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  دهيچک
ن یـو ا اسـت زدهقلـمکمتـر  یدر بحث معـاد جسـمان، نظر بودهصاحب ینیاز علوم د يارینکه در بسیبا ا طباطبائیعلّامه 
رد. یـقـرار گعلّامه  يهاشهیاختالف مفسران و مروجان اند کانون، یمعاد جسمان ةشان درباریدگاه ایدتا شده موجب مسئله 

، بـودن انسـان یدوسـاحت همچـونشـان یا یشناختانسان يهادگاهید یشان به بررسیدگاه این دییتب ين نوشتار برایدر ا
ت آن یـفیضرورت حشر بـدن و ک، ت انسانینفس و بدن و نقش بدن در هو ۀرابط، بودن آن جاودانهمجرد و ، اصالت نفس

ر یر تفسـبـ آنهـادادن  ریتـأثو  هیحکمت متعال یفلسف يهاآموزهشتر یبرش یرغم پذیشان علیرسد ایم. به نظر میپردازیم
، دانـدیرا مُنشَأ نفس و قـائم بـه آن م يکه بدن اخرو لمتألهینصدرا ۀیرفتن نظریبا نپذ، یات قرآن در بحث معاد جسمانیآ

 یگـر از معـاد جسـمانید ینـییو تب کندیگونه که در نفس مطرح است در بدن هم مطرح مرا همان ياصل حرکت جوهر
  ق داد.یتطب يدگاه مدرس زنوزیتوان آن را بر دیدهد که میارائه م

  طباطبائی.علّامه  ،یمعاد جسمان، حشر بدن، بدن، نفس، قت انسانی: حقهاهد واژیکل
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۳۶     ،۱۳۹۳اول، بهار و تابستان  شمارهپنجم،  سال  

 مقدمه. ۱

از  ياریمسلمانان است. بسـ ۀن اسالم و مورد اتفاق همیات دیاز ضرور یکی، ات پس از مرگیمعاد و ح
نـه ین زمیهمات قرآن در یسوم آکیش از یبند یگویم یکه برخ ياگونهبه اند؛ن اصلیا بارةات قرآن دریآ

، یلمـادلـۀ پرشـمار عم است و یرش عقل سلیمعاد مورد پذ ۀ). اصل مسئل387ص، 1391، مصباح(است 
، لیـن دلیبـاالترمثابـه به ،یز بـا اسـتناد بـه وحـیـشتر مؤمنان نیآن ارائه شده است. ب يبرا ینیو د یفلسف

و  اعمـال يعقـاب و پـادش و جـزا یعنی، شتر به هدف آنیب، ات مسائل معادیجزئ ق شدن دریدق يجابه
، واقـع درکنند؛ امـا یتوجه م، طور کامل محقق نشدها بهین دنیکه در ا یعدالت الهک کالم به تحقق یدر 

  گوناگون است. ییایزوا يو دارا دیآیمشمار به ین مسائل معرفتیتردهیچیقت آن از پیمعاد و حق ۀمسئل
 ژةیـوگـر موضـوعات یات معـاد و دیـا جزئین است که آیات دارد یاهمار یبس نجایادر  آنچهن یبنابرا

د در بـاور و یـا بایـانـد یاثبـات عقل ز قابلِین اندان شدهیمطرح و ب ینیکه در متون د، آخرت و احکام آن
را در قالـب  يامـور نیتوان اعتقاد به چنـیم اساساًا ی؟ آساختخود  ۀشیگونه امور تعبد را پنیاعتقاد به ا

را  یامـر محـال هـانآاگرچـه در ، اسـتن مسائل عاجز یاز فهم ا یا عقل انسانی کردمبرهن  یاستدالل عقل
اسـت کـه نـزد  یمعـاد جسـمان ۀمسـئل، ن اصـلین مباحث مطرح در ایتراز مهم یکی؟ کندیمشاهده نم

 و افتـهیعقل  يگر آن را وراید یمنکر آن شده و برخ یکه برخچنان ؛آرا شده است ۀنظران معرکصاحب
  .اندآن برآمده یعقالنن ییتب درصدد ياریبسشمار اند و رفتهیتعبداً پذ

ت داشـته و یـفعال ینـید ۀشیاندگوناگون  يهانهیاست که در زم یشمندانیاند ةدر زمر طباطبائیعلّامه 
معـاد ژه یـوبـه، معـاد ةشـان دربـاریا همـه نیا باتوجه دارد. درخور و ژرف  یسخنان ینیمعارف د ةدربار

کـانون ، یمعـاد جسـمان ةشان دربـاریدگاه ایشده که دموجب ن مسئله یو ا است زده کمتر قلم یجسمان
شـان یدگاه ایـانـد دیمدع یکـه برخـياگونـهبه ؛ردیشان قرار گیا يهاشهیاختالف مفسران و مروجان اند

ا یـو  علّامـه خـود از آثـار يان ادعـیـا اسـت و آن را قبـول نـدارد و بـرن یصـدرالمتألهدگاه یمخالف د
گـر ید یعضـ) و ب226- 223ص، 1381، یمیکنند (حکیرا فراهم م یداتیشان مؤیشاگردان ا يهاقولنقل
) و 673- 664ص، 1388، انیـاسـت (پو بـه بحـث ییشان همان نگاه صـدرایدگاه این اعتقادند که دیبر ا

(اکبریـان و  اسـت داشـته ین معاد جسمانییگر در باب تبید يشان نظرین اعتقادند که ایگر بر اید یکسان
  ).1389، عارفی

، یو بررسـش ان آثار مکتـوبیاز م، ن مسئلهین اییشان در تبیدگاه ایرسد استخراج دیبه نظر من یبنابرا
گونـاگون را  يکردهـایرونخست ن منظور یا يسته باشد. برایشا يها امردگاهیگر دیآن با د ۀسینقد و مقا



   ۳۷ الميزانمعاد جسماني از منظر عّلامه طباطبائي، با تأکيد بر تفسير 

و  یمبـان ۀنقادانـ یو سپس به طـرح و بررسـ میکنیصورت خالصه گزارش م به ین معاد جسمانییدر تب
سـه یمقاموجـود  يهادگاهیـبـا درا شـان یدگاه ایدسرانجام م و یپردازین باب میدر ا طباطبائیعلّامه  ۀادل
برجستگی علمی اوسـت  ۀخود نشان، پرداختن به نقد دیدگاه یک شخصکرد که . البته باید توجه میکنیم

و لذا نقدهاي موجود در این مقاله را باید حمل بر عدم فهم صحیح نویسنده دانست که ابراز آنها به امیـد 
  هاي موجود است.تر از این مسئله و رفع ابهامهاي دقیقتبیین

  ين معاد جسمانييمختلف در تب يهادگاهيد.۲
دچـار ، ن آنیـیدر تب، یم اتفـاق در اصـل معـاد جسـمانرغبهشمندان مسلمان یاند، گونه که گذشتهمان

بـاور بـه  ییشده است از سو ین اختالفیرسد آنچه موجب بروز چنیهستند. به نظر م یاختالفات فراوان
کم دشـوار ا دسـتیـرا ممتنـع و  یمعاد جسـمان یرش عقالنیاست که پذ یمسائل و قواعد فلسف یبرخ

و  کننـدید میـن مسـئله تأکیـات قرآن است که بر ایاز آ ياریبس ةا اشاریگر ظهور ید يو از سو سازدیم
  ست.یر نیپذامکان یآسانبه آنهال یا تأویکنار گذاشتن 

 زیـن و یانیـوح متـون در قیـدق و يجد تأمل شمندانیاند از ياریبس که است شده موجب امور نیا
 ۀوجهـ، مسـئله نیـا از پسندعقل ینییتب به یابیدست منظوربه را آنها يبازساز و یفلسف قواعد در يبازنگر
 معـاد بـارةدرشـان یا که است یمختلف يهادگاهید و اتینظر هاتالش نیا ةثمر. دهند قرار شیخو همت

  .اندکرده ارائه یجسمان
قـت یبحـث حق یکـیبودن معاد دو مالك ذکر شده است:  یا روحانی یجسمان ياست که برا یگفتن

بـه  ن حـالیـ. با ا)80- 77ص، 8ج، ق1425، (سبحانی ياخرو يفرهایها و کنوع پاداش يگریانسان و د
تـوان یرا م اتیـن نظریـاساس انیشه در مالك نخست داشته باشد. برایز ریرسد که مالك دوم نینظر م

دگاه بـه یـکرد و شـش دیدر قالب سه رو، قت انسانیانسان و حق يوجود يهات بحث ساحتیبا محور
  د:کرر فهرست یشرح ز

  عود روح به عالم مجردات (روح نامتجسد) ةي: نظريمعاد جسمان انکار. ۱ـ۲
نفـس اسـت از  يویـات دنیـح يبرا يبدن انسان که صرفاً ابزار، مرگ دنیفرارسدگاه با ین دیبر اساس ا

 ات خـود ادامـه خواهـد داد.یـبـه ح، قت انسان اسـتیدهنده حقلیکه تشک و نفس مجرد او رودین میب
(صـدرالمألهین،  دهـدیمشـاء نسـبت مـ ۀروان فالسـفیه را به جمهور فالسفه و پینظرن یاصدرالمتألهین 

۳۸     ،۱۳۹۳اول، بهار و تابستان  شمارهپنجم،  سال  

ات قـرآن را کـه در حشـر یکند که آیاد میلسوفان مسلمان یاز ف یگروهاز ). وي 165ص ، 9ج ، م1981
- 214ص، همـان( برنـدیم لیـتأو یبه امور روحان، صراحت کامل دارند یاجسام و لذت و درد جسمان

لسـوفان یف یر برخـیـن از تکفیدارد. همچنـ يکردین رویچن المعاد یه فیاالضحو ۀدر رسال نایسابن .)215
ن یـیدگاه را در تبین دیمسلمان ا ۀفالسف یشود که برخیده میفهم، یمعاد جسمان ۀدر مسئل یغزالتوسط 

تـوان بـه فیلسـوفان این افـراد می ۀ). از جمل294- 293و  268ص، 1382، یاند (غزالرفتهیت معاد پذیفیک
 يکسـانی کـه اعتقـاد ةکه درباراند؛ چنانرسد چنین دیدگاهی داشتهنظر می د که بهکراخوان الصفا اشاره 

  نویسند: چنین می، دوزخ دارند ةانگارانه دربارنادرست و ساده
 یـأمر تعـالى اللّه وأن، وتلتهب تشتعل نیران من مملوء، واسع کبیر، محفور خندق هی جهنم أن یظنون أنهم

 أحرقـت کلمـا إنـه ثـم. الخنـدق ذلک فی بهم ویرموا یأخذوهم أن الکفّار على وغیظا منه قصدا المالئکۀ
! مـرة أول اشتعل کما ثانیا الرأس من یشتعل حتى والدم الرطوبۀ فیها أعاد، ورمادا فحما وصارت أجسادهم

  ).62ص، 3ج .ق1412، (اخوان الصفا

  )ابدان ياياح( ابدان زيرستاخ ةينظر :محض يجسمان معاد. ۲ـ۲
 شـودیم یمتالشـ هم از، مرگ از پس، ستاو قتیحق یتمام ةدهندلیتشک که انسان بدن کردیرو نیا در
 شـخص خداوند، یاله ۀمطلق قدرت و علم به توجه با، »امتیق« هنگام اما، رودیم نیب از، هیتجز رب در و

 »هیاصـل ياجـزا« و »معـدوم ةاعاد« اصل دو پرتو در دگاهید نیا. کندیم ایاح و يبازساز را ایدن در موجود
ر.ك.  آنهـاو نقـد  یر و بررسـیـن دو تقریـبـا ا ییآشـنا ي(بـراداشـته باشـد ر متفاوت یدو تقر تواندیم

  ).239- 214ص، 1392، صحبتخوش

  يو جسمان يمعاد روحان. ۳ـ۲
کـرد اگرچـه نفـس مجـرد ین رویـدر ا یولـ ؛داشـتندط قرار یکرد سابق در دو طرفِ افراط و تفریدو رو

ز در یـامـا بـدن ن، دهـدیل می انسان را تشـکقتیحق یکم بخش اصلا دستیقتِ انسان ی(روح) تمام حق
ن یـا ير مختلـفِ مشـهور بـرایمجموع چهار تقر اساس درنیست. براین ریتأثیبقت انسان یحق یدهشکل

 :کرد مطرح شده استیرو

  عود ارواح به ابدان ةينظر. ۱ـ۳ـ۲

 يبـرا یچ نقشـیبه نفس مجرد اوست و در آن ه، اتشیمراحل ح یقت انسان در تمامیحق، دگاهید نیادر 
 یجسـمان یانگر جـاودانگیـرا ب یالهـ يایـانب يهـاکه آموزه جهت آن ازشود؛ اما یبدن در نظر گرفته نم



   ۳۹ الميزانمعاد جسماني از منظر عّلامه طباطبائي، با تأکيد بر تفسير 

) نفـس( انسـانِ کـه کـرد فـرض تـوانین میکنند. بنـابرایر نمید را بدون بدن تفسیجاو یزندگ، دانندیم
 یزنـدگ در و باشـد نداشـته بـدن اصـالً یانیـم یزندگ در، است نیقر خاص یبدن با که ایدن در موجود

  .باشد ایدن در انسانِ همان نهیعبه انسان نیا حال نیع در و کند برقرار ارتباط یخاک یبدن با یینها
ان یـدارد. از م یو برررسـ تأملاز به ین یو فلسف یکالم يهانوشتهان ین طرح از میرون آوردن ایالبته ب

ن یرالدینصـخواجه، نایسـابـن به توانیم، ر باور دارندین تقریرسد به ایکه به نظر م یمسلمان شمندانیاند
 حیتصـر یینهـا و هیاول یزندگ در روح و بدن یهمراه آثار خود به در شانیا. کرد اشاره یغزالو  یطوس

(ر.ك.  د.کـربرداشـت  آنـان کلمـات مجمـوع ازتوان یرا م یانیم ۀفاقد بدن بودن روح در مرحل و، دندار
  .)1386، یوانید

  منفصل ياتصال روح به بدن مثال ةينظر. ۲ـ۳ـ۲

 اسـت یکـه صـورت یمثـال یا قـالبیـ بدن باروح ، یخاک یپس از مرگ بدنِ جسمان، رین تقریبر اساس ا
دگاه را یـن دیـ. اکنـدیمـ برقـرار ارتباط، است خورده رقم او يبرا مثال عالم در و ذاتبهقائم و يجوهر

) 229- 223ص، 1375، (سـهروردي خ اشـراقیشـ) و 77ص، الـف ق1413، دی(مف دیخ مفیشتوان به یم
 نسبت داد.

  يروح با بدن مثال يه همراهينظر. ۳ـ۳ـ۲

آخرت همان انسان موجود انسان محشور در ، است نیصدرالمتألهدگاه که مبتکر آن ین دیبراساس ا
ن ادعـا یـاثبـات ا يبـرا لمتألهینو صـدرا چه به لحاظ نفس و چه به لحاظ بدنش، استین دنیدر ا

نش یاگرچـه نفـس در آغـاز آفـر، ي. به اعتقاد وکندیم يزیریپ فلسفۀ خود در را يپرشمار اصول
تر طول زمـان کامـلدر ، خود یر تکاملیدر س، شودیموجود م يو به وجود بدن ماد است یجسمان
 استکامل آن از بدن  ين نفس و استغنایکه زمان استکمال ا یعیشود تا زمان مرگ طبیتر مو کامل

 الحــدوث وۀیــنشــود (جســمایل میمجــرد تبـد يبــه امــر، )51ص ، 9ج ، م1981(صـدرالمألهین، 
موجه اسـت.  يامر، به جهت تجرد آن، پس از مرگ، نفس ياساس حفظ و بقانیالبقاء). براۀینروحا
فاقـد  يرو انسان اخرونیراه ندارند و ازا یماده و جهات قابل، گر اگرچه در عالم آخرتید ياز سو

ن یـشـود. ایم یال او منتشیاست که از قوة خ یاز سنخ مجردات مثال یبدن يدارا، است يبدن ماد
را آنچـه یـزد؛ زانـدایت بدن را بـه خطـر نمیوحدت و هو، یبه بدن مثال ير بدن از بدن عنصرییتغ

گانه که مبدأ امتداد در ابعاد سه یبدن (صورت یو صورت جسمان، ت دارد صورت است نه مادهیاهم

۴۰     ،۱۳۹۳اول، بهار و تابستان  شمارهپنجم،  سال  

 ین تلقـیشیتحقق داشته باشد و لذا همان بدن پ يبدون مادة عنصر، گرید یتواند در عالمیاست) م
  ).191-190ص، همان( شود
در آخـرت محشـور خواهـد ، به آن دارد يصدور یامیکه ق وابسته به نفس یه انسان با بدنجه آنکینت

وحـدت ، انـدر کردهیخود به تجرد س يقت مادیواحد از حق یحرکت ین بدن و نفس طیو ازآنجاکه ا شد
ت دارد یـنیبلکـه ع، تیـنه مثل يویاطوار حفظ شده است و بدن محشور در آخرت با بدن دنهمۀ در  آنها

 یبـدن، يبلکه بدن اخـرو، ستیبدن توسط نفس گزاف نن یا يالبته خلق و انشا .)197- 185ص ، (همان
، همـان( ردیگیشکل م يویا بد دنیخوب  یکه از ملکات اخالق است یمثال یتیو هو یجسمان یبا صورت

  .)31- 30ص

  لحوق ابدان به ارواح. ۴ـ۳ـ۲

خـود ت یـفاعل، اش نسبت به بدنيریتدب ۀو قطع رابط يویدگاه نفس پس از مفارقت از بدن دنین دیدر ا
 يجـا است که نفس در بـدن بـه يع و آثارین به علت وجود ودایدهد و اینسبت به بدن را از دست نم

بـه ، پس از مفارقـت نفـس از آن یحت، ن بدنی. بنابراشودیگر میکدیها از ز بدنیگذارد و موجب تمایم
وصـول  یسـتگیکـه شا آنجـاتـا  ؛دهدیهمچنان به حرکت خود ادامه م، ت نفسْ نسبت به آنیل فاعلیدل

ا عـود یـتنزل  يویبدن دن يسو ست که بهینفس ن، ن در معادیابد. بنابرایمجدد به نفس را در دار آخرت ب
  رد.یگیکند و دوباره به آن تعلق مینفس مجرد صعود م يسو بلکه بدن است که به، کندیم

- 63ص، الـف1413، دیـمف (ر.ك. افـتی دیـخ مفیشـآثار  ین در برختوایدگاه را مین دیا يهاشهیر
: کـرد دارد (ر.كین رویـار بـا ایهت بسـشـبا یقمـد یسـع یقاضـز یو ن ین دشتکیالداثیغدگاه ی). د64

ن یـا ید مبتکر اصـلیبا همه نیا بااما  ؛)579- 561ص، ق1415، ی؛ قم187- 186ص، 1ج، 1386، یدشتک
ز ن اینـو يریـتقر، هیـحکمت متعال یکه با تحفظ بر اصول فلسف دانست يمدرس زنوزدگاه را مرحوم ید

شـه همچـون یاز بزرگـان اند ياریشـان بسـیتبع ا ). به1375، وری: کداست (ر.ك ارائه داده یمعاد جسمان
 ي: غـروانـد (ر.كرفتهیپذ ین معـاد جسـمانیـیبدگاه را در تیـن دیـا ینـیقزو یعیرف و یمرحوم اصفهان

  ).166- 165ص، 1376، ینیقزو یعیرف؛ ق1419، یاصفهان

  ين معاد جسمانييدر تبعّلامه طباطبائي  دگاهيد. ۳
، ن نوشـتاریـدر ا .ق اسـتیـو تحق یها و مسائل گونـاگون درخـور بررسـپرسش یدر باب معاد جسمان

ا یـسـت؟ آیت انسان چیقت و هویحق م:یکنیم یبررس ییهات پرسشیرا با محور طباطبائیعلّامه  دگاهید



   ۴۱ الميزانمعاد جسماني از منظر عّلامه طباطبائي، با تأکيد بر تفسير 

ن یـها وجـود دارد؟ ابر امکـان و ضـرورت حشـر بـدن یلیا دلیآ ر؟یا خیدارد  یت نقشین هویبدن در ا
مثـل  يا بدن اخرویبرقرار است؟ آ یچه نسبت يو اخرو يویان بدن دنیم ن است؟ییمسئله چگونه قابل تب

ا یـ(اح یاز معاد جسـمان ینییچه تب طباطبائیعلّامه  ست؟ین آن است؟ مالك آن چیا عیاست  يویبدن دن
  دهد؟یمو حشر بدن در آخرت) ارائه 

  قت انسانيو حق يوجود يهاساحت. ۱ـ۳
 يهاسـاحت و قـتیحق شـناخت بـر یمبتنـ، یجسـمان معـاد ۀمسئل و مرگ از پس اتیحت یفین کییتب

 ینـییتب ۀارائـ موجـب، بحـث نیـا در يکـردیرو هـرش گرفتن یدر پ کهياگونهبه، است انسان يوجود
ه در یـکم سه نظردست، يقت ویانسان و حق يوجود يهادر باب ساحت .شدمسئله خواهد  از متفاوت

  شمندان مسلمان مطرح است:یان اندیم
بدن. ایـن دیـدگاه در  یاست که عبارت است از همان ساحت جسمان یساحتتک ي. انسان موجود1
 ،1929، اشـعري( لیابوالهـذ ماننـد یمتکلماناین دیدگاه را به اشعري  دارد. یروانیپفرق کالمی همۀ میان 
عالوه بر اینکه خود به ایـن نظریـه مالحمی نسبت داده است. ، )335 ص، همان: ك.ر( اصم و )329 ص

 )158 ص، 1387، یمالحمـ: ك.ر( اطیـخ نیابوالحسـ) آن را به 225 ص، 1386، یمالحم(معقتد است 
 ابـن: ك.ر( اشـعري ابوالحسـن توان بهاز دیگر متکلمان باورمند به این رویکرد می .هم نسبت داده است

 ابوهاشـم جبـاییو ابـوعلی  ،)101ص، م1974، الفـرّاء یقاضـ( الفـراء یقاض، )146 ص، م1987، فورك
، عبـدالجبار یقاضـ( معتزلـی عبـدالجبار یقاض) و 312- 311ص، 11ج، م1965، قاضی عبدالجبار(ر.ك. 
 د.کراشاره  )241ص، 2ج ،م1981

دیـدگاه ، هاو پس از او تـا سـال بودسید مرتضی ین دانشمند امامی که این رویکرد را پذیرفت نخست
 ،ش1362، یطوسـ ؛114ص ،ق1411، سیدمرتضی(ر.ك.  بوده استن یهمغالب در میان متکلمان امامیه 

؛ 127ص ،ق1417، ی؛ حلبـ181 ص، 7ج ،ق1415، یطبرسـ؛ 54ص، ق1413، نوبختابن ؛169ـ164ص
، يراز یحمصـ؛ 101ص، 2ج ؛7ص، 1ج، 1328، شهرآشوبابن ؛109- 108ص، 1385، يشابورین يمقر

 ؛)112 ص، 2ج ،ق1417، زهرهابن؛ 19ـ15ص ،م1970، یآب يدیبر ؛296- 291ص، 1ج ،ق1414
» نفـس«است که عمدتاً نـام  يگرید يساحت وجود يانسان دارا، بدن ی. عالوه بر ساحت جسمان2

 یدچـار اختالفـن آن ییدانند و در تعیم یا جسمانیز جسم ین ساحت دوم را نیا ینهند. برخیرا بر آن م
مشـهور  محمد النباطی العـاملی بنالدین علیزین(یکی از متکلمان قرن نهم هجري به نام  .اندد شدهیشد

۴۲     ،۱۳۹۳اول، بهار و تابستان  شمارهپنجم،  سال  

گونـاگون را  بـیش از سـی دیـدگاه الروح و النفس فی قیل ما الی المفتوح البابدر کتاب  بیاضیعلّامه  به
از دوسـاحتی بـودن انسـان ژه یـوها مربوط به این تبیین این دیدگاهشتر یبنفس ذکر کرده است که  ةدربار

از  يپرشـمار. جمع )104- 91ص، 58ج، ق1403، مجلسیر.ك.  ن رسالهیمتن کامل ادن ید ي(برااست. 
ماننـد و یثابـت م یکـه در سراسـر زنـدگ انده در بـدن دانسـتهیاصـل يانسـان را همـان اجـزا، متکلمان

جـزء ، بخورد يارا خورنده آنهااگر  یحت ؛رندیپذیش و کاهش نمیو افزا ندشوینمدگرگون  يروچیه به
، تــابی، ؛ بحرانـی138- 136و  109، 106ص، ق1414، محقـق حلــی(ر.ك.  ندشــوینم يکـر ویپ یاصـل
 ،همــو؛ 364صق. 1430، ؛ همــو124ص ،ق1426، ؛ همــو327ص، ق الــف1413، ی؛ حلــ144- 139ص

 ؛)543و  533ص، 1386
 داننـد کـه بـه بـدن تعلـق دارد و بـهیدوم انسان را مجرد از مـاده م يگر ساحت وجودید ی. برخ3
 حکـمبنهشـامهمچـون از متکلمـان  یدهد. جمهور فالسفه و جمعـیبدن افعال خود را انجام م ۀواسط

؛ 310ص، 11ج .م1965، عبـدالجبار ی؛ قاضـ331ص ،م1929، ي؛ اشعر58ص، الف ق1413، دیمف(ر.ك. 
 ،م1929، ي؛ اشـعر71ص، ق1393، یبلخـ(ر.ك.  یالسـلم عبّـادمعمَـربن، )121ص، 1ج، تـابی، یمقدس
، 1382، همـو( یغزالـ، )59ص، الـفق 1413، دیـ؛ مف311ص، 11ج، م1965، عبدالجبار ی؛ قاض331ص
، راغــب( یاصـفهانابوالقاسـم راغـب ، )46ص، ق1409همـو،  ؛361و  225ص، ق1424همـو،  ؛362ص

، یحلـعلّامـه  :ر.ك( نوبخـتبن ابوسـهل، )203ص، م1988، همو؛ 23ص، 1375، همو؛ 47ص، ق1419
ن یرالدینصـ، )28ص، بق 1413همـو،  ؛58ص، الـفق 1413، دیـخ مفی(شـد یمف، )216 ص، ش1363
، یحلـ يوری؛ سـ277ص، ق ب1413، یحل ؛464ص، ق1416 ؛ همو،379ص، ق1405، ی(طوس یطوس

  ن اعتقادند.ی) بر ا175- 174ص، ق1420
قـت یحق، بـدن ۀیاصـل يدگاه دوم اجـزایـدر د ؛بدن اوست یتمام، قت انسانینخست حقدگاه یدر د

بـدن هـم در سـاختار ، دگاه سوم اگرچه اصالت انسان بـه نفـس اوسـتیو در د هنددیانسان را شکل م
ل یـبـه دل يات اخـرویو در ح انجام افعال نفس يبرا يویات دنیرگذار است و وجود آن در حیانسان تأث

  است. يضرور، یشناختنیت دمالحظا یبرخ
، يمـاد یکند و عالوه بر بـدنیح میبودن انسان تصر یساحتبر دو يپرشماردر موارد  یئطباطباعلّامه 

؛ 113ص، 2ج، ق1417، طباطبـائی(ر.ك.  دانسـته ا روحیـمجرد به نام نفس  يمند از جوهرانسان را بهره
شـان یقت انسان بـه همـان اسـت. از نگـاه ایشود و حقیبه آن اشاره م» من«ر یکه با ضم )118ص، 10ج

واسـطه آن خـود را به يکارها، است که نفس يو بدن تنها ابزار اراده و ادراك است ينفس است که دارا



   ۴۳ الميزانمعاد جسماني از منظر عّلامه طباطبائي، با تأکيد بر تفسير 

 يگـرید دییتأقت افراد را یحق ماندن یحال باق نیع ر و تبدل بدن و دریین تغیشان همچنیدهد. ایانجام م
 299ص، 11ج؛ 118ص، 10ج، ق1417، یئنفس است نه بدن (طباطبـاقت انسان به ینکه حقیداند بر ایم
  .)351- 350ص، 1ج، همان؛ ر.كز ین و

 مؤمنـون:از جملـه ، اسـتناد کـرده اسـت يپرشـمارات یبودن انسان به آ یساحتد بر دویدر تأکعلّامه 
لَلْنا إِذا أ وَقـالُوا« ۀیـآ نه راین زمیه در این آیترحی... اما صر؛ و154 ؛ بقره:92 ونس:ی؛ 29 ؛ حجر:15ـ12 َ  ضـ

 ثُـمّ بِکـمْ وُکـلَ يذِالّ الْمَوْتِ مَلَک اکمْتَوَفّی قُلْ کافِرُونَ رَبِّهِمْ بِلِقاءِ هُمْ بَلْ دٍیجَدِ خَلْقٍ یلَفِ اإِنّ أ رْضِأالْ یفِ
، 2ج، همـان: ر.كم پرداخـت (یخـواه آنهابحث به  ۀداند که در ادامیم )11 :هسجد( »تُرْجَعُونَ رَبِّکمْ یإِل

  .)154ص ، 12ج  ؛118ص، 10ج ؛130ص، 7ج ؛113ص
 طباطبـائیعلّامـه  دگاهیـاز د، قت انسانیو اصالت نفس در حق بودن انسان ین دوساحتیینجا به تبیتا ا
ات پـس از مـرگ را یـن مسائل مرتبط بـا نفـس در بحـث معـاد و حیترم. اکنون الزم است مهمیپرداخت
 دگاهیـنفـس از د ینفـس و بـدن و جـاودانگ ۀرابط، تجرد نفس یبه بررس ن در ادامهی. بنابرامیکن یبررس

  م.یپردازیمعلّامه 

  تجرد نفس. ۲ـ۳
بـه  یعقلـ ياادلـه ۀگاه بـا ارائـ يوکند. یاثبات تجرد نفس استفاده م يبرا یگوناگون يهااز روشعلّامه 

تـوان بـه عـدم غفلـت از یم، اثبـات تجـرد نفـس يبـراعلّامه  ۀپردازد. از جمله ادلین تجرد نفس مییتب
شـتن اشـاره یادراك و علم بـه خو تجرد علم و، نفسط و واحد بودن یبس، ر در نفسییعدم تغ، »شیخو«

برگرفتـه از سـنت  اغلـبن ادلـه یـ). ا192و  180، 179ص، 6ج ؛370- 365ص، 1ج، همـان(ر.ك.  دکر
ن ادلـه یـا همـۀدر  بـاًیتقرندارنـد.  یافته اسـت و چنـدان تـازگیدر آن رشد علّامه  هستند که يایفلسف

  ).1389، يرینصر.ك.  ،نمونه يز صورت گرفته است (براین یمناقشات
پـردازد و یمآنهـا  دانـد و بـه ردیده میـفایو ب زیـآمفتکلـان را یـگرايماد ادلـۀز یـن یشان گـاهیا

د ینه شـاین زمیدر ا ).366- 365ص، 1ج ،ق1417، یئطباطبا(ر.ك.  کندیب نظر خود را اثبات میترتنیبد
، اتیـات و روایـآ یاز برخـ، یفلسـف یبر اساس مبـانژه یو يریتفس ئۀارا راعلّامه  ازاتیاز امت یکیبتوان 

اسـت  تجرد نفس به آن استناد جسـته يشان برایکه ا یاتینشان دادن تجرد نفس دانست. از جمله آ يبرا
  :اشاره کردموارد ن یبه اتوان یم

کیفَ مَنامِهـا یفِ تَمُتْ لَمْ یتِوَالّ مَوْتِها نَیحِ نْفُسَأالْ یتَوَفّی هُاللّ«الف)  ِ  الْمَـوْتَ هَـایعَلَ یقَضـ یتِـالّ مْسـ
 ).42: زمر( »يالْأُخْر رْسِلُیوَ

۴۴     ،۱۳۹۳اول، بهار و تابستان  شمارهپنجم،  سال  

ه یـنکـه آیبـه ا توجـه بـااسـاس و نیکامل است و برا طوربهاخذ  يبه معنا» یتوف«ح که ین توضیا با
نفـس و بـدن  رتیمغـاه در یـن آیـا، نسبت به نفس اسـت» ارسال«و » امساك«، »أخذ« یمعانة دربردارند

 ظهور دارد؛
 مَلَـک اکمْتَوَفّـی قُـلْ کافِرُونَ رَبِّهِمْ بِلِقاءِ هُمْ بَلْ دٍیجَدِ خَلْقٍ یلَفِ اإِنّ أ رْضِأالْ یفِ ضَلَلْنا إِذا أ وَقالُوا«ب) 

 ).11ـ10: ةسجد( »تُرْجَعُونَ رَبِّکمْ یإِل ثُمّ بِکمْ وُکلَ يذِالّ الْمَوْتِ
ن یو در زمـ یدانسـتند کـه بـا مـرگ متالشـیم ین بـدنیقت انسـان را همـیل که حقین دلیکفار به ا

قـت یاسـت کـه حق ین نکته مبتنـیز بر همیخداوند نپاسخ و  دانستندید میحشر را بع، شودی(معدوم) م
از انسـان از  يزیـچ، کندیطور کامل اخذ و قبض مآن را به، مرگ ۀفرشت یوقتهمان روح است و ، انسان

، دیهسـت» شـما«قت یشود بدن شماست و آنچه در حقین گم میاز انسان در زم آنچه ان نخواهد رفت.یم
 رود.ین نمیشود و از بین فرشته قبض میاست که توسط ا نفستان

)؛ 85: اسـراء( »یرَبـِّ مْـرِأ مِـنْ الرُّوحُ قُلِ الرُّوحِ عَنِ سْئَلُونَکی« )؛9 ه:سجد( »رُوحِهِ مِنْ هِیفِ نَفَخَ وَ«ج) 
َ  کـلِّ مَلَکوتُ دِهِیبِ يذِالّ فَسُبْحانَ کونُیفَ کنْ لَهُ قُولَی نْأ ئاًیشَ رادَأ إِذا مْرُهُأ ماإِنّ«  مـا وَ« )؛83: سیـ( »ءٍیشـ
 ).50: قمر( »بِالْبَصَرِ کلَمْحٍ واحِدَةٌ اإِلّ مْرُناأ

صـورت  است که بـه یاز ملکوت اله یاست و امر اله ینفخ شده که از سنخ امر اله یدر انسان روح
مجـرد  ین روح منفوخ در آدمـیا لذا. اندها با تجرد همسانیژگین ویابد و اییتحقق م یو دفع کونیفکن

  .)130ص، 7؛ ج352- 350ص، 1ج، ق1417، یئطباطبا(ر.ك.  است
 ۀنکتـ، استناد کـرده اسـت آنهااثبات تجرد نفس به  يبراعلّامه  که یاتیگر آیا دیو  مزبورات یآدربارة 

، ت نفـسیـناظر به ماهنه و  ت نفس و بدن هستندیریانگر غیب صرفاًات ین آین است که ایتوجه ادرخور 
ل یـمسـتقل از بـدن قا يبـه جـوهر ین ممکن است کسیو مجرد سازگارند. بنابرا ين مادییو با هر دو تب

  آن را مجرد نداند. یول، باشد
همـان  يۀ نخست الزم است اثبات شـود کـه اوالً نفـس مزبـور بـه معنـایاساس در آنیبرا

دوم  يکـه اعـم از سـاحت وجـود» شـخص« يدوم در انسان است نه به معنا يساحت وجود
ات داشـتن و یـپس ح، طور تمام و کمال باشداخذ به  يبه معنا یکه توفیاً درصورتیاست؛ ثان

د بتوان گفـت کـه ینکته شا نیاشود؟ با توجه به یه میانسان در خواب چگونه توج بودن زنده
دوم انسان است که در حالت خـواب  ير از ساحت وجودیغ يامر، هین آیمنظور از نفس در ا

 ياریبا بس ینیین تبیو چن، شودین مطلب موجب مرگ انسان نمیا یشود؛ ولیاز انسان سلب م
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بر  یلیتواند دلنمیه ین آیر است. لذا ایپذقیو سطح هوش تطب ياریشهمانند هو، ياز امور ماد
  تجرد نفس باشد.

 گفتـه امـا، اسـت محفـوظ مـرگ فرشـتگان توسط انسان قتیحق که شده گفته صرفاً زیدوم ن ۀیدر آ
 مجـرد نفـس قـتیحق نیـا کـه آمـد دسـت به مطلب نیا کجا از نیبنابرا. ستیچ قتیحق نیا که نشده
 چـهو بـر اسـاس آن گفـت به علم و قدرت خداوند دانست  ياه را اشارهین آیمضمون اتوان یم ؟است
 و بمانـد یبـاق نیزمـ در است انسان یذات يهایژگیو ةدربردارند که انسان بدن از یبخش که دارد یاشکال

 زیـن ثـم کـه گونـههمان. بازگردد خدا يسوبه سپس و شود ایاح و يبازساز امتیق روز در و نرود نیب از
  .دارد داللت مطلب نیا بر

هشـتم  ۀیـدر آ سـؤالمورد » الروح«نفس انسان با  ۀتمام است که رابط یز زمانیسوم ن ۀیاستدالل به آ
د بتـوان یباشـد شـا نیچنـشده است؟ اگـر پرسش ه از روح انسان ین آیا در ایاسرا روشن شود. آ ةسور

را  یدگاه کسـانیـدعلّامـه  اما خـود؛ رفتیتجرد نفس پذ يبرا، شدهمطرح میضماه را با ین آیاستدالل به ا
رد ، انده را روح انسـان دانسـتهیـن آیـدر ا» الـروح«مقصود از ، هیاز اطالق آ برآمده که با تمسک به تبادر

ه از عـالم امـر ین آیروح در ا د است) و بلکه اساساً معتق200- 198ص، 13ج، ق1417، یئکند (طباطبایم
  ).161ص، تابی، یطهرانینین از عالم خلق است (حسکه انسایدرحال، است

از روش علّامـه  سـبب شـده تـا، یفلسـف يهـاه بـر آموزهیـتک، ن مواردیرسد در این به نظر میبنابرا
شـده موجـب ن امـر یو اکند ر یخود تفس یفلسف يهافرضشیات را با پیکشد و آبخود دست  يریتفس

. کنـد یپوشـچشـم) ندسـتیح عقـل نیصر برخالف(که البته ات یاز ظهور آ یات قرآن حتیر آیتا در تفس
د یـبدن تأک ةپراکند يکردن اجزا گونه شبهات بر علم و قدرت خداوند بر جمعنیات قرآن معموالً در ایآ
اصـالت نفـس  ۀاز قرآن مسئل ياهیچ آی) و در ه3: ؛ سبأ79- 78: سی؛ 4- 3 :ق. كر.، نمونه يند (برانکیم

  در پاسخ به استبعاد منکران معاد مطرح نشده است.، آن یو تجرد و جاودانگ

  نفس يجاودانگ. ۳ـ۳
دانـد ینفس نسـبت بـه بـدن م يریقطع تعلق تدب، مرگ را در اصطالح، زانیالم ریتفسدر  طباطبائیعلّامه 

ات و آثـار یـمـرگ از دسـت دادن ح است گر معتقدید ینیی) و در تب299ص، 11ج، ق1417، یئ(طباطبا
  .را داشته باشد آنهات یکه شأن يزیو اراده) است در چات (شعور یح

ن معنا بر انسان (که مرکب از نفس و بدن است) تنها بـه اعتبـار بـدنش یکند که اید مین تأکیهمچن

۴۶     ،۱۳۹۳اول، بهار و تابستان  شمارهپنجم،  سال  

ات متصـف یـبـه فقـدان ح، اتیـاز ح يمنـدرا تنها بدن اسـت کـه پـس از بهرهیشود؛ زیاطالق م
، کنـد (طباطبـائییروح را در کـالم خداونـد رد مشـان انتسـاب مـرگ بـه یاسـاس انیشود. برایم

  ).286ص، 14ج، ق1417
 يشـان بـر مبنـایاست. ا اشیفلسف يهادگاهید هامعلّ یگاه اصلهیز تکین بحث نیرسد در ایبه نظر م

نفـس را  یخـود بـه جـاودانگ ةدیـعق، »امـر مجـرد يریفناناپذ«و » تجرد نفس«، »اصالت نفس«سه اصل 
انگر یـکـه ب یاتیـا آیـنسبت دادن مرگ بـه نفـس اسـت و  آنهاکه ظهور  یاتیر آیتفسکند و در یمطرح م

شـان در یمثـال ا يرد. بـرایـکه نفس انسـان را دربـر نگرود یش میپ ياگونه به اندمخلوقات ۀهم ينابود
صـورت  (بـهکنـد ینفـس مطـرح م يسه معنا بـرا، )35: (انبیاء» الْمَوْتِ ذائِقَۀُ نَفْسٍ کلُّ« ۀمیکر ۀیآر یتفس

، رسـاند مثـل نفسـی یـا نفسـه یـا نفـس زیـدد معناي آن را مییآن که تأک هیالمضاف يمضاف و به معنا
ه یـن آیـرا در ا» نفـس«نفس مجرد انسان) و مقصـود از  يشخص انسان مرکب از روح و بدن و به معنا

َ  کـلُّ« ۀفیشـر ۀیـر آیا در تفسـیـو ، )286ص، 14ج، ق1417، یئداند (طباطبـایدوم م يهمان معنا  ءٍیشـ
 رد کـهیپذین معنا را میا، »وجه«و » هالکت«متعدد  یضمن بحث از معان، )88 :قصص( »وَجْهَهُ اإِلّ هالِک

ن یـه ایـآ ياسـاس معنـانیء است. بـرایذات ش» وجه«هالکِ بالفعل است و مقصود از ، منظور از هالک
جـاد خداونـد یبا ا اگرچهموجودات ممکن هستند و موجود ممکن  ۀهم، سبحانر از خداوند یاست که غ

کـه بطـالن و هـالك بـه  هالک و باطل اسـت و آن نفسهیف، با نگاه به ذات ممکن، موجود است سبحان
 یگـر معـانیدشـان یابالـذات اسـت.  الوجودواجـباست که  سبحان يتنها ذات خدا، ندارد یذاتش راه

 یسـتیمرگ و فنـا و نبا کند که متفاوت یه میرا توج آنها ياگونه ا بهیند و دایا مردود میه را یمطرح در آ
  ).96- 91ص، 16ج، ق1417، یئباشند (طباطبا

ل یـو بـه دل قـرآن فاصـله گرفتـهبـهقرآن يریاز روش تفسعلّامه  زین نجایام که در ینیبیب میترتنیبد
 دهیکشـ دسـتات یاز ظاهر آ» امر مجرد يریفناناپذ«و » تجرد نفس« یفلسف يهافرض گرفتن آموزهشیپ
  .است پرداخته یرهایین تفسیچن ۀبه ارائ و

  ت انسانيو نقش بدن در هو نفس و بدن ةرابط. ۴ـ۳
  از: اندعبارتنسبت به بدن  ش نفسیدایر پیتفس ةدربار هادگاهیدن یترمهم

  ؛)47ص، ق1414، از بدن (صدوقش یپنفس  یمتکلمان و مفسران: حدوث زمان یدگاه برخید. 1
  ؛)51ص، 1383، نایسابن. .كرنفس با حدوث بدن ( یلسوفان مشاء: حدوث زمانیدگاه فید. 2
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، 8ج ،م1981(صـدرالمألهین،  حـدوث بـدن نیعـ بـهنفـس  یه: حدوث زمـانیدگاه حکمت متعالید
  .)393ص

 :ر مؤمنـونیقرآن (نظات یآ یو با استناد به برخصدرالمتألهین  ن مسئله همگام بایدر ا طباطبائیعلّامه 
د یـگویمکنـد و ید میـبدن و تحول آن به نفس مجرد تأک یبر حرکت تکامل، )17: ؛ نوح55: ؛ طه15- 12

خداونـد  .سـتین، ردیپـذیگونـاگون م يهاها و صورتکه حالت یعیجز جسم طب يزیانسان در آغاز چ
 ییتوانـد کارهـایشـود و میشـعور و اراده م يکـه داراياگونـهبه، بخشـدیگـر مید یاتین جسم را حیا

 سـرر اجسـام گـیدکه از  ییکارها ؛ر در امور جهان را انجام دهدیو تدب تصرف، فکر، اراده، دركهمچون 
ش یدایـرا بـه پ يتجرد و تحقق نفس مجرد از امر ماد ۀدن نفس به مرحلیشان رسیاساس انی. برازندینم
ــایه میاز روغــن تشــب ییوه از درخــت و روشــنایــم ــد (طباطب ــ؛ ن352ص، 1ج، ق1417، یئکن ر.ك.  زی

  ).153- 151ص، تابی، یطهرانینیحس
، ق 1407، ینـیکل(ر.ك.  نقل شده اسـت یکافکه در  از امام باقر یتین با استناد به روایشان همچنیا

 ش از آن در نطفـهیـ کـه پـ یروح نبـات يبرا یترق یرا نوع ی) منظور از نفخ روح انسان14- 13ص، 6ج
بـر اسـاس حرکـت  ین ترقـیـکننـد کـه ایح میدانند و تصـریم يق حرکت اشتدادیبوده است ـ از طر

  ).18- 17ص، 3ج، ق 1417(طباطبائی،  شودیحاصل م يجوهر
در  یولـ، ازمنـد بـدن اسـتیجه گرفت نفس در حدوث خود نیتوان نتیبا توجه به آنچه گفته شد م

دن نفس به مرتبه تجرد اسـت و یرس يبرا يبدن بستر گریدعبارتبه، از نداردیبقاء (تداوم وجود) به آن ن
ن بـدن اسـت کـه یا پسنیازاشود و یمستقل م، دیبه تجرد رس يآنکه نفس در اثر حرکت جوهر از پس

  تابع نفس است.
ر از بـدن و یـا نفـس غیـنکـه در عـالم دنید بـر ایـن نحوه رابطه نفس و بدن ضـمن تأکییدر تبعلّامه 

 ینفـس بـه بـدن تعلقـ، )ی(فلسـف یل عقلـیـکند که بر اساس دالیح میتصر، آن است يماد يهایژگیو
ت و یـدو رابطـه هوهو آنان یـکه مياگونهبه، شودین تعلق موجب اتحاد نفس با بدن میدارد و ا يریتدب

شـود یشـود و مسـتقل میشود. به هنگام مرگ است که تعلق نفس به بـدن قطـع میبرقرار م یهماننیا
مِنْهـا « هیـخـود دو آ يبـر مـدعا ي) و154ص، 12؛ ج286ص، 14؛ ج365ص، 1ج، ق1417، یئطباطبا(

را شـاهد  )25اعراف:( »فِیها تَحْیَوْنَ وَ فِیها تَمُوتُونَ وَ مِنْها تُخْرَجُونَ«و  )55طه:( ...»خَلَقْناکُمْ وَ فِیها نُعِیدُکُمْ
کـه یدرحال ،ن دانسـته شـدهیخلقت انسان از زمـن است که یه نخست این استشهاد در آیآورد. وجه ایم

باشـد کـه  يد اتحاد بدن و نفـس بـه حـدین بایبنابرا، ستین نیقت انسان که همان روح است از زمیحق

۴۸     ،۱۳۹۳اول، بهار و تابستان  شمارهپنجم،  سال  

شـما در «ز به انسـان خطـاب شـده یه دوم نیر خلق روح از آن شود. در آین مصحح تعبیخلق بدن از زم
ات آن در یـنـدارد و بلکـه ح یاتین (ماده) حیانسان در زمقت یکه حقیدرحال...» د ویکنیم ین زندگیزم

(ر.ك.  ن اتحاد روح و بدن خواهد بـود.یات انسان در زمیح مصححن تنها یماده است. بنابرا يعالم ماورا
  )224و  30ص، 1387، طباطبائی

ن یـداننـد. در این ادعـا میـد ایـرا مؤ عیعلل الشـرادر  ت منقول از امام صادقین روایشان همچنیا
امـا هنگـام ورود آن م، یکنینکه چرا هنگام خروج روح از بدن آن را احساس میت امام در پاسخ به ایروا

، افتـه اسـت (صـدوقین روح رشد و تکامـل یرا بدن با همیند: زیفرمایم، میندار ین احساسیبه بدن چن
در وجـه سـوم کنـد و یت سه وجـه مطـرح مین روایح ایدر توض یمجلسعلّامه  .)309ص، 1ج، 1385

بلکـه در همـان بـدن ، شـودیاز خارج وارد بـدن نم یوانیروح ح«ن است که یا د: مقصود امامیگویم
ل یـدر ذ، طباطبـائیعلّامـه  .)158ص، 6ج، ق1403، (مجلسـی» کنـدیشود و بدن بر آن رشد میمتولد م
  د:یگویم يسخن و

شـد؛ یمنطبـق م يآورد بـا حرکـت جـوهریم» یروح انسان«، »یوانیروح ح« يجا به یمجلسعلّامه  اگر
ثم انشـأناه «...  ۀیکه آبدن است؛ چنان یاز مراتب استکمال یکی یانگر آن است که روح انسانیکه ب یحرکت

رو نیـبـدن اسـت و ازا يبرا یکمال، ن حدوث روحیبنابرا .کندیبر آن داللت م )14 :مؤمنون(» خلقاً آخر
است که بـدن بـه آن  يزیچ ییجدا، روح از بدن ییاما جدا ؛کندیبدن آن (حدوث روح) را احساس نم

  ).طباطبائیعلّامه  ۀقیتعل، شود (همانیرو موجب درد منیانس گرفته و ازا

  امکان و ضرورت حشر بدن. ۵ـ۳
َ أذِي قُلْ یُحْیِیهَا الّ« ۀیمضمون آ، امکان حشر بدن ةدربارعلّامه  بـر  یرا برهـان )79: سیـ( »ةٍلَ مَـرّوّأها أنْشـ

صورت است که بـدن محشـور نیدهد بدیشان از برهان موردنظر ارائه میکه ا يریداند. تقرین مسئله میا
، ا ممکـن اسـتیـبـدن در دن يایـکه ساختن و اح گونهن همانیبنابرا ؛است يویبدن دن همانندامت یدر ق

حکـم « یعقلـ ةبر قاعـد ین استدالل را مبتنیا يز ممکن باشد. ویبدن در آخرت ن ياید ساختن و احیبا
  ).210ص، 13ج ؛133ص، 19ج، ق1417(طباطبائی،  داندیم» جوز واحدی ما الیفجوز ویما یاالمثال ف

 یمراتب و جهـات يداند که دارایم يانسان را وجودصدرالمتألهین  همسو باعلّامه  م کهین گفتیهمچن
، گـرید يبرقرار اسـت. از سـو یهماننیا ۀان آنها رابطیبا هم متحدند و م آنهااز  یاست که بعض یمختلف

ن یدانـد. بنـابرایاند مت گرفتهئنش ازآنجاکه  ییأمبد يسووجودشان بههمۀ ا با یشان معاد را بازگشت اشیا
از وجـود انسـان کـه  يامرتبـه ۀمنزلاست. پس ملحق شدن بدن (به يمعاد انسان با تمام وجودش ضرور
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اسـت.  يضرور يدر معاد امر، گر تابع آن است) به نفسید یحلمراحل با نفس متحد و در مرا یدر برخ
  .)120- 119ص، 1387، طباطبائی(

و ، دانـدیم يز ضـروریات قرآن نیبر اساس آ، بازگشت بدن به نفس را در معادعلّامه  ،نیگذشته از ا
و از  رنـدییتغو  یدگرگـون حـالوسـته در یها پشـود کـه بـدنیات قرآن اسـتفاده میاست که از آ یمدع
ش ملحـق شـوند یخـو يهـاامـت فرارسـد و بـه نفسیق ۀنکه لحظیند تا ایآیگر درمید ۀبه گون ياگونه

  .)122- 120ص، (همان

  يويآن با بدن دن ةو رابط يبدن اخرو يستيچ. ۶ـ۳
شود که بـدن ین مسئله مطرح میا، روشن شد يات اخرویآنکه امکان و ضرورت حشر بدن در ح ازپس

بـدن ماننـد  يکه بـدن اخـرویدارد؟ درصورت يویبا بدن دن ی) چه نسبتي(بدن اخرومحشور در آخرت 
، خته نشـدهیبرده برانگیا به سر میکه در دن ین همان شخصیشود که عین مشکل مطرح میا، باشد يویدن

، میرین دو را بپـذیـت ایـنیو اگـر ع، محشور شـده اسـت، گر استید یواقع شخص که در، بلکه مثل آن
ن یده شـده و از بـیپوسـ، يویکه بدن دنیدرحال، دانست يویرا همان بدن دن يتوان بدن اخرویچگونه م

  محال است.ز ینمعدوم  ةرفته است و اعاد
، يویـبا بدن دن يت بدن اخروینیمثل بودن و عدم ع کهحل کرد  ياگونه ن مشکل را بهیتوان ایا میآ
نکـه ین ایدر عـ یعنـی؛ اوردیـن وجود به یمشکل ا و آخرتیت انسان در دنیشخص یهماننیات و ینیدر ع

 ین همـان شخصـیامت حاضر شده اسـت عـیکه در ق یشخص یول، است يویمثل بدن دن يبدن اخرو
  ؟میندار يویو دن يان بدن اخرویت مینیعرش یپذجز  يانکه چارهیا ایا بوده است؟ یباشد که در دن

ا یـت یـنیعکوشد مسئلۀ یم» نفس مجرد« یفلسف ةز با تمسک به آموزین مسئله نیدر ا طباطبائیعلّامه 
بُوقِیرْنَا بَنَحْنُ قَدّ«ات یر آیدر تفس ي. ورا حل کند يت بدن اخرویمثل ْ  ینَ عَلَـینَکمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسـ

بـه  )62- 60: (واقعـه» لَا تَذکرُونَ فَلَوْ یالْأُولَةَ أشْمَا لَا تَعْلَمُونَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النّ یمْثَالَکمْ وَنُنشِئَکمْ فِأن نُّبَدِّلَ أ
 یقت انسان به نفـس مجـرد اوسـت کـه بـاقین مطلب که حقیا يادآوریبا او  پردازد.ین مسئله مین اییتب

ان یـم، دشـونیمـ یآن متالشـ يشود و اجـزایرود و تنها بدن انسان است که فاسد مین نمیاست و از ب
شـان یاسـاس انیکند. بـرایم میت ترسیک مالك مثلیت و ینیک مالك عی يو انسان اخرو يویانسان دن

نـه یاسـت کـه در هـر دو واحـد و بع یبـه نفسـ يویو دن يت انسان اخروینیو ع یهماننید که ایگویم
  است. بدنشانبه  آنهات یموجود است و مثل

۵۰     ،۱۳۹۳اول، بهار و تابستان  شمارهپنجم،  سال  

، ا بـودیـچـه در دنآن هماننـد کامـل یاگر در آخـرت دوبـاره بـدنکه کند ید میشان تأکیاساس انیبرا
ل یـخواهـد بـود. دل يوین همان انسان دنیانسان محشور ع، ردیدرست شود و سپس روح به آن تعلق بگ

ن تنهـا بـه یـداند کـه ایت انسان میشخص يبقا حال نیع درا و یبدن در دن یمیر داییتغز ینن مطلب را یا
ا یـر بـدن در دنییـگونـه کـه تغهمانن یا روح مجرد اسـت. بنـابراینفس  يت و بقایل وحدت شخصیدل

ن بـدن یز اگرچـه عـیـامـت نیدِ محشور در قیبدن جد، کندیت انسان وارد نمیبه وحدت شخص يضرر
شـود ینم يو اخـرو يویـانسـان دن یهمـاننین رفتن ایموجب از ب، ست و صرفاً مثل آن استین يویدن

  ).135ص، 19ج، ق1417، یئ(طباطبا
انسان مرکـب از روح و بـدن اسـت و د یگویم يویو دن يانسان اخروت ینیل عیدر بسط تحلعلّامه 

 یش منتفـیاز اجـزا یکی يمرکب با انتفا، گرید يرند. از سوییدر حال تغوسته یپا یدن ۀنشئبدن در  ياجزا
ر از انسـانِ در یـغ ید انسـانیـدهـد) بایدر بدن او رخ م يریین انسان در هر لحظه (که تغیشود. بنابرایم

ر بـدن در ییـن تغیم. بنـابرایابیـیت خود را مـیاما ما بالوجدان وحدت شخص ؛ر) باشدیی(از تغلحظه قبل 
ن یاسـت. بنـابرا يگـرید يبـه امـر، تیندارد و مالك وحـدت شخصـ يریتأثت انسان یوحدت شخص
مانـد تـا در روز یم یرود و بـاقین نمـیت انسان به نفس مجرد اوست که با مـرگ از بـیوحدت شخص

  ).113ص، 17ج، همانخود بازگردد ( پروردگار يسو امت بهیق
انگر خلـق مثـل یـکـه ب یاتیـر آیدر تفس زانیالم ریدر تفسعلّامه  شود کهیب مالحظه میترتنیبد
 متعـارف معنـاي البتـه(متعارف و معهود به ذهن دانسـته  يرا همان معنا» مثل«کلمۀ  يمعنا، هستند

 تـوانمی کمدسـت نـامیم؛می عین را آن خاص عرف در که است چیزي همان، عام عرف در »مثل«
االنسـان در رسالۀ  کهیدرحال ؛)رودمی کار به مثل و عین از اعم معنایی در مثل، عام عرف در گفت

 ي). بـرا242-241ص، م1991، همـو(ر.ك.  اعالم کرده است» نیع«ن واژه را یمنظور از ا ایبعد الدن
ت شخص انسـان ینیرسالۀ یادشده ع در» تینیع«شان از یتوان گفت که منظور این اختالف میرفع ا

نـدارد. پـس  یمنافـات، مطـرح شـده اسـت زانیالمر یت در بدن که در تفسین مسئله با مثلیاست و ا
ن بـدن یاست و بـا لحـاظ نفـس عـ يویمثل بدن دن، از نفس نظرقطعبا  يتوان گفت بدن اخرویم
  ).114ص، 17ج، ق1417، همو(ر.ك.  است يویدن

از  ياریرا مـدلول بسـ يویو انسان دن يت انسان اخروینیع، مضاعف يدیتأکن با یشان همچنیا
، که در بحث اصـالت روح مطـرح شـد یات قرآنیآ یداند و عالوه بر استناد به برخیات قرآن میآ

 انگر بازگشت انسان بـهیامت را که بیات ناظر به بحث قیسورة سجده) همۀ آ 11تا  10ات یر آی(نظ
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دانـد و ین مطلـب میـبـر ا یلـیدل، و حساب و مجـازات او هسـتند سؤالو  داوند سبحانخ يسو
با اشکال منکران معاد اسـت  ییهمسو يصرفاً برا، ات قرآنیت بدن در آیان مثلیب کند کهیح میتصر
  ).210ص، 13ج، ق1417، (همو

  ا و حشر بدنياح يچگونگ .۷ـ ۳
، تیـنینـه ع يوین بدن با بدن دنیاست و نسبت ا يامت ضروریمشخص شد که حشر بدن در ق نجایاتا 

شـود. یا میرد و احیگیچگونه شکل م ين مسئله پرداخت که بدن اخرویبه اد یبات است. اکنون یکه مثل
د یـبـدن جد يریگبـه شـکلعلّامه  ،دآم يو اخرو يوینسبت بدن دن ةدربارن یشیپکه در بحث  ینییدر تب

منکـران معـاد  ۀان شـبهیگونه که در بهمان ؛داشت يااشاره يویبدن دن ةماندیباق ي) از اجزاي(بدن اخرو
 بـارهنیـ). در ا339ص، 18ج، همان(ر.ك.  دگاه دفاع کردین دیز از ایبا تمسک به علم و قدرت خداوند ن

و  ) پرداختـه350ص، 2ج، ق1403، یطبرسـ(ر.ك.  احتجاجمنقـول از  امام صادقاز  یتیز به ذکر رواین
 یچ مخـالفتیهـ، دارد آنهااز  يل بدن اخرویاز بدن انسان و تشک ییاجزا يکه داللت بر بقا، آن يبا محتوا

  ).119- 118ص، 17ج، ق1417، یئطباطبا(ر.ك.  است دهکرن
 يریگو شـکل يویـبـدن دن ياجـزا یماندن برخ یبه باق یحیتصر زانیالم ریدر تفسعلّامه  همهنیا با

ن نگـره مخـالف یبا ا راعلّامه  ح ممکن است موجب شود کهیعدم تصرن یندارد و ا، آنهااز  يبدن اخرو
امـت و یشـدن انسـان در ق ختهیبرانگ ین چگونگییشان در تبیا، شد انیبکه  ياما عالوه بر شواهد ؛میبدان

 يایـحشـر و اح ياز بدن بـرا ییماندن اجزا یکند که بر لزوم باقیرا مطرح م ياهینظر، ت حشر بدنیفیک
  است. یبدن در آخرت مبتن

کنـد از یان میـنکه ضـرورت وجـود بـدن در آخـرت را بیپس از ا ایاالنسان بعد الدن ۀشان در رسالیا
). بـا 240ص، م1991، یئکند (طباطبـایاستفاده م» يالمعاد ضرور یفلحوق بدن االنسان بنفسه ف«عبارت 

ن یـد گفـت کـه ایـبا، بـوده و نـه مسـامحه تیعنا ياز روعلّامه  ينکه انتخاب واژگان از سویتوجه به ا
ها هسـتند کـه بـه ارواح بلکه بدن، دانندیها نمشان معاد را عود ارواح به بدنین است که ایانگر ایمطلب ب
د چـون یـگویپـردازد و مو بـدن محشـور می يویان تفاوت بدن دنیشان به بیشوند. در ادامه ایملحق م

اسـاس نیبـرا ابـد وین نشئه تبـدل ید متناسب با ایز بایبدن ن ،ات استیت کمال و حیآخرت درنها ۀنشئ
ت یـکنـد و روایم ینـیدگاه خود را مستند به متـون دیشان دیخواهد بود. ا یزنده و نوران، همچون نفس

؛ 61- 59 :؛ واقعـه81- 78 :سی؛ 7- 5 :؛ حج11 :قکند (ین باره ذکر میرا در اات قرآن یآ یو برخ احتجاج

۵۲     ،۱۳۹۳اول، بهار و تابستان  شمارهپنجم،  سال  

ن یـا ۀاست که از همـ بر آن يو ).14- 13 :؛ نازعات9 :اتی؛ عاد4 :؛ انفطار33 :احقاف؛ 15 :؛ ق28 :انسان
نـد تـا یآیمگر درید ياگونهبه يارند و از گونهییو تغ یوسته در دگرگونیها پکه بدن دیآیدست مبهات یآ
  .)242- 240ص، ش ملحق شوند. (همانیخو يهاامت به نفسیق ۀکه در لحظنیا

 يق حرکـت جـوهریرا از طر یمعاد جسمان يمدرس زنوزهمانند ، شانیرسد که اینظر من به یبنابرا
از بـدن  یـیاجزا ير بدون در نظر گرفتن بقاین تصویکند. ایر میشان تصویهابه نفس آنهاها و لحوق بدن
  ست.یر نیپذد امکاننشو لیۀ نفس ناند به مرتبند تا بتوانابیتحول  ير اثر حرکت جوهربکه 

و بعث را به لحـوق ابـدان  کندیم يااشاره یر از معاد جسمانین تصویز به این زانیالمر یدر تفسشان یا
  ).299ص، 11ج، ق1417، همو(ر.ك.  داندیبه انفس م

  يريگجهيو نت يبندجمع
کـه بـا  ین معـاد جسـمانیـیدر بـاب تب طباطبـائیعلّامه  دگاهیبود از د یگزارش، آمد ن نوشتاریآنچه در ا

ف یتوجه ما بر اثر شـرشتر یب. شد یبررس، ياسهیموارد مقا یبرخو در  يانتقاد يو تا حد یلیلتح ینگاه
م. ماحصـل یداشـت یز ارجاعـاتیـشـان نیگر آثار ایاز به دیهرچند به فراخور ن ؛بود ر القرآنیتفس یزان فیالم

  :ن شرح خالصه کردیبدتوان یگفته شد مرا آنچه 
و مرکـب از روح (نفـس) و  یدوسـاحت یقتیانسان را حق، انسان يوجود يهاساحت باب درشان یا
 ییهـایژگیشان وینفس است. ا يبرا ياصالت است و بدن صرفاً ابزار يکه در آن نفس دارا دانستبدن 

کـه  اسـت رد و معتقدیپذینفس م يبرا یفلسف يهاز با تمسک به آموزهیرا ن یهمچون تجرد و جاودانگ
علّامـه  پـردازد.ات قـرآن مییـاز آ يدر هر مورد به ذکر شواهد ر داللت دارند ون امویز بر ایات قرآن نیآ

دانـد. یل میـقـت دخین حقیـز در ایـبدن را ن، دهدیاصالت را به نفس م، قت انسانینکه در حقیرغم ابه
، بدن و تحول آن بـه نفـس مجـرد یبه حرکت تکامل صدرالمتألهینش نفس همانند یدایر پیدر تفسشان یا

گر یکـدیش نفس و بدن با یدایذومراتب است که در آغاز پ یقتیکه انسان حق است کند و معتقدید میتأک
ن امکـان و ضـرورت حشـر بـدن در یـیبـه تبعلّامه  اساسنیمتحدند و در ادامه بدن تابع نفس است. برا

ر بـدن را امکـان حشـ» جـوزی مـا الیجوز و فیما یحکم االمثال ف« ةپردازد و با تمسک به قاعدیآخرت م
حشـر  ضـرورت، مبـدأ اسـت يسو اء با تمام ذاتشان بهیرجوع اش، نکه معادیکند و با توجه به این مییتب

» تیـنیع«از ، مثل هم هسـتند يو اخرو يویدو بدن دن است نکه معتقدین ایرد و در عیگیجه میبدن را نت
  داند.یمجرد مت را همان نفس ینین عید و مالك ایگویسخن م يویو دن يانسان اخرو
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در  آنهـادادن  ریتـأثو  هیـحکمـت متعال یفلسف يهاآموزه شتریبرش یرغم پذبهشان یرسد ایبه نظر م
 يبـدن اخـرو، طبـق آنکه (را صدرالمتألهین  ۀینظر، یدر باب معاد جسمان، ات قرآنیاز آ ياریر بسیتفس

گونـه کـه در نفـس مطـرح همانرا  يرد؛ بلکه اصل حرکت جوهریپذینم )مُنشَأ نفس و قائم به آن است
 يبـرا ين حرکـت جـوهریر اثر ابکه  یبا توجه به تحوالتد یگویمکند و یمطرح مز ینبدن است دربارة 

او مقـرر کـرده اسـت و متناسـب بـا نشـئه  يکه خداوند بـرا یتیتواند به آن غایبدن م، دهدیبدن رخ م
ن یـامـت ایق دنیفرارسـگردد و بـا یم ینورانهمچون نفس زنده و بدن ب یترتنیبد .برسد، آخرت است

قت انسـان دوبـاره شـکل یحق، با لحوق بدن به نفس .رسدیخود م ۀن مرحلیآخرن یواپسبه  یر تکاملیس
  خواهد بود. شهیهمو  یناگسستن ن ارتباط نفس و بدن از همیا ایدن برخالفرد و یگیم

دارنـد و  یصرفاً جنبه علمـ، شده در مقالهمطرح يکه نقدهات دارد ن نکته ضروریا يادآوریان یدر پا
 عالمـۀآن  یخـوار خـوان علمـزهینگارنـده خـود را ر وگرنـه ؛شده باشند یسنده ناشیبسا از جهل نوچه

  داند.یشان میفرزانه و شاگردان ا
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