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 يجسم عنصر معاد 

 ب)یرق يها دگاهیو نقد د یل نقلی(دال
  **يشکر ي/ مهد*یاضیغالمرضا ف

  دهيچک
 و آيـد  شمار مي بهن آنها يتر بودن از مهم ي است که جسمان يابعاد مختلف يدارا يمثابه موضوع کالم معاد به

معاد  يها يژگيو يبرخ يافزون بر امکان و وقوع، حت ياند. ادلة نقل ن دانستهيات ديآن را از ضرور ياريبس
) کـه  يو نقل ي(عقل يقت انسان، شبهاتيبر اختالف دربارة حق عالوهد؛ اما نکن يم  انيز بيرا ن يجسم عنصر

شـده و   ييهـا  دگاهيز موجب اختالف دياند ن پنداشته يبر انکار معاد جسم عنصر يل قطعيرا دل هاآن يبرخ
ـ ا كه ن نوشتار بر آن استيند. ادهه ئارا ياز معاد جسمان يگرير دياند تا تصو دهيکوش ياريرو بس نيا از  ةدل
 يب دربارة معاد جسـمان يها رق دگاهيد يآن، به بررس يان کند و بر مبنايبحث ب يبرا يمثابه روش را به ينقل

  بپردازد.
، ياشراق، مالصدرا، زنوزشيخ نا، يس ، ابنبيرق يها دگاهي، نقد دينقل ةدلا، يجسم عنصر : معادها هدواژيکل
 يي.، احساينيقزو يعيرف
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  مقدمه
 اتتحقـق آن، اختالفـ   يهـا  یژگـ یمسلمانان است؛ اما دربارة و همۀن و مورد اتفاق یات دیمعاد از ضرور

هـایی دربـارة آن    د است که دیدگاهبودن معا ی مورد نزاع، جسمان يها یژگیشود. از جمله و یده میار دیبس
 يهـا بـه نحـوة مواجهـه بـا شـبهات معـاد جسـم عنصـر          دگاهیـ اختالف د یبرخ يمبنا ه شده است.ئراا

گـر  ید يا امـا عـده   اند؛ تهشداپن يعود جسم عنصر یبر نف یل قطعین شبهات را دلیا یگردد. گروه یم باز
  اند. یگر نقلید یو برخ یشده عقل گفته ۀدلان یاز ا یاند. برخ گفته ندانسته شیآن را مانع اعادة پ

آکـل و مـأکول، امتنـاع تناسـخ،      ۀمعـدوم، شـبه   ةامتناع اعاد :ند ازا عبارت ین شبهات عقلیاز ا یبعض
جسـم   يات متعـدد بـرا  ئا اقتضـا یـ  یمـ یلزوم قسـر دا و محال،  ، لزوم خألیجسمان يبودن قوا ینامتناه
  .)407- 400ق، ص 1404 ،ی(حل. و.. معاد يعنصر

قـت انسـان   ی، بـه اخـتالف دربـارة حق   یبـاب معـاد جسـمان    از تفـاوت آرا در  ین برخـ یـ افزون بر ا
کـه بـر    ی،معـاد جسـمان   پـذیرش یـا رد  تنها بر  قت انسان نهیدربارة حق گیري جه موضعینتدر  .دگرد یبازم
معـاد   تنها، یاله ۀاطقه همانند فالسفن به نفس نامعتقد یرو برخ نیا گذارد؛ از یثر ما زیرش اصل معاد نیپذ

ل بـه معـاد   یـ ، تنهـا قا  متکلمـان  یمجرده مانند بعضـ  ۀن نفس ناطقااز منکر شماريرند. یپذ یرا م یروحان
هـر   ،اند ن جسم دانستهیکه انسان را هم (ملحد)ی عیفالسفۀ طب مانند ن اگر از منکرید یاند و برخ یجسمان

بـاب   ز دریـ ن رود شـمار مـی   بـه دانان  یعیکه از طب نوسیجالاند.  را انکار کرده یو روحان یمعاد جسمان دو
 همـه  بـا ایـن  است.   کرده  معاد توقفمسئلۀ  اساس، در نیا و بر  د روا داشتهیا جوهر بودن نفس تردیمزاج 

 ،ی(جرجـان  انـد  لیـ هـر دو معـاد قا  بـه  ، اند قت انسان را نفس ناطقه دانستهین، گرچه حقااز محقق ياریبس
ـ ارا منحصـر در   یادلـۀ معـاد جسـمان    نایسـ  ابنهمانند  شماري از اینان .)297ص ،8ج ،ق1412  ینقلـ  ۀدل

  کنند. یز اقامه مین یعقل ۀدلا، ینقل ۀگر، عالوه بر ادلید یدانند؛ اما برخ یم
شـان و  یاکـم اکثـر    دست ان، از سخن ا قبولی اند را رد کرده یمتکلمان معاد روحان ینکه برخیفارغ از ا

تحقـق   يافت کـه معـاد، همـراه بـا بـدن عنصـر      یتوان در ی) م2و1ص ،1381 ،یلسوفان (دشتکیف یبرخ
را یـ دانـد؛ ز  یآن را ممکن مـ  یو به لحاظ عقل قایل استن یاجماع مسلم بهباره   نیا در يفخر راز ابد.ی یم

تحقـق   ،یعنـی خداونـد   ،فاعـل  يسـو  از یو امتنـاع  یستوجود نم ،جسم یعنی ،در قابل یمانعبه نظر او 
ا یـ  یل عقلـ یـ ده و دلکـر د ییرا تأ فخرز سخن ین یمحقق طوس. )398 و 393ص ،ق1405 ،ی(طوس ندارد

ـ ا  و از مشـاهده نکـرده   يه معاد به جسـم عنصـر  یعل اي ینقل رو اخـذ بـه ظـواهر نصـوص را واجـب       نی
دانـد   یبر اجماع کافر م بنا) را ي(جسم عنصر یمنکر معاد بدن ،یامه حلعلّن یهمچن. است (همان)  دانسته

  .)376ص ،م1982 ،ی(حل



  ۶۹ جسم عنصري معاد 

اعادة همـان جسـم    یتفتازانمانند  یشوند. برخ یم می، به دو دسته تقسيمعتقدان به معاد جسم عنصر
  آن يهـا  یژگـ یو همۀدانند که از  یم يوین جسم دنیرا ع يجسم اُخرو ،را محال ندانسته يویدن يعنصر

ـ   ةاثبـات امکـان اعـاد    يو بـرا   ز بر آمـده یمنکران ن ۀدلا درصدد رد یتفتازانرخوردار است. ب  ۀمعـدوم، ادل
 یامـا برخـ   ؛)87ص ،5ج ،1370 ،ی(تفتـازان  ده اسـت کـر  یک آنها را رد  به یک ن به امتناع را آورده وقایال

گر یکـد ی(مبتدأ) را مثل ي وی(معاد) و دني اُخرو يجسم عنصر یامه حلعلّو  یمحقق طوسگر همانند ید
 ،یبـا هـم تفـاوت دارنـد (حلـ      و مسبوق بـه عـدم بـودن    ، زمانهمچونها  یژگیو یه در بعضدانند ک یم

  اسـتدالل » حکـم االمثـال  «امکان اعادة مماثـل، بـه    ير، برایدگاه اخیدبه ن الیقا .)403و 402ص ،ق1404
  .)400ص (همان، کنند یم

  يمعاد جسم عنصر ينقل ةادل
دارند. برخی آیات ناظر بـه امکـانِ آن و برخـی دیگـر     آیات بسیاري بر اعادة جسم عنصري داللت 

کنندة وقوعش هستند. افزون بر این، از برخی متون دینی، چگونگی تحقـق ایـن اعـاده نیـز بـه       بیان
  آید. می  دست 

  معاد جسمانيامکان  ةدلا
 ندنک يه ميا تشبين دنيدر ا ردگانم يايکردن مردگان را به اح  که زنده ياتيآ .۱

امبر یـ ر پیـ عز ۀد. قصکرند، اشاره نک یان میمردگان را ب يایاز اح يه که مواردینمونه به سه آ يبراتوان  یم
شـدن مقتـول     ) و زنـده 260:هبقـر ( میپرندگان به فرمان حضرت ابـراه  يای)، اح259: هبقر( ینب يایا ارمی
ر آن، بـر امکـان   ینظـا ات و یـ ن آیا است.یدر دن ردگانم يای)، از جمله موارد اح73و72: هبقر( لیاسرائ یبن

  ند.نک یدر معاد داللت م ياعادة روح به بدن عنصر

  ندنک يه مياز مرگ تشب پسن يکردن زم  که معاد را به زنده ياتيآ .۲

بـر   یعقلـ  یل و احتجـاج یه را دلین آیا یئعلّامه طباطبا. آید شمار می  بهن موارد یسورة اعراف از ا 57ۀ یآ
ز در یـ از نـوع واحدنـد و حکـم امثـال ن     ردگانم يایو اح زمین يایرا احیز ؛داند یم ردگانم يایامکان اح

د نشـو  یم  دهیز پوسیین در زمستان و پایزم يرو گیاهانکه  گونه همان یعنیسان است؛  کیامکان و امتناع 
 یاز مـرگ بـاق   پـس ز ین یماند، نفس آدم یم یبدون نشو و نما باق شان هشیاصل و رآنها در  یو روح نبات

کـه حکـم    گونـه   البتـه همـان  . )161و 160ص ،8ج ،ق1417،ئیند (طباطبـا کن یر مییاگرچه ابدان تغ ؛است

۷۰     ۱۳۹۱، سال سوم، شماره دوم، پاييز و زمستان  

انگر آن است کـه  ین نکته بیند و اک یز صدق میصادق است، دربارة جسم او ن یاالمثال دربارة نفس انسان
  امکان تحقق دارد. يمعاد با جسم عنصر

ب از بعث و امکـان آن بـه اهتـزاز و حرکـت     یو ران دفع شک یب يز برایاز سورة حج ن 7تا  5ات یآ
 یدهـد و شـک   یمـ   طور مسـتمر رخ  که به يا دهیند و با پدنز یمثال م ير اثر سرسبزبن خشک و هامد یزم

ات یـ ن، آیـ افـزون بـر ا  . )347- 344ص ،14ج ند (همـان، نک یست، استحالۀ بعث را دفع میدر امکان آن ن
واقعـه،   67تـا   60ق،  11تا  2 جاثیه، 5تا  3زخرف، 11فصلت،  39یس،  44تا   32ي از جمله آیات گرید

  ن داللت دارند.یبه زنده شدن زم ردگانم يایه احیفاطر بر تشب 9آیۀ  روم و 50و  19عبس،  42تا  17

  وقوع ةدلا
  ندنک يه ميکه معاد را به خلق اول تشب ياتيآ .۱

ان بـودن  یـ عر ،ن حشر و خلـق اول یب شبهسورة کهف، وجه  48 و 47ات یات ناظر به آیروا یبرخبنا بر 
و  دنـ کن یمـ  در حشر را رد ان بودنیات عریروابرخی البته  .)88ص ،8ج ،ق1413 ،ي(مشهد استانسان 

کـه   چنـان  ،دینما یشده را نو م دهیپوس هاي گونه که خداوند کفن ندیب ؛دنبر حشرِ همراه با کفن داللت دار
  .ندا يات ظاهر در معاد جسم عنصرین روایا ،در هر دو فرض .)90ص (همان، کند یا میرا اح  ابدان

سـت،  یگفته منحصر ن شیموارد پ بهو معاد، تنها  ییایدن یزندگ آغازن یگر آنکه وجه شباهت بید ۀنکت
، يویـ دن یزنـدگ  يهـا  یژگـ یاز و یکـ یرا یـ ؛ زگیرد دربرمیز ینرا نش از خاك یآفر همچون يبلکه موارد

بـاب   ر دریدو تفسـ  د.شـو  یمـ   سورة نوح بـه آن اشـاره   17ۀ یآدر ش) از خاك است که ی(و رو نشیآفر
 ینـ یاز عناصـر زم  یهمان ترکب آدمـ معناي  بهانبات از ارض را  یبرخ است.  شده  نش از خاك گفتهیآفر

از هـا   گر، انبات انسانیدی برخ. )33 ص ،20 ج ،ق1417 ،ئیاند (طباطبا هدانستن است یاش از زم هیکه تغذ
. )77ص ،25ج ،1374 ،شـیرازي  (مکـارم  اند دهکرر ین انسان از خاك تفسینش نخستین را به اعتبار آفریزم
در نظـر گرفـت کـه بـر انبـات لحـوم و        یتیتوان روا ین معاد و خلق اول را میر بید وجه شباهت اخؤیم

ـ ا از. )50ص ،9ج ،ق1413 ،ي(مشهد ر اثر باران چهل روزه هنگام اعاده داللت داردباجتماع اوصال  رو  نی
  .اند یگفته ناظر به وقوع معاد جسمان شیات پیآ

 يمعـاد جسـم عنصـر    هـا د کـه از آن نـ ه معـاد بـه خلـق اول داللـت دار    یز بـر تشـب  یـ ن يگریات دیآ
؛ 33: حقـاف ا ؛20: عنکبـوت  ؛7  - 5: حـج  ؛104؛ نبیاءا ؛29 : عرافا :ند ازا ات عبارتین آیشود. ا یم  دانسته
  .10 - 5: طارق ؛40 - 3: قیامۀ؛ 67- 60: واقعه



  ۷۱ جسم عنصري معاد 

  ندنک يم تي که منکر معاد جسم عنصري را ردايآ .۲

اسـت کـه بـدن،     یاز سورة رعد، تعجب در مقام رد استبعاد و انکار دربارة اعاده از آن خـاک پنجم ۀ یدر آ
 فهیۀ شـر یاست و آ يتحقق و وقوع معاد جسم عنصر يمعنا ن رد بهیشود. ا یل میاز مرگ به آن تبد پس

صـدد  کند، اما از آن طریـق در  و نفی میرا اگرچه منکر، امکان آن را استبعاد یتنها بر امکان داللت ندارد؛ ز
 ان وقوع است.یصدد بکرده و دروقوع را رد  ینف یعنی یاصل يه مدعایوقوع است که آ ینف

آن، ن بـدن اسـت و بـا انعـدام     یهم یپندارد آدم ین اشکال شود که چون مخاطب میممکن است چن
ـ   انکـار معـاد   یعنـ ی  ـ ه تنها بر اصل تحقق معاد داللت دارد و الزم سخن او یرو آ نیا معاد استبعاد دارد، از

واضح است کـه اگـر    پر ند.ک رداست  يباب اعادة جسم عنصر که دررا  يکند، نه آنکه استبعاد یم یرا نف
ن یـ را در ایـ شد؛ ز یاستفاده م یعاد روحاناثبات م يبرا يگرید از راه دید، باوب مین يمعاد به جسم عنصر

  د.یآ یم  شیبه جهل پ يفرض اغرا
سـت. مشـرکان   إسراسـورة   52 تا 48 اتیکند، آ یمی که منکر اعادة جسم عنصري را رد اتیگر آیاز د

نـد کـه   کنمعـاد را انکـار    ،شـان   هدیاز اعادة و بعث استخوان شکسته و پوس ياستنکار پرسشند تا با ا برآن
شـما را   ،دیتـر] باشـ   [و سـخت  تـر  بـزرگ   کـه از آن  یا [هـر] خلقتـ  یسنگ، آهن « ان کهین بیبا اخداوند 

  ، استبعادشان را رد فرموده است.»میگردان یمازب
که انکـار بعـث    یاتیز آیند و ننک یکه استبعاد جمع عظام را رد م يگریات دیتوان گفت آ یان میدر پا

داللـت   يشدن معاد جسم عنصر  ند، بر واقعندا یبدن را مردود م يشدن اجزا یده و متالشیخاطر پوس به
بـدن و   ياجـزا  يایـ ، بلکـه از وقـوع اح  ندسـت یصـرف سـازگار ن   یات، با معاد روحـان ین آیرا ایدارند؛ ز

  د.نده یبازگشت آنها خبر م
ات یـ ن آیـ نـد. ا نک یو اسـتبعاد آن را رد مـ   انـد  يز ناظر به وقوع معـاد جسـم عنصـر   ین يگریات دیآ
؛ 11 - 2: ؛ ق11 - 10: ؛ ســجده72- 67: نمـل  ؛90- 79 و 38 - 33: ؛ مؤمنـون 99 - 97: إســرا :نـد از ا ارتعبـ 
  .14  - 1: ؛ نازعات13- 3: قیامۀ؛ 53- 51 و  24ـ15 :؛ صافاّت83- 77: ؛ یس9- 7: سبأ

  دنا قبر داللت داري زمينکه بر خروج از  ياتيآ .۳

ن جـز بـا معـاد جسـم     یـ د و انـ ح دارین تصـر یرون آورده شدن از زمـ یاعراف بر ب ةسور 25و  24ات یآ
ن خطـاب متوجـه آدم،   یـ ست. گرچـه ظـاهر ا  یسازگار ن یمناسبت ندارد و با صرف معاد روحان يعنصر

 انـد  ك ن حکـم بـا او مشـتر   یـ ز در ایۀ آدم نیذر ،)35ص ،8ج ،ق1417،ئی(طباطبا حوا و فرزندانشان است
د نــه نســبت بــه همــه داللــت داریــن آیــت ایــات بــر عمومیــروا یکــه برخــ چنــان ؛)132ص (همــان،
  .)61ص ،5 ج ،ق1413،ي(مشهد
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ان یـ را ب يح، وقوع معاد جسم عنصریتصر و به رندا قبر داللت داین یز بر اخراج از زمین يگریات دیآ
؛ 44- 41  :؛ ق55: ؛ طـه 54- 51: ؛ یـس 38- 33: ؛ مؤمنـون 68- 66: مـریم  :نـد از ا ات عبـارت ین آید. اکنن یم

  .11 - 9: ؛ عادیات8- 1 :؛ زلزله19 - 1: ؛ انشقاق42 - 17: ؛ عبس18 - 17: ؛ نوح44 - 42: ؛ معارج8- 6: قمر
ن نخسـتی  یو حضـرت علـ   مکرامبرایـ که پوارد شده است  یتیات مورد بحث، روایمتناسب با آ

  .)401ص ،12 ج ،همان( شود یشان شکافته مین برایاند که زم یکسان

  دنکن يان ميکه بعث از قبر را ب ياتيآ .۴

کار رفته است که با معاد روحانی سازگار نیست؛ زیرا  آیۀ هفتم سورة حج، واژگان بعث از قبر به در
روح مکانمند نیست تا مکان و جایگاه مادي براي آن باشد. در همین راسـتا، روایتـی از چگـونگی    

در همـین عـالم، حکایـت دارد (مجلسـی،      خروج و بعث از قبر و نشان دادن آن به پیـامبر اکـرم  
  ).4، ص7ق، ج1404

کـه   یبه آیات ي،اثبات معاد جسم عنصر يبرا یرسد که برخ یز مهم به نظر مین نکته نیا یادآوريالبته 
 ؛کننـد  یتمسـک مـ   یـس)  ةسور 65نور و  ةسور 24مثال آیات  ي(برا ندا ناظر به شهادت اعضا و جوارح

اسـت  اعضـا و جـوارح   روح داراي  ،روایـات  یبعضبنا بر صحیح نیست؛ زیرا  یحال آنکه چنین استدالل
  .)27 ص، 30ج ،ق1404،ی(ر.ك: مجلس

  ينيبر اساس متون د يتحقق معاد جسم عنصر يچگونگ
مماثلت برقـرار اسـت    يو اُخرو يوین بدن دنیند که بنک ین نکته داللت میسورة اسرا بر ا 99و  98 یاتآ

از استخوان و خـاك، معـاد و بعـث     يعنصرد بدن یند که از راه استبعاد تجدا آن را منکران بریت؛ زینینه ع
  د.یفرما ین انکار را رد میان آنکه قدرت خلق مثل دارد، اینند؛ اما خداوند با بکرا انکار 
کنـد کـه هرچـه بـه      یم ان یو نحوة عود روح به آن بدن داللت دارد و ب يبر معاد جسم عنصر یتیروا

 پنهـان  یاز علـم الهـ   ،در خـاك محفـوظ مانـده   خورنـد،   یوانات میحیا هر آنچه ا یشود  یل میخاك تبد
د که هنگام بعث، بـر آن بـاران   شو یه میبه طال در خاك تشب یروحانافراد ت، خاك ین روایادر ماند.  ینم
و صـورت بـه آن    شـود  مـی به اذن خداونـد بـه مکـان روح منتقـل      ،جمع شده یبارد و خاك هر قالب یم
  .)101و 100ص ،11ج ،ق1413 ،يشود (مشهد یگردد و روح داخل م یم ازب

شـده   دربارة چگونگی بعث بدنی که اجـزاي آن پراکنـده    در روایتی دیگر، از حضرت صادق
فرماید اگرچه استخوان و گوشتی نمانده، طینت و اصـلی کـه شـخص از     شود. ایشان می پرسش می
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ره یا آنکه در تمـام  طور مستدیر (به شکل دای  رود و به است و از بین نمی شده هنوز باقی  آن آفریده 
شـود (مجلسـی،    بـار دوبـاره خلـق     ماند تـا هماننـد نخسـتین    احوال مانند رمیمی و ترابی) باقی می

  ).43، ص7ق، ج1404
  :ن گفتیتوان چن یم يریگ جهیدر مقام نت

  د؛  نده ید، از وقوع آن خبر مندار  داللت يتنها بر امکان عود جسم عنصر نه یادلۀ نقل. 1
  روزه است؛  ر اثر بارش باران چهلبن، یش از زمین اعاده همانند رویات، ایروا یبرخ . بر پایۀ2
ه یاصـل  ياند، بـا اجـزا   متکلمان گفته یگونه که برخ همان ي، بازگشت جسم عنصرینیمطابق با متون د. 3

  شود؛ یمحقق م
  ها. یژگیو همۀر دو د  ت آنینیند، نه عنک یم  داللت يویو دن ين بدن اُخرویبر مماثلت ب یادلۀ نقل. 4

  :رسد یضرور به نظر م ،در ادامه، اشاره به دو نکته
ند، عنوان مماثلت همچنـان بـر آن صـدق    نما یم یه باقیاصل ياجزادر معاد جسمانی اول آنکه اگرچه 

 ،مکـان  و ه مانند زمانیاصل يعوارض اجزا یرا برخیز ؛ستیدر کار ن یتینی، عیق عقلیکند و با نگاه دق یم
  ؛د بودندوباره متفاوت خواه يایو هنگام اح آناز  پس و رگاز م پیش

توان از سلولی بنیادین، بدنی کامالً همانند بدن پیشین را بازسازي  دوم آنکه بر اساس علوم تجربی می
 توان آن را دلیلی بر امکان عود جسم عنصري با توجه به اجزاي اصلیه و مماثلت در نظر گرفت. کرد و می

 يمعـدوم، دربـارة اعـادة جسـم عنصـر      ةاعاد همانندگفته،  شیپ ین گفت شبهات عقلتوا یرو م نیا از
ات یـ و بـا توجـه بـه آ    یبلکه به لحاظ عقل ست؛ین مبتدأ نیها ع یژگیو همۀرا معاد در یند؛ زنک یصدق نم

ه معـاد  یـ مهم عل ۀگر شبهی، مماثلت برقرار است. ديعنصر يو بدن اخرو يعنصر يوین بدن دنی، بیقرآن
ـ اگر) اسـت کـه   ید يبه بدن ماد يماد ی(انتقال روح از بدن ی، امتناع تناسخ ملکيعنصرجسم  ۀ نقلـی  دل

تناسـخ بـه    نشاندناست که  ینقل یلید و انکار آن به خاطر دلنز داللت داریشده بر امکان و تحقق آن نیاد
  .)320ص ،4ج ،ق1404 ،ی(ر.ك: مجلسشمارد  میو معتقد به آن را کافر  کند میمعاد را رد  يجا

ـ ا بـه ، اشـاره  يتحقق معاد جسم عنصر یامکان، وقوع و چگونگ ینقل ۀدلا ئۀبا توجه به ارا ی نقلـ  ۀدل
  رسد. یسته به نظر میز باینو بررسی آنها ه آن یشده علادعا

 يه معاد جسم عنصريشده علة نقلي ادعادلا

 48کنند، آیـۀ   . از جمله آیاتی که نافین اعادة جسم عنصري براي دیدگاه خویش به آن تمسک می1
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سورة مبارکۀ ابراهیم است که بر تبدل زمین و آسمان و غیریت آن دو در نشـئۀ دنیـا و آخـرت    
  داللت دارد؛

، نمونـه  يبـرا  دارد. ياخروي سورة مبارکۀ واقعه است که داللت بر عدم علم به انشا 61ۀ ی، آدیگر یۀ. آ2
ن اجساد و بـا  یارواح به هم ةرد که اعادیگ یجه میاز عدم علم به انشا و خلقت در آخرت، نت یعرب ابن
ز بـا اسـتفاده از   ین ملّاصدرا. )42و41، ص3تا، ج یب ،یعرب ، نخواهد بود (ابنيوین مزاج خاص دنیهم

ل یاز خـاك، آب و گـل تشـک    مرکب یجسمن دارد و از یدوم تبا ئۀکند که نش یفه استدالل میۀ شریآ
حرکـت و رجـوع بـه     يو بعث ابتـدا  رگبلکه م ؛ستین یو بدن ظلمان ينشده و معاد به خلقت ماد

  ؛)153 ص ،9، جم1981، ملّاصدرا( به اوست نزدیکیخداوند و 
نش او یآغـاز آفـر   بـا  یکه بر مشـابهت عـود آدمـ    شود ناد میسورة مبارکۀ اعراف است 29آیۀ  همچنین. 3

د و ننـ ک مـی د یا تأکینش در دنیدر آخرت با آفر هه بر شباهت اعادیآاین با استناد به  یبرخ داللت دارد.
نش یبه آفـر  یشباهت ياعادة اُخرو يرو نینند؛ ازادا یه بودن آن دو میوجه مشابهت را بدون مثال و شب

  ؛)42و41، ص3تا، ج یب ،یعرب ست (ابنیو بر مثال آن ن ردندا يویدن
کـه از نقـل (ر.ك:    ،نبودن نظـام آخـرت   یجیبه حرکتمند و تدر يمعاد جسم عنصر ینف يز برای. گاه ن4

 يا بـرا یـ را موجـودات عـالم دن  یـ آورنـد؛ ز  یم  لیشود، دل ی) استنباط م92، ص7، جق1413 ،يمشهد
سـت و  یدر کـار ن  یجیاسـت و در آن تـدر  » کـون یکن ف«اما آخرت، نظام  ،اند ازمند مقدماتیتحقق ن

  ؛)41- 38، ص1381، دی(مروار بدون ماده خواهد بود ي، موجود صوريدن موجویچن
 ینـ ین عمل و جزاسـت کـه از متـون د   یب ینی، رابطۀ تکوين معاد جسم عنصرینافدیگر . از جمله ادلۀ 5

: (یـونس » تَکْسبونَ ثُم قیلَ للَّذینَ ظَلَموا ذُوقُوا عذاب الْخُلْد هلْ تُجزَونَ إِالَّ بِما کُنْتُم: «دیآ یدست م  به
بِرُوا أَو ال   «؛ )54: (یـس » إِالَّ ما کُنْتُم تَعملُونَ فَالْیوم ال تُظْلَم نَفْس شَیئاً وال تُجزَونَ«؛ )52 ها فَاصـلَو اصـ

إِنَّما تُج کُملَیع واءبِرُوا سلُونَتَصمتَع نَ ما کُنْتُم16: (طور» زَو(.  
ن اعتبـار جـزا   یـ ت افعال و صورت اعمال است و بـه ا یغا ،ند که جزانک یداللت م هاآنات و مانند ین آیا

جـه، دار آخـرت   یت بـا نفـس اسـت. در نت   ین عمل و نیب  ن رابطه، مرهون رابطۀیهمان عمل است. البته ا
حـور و  در آنجا شود؛ بلکه  یا نفس عارض میکه بر آن صورت  ستین یجسمان ةماد ي،ویهمانند امور دن

  .)295، ص9، جم1981، ملّاصدرا (ر.ك: ک وجود موجودندیبه  یقصور و اشجار و انهار نفس آدم

    يجسم عنصر ةه اعاديعل ينقل ةادل يابيارز
م و یات سـورة ابـراه  یـ توان گفت گرچـه آ  یم يمعاد جسم عنصر یباب نف در یادلۀ نقل یابیدر مقام ارز
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فه بـر  یات شـر یـ ق آیـ تطب يبـرا  ين مجـوز یکنند، ا یرت ما و عالم آخین عالم دنیر بیواقعه داللت بر تغا
 ياریات بسـ یات و روایتر گفته شد، آ شیکه پ نخواهد بود؛ بلکه چنان يمخالف معاد جسم عنصر  دگاهید
نـدارد،   يبر انکار اعادة جسم عنصـر  یز داللتیسورة اعراف ن 29ۀ یآ د.نح داریتصر يعود جسم عنصر بر

 ق،1413 ،يد (ر.ك: مشـهد یـ فرما یان مـ یـ فه، وجه شبه را اهتدا و ضاللت بیشر یۀات ناظر به آیبلکه روا
  .)66، ص 5 ج

بنـا بـر   د گفـت اوالً  یـ ز بایـ نشـده اسـت   اسـتفاده   ینـ یمتـون د  ینبودن کـه از برخـ   ی جیتدر ةدربار
ـ ثان ح دارنـد؛ یتصر يبه معاد جسم عنصر ياریات بسیات و روایها، آ گفته شیپ کـه در آخـرت   نیبنـابر ا  اًی

را امکـان دارد در  یـ جـه گرفـت؛ ز  یرا نت يانکار اعاده جسم عنصـر  توان منطقاً ی، نمیستدر کار ن یجتدر
  .)45، ص 1381د، یمترتب شود (مروار يویدن يماد ين اجزایج بر همی، عدم تدرویژه یطیشرا

 يانکار معاد جسـم عنصـر   يمعنا  ن بهید، انداللت دار یز اگرچه بر معاد روحانیات نیاز آ یانیپا ۀدست
  د.یآ یدست م  گر ادله بهیاز د يصرناعادة جسم عو ست، ین

 يمعاد جسمان ةاقوال دربار

فقـط   يا ، عـده یتنها معاد جسمان یجه گرفت که برخید نتیبا یقت آدمیباب حق ن دریشیان پیهرچند با ب
 ياریبـه گفتـۀ بسـ    یآنکه معاد جسمانرند، با توجه به یپذ یگر هر دو معاد را مید يا و دسته یمعاد روحان
 ید، حتـ یـ آ یمـ  شـمار  ن بهیات دیفالسفه و متکلمان از ضرور)، 789ص ،4ج ،1380،يمطهر ( از محدثان

بـودن معـاد    ی از جسـمان  یعقالنـ  يریاند تا تصو دهیز کوشیدانند ن یکه انسان را همان جسم او نم یکسان
  نند.کق یش تطبیدگاه خویبر دن را یشده در د گفته یند و معاد جسماندهه ئارا

  يو دخان يبه جسم فلک يمعاد جسمان. ۱

اسـاس شـرع    نـد و آن را تنهـا بـر   ک یمـ نـاتوانی  اظهـار   یمعاد جسمان يبرا یل عقلیدلآوردن از  نایس ابن
در نـزد   ین وجـوه عقلـ  یبهتر یبوعل، يسبزواراما به گفتۀ  ؛)423ص ،ق1404 سینا، (ابن ردیپذ یمقدس م

  .)417ص ،1383 ،ياست (سبزوار دهکران یز بیش را نیخو
اعتقاد دارد کـه نفـوس جاهـل     بوعلی)، 355، ص3، ج1375(طوسی،  فارابیبا توجه به دیدگاه 

اگرچه اهل خیر باشند، پس از مفارقت از ماده، ممکن اسـت اشتیاقشـان بـه اجسـامی متناسـب بـا       
ند، بلکـه جـایز اسـت کـه اجـرام      گیرد که این اجسام بدن انسانی و یا حیـوانی نیسـت    نفسشان تعلق

رود و غیـر از آن را   سماوي یا دخانی باشند؛ زیرا تعلق و خواستشـان از بـدن و جسـم فراتـر نمـی     
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ثـواب و   سـینا  ابـن شناسند. البته این بدان معنا نیست که این نفس مدبر باشـد؛ بلکـه ازآنجاکـه     نمی
تنهـا از راه آالت جسـمانی حاصـل     انـد و  عقاب این گروه را از راه وهم و تخیل دانسته کـه مـادي  

شوند، به اجرام سماوي و دخانی نیاز است. این صـور خیـالی متناسـب بـا اعمـال نیـک و بـد،         می
 ).115و114، ص 1375سینا،  آور خواهند بود (ابن بخش یا رنج لذت

  نقد

 نایسـ   ابـن اسـت کـه    ییکند، ادعـا  یل استفاده میتخ يبرا يمثابه ابزار به ينکه نفس از اجرام سماویاالف) 
و  يبـا جسـم عنصـر    يعالوه بر آنکه تفاوت افالك و اجرام سماو ؛نکرده است  آن اقامه يبرا یلیدل

ـ ا بودن از کون و فسـاد)  اعال بودن (و برکنار سـینا،   ؛ ابـن 647و291، ص1379 ،سـینا  ابـن ( ن اجـرام ی
  است؛  دهابتنا دارد که اکنون خالف آن ثابت ش یوسیئت بطلمیبر ه ،)120ص ،1375

ـ ا انـد، از  ين ادراکات مادیل و وهم است و ایتخ يمبنا دگاه بر آن است که چون معاد برین دیب) ا رو  نی
مراتـب ادراکـات،    همـۀ حال آنکه  ؛از استیثواب و عقاب ن ياست برا یبه ماده که همان اجرام فلک

مثابـه ابـزار، بـه     بـه  یادراك حسـ ند و فقط ا از از آنین یو ب  ، همه مجرد از مادهیگرفته تا عقل یاز حس
  ؛ازمند استیماده ن
  ناسازگار است؛ ینیدگاه از چهار جهت با متون دین دین اشکال آن است که ایتر ج) مهم

ا یـ  یلـ یتخ يابـد، امـر  ی یا بهشت تحقق میکه در جهنم  يد که الم و لذت اُخرویآ یم ن بریاز متون چن .1
  ل و وهم باشد؛یآن تخ ياست مجرا دارد؛ گرچه ممکن تیست، بلکه واقعین یوهم

افالکـی کـه   ن نکتـه بـا بـدن    یـ د که انح داریتصر يبه معاد جسم عنصر ینیکه گفته شد، متون د چنان. 2
  ندارد؛ يناست سازگاریس نظر ابنمورد

منحصـر   نایسـ  ابـن تنها به گـروه مـورد اشـارة     ين عودی، چنین تصور از معاد جسمانیا یبر درست بنا .3
  ؛گیرد را دربرمیافراد  همۀست و ین

ن مطلب بـا برکنـار   ی) که ا56: (نساء ندستهبدن  ياز اجزا یناظر به سوختن و تبدل برخ ،اتیآ یبرخ .4
 ست.یر سازگار نییاز تغ يبدن اُخرو يبودن اجزا

  يمعاد با بدن مثال .۲

 انـد  معاد با بدن مثالیالن به یاز قا يرازیشو  يشهرزور، خ اشراقیش معتقد است یانیآشت ن یالد دجاللیس
 یش از امور جسـمان یب یاقشان به نور قدسیکه اشت ی، نفوسخ اشراقیشدر نظر . )71، ص1381 ،یآشتیان (
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 تعلـق  يگـر یکـه بـه سرچشـمۀ نـور دارنـد بـه جسـم د        يا خاطر جذبه از فساد جسمشان، به پسباشد، 
کـه عـالم   هسـتند  وت و سعادت از اهل شقا یاما گروه ؛)224و223ص ،2 ج ،1372 ،ي(سهرود ابندی ینم

کـه از راه  افـراد  ن یتحقق جزا دربارة ا يبرا .ستندیست و از عالقه به بدن منقطع نیشان متصور نیبرا یعقل
پیـدا  از یـ افـالك اسـت، ن   شکـه مظهـر   یبه بـدن مثـال   .)90و 89ص ،1 ج (همان، گردد یل حاصل میتخ
است که بعث اجسـاد   یده ، عالم اشباح مجرده نام چهارگانهان عوالم ین عالم را از میا شیخ اشراقشود.  یم
  .)235 و 234ص ،2 ج (همان، ابدی یا به آن تحقق مید انبیمواع و

  قدـن

ـ یوارد است؛ ز نیز خ اشراقیشدگاه یبر د سینا ابندگاه ین دربارة دیشیپ ينقدها و  نایسـ  ابـن ن مسـلک  یرا ب
دانـد   یمـ  ينفوس را اجسام سماو یل برخیموضع تخ سینا ابن. نیست یدر معاد چندان تفاوت خ اشراقیش
داننـد   یمـ  نیـاز  بـی لسوف حشـر نفـوس کامـل را    یل است و هر دو فین قول متمایز به این خ اشراقیش و

ل یـ به عالم مثال قا سینا ابندگاه آن است که چون ین دو دیا تفاوتتنها . )144و143ص ،1381 ،ی(آشتیان
از کون و فساد برکنار اسـت؛ امـا    يداند که بر خالف اجسام عنصر یم يریاث یست، افالك را از اجسامین

آن عـالم را بـه افـالك     يهـا  یژگـ یوو بنـابراین  ل اسـت،  یقا یبه عالم اجسام و اشباح برزخ خ اشراقیش
عالم مثال، عـالمى اسـت کـه موجـودات      سهرورديبه نظر  .داند ین عالم میافالك را مظهر ا ،نسبت داده
خیال است، با این تفاوت که صور خیـال،   و شکل دارند، اما ماده ندارند. این عالم همانند صورآن مقدار 

اند. در مقابـل، عـالم مجـردات مـاده و      خارج ذهن متحقق در اما این صور مثالى، ،وجودندمذهن  تنها در
 ).250ص ،1358 به ماده و مقدار متلبس است (کربن، عالم مادى، مقدار ندارد و

  بدون ماده ي،با بدن جسمان معاد. ۳

 و که منطبـق بـا ظـواهر کتـاب     یدگاهید :است  قابل استفاده یباب معاد جسمان دو نظر در آخوند از آثار
، آن بـر پایـۀ  کـه   یدگاهیـ اسـت و د  يمعاد به جسم عنصـر  یعن. ینیموافق با معاد از نظر محدث سنت و

را ادق  یق و دومـ یـ دگاه اول را دقیـ د یآملـ  ياهللا جـواد  تیآ شود. یصورت جسم بدون ماده محشور م
ازده یـ  ،اسـفار دوم در  يبـه معنـا   یجسـمان  اثبات معـاد  يبرا اصدراملّ. )83ص ،1381 (مروارید، داند یم

  :دهد یب میمقدمه ترت
1یو ماه ،اصل . وجود؛ستیبدون مابازا و مصداق ن یتابع آن است و وجود مفهوم ت  
در مصـداق  ، نـد ا و تشـخص اگرچـه در مفهـوم متفـاوت     ء به وجود آن است. وجودی. تشخص هر ش2

  ؛ابدی یر عوارض مشخصه، آن شخص و وجود خاص تبدل نمییمتحدند و با تغ
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دارد و  يزیـ رو نه فصـل مم  نیو ازا یب ذهنیرد و نه ترکیپذ یم یب خارجینه ترک ؛ط استی. وجود بس3
 يپـس وجـود امـر    .اسـت رندة شدت و ضعف، تقدم و تـأخر و...  ی؛ بلکه، پذيساز نه عرض صنف

  ؛مشکک است
ش بـا  یک حرکت متصل کـه اجـزا  یاست که اجزا و حدود   شده  . وجود در ذاتش حرکت دارد و ثابت4

مراتـب، شـخص واحـد     همـۀ اسـاس وجـود در    نیک وجود موجودند و برایستند، به یهم موجود ن
  ؛است

را ماده تنها حامـل امکـان و   یاش؛ ز ماده، به صورت آن است نه به یقت هر مرکب از ماده و صورتی. حق5
باشـد،   یء مرکب، بدون ماده بـاق ین اگر صورت شیبنابرا .و موضوع انفعاالت و حرکاتش است  قوه

    ؛ء موجود خواهد بودیقت شیتمام حق
ست و حکـم آن  یسان ن کیموجودات  همۀن وجود آن است، در یء که عیه در هر شی. وحدت شخص6

جه جسـم واحـد محـال اسـت کـه موضـوع       یکند. در نت یتفاوت م يبا جواهر ماد یدر جواهر نفسان
ن یدر عـ  یامـا جـواهر نفسـان    ؛ش امور متخـالف را نـدارد  یرا وجودش گنجایز ؛اوصاف متضاد شود

اش بـه   احاطـه گیرد، د و کمالش شدت باین هرچه انسان تجرد ی. بنابرااند امور متقابلپذیراي وحدت، 
تـوان گفـت مـدرِك تمـام ادراکـات       یجه میشتر خواهد شد. در نتیور متخالف بام را و اشتمالش بیاش

توانـد   ی، نفس مدبر است که مـ یو انسان یوانی، حیعیافعال طب ز فاعل همۀیو ن یعقل و یالی، خیحس
ن یـ اسـاس ا  نـد و بـر  کا تا عقل فعال و باالتر از آن صعود ی و ،نزول یعیآالت طب به مرتبۀ حواس و

  ؛گر، مجرد از آن باشدیک مرتبه به ماده تعلق داشته باشد و در مرتبۀ دیتواند در  یاصل، نفس م
اسـت، وجـود و تشـخص     یرو تا نفس بـاق   نیتشخص بدن به نفس است نه به جرم آن. ازا ت وی. هو7

اس اگـر  یـ ن قینـد. بـه همـ   یاب رییـ ف تغیک و ن، کمایهرچند اجزا و لوازمش مانند  ؛بدن استمرار دارد
گـردد، در    لیدر آخـرت تبـد   يا به صورت اخـرو یدر برزخ و  یبدن به صورت مثال یعیصورت طب

 یجیاتصـال تـدر   ينه که همان نفس اوست وحـدت دارد و دارا یت انسان بعیهو ،ن تحوالتیا همۀ
بلکـه آنچـه اعتبـار     .سـت ین ییآن اعتنا يجوهر و حدود وجود هاي ویژگیبه  ،ن حرکتیاست. در ا

 .سـت یمرکـب ن  يمثابه جنس و امر مـبهم، قـادح بـه بقـا     دارد و تبدل ماده به دارد، نفس است که بقا
  ؛خ استید شاب و شیهمان ز ،طفل دیز سبب ندیب

 ،ن عـالم بـوده  یست، بلکه مجرد از ایآن ن ياز اعضا يا عضویاست که قائم به بدن  يال جوهری. قوة خ8
  ؛ات قرار داردیعین عالم مفارفات و طبیب یدر عالم
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بلکـه هماننـد    ؛سـت ین یحلـول  یامیگر، قید یا محلی) به نفس یالی(از جمله خ یتمام صور ادراکام ی. ق9
اضـافۀ   یـا به خـروج شـعاع، انطبـاع و     ي،مانند ادراك بصر یجه، ادراکیام فعل به فاعل است. در نتیق

ادراك ر از یـ نفس به بدن تعلق دارد غ یتا وقت ین مدرِك و مدرك نخواهد بود. ادراك حسیب یاشراق
ـ    ؛ است یازمند مادة خارجیرا نیاست؛ ز یالیخ  یبـاق  ین دو تفـاوت یـ ن ایاما با قطـع تعلـق از بـدن، ب
را انجـام   ینفس با آن افعـال  ،طرف شده بر  شز با خروج از بدن ضعف و نقصیال نیماند و قوة خ ینم
ند و چون با قطـع  یب ید، مید یال آنچه را که با حس میداد. نفس با خ یگر قوا انجام میدهد که با د یم

جـه ادراك  یدر نتو د ونشـ  مـی  یکـ یشـهوت   و د، قـدرت، علـم  نـ ابی یتعلق از بدن، همۀ قوا اتحاد م
  خواهد بود؛ همان احضار نزد نفس و قدرت بر آنها ،اتیمشته

د، نـ ابی یکه از فاعل با مشـارکت مـاده صـدور مـ     گونه  ، اشکال و مانند آن، همانيمقدار يها . صورت10
ش افـالك  یدایـ کـه پ  چنان ؛دشون ز صادریو بدون ماده ن یکه از فاعل، تنها با جهت ادراک ممکن است

ن در صـورت رفـع اشـتغال قـوة     ین است. بنابرایشیو بدون مادة پ یاختراع یعقل يو کواکب از مباد
ت یـ را در نها یتواند صور و اجسام یاش م ، نفس با قوة مصورهیعیو طب یوانیح يال از افعال قوایخ

 يرو بـرا  نیـ نـد و ازا کشتر باشد، اختـراع  یب ياز محسوسات ماد رشیکه تأث يا گونه  ت وجود بهشد
  ؛نباشد يازیادراك به ماده ن

عـالم صـور    یانیـ عت است؛ عـالم م یعالم طب هان آنیتر نییپا :. عوالم با کثرتشان در سه نوع منحصرند11
و  ین عوالم، عالم صـور عقلـ  یتر یعال و مجرد از ماده است که استعداد صفات متقابل را دارد یادراک

ن عـوالم  یـ تشخصش ا يتواند با بقا یاست که م یان موجودات، تنها نفس انسانیاست. از م یمثل اله
در  یجیف تـدر یـ اوست و بـا تلط  یعیت که مبدأ وجود طبیتواند با تحول از طفول یرا مید؛ زیمایرا بپ

ن یـ با گذر از اپس  ؛ابدی ینفسان يباشد و اعضا  ت داشتهیبعث صالح يبرسد که برا ییذاتش، به جا
  باشد. یعقل ییاو اعضا يو برا بیابد یعقل يدارد که وجود ییعالم توانا

 روشـن اسـت و   ین دربـارة معـاد جسـمان   یقـ یموجب  کنندة شک و دگاه برطرفین دیا ملّاصدرااز نظر 
 ينـه بـدن عنصـر    ؛خود بـدن اسـت   ،امتینفس و بدن است و مبعوث در ق معاد به شخصِسازد که  یم
 ،م1981 ،ملّاصـدرا ( انـد  لیـ ون قایکـه اشـراق   ، چنانیند و نه بدن مثالیگو یمتکلمان م یکه برخ چنان  گرید
  .)198- 185ص ،9ج

  نقد

پنداشـته   ياتحـاد  یعـ یبب طیـ و بدن رابطۀ ماده و صورت و ترک ینفس انسان ۀرابط ،دگاهین دیدر ا )الف
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ء به صورت آن است، معـاد روح  یش  تیئیست و چون شیدر کار ن یتین آن دو، ثنویشده است که ب
 ؛ر اسـت یناپذ خدشه یسخن ،ء به صورت آن استیت شیئینکه شیاعادة صورت بدن است. ا يمعنا به

سـت و  ین پـذیر  انفکـاك ب شده و یرا اوالً صورت با ماده ترکیست؛ زی، صورت بدن نیاما نفس انسان
بـا   ی، روح انسـان ینـ یحال آنکـه مطـابق بـا متـون د    رود،  انفکاك یابد، از بین میاگر صورت از ماده 

نش روح یاسـت، آفـر   یح کـه بـر نقـل مبتنـ    یاً به نظر صـح یماند؛ ثان یم یانفکاك از بدن، همچنان باق
ز بـا  یـ ن ین انفکـاک یچنـ  سـت و ین الحـدوث  جسـمانیۀ داشته و روح   ش از بدن تحققیطور مجرد پ به

نفس اسـت و رابطـۀ    يندارد؛ بلکه بدن ابزار انجام کار برا يبودن نفس و بدن سازگار  صورت و ماده
 اسـت  اي ینیت تکـو یـ ن والیچن ينفس بر بدن دارا ،کاتب و قلم بوده یاآن دو، از گونۀ مدبِر و مدبر 

اسـت   برقـرار  یبدن و نفس نبات نیواقع، رابطۀ ماده و صورت ب. در)488 و 487ص ،1389 ،یاضی(ف
روح عقـل   یعنی از دو روح، یافت، آدمیتوان در یات میگونه که از روا . آنین بدن و نفس انسانینه ب

ات بـا  یـ رود، امـا روح ح  یخـدا مـ   يروح عقل هنگام خواب به سو .ات برخوردار استیو روح ح
 ينفـس هنگـام خـواب بـه سـو     ان شده اسـت کـه   یگر بید یتیز در روایشود. ن یمرگ از بدن جدا م

  .)27ص ،58ج ؛43ص ،61ج ،ق1404 ،ی(مجلس ماند یم یکند و روح در بدن باق یآسمان عروج م
اسـت کـه در    یهمـان معـاد روحـان    ملّاصدرادگاه ی، دیآمل یتق رزامحمدیمهمچون  یبزرگان ۀبه گفت ب)

بـه نفـس دارد و مجـرد از     يام صدوریاست که ق ی، بدن مثالیاز بدن جسمان ملّاصدرات منظور ینها
داحمد یآقاسـ . )460ص ،2ج ،ق1416 ،یبا شرع مقدس مطابقت ندارد (آملـ  دیدگاهن یماده است که ا

ات یـ داند کـه آ  یم يمعاد بدن عنصر دربارةشبهات  یاز برخ یرا ناش يکردین رویز چنین يخوانسار
  .)255ص ،ق1399 ،ي(خوانسار دکنن یح میات به آن تصریو روا

  مدرس يآقاعل دگاهيد. ۴
ن زودبـا افـ   ،، پاسـخ آخونـد را تمـام ندانسـته    ییشتر اصول صدرایرش بیضمن پذ يزنوز یآقاعلم یحک

صـدد  ) و با تکمیل مقدمات، در691ص ،1387 محقق داماد، ( رسد یمتفاوت م يا جهیگر، به نتید یمقدمات
ان یـ ب ،گذاشـته   تفـاوت  يعتبـار ا و یقین مرکب حقیشان در ابتدا بیا د.یآ یبرم  ياثبات اعادة جسم عنصر

ـ  )دارنـد  يکه در آن دو جزء اتحاد وجـود  یبیترک یعنی ( یقیب حقید که ترککن یم ـ یب واقـع   ین دو جزئ
ت و تحقـق دارد و موجـب تحصـل    یـ فعل يگـر یابهام دارد و استعداد و قوه اسـت و د  یکیشود که  یم

  ان دارد.یاجزا جر همۀن اتحاد در یگردد و ا یمرکب م
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آنکـه قـوه و     بدن را با توجه بـه  ،دانسته یقیحق يب بدن و نفس را اتحادیدر ادامه ترک يم زنوزیحک
اسـت کـه در    يا نفس با قـوه  یقیواقع اتحاد حقشمارد. در برمیب ین ترکیاز ا یرندة نفس است، جزئیپذ

 ،نفـس ن اعضـا و  ین ایب بیز ترکیاست و ن ياعتبار یبیترک ،بدن ين صور اعضایب بیاما ترک ؛بدن است
رات در اعضـا  ییـ رو تغ نیـ ب نفس با قوه و مادة در بدن است؛ ازایتبع ترک اما بالعرض و به یقیحق یبیترک

دانـد کـه    یم یقیآن را حق يب مراتب نفس و قواین ترکیچنمهوي ست. ین یمخل وحدت شخص انسان
 واتحاد دارنـد. البتـه ا   يسار یکه همه با وجود نفسان یحال در ؛ن ماده استییپا و مرتبۀ ،مرتبۀ باال صورت

ر حاالت بدن ماننـد سـرخ شـدن از    ییه، تغیتغذ نمو و مانندنفس به بدن  يریابط تدبواساس ر در ادامه بر
بـودن رابطـۀ نفـس و     ی از تبعـ ی، شدن حاالت نفسـان   ر اثر ترس به خاطر عارضبشدن  ا زردی تلاخج

در وي دانـد.   یمـ  یقـ یحق يز اتحادیاعضا را نرو اتحاد نفس با صور  نیا ند و ازک میصور اعضا استدراك 
 يو قاعـدة آن صـور اعضـا    ،ند که رأس آن قوة عاقلـه ک یفرض م یجه مراتب نفس را شکل مخروطینت

 يبـرا  يزنـوز اسـت.   يعلـت اعـداد   و مرتبـۀ سـافلْ   ی،جـاب یست که مرتبۀ باال علت ا همراه با مواد آنها
و  .آورد یمـ   زنـد، مثـال   یسـرم  یبدون التفات از آدمـ  کهرا  ینفس، صدور اعمال ياعداد بدن برا حِیتوض

  شود. ینفس م يآن عمل برا  ۀکه مواظبت بر اعمال، معد حصول ملک معتقد است
از مفارقـت   پـس  یآن دو، حتـ  یقیب حقیو نفس و ترک ين بدن مادیب یت ذاتین سنخیبا توجه به ا

ـ را یـ قـرار اسـت؛ ز  نشـئات بر  همـۀ ن اتحاد در یشود و ا ین نفس و بدن قطع نمیز ارتباط بین ن یـ ر اثـر ا ب
 یواسطه، هر بـدن   نیا  از آن است که به یعیحامل ودا يرقصدیو غ یعیطور طب مسانخت و اتحاد، بدن به

ت یـ دهد تا به غا یش ادامه میاز مفارقت، بدن به حرکت استکمال خو پسشود و  یز میگر متمایاز بدن د
ـ  نفس کلی است ـ   محرك بدنْ، انین میدر ا .اش که همان اتحاد با نفس است برسد یذات نفـس   یکـه مرب

ت یـ نسـبت بـه بـدن از فاعل    ینفس جزئ يو از مجراـ   ذات آن مناسبت دارد است و با ملکات و یجزئ
  .)92- 88ص ،2ج ،1387 ،يزنوزمدرس است (ار برخورد

  ياصفهان ياهللا غرو تدگاه آييد
بـه اثبـات معـاد     ،اسـت  يم زنـوز یحکـ دگاه یـ گانه که برگرفته از د پنج یز با ذکر مقدماتین اهللا غروي آیت

  :اند پرداخته یجسمان
بـا اعضـا از جهـت     ،تبـع آن  است اتحاد دارد و بـه  ينجا منظور از آن، روح بخارینفس با بدن که در ا .1

  ؛اند، بالعرض اتحاد دارد ماده يروح بخار يآنکه برا
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حدوث نفس مشروط بـه آن اسـت    یعنی ؛نفس دارد يبرا ياعدادت یمنبعث از اعضا، عل يروح بخار .2
ق نفـس بـه   یـ ض وجـود از طر یفـ  یعنی ؛دارد یجابیت ایعل يروح بخار يگر نفس براید يو از سو

 و اعضـا برقـرار اسـت. بـر     ين روح بخاریز بین ین نسبتیچن ويد. از نظر شو یافاضه م يروح بخار
وگرنـه   ؛ن آن دو محقق اسـت یب یذات یمناسبت برقرار است،ن بدن و نفس یکه ب یتیاساس اتحاد و عل

  ؛بدون مخصص خواهد بود ،گریکدی يجاب برایاختصاص بدن و نفس به اعداد و ا
آن هنگـام   یبرخـ  .اند نکه اجزا با هم مختلفیا مگر ،کنند یم  عالم، کمال ذاتشان را طلب يع اجزایجم .3

 نمونـه  يبـرا  .رسـند  یشوند و به کمال باالتر نم ینم ش خارجیرة نوع خویکه به کمالشان برسند از دا
رسـد،   یکه به درجۀ نفس ناطقـه مـ   ین نامیجنبا این حال وان، انسان. یشود و ح یوان نمی، حدرخت

بـاالتر   يشود تا بـه حـد   یآماده م يدن به هر حدیاست، با رس یمراتب ين نفس ناطقه دارایچون هم
  ؛متصل شود یکلا عقل یه یتا آنکه به نفس کل دست یابد

 یعـ یشـود نفـس ودا   ین نفس و بدن برقرار است که موجب میب یذات یمناسبت 2 و 1 اساس مقدمۀ بر .4
ن نفـس و  یـ ر از ایـ رو بـدن بـه غ   نیکند؛ ازا یز میگر ابدان متمایگذارد که آن را از دب يجا  در بدن به

  ؛ابدی ین بدن اتصال نمیر از ایز به غینفس ن
واسـطۀ مناسـبت ذاتـی و     گرچه بدن دیگـر معـد نفـس نیسـت، نفـس بـه       . پس از مفارقت نفس،5

کنـد. هرچـه    شود و بدن و تراب آن را حفظ می استخالف ودایع از علیت براي نفس ساقط نمی
شـود. ایـن    اي که ابدان مقربان فاسـد نمـی   گونه تر خواهد بود؛ به  درجه باالتر باشد، علیت قوي

کند؛ تا آنجا که به وصول نفس در آخرت  د حرکت میبدن تحت تدبیر نفس به سوي کمال خو
  ).1364غروي اصفهانی،  شود (  نایل

  نقد
انـد دچـار    کرده گرچه سخن این دو حکیم دربارة اعادة جسم عنصري صحیح است، دلیلی که ایشان بیان 

ـ    دن یـا  اشکال است. از جمله اشکاالت این دیدگاه، ترکیب ماده و صورت از راه اتحاد نفـس انسـانی و ب
تـر بیـان    گونه که پیش تبع ترکیب نفس با بدن است؛ زیرا همان اتحاد بین نفس انسانی و روح بخاري و به

شد، حق آن است که رابطۀ نفس انسانی با بدن، رابطۀ ابزار و صاحب ابزار است، نه آنکه بر نفس و بـدن  
بر رابطۀ صورت و مـاده باشـد،    اي که مبتنی ترکیب اتحادي حاکم باشد. بر این اساس هیچ مناسبت ذاتی

کنند، تنها دلیل نقلی دارد؛ زیرا برخی روایـات بـر    شدنی نیست و آنچه ایشان در باب ودایع بیان می اثبات
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). 43، ص7م، ج1404کنند داللت دارند (مجلسـی،   حفظ طینت که متکلمان از آن به اجزاي اصلیه یاد می
که با گذشت سالیان متمادي، همچنان باقی مانده اسـت،   ممکن است براي این دیدگاه به اجساد بزرگانی

گویند: بدن انبیا و اوصیا با گذشت سه روز و یا چهـل روز   می استشهاد شود یا حتی به برخی روایات که 
) 901ق، ص1425؛ فـیض کاشـانی،   551، ص22 ج ،ق1404رود (مجلسـی،   همراه با روح به آسمان مـی 

ا راه تبیین چنین ارتباطی بین این ارواح و ابدان مطهر، مـاده و صـورت   واضح است که تنه شود. پر استناد 
  گفته نخواهند بود. بودن روح و بدن نیست و در نتیجه چنین وقایعی دلیلی بر مدعاي پیش

  ينيقزو يعياهللا رف تدگاه آييد. ۵
قطعـی بـا    التزام به دیدگاه صدرایی دربارة معاد جسـمانی را دشـوار، و آن را مخـالف    علّامه رفیعی

باره دیدگاهی دیگر دارد. وي بر این باور اسـت کـه تـا      ظاهر آیات و روایات دانسته است و در این
آن وقتی مادة عنصري براي زندگی ابدي استعداد یابد، روح پـس از مـرگ بـه جسـد مثـالی تعلـق       

دست   شدن را به گیرد و پس از آنکه خاك عنصري تحت تکامل طبیعی، شایستگی بدن اُخروي  می
گیرد که البتـه   یابد. در آن هنگام، بدن برزخی به بدنی خاکی تعلق می آورد، معاد جسمانی تحقق می

اند؛ یعنـی بـدن برزخـی مطـابق ملکـات و بـدن خـاکی         این دو نه در عرض هم، بلکه در طول هم
  اخروي، مطابق شکل و هیئت بدن برزخی است.

قاً همانند تولد گنـدم از دانـه   یرا دق يویبدن دن یعنی ی،تراب ةاز ماد يش بدن اُخرویدای، پیعیعلّامه رف
دهـد، از   یۀ خـود را از دسـت مـ   یـ شود و صـورت نوع  ین فاسد میگندم در زم ۀرغم آنکه دان داند. به یم

  .)166ص ،1376 ،ی قزوینیرفیع ( ابدی یشده، گندم تکون م فاسد ةهمان ماد

  قدـن
از تناسـب بـدن   گفـتن  ل اسـت، سـخن   یقا يمعاد جسم عنصر به ینیدگاه مطابق با متون دین دیگرچه ا

ز یـ ن اهللا رفیعـی  آیـت ل اسـت و  یـ بدون دل ییا تکامل آن، ادعایو  یت بدن برزخیئبا ملکات و ه ياُخرو
بـودن    مماثـل  یعنـ یخـالف آن،   ینـ یشد، از متون د  تر گفته شیکه پ ؛ بلکه چنانستا  نفرموده  اقامه یلیدل

  د.یآ یدست مه بي و اُخرو يویبدن دن

  ييخ احمد احسايدگاه شيد. ۶
لۀ ئاسـاس آن، سـه مسـ    است کـه بـر  » ییایبدن هورقل« ،ییشیخ احمد احسا يها دگاهین دیتر از مهم یکی

۸۴     ۱۳۹۱، سال سوم، شماره دوم، پاييز و زمستان  

ل یـ ر و تحلیرا تفسـ  یو معـاد جسـمان   ات امام زمـان ی، طول حامبریپ یمعراج جسمان یعنیمهم، 
، یبرغـان  یملّامحمـدتق جملـه   علمـا از  یبرخـ  يسـو  از ور ایتکف یل اصلی، دلیخیبر نقل تار کند. بنا یم
  .)1380،ي(عابد است  بوده یدربارة معاد جسمان شدگاه معروفید

داند: جسد اول همان بدنی است که از عناصـر   انسان را داراي دو جسد و دو جسم می احسایی
او این جسد ماننـد  گردد. از نظر  چهارگانۀ زمانمند تشکیل شده، که این جسد در قبر به خاك بازمی

آورد و لـذت و الـم و طاعـت و معصـیتی متوجـه آن       مـی  پوشیده است و در لباسی است که آدمی 
نیست؛ اما جسد دوم، همان طینتی است که طبق روایات، بدون آنکه فزونی یا کاستی یابـد، در قبـر   

آیـد.   شمار می هماند. این جسد هورقلیایی است و بدن عنصري تمرض آن ب طور مستدیر باقی می به 
بیننـد   آید و تنها هورقلیاییان آن را مـی  شدن بدن عنصري، دیگر به دیدة اهل دنیا درنمی پس با زایل 

، احساییشوند. در نظر  یابد و افراد با آن به بهشت یا جهنم وارد می و همین بدن است که حشر می
ي، عرَض جسـد هورقلیـایی   یابد. ازآنجاکه جسد عنصر معاد جسمانی با همین جسد دوم تحقق می

  کند.  شود، با تصفیۀ کثافات عنصري از جسد دوم، وزن این جسد تغییر نمی شمرده می
ف است که حامل و مرکب روح در عالم برزخ است و با مـرگ از جسـد اول   یلط یجسم اول جسم

(در ي ویـ دنالسـالم) و روح منـافق در آتـش     ي(در واد يویمن در بهشت دنؤابد و با روح می یمفارقت م
از  ین نفخه، کثافـات و عـوارض برزخـ   ینخست است که با ا ۀتا نفخ ین همراهیبرهوت) همراه است. ا

 ییایواقع جسم دوم همان جسم اول و دن، جسم دوم است. درهین تصفید و حاصل اوش میه یجسم تصف
. انـد  افتـه ی  والکه جسد دوم همان جسد اول است که اعراضش ز چنان اند؛ شده  لیاست که اعراض آن زا

 ز بـا جسـم اولِ  یـ و ن یبـاق  و جسـد دومِ  یفان داند که با جسد اولِ ین جسم دوم را نفس میهم ییاحسا
  رت دارد.یمغا یفان

 يجسـد عنصـر   ،ف است کـه کثافـت آن  یف و کثی، لطيویدن ید جسم مرئیگو یان میدر پا ییاحسا
مرْکـب   ،ف آن که در برزخیاما لط ؛ماند یم یدر قبر باق ،که جسد دوم است ،ف آنیشده است و لط هیتصف

ف که جسـم  یف آن لطیو لط رود مین یاول کثافاتش از ب ۀشود، با نفخ یده میجسم اول نام روح است و
  .)191- 198ص ،1361 ؛ همان،51- 45ص ،4ج ،ق1424 ،ی(احسای ماند یم یدوم است، باق

  قدـن
تنهـا  دیـدگاهش  و کند  نمیاقامه  هابر آن یلیدلوي است که  یبر سلسله اصطالحات یمبتن ییاحسادگاه ید
سـت.  رو به رو یبودن با اشکاالت ی از جسمان ین تلقیماند. ا یم یباق یدربارة معاد جسمان يا هیمثابه فرض به
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د کـه  ساز  یممطرح را  یدگاهید سرانجاممند باشد،  نظام  اي شهیدگاه در قامت اندین دیتوان گفت اگر ا یم
ـ » جابرسـا « و »جابلقا«، »ییایهورقل« گانکه از واژ ین کسنخستیرا ی؛ زبودمعتقد به آن  خ اشراقیش ن یدر ب

گـاه جابلقـا،   یجا شـیخ اشـراق   .)298ص ،1380،ي(عابد است يسهرورد استفاده کرده، یاسالم يحکما
اشـراق،   ۀفلسـف  دیدگاهاز  .)254ص ،2ج ،1372 ،يدرداند (سهرو یم هشتم میا را در اقلیجابرسا و هورقل

م ی، اقلـ استن عالم یکه مقدار دارد و خارج از ا یشود و عالم یم میم تقسیبه هفت اقل یعالم جسمان کل
عـالم افـالك مثـل     جزءا یاند و هورقل عالم عناصر مثُل يهشتم است. جابلقا و جابرسا دو شهر از شهرها

 .)594ص ،1372 ،يشهرزور ن عالم وارد شد (یبه ا يتوان با بدن عنصر یاست که نم
رو  نیـ باشـد. ازا  پـذیر  قیـ تطب یمثال اشـراق  يها یگ ژین ویز بر این ییاحسا ییایرسد هورقل یبه نظر م
معـاد جسـم    ةکنند انیب ی،نقل ۀدلاز وارد است از جمله آنکه یدگاه نین دیبر ا خ اشراقیشدگاه یاشکاالت د

  .یاند نه عود جسم مثال يعنصر

  يريگ جهينت
  آیـد آن اسـت کـه اوالً عـود جسـم عنصـري       دست می از ادله نقلی به گیري آنچه  . در مقام نتیجه1

  کننـد؛ ثانیـاً طبـق    دارد، اخباري بر وقوع و چگونگی تحقق ایـن اعـاده داللـت مـی     تنها امکان  نه
  روزه اسـت؛ ثالثـاً    برخی روایات، این اعاده همانند رویش از زمین، بـر اثـر بـارش بـاران چهـل     

انـد، بـا اجـزاي     گونه که برخی متکلمان گفته جسم عنصري همانمطابق با متون دینی، بازگشت 
کننـد، نـه    مـی  شود؛ رابعاً ادلۀ نقلی بر مماثلت بین بدن اُخروي و دنیوي داللت  اصلیه محقق می

  عینیت آنها؛
اسـت،   یاست، معاد نه جسم فلکی مبتن ینیکه بر متون د ي. بر اساس امکان و وقوع اعادة جسم عنصر2

واقـع، تنهـا   ، درریـ دگاه اخید .دهد یح میتوض ملّاصدراکه  اي گونه  به يو نه بدن اُخرو ینه جسم مثال
    ؛است یهمان اعادة روحان

 یتفتـازان ماننـد   یدگاه متکلمـان یمماثلت برقرار است، د يویو دن ياُخرو ين بدن عنصرینکه بیبر ا . بنا3
ـ  ینیقزو یعیاهللا رف آیتن، یافزون بر ا ست.یمماثلت سازگار ن یل نقلیاند، با دل تینیکه معتقد به ع ن یب

را همچـون   يو اُخـرو  يویـ ز نسبت بدن دنید و ننک میتناسب برقرار  یو ملکات نفسان يبدن اُخرو
جـه  یتوان نت ین میبنابرا .ستیدر کار ن ین دو بدن مماثلتین ایدگاه، بین دیداند. طبق ا یدانه به گندم م

  ؛ندارد يسازگار یز با ادلۀ نقلین نگاه نیگرفت که ا
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انـد، رابطـۀ    . ادلۀ نقلی که ناظر به انفکاك روح انسانی از بـدن، و بقـاي آن پـس از ایـن مفارقـت     4
راه، نسـبت    تـوان از ایـن   کننـد و نمـی   صورت و ماده بودن را بین نفس انسانی و بدن نفی مـی 

 مـدرس دیـدگاه  ایـن   اي را که بین آن دو برقرار است براي نفس و بـدن ثابـت کـرد. بنـابر     ذاتی
توان ادعاي تدبیر بدن عنصري از سـوي نفـس    پذیرفتنی نیست و نمی غروي اصفهايو  زنوزي

  کرد. پس از مفارقت را اثبات 
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