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  چكيده
 ي  معاد جسماني يكي از مسائل مهم علم كالم است كه فالسفهي نظريه

اند تا بر اساس نظريات فلسفي خويش، آن را اثبات و كيفيت اسالمي تالش كرده
بر اساس مباني خاص حكمت صدرالمتألهين در تبيين اين نظريه،  .آن را بيان كنند

به .  متأخر قرار گرفته استي متعاليه، مسيري را پيموده كه مورد پذيرش فالسفه
 مزايايي كه دارد، داراي ابهامات و نقايصي ي  مالصدرا با همهي نظر نگارنده، نظريه

 ي ابهام از جهت اصل نظريه، رابطه. شودها اشاره مي است كه در اين مقاله به آن
 و معاد جسماني براي نفوس كملين از يافته خي با بدن دنيوي تكامل برزبدن

  .ابهامات اصلي اين نظريه است
  .صدرامال -5حكمت متعاليه،  -4بدن برزخي،  -3معاد جسماني،  -1:هاي كليدي واژه

  

  مقدمه. 1
ظاهر بر اساس .  معاد جسمانى استي  كالمى مسأله-يكى از مسائل مهم فلسفى 

 داراي معاد روحاني هستند، كه آنعالوه بر  ،قيامت ها در ت و روايات، انسانبسيارى از آيا
 داراى لذّات و ،شدهبا بدن خود محشور  به اين معني كه ،باشندداراي معاد جسماني نيز مي

  .ندا آالم جسمانى
 از مشكالت جدى عقلى محسوب ، معاد جسمانى از نظر فلسفىي تبيين مسأله

 مبانى متعارف ي  از عهده،همراه دارد كه پاسخ به آن ت و شبهاتى را به زيرا اشكاال،شود مى
معاد جسمانى را يك   ي سينا مسأله به همين جهت، ابن. آيدحكمت مشّاء و اشراق برنمى

معاد بدنى از جمله مسائلى است كه فقط «: فرمايد  مى، عقيدتى و نه عقالنى دانستهي مسأله
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تا بر اساس مباني حكمت متعاليه و به هم است در مقابل، صدرالمتألهين تالش نموده 
 معاد ي  و امور عامه ارائه داده است، آموزهاالهي ي  كه در فلسفهجديديپيوستن نظريات 

كه ه است  از مقدماتي كمك گرفت،وي براي بيان نظر خويش. جسماني را تبيين كند
 طي رسائل و مقاالتي نياز به شرح و بسط ها آنهر كدام از اند و  برخاسته از حكمت متعاليه

فته اما از آنجا كه اين مقاله براي اهل تحقيق و آشنايان با حكمت متعاليه نگارش يا. دارد
 ها آنطور اجمال به  شود و فقط بهداري مياست، از شرح يكايك مقدمات مد نظر صدرا خود

  .گردداشاره مي
ها شش  در برخى از كتاب.  متفاوت است،مقدمات مد نظر وى در كتب گوناگون تعداد

: صص ،5 ؛33 – 29 :، صص6(در برخى هفت مقدمه  و) 599 - 595: صص ،8(مقدمه 
 - 185: ، صص9: ، ج2(مقدمه   و در جايى يازده) 510 - 497: صص ،7 ؛266 – 261
 ي  به همهبحث، براي تكميل . ذكر كرده است)20 - 11 :صص ،4(دوازده مقدمه يا ) 197

  .گردد آن بيان ميي د نظر صدرا بوده اشاره شده، توضيح مختصري دربارهمقدماتي كه م
  

   نظر مالصدراي خالصه. 2
مرگ نفس انسان كه در اين جهان همراه با بدن جسمانى و مادى خويش است، پس از 

 ي به جهان ديگر، طبق ملكات نفسانى خود و به كمك قوهبدن و انتقال   مفارقت از اينو 
از آنجا كه نفس انسان . شود آن همراه مى كند و با تخيل، بدنى لطيف براى خويش خلق مى

براى همان ، بدن او نيز  استتغيير نكرده و همان نفسى است كه قبالً در دنيا موجود بوده
بدون در اخروي اگرچه شخصِ بدن  ،شود بدن محسوب مىمتحد با همان و نفسش نفس 

  .باشددنيوي مي غير از بدن ،است نظر گرفتن نفسى كه موجب حيات او
 آن مقدمات را ي وى اين نظريه را با توجه به مقدماتى به دست آورده است كه چكيده

  :توان چنين تحرير كرد مى
  مقدمات. 1. 2

1- از آنجا كه وجودموجودى تبعى است، تشخّص  امرى اصيل و حقيقى بوده و ماهيت 
   .وجود آن است  ي هر موجودى به واسطه

اى از وجود بوده و تفاوت مراتب وجود به   داراى مرتبه،هر موجودى در جهان -2
 ،با هم متفاوت بودهحقايق وجودى به تمام ذات    يعنى؛ شدت و ضعف آن استي واسطه

  . استها آن عين وجه تفاوت ها آنوجه اشتراك ميان 
 از نقص به سوى كمال در حركت ،د جسمانى داراى حركت جوهرى بودههر موجو -3

  . تحول جوهرى است  است و هر موجودى مادى در حال
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شود و حقيقت آن را صورت   صورت آن محقّق مىي هر موجود مركّبى نيز به واسطه -4
وده و حقيقتى وحدت هر موجود نيز عين وجود آن ب . آني آن تشكيل داده است نه ماده

  .غير از وجود آن ندارد
  صورتي  وحدت صورت آن بوده و به واسطهي  پس وحدت هر موجودى به واسطه-5

  .شود يگانه حفظ مى
 ، صورت و ماده است؛ يعنى نفس براى بدني بدن از قبيل رابطه  نفس وي رابطه -6

جان و همانند  سمى بىج   بلكه،و اگر نفس نباشد، بدن انسان بدن نبودهاست صورت بوده 
زنده  شود همان جسمِ جامد  تعلّق نفس به بدن باعث مىاما .ديگر موجودات جسمانى است

  . شود و تبديل به بدن انسان يا حيوان گردد
 و نيز همانند د است كه در باطن نفس قرار دارداى مجرّ  قوه، خيال در انساني قوه -7

 ميان جهان مادى و جهان عقالنى ي دارد كه واسطه  خيال انسان، جهانى مثالى وجودي قوه
مثال وجود دارد يا در    بلكه در جهان،هاى خيالى انسان در بدن او جاى ندارد است و صورت

  .باطن نفس و در خيال متّصل انسان واقع است
هايى   صورت، خيال خودي تواند به كمك قوه  است كه مىاالهىانسان داراى قدرتى  -8
طور كه كسانى كه داراى نفس   دقيقاً همان،دناشي بيند كه خارج از اين جهان مادفررا بيا

اين جهان مادى نيز   در، خيال خودي  همت بلند و قوهي توانند به واسطه قوى باشند مى
ها   از صوفيان يا مرتاضكه ن چنا،تصرف كنند و موجودات مادى را تحت تأثير قرار دهند

  .است  نقل شده
د، در ن همراه با ماده تحقق دار،طور كه در اين جهان  همان،هاى جهان مادى تصور -9

 زيرا تفاوت جهان مادى و مجرّد و مثالى ،شود متحقق مى  جهان غير مادى بدون حضور ماده
. باشد  مىها آنوجودى   ي  اختالف نحوهي  بلكه به واسطه، ماهيات اشيا نيستي به واسطه

 و در جهان مثالى داراى افراد استهان مادى داراى افراد مادى  در جبراين هر ماهيتىبنا
 با ها آن داراى يك فرد عقالنى است و تفاوت ،باشد و در جهان عقالنى  مى)يا خيالى (مثالى
  .ها آن نه ماهيت ،ستها آنضعف وجود   در چگونگى شدت و،ديگر يك

گانه   عوالم سهي تواند در همه نفس مى. اى است خصوصيت ويژه نفس انسان داراى -10
را به خود بگيرد و ادراكات متفاوت جسمانى، خيالى و عقلى    وجودات مختلف،حركت كرده
  . داشته باشد
 ابتكارى از ابتكارات ها آن كه هر كدام از ، با توجه به مقدمات مذكور:گيرى نتيجه

 ي ن پرداخته است، مسألهبه ابعاد آ باشد كه در كتب متعدد خود ميجناب صدرالمتألهين 
  : شود معاد جسمانى شرح داده مى
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 قدم )يا برزخ يا خيال(دهد، انسان به جهان مثال  كه مرگ براى انسان رخ مى بعد از آن
با اين  ،داده است يات مادى خود انجام مىقبالً نيز در هنگام ح گذارد و اين عمل را مى

علّقى به جهان ماده و بدن عنصرى خود  ت زندگي در جهان مادي،ي دورهدر تفاوت كه 
با حركت به جهان مثالى، و  سازد مياما پس از مرگ، بدن عنصرى را رها    است،داشته
همراه با بدن باشد ، بدنى است تا در آن جهاننيازمند.  

 خيال او ي  زيرا قوه،سازد ست مى خيال خويش كه همراه اوي آن بدن را نفس به قوه
 و استشود بدنى مثالى  بدنى كه توسط نفس ساخته مى. با او همراه استبوده و  دمجرّ

 فقط عوارض ماده را همراه ،يعنى بدون حضور ماده بوده خواص جهان مثال و برزخ را دارد؛
  . دارد

خيال و حقيقت نفس   ي شود تابع قوه  خيال ساخته مىي بدن جديد كه توسط قوه
  سيما و خوب براى  بدنى خوش،خوب نفسانى برخوردار باشداست؛ يعنى اگر انسان از ملكات 

. سازد مىرا اخالقيات همان ا بسازد و اگر داراى مفاسد اخالقى باشد، بدنى مناسب  خود مى
به ديگر سيما محشور شود و شخص  است به صورت انسان خوش  يك شخص ممكنبنابراين

  .صورت حيوان درنده يا چهارپا
ه به اختالفى كه با بدن عنصرى و اين جهانىِ  انسان را مىبدن جديداو توان با توج 

 واحد جا كه نفس انسان در هر دو حالت اما از آن. دانست دارد، غير از بدن اين جهانى او
جديد او همان بدن سابق به    فقط از جهانى به جهان ديگر منتقل شده است، بدن،بوده

  وحدت وجود و اتّصال) حركاتي در همه( زيرا ميزان در وحدت اشيا ،آيد حساب مى
دهد و   وجودى انسان را نفس او تشكيل مى و چون حقيقتوجودى سابق و الحق است 

قبل و بعد از مرگ يكى استاست، حقيقت وجودى انسانْ   عبارت از صورت انساننفس  .  
 شود باعث مى  به بدن اضافهدر اين جهان طور كه اجزاى مادى جديدى كه  همان

 ،شود كه ما بدن دوران كودكى و بدن دوران جوانى و پيرىِ يك انسان را متفاوت بدانيم نمى
طور به دليل وحدت  بدن او يكى است و فقط تغييراتى داشته است، همان: يميگو مى  بلكه

 را بدنى تغييريافته ها آندانيم و فقط  عنصرى او يكى مى  نفس، بدن مثالى او را نيز با بدن
  .يمخوان مى

 با يك ،برد شود يا نعمت مى طبق اين بيان، انسان در برزخ با همان بدن خود عذاب مى
  . شود توجه شود، تغيير و اختالف ميان دو بدن نمايان مى تفاوت كه اگر فقط به بدن او

انسان در جهان . دارد  نيز وجودا جهان عقالنى و قيامت كبري همين روند درباره
شود و  سازد و با آن همراه مى آن جهان و مواد آنجا براى خود مىبا ب عقالنى نيز بدنى مناس
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 كه همان بدن برزخى و جسمانى او ،برد و با بدن خود ها و آالم خاص بدنى بهره مى لذّت از
  .شود محشور مى ،)البته بدنى تغييريافته(است 
  

  بيان ابهامات. 3
اما چند .  معاد جسمانى استي  سخن و تبيين مالصدرا دربارهي مطالب مذكور چكيده

، ها آن و رفع ابهام از ها آناو باقى است كه بدون در نظر گرفتن   نظري باره جدى درابهام
  :  مالصدرا ارائه نمودي توان تفسير كامل و دقيقى از نظريه نمى

 ، برخالف ديگر كتب خود، پس از ذكر مقدمات مذكوره المتعاليهالحكم مالصدرا در -1
شده فشارد كه بدن محشور  نكته پاى مىاين دهد و فقط بر  روشنى را ارائه نمىي نتيجه

را كه در اين   هايى با نفس همراه شده است و بياناتى همان بدن انسان است كه با تفاوت
شود كه چرا   در ديگر كتب خود آورده است و اين نكته باعث ترديد مى،قسمت ارائه گرديد

تواند به دست بياورد و  اى كه از اين مقدمات مى  نتيجه، مالصدراكتاب فلسفى  ترين در مهم
  .)197: ، ص9: ، ج2( گرديده است  گر نيز ذكر كرده، حذفهاى دي در نوشته

 همان كتاب مطلبى است كه مالصدرا در ،انگيزد  آنچه ترديدها را بيش از پيش برمى-2
رمايد كه مناسب بود آن را به عنوان ف مطلبى اشاره مى  وى به. آورد  اين بحث مىي در ادامه

مقدمات ذكر نشده است و  اما در. يكى از مقدمات استدالل ذكر كند و از آن نتيجه بگيرد
 آيد با آنچه تاكنون ذكرشده  محذوف به دست مىي اى كه از اين مقدمه كه نتيجه تر آن مهم

  .ناهمگون است 
در () 243: ، ص9: ، ج1 ؛341: ، ص2(ام   آورده،رساله حشرمن در : فرمايد وى مى

 خواه اجسام يا نبات يا حيوان يا ، موجوداتي كه همه) آورد  نيز بعد از چند فصل مىاسفار
 با ،تر بوده موجوداتى كامل   در حال حركت به سوى، كه در اين جهان مادى حاضرند،انسان

كند كه يوي تصريح م. شوند موجودات مناسب خود در جهان برزخ و عقل محشور مى
  .جهان مادى محشور خواهند شد   اين موجوداتي همه

 در ،اگرچه الزم بود در مقدمات ذكر شود است، داشتهتوجه بدان اين نكته كه مالصدرا 
تناسب اخالق   طبق بيان قبل، نفس انسان به. اى برخالف آنچه ذكر شد دارد نتيجههر حال، 

ولى طبق اين بيان، بدن عنصرى انسان نيز . شود سازد كه با آن همراه مى مىرا خود، بدنى 
شود و در اين حركت جوهرى و رفتن به جهان  آن محشور مىدر رفته و  به جهان باالتر

  . گردد مناسب خود متّحد مى   با موجودى، تغييرى پيدا كرده،باالتر
  بدنى كه توسطي اوالً مالصدرا هيچ توضيحى ارائه نداده است تا روشن شود رابطه

  شود با بدن مثالى كه غايت براى حركت بدن عنصرى است چيست؟  ساخته مى  نفس
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، به  استاي كه طبق حركت جوهري به عالم باالتر رفته وجود بدن عنصريي اگر نحوه
 بدن ي  آيا اين خلق دوبارهگردد، توسط نفس او خلق مي،ان برتراين صورت است كه در جه

  كند؟ معدوم را زنده نميي  امتناع اعادهي اً همان شبههبعد از معدوم شدن بدن اول، دقيق
 ربطي به بدن مثالي نفس ندارد و دو ، وجود بدن عنصري در جهان برتري اگر نحوه

 چگونه بدن س بوده و ديگري مستقل از نفس است،وجود جداگانه هستند كه يكي همراه نف
ا كرد كه هم بدن توان ادعميعنصري در اين جهان با هر دو بدن مثالي متحد است؟ چگونه 

   همان بدن عنصري است و هم بدن مثالي مستقل از نفس؟مثالي مخلوق نفس
كه موجودات آن  ،بدن انسان در جهان عقالنى  كند چگونه  مالصدرا روشن نمىثانياً

 هايى كه در جهان  انساني  براى همهاند، تى تك فردىايقى منحصر به فرد و ماهياحق
 به تعداد نفوس بشرى كه پا ،شوند مشترك است؟ آيا در جهان عقالنى مىعقالنى محشور  

 هر همان طور كه ؟هاى متفاوت وجود دارد جداگانه و ماهيت  هاى اند بدن به آن عرصه نهاده
ها اگر ماهيت بدن انسان .رد ماهيتى متفاوت از ديگر افراد دا، در جهان عقالنى انسانيفرد

ها در اين   ماهيت بدن انسانشود كه نتيجه گرفته ميد، حتماًدر جهان عقالني متفاوت باش
 اين نيز از ؟ است با هم متفاوت، غايات خود هستندي  كه مخلوق و تحت سلطه،جهان نيز

  . توجه شودي يكي از مقدمات بحث منزله  آن بهي نكاتي است كه الزم است درباره
 خيال و توان آن در ساختن ي  قوه خيال و تجرّدي  از قوه، مالصدرا در مقدمات خود-3

 عقالنى انسان ي كه طبق چه بيانى قوهاست نفرموده   بدن مثالى نام برده، اما در هيچ جايى
 كه ،جهان آخرت  تواند براى او بدن عقالنى بسازد و چگونه حكم جهان برزخ به نيز مى

 ي كه به عقيده ه اينمخصوصاً با توجه ب. كند  سرايت مى،موضوع اصلى معاد جسمانى است
 اين لي و،سازد هايى را در خيال متّصل به خود و در باطن نفس مى انسان صورت ،مالصدرا

 عقالنى متّصل غير از  جهانِو براى انسانْاست نداده   هاى عقالنى سرايت حكم را به صورت
  . داند جهان عقالنى منفصل را ثابت نمى

يم مالصدرا فقط براى جهان برزخ توانسته است گردد تا احتمال ده باعث مى  اين ابهام
 ي داند و نشئه  مثال مىي آخرت را فقط نشئه   عالمكه آنمعاد جسمانى را مستدلّ كند يا 

  .)462: ص ،7( خواند ى را برتر از عالم آخرت مىعقالن
توان چنين  كه مىاست  به نوعى برخورد كرده ،ةالشواهد الربوبي مالصدرا در -4

ند كه مخلوق نفس ا داراى بدن برزخى  ،ها در جهان برزخ  انساني همه: دبرداشت نمو
 ي اند به مرحله توانسته  اما در قيامت و جهان آخرت، تعدادى از نفوس انسانى كه. ستها آن

 ند و در آنجا هيچ بدنى ندارند و معاد جسمانىا هاى عقالنى  داراى نعمت،عقالنى صعود كنند
 عقالنى ي  معاد جسمانى فقط مربوط به نفوسى است كه به مرحله.مربوط به ايشان نيست 
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 داراى ،ترى كه به دليل نفس حيوانى خود متوسط يا پايين  هاى اند، يعنى انسان نرسيده
ها داراى   تعدادى از انسان،عقالنى  و نه در جهان،بنابراين در آخرت. باشند  خيال مىي قوه

فقط   يافته هاى كمال عف ايشان است وگرنه انسان ضي معاد جسمانى هستند و اين نشانه
  .)267: ، ص5( معاد روحانى دارند

 ذكر شد تا حدودى ابهام سوماگر اين تفسير از كالم مالصدرا صحيح باشد، با آنچه در 
و همراهى نفس با بدن مثالى را در برزخ و قيامت جسمانى  وى معاد. شود هماهنگ مى
  . گردد مى  نفوس بشرى منكري  در همه ولى شيوع آن را،پذيرفته است

ذكر فرموده بود متفاوت  ،ه المتعاليهالحكماى كه در   با نكته، ديگرسويي از اين بياناما 
 موجودات در آخرت با غايات خود محشور ي كه همه  اشاره فرموده بودآنجادر . است
ه نوعى حضور داشته آخرت ب تر نيز در هاى كامل شوند و در نتيجه الزم است بدن انسان مى

  .شوند تر در آخرت بدون بدن محشور مى هاى كامل  انسان، طبق اين بياناما ،باشند
آيا ابدان فقط در عالم .  حشر اجساد و ابدان تا كجا ادامه دارد مشخص نيست اساساً-5

شوند؟ چه مانعي براي حشر ابدان در عالم عقول وجود دارد؟ چرا مالصدرا مثال محشور مي
 وضع الفاظ براي روح معاني، عرش و ي  خود دربارهي  سعي كرده است تا با نظريهكه نآبا 

 وجود باغ و درخت تواند و در نتيجه مي)92: ، ص8 ( كرسي را در عوالم باال بيان كندقلم و
 عوالم توجيه كند، هيچ تالشي براي بيان بدن اخروي ي و ميوه و آب را در بهشت و همه

يافته را تبيين  هاي كمالعالم عقول و براي انسانو معاد جسماني در عقالني نكرده است 
  .ننموده است

ها براى بيان اين واقعيت است كه يك تفسير دقيق و قابل انتساب به  طرح اين ابهام
 ،هايى همراه بوده، محتمل است در طول زمان چالش  معاد جسمانى باي دربارهمالصدرا 
   . باشدهايجاد شدنظر وى در تغييراتى 
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