح فرموده 
از افقـي   يادشـده  ةبلكـه طبـق آيـ    ؛فقط ارزش كمي قائل نيست ،است و قرآن براي انسان

است كه انسـان بـودن انسـان را     وحياني اين ديدگاه، تنها ديدگاه .»نگردبه انسان ميباالتر 
چنين مقام و ارزشـي را  و  داندمادي محدود نمي بعد به و انسانيت انسان را شمرد مي مهم

ر د ،اسـت  انسـاني منـدرج   فـرد هـر   چراكه همان انسانيتي كـه در  ؛شود براي وي قائل مي
اگر روح را عنصر اساسي در وجود انسان نـدانيم  درمقابل  دارد. نيز وجود ي ديگرهاانسان

سـنگ بـدن    آن، انسانيت انسان باقي باشد و تـأثير آن را در تحقـق انسـان، هـم     يكه با بقا
نابود شود؛ زيرا هـر چيـزي   نيز  بايد با متالشي شدن بدن، هويت انساني شخص ،بشماريم

ناچار بنا بر قاعدة  به وي آنها وابسته باشد،باشد و شيئيت آن، به هر د ءكه مركب از دو جز
بـا   كـه  چنان؛ شود نابود مي نيز "كل"، با نابود شدن يكي از آنها »الكل ينتفي بانتفاء اجزائه«

و شـود   ، هويـت آب نيـز منتفـي مـي    (اكسيژن يا هيدروژن)ب آ ينابود شدن يكي از اجزا
الً: در اس بـا حقيقـت روح، او  كه در قيـ  حاليدر ؛نخواهيم داشت »آب«ديگر چيزي به نام 

مـادي   هاييك از سلول هيچ مدتي و پس ازرود  مي تدريج از بين بهبدن  ياجزاعالم،  اين
و ثانيـاً: بـا    برسـد انسان با هويت انسـانيتش   يبه بقا زيانيبدون اينكه  ؛ماندعيناً باقي نمي

قيامـت و  و قبـل از  رود  نمـي هويت انسـاني شـخص از بـين    ، مرگ و متالشي شدن بدن
محفوظ است و آثار و لوازم خود را خواهد داشت. از اينجا نيـز   نيزبازگشت روح به بدن 

كه وجود روح از سنخ وجود بدن نيست و تركيب انسـان از روح و بـدن   دريافت  توانمي
گفتنـي اسـت ايـن برهـان از      .يستعنصر مادي ن يا چند از دواشياي مركب  مانند تركيب
در خصوص اثبات اصالت و بقاي نفس در برابـر بـدن    افالطونكه  هايي است زمرة برهان

غيرمـادى معرفـى    اي پديـده  قرآن كريم بـا بيـانى جـامع، مطلـق روح را    اقامه كرده است. 
بگـو روح از سـنخ امـر     ،پرسـند حقيقت روح مىبارة از تو در«فرمايد: كه مى كند؛ چنان مى

امر خدا وقتى كه چيـزى  «گويد: مىو در جاى ديگر در معرفى امر خود  »خداى من است
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شـود و ملكـوت هـر    توقف مى آن چيز بى ،»بشو«اين است و بس كه بفرمايد  ،را خواست
آن است كه فرمان خدا در آفرينش اشيا، تـدريجى   ،مقتضاى اين آيات ». شىء همين است

 ،پس روح كه حقيقتـى جـز فرمـان خداونـد نـدارد       .و تحت تسخير زمان و مكان نيست
 نـدارد.  ،نيست و در وجود خود خاصيت ماديت را كه تدريج و زمان و مكان اسـت  مادى

 ،ايجـاد او  ةو كلمـ  سـت ايجـاد او  ةكه امر خدا كلمـ  شداين معنا روشن  ،از آنچه گذشت
بدون اينكه اسباب وجودى و مادى در آن دخالت داشـته   ؛همان فعل مخصوص به اوست

مادى و ظـرف   ةند. اين همان وجود مافوق نشئثيرات تدريجى خود در آن اثر بگذارأو با ت
؛ يعنى از سـنخ امـر و ملكـوت    استزمان است و روح به حسب وجودش از همين باب 

ي   «. خداى سبحان براى روشن كردن حقيقت روح  فرموده: است بـرِ ر نْ أَمـ مـ قُلِ الرُّوح «
ة د و آيـ كنـ  رفي ميروح را موجودي امري و غيرخلقي مع ،خداوند در اين آيه ).85(اسرا: 

شـود   از اينجا معلوم مـي « نيز به همين نكته اشاره دارد. )14(مؤمنون: » آخر اًثم أنشأناه خلق«
 »كه روح با ساير موجودات عالم امر در شئونات و اوصاف و اطوار وجودي مشترك اسـت 

(اسـرا:   روح من امر ربية در آي يادشدهميان روح  ،از نظر عالمه ).18، ص1382(طباطبايي، 
روح از عالم  ،كند  در اين آيهسنخيت برقرار است. ايشان تأكيد مي ةرابط ،و روح انسان )85

روح  ،و منظـور از روح در ايـن آيـه    اسـت ه انسـان از عـالم خلـق    كـ  درحـالي  ؛امر اسـت 
اني   ؛طورمطلق است كه روح انسان نيز از سنخ آن است به نه عين آن. همين روح با نفخ ربـ

مـن   شود. عالمه نسبت ايـن روح لوي خود هبوط كرده و ساكن منزل دنيوي مياز مقام ع)
  امر ربي) با روح انسان را نسبت مفيض به افاضه و صاحب سايه به سايه دانسته است.

خـداى تعـالى انسـان را از دو جـزء و دو     « ند:نويس در اين زمينه مي طباطبايي عالمه
اين دو  و باشدد كه همان نفس و روح ميبدنى و جوهرى مجرّ ةجوهر تركيب كرد: ماد

ي، ي(طباطبـا  »مـتالزم و بـا يكديگرنـد   آدمي از حيات دنيوي برخوردار اسـت،   مادام كه
البته حيات باالصاله از آن روح است ، با اندكي تلخيص و تصرف). 170، ص2، ج1374
 ،كـل ركنـد. د  ن نيز از وى كسب حيـات مـى  بد، روح به بدن تعلق دارد هنگامي كه و تا

سـت كـه   ا ايـن  ،آيـد  دست مى  هب  بيت اهلآنچه با تدبر در آيات قرآن كريم و بيانات 
 همبستگى و يگـانگى دارد  ينوع ،بدن ةاى غيرمادى است كه با پديد پديده ،روح انسانى

  و البته حكما در تبيين اين همبستگي اختالف نظر دارند.
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  (روح) حقيقت نفس .1-2

و فراينـد تعلـق آن بـه بـدن     چگونگي حدوث نفـس  زمينه،  از زمرة مسائل مهم در اين
و  مالصـدرا ؛ امـا  داننـد نفس را حادث به حـدوث روحـاني مـي    يي،مشاحكماي  .است

 اييدر اصـل حـادث بـودن نفـس بـا فيلسـوفان مشـ        عالمه طباطباييجمله از پيروان او
بـه تعبيـر   و  داننـد مـي  - و نه روحاني - را حادث به حدوث جسماني اما آن؛ ندا موافق

. درواقـع نفـس در   اسـت  »البقـا  ةنيالحدوث و روحا ةنيجسما« معروف، نفس از نظر آنان
تدريج و با طي مراتـب اسـتكمال و    ولي به ؛آغاز حدوث و تعلق به بدن، جسماني است

) مسـير و مراتـب كمـال    ي(بـدن و ابزارهـاي بـدن    هاي جسمانيگيري از واسطهبا بهره
رسد. اساساً تفاوتي هم كه  نفس انساني مثالي يا عقلي مي وجودي را پيموده و به تجرد

هـم در مقـام ذات و هـم در مقـام فعـل،       ،در همين زمينه است كه عقول ،با عقول دارد
خالف نفس كه هم در مقام حدوث و هم در  به ؛اند و به ماده نيازي ندارندمجرد از ماده

  (بدن) است. نيازمند ماده يا بستر مادي ،مقام فعل
الوجـود   در اين زمينه، متكي و مسبوق اسـت بـه اصـالت    عالمهتقرير برهاني و فلسفي  

در مجلـدات   صـدرالمتألهين النفس مبتني بـر آن.   ، تشكيك در مراتب وجود و علمصدرايي
مبدأ و معاد، شواهدالربوبيه و نيز در خالل آثار ديگري همچون  اسفار اربعه پنجم و هشتم

و مراحل تجرد نفس از مرحلة طبع به مراحل باالتر و رسيدن بـه   به كيفيت الغيب مفاتيح و
هـاي   مقام تجرد عقلي پرداخته است. وي در اين مبحـث، ضـمن پـذيرش برخـي ديـدگاه     

در  مالصـدرا داند. ابتكـار   ، برخي ديگر را تكميل كرده و برخي را نيز پذيرفتني نميسينا ابن
ايز در تجرد عقلـي و مثـالي، تشـكيك در    اين زمينه بر سه مطلب تمركز دارد: تفكيك و تم

مراتب نفس با حفظ وحدت حقيقي آن، و سرانجام حدوث جسماني و بقـاي روحـاني آن.   
). وي ضمن اثبات تجرد مثالي براي نفس كه عموم 390 - 326، ص8م، ج1981(مالصدرا، 

يي درك داند كـه توانـا   ها مي اند، تجرد عقلي را مختص برخي انسان ها در آن مشترك انسان
دربارة نحوة حدوث نفس،  سينا ابنگاه با نقد نظر  صور عقلي منهاي صور خيالي را دارند. آن

زمان آن با حـدوث بـدن را كـه رأي     پديد آمدن نفس را از طريق بدن دانسته و حدوث هم
ترتيب از نظر وي، نفس سابقة جسـمانيه دارد    كند. بدين مختار اغلب فيلسوفان است، رد مي

جرد كنوني، تطوريافتة همان امر جسماني پيشين است. تطور و تبديل امر جسماني و نفس م
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پذير است و در اين زمينه وي  به امر مثالي و مجرد در ساية حركت جوهرية اشتدادي امكان
شمارد: نشئة طبـع، نشـئة حيـواني، نشـئة      چهار مرحله يا نشئة وجودي را براي نفس بر مي

من طين  لةو لقد خلقنا االنسان من سال«با الهام از آية شريفة  رامالصدانساني و نشئه عقلي. 
كند كه نفـس   ) روند تكامل و تصعيد نفس آدمي را چنين تصوير مي14 - 12(مؤمنون: ...» 

به صورت نباتي (گياهي)   ، ابتدا در مرحلة طبع، با گذار از مرحلة صورت عنصري و معدني
جنيني انسان مربوط اسـت و درواقـع گيـاه بالفعـل و     يابد كه مرحلة اخير به دورة  دست مي

). با وصول به نشئة انساني، افزون بـر قـوايي كـه در    204، ص1389بالقوه است (عبوديت، 
مراتب پيشين حاصل شده بود، نفس به قوة درك معقوالت و كليات مجهز شده و سرانجام 

ثالي و نشئة عقلي دست بر مبناي حركت جوهرية اشتدادي، به آخرين مرحله، يعني تجرد م
ترتيـب بـه عقيـدة وي،     ). بـدين 138، ص8و ج 328، ص 3، ج1374يابد (ر.ك: همان،  مي

نفس در جوهر خود به صورت عرضي درجـات و مراتـب عـالم طبيعـت را طـي كـرده و       
يابد. اين مراحل بنا به قانون قهري طبيعت و نظام تكوين به  انسانيت بالفعل در او تحقق مي

شـود و بنـابراين تطـور و تبـدل عرضـي      ادي و طبيعي حاصل و حـادث مـي  صورت غيرار
دهد. اما به غير از مراحل و مراتب عرضي، امكان  طورتكويني در تمامي ابناي بشر رخ مي به

طي مراتب طولي نيز براي استكمال نفس وجود دارد. نخست آنكه نفس بـه خـالف آنچـه    
تقل كه ذيل صورت به عنوان يكي از جوهرها اند، جوهري است مس و مشائيان قائل سينا ابن

گيرد. ديگر آنكه اتحاد نفس و بدن از سنخ اتحـاد مـاده و صـورت نيسـت؛ بلكـه       قرار نمي
ازآنجاكه بدن و ماده، علت حقيقي نفس است، نفس به حيث تعلقي و ربطي خود، همـواره  

بـه يكديگرنـد   با بدن ويژة خويش متحد است؛ ولي نفس و بدن در اينجا مقـوم و وابسـته   
). بنابراين با قطع عالقة اين دو از يكديگر، زوال متالزمين قهري است؛ امـا  382(همان، ص

 مالصدرانفس تنها در حدوث خود وابسته به ماده و بدن است. با در نظر گرفتن تناظري كه 
رسـاند، نفـس نيـز چـون وجـود، حقيقـت        ميان مراتب وجود و مراتب نفس به اثبات مـي 

ست با مراتب متفاضل؛ يعني هر مرتبه افزون بر برخورداري از تمامي خـواص و  اي ا واحده
احكام مراتب مادون خود، از خاصيت و امتياز ديگري نسبت بدانها برخوردار است (همان، 

ترتيب نفس همانند وجود، در مراتبـي مـادي اسـت بـا تمـامي       ). بدين136 - 133، ص8ج
بـر   بي مجرد است با تمـام احكـام مخـتص بـدان و     هاي مترتب بر آن و نيز در مرات ويژگي
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ضمن برخورداري از تمامي قوا، حقيقـت بسـيطة   » النفس في وحدتها كل القوي«قاعدة 
العادة حكمت صدرايي است  آن نيز پابرجاست. اين موضوع از امتيازات و ابتكارات فوق

نفس در نشئة كه نحوة وقوع مرگ و رفع تعلق نفس از بدن را از يك سو، و نحوة بقاي 
   كند. ديگر را موجه مي

 مبنـاي  بـر  وبودن نفس  »البقا نيةالحدوث و روحا نيةجسما«اصل به  استناد عالمه نيز با 
چيـزي جـز جسـم طبيعـي كـه       ،كند كه انسان در آغازكيد ميأتة اشتدادي حركت جوهري

يگـري  پذيرد، نيست. خداوند اين جسم را حيـات د  هاي گوناگوني ميها و صورتحالت
درك، اراده، فكـر،   همچـون  افعـالي  و شـود مـي برخـوردار  شعور و اراده  از بخشد كهمي

ند. ا آنها ناتوانانجام  ازشياي ديگر كه ا ؛ افعاليدهدامور جهان انجام مي تصرف و تدبير در
فَةً في قَرارٍ مكينٍ، ثُم خَلَقْنَـا  و لَقَد خَلَقْنَا الْإِنْسانَ منْ ساللَةٍ منْ طينٍ، ثُم جعلْناه نُطْ«ة شـريفة  آي

 ماً، ثُملَح ظامنَا الْعوظاماً، فَكَسضْغَةَ عضْغَةً فَخَلَقْنَا الْملَقَةَ ملَقَةً، فَخَلَقْنَا الْعخَلْقـاً   النُّطْفََة ع أَنْشَـأْناه
 آفـرينش آياتي است كـه مراحـل    از) 14 - 12(مؤمنون: »  آخَرَ، فَتَبارك اللَّه أَحسنُ الْخالقينَ

صدر آيات، آفرينش «كند. از سياق آيات روشن است كه بيان مي نحو تكويني  انسان را به
 شـعور و اراده اشـاره   كند و در ادامه كه بـه پيـدايش روح بـا   تدريجى مادى را وصف مى

طبـايي،  (طبا »كند كه با نوع آفـرينش قبلـى مغـاير اسـت    آفرينش ديگرى را بيان مىكرده، 
 ؛مبـدأ وجـود او بـوده    ،نفس نسبت به جسمى كه در آغاز« ايشان از نظر). 159، ص1388

ميوه از درخت و بـه وجهـى بـه     ةبه منزل ،باشدپيدايش آن مي أيعنى بدنى كه باعث و منش
حكمـا قائـل بودنـد     يقـدما  ).530، ص1، ج1374(همـو،   »روشنايى از نفت اسـت  ةمنزل

تبـديل   ،بلكه با صراحت ؛رساند ولى آيه، تركيب را نمى ؛استانسان مركب از روح و بدن 
شـود.   ن مـى او چنـ  بعـد چنـين   ،گل اسـت  ةفرمايد: انسان از سالل چراكه مى ؛رساند را مى
ـ    م سـير مـى  گا به گام ،ى بر اساس مجراى مادىيخدا آفرينشطور  همين ى يجـا ه كنـد تـا ب
مـاده خلقـت   )؛ يعنـي  14(مؤمنـون:  » خَلْقًااخَرثُم أَنشَأْنَه : «شودرسد كه از ماده جدا مي مى

 .دشـو  مجـرد تبـديل مـى    يماده به موجـود ، اثر حركت جوهري بر« درواقعو  ديگرى شد
درنتيجـه  ، بـا انـدكي تصـرف).    236تا]، ص (همو، [بي »شود مى مبدل نفس ناطقهبه  جسم

پيـدا  كه تدريجاً با حركت جـوهرى تجـرد    استهمان بدن مادى  ،حدوث آغازنفس در «
  ).22، ص2، ج1388(طباطبايي،  »دكن كرده و باالخره از بدن مفارقت مى
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  .  عالم امر و عالم خلق 2-2

و » خلـق «و » امـر «ضمن بيان تمـايز ميـان دو عـالم     عالمه طباطباييبر پاية شواهد قرآني،  
ها و احكام مربوط به اين دو ساحت، خاستگاه روح را همانا عالم عقـل و خاسـتگاه    ويژگي

تدريج متكون  تمامي موجودات جسمانيه و آثار آنها كه به«داند.  جسم را همانا عالم خلق مي
داراي دو وجـه هسـتند: وجـه    شـود،   شوند، در وجودشان كه از حضرت حق افاضه مي مي

). همچنين عالم امر مقـدم  12، ص1369(همو، » امري غيرتدريجي و وجه خلقي تدريجي 
و هر موجود، زماني از نظام تـدريج،  «بر عالم خلق و عالم خلق مؤخر و متفرع بر آن است. 

قائم و متفرع بر موجودات امرية آن عالم اسـت و بـه عبـارت ديگـر موجـودات امـري بـا        
). بـه اسـتناد ايشـان، آيـات     13(همان، ص» اند ودات نظام تدريج همراه و بدانها محيطموج

بـه حيـث    –در آن آمـده  » يـدبر االمـر  «ازجمله آية سوم سورة يونس كه عبارت  –ديگري 
تدبيري عالم امر اشاره كرده و از آنجا حيث تدريجي عالم خلق را كه در پي تنـزل از عـالم   

). در ادامه، عليت عالم امر نسبت بـه روح و  14كند (همان، ص ج ميآيد، استنتا امر پديد مي
هـاي مهـم ديـدگاه     شود و ازجمله بخـش  ارجاع و قيام روح به عالم امر، بحث و اثبات مي

ويسئلونك عن الروح قل الروح من امر «عالمه در اين زمينه، در خصوص تفسير آية شريفة 
برخي از مفسران كه مضمون اين آيه را به علم ) است. ايشان به خالف نظر 85(اسراء: » ربي

اند، محتواي آيه را نـاظر بـه بيـان     و حكمت الهي كه بشر از فهم آن ناتوان است، بازگردانده
اند؛ زيرا در همين آيه به اين معنا تصريح شـده   حقيقت روح و پرهيز نكردن از پاسخ دانسته
  ).  18ص ،1369 ،طباطباييكه روح، موجودي امري و غيرخلقي است (

الحدوث  ةنيفرض و تصديق اصل جسما ؛ يعنيصورت با توجه به آنچه گفتيم دراين 
البقا بودن نفس و آنچه از مضامين آيات قرآني در خصـوص آفـرينش امـري     نيةو روحا

آيد، نخست در خصوص كيفيـت مـرگ و    روح و تدريجي بدن، پرسشي كه به ميان مي
ر ناظر به چگونگي حشر و معاد و درك حيات مفارقت روح از بدن است و پرسش ديگ

 صـدرالمتألهين ويژه ديدگاه  اخروي است. پاسخ به پرسش دوم بر مبناي نظر حكما و به
طلبد و ما در اين نوشـتار، صـرفاً بـه     كه به معاد جسماني باور دارد، مجال ديگري را مي

ديـدگاه   از» درك مـوت « پرسش نخست، يعني كيفيت وقوع مرگ و در اصطالح قرآني
  كالم الهي و تقرير عالمه در اين باب خواهيم پرداخت.
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  كيفيت و مراتب موت. 3

كـه   چنان؛ آن نيست از حدي را توان گريزروشن است كه مرگ، سرنوشتي محتوم است و ا
بـدين   )78اء: (نسـ » ٍةأَينَما تَكُونُوا يدرِكْكُم الْموت و لَو كُنْتُم في برُوجٍ مشَيد«ة خداوند در آي

و بلندى اسـت كـه در    استواربناهاى  در لغت،» َةٍبرُوجٍ مشَيد«معناي  كند.موضوع اشاره مي
 ،اين گفتـار اساس « .محفوظ بدارد دشمنانآسيب  از را سازند تا افراد ها مى قلعهسوي  چهار

خـود را از   آنها آدمـى  ةخواهد مثالى بياورد براى امورى كه به وسيل مى ؛ [يعني]تمثيل است
سرنوشـتى اسـت كـه     ،ست كه مرگا كند و حاصل معنا اين ناماليمات و خطرها حفظ مى
تـرين   به منظـور فـرار از آن بـه محكـم    آدمي  هرچند كه ؛شود درك آن از احدى فوت نمى

 ئقَـةُ كُـلُّ نَفْـسٍ ذا  «ة در اين زمينه آيـ ). 7، ص5، ج1374(طباطبايي،  ها پناهنده شود پناهگاه
توعبـارت   رساند. اينها ميبودن مرگ را براي انسان فراگيرنيز عموميت و  )35(انبيا: » الْم

گـاه   آن .ه چيزى تشبيه كرده كه چشيدنى باشدب گويا مرگ را ؛از باب استعاره به كنايه است
عمـومى اسـت و    ،حكم كرده به اينكه اين چشيدنى را همه خواهند چشيد و خالصه مرگ

 ةبار شريفه تنها در ةآي عموميت طورقطع خواهد مرد. زودى و به س بهست كه هر كا مراد اين
هرچنـد كـه بعضـى از    ؛ شـود  شامل مالئكه و جن و حيوانـات نمـى  ؛ بنابراين هاست انسان
نى كه اختصاص آيه به انسان را ايجن و حيوان به آن متصف بشوند. از قر همانندبردگان  نام
» و ما جعلْنا لبشَرٍ منْ قَبلك الْخُلْد« فرمايد: و مى مدهآاز آن  پيشاى است كه  جمله ،رساند مى

و نَبلُوكُم بِالشَّرِّ و الْخَيرِ «فرمايد: از آن واقع شده و مى پساى است كه  و نيز جمله )34(انبيا: 
 سخن از انسان است. در اين جمله به علت حتمى ،آيه پس ازو  پيش )؛ زيرا35(انبيا:  »فتْنَةً

حياتى است امتحانى و  ،زندگى هر كس ست كه اصوالًا اين ،بودن مرگ نيز اشاره شده و آن
متعلـق بـه خـود آن     ،مقدمه دارد و غرض اصـلى  ةجنب ،آزمايشى، و معلوم است كه امتحان

ضـرورتاً  اى  و اين نيز روشـن اسـت كـه هـر مقدمـه      مقدمه استبلكه متعلق به ذى ؛نيست
امتحـان   ةنتيجـ  ،موقفى است كه در آن موقـف  ،از هر امتحانى پسو  نيز دارداى  مقدمهذى

و بازگشتى است به سوى ي مرگى است حتم ،براى هر صاحب حياتى« پس .شود معلوم مى
، 14، ج1374(طباطبــايي،  »اش داورى شــود دربــاره ،خــداى ســبحان، تــا در آن بازگشــت

مشتقات آن بيش از پنجـاه  ناظر به همين معناست. اين واژه و » اجل«). تعبير قرآني 406ص
در » اجـل «پانزده بار تكرار شده اسـت.  » اجل مسمي«كار رفته و تنها عبارت  بار در قرآن به 
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به معنـاي  » اجل مسمي«لغت به معناي زماني معين براي هر چيزي است و اصطالح قرآني 
، 1ج، 1383مرگ و سرانجام است؛ يا به مرگ طبيعي يا به مرگ زودرس (راغب اصـفهاني،  

از آسمان و زمين گرفته  موجودى هر). بنابراين حسب وعده و قضاي الهي، 153 - 152ص
 محدود است كه خداوند آن را تعيين و» جلىا«ميان آنهاست، وجودشان به  آنچه در ةتا هم

مـاخلق اهللا  «؛ رفـت  نخواهد اجل خويش فراتر وجودى ازمكه هيچ  اي گونه هب مقدر فرموده؛
ولكـل امـه اجـل فـاذا     «) و نيز 8(روم: » مابينهمااال بالحق واجل مسميالسموات واالرض و

آفـرينش  «گيـريم   ). بنـابراين نتيجـه مـي   34(اعراف: » جاءاجلهم اليستاخرون واليستقدمون
مشـخص اسـت كـه بـا      ين و مـدت معـي  يجلاداراي  ،ها و زمين و آنچه در آنهاست آسمان

جلي كه اتوانند بيش از آن زمان و دد و نميگردوران آنها سپري مي ،جل و زمانارسيدن آن 
). 46، ص2ق، ج1407(حســيني طهرانــي، » زيســت كننــد، بــراي آنهــا مقــدر شــده اســت

ترتيب نه تنها انسان، بلكه تمامي آفريدگان آسماني و زميني به قدر و انـدازة معينـي از    بدين
نيز ناظر به همـين  » ماجل محتو«اند كه گريزي از آن نيست و عبارت  زمان آفاقي مقدر شده

 معناست.

  حقيقت مرگ .1-3

و  پنـدارد  و تبـاهي محـض مـي    نـابودى  راآدمي مـرگ   نظر سطحى، در اينكهبا وجود  
مـرگ را انتقـال   كتاب الهـي،   ،داند حدود ميهمين زندگى چند روزه م به تنهارا  زندگى

زنـدگانى  مـي  در ايـن نگـاه، آد   د.كنـ   ديگـر تفسـير مـى    اي هبه مرحل اي انسان از مرحله
وى را اسـت،  جاويدانى دارد كه پايانى براى آن نيست و مرگ كه جدايى روح از بـدن  

پايان حيات  ست كهني اين دين الهي، مرگ از نظر. كند ديگرى از حيات مى ةوارد مرحل
اوند خدتعلق آن به عالم امر،  آدمي، نيستي و عدم است؛ بلكه به اقتضاي سرشت روح و

 بـه  را مـوت ) 19(ق: » سكْرَةُ الْموت بِالْحقِّ ذلك ما كُنْـت منْـه تَحيـد    و جاءت«ة در آي
وصـف  » حـق «مرگى كه خداى سبحان آن را به« عالمه از نظر ده است.كروصف » حق«

 ؛اى نيست كه به ديد ظـاهرى مـا درآيـد    و زوال زندگى  حركتى حسى و بى آن بى، نموده
 ديگـر  ةدنيـا و ورود بـه نشـئ    ةبـه خـروج از نشـئ   بلكه بازگشتى است به سوى او كـه  
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يـا أَيهـا الْإِنْسـانُ إِنَّـك     «شريفة   ةآي). 70، ص1382(طباطبايي،  گردد محقق مى ]آخرت[
نيز بر ايـن مطلـب داللـت دارد كـه آنچـه از       )6(انشقاق: » ربك كَدحاً فَمالقيه  كادح إِلى
يعنـى سـعى   » كدح«چون  ؛روح و نفس است اناشود، هم وارد مى» ديگر ةنشئ« انسان به

  ابتداى خلقـتش بـه   از همواره به جانب چيزى و انسان ساعى به جانب رب است؛ زيرا
 »لبـث «از اقامت او در دنيا بـه  ، در بسيارى از آياترو همينازسوى او در حركت بوده و 

دد    قالَ كَم لَبِ« فرمايد: كه خداوند مى چنان؛ است شدهتعبير  »مكث«يا  ضِ عـي الْـأَر فـ ثْتُم
 و از خلقتى به خلقـت  رديگ نشئة اى به نشئه انتقال از ،پس مرگ). 112منون: ؤ(م» سنينَ
  .نيستي مطلق باشد انعدام وبه معناي   نه اينكه ؛است بهتر

  و قبض روح  توفى. 2-3

  قَضى  منامها فَيمسك الَّتي  لَم تَمت في  اللَّه يتَوفَّى الْأَنْفُس حينَ موتها و الَّتي«ة خداوند در آي
) 42(زمر: » ذلك لĤَيات لقَومٍ يتَفَكَّرُونَ  إِنَّ فيي جلٍ مسما  إِلى  علَيها الْموت و يرْسلُ الْأُخْرى

را  ايـن واژه نيـز   عالمه طباطباييها استفاده كرده است.  براي گرفتن جان »توفي«واژة  از
 مانند توفى حق و توفى قرض از بـدهكار  ؛طوركامل دريافت كردن چيزى را به به معناي

، 16، ج1374(طباطبـايي،   دانندكه معنايش تا دينار آخر حق و طلب را گرفتن است، مي
كـار    بـه مرگ  بارةاگر درو نيامده  توفى در قرآن به معناى مرگ و نيستي واژة ).376ص

(به  توفى واژة ،ديگر بيانبه  ؛استآمده  حفظ كردن گرفتن و عنايتمعناي به  نهارفته، ت
باطل  ،ا با مردنه جان انسانمخاطب دريابد  تاكار رفته   به معناي گرفتن جان) به نحوي

 بـه حقيقـت امـر    ،اند مـردن، نـابود شـدن اسـت     شود و اينها كه گمان كرده و فانى نمى
كنـد تـا در روز بازگشـت     و حفـظ مـى  گيرد  ها را مى بلكه خداى تعالى جان ؛ اند جاهل

در خصوص اينكه كار قـبض روح   گرداند.ازها ب باره به بدن دو ،خاليق به سوى خودش
، عالمه ضمن استناد است الموت يا ديگر فرشتگان دست ملك  ها به و گرفتن جان انسان

 بالجملـه «گيـرد:   السـالم نتيجـه مـي    علـيهم  به آياتي از قرآن كريم و روايـات معصـومان  
گونه كه نفوس را از جهت قرب به حق، مراتبي حقيقي است، متوفيان آنهـا را نيـز    همان

كند و  حسب اين مراتب، تفاوتي است؛ بعضي نفوس را خداوند تعالي خود توفي مي  به
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كنـد و لـذا مالئكـة     الموت توفي مي كند و بعضي ديگر را ملك لذا غيري را مشاهده نمي
الـذكر، يعنـي    در ضمن كالم سابق گونه كه امام صادق مانه ؛كند تر را درك نمي پايين

خره بعضي ديگـر را  كند و باال به آن اشاره مي» نمايد عالوه بر آنهايي كه خود قبض مي«
). 68، ص1369كننـد (طباطبـايي،    الموت هستند، توفي مـي  اي كه دستياران ملك مالئكه

يندي است از درون نفس افي، فريند توآنكتة لطيف بحث، آن است كه به باور ايشان، فر
شود، همان نفس است؛ نه بدن. خداوند به نفس  و نه خارج از آن. حقيقتي كه متوفي مي

او نيز از عالم امرند و به امـر او انجـام وظيفـه     فرشتگانتر است و  از خود نفس نزديك
مكـان  گونـه حجـابي از زمـان و     كنند. نفس نيز از عالم امر است و عالم امر را هـيچ  مي

نه از خارج نفس يـا بـدن    ؛گيرد نيست. بنابراين توفي از درون و باطن نفس صورت مي
ولى  او؛ نه غيرو كار خداست  ،ها اصالت در گرفتن جانترتيب بايد گفت  (همان). بدين

كـه يـاران    المـوت و فرسـتادگان خـدا    ملـك  وند، اين امـر بـه  خدا ةاجاز او ب پيرويبه 
ـ  نيزطور كه اين ياران  همانشود؛  ميتفويض  ند نيزا الموت ملك المـوت   ملـك  ةاجـاز  اب

  :اند برخي پژوهشگران بدين صورت آورده اين مطلب را تقرير كنند. مى قبض روح
وجود  ةشود و در اول وهله در آيينفعل قبض ارواح از ذات مقدس حضرت خالق پيدا مي

يگر علـي حسـب اخـتالف    الموت به فرشتگان د الموت ظهور پيدا كرده و سپس از ملك ملك
درجه و  ،خره در گروه فرشتگاني كه از سايرينالاطلوع و ظهور نموده تا ب ،درجاتهم و مراتبهم

ت ليـ گردد و چون اين افعال نسبت به يكديگر طوتر است، پديدار ميوجودي آنها پايين ةسع
در فعل قـبض  پس ذات مقدس پروردگار  ؛آنها حقيقتاً فعل واحدند ةلذا هم؛ نه عرضيت ،دارد
گرچـه ايـن    ؛توان كردبداً يار و معيني در اين عمل براي او فرض نميامستقل است و  ،ارواح

المـوت هسـتند نيـز صـورت      الموت و ساير مالئكه كـه زيردسـت ملـك    فعل به دست ملك
كند و از او بـه يكايـك    الموت ظهور پيدا مي زلي حضرت حق در ملكا ةگيرد. درواقع اراد مي

من و كـافر و منـافق و عـادل و    ؤروح بر حسب اختالف آنها در قـبض روح مـ   قبض ةمالئك
گردد. پس اين ظهورات در طـول هـم    اي هستند، ظاهر ميشكال و صور مختلفهافاسق كه به 

نه آنكه در عرض هم مجتمع گردند و سپس باالستقالل يـا باالجتمـاع قـبض روح     ؛قرار دارد
 ايـن اسـم   ةمظاهر جزئي ،المميت است و فرشتگان دگرالقابض يا  الموت مظهر اسم كنند. ملك

  ).209، ص1ق، ج1407(ر.ك: حسيني طهراني،  هستند
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  مراتب مرگ.  3-3

رسد انواع و مراتبـي در وقـوع مـرگ وجـود دارد؛ ماننـد       بنا بر ظاهر آيات قرآني، به نظر مي 
» خُرُوجٍ مـنْ سـبِيلٍ    اثْنَتَينِ، فَاعتَرَفْنا بِذُنُوبِنا، فَهلْ إِلىقالُوا ربنا أَمتَّنَا اثْنَتَينِ، و أَحييتَنَا «مضمون آية 

ماتـه  ا روشن است كـه  است.در آن تصريح شده  احيا سنخ اماته و دو سنخ دو ) كه11(غافر: 
زنده باشـد تـا او را بميراننـد.     بايد كسى قبالً ؛ يعنيتصور و مصداق ندارد ،بدون زندگى قبلى

بـه   - عالم دنيا و عالم قيامت ةهمان آياتى است كه با آنها بر وجود عالمى ميان سنخ اين آيه از
ها بيان شـده و   براى اينكه در اين آيات، دو بار مرگ براى انسان .شود استدالل مي - نام برزخ

اى جز اين نيسـت   كند، چاره اگر يكى از آن دو همان مرگى باشد كه آدمى را از دنيا بيرون مى
ـ  ،از اين مرگ تصوير كنيم و آن پسرا  ييگرد ةامات هك  ةوقتى است كه يك زندگى ديگر، ميان

فرض كنيم  - يعنى مردن در دنيا و بيرون شدن از آن و مردن براى ورود به آخرت - دو مرگ
انسـان پـس از   شود،  بنا بر آنچه از نصوص ديني استفاده ميهمان زندگى برزخى است.  ،و آن

 ةآدمـي در فاصـل  آيـد،   بر ميت د و طبق آنچه از كتاب و سنّشوميمردن به طرز خاصي زنده 
ميـان حيـات    ةزندگانى محدود و موقتى دارد كه برزخ و واسط، ميان مرگ و رستاخيز عمومى

شريفه كه سـخن از دو ميرانـدن و    ةآي: «نويسد مي عالمه طباطباييدنيا و حيات آخرت است. 
از زندگى دنيا و ميراندن بعد از زنـدگى در بـرزخ و    ددو زنده كردن دارد؛ اشاره به ميراندن بع
). ازآنجاكـه از  475، ص17، ج1374(طباطبـايي،   »كنـد  احياى در برزخ و احياى در قيامت مى

دنيا مرده است و نسبت  ةنسبت به نشئ ،دشورود و وارد برزخ مياز دنيا مي انسانسويي وقتي 
رود و وارد صـور كـه از بـرزخ بيـرون مـي      در نفخ از سوي ديگر برزخ زنده است و ةبه نشئ

 پـس ، قيامـت زنـده شـده اسـت     ةبرزخ مرده و نسبت به نشـئ  ةنسبت به نشئ ،دشوقيامت مي
ميـان   يكما آنكه تالزمـ  وجود دارد؛ميان مرگ از عالم طبيعت و ميان حيات برزخي  يتالزم«

حياتي خواهـد   پس هر موتي مستلزم؛ قيامت است درمرگ از عالم برزخ و ميان حيات نفس 
 ).28، ص3ق، ج1407(حسيني طهراني،  »دو موت در پيش داريم و دو حياترو]  [ازاين بود؛

هـم ميرانـدن    ديگر وجهي نداشت؛ زيـرا بايـد   نبود، ميراندن دومدر ميان اگر زندگى در برزخ 
و هر يـك از ايـن دو بايـد    جهاني  ايناز مردن  پسباشد و هم احيا بايد دنيوي از زندگى  پس

 ترتيب مراحل حيـات آدمـي   بدين .معنا ندارد» احياء« و »اماته« وگرنه ؛مسبوق به خالفش باشد
  در قيامت. و سرانجام زندگي در برزخ زندگي زندگى در دنيا،: شود داراى سه مرحله مى



 

 

 

 

  

23  

دگا
ز دي

ن ا
ب آ

مرات
 و 

واع
ت، ان

 مو
ت
قيق
ح

المه
ه ع

 
ايي

اطب
طب

  

ميـتُكُم ثُـم   كَيف تَكْفُرُونَ بِاللَّه و كُنْـتُم أَمواتـاً فَأَحيـاكُم ثُـم ي    «شريفة  ةدر آيهمچنين  
و سـپس  اشـاره  يك مرگ و يك اماته و دو احيا )، به 28(بقره: » يحيِيكُم ثُم إِلَيه تُرْجعونَ

تـان كـرد و سـپس شـما را      (شما مرده بوديد، خدا زنده است شدهخدا بيان ه بازگشت ب
اگر در اين « گرديد) و سوى او باز مى  هكند و پس از چندى ب گاه زنده مي ميراند و آن مى

شـد كـه سـپس    معنا اين مي ،»و إليه ترجعون« فرموده بود »ثُم يحيِيكُم«ة آيه بعد از جمل
را در  »ثـم « واژةبلكه  ؛نفرمودولي چنين  ؛گرديد سويش باز مى  هكند و ب شما را زنده مى

ر كـار  اى د رود كـه فاصـله   كار مى  هاين كلمه در جايى ب كار برد و معموالً  هدوم ب ةجمل
ـ « اند به كه آن را معنا كرده چنان هم ؛باشد  و» گرديـد  سـوى او بـاز مـى   ه پس از چندى ب

سوى   هفهماند بين زنده شدن و بازگشت ب چون مى ؛همين خود مؤيد ثبوت برزخ است
، 1، ج1374(طباطبـايي،   »اين فاصله همـان بـرزخ اسـت    و شود مي ،خدا، زمانى فاصله

ـ حقيقت ، در اين آيات ).171ص  ،وديعـه سـپرده    هانسان و آنچه را كه خدا در نهاد او ب
در  او منـازلى كـه   مراتب و و وجود او ةداير گسترةكمال و  هاي گنجينه شده است.بيان 

زنـدگى   ،از آن پسسپس مرگ و  ،دنيادر كند؛ يعنى زندگى  طى مى يشمسير وجود خو
بازگشت به خـدا   زندگى آخرت و سپس سرانجام آخرين موت و درپي آن، برزخ ودر 

   :دنويس آخرين منزل در سير آدمى است. عالمه در بيان اين مراحل مي، و اينكه اين منزل
 ،حركت در جـوهر خـود   ةواسط  هنفس ناطقه پس از تجرد از ماده و پس از مردن ب

آيـد و   صورت تجرد قيـامتى در مـى    هرود و پس از گذرانيدن برزخ ب رو به استكمال مى
گردد. اينها  متحقق مى )16منون: ؤ(م»  ثُم إِنَّكُم يوم اْلقيامةِ تُبعثُونَ«پوشد و  ىلباس قيامتى م
بـود [يعنـي بـه    محـض   ةمـاد  ،كه انسان حركت در جوهر است. تا وقتي ةهمه به واسط

بـود و چـون نفـس    واقع حركت در ماده اصطالح حكما در نشئة طبع استقرار داشت]، 
  ).238تا]، ص (طباطبايي، [بي اش در نفس ناطقه است ناطقه شد، حركت جوهريه

اي كـه نفـس در حيـات     بنابراين از نظر عالمه، كيفيت و چگونگي مرگ، بـا مرتبـه   
دنيوي بدان دست يافته، نسبت مسـتقيم دارد و ايـن خـود از اصـول و مبـاني حكمـت       

توان انواع  يمتعالية صدرايي است كه مورد قبول عالمه قرار گرفته است. از اين مطلب م
  مرگ را نيز كه مورد توجه فيلسوفان، عرفا و متكلمان قرار داشته است، ارزيابي كرد.
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 انواع مرگ.  4-3

پراكنـده بـه اقسـام متمـايزي از مـرگ       طور مسلمان در آثار خود، به طوركلي حكماي به 
  جاي داد:كلي  ةتوان آنها را در سه دستاند كه مي اشاره كرده

و  شدهتعلق نفس به بدن منتفي  ،آن ر اثرب: مرگي است كه اريمرگ اضطر .1-4-3
گونه تصرف و تـدبيري در بـدن و قـواي آن نـدارد و      ه عالمي ديگر هيچبنفس با ورود 

گـردد. ايـن نـوع    مياز خود ب ةيعني حالت اصلي و اولي ،رو بدن به حالت جمادي اين از
  شود:يخود به دو قسم طبيعي و اخترامي تقسيم م ةمرگ به نوب

تحول جوهري با رسيدن به غايـت حقيقـي و    پيست كه نفس در ا آن ،مرگ طبيعي
هـر نفسـي    ؛ زيرانياز شود و تصرف در بدن را رها كندخود، از عالم ماده بي ةكمال ويژ

حقيقتـي ثابـت و حـق اسـت كـه بـا        ،سوي غايت اصلي خود توجه دارد. مرگ  هذاتاً ب
بـه غايـات    كـه  د. پس نفوس انساني تـا وقتـي  دهرسيدن نفس به مقصد خود، روي مي

تـدبير و   به غايـات،  رسيدنند؛ اما پس از ا به تدبير بدن مشغول ،اندحقيقي خود نرسيده
  كنند.خود با بدن را قطع مي تعلق

را تـدبير كنـد و    ست كه نفس به سبب فساد و ويراني بـدن، نتوانـد آن  ا مرگ اخترامي آن
نفس از عمل خود در عالم ماده  . در اين حالت،از دست دهدابزار بدن قابليت تصرف نفس را 

، سبب مرگ انسان را فسـاد تـن معرفـي    دكارتاي همچون غرب، عده ةماند. در فلسفباز مي
گويـد:  . وي در باب مـرگ انسـان مـي   اند شدهبه مفهوم مرگ اخترامي نزديك كرده و اينچنين 

بلكه برعكس، مـرگ   ؛خطاست ،شودگ ميسبب مر ،گويند بيرون رفتن روان از تن اينكه مي«
كه وقتي بر  چنان ؛باشدسبب بيرون رفتن روان از تن است و سبب مرگ، فساد و تباهي تن مي

  )167، ص1381(فروغي،  »از كار باز مي ايستد ،ماشين عيب راه يافت
مرگي است كه قرار دارد و  مرگ اضطراري برابر: مرگ طبيعي در مرگ طبيعي .2-4-3

 ،زيـرا اگـر مـرگ    ؛داننـد مخلوقات عالم ماده همواره ثابت مي ةو عارفان براي همحكيمان 
موجودات مـادي در هـر    ةتحول از نقصان به كمال و خروج شيء از قوه به فعل باشد، هم

 نهند.ديگر پاي مي ةاي به مرتباند و پيوسته از مرتبهسوي فعليت در حركته لحظه از قوه ب

اهللا است كـه در   وع مرگ، مراد اهل معنا و سالكان طريق الياين ن: مرگ ارادي .3-4-3
) بـدان اشـاره شـده و مجاهـده و     57. ص69تا]، ج (مجلسي، [بي» موتوا قبل ان تموتوا«آية 
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منظـور از  مراقبة نفس براي رها شدن از بند تعلقات مادي و دنيوي و پيوستن به حق است. 
 .اسـت  ايز طبيعي و آرزوها و شهواتمهار كردن غر ،مرگ ارادي كه مخصوص انسان است

، 13، ج1353(جعفـري،  » درواقع مرگي است كه تولد و حيـات اصـلي را بـه دنبـال دارد    «
نات مادي عمل، از تعي علم و ةنفس در دو عرص ةر اثر تزكي. در اين طريق، آدمي ب)273ص

علي، صفاتي در توحيد فو  كند مي از مخلوق به خالق روافته و و مقتضيات نفساني رهايي ي
از عـالم   ،تمايل داشته باشدتعلق و شود؛ زيرا تا وقتي انسان به عالم طبيعت  ميو ذاتي فاني 

  رود. و به مرگ طبيعي يا اضطراري از دنيا مي ماند مي نور و حيات باز

 گيرينتيجه

حقيقت انسان عبارت اسـت از جـان و روح و نفـس او كـه بـا       ،عالمه طباطبايياز نظر 
كـه بـا    غيـر از بـدن  است  موجودى مجرد ،نفس آدمى. كنيم مى ياداز آن  »تو/من« ةكلم
شـعور و اراده و سـاير    ااى دارد و يا به عبارتى با آن متحد است و ب ارتباط و علقه ،بدن

و لَقَد خَلَقْنَا الْإِنْسانَ «ة آي با استناد به عالمه طباطباييكند.  صفات ادراكى، بدن را اداره مى
اصـل آفـرينش نفـس    گمان،  بيكه  دارد بيان مي) 12 - 14منون: ؤ(م» منْ طينٍ لَةٍمنْ سال

و يـا   »حمـأ مسـنون  «يـا   »صلصـال «انسانى از جسم و ماده بوده اسـت و آن مـاده كـه    
، نطفـه  مراحلـي شـامل   ،جـوهري  ر اثر تطورات و تبدالتب، ناميده شده است» غيرهما«

 بـه  خـود  يـة جوهر حركـت  مضـغه نيـز در   و سپس گذارده را پشت سر مضغهعلقه و 
واسـطة آفرينشـي     بـه  و پس از روياندن گوشت بر روى اسـتخوان ه شدتبديل استخوان 

و بـاز همـان    )14(مؤمنون:  »ثُم أَنْشَأْناه خَلْقاً آخَرَ«شد؛  متبدل ماده به نفس مجرد ديگر،
رو به  ،جوهر خود حركت در ةواسط  هپس از تجرد از ماده و پس از مردن ب، نفس ناطقه
آيـد و لبـاس    صورت تجرد قيـامتى در مـى    هو پس از گذراندن برزخ برود  مياستكمال 
 د.شـو  متحقق مى )16(مؤمنون:  » ثُم إِنَّكُم يوم الْقيامةِ تُبعثُونَ«سرانجام  پوشد و قيامتى مى

 تـا وقتـي   شود و ميواقع  حركت در جوهر ةواسط  اينها به بنابراين در نظر ايشان، تمامي
همان و چون  ماند متوقف مي ماده سطح درنيز حركت  باقي ماند،محض  ةماد ،كه انسان

  شود. ظاهر مياش در نفس ناطقه  ناطقه شد، حركت جوهريه، نفس نفس
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تا اينجا روشن است كه تقرير عالمه از كيفيـت تجـرد نفـس ناطقـه و خاسـتگاه آن      
مـرگ را   در ادامه، ايشانمت متعالية صدرايي است. كامالً برآمده از مباني و ممشاي حك

داننـد. مـرگ عبـور از عـالم     انتقال روح از بدن و ترك تعلق آن از ماده و آثار مـاده مـي  
 ؛شـود حاصل نمي اطبيعت است به عالم تجرد كه مافوق طبيعت و ماده است و اين معن

نـابراين بـا چشـم    ب ؛و خاموش شدن حواس ظاهريه و باطنيهمادي مگر با زوال حركت 
برشمردن موت به عنـوان وصـفى بـراى روح و    شود.  يمادي و حركات ماديه ادراك نم

از ايـن سـخن    برآمدهكند،  مى» وفات«ده و كرجسد را ترك  ،موت ةوسيل ه روح به نكاي
ينَ موتهـا    « فرمايد:مي  خداوند است كه حـ فَّى الْـأَنْفُستَـوي چـه آنكـه    )؛42(زمـر:  » اللَّه

 نسبت داده» انفس«، به است استيفاى تمام و كمال حق از مطلوبكه را » توفى«داوند خ
نسـبت داده و  » كُم«را به » توفى«، )60(انعام:  »و هو الَّذي يتَوفَّاكُم«كه در  چنان ؛ هماست

كنـد. پـس    تعبير مـى » من«يا » خود«همان چيزى است كه انسان از آن به » كم«اين لفظ 
هـا در زمـين گـم     بطالن و نـابود شـدن انسـان نيسـت و انسـان      ،حقيقت مرگدرواقع، 

ـ   آنها كاسته ازالموت آنها را بدون اينكه چيزى  بلكه ملك ؛شوند نمى كامـل  رطو هشـود، ب
شـان را از   به اين معنا كـه عالقـه   ؛كشد هايشان بيرون مىو ارواحشان را از بدن گيرد مى
  كند. هايشان قطع مى بدن

 ئقـة كـلّ نفـس ذا  « ؛آموزد همه بدون اسـتثنا مـرگ را خواهنـد چشـيد    ميقرآن به ما 
قلمرو آخرت  ةدرنتيجه اين اعتقاد وجود دارد كه مرگ درواز ؛)185 :عمران (آل »الموت

اي ميـاني  شود. برزخ حد يا مرز يا گستره است كه بنا بر احاديث اسالمي از قبر آغاز مي
د. انسان در عالم انجاميزكاران و بدكاران مياست كه در ادامه به مقصدهاي متفاوت پره

ميرد؛ برسد و در آن زمان براي بار دوم مي قيامت فرا ةبرد تا اينكه هنگامبرزخ به سر مي
حيا داريم؛ اماته و دو اد. پس ما دو شويعني روح از عالم برزخ به عالم قيامت منتقل مي

برزخ و زنـده شـدن در قيامـت.    يك مرگ از دنيا و زنده شدن در برزخ و دوم مرگ در 
بـه   ،ها در ايـن سـراي خـاكي    كنند كه مدت توقف انسانايشان در ادامه چنين تبيين مي

تواننـد از  ن كرده است. آنها نمييك از آنها معي جلي محدود است كه خداوند براي هرا
و  كنندرا تمديد   جل حتمي خود پيشي گيرند يا آنابيرون نهند و بر  ياين زمان پا ةداير

 ،گاه موجـودات مـادي و طبيعـي كـه داراي مـاده و طبـع هسـتند        هيچ به تأخير اندازند.
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جل و زمان زندگي او زوال و فنا و محدوديت  وندتوانند از اين قانون كلي خارج ش نمي
البته انسان اين قابليت را دارد كـه   .كنند خود را به بقا و دوام و استمرار و ابديت تبديل

شـود و  تعلق نفس به بدن منتفي مـي  ،آن ر اثربمرگي كه همان (ضطراري از مرگ ا پيش
بـا    )گونه تصرف و تدبيري در بدن و قواي آن ندارد نفس با ورود به عالمي ديگر، هيچ

با سلوك در مسير بندگي به موت اختيـاري و   خود از ماده و جهان مادي  و ةكندن علق
س پس از انقطاع و رهايي از عـالم مـاده و   ارادي برسد و در ذات خداوند فاني شود. نف

كه  گيرد. پس زمانينس مياو با آنها  يابدهاي مثالي اشراف ميجهان طبيعت، بر صورت
تواند بر عالم تجرد زند و ميها را كنار ميها و پرده حجاب ،نفس به ملكات دست يافت

كه بـه تمـام    ييند تا جاك. اين اشراف عقل ادامه پيدا مييابد مياحاطه و اشراف  ،و عقل
سما كـه عـالم محـض و    ا ةد و پس از ترقي و طي درجات به نشئرستمكن خويش مي

  .يابدناب است، دست مي
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