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 چکیده
 وزندگی دنیوی  بررسی حقیقت انسان و شناخت آن، از مباحث مهمی است كه در سعادت اخروی، در

، مانرمسلیغمیان اندیشمندان مسلمان و  ربازیدهمچنین در فهم حقیقت معاد و كیفیت حشر نقش دارد. از 

ه های گوناگونی ارائه شدو گفتگو بوده و رویکردها و دیدگاه بحث موردقت و شخصیت اصلی انسان حقی

های ارائه شده از این قرار است: عَرَضی جسمانی، جوهر جسمانی مادی، است. از جمله مهمترین دیدگاه

منظر  سان ازتنهایی. هدف اصلی در این پژوهش، كشف حقیقت انجسم لطیف، مجموع نفس و بدن، نفس به

های موجود در خصوص آیات و روایات مزبور است. این نوشتار با آیات و روایات و نقد و بررسی دیدگاه

قت انسان درآمد، به تبیین حقی عنوانبهتحلیلی پس از طرح مسأله و بیان رویکردهای مختلف  –روش توصیفی

های اسلامی، ست یافتیم آن است كه بنا بر آموزهای كه در پایان بدان ددر آیات و روایات پرداخته است. نتیجه

 با آیات و روایات هماهنگ است. هاآنبسیاری از نظریات طرح شده باطل است و تنها برخی 

 ی.رمادیغ: حقیقت انسان، نفس، جسم لطیف، بدن واژگان كلیدی

                                                           

 saddelbari@gmail.comي/ رضو ياسلام. دانشيار گروه علوم قرآن و حديث دانشگاه علوم 1

 es-arefi@yahoo.com (/مسئول سندهوي)ن يرضو ياسلامدکتراي رشته فلسفه و کلام و مدرس دانشگاه علوم  .2
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 مقدمه -9

 .پردازیمتبیین آن میو مسأله ضمن بیان دو نکته اهمیت در این مقدمه به 

 ست؛او« خویشتن حقیقی»و درک « خود»دادن انسان به  یکی از اهداف اساسی انبیاء توجه -1

، 2، ج1153/ مجلسی، 010-012، صص2، ج1333/ آمدی، 21/ 01؛ ذاریات: 150/ 0: ة)مائد

آید و مقدمه سعادت در زیرا بررسی ابعاد وجود او از ضروریات زندگی به شمار می (32ص

میان  ربازیداز  وری هرچه بیشتر انسان از زندگی محدود دنیوی است.هزندگی اخروی و بهر

تگو بوده و گف موردبحثمتفکران اسلامی و غیراسلامی شناخت حقیقت و شخصیت اصلی انسان 

های موجود، های گوناگونی ارائه شده است. این پژوهش، ضمن نقد و بررسی دیدگاهو دیدگاه

 ر آیات و روایات است.به دنبال کشف حقیقت انسان از منظ

شود؛ زیرا نوع تلقی یکی از آثار مهم این بحث در جاودانگی انسان و مسأله معاد ظاهر می -2

تا  زیرا ؛تأثیر مستقیم بر فهم و تلقی از جاودانگی انسان و حقیقت معاد دارد ،از حقیقت انسان

 است که فرارسیدن مرگشود که او یک موجود جاودان نمی دانسته ،حقیقت انسان شناخته نشود

تا  همچنین .روددر حقیقت وی تأثیری ندارد، یا موجودی فانی است که با آمدن مرگ از بین می

 واهد بود.پذیر نخحقیقت معاد و کیفیت حشر انسان امکان دانستن ،حقیقت انسان دانسته نشود

« َسُهْلَعْقِل َمْعِرَفُة اْلِإْنَساِن َنْفَأْفَضُل ا»)ع( رسیده است:  ، در فضیلت معرفت نفس از امام رضارونیازا

 (.302، ص30، ج1153)مجلسی، 

از  طلبد. برخیهای گوناگونی مطرح است و پاسخ مناسب میدرباره حقیقت انسان پرسش

ه او کآیا برای انسان حقیقت و شخصیت ثابتی قابل تصویر است یا این این است: هاآنترین مهم

یتی نیست؟ اگر انسان از حقیقت و شخصیت برخوردار است، گونه حقیقت و شخصمالک هیچ

نکه زید در زمان اول همان زید در زمان دوم یاملاک حقیقت و شخصیت او چیست؟ یعنی ملاک 

زید در آخرت همان زید در دنیاست چیست؟ آیا حقیقت انسان و ملاک  نکهیاملاک  و است

ا امر دیگر؟ اگر امر دیگری است شخصیت او جوهر جسمانی مادی است یا عََرض جسمانی ی

 آن امر چیست، نفس غیرمادی است یا بدن غیرمادی یا هردو یا شیء چهارم؟

فکران و برخی متنخست دیدگاه متفکران اسلامی  ،یابی به پاسخ مسائل یادشدهبرای دست

 هانآ شویم و سپس به سراغ آیات و روایات رفته پاسخ اصلی را دریادآور می بارهنیدرارا دیگر 

 گردد.می ها نیز آشکارصحت و بطلان دیدگاه ،یابی به پاسخ مزبورکنیم؛ پس از دستجستجو می
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 رویکردهای مختلف به حقیقت انسان -2 

اند. دهباره ابراز کرنیدرا، متکلمان اسلامی و متفکران غیراسلامی، رویکردهای گوناگونی حکما

 ود اختصاص داده است.های متعددی را به خبرخی رویکردها، دیدگاه

 رویکرد اول: نفی حقیقت ثابت انسان -2-9

در این رویکرد تنها یک دیدگاه وجود دارد و اختصاص به برخی متفکران غربی دارد و آن 

هیوم از کسانی است که این رویکرد را پذیرفته و با که انسان شخصیت ثابتی ندارد. دیوید این

 کند اگراو پس از انکار نفس مجرد انسانی ادعا می است.های گوناگون به آن اشاره کرده بیان

« ودمخ»توان با تجربه نشان داد، اما وقتی وارد تجربه را می« خود»باشد  فهمقابل« خود»مفهوم 

نامم تجربه نمایم هیچ امر مجردی را می« خودم»آن را  آنچهکنم صمیمانه شوم و سعی میمی

ر خاصی از گرما و سرما، نور و سایه، عشق و نفرت، لذت کنم، بلکه همیشه در تصوادراک نمی

، زیچچیهفقط توالی تجارب مختلفی هستم که « من» صورتنیبدشوم؛ م دچار تردید میلَاَو 

 (.121، ص1332)تریک،  دنها هیچ مالکی نداردارد و آنها را به هم نگه نمیآن

 قرار داده است موردحملهرا  شخصیت ثابت انسان شدتبهپس از هیوم یکی از کسانی که 

فریدریش ویلهلم نیچه است. او با تمام وجود بر امکان عقلانیت انسان شورید و تدین پدران 

لمداد اغواگر ق ترین دروغِکشنده عنوانبهمحکوم کرد و مسیحیت را  شدتبهخود به مسیحیت را 

 (.131)همان، ص کرد

  عَرَض جسمانی رویکرد دوم: حقیقت انسان، -2-2

این رویکرد مربوط به برخی متکلمان اسلامی است. طبق این رویکرد، حقیقت انسان از 

اعراض جسمانی تشکیل شده است؛ یعنی عرضی که در جسم حلول کرده است حقیقت انسان 

ه آمد های گوناگونی پدیدکه مراد از این عرض چیست دیدگاهایندرباره آورد، اما را به وجود می

 های ذیل است:دیدگاه هاترین آنو مهم

آورد مزاج معتدل انسانی است؛ یعنی گویند عرضی که حقیقت انسان را پدید میبرخی می -1

 کیفیت متوسط بین کیفیات متضاد.

ل دهد خطوط اعضا و تشکّگویند عرضی که حقیقت انسان را تشکیل میبرخی دیگر می -2

 پذیرد.ا نمیانسان است که از اول عمر تا آخر آن تغییر و تحول ر
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ت، دهد، ولی طبق این نظریه، حیادیگر حقیقت انسان را حیات تشکیل می نظریه بر اساس -3

 (.321، ص1113 ،حلیعَرَضی است قائم به بدن )علامه 

 جوهر جسمانی مادی  ،رویکرد سوم: حقیقت انسان -2-3

خی متفکران ( و بر30، ص3، ج1153این رویکرد مربوط به متکلمان اسلامی )فخر رازی، 

دهد، اما این رویکرد تمام حقیقت انسان را جوهر جسمانی تشکیل می بر اساسغربی است. 

های که حقیقت این جسم چیست؟ آیا همین پیکر و بدنِ مخصوص است یا امر دیگر، دیدگاهاین

 گوناگونی وجود دارد:

(. از جا)همان اکثر متکلمان بر این باورند که حقیقت انسان همین هیکل مخصوص است -1

متفکران غربی توماس هابز فیلسوف انگلیسی از کسانی است که این دیدگاه را پذیرفته و بر آن 

تأکید کرده است. او کسی است که هستی را به جهان ماده منحصر کرده و به زندگی پس از مرگ 

یعی اخت طبگوید: هیچ شنباور ندارد؛ لذا وی با لحن تحقیرآمیز درباره زندگی پس از مرگ می

 ،1332)تریک،  اعتقاد مبتنی بر گفته دیگران جزبهدرباره وضعیت بعد از مرگ وجود ندارد 

 (.151-155صص

گروهی دیگر معتقدند که حقیقت انسان جسم مخصوصی است که در درون بدن جای  -2

ن بد دهندهو بلغم که تشکیل سودادارد و آن عبارت است از اخلاط چهارگانه صفرا، دم )خون(، 

 (.31، ص3، ج1153است. )فخر رازی، 

 (.جا)همان گویند حقیقت انسان همان دم استبرخی می -3

ی دهد، خون یا روح لطیفاند جسمی که حقیقت انسان را تشکیل میای بر این عقیدهدسته -1

 (.جاهای سایر اعضاء جاری و ساری است )هماناست که از ناحیه چپ قلب پدید آمده و در رگ

حقیقت انسان است، روح لطیفی است که از قلب به مغز راه  دهندهجسمی که تشکیل -0

د آن را به یاد آور تواند صور را در خود حفظ کند،هایی برخوردار است که مییافته و از ویژگی

 (.320، ص1113/ علامه حلی، جاهمان :راوندیابنمنسوب به و به اندیشه بپردازد. )

آورد همان جزء لایتجزی و جوهر جسمی که حقیقت انسان را پدید می گویندای میعده -1

 (.جا)فخر رازی، همان فرد است که در قلب تحقق دارد

ای بر این باورند که حقیقت انسان عبارت است از اجزای اصلی بدن که در تمام پاره -3

این  بر اساس(. 33ص)همان،  گیردگاه دستخوش تغییر و تبدل قرار نمیدوران باقی بوده و هیچ

اجزاء دارد: اجزاء اصلی و اجزاء فرعی. اجزاء فرعی همواره  دو گونهدیدگاه، بدن و جسم انسان 
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از یک بدن به بدن دیگر است، اما اجزاء اصلی  انتقالقابلدر حال تغییر و دگرگونی بوده و  

دهد، همین ا تشکیل میحقیقت انسان ر آنچهبه دیگران است.  انتقالرقابلیغتغییرناپذیر بوده و 

 اجزای اصلی است.

ی است. او ضمن پاسخ به شبهه طوس رینصاز کسانی که به این قول گرایش داشته، خواجه 

ی علامه حل«. لاتجب اعادة فواضل المکلف»به این مطلب اشاره کرده و گفته است:  مأکولآکل و 

منها: قول جماعة »د کرده است. ضمن شرح این جمله این نظر را دیدگاه جماعتی از محققان قلمدا

من المحققين أن المکلف هو اجزاء الاصلية في هذا البدن لايتطرق اليها الزيادة و النقصان و إنما تقع 

(. خود علامه حلی در کشف الفوائد 201-203، صص1332)علامه حلی،  «في اجزاء المضاف اليها

من  ةنه عبارأکلمين و هو الذي اخترناه بذهب الآخرون من المت»کند. همین دیدگاه را انتخاب می

(. فاضل مقداد نیز این قول را پذیرفته و 323، ص1113)علامه حلی،  «في هذا البدن ةاجزاء اصلي

 (.311، ص1311آن را نزدیک به حق معرفی کرده است )فاضل مقداد، 

یسه به ئدهد و اعضاء ربرخی معتقدند که حقیقت انسان را اعضای رئیسه بدن تشکیل می -3

خر )ف ستیپذیر نادامه حیات برای انسان امکان هاآنشود که بدون هریک از اعضایی گفته می

 .هاآن( مانند قلب و مغز و امثال 31، ص3، ج1153رازی، 

 جسم لطیفرویکرد چهارم:  -2-1

که حقیقت انسان را جسم لطیف و نورانی در این رویکرد تنها یک دیدگاه وجود دارد و آن این

دهد و این جسم ذاتاً دارای حیات و حرکت بوده و در اعضا نفوذ دارد همانند آتش شکیل میت

 برداری از جسم مزبوراعضای بدن شایستگی بهره کهیهنگامدر زغال و روغن در دانه کنجد و تا 

شایستگی خود را از پذیرش  کهیوقترا دارد از احساس و حرکت ارادی برخوردار است، اما 

پاشد و این جسم از دست داد از حس و حرکت بازمانده و اجزای آن از هم می دهادشجسم ی

 (.013، ص1332/ لاهیجی، جا)همان شوددیگر منتقل میم شریف به عالَ

 رویکرد پنجم: حافظه یا خاطرات -2-1

 ،که ملاک حقیقت و شخصیت انساندر این رویکرد یک دیدگاه بیشتر وجود ندارد و آن این

توان گفت شخص در زمان دوم، همان به این معنا که وقتی می دآوری خاطرات است.حافظه و یا
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ها، خاطرات، عقاید و ی ذهنی، خواستههایژگیوشخص در زمان اول است که در زمان دوم، 

 داشته باشد. استمراری شخص اول تا زمان دوم هادگاهید

جان  ،ته باشد اما از متفکران غربیشناسیم که این دیدگاه را پذیرفدر جهان اسلام کسی را نمی

 (.03، ص1332از کسانی است که این دیدگاه را پذیرفته است )اکبری،  لاک

 رویکرد ششم: نفس و بدن مجموعاً  -2-6

 در این رویکرد دو دیدگاه وجود دارد:

 دیدگاه اول: نفس و بدن مادی -2-6-9

 دهد.مادی مجموعاً تشکیل میبرخی بر این باورند که هویت و حقیقت آدمی را نفس و بدن 

ر بشود. ارسطو از کسانی است که این دیدگاه، از سخنان او در باب نفس و بدن استفاده می

تواند هویت و شخصیت آدمی را تشکیل یی نمیتنهابهمبانی ارسطو نفس و بدن هرکدام  اساس

یکدیگر قابل  شناختی ازمعرفت ازلحاظوجود شناختی و چه  ازلحاظچه  این دودهد، بلکه 

طو، مبانی ارس بر اساسدهد؛ زیرا ی شخصیت انسان را شکل میهماننیاانفکاک نبوده و مجموعاً 

دو به وجود واحد  آید و هرصورت به شمار می آن ماده ،صورت بدن مادی و بدن مادی ،نفس

ه بدهد. وی در موارد مختلف کتاب نفس موجود بوده و هویت و حقیقت انسان را تشکیل می

های آن ویژگی ،خواهد نفس را تعریف کنددر جایی که می ازجملهاین مطلب اشاره کرده است، 

 گوید:را بیان نموده چنین می

جوهر است بدین معنا که صورت برای جسم طبیعی است که دارای حیات  ةنفس بالضرور»

است  زیچکبدن یکه نفس و است که موردی برای بحث راجع به این رو نیهمبالقوه است ... از 

ی در مورد ماده طورکلبهکه این در مورد موم و نقشی که در روی موم است و ماند، چناننمی

 (.31-33، صص1311)ارسطو، « کننداو است نمی که این ماده از آنِ آنچهیک شیء معین و 

ارسطو بر تجسد نفس است. از نظر وی یک شخص، روح متجسد یا  دیتأکدر واقع بیشترین 

یِ شخصیت انسان هماننیااست که وی هویت و  چنین اعتقادی بر اساساست.  روحیذد جس

پذیر را ترکیبی از نفس و بدن دانسته و تفکیک آن دو را از یکدیگر تنها در عالَم اعتبار امکان

جاست که وی همه حالات انسان را از قبیل غم و شادی، خشم، داند نه در خارج؛ از همینمی

داند کین، دلسوزی، پردلی و ... نتیجه تعامل نفس و بدن و ترکیب جوهر این دو می ترس، مهر و

 (.1-3)همان، صص
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ت این شود گفتوان صرفاً به یکی از آن دو منتسب دانست و نمیاز نظر او هیچ حالتی را نمی 

الت اصحالت اولاً و بالذات مال نفس است و ثانیاً و بالعرض مال بدن است، بلکه همه احوال بال

 (.15هم به نفس منتسب است و هم به بدن )همان، ص

 دیدگاه دوم: نفس و بدن اعم از بدن عنصری، مثالی، اخروی و عقلی -2-6-2

با توجه به این دیدگاه ملاک شخصیت انسان عبارت است از مجموع نفس و بدن اعم از بدن 

از این رویکرد در این است عنصری، مثالی، اخروی و عقلی. تفاوت این دیدگاه با دیدگاه اول 

داد، اما که در دیدگاه اول نفس با بدن عنصری تنها ملاک هویت و شخصیت انسان را تشکیل می

در این دیدگاه بدن انحصار به بدن عنصری ندارد، بلکه اعم از عنصری، مثالی، اخروی و عقلی 

ر بی ندارد، اما این دیدگاه بقای شخصیت انسان پس از مرگ هیچ مشکل بر اساساست، لذا 

 پذیر نیست.دیدگاه اول، بقای شخصیت انسان پس از مرگ امکان اساس

دیدگاه مزبور از بخشی از سخنان ملاصدرا با توضیح حاج ملاهادی سبزواری در تعلیقه خود، 

کند مدرکات و مراتب تجرّد نفس را بیان می کهیهنگاماست. صدرالمتألهین  استفادهقابلی روشنبه

 هد.دکند که حقیقت و هویت انسان را مجموع نفس و بدن تشکیل میمطلب اشاره میبه این 

مّما يجب ان الانسان هاهنا مجموع النفس و البدن و هما مع اختلافهما في المنزلة موجودان بوجود »

 (.13، ص1، ج1131)صدرالدین شیرازی،  «واحد ذوطرفين

در عبارت مزبور زائد است و باید « هناها»گوید: کلمه حاجی سبزواری در تعلیقه خود می

این است که بگوید انسان تام و تمام مجموع  نجایاحذف شود؛ زیرا هدف اصلی ملاصدرا در 

ی و تجرد نفس و تبدل عقبنفس و بدن است، چه در عالم طبیعت و دنیا و چه در عالم آخرت و 

نیست، بلکه نفس در عالم وجود دنیوی به وجود اخروی باعث طرح بدن و انسلاخ نفس از بدن 

 آخرت نیز همراه با بدن خواهد بود:

فالتعريف التام أنه )انسان( نفس و بدن، نعم الانسان الملکوتي هو النفس و الانسان البشري الطبيعي »

لانه بصدد أّن التجرد ليس طرح « هاهنا»هو البدن، اّما الانسان التام فهو المجموع، و الاولي حذف لفظ 

 س(.1، تعلیقه شماره1)همان، ج «الطفيته و اتميتهالبدن، بل 

فس نکه گونه که سبزواری اشاره کرده است عبارات بعدی ملاصدرا صراحت دارد به اینهمان

د، مانند شوپس از تجرد و تحول وجود دنیوی آن به وجود اخروی، باعث رهایی آن از بدن نمی

لما کملت ک»ود: شمیتر اتحاد نفوس با آن قویو تر او لطیف همراهفرد برهنه از لباس؛ بلکه بدن 
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النفس في وجودها صار البدن أصفي و ألطف و صار أشّد إتصالا بالنفس ... و ليس الامر کما ظّنه 

الجمهور أن النفس عند تبدل وجودها الدنيوي الي وجودها الاخروي تنسلخ عن بدنها تصير کعريان 

 (.11-13)همان، صص« يطرح ثوبه

شود انسان ترکیبی از نفس و بدن است و هویت از سخنان ملاصدرا استفاده میکه حاصل آن

حال، هویت و شخصیت انسان نیدرعدهد، ولی و شخصیت انسان را مجموع آن دو تشکیل می

پس از مرگ محفوظ مانده و شخصی که در عالم آخرت وجود دارد همان شخصی است که در 

 دهد اعم از بدنخشی از حقیقت انسان را تشکیل میدنیا وجود داشته است؛ زیرا بدنی که ب

طبیعی، مثالی و اخروی است؛ یعنی در عالم طبیعت و دنیا بدن مادی و طبیعی بخشی از حقیقت 

ن بنابرای .بدن اخروی ،بدن مثالی و در روز رستاخیز ،دهد و در عالم مثالانسان را تشکیل می

 ،از نفس و بدن طبیعی است و در عالم مثالب مرکّ  ،م طبیعتحقیقت و هویت انسان در عالَ 

 ب است از نفس و بدن اخروی.مرکّ ،ب است از نفس و بدن مثالی و در قیامتمرکّ 

 رویکرد هفتم: نفس تنها -2-1

که حقیقت و شخصیت بر اساس این رویکرد نیز یک دیدگاه بیشتر وجود ندارد و آن این

و  اند و حقیقتفه این دیدگاه را پذیرفتهدهد. بسیاری از فلاسانسان را نفس او تشکیل می

، 1313اند. از فلاسفه غرب، سقراط )افلاطون، شخصیت انسان را از این طریق قابل توجیه دانسته

، 1113(، فلوطین )افلوطین، 053-050، صص1(، افلاطون )همان، ج010-015، صص1ج

 سینا، ابناسلامی سفه( و از فلا123، 02، صص1، ج1313/ افلاطون، 11، ص1335/ همو، 122ص

، 3؛ ج211، 13، صص1، ج1335(، سهروردی )سهروردی، 212، ص2، ج1330سینا، )ابن

 اند.پذیرفتهاین دیدگاه را  (121ص، 3، ج1125فخر رازى، ) فخر رازى(، 30ص

ها درباره ملاک شخصیت انسان، این مسأله را از نظر پس از اشاره به رویکردها و دیدگاه

 .کنیمبررسی می آیات و روایات

 حقیقت انسان در آیات قرآن -3

کشف کرد و  هاآنتوان حقیقت انسان را از آیات متعددی در قرآن کریم وجود دارد که می

 کنیم.اشاره می هاآندر اینجا تنها به دو دسته 
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 دسته اول: آیات مربوط به موت -3-9 

 شویم:نسبت به این دسته تنها دو آیه زیر را یادآور می

بگو: فرشته مرگ بر شما »(؛ 11/ 32سجده: ) ﴾ُقْل يَّتَّوَّف َّاُكم م َّلَُّك اْلمَّْوِت ال َِّذي ُوكِ لَّ ِبُكْم﴿

  .«ستاندگماریده شده جانتان را می

َُّكمْ ُثم َّ يَّتَّوَّف َّاُكْم﴿  .«ستاندخدا شما را آفریده، سپس جان شما را می»(؛ 35/ 11)نحل:  ﴾وَّالل هُ خَّلَّ

است آشکارا حاکی از آن « مکُ »ضمیر « یتوفّیَ»مفعول کلمه  ازآنجاکهرکه در این دو آیه مبا

طرف، نفرموده که روح یا نفس شما را کیازاست که هویت انسان به نفس اوست؛ زیرا 

م و از طرف دیگر، روشن است که آنچه گرفته یستانیبازمرا « شما»، بلکه فرموده میستانیبازم

د مانَیدنیا م یابد، نفس یا روح انسان است؛ زیرا بدن در همینمی شود و به جهان دیگر انتقالمی

 به آن« شما»بودنِ « شما»که  آنچهو « حقیقی خودِ»گوید: شود پس این آیات میو متلاشی می

 م.یستانیبازماست نفس شماست و آن را هنگام مرگ 

ای اخذ به نحو کامل و که در اصل به معن« وفی» شهیراز « یتوفّیَ»کلمه با توجه به معنای 

، 1ج، 1151 ،بن فارس/ ا151، ص3ج ،1115فراهیدى، تمام و به حد کمال و تمام رسیدن است )

، «یتوف»اند: واژه . برخی از متفکران معاصر نیز آوردهگرددآشکارتر می ادشده(، مطلب ی121ص

ت و چیزی از آن که اگر کسی حق خود را گرفبه معنای اخذ تام است؛ چنان« استیفا»و « وفا»

ن کرد کامل بیا طوربهکرد یا اگر مطلبی را « استیفا»شود: حق خود را فروگذار نکرد، گفته می

همه حقیقت انسان به سرای  ،در مرگ ازآنجاکهو  بیان کرد« یمستوف» طوربهگویند: آن را می

رود، پس میماند و از بین نشود و چیزی از حقیقت او در جهان طبیعت نمیدیگر منتقل می

 .1(122، ص3، ج1331)جوادی آملی،  اندیمتوفاست و خدای سبحان و فرشتگان « متوفا»انسان 

 ،آدمیان، خداوند یا فرشته مرگ شود: هنگام مرگِطبق این بیان، معنای آیات مزبور چنین می

گام هن کهازآنجاد مانَگیرند و چیزی از حقیقت او در جهان طبیعت نمیتمام حقیقت انسان را می

گردد که تمام حقیقت و هویت انسان، شود، آشکار میمرگ، تنها نفس و روح انسان گرفته می

 نفس و روح اوست و بدن مادی و عنصری در این امر دخالت ندارند.

                                                           

چنين نيست « وفات»جزو کلمه است اما در « فوت»در واژه « تا«. »فوت»دارد نه « وفات»انسان  شايان ذکر است. 1

فرصت است که با  دست دادنفوت به معناي از  آنجاشود، در و اگر گاهي فوت در حديث يا دعا بر موت اطلاق مي

 (.647، ص1، ج7882به معناي موت که انتقال به برزخ را همراه دارد )جوادي آملي، آيد، نه موت پديد مي
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 که آیه اول بیانگر این است که تمام حقیقت انسان، نفسکند به اینعلامه طباطبایی تصریح می

 .1کنددلیل منکران معاد را باطل می ،رو( و از همین202، ص11تا، جبی و روح اوست )طباطبایی،

 آیات مربوط به شهادت -3-2

 :کنیمدرباره این دسته تنها به آیات زیر اشاره می

آیات یادشده، آیات زیر نیز  جز به( 33، ص11، ج1331)جوادی آملی، ها طبق برخی دیدگاه

دهد و بدن عنصری و مادی را نفس او تشکیل میحاکی از آن است که هویت و حقیقت آدمی 

َُ﴿دخالتی در این امر ندارد:  َْتَُّل ِفي سَّبيِل الل ِه أَّْموَّاٌت بَّْل أَّْحيَّاء وَّلَِّكن لا َّ تَّْش  ﴾ُرونَّ وَّلاَّ تََُّوُلوْا ِلمَّْن ُي

، داننزندگاها شوند مرده نگویید، بلکه آنها که در راه خدا کشته میهرگز به آن»(؛ 101/ 2)بقره: 

َُّقونَّوَّلاَّ تَّْحسَّبَّن َّ ال َِّذينَّ ُقِتُلوْا ِفي سَِّبيِل الل ِه أَّْموَّاًتا بَّْل أَّْحيَّاء ِعندَّ رَّبِ ِهْم﴿؛ «کنیداما شما درک نمی  ﴾ ُيْر

ه ، بلکاندمردگانها که در راه خدا کشته شدند ای پیامبر هرگز گمان مبر آن»(؛ 131/ 3: عمرانآل)

فَِّرِحينَّ ِبمَّا آتَّاُهُم الل ُه ِمن فَّْضِلِه ﴿؛ «شوندروردگارشان روزی داده میاند و نزد پها زندهآن

(؛ 135/ 3: عمرانآل) ﴾وَّيَّْستَّْبِشُرونَّ ِبال َِّذينَّ لَّْم يَّْلحََُّوْا ِبِهم مِ ْن خَّْلِفِهْم أَّلا َّ خَّْوٌف عَّلَّْيِهْم وَّلاَّ ُهْم يَّْحزَُّنونَّ

 اندخوشحالها بخشیده است د از فضل خود به آنهای فراوانی که خداونها به خاطر نعمتآن»

ت هاسوقتند که نه ترسی بر آناند خوشها ملحق نشدهها به آنو به خاطر کسانی که بعد از آن

 «.و نه غمی خواهند داشت

دهد و این آیات نیز حاکی از آن است که هویت و شخصیت آدمی را نفس او تشکیل می

 شخصیت و آنچهنفس اوست؛ زیرا بر اساس این آیات ملاک حقیقت و شخصیت انسان به 

دهد، به عالم دیگر منتقل شده و از حیات جاودان برخوردار و از هویت شهید را تشکیل می

 ها بخشیدههای فراوانی که خداوند به آنمندند و به خاطر نعمتهای الهی بهرهنعمت

ها اه بلند مجاهدانی که تاکنون به آنها به خاطر دیدن مقامات و جایگهمچنین آن .اندخوشحال

گونه احساس خوف و اندوه و هیچ اندخوشحالپیوندند شاد و ها میاند و بعداً به آنملحق نشده

های شود و از نعمتم دیگر منتقل میعالَ بهپس از شهادت  آنچهها ندارند و روشن است درباره آن

                                                           

يت و شود و هوگفتند انسان بعد از مرگ بدنش متلاشي ميمي هاآن. کيفيت ابطال دليل منکران معاد اين است که 1

 77 يک امر محال است. آيهآيد که دوباره موجود شود اعاده معدوم لازم ميرود و اگر بخواهد شخصيتش از بين مي

 صورتهبکه تمام حقيقت انسان، نفس و روح اوست و اين حقيقت کند به اينسوره مبارکه سجده دليل مذکور را ابطال مي

 (.454ص، 76ج، تاطباطبايي، بييابد )کامل بعد از مرگ باقي است و معاد انسان از اين طريق تحقق مي
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ها؛ زیرا بدن آنان یا نه بدن عنصری و مادی آنشود نفس و روح شهیدان است، مند میالهی بهره 

 پاشد.در هنگام شهادت از بین رفته است یا پس از شهادت، از هم می

شوند، نفس و روح مجاهدان است، نه بدن ها ملحق میهمچنین مجاهدانی که بعداً به آن

م در عالَ  ند،سته ی که فعلاً در دنیانحال در آیه مبارکه آمده است همان مجاهدانیدرعها و آن

م منتقل شده و به جایگاه مزبور و در آینده به آن عالَ ندبلندی برخوردار مدیگر از جایگاه و مقا

ی حاکی از آن است که هویت و ملاک شخصیت روشنبهگردند؛ بنابراین آیات یادشده می نائل

 انسان به نفس اوست و چیز دیگری در این امر دخالت ندارد.

که آیات مربوط به شهدا، حاکی از آن است که کند به این نکته تصریح میجوادی  اللهتیآ

گونه دخالتی در این حقیقت ندارد؛ زیرا اگر تمام حقیقت انسان، روح و نفس اوست و بدن هیچ

ر این معنا نداشت، پس آیه بیانگ« احیاء»داد، تعبیر به بدن جزئی از حقیقت انسان را تشکیل می

شهید، روح اوست که پس از شهادت باقی بوده و از حیات جاودان است که تمام حقیقت 

برخوردار است. بر اساس این آیات، همه هستی شهید زنده است و اگر بدن، جزئی از حقیقت 

رفت جایی برای چنین تعبیری نبود؛ بنابراین همه حقیقت انسان، روح اوست که او به شمار می

 .(جا)همان رودا شهادت از میان نمیشود و بپاره نمیدر صحنه نبرد پاره

 نقد تفسیر مذكور -3-3

رسد که آیات یادشده، چه آیات مربوط به مرگ و چه آیات مربوط به شهید، حاکی به نظر می

از آن نیست که تمام حقیقت انسان تنها نفس و روح اوست و چیزی دیگر در این حقیقت دخالت 

عنصری بعد از موت در حقیقت انسان  است که بدن مادیندارد، بلکه این آیات تنها بیانگر این 

ت که نفس با بدن مثالی، این حقیقیا این که تمام حقیقت انسان نفس اوستدخالت ندارد، اما این

 ساکت است. جهتنیازادهد، آیات مزبور را تشکیل می

 ـر شدذکگونه که همان ـشخصیت او  یِهماننیاکه درباره حقیقت انسان و توضیح مطلب این

 شود احتمالات زیر است:به اینجا مربوط می آنچهاحتمالات مختلفی وجود دارد و 

 حقیقت انسان، تنها بدن مادی عنصری است؛ -1

 حقیقت انسان، مجموع نفس و بدن مادی در همه مراحل است؛ -2

 حقیقت انسان، تنها نفس اوست؛ -3

 حقیقت انسان، نفس و بدن مثالی است؛ -1
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نسان در دنیا مرکب از نفس و بدن مادی است و در عوالم دیگر مرکب از نفس حقیقت ا -0

 ی است؛رمادیغو بدن 

 .1حقیقت انسان در دنیا و عوالم دیگر، مرکب از نفس و بدن ذری است -1

گوید تمام حقیقت کند؛ زیرا آیات مزبور میفقط دو احتمال اول را ابطال می ادشدهآیات ی

ت باقی است. اگر بدن عنصری و مادی، تمام حقیقت یا جزء حقیقت انسان پس از موت و شهاد

ذیر پداد، بقای حقیقت او بعد از موت و شهادت امکانانسان را در همه مراحل و عوالم تشکیل می

پاشد و اگر این بدن در نبود؛ زیرا بدن مزبور پس از موت و شهادت متلاشی شده و از هم می

 پس ؛پذیر نبوداو پس از موت و بعد از شهادت امکان بقای داشت،حقیقت انسان دخالت می

 گونه دخالتی در حقیقتهیچپس از موت آیات مزبور حاکی از این است که بدن عنصری و مادی 

انسان ندارد. پس طبق این آیات دو احتمال اول باطل است. پس از بطلان دو احتمال مزبور، 

ا کند و بیک از این چهار احتمال را تعیین نمیت هیچماند و این آیاچهار احتمال دیگر باقی می

نفس او باشد و  ،پس طبق این آیات احتمال دارد که تمام حقیقت انسان .سازش دارد هاآنهمه 

که  و محتمل است بدن مثالی ،احتمال دارد که نفس انسان جزء حقیقت انسان باشد و جزء دیگر

ادی باشد و در عوالم دیگر مرکب از نفس و بدن حقیقت انسان در دنیا مرکب از نفس و بدن م

 ی و یا مرکب از نفس و بدن ذری باشد.رمادیغ

تمام حقیقت انسان  ،دلالت قطعی آیات یادشده این است که پس از موت آنکهحاصل 

که این حقیقت، نفس تنهاست یا نفس با بدن مثالی یا کامل و تمام باقی است، اما این صورتبه

ی است و یا رمادیغنفس و بدن مادی و در عوالم دیگر مرکب از نفس و بدن  در دنیا مرکب از

نکه یامرکب از نفس و بدن ذری باشد، آیات مزبور ساکت است؛ پس این آیات دلالت ندارد بر 

 دهد.و شخصیت انسان را تنها نفس او تشکیل میحقیقت هویت 

 نقد یك تفسیر -3-1

خصیت ش یهماننیااند که هویت و ر نیز استفاده کردهبرخی از نویسندگان از آیات مبارکه زی

َِدينَّ  ذا سَّو َّْيُتُه وَّ نَّفَّْخُت فيِه ِمْن ُروحيفَّإ﴿ انسان به نفس اوست: َُوا لَُّه سا َّ فَّسَّجَّدَّ اْلمَّلاِئكَُّة ُكلُ ُهْم  ،فَّ

                                                           

و در  روح انسان بدني بسيار ريز به نام بدن ذري آفريده است خداوند براي ،«عالم ذر»مراحل در يک مرحله از . 1

 ه استگرفت هم امتحان ميثاق وو  ي خود و اوصياء خود پرداختهمعرف پس از تعلق روح به اين بدن، به اين مرحله نيز

 (.738، ص7276)مرواريد، 
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َُونَّأ  پس چون خلق او را تمام کردم و از روح ( 33-32/ 33: ص ؛35-21/ 10)حجر:  ﴾َْمَّ

 د و فرشتگان همگی سجده کردند.یکنان در پیش او بیفتیش در وی دمیدم شما سجدهخو

گفته شده این دو آیه بیانگر این است که دستور سجده ملائکه پس از دمیدن روح اتفاق افتاده 

 .(33، ص1331)گرامی،  شود که هویت و حقیقت انسان به روح اوستاست، پس معلوم می

شود که حقیقت و هویت انسان فقط روح و دو آیه استفاده نمی رسد که از اینبه نظر می

 شود:نفس اوست؛ زیرا از این دو آیه مطالب زیر استفاده می

دستور سجده و همچنین سجده ملائکه نسبت به چیزی بوده است که حقیقت انسان را  -1

وح بوده دستور سجده و سجده ملائکه بر حقیقت انسان پس از دمیدن ر -2 دهد.تشکیل می

 حقیقت و هویت انسان پس از دمیدن روح تکمیل و محقق شده است. -3 است.

شکیل یی حقیقت و هویت انسان را تتنهابهتنها بیانگر این است که بدن انسانی  ادشدهمطالب ی

، لذا پیش از دمیدن روح در بدن، دستور سجده و سجده ملائکه به وقوع نپیوسته است، دهدنمی

عم از این است که حقیقت و هویت انسان تنها روح او باشد یا روح و بدن، هردو اما این مطلب ا

حقیقت آدمی را تشکیل دهد؛ یعنی ممکن است انسان متشکل از روح و بدن باشد و قبل از 

ن تمام حقیقت آ ،ن که بدن باشد تحقق یافته است و پس از دمیدن روحآ دمیدن روح، یک جزء

 سجده و سجده ملائکه پس از دمیدن روح بوده است.محقق شده است، لذا دستور 

و ممکن است که حقیقت و هویت انسان، تنها روح او باشد، لذا دستور سجده پس از دمیدن 

انسان  ی شخصیتهماننیاروح بوده است؛ پس آیات یادشده بیانگر این نیست که هویت و ملاک 

نسبت  گریدانیببه تنها به بدن نیست. فقط به نفس اوست، بلکه بیانگر این است که هویت انسان

 کم سه احتمال است:ی شخصیت انسان دستهماننیابه ملاک 

  ی شخصیت انسان تنها بدن اوست.هماننیاالف( ملاک 

 ی شخصیت انسان تنها نفس اوست.هماننیاب( ملاک 

 ج( ملاک این همان شخصیت انسان مجموع نفس و بدن است.

کند، اما احتمال دوم و سوم سر مال تنها احتمال اول را ابطال میآیات مزبور از این سه احت

گونه که با احتمال دوم سازش دارد با احتمال سوم جای خودش باقی است؛ یعنی این آیات همان

که مرادش تنها احتمال دوم است یا احتمال سوم، سازد، پس آیات یادشده نسبت به ایننیز می

 ت.ساکت بوده و قابل استدلال نیس
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 روایات -1

این است که ها در منابع اسلامی روایات متعددی وجود دارد که برداشت ابتدایی ذهن از آن

 کنیم:ها اشاره میبه بخشی از آن نجایادر  .نفس اوست ،شخصیت انسان یهماننیاملاک هویت و 

 ؛دکنیبر اساس روایتی از امام صادق )ع(، شخصی به امیرالمؤمنین )ع( اظهار دوستی م -1

آفرینش هزار سال پیش از دو ها را فرماید: خداوند ارواح انسانحضرت او را تکذیب نموده می

ان جزء محب آنجارا به ما عرضه کرده است، تو کجا بودی ما تو را در  هاآنها آفریده و سپس بدن

َلُأِحبَُّك َفَقاَل َكَذْبَت  ِه َيا َأِميَر اْلُمْؤِمِنيَن ِإنِّيَفَقاَل َو اللَّ )ع(َجاَء َرُجٌل ِإَلي َأِميِر اْلُمْؤِمِنيَن » م.یخود نیافت

َلَق اْلَأْرَواَح َقْبَل اْلَأْبَداِن ِبَأْلَفْي ِإنَّ اللََّه َخع( َفَقاَل الرَُّجُل ُسْبَحاَن اللَِّه َكَأنََّك َتْعِرُف َما ِفي َقْلِبي َفَقاَل َعِليٌّ )

 (.250، ص10، ج1153/ مجلسی، 33، ص1151)صفار، « َفَأْيَن ُكْنَت َلْم َأَركَعاٍم ُثمَّ َعَرَضُهْم َعَلْيَنا 

« قیخود حقی»در این حدیث شریف بیانگر این است « لم ارک« »کنت»، «علینا»کلماتی مانند 

متکلم واقعی در نظر  عنوانبههاست؛ زیرا تنها روح و نفس متکلم متکلّم و مخاطب نفوس آن

است و همچنین روح مخاطب  کاررفتهبهبرای حکایت از متکلم « یناعل»گرفته شده و کلمه 

خطاب، مخاطب قرار گرفته و « کاف»و « تا»بود و با الفاظ  موردتوجهواقعی مخاطب  عنوانبه

ل قب ،باره هیچ نقشی ندارد؛ چراکه این خطاب و تکلمنیدراو بدن « أین کنت لم ارک»فرموده: 

 از پیدایش ابدان بوده است.

، 1153)مجلسی،  «ُكْنُت َنِبّيًا َو آَدُم َبْيَن اْلَماِء َو الطِّيِن»در روایتی پیامبر خاتم )ص( فرمود:  -2

ش یعنی قبل از آفرین «.که حضرت آدم بین آب و گل بودیدرحالمن پیامبر بودم »(؛ 23، ص10ج

 آدم )ع( من پیامبر بودم.

پیامبر )ص(، همان نفس « حقیقی شخصیت»و « خود واقعی»این حدیث نیز دلالت دارد که 

 یامبربودن پ« من»شود که از این جمله معلوم می«. ُكْنُت َنِبّيًا»شریف او بوده است؛ زیرا فرموده: 

او به نفس شریف او بوده است؛ چون قبل از آفرینش حضرت آدم )ع( « هویت حقیقی»)ص( و 

 بشود.« ًاُكْنُت َنِبّي»تعبیر به جز نفس پیامبر )ص( چیز دیگری قابل تصویر نبوده تا از آن 

در حدیث دیگر آمده است که پیامبر )ص( به امیرمؤمنان )ع( فرمود: من کوچک و بزرگ  -3

جا به تو و شیعیانت گذر کردم و دیدم و در همان هاهای آنامت خود را پیش از آفرینش بدن

َلْت ِلي ُأمَِّتي َيا َعِليُّ َلَقْد ُمثِّ )ص(ِه َقاَل َرُسوُل اللَّ» برای تو و شیعیانت طلب آمرزش و غفران کردم!

َساُد َو ِإنِّي َمَرْرُت ِبَك َو [ اْلَأْجِفي الطِّيِن َحتَّي َرَأْيُت َصِغيَرُهْم َو َكِبيَرُهْم َأْرَواحًا َقْبَل َأْن يخلق ]ُتْخَلَق

 (.05، ح23، ص10)همان، ج...«  ِبِشيَعِتَك َفاْسَتْغَفْرُت َلُكم
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ها به نفوس ی شخصیت انسانهماننیایث نیز حاکی از آن است که هویت واقعی و این حد 

ها را نفوس آن« امت واقعی»خودش را نفس خود و « خود واقعی»هاست؛ زیرا پیامبر )ص( آن

 )ع( معرفی کرده است. منانؤرا روح امیرم« مخاطب واقعی»و 

د هرکس خو»؛ «َعَرَف َنْفَسُه َتَجرََّد َمْن»در روایتی از امیرمؤمنان چنین نقل شده است:  -1

، 2، ج1333)آمدی، « گرددخود را بشناسد از علایق دنیا و مادیات، مجرد و برهنه می« واقعی

ه نفس اوست ک ،شخصیت انسان یهماننیاشود که ملاک از این حدیث نیز استفاده می .(013ص

همانی شخصیت انسان، هویت و این آید؛ زیرا اگر ملاکِ یک امر مجرد و غیرمادی به شمار می

مادی برهنه  بود معنا نداشت که با شناخت خود از علایقبدن یا مجموع نفس و بدن مادی می

یا تنها امر مادی است یا امر مادی جزء آن بوده است و « خود واقعی»گردد، چون در این فرض 

 شد، بلکه علاقه به مادیاتتنها باعث عدم تمایل به مادیات نمیطبق این فرض، شناخت خود نه

 داد.را افزایش می

رسد که این روایات نیز ملاک حقیقت و شخصیت انسان را تنها نفس او معرفی به نظر می

کند، بلکه فقط حکایت از این دارد که بدن مادی دنیوی در همه مراحل و عوالم، در شخصیت نمی

گر آن است که تمام حقیقت انسان قبل از و حقیقت انسان دخالت ندارد؛ زیرا روایات مزبور بیان

پیدایش بدن مادی دنیوی تحقق داشته است؛ بنابراین بدن مادی دنیوی قبل از پیدایش، نه تمام 

که حقیقت انسان تنها به نفس اوست یا دهد و نه جزء آن را، اما اینحقیقت انسان را تشکیل می

ا مرکب از نفس و بدن مادی است و در که حقیقت انسان در دنیبه نفس و بدن غیرمادی یا این

م دیگر مرکب از نفس و بدن غیرمادی، روایات مزبور ساکت است و با هر سه احتمال سازش عالَ

 دلالت ندارد. هاآنیک از خصوص هیچ ردارد و ب

 انسان سه احتمال است: در حقیقتِ ،بر اساس آیات و روایات آنکهحاصل 

 .حقیقت انسان تنها به نفس اوست -1

 دهد.حقیقت انسان را نفس و بدن غیرمادی تشکیل می -2

به این معنا که مادی و غیرمادی است؛  حقیقت انسان مرکب از نفس و بدن اعم از بدن -3

حقیقت انسان در دنیا مرکب از نفس و بدن مادی است و در عالم دیگر، مرکب از نفس و بدن 

یک از احتمالات مزبور دلالت ندارد، وص هیچبر خص ادشدهغیرمادی یا بدن ذری است. روایات ی

توان گفت بر اساس روایات حقیقت انسان را تنها سازگار است؛ بنابراین نمی هاآنبلکه با همه 

 در آن دخیل نیست. یدهد و چیز دیگرنفس او تشکیل می
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 وگردد؛ زیرا بر اساس آیات ی آشکار میتا حدودها نیز جا صحت و بطلان دیدگاهاز همین

نمایان گردید و همچنین  هاآنهای سوم با همه دیدگاه و بطلان رویکرد اول، دوم ،روایات یادشده

 شود.بطلان رویکرد پنجم و دیدگاه اول از رویکرد ششم نیز آشکار می

 گونه حقیقتهیچ ،جهت است که بر اساس رویکرد مزبور، انسانبطلان رویکرد اول بدین

که خلاف وجدان است و هر انسان حقیقت بر این علاوهاین رویکرد ثابتی ندارد. روشن است که 

گوید: انسان کند، آیات و روایات یادشده بطلان آن را اعلام نموده میثابت خود را شهود می

تحقق  بعدازآندارای حقیقت ثابتی است که هم قبل از بدن مادی دنیوی تحقق داشته است و هم 

 دارد.

سبب است که طبق رویکرد دوم حقیقت انسان عرض جسمانی  بطلان رویکرد دوم به این

که روایات یدرحالمادی است و عرض مزبور بدون جسم و بدن مادی قابل تحقق نیست، 

از پیدایش حقیقت انسان قبل از بدن و جسم مادی حکایت دارد و آیات یادشده  موردبحث

 دی است.بیانگر بقاء شخصیت و حقیقت انسان بعد از مفارقت از بدن ما

دلیل بطلان رویکرد سوم این است که بر اساس این رویکرد حقیقت انسان را جوهر جسمانی 

بر اساس آیات و روایات مزبور، بدن عنصری و جوهر جسمانی  کهیدرحالدهد مادی تشکیل می

در همه عوالم در حقیقت انسان دخالتی ندارد و حقیقت انسان هم قبل از جوهر جسمانی مادی 

 تحقق دارد. بعدازآناشته و هم تحقق د

 ملاک شخصیت و حقیقت ،رویکرد پنجم این است که طبق رویکرد مزبور باطل بودنعلت 

ه حافظ دست رفتناین ملاک این است که با از  لازمه حافظه و خاطرات انجام کار است. ،انسان

ه هر کبر این علاوه کهیدرحالشدن خاطرات، حقیقت و شخصیت انسان از بین برود، و فراموش

یات و رواآیات  ،کندشهود میحقیقت ثابت خود را بالوجدان  ،انسانی پس از فراموشی خاطرات

یادشده حاکی از آن است که انسان دارای حقیقتی است که از زمان پیدایش تا روز رستاخیز و 

بدن  از بقاء و ثبات برخوردار است و نه حافظه و خاطرات در آن دخالت دارد و نه ازآنپس

 مادی و جسمی عنصری.

بطلان دیدگاه اول از رویکرد ششم به این دلیل است که طبق دیدگاه مزبور، حقیقت و 

دهد و روشن است که اگر حقیقت شخصیت انسان را مجموع نفس و بدن مادی تشکیل می

که یلرحادگردد، با نبود بدن مادی حقیقت انسان نابود می ،انسان مرکب از نفس و بدن مادی باشد

بر اساس آیات و روایات یادشده بدن مادی در همه عوالم در حقیقت و شخصیت انسان دخالت 

 وجود دارد. آن از بعدندارد و حقیقت انسان هم قبل از بدن مادی وجود داشته و هم 
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 بحث سازگار اما دیدگاه دوم از رویکرد ششم و رویکرد هفتم هرکدام با آیات و روایات مورد 

بق دیدگاه دوم از رویکرد ششم حقیقت انسان را مجموع نفس و بدن اعم از مادی است؛ زیرا ط

دهد و بر اساس رویکرد هفتم حقیقت انسان را تنها نفس او به وجود و غیرمادی تشکیل می

 سازگار است. هاآنآورد و قبلاً گذشت که آیات و روایات یادشده با هریک از می

 شد.رویکرد چهارم معلوم  جزبهها رویکردها و دیدگاهاز مطالب گذشته صحت و بطلان همه 

که رویکرد چهارم با آیات و روایات یادشده سازش دارد یا نه بر این اساس استوار است اما این

که مراد از این رویکرد چیست؟ طبق این رویکرد حقیقت انسان را جسم لطیف نورانی تشکیل 

جسم غیرمادی  -2 ،جسم مادی تنها -1ویر است: دهد و در این جسم احتمالات زیر قابل تصمی

 نفس و بدن غیرمادی. -1 ،نفس تنها -3 ،تنها

بحث؛ زیرا  احتمال اول نه با ظاهر این رویکرد سازش دارد و نه با آیات و روایات مورد

آید جسم مادی به هر نحوی فرض شود نه حیات ذاتی دارد و نه از موجودات نوری به شمار می

موت صلاحیت بقا را دارد؛ بنابراین، این احتمال نه با ظاهر این رویکرد سازگار است  و نه بعد از

 و نه با آیات و روایات.

پذیرش احتمال دوم بر این استوار است که نفس را همین جسم لطیف بدانیم )مروارید، 

( که در این صورت این احتمال با احتمال سوم یکی خواهد شد؛ لکن 201-230، صص1111

 (.201، ص1331ب مزبور در صورتی پذیرفتنی است که تجرد نفس اثبات نشود )تهرانی، مطل

 نفسه مشکلی ندارد و با آیات و روایات هم سازگاراست.اما احتمال سوم و چهارم هم فی

و دیدگاه دوم از رویکرد ششم و که رویکرد چهارم بر اساس برخی از احتمالات حاصل آن

ها هم ایات موردبحث سازگار است و سایر رویکردها و دیدگاهرویکرد هفتم با آیات و رو

 کند.را اعلام می هاآننفسه قابل دفاع نیست و آیات و روایات هم بطلان فی

 گیرینتیجه

حقیقت انسان قبل از پیدایش بدن مادی تحقق داشته و پس از موت و مفارقت از بدن  -1

 مادی نیز تحقق دارد.

 ر:های زیحقیقت انسان باطل است جز دیدگاه دربارهها تمام دیدگاهطبق آیات و روایات،  -2

  نفس اوست. حقیقت انسان تنهاالف( 

 بدن غیرمادی است. حقیقت انسان مرکب از نفس وب( 
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مرکب از نفس حقیقت انسان در دنیا مرکب از نفس و بدن مادی است و در عالم دیگر ج( 

 و بدن غیرمادی. 

مرکب و در عالم دیگر  و لو بدن ذری مرکب از نفس و بدن مادی حقیقت انسان در دنیاد( 

 .است از نفس و بدن ذری
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