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Abstract 

The purpose of the present study is to review the fundamental philosophical 

components in the rational analysis of bodily resurrection. The method of study is 

descriptive analysis and the findings indicate that some components such as writing 

the place of argument, proving the world of ideas, the distinction between the stages 

of human and those of the real external world, the conception of physicality and 

materiality, the resemblance between the other-worldly bodies and worldly bodies, 

the place of imagination in the creation of bodies, the distinction between this world 

and the hereafter, and the explanation of the resurrection body have all a basic role in 

the approval or rejection of bodily resurrection. 
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 چکیده

های بنیادین فلسفی در تحلیل عقالنی معاد جسمانی بود. روش  پژوهش حاضر بررسی مولفههدف 

، ها از قبیل تحریر محل نزاع ها حاکی از آن است که برخی مولفه تحلیلی بوده و یافته -پژوهش توصیفی 

عینیّت یا ، یتو مادّ یتمفهوم جسمان، خارج حقیقی تفاوت مراتب انسان با مراتب عالم، ثبوت عالم مثال

تفاوت دو عالم دنیا و ، و خلق ابدانینش آفر در یالنقش قوّه خ، مثلیّت ابدان أخروی با ابدان دنیوی

 نقش اساسی در اثبات یا انکار معاد جسمانی دارند.، آخرت و تبیین بدن مثالی
 

 معاد جسمانی.، معاد روحانی، فلسفه، مالصدرا، ابن سینا ها: کلیدواژه

 
  

                                                           

، استاد راهنما: فالسفه اسالمی در باب معاد جسمانی ءبررسی آراحوزه، با عنوان:  0نامه سطح  پایان پژوهش حاضر برگرفته از:. 1
 است. 6511، استاد مشاور: حسن معّلمی، ارائه شده در سال ین رضانژادعّزالّد 

 53/66/6511 تاریخ پذیرش:؛    61/66/6511 تاریخ دریافت:
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 مقدمه .1

ن مسائل از لحاظ یتر دهیچیاز پ بوده و سترگ در حکمت و تعّقل یبزرگ در اسالم و اصل یرکن، دمعا
 .(053و 011ص، 6550، صدرالمتالهین) باشد ت میل در رتبه و شرافئدّقت است و از اعظم مسا

 دهآممیان ه سخن ب، ه در مورد معادیحدود چهارصد آ، ن متن اسالمیتر لیمثابه اص در قرآن به
ها معاد را محال  انسان یکه برخفرماید  میم ی(. قرآن کر615ص، 0ج، ق6061، ی)سبحان است

کما  .(5-1، ؛ ق57-55، )مومنون با استبعاد با آن برخورد کردند ی( و برخ8-7، )سبا دانستند می
  ؛11، )نمل ن مسئله را انکار کردندیباز زده و ا سر، رش آنیاز پذ یگر با عناد درونید ینکه برخیا

 (.5، ءنبا
، 1ج، م6186، نی)صدرالمتأّله ده و غامض بوده و هستیچیهرچند فهم مسائل معاد از امور پ

اثبات مبدأ است؛ چون  یدگیچیش از پیب، معاد یده بودن و دشواریچیپ، یبرخ ۀ( و به گفت671ص
ا یر مورد اصل معاد د، زیعالم ن یاز معتقدان به خدا یبرخ، کنند  یمرا انکار ون که معاد یعالوه بر مادّ 

 یمتکّلمان و فالسفه اسالم، رانو مفّس  بودن آن دچار شّك شدند. اّما مسلمانان عموما   یجسمان
امت هستند. با اینکه قائالن به معاد پذیرفتند که یقائل به معاد و اصل تحّقق رجوع انسان در ق، خصوصا  

بعد از مرگ در عالمی دیگر ، م است و انسانمعاد به معنای عود و رجوع انسان به عالمی غیر از این عال
که مرکب از دو  - و کدامین بخش از انسان ؟باشد چه می، اّما در اینکه موضوع این عود، گیرد قرار می

متعّلق ، امتیا در قیاختالف کرده و در پاسخ به این سوال که آ ؟گردد برمی - بخش روح و جسم است
گردند  یز همگام با ارواح برمیابدان ن، ا عالوه بر عود روحی ؟استان یفقط روح انسان و ارواح آدم، عود

 کیفّیتبا اهمّیت  ۀمسئل، آراء شده ۀآنچه که معرک، لذا. چند دسته شدند، آیند به شمار می و متعّلق عود
گر قائل به معاد ید یبعض، صرف شدند یدند و قائل به معاد روحانیقول اول را پسند یبرخ .معاد است

یک ، ه آن است که کدامین مولفه و کدامین بنیاد ساختاریئل. اما مسردیدندتوأمان گ یروحان و یجسمان
شود که فیلسوفی  باعث می، کلیدی ئلۀو کدامین مس ؟برد متفکر را به سمت پذیرش معاد جسمانی می

 ؟از پذیرش آن روی برتابد، دیگر
 سیاری ازب، دلیلن یبه هم، ده و هستخ بشر بویاز مسائل مهم در طول تار، معاد ۀاز آنجا که مسئل

ت وقوع معاد و یفیجوانب معاد پرداختند که ک یبرخ یتا متأّخران به بررس یمحّققان و فالسفه از فاراب
 . از ابعاد مورد بحث بوده است یکیبودن آن  یا جسمانی یروحان

نب، معاد مبدأ و، نجات، شفا» انندسینا در اکثر کتب م ابن و  ون الحکمةیع، هاتیاإلشارات و التّ
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. پردازد معاد می ۀبه تبیین مسئل، شود وارد می ه معنی اخصوقتی به مباحث الهّیات ب، «عالئی ۀدانشنام
به تشریح  - البته با قبول انتساب آن به بوعلی -« فی المعاد ةاالضحوی»طور خاّص در کتاب  هب همچنین

  .امر معاد پرداخته است ویژۀ
، پرتونامه،  االلواح العماّدیة، المشارع و المطارحات» د از جملههای خو شهید سهروردی در کتاب

در سیر ه است. به تشریح مسائل معاد هّمت گماشت« االشراق ةحکم»در کتاب متقن بویژه و  «تلویحات
ود از جمله های خ رسیم، صدرالمتأّلهین شیرازی در اکثر کتاب تاریخی، وقتی به حکمت متعالیه می

هعرشیه، ال» ه، شرح الهدایة االثیریّ ه، تفسیر القرآن، المظاهر االلهیّ عموما  بدان پرداخته و « ّشواهد الّربوبیّ
، مبانی و اصول معاد جسمانی را تشریح « زادالمسافر، مفاتیح الغیب، المبدأ و المعاد» در کتب خصوصا 

 الحکمة المتعالیة»م معاد و جسمانّیت آن را در کتاب قیّ  پیرامونتمام سخن  همچنین .کرده است
 پاسخ زمینهبه شبهات در این ، ی سخنان فالسفه دیگرواکاوبررسی نموده و با « یا االسفار االربعة

 .داده است
 یل الّرشاد فیسب»با عنوان  یدر کتاب، یم مدّرس زنوزیآقا علی حک همچونبزرگان دیگر  یبرخ

ن یهمچون محمدحس یافراد، بعد از او چنینهم .ن معاد صدرا در اسفار پرداختییبه تب« اثبات المعاد
 ۀدر رسال ینیقزو یعیرف نیزو « یاثبات المعاد الجسمان یف» ۀدر رسال یمعروف به کمپان، یاصفهان

مورد اثبات صدرالمتأّلهین  یل و احیانا  نقد معاد جسمانیتکم، حیتوض، نییبه تب« در معاد یسخن»
صدرا  یح مبانیبه تشر، ماّلصدرا« شرح بر زاد المسافر»در  یانین آشتیالّد  جالل، برآمدند. از معاصران

  .همت گماشت
 : شدیافت  زیرن یبا عناو اثرپنج ، های حوزوی نامه انیان پایدر م

 ، نیل راستیخلاثر ، «هیدگاه حکمت متعالیاز د یمعاد جسمان یبررس»الف. 
 ، یعفر انوارج اثر، «یل العقالنیضوء القرآن و الدل یعل یالمعاد الجسمان» .ب
 ، ییغالمرضا رضا اثر« یمعاد جسمان» .ج
 ، تبار یاسحاق محمد اثر، «در قرآن یمعاد جسمان» .د

 .ییایض ید مصطفیس اثر، «دگاه کتاب و سنتیاز د یو روحان یمعاد جسمان» . هـ
 توان به موارد زیر اشاره کرد: از جمله مقاالت مرتبط با حوزه موضوعی این پژوهش می

سه اقلیم بدن؛ بررسی »، مهری چنگی آشتیانی اثر، «مانی از دیدگاه مدّرس زنوزیمعاد جس»
محمدمهدی اثر ، «)مدّرس زنوزی( ای معاد جسمانی از منظر صدرالمتأّلهین و آقاعلی حکیم مقایسه
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ماّلصدرا و »، محمدحسن قدردان قراملکی اثر، «نگاهی نو به معاد جسمانی»، گرجیان و نرجس رودگر
معاد جسمانی از دیدگاه ابن »، محمدحسین دهقانی محمودآبادی اثر، «النی معاد جسمانیتحلیل عق

، سید محمدعلی دیباجیاثر ، «های ابن سینا در علم النفس نوآوری»، رضا کرمانی علی اثر، «عربی
نگری به  یا تفکیک گروی تفکیک»، محمدرضا حکیمیاثر ، «معاد جسمانی در حکمت متعالیه»

  .نیا حمدرضا ارشادیم اثر، «صدرا
به دنبال پاسخ ، دبدون اینکه درصدد اثبات یا انکار جسمانیت یا روحانیت معاد باش پژوهش حاضر

مثابه مباحث بنیادین در تحلیل فلسفی و عقالنی  ها به کدام یک از مولفه به این پرسش اساسی است که
ه اثبات یا انکار معاد روحانی یا ب توان شوند که بدون توجه به آنها نمی معاد جسمانی محسوب می

  ؟جسمانی پرداخت

 تعریف مفاهیم .2

 معاد . 2-1

 ی روح از جسد است که همان فقدان روح و قوای حیاتییبه معنای مردن و جدا« موت»
 ،)فیروزآبادی آتش زدن و یا در قبر گذاشتن آن باشد، خواهد غرق شدن حال می باشد؛ بدن می

، 6583، )میرداماد والدت دوم در آخرت است، مرگ، به حقیقت انسانبا توّجه  و (503ص، تا بی
بلکه انقطاع ارواح از ابدان و انتقال از زندگی دنیوی ، نبودهانعدام و نیستی ، حقیقت مرگ، لذا .(083ص

، ق6060، )سبحانی این عالم است یبه عالمی ورا، به زندگی برزخی و انتقال روح از این هیکل بدنی
  . (155-151ص

 در اصطالح به معنای، معاد که در لغت به معنای مطلق رجوع و برگشت به جای اول است
 ( و گاهی از این جهت1ص، 6570، طوسی) باشد میانسان در آخرت  بویژه رجوع موجودات و

 این واژه، لذا گردد. تعبیر می« قیامت»از معاد به ، کنند که خالئق در آخرت برای حّق متعال قیام می
 ،؛ جاثیه1و 6، ؛ قیامت1-0، )مطففین شوند در آیات و روایات به وفور دیده می« یوم القیامه» ۀو واژ

11 .) 
 معاد به دو قسم روحانی و جسمانی قابل تقسیم است: 

که در  بودهاز معاد  نوعی، شود میاین معاد که در قبال معاد جسمانی مطرح  معاد روحانی: .الف
بدن و جسد انسانی در عالم دنیا و در قبر پوسیده و فانی ، در این دیدگاه .متعّلق آن فقط روح مطرح است

 ها است همان ارواح انسان، شود منتقل می ءماند و به عالم بقا شده و آنچه که از انسان باقی می
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مورد عذاب یا ، رجوع و عودی نبوده و آنچه در قیامت، برای ابدان، لذا .(136ص، ق6068، )مروارید
یعنی این روح و نفس انسانی است که به سعادت یا شقاوت  .نه جسم، روح است، گیرد ر میپاداش قرا

پاداش یا عذاب در بهشت و جهّنم جسمانی نبوده ، مراد از عذاب یا پاداش که رسد و ناگفته پیداست می
 تواند برابری با سعادت سعادت بدنی نمی و و روح از سعادت عقلی یا شقاوت روحی برخوردار است

توّجه ، الهی یکه حکما. به همین دلیل است (611ص، 1ج، م6186، )صدرالمتأّلهین عقلی نماید
شده  ءعالوه بر سعادت عقالنی به آنها اعطا، هرچند سعادت بدنی نیز .به سعادت بدنی ندارند یخاّص 
 (. 181ص، 6571، سینا )ابن است

اه قائل به عود روح در قیامت باشیم خو، معاد جسمانی یعنی عود جسم در قیامت معاد جسمانی:. ب
، انحصار در قسم خاّصی دارد یا اعّم است؟ به تعبیر دیگر، مهم این است که آیا معاد ۀلئمس. یا نباشیم

دربر  هم روح و هم جسم و بدن انسان را، انحصار در روحانی یا جسمانی دارد و یا اینکه معاد، آیا معاد
 گیرد؟  می

 برخی به معاد جسمانی ِصرف و برخی به معاد روحانی، همان() رفبرخی به معاد روحانی ِص 
 برخی قائل به عود، دچار اختالف شده، این گروه اخیر در تفسیر آن هستند. و جسمانی توأمان قائل

، 1ج، 6578، )مدّرس زنوزی باشند روح به بدن و گروهی نیز برعکس قائل به عود بدن به روح می
 .(10-15ص

 معاد جسمانی مورددر فالسفه  یآرا .3

 سینا ابن. 3-1

امر آخرت را نیز از ، داند را در توان انسان نمی ءگونه که وقوف بر حقایق اشیا ابوعلی سینا همان
به ، ابن سینا در کتب مختلف خود .(135ص، 6576، سینا ابن)داند  می ها مسائل پوشیده بر انسان

بعدی  ۀبسیار نموده است که دستاوردهای فالسف مباحث معاد پرداخته و در تبیین عقالنی آن کوشش
 . ایشان استهای  مرهون موشکافی

 بوعلی قائل به دو نوع از معاد است:

حشر ارواح و نفوس انسانی ، آن قسم از معاد که دلیل برهانی و استدالل قوّی بر آن اقامه شده (الف
(. بوعلی که به معاد از نگاه 617ص، 6571، سینا )ابن به معاد روحانی است بوده و موسومدر قیامت 

در ، مختلف خود های در کتاب، (55-55ص، 6585، سینا )ابن کند یک ضرورت انسانی نگاه می
 پردازد. ذیل به تشریح معاد روحانی می ۀضمن اصول پنجگان
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 ، دارای لّذت و الم مخصوص به خود است، ما یهر قّوه از قوای ادراک .أ
 ، باشند مراتب مختلف می این لذائذ و آالم دارای .ب
 ، منحصر در لذائذ جسمانی نیست، لذائذ .ج
 لّذت حقیقی را درک، شود که با زوال مانع ایجاد می، گاهی مانعی در درک کمال حقیقی .د

 ، کنیم می
گاهی به سمت کمال حقیقی شوق پیدا می و کنیم گاهی لّذت کمال را درک می . هـ نماییم  با ایجاد آ

 (.618ص، 6571؛601ص، 1ج، ق6033؛ 015ص، ق6030 ؛185ص، 6571، سینا )ابن
 گوید هر قّوه از قوای ادراکی ما دارای لّذت و نتیجه گرفته و می، سینا با ذکر این پنج اصل ابن

 ،که انسان بوده انسان نیز دارای کمالی مخصوص به خود ۀنفس ناطق .الم مخصوص هستند
، راه دستیابی هر قّوه به لّذت و خیر خود. شود رتسم میگردد که در او صورت همه م عقلی می یجهان

به ، دستیابی به امور موافق و مناسب خود است که همانا کمال آن قّوه بوده و آن قّوه با تحصیل آن کمال
، ق6030، سینا )ابن نسبت به آن قّوه، شود الم و شّر  لّذت این امور میضّد ، الجرم .گردد لّذت نایل می

  .(011- 015 ص
از شرع به ما ، این قسم از معاد که گوید میالرئیس  شیخ .معاد جسمانی است، قسم دوم از معاد (ب

 سینا ابن. معاد جسمانی در نزد برای اثبات آن نداریم رسیده و راهی جز شریعت و تصدیق خبر نبّوت
، باب تقلید از شرعاز ، را ذکر کرده برهانی نشده و قیاس برهانی بر آن ندارد و چون شریعت معصوم آن

الرئیس بوعلی سینا و تفّوق علمی ایشان در عصر خویش  آن را پذیرفته است که با توّجه به عظمت شیخ
 ،باید این اعتراف ایشان را، که تا به حال نیز علّو مقام او بعد از گذشت ده قرن مشهور و مشهود است

 محض او نسبت به شرع انور اطاعتناشی از  داّل بر عّزت نفس و کمال او دانست و این تقلید ایشان را
 ،ق6011، ساعدی؛ 015ص، ق6030، ابن سینا) حساب آورده و تواضع او در مقابل شریعت ب

 .(681 ص

 مالصدرا. 3-2

نهایت کوشش خود را در برهانی و ، معاد جسمانی یانیصدرالمتأّلهین شیرازی عالوه بر پذیرش وح
 هبه ذکر اصولی مختلف پرداخت، صدرا در بیان اثبات معاد جسمانیکار برده است. ه عقالنی نمودن آن ب

نقش صورت و فصل ، حرکت جوهری، تشکیک وجود، تشّخص وجود، که عبارتند از: اصالت وجود
نقش ، تجّرد قّوه خیال، نقش نفس در هوّیت بدن، وحدت شخصی وجود، اخیر در حقیقت هر مرّکب



 

 9911پژوهش در آموزش معارف و تربیت اسالمی، دوره اول، شماره اول، زمستان  71

جامعّیت انسان نسبت به سه نشئه و غیر ، دون مشارکت ماّدهتحّقق صور خیالی ب، نفس در صور ادراکی
برخی مستقیم و برخی غیرمستقیم  و ها. هرچند نقش هر یک از اصول با یکدیگر متفاوت بوده  این

بعینه همان انسانی ، در قیامت حاضر شدهرساند که انسان   تأثیرگذار هستند. ایشان با بیانات مختلف می
گوید این همان فردی است که در دنیا بود.   می، کس او را در قیامت ببیند و هر ش مردهیاست که با اجزا

، 6587، )صدرالمتأّلهین منکر شریعت بوده و عقال  و نقال  کافر است، هر فردی که منکر این مسئله باشد
د گوی  ایشان فهم عقالنی خود در جسمانّیت معاد را بدون سابقه دانسته و می .(57ص، 6550؛ 85ص
، 6513؛ 135ص، 6515، )صدرالمتأّلهین حال در کالم احدی چنین بیانی را ندیده استه تا ب که

  .(15ص، 1ج، 6511؛ 173ص

 سینا لهین با ابنأهای قابل توجه بین سخن صدرالمت تفاوت .3-3

ایشان را به اثبات معاد جسمانی کشاند و اّما مبانی بوعلی ، مبانی عقالنی و برهانی صدرا (الف
آن را قبول ، با پذیرش وحیانی معاد جسمانی هرچند در نهایت، ث انکار معاد جسمانی عقالنی شدهباع

یعنی درست است که ابن سینا با نگاه عقالنی خود نتوانست به اثبات معاد جسمانی  ؛کرده است
سمانی چرا که ایشان معاد ج، اما نادرست است که بگوییم ایشان قائل به معاد جسمانی نیست، بپردازد

 . پذیرفته است، را با نگاهی که از نقل در اسالم دارد
عرضی بوده و حقیقت انسان را صورت و نفس  ۀیک رابط، نفس و بدن ۀسینا رابط در نظر ابن (ب

اّما صدرا ماّده و جسم مبهم را به نحو قید نه ، داند  معتبر نمی، انسانی دانسته و ماّده را در حقیقت انسان
 داند.   ای ذاتی می  نفس و بدن را نیز رابطه ۀکما اینکه رابط، تهالزم دانس، شرط

که اجرام یا   حالی در، بدن اخروی یک نحوه تعّینی از ذات انسان و مالزم هوّیت انسان است (ج
هیچ تناسبی با  -گیرد  ها تعّلق می  نفوس ابلهان به آن، که قائلند -سینا و دیگران افالک مّدعایی ابن

 لفراوانی قای ۀادلّ ، داند که بر بطالن آن  ن ندارند و حتی صدرا آن را یک نحو تناسخ میحقیقت انسا
 است. 

 یک نحوه مثلّیت، ای که ارائه داد  صدرالمتأّلهین بین ابدان اخروی با ابدان دنیوی طبق مبانی (د
باطات بین اقوال که هیچ یک از این ارت  در حالی، قائل است - دیگر وجه به - عینّیت و - وجهی به -

، ق6030، سینا ؛ ابن111- 118ص، 1ج ، م6186، )صدرالمتأّلهین سینا و دیگران وجود ندارند ابن
 (.531 -061ص، 6588، پویان ؛050- 015ص



 

 70 های فلسفی در تحلیل عقالنی معاد جسمانی کاوش مبناشناختی مؤلفه

 های کلیدی و موثر در بررسی نظرات فالسفه در باب معاد جسمانی لفهؤم. 3-4

 لزوم توجه به محل نزاع. 3-4-1

 معاد بر دو قسم است: 
شود و با ورود انسان به عالم برزخ   محّقق می، که با خروج روح از بدن، معاد و قیامت صغری .الف
، )عالمه مجلسی «شود کس بمیرد قیامت آن بر پا می هر» )ع(المؤمنین  حدیث امیر. گردد  آغاز می

  .داللت دارد این معادنیز بر  (58ص، 7ج،  ق6035
ها در محضر  انسان ۀافتد و هم  ها در آن اّتفاق می یع انسانکه حشر جم، معاد و قیامت کبری .ب

، که لّذت بهشتی یا عذاب اخروی باشد، به سرنوشت نهایی خود، ربوبّیت قرار گرفته با توزین اعمال
و در بسیاری موارد مراد از آخرت همین معنا  -کنند   تعبیر مینیز گردند و از آن به حشر عظمی  نائل می

 شود شامل قیامت صغری نیز می، معنای اعّم خوده آخرت ب، هی مواقعهرچند گا -است
 . (155ص، 6515، لهینأ)صدرالمت

نه قیامت صغری و نه وقت ، قیامت کبری و حشر اعظم است، محل بحث و نزاع در معاد جسمانی
خروج از این  واند   ها برده  به چنین اشتباهی دچار شدند و بحث را بر روی انواع مرگ وفات که برخی

و اینکه آیا  باشد میمعاد  کیفّیتها بر   اشکاالت و جواب، شبهات، ها  محل نزاع است. پس تمامی بحث
ها  و آیا حشر انسان ؟شوند یا خیر  ارواح آدمیان در قیامت کبری با ابدان جسمانی خود حاضر می

وین برخی کتب صدرا نیز البته این مسئله حّتی در عنا ؟منحصر به حشر ارواح به تنهایی است یا خیر
 .(171ص، 6513، مورد توّجه قرار گرفته است )صدرالمتأّلهین

 ثبوت عالم مثال. 3-4-2

و کسی که قائل به اجساد و اجسام مثالی و  برزخ میان عالم ارواح و اجسام است، عالم مثال یا خیال
و  (513-581ص، 6585 ،نیشابوری )اسفراینی تواند به حشر اجساد معتقد باشد نمی، برزخی نباشد

، هینلّ أ)صدرالمت دانند له میئعلت انکار حشر اجساد از سوی محّقق الهیجی را همین مس، حتی برخی
اثبات ، دیگرانشیخ اشراق و  خصوصا  ، یکی از توفیقات علمای بعد از بوعلی .(00-05ص، 6586

عالم در دو عالم  منحصر کردند و راه را برای آنها در اثبات معاد جسمانی باز کر، و این عالم مثال بود
؛ 035ص، 6550، هینلّ أ)صدرالمت معاد جسمانی بود حّسی مانع بزرگی بر سر راه اثبات برهانی عقلی و

این ، ی شیخ اشراقیکه با توفیقات ابتدا( 055ص، ق6030، سینا ؛ ابن538ص، 5ج، 6511، سبزواری
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، سینا ؛ ابن611ص، 6586، )صدرالمتأّلهین هین به کمال خود رسیدلّ أمعضل حل شده و توسط صدراّلمت
  (.16-13ص، 6585

ها قائل به بطالن نفوس اطفال بعد   او در بقای نفوس ساده در برخی کتاب پیروانالرئیس و  اگر شیخ
ایشان مالک بقای  .به واسطه انکار تجّرد خیال است، اند جای دیگر قائل به بقای آنها شده از موت و در

در حالی که از منظر حکمت ، داند که مرتبه خیلی ضعیف از ادراک است ولیات میآنها را ادراک ا
پس بنابر  .(56ص، 6503، لهینأ)صدرالمت حشر تاّم مبتنی بر مراوده با مجّردات خواهد بود، متعالیه

م و لذات روحانی است و چون منحصر در عذاب عقلی و تنّع ، الم و لذت اخروی، ءمّشا ۀنظر فالسف
، ینلهّ أ)صدرالمت از این جهت بر آنان اشکال وارد است، رسند س به مثال تجّرد عقالنی تام نمیاکثر نفو

 .(653ص، 6586
 خیال نیز ۀمغز بوده و محّل قو ماده و منطبع در، صور خیالی کیف و عرض، ءاز نظر حکمت مّشا

مادی ، نقد مشائیان حکیم سهروردی با باشد. میعاقله  ۀمنحصر در قو، تجّرد ای از مغز است و گوشه
گیرد که  قرار می، عالم مثال منفصل، در قوس نزول، از مثل بعد :گوید میبودن صور خیالی را رّد کرده و 

، شهرزوری) گیرد بلکه جزء ُمُثل افالطونی هم قرار نمی، فوق عالم ماّده بوده و نه تنها مادی نیست
با نفی عدم محض و ، لذا .هم نیستند پس عدم محض، شوند از آنجا که تصور می و (057ص، 6585

تعّین پیدا  نفی مادیت باید گفت که در عالم دیگری به نام عالم مثالی یا خیالی یا عالم اشباح مجّرده
فوق عالم حس و دون عالم عقل  و با این ویژگی که (150ص، 1ج، 6575، کنند )سهروردی می

مثل لذت اهل بهشت و ، ءهای انبیا و وعده اجسادرانگیخته شدن ب . این همان عالمی است کهدنهست
 . (551ص، 6585، )شهرزوری شود عذاب اهل آتش در آن محقق می

 مهم معاد جسمانی را هموار نمود و تابوی مادی ۀلئجهت ورود به مس، سهروردی فضای بحث
 که سخن مطرح و مستدل عقالنی بوعلی -بودن خیال را شکست و انحصار معاد در روحانی بودن را

، های مورد اشاره صدرالمتأّلهین یکی از کاستی» .هایی مواجه بود اما با کاستی، دگرگون نمود -سینا بود 
تی آتحلیل او از صورت مر، طرح نکردن بحث عالم مثال مّتصل از سوی شیخ اشراق و نقص دیگر وی

ند. کاستی را نقد کرد آنو هم برخی دیگر مثل محّقق جندی در شرح فصوص  است که هم مالصدرا
 تکّون عالم مثاِل ، و دیگراست دیگر در کار شیخ اشراق جایگاه عالم مثال در دستگاه نور و ظلمت 

، م6186، )صدرالمتالهین «که شیخ اشراق به آن اشاره نداشته و شارحان بدان پرداختند باشد میمنفصل 
 .(115-115ص، 6581، پناه ؛ یزدان535-531ص، 6ج
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 با مراتب عالم خارج  تفاوت مراتب انسان. 3-5

، بسیار ضروری است که باید بین عوالم و مراتب انسان با مراتب عالم خارج، توّجه به این نکته
 :هستندعوالم خارج دارای سه نشئه  .تفاوت قائل شد

  ،عالم طبیعت که دنیا باشد (الف
 ، عالم برزخ که همان عالم نفوس است (ب
، 1ج، م6186؛ 515ص، 6513، )صدرالمتأّلهین ودش آخرت که عالم ارواح نامیده می (ج

تفاوتی ، کنند و از این جهت  ها این عوالم را به نحو تکوینی و قهری طی می انسان ۀهم .(111-118ص
 نخواهد بود.  -بودن مگر به سعید و شقی -ها بین انسان

 :که عبارتند از، عوالم و مراتب نفس انسانی نیز سه ُبعد است
 ، و طبیعیات عالم ماّدی (الف

 ، وسطی که عالم صور مقداریه و مجّرد از ماّده و کون مثالی انسان است ۀنشئ (ب
، 1ج، م6186، )صدرالمتأّلهین که کون عقلی انسان است، ثل افالطونیهعالم صور عقلیه یا مُ  (ج

 . (11-16ص، 6586؛ 610ص
طی )ع( اطهار ۀاعّم از پیامبران و ائم ها انسان ۀهم، برزخ و قیامت، که عبارتند از دنیارا سه عالم اول 

نفس انسانی تا در  .که برخی جزو اصحاب شمال و برخی جزو اصحاب یمین خواهند شد، کنند  می
ی از یمثال و بعد از رها ۀی از آن به نشئیحّس قرار دارد و با رها ۀدر همین حیط، کون طبیعی خود است

، الله باشند  که اولیاء، ای خاّص   عقلی جز برای عده ۀبرسد. این مرت  عالم مثال به کون عقلی خود می
همواره عالم ، و عالم مثال بودههمواره عالم طبیعت ، عالم طبیعت، محّقق نخواهد شد. در عالم خارج

ی به عالم دیگر، هیچ یک از این عوالم. و الغیر باشد میهمواره عالم عقل ، مثال است و عالم عقل
، تواند طی کند و با هر سه عالم  همه این عوالم را می -که کون جامع است -نسانشود و تنها ا  نمی تبدیل

 ارتباط داشته باشد. 
گانه خواهد   این است که سیرش به کدام نشئه از نشئات سه، مهّم در کون جامع یعنی انسان ۀنکت

 ای به گونهعادش م، در طبیعت بماند، انسانی که تمام تالشش این است که در سیر مراتب انسانی ؟بود
برخی در نهایت سیر  فلذا .معادش به نحو دیگری است، باشد میاست و آنکه تالشش در فوق طبیعت 

دیگر آنکه هر  ۀنکت .شوند و قلیلی نیز به لقاءالله  برخی به جهّنم منتهی می، رسند  خود به بهشت می
صورت که انسانی که دارای نفس  بدین .کنند قسمت از وجود انسانی را در جای خاّص خود میزبانی می
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جّنات تجری من »کنند که   بدنش را در بهشت عدن پذیرائی می، و مهمان حّق متعالی است بودهو بدن 
وارد ، مثل مهمانی که با اسب و مرکب خود، برند  ( و روح او را به لقای حّق می15، )بقره« تحتها االنهار
 کند و راکب و مهمان را ا در اسطبل جای داده و پذیرایی میرب شود و میزبان اسب و مرک  بر میزبان می

، استمعّلم و شاگردی که در حال بررسی مسائل عقلی و فقهی ، در مثالی دیگر .برد  در نزد خود می
ات عقالنی ندارد. بدن لّذت خود لّذ  درک دخالتی در او اما بدن، باشد وجود او ترکیبی از ذهن و بدن می

ذ جسمانی یبدنش لذا، انسان بهشتی، لذا .برد  ذ خود را مییلذا، نفس همچنین ادی ورا در امور لذیذ م
روح لّذت  ۀگیرد و نه جسم در مرتب نه روح در بخش جسم قرار می، برد  ذ خود را مییروحش لذا وخود 

 برد.  در جای خود لّذت می یک بلکه هر، شود وارد می

 مفهوم جسمانیت و مادیت. 3-6

ّیت و ماّدیت در معاد جسمانی چیست؟ اگر ماّدی بودن را مساوی با عنصری بودن مراد از جسمان
 دنبال خواهد داشت. ه اشکاالت فراوان و عوارض زیادی ب، بدانیم

خروی ابرزخی و ، دنیوی ۀدارای انواع سه گان، ماّده، طور خالصه باید گفته ب، لهئجهت تبیین مس
مادی را فقط بر  وکرده و یا جعل اصطالح  یستی و دنیوی نمنحصر در ماّدیت عنصر، ماّده، لذا، است

، معاد غیرماّدی بدانیم، مراد قائالن به معاد جسمانی را، جسم دنیوی اطالق کنیم که در این صورت
نفی معاد ماّدی عنصری ، هرچند دارای جسم است و مراد نافیان معاد جسمانی و قائالن به معاد روحانی

 خواهد بود.
باید در اصل پنجم اصول  را -است مثالی و اخروی، اعّم از عنصری ماّدیمراد از که  -این مسئله 

. ایشان (68ص، 6586؛ 585-581ص، 6550، )صدرالمتأّلهین مقدماتی صدرالمتأّلهین جستجو نمود
 فهماند که معاد جسمانی باید ماّدی و جسمانی باشد و هم باید توّجه داشت که اگر  با این اصل می

 ،اعّم از کون، باید تمام عوارض و آثار ماّده، ماّدی را منحصر در عنصری بدانیم، ض محالبر فر
باید با این ، نفس، تزاحم و حجاب را داشته باشد و در تمام مراحل وجودی، حرکت، زمان، مرض، فساد

مبانی خود  هم طبق -عنصری نیز ۀبدن با تمام عوارض فوق همراه باشد و حال آن که حّتی قائالن به مادّ 
 ،هوّیت بدن و تشّخص آن»فرماید:   صدرا می، لذا .قائل به آن نیستند -قرآنی و روایی ۀو هم به ادلّ 

نه با ، نفس خوده ب، زید است، از باب مثال زید .فقط به نفس انسان است و ربطی به بدن او ندارد
، کیف، کّم ، بدنی او از أینتبدیل شود و لوازم ، ش در طی سالیان متماّدییجسدش؛ و حتی اگر اجزا

، م6186، صدرالمتالهین)« هیچ تغییری نخواهد داشت، هوّیت انسانی او، متغّیر شود، وضع و متی
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 .(613 و 687ص، 1ج
با ، در نفس است« البشرط»که به صورت  را «بدن ّما»و « ماّده ما»دقیق این است که دخالت  ۀنکت

، )صدرالمتأّلهین نه دومی، اولی است، یم که مراد صدرااشتباه نکن، ی آن در نفسی«بشرط ال»دخالت 
مثالی و ، دنیوی ۀ(. اطالق مفهوم ماّده بر مادّ 551ص، 8؛ ج151، 616-613ص، 1ج ، م6186

که آثار مصداق ، اختالف در مصادیق است، و اگر اختالفی هست، اخروی به نحو اشتراک معنوی است
مصداق ، شود که با اطالق ماّده  و اگر دیده می باشد میاوت متف، دنیوی با مصداق مثالی و اخروی ماّده

از باب انس و عادت ما با امور محسوسه و ، کند  به ذهن سبقت پیدا می، دنیوی با عوارض و آثار آن
، 6570، )عالمه طباطبائی گونه که عاّلمه طباطبایی به آن اشاره فرمودند  همان ؛عنصرّیه است و الغیر

 . (075ص، 6588، ؛ پویان1ص، 6ج
اّما با ، معاد مثالی نبوده و نفوس انسانی با بدن همراه است، با این نکته معلوم شد که مراد صدرا

دارای عوارض و آثار عالم مثال ، دارای عوارض دنیوّیه و اگر در برزخ باشند، ابدانی که اگر در دنیا باشند
 دارای آثار اخروّیه خواهند بود. ، و اگر در آخرت باشند

 خیال در آفرینش و خلق ابدان ۀنقش قوّ. 3-7

 اگرچه، محکوم به احکام ماّده نخواهد بود، لذا، به مانند قّوه عاقله دارای تجّرد است، قّوه خیال
برای قّوه عاقله ثابت  که منحصرا  ، ُعلیا ۀنه درج، وسطای تجّرد هستند ۀدارای مرحل، قّوه خیال و واهمه

بقای آن ، از جمله این احکام؛ شود  احکام تجّرد هم بر او بار می، باشد یمخیال که مجّرد  ۀاست. قّو 
 صور خیالی، خیال خود در دنیا ۀکند. نفس که با قوّ   ظهور پیدا می، با نفس در قیامت، است و این قّوه

 ،گونه که کّملین در همین دنیا  همان، کند  خلق ابدان خود می، در آخرت، کند  را در ذهن خلق می
 در دنیا وجود ندارد، ها کردند؛ و اگر این توانایی خلقت برای همه انسان  ق صور در عالم خارج میخل

 فقط، جا که نفس در آخرت  و از آن بوده ها در دنیا خاطر مشغولّیات فراوان انسانه ب، و یا ضعیف است
 ،آفرینش بدن رایعنی  فقدرت خود، لذا، ی کنار رفته استیبه خود توّجه دارد و مشغولیات دنیا

؛ 511ص، 6550؛611-618ص، 1؛ ج517ص، 6ج، م6186، )صدرالمتأّلهین تواند انجام دهد  می
 توانند بگویند چگونه انسان با از بین رفتن بدن در مخالفان نمی، بنابراین. (661ص، 6588، پویان

 خیال در نفس انسانی ۀچرا که آنان به قدرت قّو ، تواند بدن داشته باشد این دنیا در عالمی دیگر می
 .ندارند توجه
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 تفاوت دو عالم دنیا و آخرت .3-8

 تفاوت دو عالم دنیا و آخرت، بنیان معاد جسمانی سهم بسزایی دارد از مسائل مهمی که در
باید  -کند که ابدان در آخرت را به صورت جسمانی مطرح می -چرا که در تبیین معاد جسمانی ، است
 نیا و آخرت تبیین گردد تا بشود تفاوت ابدان در آخرت را با ابدان در دنیاد ۀتفاوت دو نشئ ابتدائا  

 «مفاتیح الغیب»و  (151-156ص، 6516، )صدرالمتالهین «عرشیه»صدرا در به سنجش درآورد. 
به چهار تفاوت « الشواهد الّربوبّیه»در ، به شش فرق (133ص، 6515، )صدرالمتالهین
، 1ج، م6186، )صدرالمتالهین به دو فرق «اسفار»و در  (118-117ص، 6513، )صدرالمتالهین

که بالغ  را های زیادی  تفاوت، فیض کاشانی نیز .بین دو عالم دنیا و آخرت اشاره نموده است، (115ص
مورد  (611ص، 6575، )فیض کاشانی «اصول المعارف»در کتاب ، باشد میبر بیست و یک فرق 

 شود  ای دیگری به صورت پراکنده در برخی کتب دیده میه  بررسی قرار داده است. هرچند تفاوت
 . (681-685ص، 1ج ، م6186، )صدرالمتالهین

مرّکب از گوشت و پوست طبیعی و مرکب از عناصری که  باشند می اجسادی، ابدان دنیوی .الف
واماندگی ، رنج، درد، و مرگ، اّما ابدان اخروی این چنین نیستند، هستند قابل تغییرات و در معرض آفات

 . (133ص، 6575، )فیض کاشانی در آنها راه ندارد و سستی
برخالف  .است -یا مّیت بالذات -بالعرض مقّید به زمان و مکان خاّص و حی  ، ابدان دنیوی .ب

واجد اوصاف تجّرد هستند و ظّل ، اجساد اخروی که تقّید به زمان و مکان ندارند و در عین جسمانّیت
 .(685ص، 1ج ، م6186، )صدرالمتالهین اّتحاد وجودی دارند، اشند و با نفسب  الزم برای روح می

 کند:  چند تفاوت دنیا و آخرت اشاره می صدرا ضمن یک عبارت به .ج
 ، ظاهر و باطن است ۀرابط، دنیا و آخرت ۀرابط (6
سل دار تکلیف و طاعت و معصیت است که به همین جهت نیز تکالیف و شرایع و ارسال ر، دنیا (1

 ، محّل ظهور طاعات و معاصی و دریافت پاداش یا عذاب است، تشریع شدند و آخرت
و آخرت به ثمر رسیدن آن معارف است که همان  بودهمحّل اکتساب معارف و حقائق ، دنیا (5

؛ 510ص، 6550، )صدرالمتالهین «بذر مشاهده است، معرفت»فرمود: ، لذا شود. میمشاهده 
 . (657 و 615ص، 1ج، م6186
، این دو عالم، لذا باشد. میکمال و ثبات ، دار بقا، خراب و فساد است و آخرت، دار بوار، دنیا .د

درست نبود که حکم ، بود  همان جوهر دنیا می، وااّل اگر جوهر آخرت، هستند جوهرا  با یکدیگر متفاوت
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 . (135- 131ص، 6515، )صدرالمتالهین بار شود و آخرت محکوم به بقاء باشد به دنیا خرابی
وجود مخلوقات و افعال، برخالف عالم دنیا، فقط و فقط محتاج به عّلت فاعلی ، در عالم آخرت . هـ

)صدرالمتالهین،  هم به علّیت قابلی و، هم به علّیت فاعلی احتیاج دارد، است والغیر؛ اّما عالم دنیا
 .(611- 616، ص1م، ج 6186
، چرا که این عالم، باشد  آن می ۀالزم، بات و آالم و شرورعقو، عالمی است که آفات، عالم دنیا .و

ه ب، که عالم آخرت حالی در، باشد میاز عوارض این عنصرّیت ، دارای مواد عنصری است که موارد فوق
 (.55 ص، )همان خالی از چنین آفات و شرور است، خاطر نبود عنصرّیت در مواّد آن

موجودات در آن حّی و  ۀحیات و ظهور است و هم، حضور، ادراک، نور، وجود ۀآخرت نشئ .ز
دیگری را  ۀگویند که قبل از اینکه میو  الله می  ها در آخرت به ولی طوری که انواع میوهه ب، مدرِک هستند

که  بدرستی» فرماید: کما اینکه قرآن می، (11 ص، 8ج، ق6037، )کلینی ابتدائا  مرا بخور، بخوری
 برخالف دنیا که چنین نیست. ، (10، )عنکبوت« استزنده  ۀهمانا نشئ، آخرت ۀنشئ

افراد زیادی قرار ، بوده و تحت آن« نوع»شود که   تعریف می« حیوان ناطق»انسان در دنیا به  .ح
 اّما انسان در آخرت که ظهور سرائر است، هستند بکر و... افراد این انسان، عمرو، زید، گیرند می

بدین جهت است که ، گیرند و این مسئله  واعی مختلف قرار میان، تحت آن بوده وجنس ، (1، )طارق
، )سبزواری حسب باطن و اخالق نفسانیه استه دومی ب حسب ظاهر و مقام بشری بوده وه اولی ب
 .(555و  170 ص، 5ج ، 6511

 بلکه در همین دنیا نیز چنین، فقط در آخرت باشد، البته این طور نیست که جنس بودن انسان
 ،امکان دارد در آخرت، لذا .تا این مسئله رؤیت شود، باشد میبین  احتیاج به چشم باطناّما  .است

 اش در  دارای بدنی حیوانی باشد که سابقه، نفس انسانی غیرصالح، کند  که این مسائل ظهور می
 گر صفتی از اوصاف او  ابدان حیوانات دنیوی نبوده و یا دارای ابدانی مختلف باشند که هر یک نشان

 است. 

 تبیین بدن مثالی .3-9

 دو نوع تفّکر در فهم بدن مثالی از معاد صدرا مؤّثر بوده است: 
فقط در زمان حدوث در دنیا معنا ، قائل بودند که تالزم نفس و بدن، اشراق شیخ الرئیس و شیخ .6

شود و   می نفس بدون بدن، موت فرارسیدنچنین تالزمی ادامه نخواهد داشت و با  ءاّما در بقا، دارد
تعّلقی تدبیری از سوی نفس به بدن ، سخن از تعّلق نفس پست و متوسط به اجرام و افالک و غیره
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و  بوده امری در دماغ و ماّدی، چون تخّیل، بلکه چنین تعّلقی مصّحح تخّیالت این نفوس است، نیست
 . (551ص، 5ج ، ق6033، سینا باشند )ابن  محتاج به آلت و محّل می، ماّدیات هم

هرچند آثار و ، صور فاقد ماّده است، مراد، آید  در مواقعی که سخن از صور خیالی به میان می .1
 (. 515- 510ص، 1ج ، )همان صورت مثالی بودند و بسه صور خیالی ب، لذا، ستا لوازم آن را دارا

 شود که:   چنین نتیجه گرفته می، در پرتو این دو تفّکر
: نفس در آخرت : قّوه خیالدار، اّوال  : قّوه خیاِل باشد میمجّرد ، ای قّوه خیال است؛ ثانیا   ؛ ثالثا 

، لذا .چون تالزمی هم بین نفس و بدن ماّدی وجود ندارد، کند  خلق صور بدون مشارکت ماّده می، مجّرد
نفوس در آخرت با ابدان اخروی به صورت مثالی و فاقد جسم و بدن ماّدی خواهند بود که تعبیر به 

پس ابدان  هستند. همان ابدان مثالی، صور بدون ماّده، شوند؛ رابعا    برزخی و روحانی می، یمثال
ی از ماّدیت یشوند که بو  محشور می، بلکه نفوس با ابدان روحانی، ابدان ماّدی عنصری نبوده، اخروی
 ندارند. 
است بدن مثالی  معاد روحانی و، مراد صدرا از معادشد که این توّهم چنین رویکردی باعث  این

خلق ابدان ، خیال ۀباید به مباحث قّو ، اّما طبق مبانی صدرا .(107-101ص، 6585، )فیاض الهیجی
معاد ، نفس با بدن و تالزم ذاتی بین آن دو پرداخت تا به معاد صدراییۀ خیال و رابط ۀتوسط قّو ، در خارج

 .(508- 501ص، 6588، )پویان روحانی برچسب زده نشود

 خروی با ابدان دنیویانیّت یا مثلیّت ابدان عی .3-9-1

« عینّیت یا مثلّیت بدن اخروی با بدن دنیوی» ۀمسئل، قرار گرفت، یکی از مباحثی که معرکه آراء
مورد عنایت قرار ، تعبیر شده« جسم ۀاعاد»نه تنها آنچه که در لسان شرعی به ، است. در نظر صدرا

دو بدن در دنیا و آخرت « عینّیت»قائل به ، الوه بر مثلّیت دو بدنبلکه پا را فراتر گذاشته و ع، گیرد  می
 شده است. 

 : شامل عبارات داّل بر عنیت از صدرالمتاّلهین
نه اینکه مثل آن ، همان بدن انسان است، هبعین، کند گوید آنچه که در معاد عود می می ایشان الف(

همان فردی ، بعینه، گوید این فرد می، رت ببیندباشد و چنان عینیت ظهور دارد که اگر کسی او را در آخ
و منکر  بودهمنکر شریعت ، منکر عینّیت بدن اخروی با دنیوی شود، کس است که در دنیا بود. هر

 (.571ص، 6550، )صدرالمتأّلهین عقال  و شرعا  کافر است، شریعت
 مهور ووجود بهشت و جهنم بر همان وجهی که ج، کند صدرا در جای دیگر بیان می (ب



 

 79 های فلسفی در تحلیل عقالنی معاد جسمانی کاوش مبناشناختی مؤلفه

 حق است -همانی بدن اخروی با بدن دنیوی است  که این -رسد  فهمند و فهم مردم به آن می عوام می
، )همان از جاده حق منحرف است، همانی باشد  و هر کس منکر این بودهو یقینا  مطابق با واقع 

 . (060ص
س و بدن است بعینه و مجموع نف، کند عود می، که در معاد دهد آنچه لهین توضیح میأصدرالمت (ج

که در عنصر یا از حیث ، بعینه نه بدن دیگر، همین بدن است، با تمام شخصیت آن دو. مبعوث در قیامت
شبیه همین ، حتی عنصرّیت بدن اخروی را نیز لحاظ کردند، در این عبارت. مباین با آن باشد، مثال

 ستا و بدنا  همان بدن و نفس در دنیا کند که بدن در آخرت نفسا   بیان می نیز عبارت را در جای دیگر
 (.111ص، 6513؛ 617ص، 1ج ، م6186، )صدرالمتأّلهین
، گونه که نفس همان»مثل، البته عبارات دیگری نیز وجود دارد، بود ای از عبارات صدرا اینها نمونه

ه رت باین بدن در آخ»( و یا 137ص، )همان «عین بدن در دنیا است، بدن نیز، عین نفس دنیوی است
این بدن » :گوید  یس می ۀ( و یا در تفسیر سور15ص، 6586، )همان« شوند صورت اجساد محشور می

اعتقاد صحیح و مطابق با شرع و ، و همین اعتقاد، نه بدن دیگر، آید در آخرت با نفس می، معّین دنیوی
 .(576 ص، 5ج ، 6511، )صدرالمتأّلهین« عقل است

 شیرازی وجود دارد که در تقابل با نظر فوق و داللت بر مثلّیت دارند لهینأاّما عباراتی از صدرالمت
 :شود می اشاره آنها از برخی به که -عینّیت نه -

بدن اخروی را متفاوت از بدن ، برخالف گذشته المبدأ و المعادلهین شیرازی در أصدرالمت. الف
 داند میانسته و حتی مالزم با روح و بدن اخروی را باقی د، دنیوی دانسته و بدن دنیوی را فاسد شدنی

 (. 055ص، 6516، )صدرالمتأّلهین
حّق  - که عینّیت بدن اخروی با دنیوی بود - را فهم عوام الّناس، عینّیت ۀگونه که در مسئل همان .ب

اعتقاد عوام الّناس را در این مسئله از آراء سخیف ، المبدا و المعاد در کتاب، دانست  و مطابق با واقع می
 .(016ص، )همان داند آورده و اجسام عالم آخرت را برخالف اجسام دنیوی می حسابه ب

اما قائل به بدنی دیگر است که با ، داند حشر بدن را یقینی می حال کهدر عین ، عرشیهدر کتاب . ج
 .(153ص، 6516، )صدرالمتالهینباشد  میبدن دنیوی متغایر 

عود ، داند که بدن معدوم  محال می، اعاده معدوم ۀستحالبه لحاظ ا شرح هدایه اثیریهصدرا در  .د
 .(005ص، ق6011، مان)ه پیدا کند

چون در قیامت ضمائر و سرائر انسان  که آمده است مفاتیح الغیبدر عبارت صدرالمتالهین در  . هـ
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آنکه  نه، اخالقیات و ملکات انسانی خواهند بود، مطابق با اعمال، ها لذا ابدان انسان، شود کشف می
 .(161ص، 6515، همان) عین ابدان دنیوی باشند

 بودهقائل به عینّیت ابدان اخروی با ابدان دنیوی ، در برخی موارد، صدرا، طور که مشاهده شد  همان
  .و در برخی عبارات نیز قائل به غیرّیت این دو بدن شده و مثلّیت آن دو را نتیجه گرفته است

 شود:   عینّیت به دو معنا تصّور می، تدر جمع بین این دو نظر باید گف
، که شیئی با تمام خصوصّیات خود تکرار شود، همان عینّیت عرفی باشد، گاهی مراد از عینّیت (الف

حجّیت ، زیرا اصطالحات عرف یا اصطالحات لغت در فلسفه، البّته این عینّیت از نگاه فلسفه معنا ندارد
 همان عینّیت عرفی و فقهی، عینّیت به این تفسیر، ه وجیه استهرچند این اعتبارات عرفی در فق، ندارد

 . باشد می
ی که ی« وحدت ّما»به جهت ، هوّیت باشد حمل و، معنای عقلی و فلسفی که اّتحاده عینّیت ب (ب

 :در این نوع از عینّیت دو امر مطرح است، بین دو متغایر وجود دارد
 ، شوند  دو متغایر تشکیل نمی، جود وحدت ِصرفزیرا با عدم کثرت و با و، تعّدد و کثرت .یک

 . یستاّتحاد و حمل صحیح ن، چرا که با کثرت ِصرف نیز، «وحدت ّما» .دو
نه ، باشد میهمین عینّیت فلسفی عقلی ، عینّیتی که در بین ابدان دنیا با ابدان آخرت مطرح است

 نگاه به بسیاری از آیات و روایاتبا  .گیرد مورد بحث قرار می، عینّیتی که در مصطلحات فقهی عرفی
 امری بدیهی و، این معنا که عینّیت فلسفی و عقلی مراد است، های ابدان اخروی  ویژگی مورد در

بلکه غیر ، معنای وحدت نخواهد بوده عینّیت ب، مسّلم خواهد بود. پس در معاد جسمانی مراد از عینّیت
قائل به جمع اجزای ، افرادی که در معاد جسمانی امری مسّلم است.، بودن بدن اخروی با بدن دنیوی

 اعتراف دارند که، چون خود، تواند باشد مرادشان عینّیت فقهی و عرفی نمی، متفرّقه از قبرها شدند
 کون دنیوی و، شکل، فقط اجزای اصلی آنها باقی مانده است و اجزای فرعی، از ابدان دنیوی
اعّم از اصلی و ، تمام اجزاء ۀرود و اگر قائل به عود بعین  میدر دنیا همگی از بین ، فرد ۀعوارض مشّخص

، ق6030، سینا )ابن باطل است، عقلّیه ۀمعدوم را قبول کنیم که البّته به ادلّ  ۀبعین ۀباید اعاد، فرعی باشیم
  .(51ص

همان عینّیت ، که نزاع در معاد جسمانی بین موافقان و مخالفان صدرا است بحث فوق آن ۀخالص
عینّیت  و مراد عینّیت به معنای عرفی آن است، عینّیت رّد شده، اگر در برخی عبارات، لذا .ی استفلسف

عرفی فقهی بین ابدان دنیوی و اخروی وجود ندارد و در عباراتی که عینّیت بین ابدان اخروی با ابدان 



 

 80 های فلسفی در تحلیل عقالنی معاد جسمانی کاوش مبناشناختی مؤلفه

طبق مبانی و  -حقیقتیین که انسان در بن تیبا ا، باشد میمراد عینّیت فلسفی ، دنیوی اثبات شده است
ه ب، که این هر دو در آخرت« ّما ةُ مادّ »به عالوه  .همان روح است -اصول گفته شده در حکمت صدرا

به لحاظ نشئآت مختلف با « ّما ةٌ مادّ »تعّین این  ۀهرچند عوارض و نحو، وجود دارند، عوالم ۀمانند بقی
مراد عینّیت فلسفی است و ، داند  بدن دنیا می آنجا که بدن ُمعاد را عین، در نتیجه. استتفاوت میکدیگر 

هرچند به برخی تناقضات ظاهری ، در پایان، لذا .منظور عینّیت عرفی است، کند  آنجا که نفی عینّیت می
شود با ارجاع متشابهات به محکمات در کالم  اّما قابل حّل بوده و می، کنیم در مباحث صدرا اعتراف می

یا قابل طرح ، کردندها بر معاد جسمانی صدرا وارد  فت که اشکاالتی که برخیایشان سامان داد و باید گ
 باشند.  نیستند و یا قابل دفاع می

 گیری نتیجه .4

اختالف ، لهئدر این مس -دانند که رجوع انسان به عالمی غیر از این عالم را ثابت می -قائالن به معاد 
دو را شامل  انسان یا بدن انسان است یا جسم و روح هرمنحصر به روح ، نظر دارند که آیا عود در قیامت

برخی قائل به معاد روحانی و دیگران قائل به معاد جسمانی شدند. در خیل عظیم مباحث  شود. می
قائل به یکی از دو گونه روحانی یا  توان محوری است که بدون بررسی آنها نمی ۀلئچند مس، مرتبط

، دانست که محّل نزاع در معاد جسمانی رسید که بایدقیق به اثبات در این تح .جسمانی در امر معاد شد
هر قسمت از وجود انسانی را در . نه قیامت صغری و نه وقت وفات، قیامت کبری و حشر اعظم است

رسند و روح نیز در سیر مراتب انسانی  ابدان به لذائذ بدنی خود می، کنند جای خاّص خود میزبانی می
مهم مفهوم  ۀلئمس، کند نظر می هایی که ایجاد اختالف شود. از دیگر مولفه به لذت خود نائل می

بلکه ، عنصریت نیست، یتمراد از مادّ که جسمانیت و مادیت است که مشترک لفظی هستند و بیان شد 
 د.مطابق با هر عالم است که لوازم خاص خود را دار، یتمادّ 

این قوه با  ورد توجه قرار داد. چرا کهرا م خیال ۀکه باید نقش مهم قو مشخص شددر این پژوهش 
نفس در قیامت ظهور پیدا کرده و قدرت خلق بدن برای نفس را خواهد داشت. ضمن اینکه باید توجه 

یعنی بدن ، کرد که سخن بر جسمانیت یا روحانیت معاد را در کنار تفاوت دو عالم دنیا و آخرت باید دید
نه اینکه سخن بر سر بدن اخروی باشد و در ذهن به دنبال بدن  ،اخروی را مطابق با آخرت تفسیر کرد

ایجاد توهم معاد باعث فهم بدن مثالی است که  ۀلئمس، ترین مسائل کما اینکه یکی از مهم. دنیایی باشیم
عینّیت یا مثلّیت ابدان أخروی با ابدان دنیوی  ۀلئروحانی و انتساب آن به صدرالمتالهین شده و هم مس

تفاوت ، بدون در نظر گرفتن نقطه محل نزاع .باشد می یت عرفی و فقهینه عین وینیت فلسفی ع، که مراد
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 ۀمراتب انسان با مراتب عالم خارج و بدون تبیین صحیح جسمانیت و ماّدیت و بدون توجه به نقش قو
عالم های  به تفاوت عدم توجهخیال در خلق و آفرینش ابدان و بررسی صحیح معنای عینیت و مثلیت و 

معاد جسمانی را  توان خرت و تبیین مراد از ابدان مثالی به نظر صحیحی نخواهیم رسید و نمیآدنیا و 
 .اثبات یا انکار کرد
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