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  یات پس از مرگ؛ثیر آن در تبیین حأتحقیقت انسان و 
  از نگاه سید مرتضی

  **صحبت مرتضی خوش/ *حسن یوسفیان
  چکيده

ـناخت  بـر  مبتني ،معاد و مرگ از پس اتيحتبيين  . سـت وا وجـودي  هـاي  سـاحت  وانسـان   حقيقـت  ش
، کـه عمـدتاً   انـد  كـرده هاي متفاوتي را ارائه  در اين زمينه، تبيينگوناگون رويکردهاي  ةانديشمندان با ارائ

انگارانه از انسـان   ي ماديديدگاه ،اما بسياري از متکلمان مسلمانند؛ ا در اين زمينهفي مبتني بر رويکرد فلس
و دارنـد  بـه معـاد بـاور    ايشان  حال،  با اين .رنديپذ ينم را آن بودن يرماديغ اي نفس وجود اصلدارند و 

متکلم شيعي اسـت کـه   نخستين  مرتضي دهند. سيد خود را ارائه ميويژة حيات پس از مرگ تبيين  ةدربار
اقامـه  اين مطلـب  بر وي  اي كه ادله .استساخته شناختي متکلمان مطرح  اين رويکرد را در مباحث انسان

اين نـد. بـر  ا  مبتني بر مادي بودن ادراک و عدم معقوليت پذيرش ساحتي غيرمـادي در انسـان  اغلب  كرده،
بـا رويکـردي    ،دهد. اين مقاله و آخرت نيز تبييني متفاوت ارائه مي وي از حقيقت مرگ، عالم برزخ اساس

  كند. ميرا بررسي سيد مرتضي  تحليلي ديدگاهـ  توصيفي
  انسان، بدن، روح، نفس، مرگ، برزخ، آخرت، سيد مرتضي.: حقيقت ها واژهکليد
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  مقدمه
 بـدن، ( انسـان  وجـود  ةدهنـد  تشـکیل  سـاختار بررسی  ، که بهانسان وجودي هاي ساحت و حقیقتمسئلۀ 
مسـائل   ترین مهم از یکی پردازد، می آنها از هریک) دمجر یا مثالی مادي،( وجود ةنحو و...) و نفس روح،
 از بسـیاري  بـا  مسـتقیم  و وثیـق  ارتبـاط  داشـتن  علـت  بـه  بشري اسـت، کـه    ۀشده در تاریخ اندیش مطرح
 هـاي دینـی، بحـث    تـرین آمـوزه   مهـم  ةدر زمـر  .است برخوردار بسیار واالیی اهمیت از، دینی هاي آموزه

 انسـان  وجـودي  هـاي  ساحت و حقیقت شناخت بر مبتنی آن تبیین که ،است معاد و مرگ از پس اتیح
از حیـات پـس از    تبیینـی متفـاوت   ۀهر رویکردي در این مسئله، موجب ارائگزینش  که  اي گونه  به؛ است

  واهد شد.مرگ و معاد خ
مـادي در  که با پذیرش سـاحتی غیر  دانست، فالسفه آنِ ازباره  این دررا  ها تالش بیشترینشاید بتوان 

. انـد  پرداختـه  جسـمانی  معـاد  چگونگی نیز و مرگ از پس حیات تبیین بارةدرهایی  دیدگاه ۀانسان، به ارائ
 الـف،  ق1413(ر.ك: مفیـد،   بـن حکـم   هشـام ماننـد  برخی از متکلمان امامیه در قـرون نخسـتین و میانـه    

ب،  ق1413و  58ص الـف،  ق1413(مفیـد،   شیخ مفید) 47، صق1414(صدوق،  صدوقشیخ )، 58ص
ي دار طـرف  ) نیز از این دیـدگاه 464، صق1416و  379، صق1405(طوسی،  محقق طوسی) و 77ص
مذهب آنچنان گسترش یافـت   خر و با ظهور فیلسوف ـ متکلمان امامی أکردند. این دیدگاه در قرون مت می

  ین زمینه به فراموشی سپرده شدند.ا که دیگر رویکردها در
باید گفت برخالف تصور رایج و همسو با دیدگاه فالسفه، که مدعی اسـت انکـار تجـرد نفـس     البته 

 يآرا و عقلـی  مباحـث  بـا  ییآشـنا  رغـم  بـه  مسـلمان،  متکلمان انجامد، بسیاري از لزوماً به انکار معاد می
بـا  . رنـد یپذ ینم را آن بودن يرمادیغ ای نفس وجود اصلانگارانه از انسان دارند و  ی ماديدیدگاه فلسفی،

 هـاي  رویکـرد  بـا  متفـاوت هایی  حیات پس از مرگ تبیین ةو درباردارند به اصل معاد باور ایشان همه  این
  .اند داده دست به فلسفی

ابوالحسـین  )، 335ر.ك: همان، ص( اصم، )329م، ص1929.ك: اشعري، (ر ابوالهذیلمانند متکلمانی 
(قاضـی   قاضی عبدالجبار، )225، ص1386، ی(مالحم مالحمی)، 158، ص1387، ی.ك: مالحمر( خیاط

قاضــی و  )146، صم1987ابــن فــورك، .ك: ر( ابوالحســن اشــعري)، 241، ص2م، ج1981عبــدالجبار، 
محسـوس   بـدن همـین   ۀنـد کـه انسـان، مجموعـ    باوربـر ایـن    )101ص م،1974قاضـی الفـرّاء،   (الفراء 

نخستین مـتکلم شـیعی کـه     انی دارد.دار طرف این رویکرد در میان متکلمان شیعی نیز است.پذیر  مشاهده
 بـا  بـود.  )355ــ 436(مرتضـی  کار گرفـت، سـید    در مباحث کالمی بهاین رویکرد را اختیار کرد و آن را 



  ۲۷يات پس از مرگ؛ از نگاه سيد مرتضي ثير آن در تبيين حأحقيقت انسان و ت

 ،)117ص، تـا  بیالمرتضی،  (ابن اند بودهسید مرتضى  استادان از دو هر عبدالجبارقاضی  و مفید شیخ اینکه
چنـین   .اسـت  پذیرفتـه  را وي دیـدگاه  و بـوده  خـود  معتزلـی  استادمتأثر از  وي حقیقت انسان، بحث در

شـیخ  همچـون  انسان، سالیانی متمادي در کالم شیعه مورد پذیرش قرار گرفت و متکلمانی  رةباوري دربا
 وبخـت ن بـن  ابواسـحاق ابـراهیم  )، 139- 135ص ،ق1430؛ همـو،  169ــ 164، ص1362(طوسـی،   طوسی

)، 181، ص7، جق1415(طبرســی،  حســن طبرســی بــن ابــوعلی فضــل)، 54، صق1413نوبخــت،  بــن (ا
 شـهر آشـوب   ابـن )، 109- 108، ص1385(مقـري نیشـابوري،    حسن مقري نیشـابوري  ابوجعفر محمدبن

ــن ــود حمصــی ســدیدالدین)، 101، ص2؛ ج7، ص1، ج1328آشــوب،   شــهر (اب رازي،  (حمصــی محم
و  )19- 15، صم1970آبـی،   (بریـدي  آبی صاعد بریدي الدین  قاضی اشرف)، 296- 291، ص1، جق1414

 ينـه را بـرا  یدگاه زمیـ ن دیـ ن ایانـد. همچنـ   ) به آن باور داشـته 112، ص2، جق1417زهره،  (ابن زهره ابن
ـ  یمحقق حلمانند ، يمتکلمان قرون بعد (بحرانـی،   میـثم بحرانـی   ابـن )؛ 109و  106، صق1414ی، (حلّ

ـ ( یحلـ  ۀامعلّ، )144- 139، صتا بی  فاضـل مقـداد   و )406ص ،ق1413همـو،  ؛ 124، صق1426 ی،حلّ
را ه) یاصـل  ياجـزا  یـۀ ) فراهم کرد، تا رویکـرد مـادي بـودن نفـس (نظر    386، صق1405، فاضل مقداد(

  درباب حقیقت انسان بپرورانند.
حیـات پـس از   خر و معاصر کالمی و فلسفی که در باب تبیین أبیشتر آثار متاینکه  با توجه به بنابراین

ایـن   دگاهیـ د انسـان،  يوجود يها ساحتة دربار یفلسف دگاهید ۀغلب لیدل به ،اند مرگ و معاد نوشته شده
، توجـه بـه ایـن عرصـه و بازشناسـی زوایـاي       اند ورزیده غفلتآن و از  اهمیت جلوه داده را کم متکلمان

سـید مرتضـی    با بررسـی دیـدگاه  م تا برآنیرسد. در این مقاله  به نظر میبایسته علمی آن، امري شایسته و 
کـه بـه تبیـین ایـن رویکـرد       یعین مـتکلم شـ  یترین متکلمانِ امامی مذهب، و نخسـت  یکی از مهم ۀمنزل به

  م.یابی مهم دستامر ن یبه ا ،)2، ص 1363ی، ر.ك: حلّ( است  پرداخته
مقالـه نوشـته   درباب حقیقت انسان و تبیین حیات پس از مرگ، دو سید مرتضی  دربارة دیدگاه

  شده است:
  .60، شنقد و نظر، »نفس و معاد از دیدگاه سیدمرتضی«، رضا اسعدي علی. 1
هاي میانی و کارکرد آنها در تبیـین   شناسی متکلمان امامی سده هاي نفس نظریه«، نقی خدایاري علی. 2
  .61، شنقد و نظر، »معاد ةآموز

دربـاب  را اند، و دیدگاه وي  نپرداختهسید مرتضی  ۀبررسی تفصیلی ادل دلیل اختصار، به هر دو مقاله به
 يهـا  قت و سـاحت یحق ین مقاله ابتدا به بررسیدر ا اساس اند. براین نکردهدرستی تبیین  حیات برزخی به
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را که وي بر مـدعاي خـود   اي  همۀ ادلهم، و براي این منظور یپرداز یم یمرتضسیدانسان از نگاه  يوجود
بـه بررسـی معنـا و    نخسـت   یم. در ادامه بر اساس این رویکـرد، کن بررسی می تفصیل اقامه کرده است، به

وضعیت انسان، پس از مرگ و عـالم بـرزخ    ةپردازیم. سپس نظر او را دربار می ويمرگ از نگاه  حقیقت
 ةدربـار  دیـدگاهش بـا توجـه بـه    او پـردازیم کـه    به این مسئله مـی سرانجام دهیم و  مورد بررسی قرار می

  دهد. سان دنیوي و اخروي ارائه میهمانی ان این ۀ، چه تبیینی از حیات اخروي و مسئلحقیقت انسان

  درباب حقيقت انسان سيد مرتضي . ديدگاه۱
پـردازد و آن را همـان    هنگام تعریف مکلف، به بیان حقیقـت انسـان مـی    در مباحث تکلیف،  سیدمرتضی

  شمارد: (زنده) می» حی«
 الحـی،  هـو  والمکلّـف . بیانه وجب به لتعلقه المکلّف هو ما بیان الى التکلیف فی الکالم أحوجنا لما

 البهائم من الحی وکذلک[ اخر، بأسماء والجنّ المالئکۀ من الحی یسمى وان انسانا منا الحی ویسمى
 علـى  والحـی  .نفس بأنه الفعال الحی یسمون والفالسفۀ الجنس، لذلک موضوعۀ ]آخر بأسماء یسمى

 نهـی  و أمـر  مـن  األحکام تعلقت وبه أبعاضها، دون نشاهدها التی الجملۀ هذه هو الصحیح المذهب
  ).114-113، صق1411(شریف مرتضی،  وذم ومدح

عنـوان عـامی اسـت کـه بـر انسـان و       » حی«از نگاه وي، انسان، یکی از موجودات زنده است و بنابراین 
... خـود دارنـد)، فرشـتگان، جـن و    ویـژة  ارپایان (که هـر یـک نـامی    هچهمانند برخی موجودات دیگر، 

جنس (در اصطالح منطق) در تعریـف انسـان    ۀمنزل توان این عنوان را به ترتیب می است. بدینپذیر  اطالق
سـید مرتضـی    حیات و زنده بودن، از نگاه به دو پرسش پاسخ دهیم:باید براي تبیین این مطلب  قرار داد.

  شود، چیست؟ که انسان نامیده می» ما زنده از«ماهیت  شود؟ چیست و چگونه تعریف می
بـراي   وکنـد   در پاسخ به چیستی حیات، آن را به اعتدال مزاج یا قوت حس تعریف مـی  مرتضی سید
 بـه  کـه  دارد یتیخصوصـ  که است يموجود زنده«: دهد (حی) تعریفی به این شکل ارائه می زنده موجود
ــد ســتین محــال، آن ســبب ــد و بدان ــد ادراك و بتوان ــیف شــر( »کن . )268ص ،2ج ،ق1415 ،یمرتض

توان گفت که احتماالً منظور وي از آن خصوصیتی که موجب امکان داشتن علم، قـدرت   ترتیب می بدین
اما بایـد گفـت آنچـه در زنـده     ؛ شود، همان اعتدال مزاج یا قوت حس باشد و ادراك در موجود زنده می

 بـه نیـز در مـواردي   سید مرتضـی   اي که گونه بهبنیادین دارد، همان ادراك است؛ بودن یک موجود نقشی 
همچنـین ایـن    .)361- 360ص ،1ج ،همـان ( اسـت  کـرده  حیتصـر  زنـده  موجود يبرا ادراك بودن رکن

ایـن   ةکه عمـد آید؛ چرا کند برمی مطرح میباب حقیقت انسان  اي که وي بر دیدگاه خود در مطلب از ادله
  د.نزن ادله حول مسئله ادراك دور می



  ۲۹يات پس از مرگ؛ از نگاه سيد مرتضي ثير آن در تبيين حأحقيقت انسان و ت

د، پـس موجـودات زنـده نیـز     ان ك و قدرت هر دو تشکیکی و داراي مراتباهاي ادر یژگیکه وازآنجا
تـوان   ) مـی انسـانی و  نباتی، حیـوانی مانند از حیات (گوناگونی داراي مراتب خواهند بود. بنابراین مراتب 

 عتقـاد ا بـه  توان گفت که انسان نیز نوعی از حیوان است. شمرد؛ اما بر اساس تعریف وي از حیوان، میبر
 بـا . اسـت ویـژه   اعراض يدارا و شده بیترک ییاجزا از که است يا زنده موجود هر وانیح ،یدمرتضیس

ـ ا از او مـراد  بسـا  چـه . اسـت  اوردهیـ ن انیم به یسخن ،ویژه چیستند اعراض آناینکه  از او ن،یا وجود  نی
  .)268ص ،2ج ،همان( باشد احساس و ياراد حرکت همان ها یژگیو

امکان علم، ادراك و قـدرت در  موجب خاصی در برخی موجودات است که   حیات، ویژگی بنابراین
شـود و انسـان یکـی از     حی (زنده) نامیده مـی موجودي که داراي این ویژگی باشد،  گردد و متعلق آن می

  انواع حیوانات است که از حیات برخوردار است.
ۀ ن مجموعـ یهمـ » زنـده «گویـد:   مـی ان) در پاسخ به پرسش دوم (چیستی و ماهیت انس مرتضی  سید

، ایـن مجموعـه  ي اجـزا برخـی از  نه  ،»یح«کند که مراد از  یح میشود و تصر است که مشاهده مى مرکبی
احکـام  ۀ همـ و م یمشاهده کنحقیقت انسان  ةدهند تشکیلمنزلۀ  به توانیم میکه ما یزي است چ آنبلکه کل 

 نیـز ر.ك: و 114، صق1411 مرتضـی، شـریف  ( ردیـ گ مـى ز به آن تعلـق  یمدح، ذم، امر و نهى) ن اعم از(
  ).33ص ،ق1387 همو،

 ساحتی (بـدن مـادي و جسـمانیِ    انسان حقیقتی تک، مرتضی سیداساس باید پذیرفت از دیدگاه  براین
از نفـس  سید مرتضی  ها کنیم که در برخی عبارت رغم این تصریح، مشاهده می به) است؛ اما پذیر مشاهده

 هاي آن دو را نیز از نگـاه  نفس و روح و ویژگیبایسته است خن گفته است. بنابراین و روح انسان نیز س
  بررسی کنیم.سید مرتضی 

  روح و نفس ةدربارسيد مرتضي  . ديدگاه۱ـ۱

ی  ما تَعلَم« ۀدر پاسخ به پرسشی از معناي نفس در آی مرتضی سید ی  فـ نَفْسـ ال و  لَـمی  مـا  أَع فـ  ک نَفْسـ «
  پردازد: به بیان معانی نفس می، )116 :(مائده

 الحیـوان،  مـن  وغیـره  اإلنسـان  نفس فالنفس متباینۀ؛ التصرّف فى ووجوه مختلفۀ، معان لها اللغۀ فى النفس
وت  ذائقَـۀُ  نَفْـسٍ  کُلُّ«: تعالى قوله ومنه حیا، کونه عن خرج فقدها إذا التى وهى 185: عمـران   آل( »الْمـ ...(

نفـس در لغـت داراي   )؛ 103- 102ص ق،1250 همو، نیز ر.ك: و 324ص ،1ج م،1998 ،شریف مرتضی(
معانی مختلف و وجوه کاربردي گوناگونی است. [یکی از معانی] نفس، نفـس انسـان و حیـوان اسـت، و     

ـ    نفس انسان و حیوان همان است که اگر آن را از دست بدهد از زنده بودن خارج مـی   ۀشـود و ایـن گفت
  ناظر به همین معناست.» رگ استم ةهر نفسی چشند«خداوند که 

، ق1431تعریفـی از نفـس ارائـه داده اسـت کـه متکلمـان (نبـاطی العـاملی،         سید مرتضی  در این عبارت

۳۰     ۱۳۹۱، سال سوم، شماره دوم، پاييز و زمستان  

مـا یفـوت   «اساس در برخی موارد نفـس را بـه    شناسند و براین ۀ ذاتی نفس میالزم ۀمنزل ) آن را به85ص
کننـد. بـر اسـاس ایـن      تعریف مـی  »رود آن از بین میاز بین رفتن ۀ آنچه زندگی به واسط«؛ »الحیاة بفواته

معتقد است که انسان (و حیـوان) داراي نفسـی اسـت کـه قابلیـت از      سید مرتضی  عبارت باید گفت که
و بـا از بـین   حیـات اوسـت   موجـب  دست دادنِ آن را دارد. این نفس هنگامی که به همراه انسان اسـت  

  شود.  حیات انسان میموجب چیزي است که رسد. بنابراین نفس  میرفتن آن، مرگ وي فرا
» نفـس «را  کـه فالسـفه آن  ، »حـی فعـال  «کنـد   مـی البته با توجه به دیگر آثار وي که در آنها تصـریح  

 ،ق1411 مرتضـی، شـریف  بـدن و اجـزاي آن) اسـت (   ۀ (مجموعـ پذیر  نامند، همین مجموعۀ مشاهده می
 ،ق1374 مرتضـی، شـریف  (کنـد   مـی پذیرد و نقد  اند، نمی نفس گفته ة)، و آنچه را فالسفه دربار114ص
ساحتی وجـودي   ۀمنزل به» نفس«به سید مرتضی  توان گفت که نمی )،395ص ،2ج ،م1998؛ همو، 39ص

 توان به وي نسبت داد این است که نفس عرضـی اسـت   بلکه نهایت چیزي که می؛ در انسان اعتقاد داشته
و از دیدگاه فالسفه درباره نَفْس با خبر اسـت  سید مرتضی  البته شود. می که موجب حیات ويدر انسان، 

 ،ق1374 مرتضـی، (ر.ك: شـریف   مضبوط برشمرده اسـت هاي مختلفی غیرمعقول و غیر آن را در عبارت
  ).395، ص2، جم1998 ؛ همو، 39ص

نفـس را بـه آن   بـراي  یادشده و ویژگی برد  مینیز نام » روح«دیگر از  تادر برخی عبار مرتضی  سید
  دهد: نسبت می

 الـذي  ،منا الحی مخارق فی المتردد الهواء: عن عبارة الروح أن عندنا الصحیح :الجواب الروح؟ فی تقول ما
 هـذه  على جسم فالروح روحا، الجماد مخارق فی یتردد ما یسمى ال ولهذا تردده، مع اال حیا کونه یثبت ال

روح چیست؟ پاسـخ:   ةدیدگاه شما دربار)؛ 30ص ،4ج؛ 130ص ،1ج ق،1415 مرتضی،شریف ( .القاعدة
ـ  دیدگاه صحیح به نظر ما این است که روح همان هوایی است کـه در منفـذهاي    ک از مـا کـه   بـدن هری

 بودن منوط بـه تـردد آن اسـت.   		اى که زنده گونه به؛ آمد داردو رفت (در بدن زنده از ما)م یا زنده يموجود
شـود. بـر اسـاس     جان) رفت و آمد دارد، روح نامیده نمی (موجودات بیچه در منفذهاي جماد بنابراین آن

  این قاعده روح جسم است.
مشـاهد  ۀ ن مجموعـ یاروح و نفس به یک معنا هستند و سید مرتضی  رسد که از نگاه بنابراین به نظر می

 ةربـار د، وي ایـن تبیـین  بـر اسـاس   روح و بـدن اسـت.   دربردارندة دهد،  ل مىیقت انسان را تشکیکه حق
ـ  معتزلـه منقـول از  دگاه ید همانند یدگاهیقت روح دیحق بـر  و  ده اسـت یـ برگز) 74 ص ،ق1415، ی(حلّ

دهد که همان هواي موجود در منفذهاي بدن اسـت و شـرط    تبیینی جسمانی از روح ارائه میاساس آن، 
  .داند زنده بودن را وجود همین هوا در بدن می

 فیـ تعر اتیـ ح شـرط  و نفسة ماد قلب، در سردى هواى به را روح البته وي در عبارتی دیگر،



  ۳۱يات پس از مرگ؛ از نگاه سيد مرتضي ثير آن در تبيين حأحقيقت انسان و ت

الروح: هواء بارد فی القلب، وهو مادة النفس، وهـو شـرط الحیـاة، وقیـل جسـم رقیـق       «: است کرده
 در). 271 ص ،2ج ق،1415 ،یمرتضـ  (شـریف  »منساب فی بدن الحیوان، وهو محل الحیاة والقـدرة 

 حیتصـر  هاي گذشـته  با اینکه در عبارت است، دانسته روح استقرار محل را »قلب« تعریف، وي نیا
... و الروح روح واحدة، وقد قلنا انها عبارة عـن الهـواء   «: است یح مخارق روح، مستقر که کند می

فقـد  ، المتردد فی مخارق الحی، وإذا لم یکن فی مخارق حی فهو هواء وروح. وقوله: وأین مستقرها
ة مـاد  را روح نجایا در او ن،یا بر افزون). 31ص ،4ج ق،1415 مرتضی،(شریف  »قلنا: مخارق الحی

در این عبارت شباهت دیـدگاه وي بـا    .ندارد يریتعب نیچن گرید موارد در که یدرحال داند، یم نفس
  دیدگاه منقول از معتزله، بیشتر است. 

دانست؛ به افق با معناي آنها   هاي پیشین و هم نحوي این عبارت را نیز در ردیف عبارت توان به البته می
بخوانیم. در این صـورت معنـاي   » النَفَس«صورت  در عبارت یادشده را به» النفس«این صورت که ما واژة 

گردد و وجـود ایـن هـوا و     عبارت این خواهد بود که این هواي سرد موجود در قلب، موجب تنفس می
وجودي در انسـان   ، ساحتی»روح«سید مرتضی  انجام عمل تنفس شرط حیات است. در هر حال از نگاه

دهد کـه همـان هـواي     گونه که گفته شد، وي تبیینی جسمانی از روح ارائه می آید؛ بلکه همان شمار نمی به
بنابراین وي روح را  .داند موجود در منفذهاي بدن است و شرط زنده بودن را وجود همین هوا در بدن می

منزلۀ عضـوي از اعضـاي    ینکه روح انسان بهگردد، و یا ا داند که موجب حیات می یا عرضی در انسان می
ها و اعصاب است که وجودش براي انجام تنفس و رسیدن هوا به سایر  بدن همچون گوشت، خون، رگ

روح  هاي وي دربـارة  گردد. البته تبیین دوم با عبارت اعضا الزم است و این موجب ادامۀ حیات انسان می
  سازگارتر است.
بایـد  ر خـود از روح و نفـس سـخن گفتـه اسـت.      در برخی آثامرتضی  سید اینکه رغم بنابراین علی

دانـد و سـاحتی    ) مـی پـذیر  ساحتی (بدن مادي و جسمانی مشـاهده  پذیرفت که وي انسان را حقیقتی تک
وجودي به نام نفس یا روح را بـراي انسـان قبـول نـدارد و در عـین آشـنایی بـا دیـدگاه فالسـفه، آن را          

  داند.   مشاهد (بدن) می ۀاند، همین مجموع شان نفس نامیدهپذیرد و آنچه را که ای نمی

  مرتضي ديدگاه سيدادلة . ۱ـ۲

متکلمـان و فالسـفه در ایـن بـاب     پرشـمار  هـاي   گزارشی از دیدگاه ۀوي پس از بیان دیدگاه خود و ارائ
مـوع  پـردازد. در مج  مـی مزبـور  هاي  خود و نقد دیدگاهادلۀ )، به بیان 114 ص ق،1411 ،(شریف مرتضی

  آثارش یافت:یان توان دو دسته استدالل را براي اثبات دیدگاه وي در م می
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  استدالل مستقيم و استدالل غيرمستقيم
  مستقيم  استدالل. ۱- ۲- ۱

کند. در ادامه برخی از ایـن ادلـه را    دلیل می ۀبر مدعاي خود اقامسید مرتضی  ها، ل در این دسته از استدال
  یم.کن بررسی می

  دليل اول

کیفیت و چگـونگی آثـاري کـه از یـک     به ترین دلیلی که بر مدعاي خود اقامه کرده،  در مهم  ،سیدمرتضی
کند که این آثـار امـوري هسـتند کـه در بـدن       مطرح می ، وکرده استشود، استناد  موجود زنده ظاهر می

توانـد   جموعه نمـی اند و باید به امري مادي مستند باشند که چیزي جز همین م شوند و لذا مادي ظاهر می
  صورت تقریر کرد: بدینتوان این استدالل را  می. )115ـ114ص (همان، باشد
لـذت و  ) ادراك عقلی و حسی؛ بالف) . احکام و آثار یک موجود حی، یکی از این سه امر است: 1

یـزي  مشـاهد اسـت و یـا چ    ۀ. منشأ و مستَنَد این امور یا همین بدن و مجموعـ 2) اعمال و افعال؛ درد؛ ج
  ؛ زیرا:اند آثار موجود زنده به نحوي مادي ۀ. کلی3پذیر دارد؛ معقول و تصورارتباطی است که با این بدن 

 مـادي  براي وي دلیلادي است. گیرد و این یعنی ادراك م . ادراك با اعضاي این بدن صورت می3- 1
 و پـذیرد،  مـی  صـورت  بـدن  همـین  هـاي  اندام و اعضا تک تک ۀوسیل هب ادراك که است این ادراك بودن
) بـدن ( مجموعـه  همین به باید یا ادراك بنابراین. هستیم محروم امور ادراك از اندام و عضو داشتن بدون
 حـال  هـر  در. باشـد  داشته تصوري قابل و معقول وابستگی مجموعه این با که چیزي به یا و گردد مستند
  شود؛ مستند است وابسته مجموعه این به که امري یا مجموعه این به بتواند تا باشد مادي باید ادراك
بنابر این اینهـا  . شوند می حاصل ها اندام در لذت و درد و است ادراك تابع لذت و درد احساس. 3- 2

  ؛اند نیز مادي
ر.ك: حمصـی رازي،  ( دنـ یاب . اعمال و افعال مبتدا هم در اطراف همـین بـدن مـادي ظهـور مـی     3- 3
  )؛172ص ،1ج ،ق1414
  ه امري مادي متعلق و مستند باشند؛مادي باید ب. این آثار 4
معقول و قابل تصـوري داشـته    ۀکه با بدن رابطپذیر  مشاهده ۀ. امر دیگري وراي بدن و این مجموع5

تفصـیل وجـوه مختلفـی را کـه بـراي       بـه  سیدمرتضی( و بتواند منشأ و مستند این آثار باشد، وجود ندارد
ـ  جزئـی از ایـن مجموعـه را بـه    کند. برخی از ایـن وجـوه،    میتبیین فاعل این آثار مطرح شده، نقد   ۀمنزل

در نـد.  دان د، و برخی دیگر حقیقت انسان را امري خارج از این مجموعه مـی نکن حقیقت انسان معرفی می
  )؛کنیم هاي غیرمستقیم، این نقدها را بیان می هنگام ذکر استداللادامۀ مباحث، 



  ۳۳يات پس از مرگ؛ از نگاه سيد مرتضي ثير آن در تبيين حأحقيقت انسان و ت

  پذیر است؛ مشاهدهۀ ن و مجموعاینها همین بد ۀهم أ. بنابراین منش6
  پذیر است. ن بدن و مجموعۀ مشاهدهنتیجه: موجود زنده همی

  دليل دوم

کنـد،   ن مجموعه حلـول مـى  یموجود زنده به سبب آنچه در ادر دلیلی دیگر معتقد است که سیدمرتضی 
هماننـد  ى یزابا اجبنابراین . ات باشدیى است که حیکند و درد و لذت تنها در جا احساس درد و لذت مى

از مسلم گرفتن این مطلـب  پس . وي توان لذت و درد را احساس کرد ات ندارند، نمىیمو و ناخن که ح
هـاي   فـرض همۀ با رد سرانجام  سازد، و که ادراك وابسته به حلول حیات است، چند فرض را مطرح می

 ،ق1411  مرتضـی، شـریف  ( گیـرد  میجه ینت ،ن مجموعه استیهم» حى فعال« رقیب، مدعاي خود را که
تـوان   ایـن اسـتدالل را مـی   . )33، صق1387؛ همو، 30 ص ،4 ج؛ 360ص ،1ج ،ق1415؛ همو، 118ص

  شرح تبیین کرد:بدین با مقدماتی 
  ؛گیرد ) صورت میپذیر مشاهدهۀ هاي بدن (مجموع . ادراك در اندام1
در غیـر  . ل کـرده باشـد  هـا حیـات حلـو    یابـد کـه در آن انـدام    ها تحقق می . ادراك در صورتی در اندام2

  گیرد، مانند ناخن و مو؛ اندام هیچ ادراکی صورت نمی صورت در آن این
تـک   حلول حیاتی جداگانـه و مسـتقل، در تـک    الف) است:تصورپذیر . حلول حیات، به چند صورت 3

 حلول حیات در برخی از اعضاي بـدن؛  )ج حلول حیات در موجودي خارج از این بدن؛ )ب اعضا؛
    ک حیات که در کل اعضا ساري و جاري است؛حلول ی )د

  تک اعضا، محال است؛ زیرا: در تک. حلول حیاتی جداگانه 4
شـود کـه    . اگر بخواهیم هر اندامی را که حیات در آن حلول کرده است، زنده بدانیم، موجب می4- 1

  هاي بسیاري تشکیل شده باشد. وعه از زندهماین مج
هاي بسیاري تشکیل شده باشد، ایـن اسـت کـه انسـان دیگـر       زندهاین مجموعه از ۀ اینکه . الزم4- 2

ـ  ترتیـب ایـن مجموعـه بـه     نتواند با یک اراده در اندام خود تصرف کند و بدین ی واحـد  حقیقتـ  ۀمنزل
  نخواهد بود؛

. در صورتی که انسان یک حقیقت واحد نباشد، این احتمال که میان این اعضاي زنـده اخـتالف   4- 3
ها موجـب   یکی از اندام ةیعنی اراد؛ هاست آن تمانع این اراده ۀجود دارد، که نتیجو در اراده واقع شود

گردد که در نهایـت موجـب عـدم تحقـق فعـل از فـرد انسـان         اندامی دیگر میة بازداشتن تحقق اراد
  ؛خواهد شد
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ا د بـا اراده واحـد] ر  . ما بالبداهه خالف این امر [یعنی وحدت حقیقی خود و تحقق افعال از خو4- 4
  کنیم؛ درك می

  تک اعضا نسبت دهیم؛ بودن را به تک. بنابراین محال است که ما حکم زنده 4- 5
  پذیر نیز محال است؛ زیرا: ۀ مشاهدهو مجموع بدن این از خارج موجودي در حیات حلول . 5

  خارج از این مجموعه قرار دارند؛ . امور متعددي5ـ1
کـه موجـب برتـري آن بـر دیگـر امـور خـارج از        یک از این امور داراي ویژگـی خاصـی    . هیچ5ـ2

  ؛مجموعه گردد، نیست
  ؛. دلیلی براي اختصاص حلول حیات به امري خارج از این مجموعه وجود ندارد5ـ3
  ؛. بنابراین محال است که ما حکم زنده بودن را به امري خارج از این مجموعه اختصاص دهیم5ـ4

  ؛ زیرا:نیز محال است بدن اعضاي از برخی در حیات حلول. 6
  پذیر وجود دارد؛ ۀ مشاهدهدر بدن و این مجموعپرشماري هاي  . اندام6ـ1
  ؛نسبت به دیگري براي اختصاص حلول حیات ندارداي  ویژهها برتري  یک از این اندام . هیچ6ـ2
  ؛ممکن استناها  . پس اختصاص حلول حیات به برخی از اندام6ـ3
  ها را نتیجه گرفت؛ توان حکم زنده بودن دیگر اندام ها نمی در برخی اندام. بنابراین از وجود حیات 6ـ4

ساري و جـاري اسـت، نـه    پذیر  مشاهدهۀ در کل اعضا و اندام این بدن و مجموع واحد ی. بنابراین حیات7
  و اعضاي آن یا امري خارج از آن؛ در برخی از اجزا

ه و نه در بعـض آن و یـا امـري در خـارج از آن،     . بنابراین ثبوت ادراك با اجزاي بدن در همین مجموع8
  .حی فعال (انسان) استپذیر)،  مشاهدهۀ آن اجزا با هم (مجموع ۀنشان از آن دارد که هم

  دليل سوم

ایـن مجموعـه آشـکار    در همچـون دلیـل اول، از وجـود آثـار و صـفاتی کـه       سید مرتضی  در این دلیل،
گردد و بر اساس معقولیـت و امکـان تعلـق ایـن امـور بـه        می ، به دنبال متعلَق و مستنَد این امورشوند می

همین مجموعه، و محذورات عدول از این مجموعه به امر نـامعلومی وراي آن، اسـتدالل خـود را شـکل     
  کرد:صورت تقریر  بدینتوان این دلیل را  می). 118- 117ص ،ق1411 مرتضی،شریف دهد. ( می
  شوند؛ یاتی در این مجموعه مشاهده م. آثار و صف1
متعلـق آن،  ) ب متعلـق آن، همـین مجموعـه باشـد؛     الـف)  . براي مستند این آثار دو فرض وجود دارد:2

 وراي این مجموعه باشد؛ نامعلوم يامر



  ۳۵يات پس از مرگ؛ از نگاه سيد مرتضي ثير آن در تبيين حأحقيقت انسان و ت

  نتیجه ممکن است؛ و در پذیر. فرض نخست، فرضی معقول، معلوم و تصور3
ایـن اشـکاالت    ۀ. از جملـ انجامـد  مـی است که به اشکاالتی تصورناپذیر . فرض دوم، فرضی نامعلوم و 4

  موارد اشاره کرد:  دین توان ب می
  ؛)370، ص3ج، 1383 اصدرا،(ملّ گردد این امر منجر به جهات می الف)
پذیرند این امر مستلزم این است که آثار و صـفاتی کـه داراي معنـایی معقـول، معلـوم و تصـور       ب)

ایـن سـیاهی    بع) گردند؛ نظیـر آنکـه بگـوییم   طیا  نفسانند متعلق به امري غیرمعلوم و نامشخص (م
  ه چیز دیگري سفیدي را برده است.برد؛ بلک [جوهر] نیست که با آمدنش رنگ سفید [کاغذ] را می

  دليل چهارم

دلیل سوم، با استناد به بحث استحقاق مدح و ذم بر افعال، به دنبـال متعلـق مـدح و     ۀدر ادام مرتضی سید
هـا، دیـدگاه    پیشین و وجود مشکالت سـابق در یکـی از فـرض    ۀگان دوهاي  گردد و با طرح فرض ذم می

  ).118ص ،ق1411 مرتضی،شریف گیرد ( خود را نتیجه می

  نقد و بررسي  
ـ  توان رویکـرد مـادي   کند، به نوعی می بر مدعاي خود اقامه میسید مرتضی  در هر چهار دلیلی که  ۀگرایان

، امـوري معقـول، معلـوم و    شوند ادراك حسی میکالمی را مشاهده کرد که بر اساس آن صرفاً اموري که 
هـاي اول، سـوم و چهـارم مـورد      مبنایی اساسی در استدالل ۀمنزل این اصل بهآیند.  شمار می پذیر به تصور

شقوق دیگر مسـئله،  ) گیرد و بر اساس آن، به دلیل معلوم و مشخص نبودن (حسی نبودن استفاده قرار می
تـرین   گیـرد. بنـابراین مهـم    و حسی است، نتیجه میپذیر  مشاهدهنظر خود را که بیانگر امري دیدگاه مورد
رد این اصل است که شباهت بسـیاري بـا اصـل معنـاداري     کرد، توان وارد  ها می این استدالل نقدي که بر

علوم و نامشـخص بـودن یـک امـر     نـام موجـب  مکتب پوزیتیویسم دارد. بنابراین صـرف حسـی نبـودن    
  پذیر نیستند. مشاهدهگردد؛ چراکه بسیاري از امور معلوم و مشخص، حسی و  نمی

تـوان بـه    ، مـی آید شمار می بهترین استدالل وي نیز  که مهم، بنابراین در نقد بند ششم استدالل نخست
ۀ آن بـا بـدن و نیـز    لیت رابطوجود نفس استناد کرد و بر اساس آنها معقولیت وجود نفس و نیز معقو ۀادل

شده است، کـه یکـی   بیان گوناگونی براي وجود نفس و تجرد آن ادلۀ شده در آن را اثبات کرد. آثار ظاهر
و  و تغییر و تحول دایمـی اجـزا  سویی از » من ثابت«، یافت حضوري، شخصیت و آنهاترین  یاب از آسان

پـذیر   و تقسـیم » مـن ثابـت  «ناپذیري ایـن   تقسیم هاي بدن از سوي دیگر است. همچنین با استناد به سلول
  کرد.توان وجود نفس و نیز تجرد آن را اثبات  امور مادي و جسمانی، میهمۀ بودن 

۳۶     ۱۳۹۱، سال سوم، شماره دوم، پاييز و زمستان  

ـ   همچنین در نقد بند سوم این استدالل، می غیرمـادي بـودن ادراك متمسـک شـد و بـر       ۀتوان بـه ادل
، ابطـال کـرد.   استهاي بدن  در اندامحقق م اساس آن مبناي اساسی این استدالل را که ادراك امري ماديِ

 .ناپـذیرى آنهاسـت   اقسام علم، قسـمت  ۀد همبهترین دلیل تجرتوان بر این مسئله آورد.  میادلۀ پرشماري 
دلیـل محـال   ( بـدن اسـت   ۀتر بودن صورت مرئى از اندام بینایى و از هم تجرد ادراك، بزرگ ۀیکى از ادل

در صـورتى کـه    اسـت، ه نفـس  ر این است که قوام ادراك، به توجدلیل دیگ .)بودن انطباع کبیر در صغیر
 .آمـد  مـی ى (بدون نیاز به توجـه نفـس) حاصـل    ود همیشه با فراهم شدن شرایط مادب ى مىماد امرىاگر 

ر ادراك، عبـارت از  آنها بـا یکـدیگر اسـت و اگـ     ۀدو یا چند صورت و مقایس ادراك ، امکانِچهارمدلیل 
، امکـان یـادآورى و   دلیل پـنجم  گرفت. اى انجام نمى مقایسه، بود ى مىماد حصول صورت مادى در اندام
بـود   ى مـى ت و اگر صورت درك شده، امرى مادشده اس درك ها سالِ قبل بازشناسى صورتى است که ده

شـد و جـایى بـراى یـادآورى و      ه به حرکت جوهریه) دگرگون و محـو مـى  با توجویژه  بهبا تغییر محل (
  .)223ـ219، ص1377، (ر.ك: مصباحماند  نمىآن بازشناسى 

نیازمنـد بـه   در ادراك ر اثر تعلق بـه بـدن،   بنفس البته نقش بدن در ادراك را نباید نادیده گرفت؛ زیرا 
  آورد. به همین منزلۀ یک ابزار، این امور را براي نفس فراهم می است که بدن به مادى هایی مقدمات و زمینه

عضوي از بدن همچون اعضاي بینایی، بویـایی، شـنوایی و المسـه، یـا     خاطر است که در صورت فقدان 
درست کار نکردن آن عضو، علومی که مرتبط با آن عضو هستند یا حاصل نخواهند شد و یا فاقد اعتبار و 
حجیت هستند؛ اما این مطلب نباید موجب این اشتباه شود که ما ادراك را به بدن نسبت دهـیم. بنـابراین   

  شود، مادي بودن آن را نتیجه گرفت. هاي مادي بدن حاصل می اینکه ادراك در یکی از اندامتوان از  نمی
نیسـت. بنـابراین اگرچـه ادراك در موجـودي تحقـق      پذیرفتنی اساس بند نخست استدالل دوم  براین

همـۀ  نیسـت کـه   چنـین  باشـد،  » حـی «یابد که حیات در آن حلول کرده باشد و یا به عبارت صحیح  می
توان حلول حیات یا موجود حی را امري غیر از بدن دانسـت    بلکه می؛ شده باطل باشند مطرح هاي فرض

زیـرا ایـن امـر غیـر از     آید؛  نیز پیش نمیمرجح اساس ترجیح بال با این بدن دارد. براین معقولاي  که رابطه
  شود. ر آن محقق مینیز دبنابراین ادراك . ها بدن (نفس) تنها با این بدن رابطه دارد نه با دیگر بدن

نقلـی  ادلـۀ  در آثار خود به سید مرتضی  نماید این است که می در اینجا ضروربیانش دیگري که ۀ نکت
ـ که مدعی مجرد بودن نفـس انسـان اسـت،    که دیدگاه رقیب  حالی؛ دراستنکرده دیدگاه خود اشاره   ۀادل

آیـات اشـاره   ایـن  توان بـه   اي نمونه میکند. بر یید دیدگاه خود ارائه میأدر تپرشماري را قرآنی و روایی 
 قیـلَ «؛ )169عمـران:  (آل» یرْزقُـونَ  ربهِـم  عنْـد  أَحیاء بلْ أَمواتاً اللَّه سبِیلِ فی قُتلُوا الَّذینَ تَحسبنَّ وال« :کرد

  ).26 یس:» (ربی لی غَفَرَ بِما یعلَمونَ قَومی لَیت یا قالَ الْجنَّۀَ ادخُلِ



  ۳۷يات پس از مرگ؛ از نگاه سيد مرتضي ثير آن در تبيين حأحقيقت انسان و ت

افتـاده و یـا در   کند که اگرچه بدن انسـان بـر روي زمـین     تصریح می وست شهدا ةنخست دربار ۀآی
ند و تنها بدن آنها مرده است. بنابراین انسان بایـد چیـزي   ا ها حقیقتاً زنده این انسان، زمین دفن شده است

باشـد و مسـتقل از آن بـه حیـات       پس از مرگ بدن را داشته غیر از این بدن جسمانی باشد که قابلیت بقا
بـه شـهادت   اینکـه   یـس پـس از   من آلؤکند که م بیان میسبحان دوم نیز خداوند  ۀآیدر  خود ادامه دهد.

قـوم وي  اینکـه   دانستند. این آیه داللت دارد بر اي کاش قوم من می: و وارد بهشت شد، گفته است رسید
پـس بایـد    .محقق شـده باشـد  گ بدن تا قیامت (برزخ) بین مر ۀاین مکالمه باید در فاصلو  اند هنوز زنده

زنـده باشـد تـا امکـان ایـن مکالمـه و برخـورداري از         ،مستقل از بـدن اي  گونه پس از مرگ بدن، به ،وي
بنابراین حقیقت انسان چیزي است غیـر از بـدن کـه پـس از مـرگ بـه        میسر گردد. براي او رحمت الهی

  .)61الف، ص ق1413(ر.ك: مفید،  ماند صورت مستقل از بدن باقی می
هماننـد  من پـس از جـدا شـدن از بـدن، در بـدنی      ؤکه روح مداریم همچنین روایاتی با این مضمون 

(ر.ك: کلینـی،   شـود  منـد مـی   هـاي بهشـتی بهـره    گردد و از نعمت بدنی که رهایش کرده است ساکن می
  ).245ـ243، ص3، جق1407

  ها) ز طريق نقد ديگر ديدگاهغيرمستقيم (استدالل ا  استدالل. ۱ـ۲ـ۲
ییـد دیـدگاه خـود را    أهـا، ت  با وارد کردن اشکاالتی بر دیگر دیـدگاه سید مرتضی  در این نوع از استدالل،

 آنچـه  به انسان حقیقت ةدربار نظریات دانستن منحصر با دلیل این دروي گیرد. به عبارت دیگر  نتیجه می
 هـیچ  بـدون  کـه  نظـري  تنهـا  کـه  گیـرد  می نتیجه و پردازد می ها دیدگاه دیگر ابطال و نقد به ،کند می ذکر

 بررسـی  را هـا  دیـدگاه  دیگـر  بر وي نقدهاي که استبایسته  بنابراین. اوست دیدگاه ماند می باقی اشکالی
وارد  شـیخ مفیـد  آنچه براي ما اهمیت بیشتري دارد نقدهایی است که وي بـر دیـدگاه اسـتاد خـود،     کنیم 

آورد و آن را بـه معمـر از معتزلـه و     کند؛ هرچند کـه وي نـامی از اسـتاد خـود در ایـن دیـدگاه نمـی        می
کـه  گفتنی اسـت  دهد.  ابنانوبخت (دو اندیشمند از خاندان نوبخت یا فرزندان نوبخت) از شیعه نسبت می

؛ 61ــ 58ص ،الـف  ق1413 مفیـد، ر.ك: ( فیلسـوفان دارد هماننـد  انسان دیدگاهی ة نفس دربار شیخ مفید
  .)91ج، ص ق1413 ؛ همو،77ب، ص ق1413همو، 

  بر ديدگاه شيخ مفيدسيد مرتضي  نقدهاي
فکـرانش از متکلمـان و فیلسـوفان، مشـکل      و هـم  شـیخ مفیـد  نقـد دیـدگاه   نخستین  درسید مرتضی  .1
ـ  آن» اختـراع «معناي . )115ص ،ق1411 مرتضی،شریف ( کند می در افعال را مطرح» اختراع« ه کـه در  گون

۳۸     ۱۳۹۱، سال سوم، شماره دوم، پاييز و زمستان  

(قاضـی  » القـدرة  محـلّ  فـی  یکـون  أن دون مـن  القادر یبتدئه ما هو«چنین است: هاي کالمی آمده،  کتاب
آن فعل در محـل  اینکه  )؛ اختراع یعنی آن فعلی که قادر آن را آغاز کند بدون352ص ،م1981، عبدالجبار

شـریف  ( »نفسـه  فـی  ال الفعـل  القادر ابتداء«کند:  معنا میچنین را » اختراع«نیز سید مرتضی  قدرت باشد.
)؛ اختراع آن است که قادر فعل را در دیگري آغاز کند. بنابراین اگـر قـرار   150، ص2، جق1415 مرتضی،

(اعم از کارهاي ظـاهري  شود باشد چیزي خارج از این مجموعه موجب انجام کارهایی در این مجموعه 
) مسـتلزم اختـراع اسـت و اختـراع بنـا بـر       اهـت و کر ارادههمچون باطنی کارهاي حرکت اعضا و مانند 

سـایر موجـودات کـه قـادر بـه قـدرت       وقـوعش  است و از سبحان دیدگاه متکلمان مختص به خداوند 
 ةدربـار پرشـماري  اندیشـمندان   ي. در این کتاب آرا)50ـ49ص ،2ج م،1998(دغیم،  هستند، محال است

  آید: مینقض و ابطال آن بر هایی درصدد ۀ مثالوي سپس با ارائ. اختراع نقل شده است
. هنگام حمل شیئی سنگین با یک دست، مشکل بودن آن براي ما روشن است، اما اگر از هـر دو  الف

بـدیهی و روشـن بـا اعتقـاد بـه      ۀ د. این مسـئل شو میتر  آسانپذیر و  دست کمک بگیریم، حمل آن امکان
نیست؛ بلکه ایـن مسـئله تنهـا بـر مبنـاي      این اعضا جایگاهی براي قدرت نیستند، سازگار اینکه  اختراع و

اي کـه   گونـه  کننـد، بـه   دیدگاه کسانی درست است که در هر عضو قدرتی خاص آن عضو را اثبـات مـی  
پذیر نیست و قـادر اگرچـه نسـبت بـه      کارگیري مستقیم این قدرت امکان انجام کارها با آن عضو جز با به

هـاي خـود    کـه تنهـا یکـی از انـدام     است، درصـورتی عضاي وي قرار دارد، قادر هایی که در ا قدرتۀ هم
هـایی کـه در    قـدرت همـۀ  مجموع  ةتواند به انداز یک دست) را مورد استفاده قرار دهد، نمیبراي نمونه (

  انجام دهد؛هاي وي وجود دارد (مثالً دو دست) کاري  اندام
نـد،  ا پـذیراي حرکـت   و پـایش   رسد که با آنکـه دسـت   جایی می  گاه بیمار بسیار نزار، کارش به ب)

توانـد   گري میند این است که فرد دیا دست و پا پذیراي حرکتاینکه  علت( تواند آنها را تکان بدهد نمی
سـر  که امکان حرکت وجود نداشـته باشـد، هـیچ حرکتـی از آنهـا       صورتیآنها را به حرکت درآورد و در

دهد، باید بتوانـد بـا اسـتفاده     انجام میصورت اختراعی  که انسان افعال خود را به صورتیزند) پس در نمی
بیمـار  حاالت قائم به امري خارج از این مجموعه است، افعال خـود را در اعضـاي    ۀاز قدرتی که در هم

شـخص  شود امري غیـر از   تحرك اندام انسان میموجب آنچه اینکه  چراکه با توجه به( خود اختراع کند
 پـس بنـا  ). ناپذیري عضو شود ت که بیماري موجب حرکتتوان پذیرف وست، نمیاو خارج از بدن بیمار 

شود و فاعل بـر قـادر بـودن خـود بـاقی اسـت        بر اعتقاد اینان اگر بیماري موجب نفی قدرت دست نمی
اراده کـردن و بـاور   همچـون  بینـیم افعـالی    مـی اینکـه   با(وگرنه باید هیچ فعل دیگري هم از او سر نزند، 

  گردد؟ ناپذیري دست می زي موجب حرکت، پس چه چی)آید کردن از او برمی
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مـل  أیابد و هنگامی که به تفکر و ت کننده می هر انسانی خود را از جانب قلب خویش، فردي اراده ج)
هـا   رتبنابراین اگر قلب محلـی بـراي ایـن قـد    یابد.  ۀ قلب خود میبپردازد خستگی و درد را نیز در ناحی

آثار به وجود نخواهند آمـد. عـالوه بـر ایـن اگـر فاعـلِ اراده و       این احکام و (قدرت اراده و باور) نباشد، 
صـورت   باور، در نزدیکی اعضاي این مجموعه نباشد و یا در این مجموعه حلول نکرده باشـد، بلکـه بـه   

ها در انجام ایـن کارهـا    هاي بدن نسبت به دیگر اندام ی اندامبرخاختراع، کارهاي خود را انجام دهد، نباید 
ها انجام پذیرد؛ زیرا دلیلی بـراي اختصـاص قلـب بـه ایـن       اندام ۀشند و باید این کارها در همتر با شایسته

  .)117ـ116ص ،ق1411 مرتضی،شریف امور وجود ندارد (
، بلکه امري خارج از آن باشد، هنگـامی کـه فـرد را    پذیر مشاهده ۀهمین مجموعاگر حی فعال، نه . 2

کنند، چه دلیلی بـر خـروج ایـن حـی      کنند، یا او را دو نیمه می زنند و سر او را از تنش جدا می گردن می
؟ چراکه بنا بر این دیدگاه، از بین رفـتن سـاختمان   دادتوان ارائه  فعال، از حکم زنده بودن و توانا بودن می

  .ر خروج حی فعال از صفاتش داشته باشد (همان)اثري بجسم نباید 
گـوییم اگـر سـر     اند و معتقد است هنگـامی کـه مـا مـی    د وي این اشکال را بر دیدگاه خود وارد نمی

رود، به ایـن دلیـل اسـت کـه موجـود       موجود زنده را از تن جدا کنند، آن موجود از زنده بودن بیرون می
پدیـد  دارد و اگر براي آن مشـکلی  ویژه است، که نیاز به ساختمانی پذیر  مشاهدهۀ این مجموع ۀزنده، هم

ترتیـب   رود، و بـدین  مان به هم بریزد و از بین برود، از زنده بودن بیـرون مـی  اي که این ساخت گونه بهآید، 
  (همان). دهیم و معقول احاله میآن را به امري فهمیدنی 

میـرد؟   نمـی ، ولی با بریده شدن دسـت و پـا   میرد می سرقطع . چرا موجود زنده با دو نیمه شدن یا 3
صورت جدایی سـر از بـدن، ایـن موجـود حـی از       چه تفاوتی میان این دو هست؟ اگر گفته شود که در

  .گردد، دلیل معقولی بر آن ندارند (همان) شود اما معدوم نمی صفات خود خارج می

  نقد و بررسي
  شود بر دو امر مبتنی است: ها و نقدها مشاهده می این نقضهمۀ آنچه در 

ۀ ز ایـن مجموعـ  حـی فعـال امـري خـارج ا    گویـد   مـی . عدم وجود دلیل بر مدعاي دیدگاهی کـه  1
  شود و حقیقتی غیرمادي است؛ هر بسیط یاد میاست که از آن به جوپذیر  مشاهده

ـ  ایـن بـدن بـه   اینکـه   مادي است) و بـدن مـادي و  ۀ نفس (که حقیقتی غیر. عدم توجه به رابط2  ۀمنزل
  ابزاري براي نفس است و نفس در انجام افعال خود در دنیا نیاز به بدن دارد.  
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هـاي فلسـفی    بسیاري بر ایـن ادعـا وجـود دارد و در کتـاب    ادلۀ مطلب نخست باید گفت که بارة در
تواند پاسـخی بـه    یک از آنها میتجرد آن از ماده آورده شده که هرهاي فراوانی بر وجود نفس و  استدالل

عـه  مطالهاي وجودي انسان باشد (بـراي   ساحت ةو دلیلی بر بطالن دیدگاه وي دربارسید مرتضی  ادعاي
  .)249ـ183، ص1389.ك: فیاضی، بیشتر ر

شـبهات  نفس است، همـۀ  ابزاري براي  ۀمنزل بدن بهاینکه  نفس و بدن و ۀاز سوي دیگر توجه به رابط
بایـد از  انجـام شـود،   گونه فعلی که بخواهد توسط نفـس  خواهد داد. هر را پاسخسید مرتضی  و نقدهاي

به این صـورت کـه ممکـن    دارند؛ متقابل اثر ر یکدیگر بترتیب نفس و بدن  طریق بدن انجام شود و بدین
گیـرد و از دسـت رفـتن انـرژي      مینشئت از مغز یا قلب ما ر، اراده یا تفکانند است ما گمان کنیم فعلی م

گـردد (بـراي    احساس خستگی در روح و نفس مـی موجب ر اثر انجام کار، بالزم در بدن براي انجام کار 
  .)1391؛ یوسفی، 1387ن، .ك: پهلوانیامطالعه بیشتر ر

سـنگین بـا یـک دسـت     ي هنگامی که بدن ابزاري براي انجام فعل توسط نفس باشد، برداشـتن اشـیا  
معناي بهره بـردن از بخـش بیشـتري از     معناي بهره بردن از بخشی از ابزار و برداشتن آنها با دو دست به به

مشکل بـودن و یـا آسـان بـودن حمـل ایـن       ابزار است، که اثر آن این است که ما در نفس خود احساس 
  کنیم. شیء را می
ده اسـت و  ابزار از دسـت دا  ۀمنزل مورد بدن بیمار نیز باید بگوییم که این بدن کارایی خود را بهدربارة 

گـردد؛ چراکـه حرکـت قسـري      مصحح سالم و کارا بودن این ابزار نمـی حرکت و فعل قسري و جبري، 
ـ ثیر اراده فاعل أمعناي عدم ت ر بهدست (براي مثال) توسط فردي دیگ ر فعـل خـود اسـت و ایـن نشـان      ب

 امـا ، یابـد  مـی  تحقـق  ارادهدهد که فرد یا انجام این فعل را اراده نکرده است و یا اگر اراده کرده است،  می
 بنـابراین . اسـت  ابـزار  بودن سالمیا  قدرت وجودمانند  دیگري امور بر متوقف اراده، بر افزون فعل تحقق
 ولـی  شـود،  بلنـد  کـه  کنـد  مـی  اراده، باشـد  نداشـته  خبر خود شدن فلج از هنوز کسی که جایی در مثالً
؛ چراکه ابـزار وي کـارایی   انجامد نمیاما صرف اراده به انجام فعل ة وي محقق شده، اگرچه اراد. تواند نمی

شـمار   دیگر، فعل وي بـه  ادن دست یا پاي او توسط فردالزم براي انجام این کار را ندارد. بنابراین تکان د
  اند. دست و پاي وي پذیراي حرکت توان گفت که و بر اساس آن نمیآید  نمی

ۀ ابزار از آن اسـتفاده  منزل تواند به از سوي دیگر تا زمانی که بدن بر کارایی خود باقی است و نفس می
همچنان تحت تصـرف   آن هنگام که دست یا پا قطع گردد)، بدنانند صورت ابزاري ناقص (م لو بهکند، و

ی کـه سـر از   اما هنگامی که بدن کارایی الزم خود را از دست بدهد (مثـل هنگـام  ؛ نفس باقی خواهد بود
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از عـالم دنیـا خـارج    کنـد،   مـی خود با بدن را قطـع   ۀیا بدن به دو نیمه تقسیم شود) نفس رابطبدن جدا، 
قی خواهد ماند و در افعـال خـود دیگـر    صورت مستقل با رود که در آنجا به و به عوالم دیگر میشود  می

    نیازي به بدن نخواهد داشت.

  در تبيين حيات پس از مرگسيد مرتضي  . ديدگاه۲
 روح بـه دانـد و   بدن میپذیر  همشاهدۀ حقیقت انسان را همین مجموعسید مرتضی  گونه که گذشت همان

الم برزخ و تبیین حیات برزخـی  بررسی حقیقت مرگ، ع اساس . براینندارد باور در انسان مجرد ینفس یا
سید مرتضـی   همانی انسان دنیوي و انسان برزخی و اخروي، از نگاه ۀ لزوم اینو اخروي با توجه به مسئل

  ت دارد.ضرور

  . حقيقت مرگ۲.۱

، از جملـه مـرگ   پرشـماري ، به تعریف و تحلیل امور الحدود و الحقائقاي با عنوان  در رساله سیدمرتضی
  گوید: در تعریف مرگ میه است. وي پرداخت

ـ شـریف  ( ظهری جرح ریغ من الملک أو یتعال اهللا من الجسم اةیح زوال یقتضی ما الموت  ،1389 ،یمرتض
ـ  خداوند] جانب[ از جسم اتیح زوال ياقتضا که است يزیچ آن مرگ ؛)284ص ،2ج ـته  اسبحان ی  فرش

  .شود ظاهر که یجراحت بدون دارد،
  فهمید:سید مرتضی  مرگ از نگاه ةدرباررا چند نکته توان  میبر اساس این تعریف 

ـ ا از شیپ آنچه بر بنا. اتیح زوال خود نه و است اتیح زوال یمقتض که است امري مرگ. 1  در نی
 یتیخصوصـ و یـا   حس تقو یا مزاج اعتدال ات،یح از مراد گذشت،سید مرتضی  از نگاه اتیح فیتعر

 مـرگ،  بـا  نیبنابرا د.آی و ادراك در موجود زنده فراهم می توانستن و دانستنامکان  ،است که به سبب آن
  .  بود نخواهد و ادراك توانستن و دانستن به قادر شخص گرید و رود از بین می تیخصوص نیا

نحـوي   خود بهسید مرتضی  با توجه به آنچه گفته شد، انسان پس از مرگ فاقد ادراك است. رو نیازا
 ر،یـ خ ایـ  دارد احسـاس به این نکته اشاره دارد و در پاسخ این پرسش که آیا روح پس از مفارقت از بدن 

  :سدینو یم
ـ ح کـه  اسـت همـان   زندهو موجود ؛ کند  احساس تواند تنها موجود زنده است که می  حلـول  آن در اتی

، کنـد  تواند مدرکات را ادراك  سازوار بدن) است که می ۀ. بنابراین حی همین جمله (یعنی مجموعکند مى
احسـاس و ادراك توسـط    تنهایی و جدا از بدن چنین حکمی (زنده بودن) ندارند، پـس  و چون ارواح، به

  .)30 ص ،4 ج ،1389  مرتضی،شریف ( است ادراك اقسام از احساس رایزآنها ممکن نیست؛ 
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تی وجود نداشته باشد، ادراکی نیـز وجـود نـدارد و مـرگ،     کند که اگر حیا وي در این عبارت تصریح می
بنـابراین پـس از مـرگ حیـاتی وجـود نـدارد تـا        . مقتضی زوال حیات از انسان استچه گذشت، بنابر آن

) معتقدنـد ایـن مسـئله بـا روایـات      176ص  ،1389.ك: اسعدي، رادراکی وجود داشته باشد. البته برخی (
 گوینـد  مـی  کـه  روایـاتی ؛ ماننـد  از برخی امور دارند، مخالف اسـت  بسیاري که داللت بر آگاهی مردگان

 (ر.ك: ابنـد ی یمـ  یآگـاه  آنـان  احـوال  از و زننـد  یمـ  سر خود ارید و شهر و دوستان خانواده، به مردگان
 یگرامـ  امبریـ پ بـه  یاسـالم  امت اخبار کنند می بیان که روایاتی یا و، )292ص ،6ج ،ق1403 مجلسی،

ـ  (ر.ك: دارنـد  اشـراف  آنـان  بـر  و باخبرنـد  مسلمانان تیوضع از ائمه و شانیا و شود یم عرضه  ،یبحران
 یبرخــ یگرامــ امبریــپ ات،یــروا یبرخــ اســاس بــر ن،یــا بــر افــزون. )641و 681ص ،2ج ،ق1416
 از پـس  زیـ ن علـی  امـام  کـه  چنان؛ گفت سخن آنان با و داد قرار مخاطب را بدر جنگ در شدگان کشته
 ندارنـد،  ییشـنوا  مردگان کرد یم گمان که یکسۀ شبه به پاسخ در و گفت سخن کشته دو با جمل جنگ
 یگرامـ  رسـول  سـخن ، بـدر  چـاه  شـدگان  کشته که گونه همان دند،یشن مرا کالم که قسم خدا به« :فرمود
 اسـتفاده  نیـز  دیگـر  اتیـ روا یبرخ از. )156- 154ص ،6ج ق،1403 ،یمجلس (ر.ك:» دندیشن را اسالم

 اختصـاص  ائمـه  و امبریـ پ بـه  و اسـت  یعموم يامر مردگان توسط زندگان سخن دنیشن شود یم
اسـت پاسـخی   گرفتـه   در پـیش بر اساس مبنایی کـه  سید مرتضی  و ؛)297ص ،99، جهمان (ر.ك: ندارد

بحـث هنگـام   ۀ براي این دسته از روایات که داللت بر آگاهی مردگان دارند، نخواهد داشت. البته در ادامـ 
هم به حیات برزخی بـاور دارد و هـم   سید مرتضی  از دیدگاه وي، خواهیم دید کهبررسی حیات برزخی 

  پردازد؛ آن) به تبیین کیفیت آن میاي در  بر اساس دیدگاه خود (البته با پذیرش اصالحیه
 قـت یحق کـه  ـ لسوفانیف و متکلمان از ياریبس دگاهید با یدمرتضیس دگاهید. بر اساس این تعریف، 2
ـ  و از انتقال انسان (یا بخشـی از انسـان کـه بـه     است متفاوت ـ دانند یم بدن از روح ییجدا را مرگ  ۀمنزل

دلیـل ایـن امـر     .آورد اي دیگر (برزخ یا آخرت) سخنی به میان نمی حقیقت انسان است) از دنیا به مرحله
همـه   ایـن ان به نـام روح اعتقـادي نـدارد. بـا     اصالً به ساحتی وجودي در انس وينیز بسیار واضح است: 

  د که وي به حیات برزخی معتقد است؛خواهیم دی
 ۀواسـط  مسـتقیماً و یـا بـه   سـبحان  شود، حقیقتی وجودي است کـه خداونـد    . آنچه سبب مرگ می3

بـر ایـن مطلـب     »ظهـر ی جـرح  ریغ من«. به همین دلیل با آوردن قید کند میدر انسان ایجاد آنرا فرشتگان 
قتل و ذبح، که با ظهور جرح همـراه  مانند متعال است و در اموري  کند که اماته تنها کار خداوند کید میأت

اسـت. بـه بیـان دیگـر،     سـبحان  شود و اماته همچنان کار خداوند  هستند، صرفاً مقدمات موت فراهم می
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آن است کـه چنـین چیـزي     ۀیابد، نشان بدون ایجاد جراحت تحقق میمرگ همین که در برخی از موارد، 
  قشی در اصل موت ندارد.گاه ن (ایجاد جرح) هیچ

  . عالم برزخ و کيفيت آن۲ـ۲

کار نبرده است، و بـر اسـاس    را به» عالم برزخ«و » حیات برزخی«در آثار خود اصطالحات  مرتضی سید
شـمرد، و آن را پـس از مـرگ فاقـد      هاي وجودي انسان که روح را جسم مـی  مبناي وي در باب ساحت

رغـم ایـن مبنـا، وي     بـه امـا  ؛ منکر آن شـد باید معناست و  داند، باید گفت که حیات برزخی بی ادراك می
کـه   کند که گویا کسانی آن بیان می ۀستحالپذیرد، و براي رفع ا عذاب قبر را با تمسک به اجماع می ۀمسئل

 کـه  حالی؛ درشود یبودن عقاب م اند که مرده در حال مرده پنداشته گونه ایناند،  عذاب قبر را محال دانسته
ش از مـرگ امکـان   یعقاب او پ کهگونه  همان بنابراینگردد.  زنده شد، عقاب مىاینکه دوباره مرده پس از 

کند که هـرکس   وي سپس تصریح می ندارد. يا چ استحالهیممکن است و هز یشدن ن	داشت، پس از زنده
(زنده شدن) براي انسان وجود دارد: یکی در دنیا بـراي   عذاب قبر را بپذیرد ناچار باید بپذیرد که سه احیا

 ،یمرتضـ شـریف  ( هنگـام قیامـت بـراي حیـات جاویـد     سرانجام تکلیف، دیگري در قبر براي عذاب و 
  .)530ـ528 ص ،ق1411
پـذیرد، و عـالوه بـر آن، در پاسـخ بـه پرسشـی        به نحوي حیات برزخی را میسید مرتضی  ترتیب بدین
(زندگان) بر شهدا و نهی خداوند از مرده شمردن ایشان، با وجـود مشـهود    حیااَوجه اطالق عنوان  ةدربار

کنـد. وي   تبیـین مـی  بودن شهادت و افتادن اجسام ایشان بر روي زمین، کیفیت این حیات برزخی را نیز 
معتقد است که زنده شمردن امامان و شهیدان و صالحان پس از مفارقت ایشان از دنیا خالف ضـروریات  

در دوزخ و رسیدن به ثواب یـا عقـاب،   انسان و رفتن به بهشت یا  ةو مشهودات نیست؛ چراکه براي اعاد
مشـاهده  آنهـا را  که دائماً دیگران  بدن انسان ياجزا ۀالزم نیست هم، مقطع پس از مرگ و پیش از قیامت

؛ آن اجزایی الزم است که بنیان حیـات بـر آنهـا تعلـق گرفتـه اسـت       ةبلکه تنها اعاد؛ ند، اعاده شوندکن می
رود.  از بـین مـی  حیـاتی)   يحیات انسان (اجزاآسیبی ببینند،  اي که اگر ترکیب و ساختار این اجزا گونه به

با قطع دسـت و پـا یـا الغـر     ندارند؛ چراکه مثالً اي  سان، چنین ویژگیانپذیر  مشاهده ياجزا ۀبنابراین هم
اي کـه او را   شدن، حیات انسان همچنان باقی است. از سوي دیگر منعی ندارد چنین اجزایی از بدن مرده

د؛ زیرا تکیـه (در تشـخص   نیابیم، اعاده شو بینیم، و بیشتر اجزا و ترکیب او را باقی می به هیئت پیشین می
 حیـاتی را  يایـن اجـزا  سـبحان  بر آن اجزایی است که حقیقتاً حی هستند. پس هنگامی که خداوند  فرد)

شـد و یـا    که در دنیا چـاق مـی   گونه اش به آنها افزود (همان بدن دنیوي يی غیر از اجزاید و اجزاکراعاده 
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مانـد،   اقی نمیهاي الهی ب متشد)، مانعی براي زنده شدن و برخورداري از نع عضوي بدل عضو دیگر می
  .)407ـ406ص ،1، جق1415مرتضی، چنان افکنده در قبر ببینیم (شریف ما بدن او را هماینکه  لوو

کند که در آن حقیقـت انسـان    براي انسان نوعی حیات برزخی تصویر میسید مرتضی  بر این اساس
عـالوه   زاء حیاتی) بهبدنی که از برخی اجزاء بدن دنیوي (اج؛ سازوار بدن مادي اوست ۀباز همان مجموع

که ایـن مطلـب بـا مشـاهدات و     کرد اما باید توجه ؛ بدن دنیوي، تشکیل شده است ياجزایی غیر از اجزا
تنهـا   شـود، نـه   ها حضور در قبر دیـده مـی   زیرا آنچه از بدن مادي پس از مدتتفاوت دارد؛ هاي ما  تجربه

. بنـابراین  شـود  تبدیل به خاك میسرانجام و رود  میروز تحلیل  شود، بلکه روزبه افزوده نمیبر آن جزئی 
و چیزي دیـده نشـده اسـت،    چنین نبش قبرها گیرد، چگونه است که در  در قبر صورت می اگر این احیا

این اجزاي حیاتی مادي، چگونـه   گیرد، اوالً این مکان کجاست؟ ثانیاً اگر در مکانی غیر از قبر صورت می
  شوند؟ به آن مکان منتقل می

و وي  صرف ادعایی بیش نیسـت از کیفیت حیات برزخی، سید مرتضی  توان گفت تبیین نابراین میب
رسـد وي در ایـن    به نظر مـی اینکه  است. گذشته ازمدعیات نیاورده این  ايهیچ دلیلی، عقلی یا نقلی، بر

ـ   ۀمجموعاینکه  جاي باب حقیقت انسان دارد و به اي بر نظر خود در بحث، اصالحیه دن مـادي  سـازوار ب
انسـان را کـه    ي) را حی یا همان انسان بدانـد، صـرفاً برخـی از اجـزا    الجملۀ المشاهدة  هذهپذیر ( مشاهده

ـ   ، بـه ندنیز نیسـت پذیر  بنیان حیات بر آنها تعلق گرفته است و ظاهراً مشاهده ۀ حـی و حقیقـت انسـان    منزل
  کند. معرفی می

  حيات اخروي و کيفيت معاد. ۲ـ۳

صورت مفصل مطرح نکرده است و تنهـا   بحث از حیات اخروي و کیفیت حشر و معاد را به سیدمرتضی
 »االعـادة  کیفیـۀ  و والیجـب  اعادتـه  یجب ما ذکر فی« عنوان با الذخیرة فی علم الکالمدر فصلی از کتاب 

حیـات  بحـث کیفیـت   هماننـد  وي در اینجا نیـز بحثـی    .است پرداخته »معاد در معاد« موضوع بهاجماالً 
ی است که حیات موجـود زنـده وابسـته    یالزم است، کمترین اجزااش  چه اعادهگوید آن برزخی دارد و می

از بـین  ند که هرگاه ترکیب و ساختار آنهـا آسـیبی ببیننـد، حیـات انسـان      ا به آنهاست و آن اجزا، اجزایی
نیسـت؛ چراکـه بـا از دسـت     چاقی الزم  دست و پا و اجزاي زمانِهمچون اجزایی  ة. بنابراین اعادرود می

  .)152ص ق،1411 مرتضی،شریف دادن اینها، حیات انسان همچنان پابرجاست (
گویی به برخی از شبهات مطـرح در معـاد بـه بیـان ویژگـی دیگـري        وي سپس به منظور پاسخ

گویــد ایــن اجــزا اوالً داراي ویژگــی ثبــات و  پــردازد و مــی نســبت بــه ایــن اجــزاي یادشــده مــی
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اند و ثانیاً تنها مختص به یک انسان هستند و چنین نیست کـه در یـک زمـان، اجـزاي      تغییرناپذیري
اسـاس وي   حیاتی بدن یک نفر و در زمانی دیگر، اجزاي حیاتی بدن شخصی دیگـر باشـند. بـراین   

تواند از این اجزاي  گاه نمی دهد که آکل هیچ شبهۀ معروف آکل و مآکول را به این صورت پاسخ می
اند (اجزاي غیرحیـاتی   حیاتی مأکول تغذیه کند؛ بلکه یا از اجزایی که در ردیف اجزاي دوران چاقی

کنـد   کند، و یا از اجزایی تغذیه می زند) تغذیه می اي به حیات انسان نمی که آسیب دیدن آنها صدمه
داند، اما  میاین بحث را نیازمند تفصیل سید مرتضی  ).153ـ152اند (همان، ص بهره که از حیات بی

تفصیل بدان نپرداخته است. احتماالً آنچه وي در تبیین حیات برزخی (شهدا) مطرح کـرده اسـت    به
 تواند تفصیلی براي این بحث باشد. می

دیـدگاه   نفـی  بـه  ،معـاد  در مجموعه این )حیاتی( ياجزا عین ةاعاد لزوم بر کیدأت ضمن ادامه در وي
 شـود،  اعـاده  حیـات  کـه  همـین  بر این باورنـد  برخیی است که وي مدع. پردازد می حیات ةاعاد کفایت
 در را حیـات  توانـد  مـی  خـدا  بلکه گردد؛ اعاده حی این ياجزا از یک هیچ که نیست نیازي و است کافی
 اگـر  کـه  اسـت باور  این داند و در پاسخ به آن بر این ادعا را باطل میسید مرتضی  .کند اعاده جدید بدنی
 از را حـی  ایـن  آنچـه  و است حی عقاب یا ثواب مستحق زیرا؛ شد نخواهد حفظ همانی این باشد، چنین

 االقتصـاد  در طوسـی  شـیخ  عبـارت این  .حیات نه آنهاست،ة دهند تشکیلي اجزا کند، می متمایز حی آن
  :باشد ما برداشت براي مؤیدي تواند می

 الجملـۀ  هـی  والعقاب للثواب المستحق ألن باطل؛ فقوله الجواهر، دون الحیاة اعادة تجب: قال ومن
 غیـر  الـى  والعقـاب  الثـواب  إیصـال  الـى  فیؤدي بها التبدل یجوز وکیف الجواهر، من ترکبت التی

)؛ و هر کس بگوید که اعادة حیات بدون اعـادة جـواهر الزم   151ق، ص1430(طوسی،  !المستحق
از جـواهر  است، گفتارش باطل است؛ زیرا مستحق ثواب و عقاب همان مجموعۀ بـدن اسـت کـه    

ترکیب یافته است. پس چگونه ممکن است این ترکیب تغییر کند؛ زیرا ایـن امـر مسـتلزم رسـیدن     
  شود.  ثواب و عقاب به غیرمستحق آن می

لیف امـري  أدلیل وي ایـن اسـت کـه تـ    . نیست واجب نیز لیفأت ةاعاد ههمچنین وي بر این باور است ک
شایسته نیست با چنـین امـري، ایـن حـی از آن حـی       شود، و برداشت می انتزاعی است که از محل اجزا

) تأثیري ندارد و لـذا لزومـی بـه    الجملۀدر انسان بودن انسان (هذه  تألیف اجزا ةبنابراین نحو. متمایز گردد
بـه  سـید مرتضـی    تـوان گفـت   اساس می . براین)153 ص ق،1411 مرتضی،شریف ( آن نیز نیست ةاعاد

  صورت دنیوي دارد. رزخی، مغایر بانحوي اشاره به امکان وجود صورتی ب
 ةاعـاد  تنهـا  بلکـه ؛ نیسـت  الزم بـدن  اجزاي ۀهم ةاعاد رستاخیز، روز درسید مرتضی  نگاه از بنابراین
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 اجـزا  ایـن  وجـود  بـا  و اسـت  الزم هسـتند،  نیـز  فـرد  یک هویت مقوم نحوي به که بدن، حیاتی اجزاي
 از ثانیـاً  ،تغییرناپذیرنـد  و ثابت اوالً اجزا این چراکه شود؛ می حفظ زندگی مراحلهمۀ  در انسان همانی این

  .شوند نمی منتقل دیگر فردي به فردي

  بندي جمع
هـاي وجـودي او،    رغم آشنایی بـا دیـدگاه فیلسـوفان دربـاب حقیقـت انسـان و سـاحت         به سیدمرتضی

انسـان را تمـامی   کنـد، و   بار در کالم شیعی مطـرح مـی  نخستین  انگارانه به انسان را براي رویکردي مادي
ـ  هـا بـه   کند. این دیدگاه تـا مـدت   معرفی می استپذیر  همین بدن مادي محض که مشاهده دیـدگاه   ۀمنزل

  گیرد.   اصلی، مورد پذیرش متکلمان شیعه قرار می
و نقدهایی را نیز بـر رویکردهـاي رقیـب    آورد  میکم چهار استدالل  این دیدگاه خود دستبراي وي 
اي وي مبتنی است بر مادي بودن ادراك، و معقول، معلوم و قابـل تصـور بـودنِ    نقدهة کند. عمد وارد می

نفـس و بـدن و    ۀ، به رابطشیخ مفید. وي همچنین در نقد رویکرد اند پذیراي ادراك حسیتنها اموري که 
بر اسـاس ایـن رویکـرد وي تعریفـی متفـاوت از حقیقـت       نکرده است. ابزار بودن بدن براي نفس توجه 

همـه حیـات    ایـن ؛ اما بـا  داند که مقتضی زوال حیات از جسم است دهد و آن را امري می یمرگ ارائه م
همـانی انسـان    پذیرد و تبیینی بر اساس دیـدگاه خـود بـراي ایـن     عذاب قبر را می ۀمسئلویژه  بهبرزخی و 

موسـوم  » اصـلیه  ياجزا« ۀخر به نظریأند که در متون کالمی متک دنیوي با انسان برزخی و اخروي ارائه می
کنـد و میـان    میاي بر دیدگاه خود درباب حقیقت انسان ارائه  رسد وي اصالحیه است. بنابراین به نظر می

  آورد. شمار می حیاتی به ينهد و انسان را همان اجزا حیاتی تفاوت میاجزاي حیاتی و غیر
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