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     ∗محمدرضا متقیان
 

 چکیده
معاد بین اندیشمندان الهی اختالفی وجود ندارد، اما در  يلهئدر اصل مس

 نظر است. حقیقت آدمی، معیار هویت شخصی وي و شبهاتکیفیت آن اختالف
هاي مختلف سوق گیريمطرح در معاد جسمانی، محققان و متفکران را به موضع

اي دارند؛ داده است. در این میان، صدرالمتألهین و استیفن تی. دیویس جایگاه ویژه
نظر میان این دو فیلسوف معروف شرق و غرب عالم و قرابت در این مقاله اختالف

ي نقـد گذاشـته هر دو دیدگاه، به بوته تفکر آن دو به تصویر کشیده شده و رویکرد
شده است. این دو شخصیت بزرگ از جهت قرابت فکري، معاد جسمانی و روحانی 

نظر دارند؛ صدرالمتألهین از اند، اما در چگونگی آن با یکدیگر اختالفرا پذیرفته
عاد نگاه شریعت، به معاد جسمانی با بدن عنصري اعتقاد یافته، اما از نگاه فلسفی، م

جسمانی با بدن مثالی را پذیرفته و استیفن دیویس مدعی است که معاد جسمانی 
ها بر از هر دو نگاه، با بدن عنصري و مادي است. مبناي اختالف دیدگاه فلسفی آن

ي حقیقت آدمی و معیار هویت شخصی وي استوار است؛ از لهئي حل دو مسپایه
ا روح است و معیار هویت شخصی نگاه صدرالمتألهین حقیقت آدمی همان نفس ی

وي نیز در تمامی تحوالت دنیوي و اخروي، نفس است و از منظر استیفن دیویس 
حقیقت انسان جسم مادي و روح غیرمتجسد است و معیار هویت شخصی وي نیز 
جسم و روح توأمان است. در سخن پایانی این نوشتار به این نتیجه دست خواهیم 

ن، هم ازنظر دینی و هم ازنظر عقلی، جسمانی و با بدن یافت که معاد و حشر انسا
 مادي و عنصري خواهد بود.
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 لهئبیان مس. 1
ي معاد لهئدر تاریخ تفکرات فلسفی و کالمی، مس یکی از مسائل مشکل و پرمناقشه
ها در روز حشر است، بحث در این است که شدن آنجسمانی و بازگشت اجساد مادي و زنده

ي مادي، با همان وصفی که در این دنیا داشته، زنده شده و پراکندهچگونه جسد فانی و تباه
 بیند؛ درواقع پرسش هر انسانی کهاعمالش در دنیا، عقاب یا پاداش می يشود و درنتیجهمی

آورد، در اصلِ کند و از لوازم زندگی کنونی سر در میاندکی آشنایی با اطراف خود پیدا می
مسلم و قطعی رستاخیز نیست، چراکه اصل آن، مانند خداشناسی، از عقاید همگانی پیروان 

نظر دارند. معادْ جسمانی د؛ ولی در چگونگی آن با یکدیگر اختالفروشمار میادیان و مذاهب به
بودن، آیا بدن اخروي عین همان بدن طبیعی دنیوي، است یا روحانی؟ در صورت جسمانی

 تر از بدن دنیوي، و مثالی و برزخی است؟عنصري و مادي است، یا لطیف
 امور است:  ها درباب معاد جسمانی، یکی از ایني اختالف دیدگاهسرچشمه
ي ي معدوم و شبههي مواجهه با شبهات معاد جسم عنصري، مانند امتناع اعادهیکم. نحوه

 ).306، ص: 3آکل و مأکول (
 ». 1نفس و بدن«ي معروف چیستی حقیقت انسان یا ماهیت لهئدوم. اختالف در مس

، تنها به معاد و اهل حدیث ي مجرد، مانند بعضی متکلمانشماري از منکران نفس ناطقه
ي الهی و پیروان مکتب رند و برخی معتقدان به نفس ناطقه، همانند فالسفهجسمانی باور دا

ي طبیعی (ملحد) مانند فالسفهپذیرند و برخی دیگر از منکران، مشاء، تنها معاد روحانی را می
اند و در ی را انکار کردهاند، هر دو معاد جسمانی و روحانکه انسان را همین جسم دانسته

مقابل، بسیاري از بزرگان فلسفه و عرفان و گروهی از متکلمان، بر جسمانی و روحانی بودن 
). خود این دسته نیز دو دیدگاه دارند: برخی همچون 85، ص: 6معاد پافشاري دارند (

، اما از نگاه اندصدرالمتألهین، از نگاه عقلی، جسم در آن جهان را از نوع جسم مثالی دانسته
بودن از هر دو نگاه، به عنصري 2اند. استیفن تی. دیویسوحیانی، آن را عنصري تلقی کرده

 اند.جسم در حشر رأي داده
توان گفت که فرد خاصی ؛ یعنی بر چه اساسی می3»هویت شخصی«ي معیار لهئسوم. مس

به سر برده است؟  که در عالم دیگر وجود خواهد داشت، همان فردي است که در این جهان
شناختی. ازلحاظ متافیزیکی، پرسش این له هم بعُد متافیزیکی دارد و هم بُعد معرفتئاین مس

است؛ » فرد دنیوي«همان » فرد اخروي«است که مالك هویت چیست؛ یعنی به چه مالکی 
ي این دو مقطع زمانی، تغییراتی کرده باشد. ازلحاظ مخصوصاً اگر فرد اخروي در فاصله

کنیم که فرد اخروي همان فرد شناختی نیز سؤال این است که ما چگونه درك میرفتمع
دنیوي است. بنابراین، بحث متافیزیکی ناظر است به چیستی مالك هوهویت و بحث 
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، ص: 6، ج21شناختی ناظر است به چگونگی ادراك انسان از استیفاي آن  مالك (معرفت

95.( 
گیرد؛ ي حقیقت انسان قرار میلهئ، در ذیل مسي هویت شخصیلهئبدیهی است که مس

چراکه اگر انسان موجودي کامالً جسمانی معرفی شود، هویت شخصی او را همین ساحت 
کند و اگر فقط موجودي روحانی و غیرجسمانی باشد، هویت شخصی او جسمانی تأمین می

و، هم  بر دوش ساحت روحانی است و اگر موجودي جسمی ـ روحی است، هویت شخصی ا
 .ي ساحت روحانیگیرد، هم بر عهدهي ساحت جسمانی قرار میبر عهده

در نوشتار حاضر، از منظر دو فیلسوف معروف شرق و غرب عالم، صدرالمتألّهین و استیفن 
به این پرسش اصلی که آیا معاد جسمانی با بدن مثالی است یا با بدن عنصري و  تی. دیویس

ي فرعی لهئته پاسخ به این پرسش اصلی براساس بررسی دو مسمادي، پاسخ خواهیم داد. الب
وفصل ریزي شده است که در این مقاله به حلدیگر (چیستی حقیقت آدمی و هوهویت وي) پی

ها نیز خواهیم پرداخت. در بیان اهمیت این بحث، گفتنی است که برخی از فقیهان ضمنی آن
برخی دیگر به کافربودن منکر آن رأي ) و 392، ص: 12تحصیل علم آن را واجب شمرده (

 ).37، ص: 7، ج 13اند (داده
 

 لهئبیان اقوال در مس. 2
هاي دال بر کنند و واژهنظر از کسانی که زندگی شخصی پس از مرگ را انکار میصرف

که  کنندها هم اعتراف میهرچند آنکنند، امور نفسانی را بر امور فیزیکی حمل و تفسیر می
، 20( توان چنین تحلیل کردهاي نفسانی مانند فکر و ذهن و آگاهی را نمیبرخی از حالت

کنند و چهار دیدگاه عمده وجود دارد که هم زندگی پس از مرگ بدن را تأیید می)، 1فصل
دیگر، این چهار دیدگاه، زندگی پس تعبیرکشند؛ بهاي آن زندگی را به تصویر میگونههم به

هاي ي دیدگاهکنند. خالصهدانند، که به وقوع آن حکم میا نه فقط ممکن میاز مرگ ر
 :یادشده از این قرار است

 معاد فقط جسمانی. 1 .2
اي از شود، اما در برههپس از مرگ، بدن ما، که حقیقت آدمی به آن است، متالشی می

و در قالب یک شخص انسانی، بازسازي  گیردشده را از زمین برمیآینده، خداوند آن بدن خاك
عموم فقیهان  .نام نهاد 4توان احیاي ابدان یا رستاخیز ابدانکند. این نظریه را میو زنده می

و متکلمان بر این معاد تأکید دارند؛ چراکه آنان مجردبودن روح را باور نداشتند، بلکه آن را 
یابد و بدن انسان جریان می پنداشتند که همچون جریان آتش در زغال، درجسمی می



 فصلنامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز  128
رو، پیروان این گروه فقط بدن را در جریان معاد، شود؛ از اینزمان با مرگ او نابود میهم

 ).297، ص: 8، ج2دانستند (پذیر میبازگشت
 .تناسخ 2.2

رود، ولی گوهر غیرمادي ما، یعنی روح، در پس از مرگ، بدن ما براي همیشه از میان می
شود و این تولد زمینی (انسانی یا حیوانی) در عالم طبیعت دوباره زاده میهاي قالب بدن

دفعاتِ بسیار اتفاق بیفتد. پس بقاي ما، در مسیر تولدهاي مکرر به سامان تواند چندبار یا بهمی
هاي دیگري این نظریه که به نام 6 معروف است. 5ي تناسخي بقا به نظریهرسد. این نحوهمی

هاي ي دور، به شکلشود، از گذشتهنیز از آن یاد می 8انتقال نفس و 7چون تولد مجدد
 ).122، ص: 7، ج21گوناگون، مورد اعتقاد بوده و هست (

 معاد فقط روحانی. 3 .2
رود، ولی جوهر غیرمادي، که حقیقت آدمی به آن است، پس از مرگ، بدن ما از بین می

توان وجود دهد. این نظریه را میمی در جهانی مجرد و غیرمادي، به زندگی خود ادامه
ي پیرو نامید. صدرالمتأّلهین در تفسیر این دیدگاه چنین نوشته است: فالسفه 9نامتجسد

دانند؛ چون پس از قطع پیوند بدن با نفس، تمام مکتب مشاء، معاد را فقط روحانی می
شود؛ زیرا پذیر نمیشود و دیگر بازگشت روح به بدن امکانها و اعراض بدن نابود میصورت

گونه نیست و همچنان باقی خواهد ماند؛ چه گردد، اما نفس اینآنچه معدوم شود دیگر بازنمی
، 12گردد (اینکه جوهري مجرد است و فنا در آن راه ندارد؛ پس در قیامت، فقط روح بازمی

 ).165، ص: 9ج
 معاد جسمانی ـ روحانی. 4. 2

صورت جسمانی ـ روحانی است؛ یعنی در آن سرا، روح نظر برخی از حکیمان، معاد به به
ترتیب، انسان با جسم و روح پا ) و بدین127-122، صص: 16پیوندد (انسان به جسم وي می

له است که در آن سرا، جسم چه ئنهد. اما آنچه اهمیت دارد این مسي قیامت میبه عرصه
دنیوي است یا جسمی مثالی است؟ نوع جسمی خواهد بود؟ آیا جسمی عنصري همانند جسم 

پس این معاد، دو گرایش دارد: معاد جسمانی ـ روحانی با بدن عنصري دنیوي؛ و با بدن مثالی 
 برزخی.
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استیفن تی. دیویس دیدگاه : روحانی با بدن عنصري دنیويـ  معاد جسمانی. 1. 4. 2
پذیرفته است و را  01تجسد موقتمعروف به معاد جسمانی با بدن عنصري دنیوي یا عدم

طبق این دیدگاه هرچند پس از  ي اول و سوم به حساب آورد.توان آن را ترکیبی از نظریهمی
رود و جوهر غیرمادي ما در جهان خاص خودش به زندگی ادامه مرگ، بدن ما از میان می

شود و با روح غیرمادي ي ما بازسازي میشدهخواهد داد، ولی در مقطعی از آینده، بدن متالشی
 کند. ارتباط مجدد پیدا می

از آثار صدرالمتألهین دو نظر درباب معاد : لیمعاد جسمانی ـ روحانی با بدن مثا. 2. 4. 2
شود: یکی دیدگاه نقلی منطبق با ظواهر کتاب و سنت و موافق معاد با جسمانی برداشت می

و دیگري دیدگاه فلسفی براساس حشر صورت جسمانی بدون ماده (بدن  10جسم عنصري؛
یازده مقدمه ترتیب  اسفارمثالی) است. وي براي اثبات معاد جسمانی به معناي دوم، در 

 11 ي عقلی وي، به آن خواهیم پرداخت.دهد که در ادلهمی
 

 هاتحلیل دیدگاه. 3
. بنابر دیدگاه اول، حقیقت انسان صرفاً جسمانی یا مادي است؛ بنابر دیدگاه دوم و سوم، 1

انسان صرفاً موجودي است با جوهر روحی یا غیرمادي؛ و بنابر دیدگاه چهارم (در هر دو قول، 
معاد جسمانی با بدن عنصري و مثالی) حقیقت انسان را هم ساحت جسمانی و هم ساحت 

 دهد. تشکیل میغیرمادي روحانی 
زند. بنابر . بنابر دیدگاه اول، هویت شخصی، بر ساحت جسمانی، یعنی بدن تکیه می2

له است. بنابر ئدار این مسهاي روحی یا نفسانی عهدهدیدگاه دوم و سوم فقط روح و حالت
دیدگاه چهارم (در هر دو قول، معاد جسمانی با بدن عنصري و مثالی) هم بدن در هوهویت 

گیرد؛ ترین بار بر دوش دیدگاه چهارم قرار میارد و هم روح یا نفس. بنابراین، سنگیننقش د
ها را پیش رو خواهد داشت هاي دیگر است و مشکالت آن دیدگاهزیرا نوعی ترکیب از دیدگاه

 ). 127-122، صص: 16(
 

 ادله عقلی و نقلی. 4
درباب معاد جسمانی با بدن صدرالمتألهین و استیفن تی. دیویس ادله عقلی و نقلی خود 

ي حقیقت انسان و هویت لهئاند و در ضمن آن، به بررسی دو مسعنصري و مثالی را بیان کرده
 ها خواهیم پرداخت:اند که در این مجال، به نقد و بررسی آنشخصی وي پرداخته
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 ي عقلی و نقلی استیفن تی. دیویسادله .1. 4

دانند؛ چراکه بر این باورند معیار هویت شخصی را حافظه میبرخی : ي عقلیادله. 1. 1. 4
اند و افکار ما در سان بستر رودخانه ایجاد کردهکه حوادث پیشین، در مغز ما شیارهایی به

بینیم هاي ذهنی است. ما میافتد و همین، دلیل حافظه و عادتطول این مسیر به جریان می
ی به مغز زایل شود، یا شخص بافضیلتی در اثر که حافظه ممکن است با واردآمدن جراحت

ي دهد که بدن نگاهدارندههاي مغزي، به شخص پستی تبدیل شود. این امور نشان میبیماري
رسد که پس از حافظه است و حافظه بر عمود بدن استوار است. لذا بسیار بعید به نظر می

 ).326-325، صص: 19نابودي کامل مغز، شخص بقایی داشته باشد (
داند؛ زیرا حافظه خطاپذیر استیفن تی. دیویس هویت شخصی را به حافظه متکی نمی

اي هست ي بسیاري هست که قابل بازآوري نیست، حتی حوادث گذشتهاست؛ حوادث گذشته
آوریم. پس صرف این واقعیت که آدمی در زندگی پس از که آن را بد و نادرست به یاد می
موجود در دنیاست، چون حوادث زندگی خویش را به یاد مرگ ادعا کند که همان شخص 

 ).558، ص: 17کند که او همان شخص است (آورد، ثابت نمیمی
داند؛ بدن اخروي شخص، مانند ارتباط دیویس معیار هویت شخصی را به روح و بدن می

، هم کند. پیوستگی دو جسم مذکوراش، با بدن سابقش ارتباط پیدا میي گندم با ساقهدانه
ها توجیه یافتن یک ماده در آنیافتن یک نفس و هم ازطریق موجودیتازطریق موجودیت

گوید همان خدا که با قدرت مطلقه مرا از عدم به شود. وي طبق دیدگاه آباي کلیسا میمی
ي مرا در قیامت گردآوري کند. پس تواند دوباره ذرات پراکندهراحتی میوجود آورده، به
همانی جسم کنونی و جسم رستاخیزي را به تقریر افرادي چون خصی یا ایندیویس هویت ش

ي حقیقت لهئداند؛ چراکه وي در مسي روح نمی، کامالً بر عهده13و آکویناس 12آگوستین
آمده از جسم مادي و روح غیرمتجسد است؛ انسان، بر این باور است که آدمی موجودي فراهم

اند و نیست، بدن انسان هم انسان نیست؛ این دو هریک جزئی از انسان نفس انسان انسان
هاي وجودي خود، هم در زندگی آغازین به وجود آمده و هم در زندگی انسان با تمام ساحت

شود؛ چراکه اگر نفس نهایی و رستاخیز عام، عیناً همان بدن خاکی دوباره با نفس متحد می
نباشد، انسان برانگیخته، همان انسان نخواهد بود.  اش یکیبا همان بدن عنصري دنیوي

اساس، آباي کلیسا و فیلسوفان مدرسی اتحاد بدن و نفسش را شرط موجودیت آدمی برهمین
کردند و معتقد بودند پس از مرگ هم تعبیري، بدن را هیوالي نفس تلقی میدانستند و بهمی

ي آن جمع و به نفس ملحق ي پراکندهآساي الهی، دوباره اجزاباقی است و با قدرت معجزه
 ). 127-122، صص: 16شود (می
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ي وجه قوت نظریه دیویس در ادله: ي عقلی دیویسنقد و بررسی ادله. 2. 1. 4
طوري تواند فرقی میان بدن کنونی و بدن رستاخیزي تصویر کند، بهاش این است که میعقلی

است. اما هیچ مکانیزم یا فرایند مستدل و که بدن رستاخیزي با لوازم زندگی جاوید سازگار 
دهد؛ زیرا کم از جهت قابلی، ارائه نمیمنطقی از تبدیل بدن حاضر به آن بدن ملکوتی، دست
اگر نفس با همان بدن عنصري «گوید: براي اثبات مدعایش، معاد جسمانی با بدن عنصري، می

، این استدالل صحیح »د بوداش یکی نباشد، انسان برانگیخته، همان انسان نخواهدنیوي
طور که در خواب، انسانیت زید، در اتحاد نیست؛ چون دلیل، اعم از مدعاست؛ یعنی همان
گوید من در خواب دیدم چنین و چنان، در نفس با بدن مثالی متصل وي محفوظ است و می

شد. عالم آخرت هم ممکن است انسانیت وي، در اتحاد نفس با بدن مثالی منفصلش محفوظ با
تواند با بدن مثالی، نه بدن عنصري، متحد شود و انسانیت وي پس نفس انسان در قیامت می

اند: ي دیویس از یکی از این دو جهت، به آن حمله کردههم محفوظ باشد. البته مخالفان نظریه
ي لهئاند؛ چون اگر بخواهیم بر مساول آنکه این نظریه را فاقد سازگاري منطقی جلوه داده

» ي معدوماعاده«یت شخصی اصرار و پافشاري کنیم، چنین طرحی مستلزم قول به هو
ي معدوم هم محال است؛ پس اصل شده) است و اعادهي شیء معدومکردن دوباره(=موجود

ي معدوم، همچنان این اشکال بودن اعادهنظریه اعتبار منطقی ندارد؛ دوم اینکه بر فرض ممکن
ي شده، همان شخصی نیست که قبالً مرده بود، بلکه فقط نسخههوجود دارد که این شخص زند

ي زمانی وجود دارد؛ به تعبیر دیگر، با در نظر بدل اوست؛ زیرا میان مرگ و رستاخیز، فاصله
شده، مفقود زندهدوباره» الف«کنونی و » الف«ي ارتباطی میان داشتن این شکاف زمانی، حلقه

 ). 9-8، صص: 18است (
توان به هر دو ایراد مخالفان دیدگاه دیویس چنین پاسخ داد رسد که میر میلکن به نظ

طور که دیویس گفت، ي معدوم نیست؛ چون همانکه معاد جسمانی با بدن عنصري، اعاده
اند تا روح و عناصر اصلی بدن از بین نرفته است و موجود است؛ پس این دو معدوم نشده

رود، صورت ظاهري اوست و در قیامت، ي که از دست میي معدومی رخ دهد، تنها چیزاعاده
گوییم این همان فرد است؛ چراکه روحش آید؛ لذا میصورت قبلی درمیذرات خاك بار دیگر به

اش همان، و صورت جسمانی وي نیز مثل آن است، نه عین آن؛ ي جسمانیهمان روح، و ماده
طور که در پاسخ به وي و اخروي (همانهایی مانند زمان و مکان بین بدن دنیچراکه تفاوت

ي دیویس توضیح خواهم داد) برقرار است. شاید تعبیر به مثل ایراد جهت دوم مخالفان نظریه
أَ وَ لَیسَ الَّذِى خَلَقَ السَّمَاوَاتِ َو «ي یس نیز به همین معنی ناظر باشد: سوره 81ي در آیه

بنابراین در معاد جسمانی، بین ». وَ هُوَ الخَلَّاُق الْعَلِیم  هُم بَلىَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَن یخَلُقَ مِثْلَ
 بدن دنیوي و بدن اخروي عنصري، مماثلت برقرار است، نه عینیت.
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ي زمانی و مکانی وجود دارد، اما و ثانیاً هرچند که میان مرگ و رستاخیز جسمانی فاصله

ي معدوم، اگر شیء معدوم، با تمام ادهشود؛ چراکه در اعي معدوم شمرده نمیاین اعاده
خصوصیات زمانی و مکانی و با حفظ کمیت و کیفیت بازگردد، البته چنین بازگشتی محال 

توان عین موجودي را که در یک زمان معین گردد و نمیاست؛ زیرا چرخ زمان به عقب برنمی
چنین ادعاي محالی ندارند  گاهوجود داشته، دوباره بازگرداند. باورمندان به معاد جسمانی هیچ

شدن مردگان، زمان هم باید به عقب برگردد و آنچه در آن زمان وجود داشته که پس از زنده
 ).236، ص: 5نیز بازگردد (

حقیقت این است که شواهد نقلی بسیاري وجود دارد که معاد : ي نقلیادله. 3. 1. 4
بودن ي جسمانیشود. در انجیل متی دربارهمیها فهمیده وضوح از آنجسمانی دیویس، به

اید که به اولین گفته شده است: زنا مکن، لیکن من به شما شنیده«معاد چنین آمده است: 
گویم: هرکس به زنی نظر شهوت اندازد، همان دم در دل خود با او زنا کرده است. پس اگر می

ز؛ زیرا تو را بهتر آن است که عضوي چشم راستت تو را بلغزاند، قلعش کن و از خود دور اندا
از اعضایت تباه گردد، از آنکه تمام بدنت در جهنم افکنده شود و اگر دست راستت تو را 
بلغزاند، قطعش کن و از خود دور انداز، زیرا تو را مفیدتر آن است که عضوي از اعضاي تو 

تمام «). از دو عبارت 30-27: 5(متی، » نابود شود، از آنکه کل جسدت در دوزخ افکنده شود
بودن تردید جسمانی، بی»بدنت در جهنم افکنده شود و کل جسدت در دوزخ افکنده شود

ي حوادث قیامت آمده است شود. در انجیل لوقا نیز مطالبی دربارهراحتی فهمیده میمعاد به
چشمان  پس«گوید: باره چنین میکند. کتاب مقدس دراینبودن معاد را ثابت میکه جسمانی

خود را در عالم اموات گشوده، خود را در عذاب یافت و ابراهیم را از دور و ایلعازَر را در آغوشش 
دید. آنگاه به آواز بلند گفت: اي پدر من ابراهیم! بر من ترحم فرما و ایلعازَر را بفرست تا سر 

-23: 16لوقا، »(بمانگشت خود را به آب تر ساخته، زبان مرا خنک سازد، زیرا در این نار، معذ
هایی هستند که کردن، نشانه.) در آغوش کشیدن، سر انگشت ترکردن و زبان را خنک23

هاي مذکور، در موجودات روحانی جایگاهی رساند؛ چراکه ویژگیبودن معاد را میجسمانی
 هاي موجودات جسمانی است.ندارد و از خصوصیت

اي از مسیحیان دگاه نقلی دیویس ازنظر عدهدی: ي نقلی دیویس. نقد و بررسی ادله4. 1. 4
شود که معاد روحانی را قبول هاي آنان چنین استنباط میشود؛ چراکه از گفتهتأیید نمی

دانند. در کتاب اي نظیر معاد مقبول دیویس را نامعتبر میجسمانی -دارند و معاد روحانی
باره ند. در انجیل مرقس دراینکها را تقویت میمقدس نیز آیاتی وجود دارد که گفتار آن

گردند، کنند و نه منکوحه میکه مردگان برخیزند، نه نکاح میزیرا هنگامی«چنین آمده است: 
به این آیه، در معاد، ). باتوجه25: 12(مرقس، » باشندبلکه مانند فرشتگانِ در آسمان می
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بودن آنان فرشتگان روحانیها همانند فرشتگان خواهند بود؛ از طرفی بارزترین ویژگی انسان

به مطالب و شواهدي که ذکر ها نیز معاد روحانی خواهند داشت، ولی باتوجهاست؛ لذا انسان
گونه که بسیاري از مسیحیان به آن اعتقاد یقین روحانی صرف بودن معاد، همانشد، به
موجود  بودن معاد که در کتاب مقدسصحیح نبوده و دالیل آن، با شواهد جسمانیدارند،

بودن معاد را بپذیرند، چه مانند استیفن حال چه مسیحیان جسمانیهراست، متناقض است. به
ي نقلی، واقعیت این بندي ادلهروحانی بودن معاد معتقد شوند، در جمع -دیویس به جسمانی

گونه که کثیري از مسیحیان به کتاب مقدس، معاد روحانی صرف، هماناست که باتوجه
 تواند اعتقادي درست و صحیح باشد.آن ایمان دارند، نمی امروزي به

 ي عقلی و نقلی صدرالمتألهین ادله. 2. 4
مالصدرا مدعی است که مطالب مربوط به معاد جسمانی، در اثر : ي عقلیادله. 1. 2. 4

). وي نخستین فیلسوفی 380، ص: 7ي نفس، براي ضمیر او حاصل شده است (تزکیه و تصفیه
کنـد معـاد جسـمانی را بـا اتکـا بـه مبانی عقلی و فلسفی اثبات کند. او است که تالش می

) 266-261، صص: 8(الشواهد الربوبیـه )، 393-383، صص: 7(المبـدا و المعاد هاي در کتاب
یـازده اصل  اسـفاربـرد، ولـی در نام می گانه) از اصول هفت239-235، صص: 9( عرشیهو 

گانـه، بـه چهـار گروه عمده دهد که ایـن اصـول یـازدهرا مبناي اثبات معاد جسمانی قرار می
 :)197-185، صص: 9، ج12پذیر است (تقسیم

 گروه اول : اصول وجودي 
 . وجود، اصل است و ماهیتْ تابع آن است و وجود، مفهومی بدون مابازا و مصداق نیست؛1
اند، اما . تشخص هر شیء به وجود آن است. وجود و تشخص اگرچه در مفهوم متفاوت2

 یابد؛در مصداق متحدند و با تغییر عوارض مشخصه، آن شخص و وجود خاص تبدل نمی
اختالف  .پذیردت وجود، با همان بساطتش، شدت و ضعف، نقص و کمال می. حقیق3

االختالف مراتب و افراد، تنها به خود هستی است و این همان تشکیک اسـت کـه در آن، مـابـه
  .االشتراك استبهعین ما
است که اجزا و حدود یک حرکت متصل که شده . وجود در ذاتش حرکت دارد و ثابت 4

ي مراتب، اساس، وجود در همههم موجود نیستند، به یک وجود موجودند و براین اجزایش با
 شخص واحد است.

 گروه دوم : اصول مادي و صوري
اش. . حقیقت هر امري که مرکب از ماده و صورت است، به صورت اوست، نـه بـه ماده1

باشد و ماده نباشد،  رو اگـر صـورت شـیء بـاقیاینماده فقط حامل قوه و امکان شیء است؛ از
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شیء با تمام حقیقتش موجود خواهد بود. نسبت ماده بـه صـورت، نسبت نقص به تمام است. 

 نقص به تمام نیازمند است، اما کامل و تام، به ناقص حـاجتی ندارد. 
ي موجودات یکسان . وحدت شخصیه در هر شیء که عین وجود آن است، در همه2

کند؛ درنتیجه محال است که انی، با جواهر مادي تفاوت مینیست و حکم آن در جواهر نفس
جسم واحد، موضوع اوصاف متضاد شود؛ زیرا وجودش گنجایش امور متخالف را ندارد؛ اما 

اند. بنابراین هرچه انسان تجرد یابد و جواهر نفسانی در عین وحدت، پذیراي امور متقابل
ر امور متخالف بیشتر خواهد شد؛ درنتیجه اش به اشیا و اشتمالش بکمالش شدت گیرد، احاطه

ي افعال طبیعی، توان گفت مدرِك تمام ادراکات حسی، خیالی و عقلی و نیز فاعل همهمی
ي حواس و آالت طبیعی نزول کند یا تواند به مرتبهحیوانی و انسانی، نفس مدبر است که می

تواند در یک مرتبه، به ماده می تا عقل فعال و باالتر از آن صعود کند. براساس این اصل، نفس
 ي دیگر، مجرد از آن باشد.تعلق داشته باشد و در مرتبه

که زیـدبـودن زید، . هویت و تشخص بدن به نفس است، نه بـه جسـم و مـاده. چنان3
خاطر، وجود و تشخص بـدن تـا وقتـی کـه نفس باقی همینبه نفس اوست نه به بدن او. به

م دارد، اگرچه اجـزا و لـوازم بـدن، ماننـد أیـن و کـم و کیف و وضع و است، استمرار و دوا
کند. همچنین اگر صـورت طبیعـی بـدن بـه صورت مثالی یا به متی تغییر و تحول پیدا می

ها، وحدت و صورت اخروي تغییر کند، هویت انسانی در تمامی این تحـوالت و دگرگونی
یت انسانی در تمامی این تحوالت، نفسی است تشخص خواهد داشت؛ چون حقیقت و هوهو

که امر واحد متصل تدریجی و باقی و مستمر است. پس در جریان تغییر، به خصوصیات 
شـود؛ آید، اعتنا و تـوجهی نمـیاي که در جریان حرکت پدید میجـوهري و حدود وجودي

و تبـدل او، بـه  شودگونه که انسان از دوران طفولیت تا جوانی و پیري متحول میهمان
رساند، در آخرت نیز این تبدل، بـه بقـا، عینیـت و اسـتمرار اي نمیبقـایش لطمه و صدمه

  .اي نخواهد رساندوجودي انسان صدمه
 ي خیالیگروه سوم: اصول قوه

ي خیال جوهري است که بـه بـدن یـا عضـوي از اعضـا قـائم نیسـت و در جهتی . قوه1
ماده واقع نشده اسـت، بلکـه مجـرد از ایـن عـالم است و در عالم جوهري از جهات این عالم 

 ي بین دو جهان عقـل (جبـروت) و طبیعـت ( ناسـوت) اسـت.قرار دارد که واسطه
هاي ادراکی، در نفس یـا در محـل دیگـر حلول ندارند، . صور خیالی بلکه تمام صورت2

ه فاعل، نه قیام مقبـول بـه قابـل. نفـس تـا وقتی به اند؛ همانند قیام فعل ببلکه قائم به نفس
ي خارجی و بدن تعلق دارد، احساسش غیر از تخیل خواهد بود، چون در احساس، به مـاده

هـا محتـاج نیسـت. وقتـی نفس از این شرایط مخصوص نیازمند است، اما در تخیل، به این
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ـعف و نقـص پیراسـته شود، تفاوتی بین عالم رخت برکَنَد و از غبار تن خـارج شـود و از ض

شود و به اصل و مبدأ تخیل و احساس باقی نخواهد ماند و تمـامی ایـن قـوا بـا هـم یکـی می
داده، ي خیال آنچـه را کـه با قواي دیگر انجام میگردند و نفس با قوهمشترك خود بازمی

صورت، ایندیده، درم حـس میبیند که با چشـدهد. با چشم خیال، آنچه را میانجام می
ها ها، همان قدرت و احضار آنشـوند و ادراك خواستهقدرت و علم و شهوت، یـک چیـز مـی

که خداونـد هـا متعلق به نفس است، چناننزد نفس است؛ لذا در بهشـت تمـام خواسـته
ما تشتهی األنفس فیها «و در جـاي دیگر اشارت فرمود: » فیهـا مـا تشـتهی أنفسـکم«فرمـود: 

 ».و تلّذ األعین
ي فاعل، که در تحقـق از ناحیـه. صور مقداري و اشکال و اعـراض جسـمانی نیز چنان3

تواننـد بـدون مشـارکت مـاده، صـرفًا از فاعـل و جهات انـد، مـیمحتاج به ماده و قابـل
موجودات مجرد عقلی با صرف تصور، افالك ستارگان را  کهادراکی آن صادر شوند؛ چنان

ها باشد، وجود کنند؛ چون پیش از اجسام اولیه، موادي که سابق بـر تحقـق آناختراع می
ي که اگر قوهنداشته است. صور خیالی صادر از نفس نیز به مـاده حـاجتی ندارنـد، چنان

د و همـت خـود را به فعل تخیل مصروف خیال از افعال قواي حیوانی و طبیعی روي برگردان
سازد، از لحاظ وجودي و قوام، از امور محسوس برتر ي خیال میسازد، صور و اجسامی که قوه

 .ها نیز از امور محسـوس مـادي بیشتر خواهد بودخواهند بود و آثار آن
عالم ها عالم طبیعت است؛ ترین آن. عوالم با کثرتشان در سه نوع منحصرند: پایین4

ترین میانی، عالم صور ادراکی مجرد از ماده است که استعداد صفات متقابل را دارد؛ و عالی
تواند عوالم، عالم صور عقلی و مثل الهی است. از میان موجودات، تنها نفس انسانی است که می

اي با بقاي تشخصش، این عوالم را بپیماید؛ چراکه انسـان از دوران طفولیت، با وجود طبیعی
که دارد، انسان دنیوي است، سپس با تحول وجـود، تلطیف و تصفیه شده و انسان نفسانی 

ي حشر و قیامت اسـت؛ در این حالت، انسان اعضاي نفسانی دارد. شود که شایستهاخروي می
شود که کند و انسان عقلی میرود و وجود عقلی پیدا میسرانجام از این حالت نیـز فراتـر می

شود. این انتقال و تحولی که انسـان از سر الت، از اعضاي عقلـی برخوردار میدر این ح
سوي حضرت الوهیت گذراند، مخـتص بـه اوسـت و اگرچه موجودات دیگر همگی رو بهمی

دارند، اما قادر نیستند با حفـظ حقیقـت نوعی خود، این مراحل را  طی کنند، مگر اینکه 
ها تبدل حاصل شود و درنهایت، به انسان تبـدیل نوعی آنازطریق کون و فساد، در حقیقت 

 شده و مسیر حقیقـت قدسیه را بپیمایند.
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صدرالمتألهین با مقدمه قرار دادن : گانهگیري صدرا از اصول یازده. نتیجه2. 4. 2

) 10و  9و  8ي خیال (طبق اصل دهد که در آن، قوهاصول فوق، تصویري از معاد ارائه می
نکردن نفس به کند؛ چراکه با ورود انسان به عالم نفوس، به دلیل توجهاساسی ایفا مینقشی 

شود که ي خیال سبب میشود و این قدرت وجودي قوهي خیال تقویت میبدن عنصري، قوه
ازنظر وي  .ي عنصري نداردصوري ادراکی را ایجاد کند که در عین برخورداري از مقدار، ماده

گانـه تأمـل کند و خـود را از امراض قلبی، مانند حسادت و قوانین یازده هرکس در این اصول
ي معاد جسـم و نفـس بـرایش و کینه و تعصب و تقلید رهـایی بخشـد، هیچ شکی درباره

کند که در روز قیامت، همین بدن محشور خواهد شد؛ مانـد و یقـین پیـدا میبـاقی نمـی
وع نفس و بدن خودش است، نه بدن عنصري دیگر یا بدن یعنی معاد انسان، همان معاد مجم

مثالی دیگر و این همان اعتقاد صحیح مطابق با شـرع و موافـق بـا برهـان و حکمـت است و 
 .)198-197، صص: 9، ج12( تمنکر این امر، منکر شریعت است و منکر شریعت کافر اسـ

گیري الصدرا در نتیجههرچند م: . نقد و بررسی اصول معاد جسمانی صدرا3. 4. 2
گانه مدعی است که معاد جسمانی بر همان شخص بدن و نفس دنیوي، یعنی از اصول یازده

دهد سازگار نیست؛ چون چهار شود، اما این ادعا با آن مقدماتی که ارائه میعنصري واقع می
ـخص کنند که امر بالذات در خارج، وجود است و تش) تنها اثبات می4ـ 1اصل اول (اصل 

هـر چیز به هستی و وجود اوست و این هستی، مقول به تشکیک است. تنها چیـزي کـه در 
آید آن است که وجود اخروي همین وجود دنیـوي ي معاد از این اصول به دست میزمینه

 است، نه وجود دیگر. 
که جسم و تمام انواع جوهري مـادي،  کنند) هرچند اثبات می7-5سه اصل بعد (اصل 

ي اوست که با بقاي آن، تمام مرکـب از مـاده و صورت است و صورت نوعی انسان نفس ناطقه
کنند، تنها معاد جسمانی را اثبات نمیآثار وجودي انسان باقی خواهد بود، اما این اصول نـه

بودن میان نباشد، انسان کنند که اگر حقیقت، نفس باشد و حتی جسمی دربلکه اثبات می
 دارد.اي برنمیوي لطمه و صدمه

رسانند؛ چراکه براساس این ) نیز معاد جسـمانی را به اثبات نمی11- 8چهار اصل آخر(
ها تواند خالق صور خیالی بوده و در پرتو آنیابیم که در جهان آخـرت، نفس میاصول، درمی

ت، جسمانیت عالم خیال و تحقق بـدن دنیـوي به دچار لذت یا عقوبـت شود، اما از این بیانا
توجه است و چنین جالب مفاتیح الغیبگیري مالصدرا در براین، نتیجهآید. افزوندست نمی
رسد کـه خود وي نیز متوجه محدودیت برهان خود شده که فقط از معاد جسمانی به نظر می

اساس، زنـدگی اخـروي را همین). بر600، ص: 11در عالم مثال سخن به میـان آورده است (
کند و ارتقـاي جسم متکـاثف دنیـوي کـامالً مغـایر و متفاوت از زندگی دنیوي معرفی می
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). بسیاري از برزگان حکمت و 38، ص: 9، ج12کند (بـه عـالم عقبی را منتفی قلمداد می
) نیز 585، ص: 3، ج3) و امام خمینی (360، ص: 1فلسفه، مانند شیخ محمدتقی آملی (

اند که معاد جسمانی صدرا، برخالف شریعت، با بدن عنصري نیست و له شدهئمتوجه این مس
 اند. به نقد آن پرداخته

طور که گذشت، معاد جسمانی مالصدرا از دیدگاه فلسفی و همان: ي نقلی. ادله4. 2. 4
تون، با عباراتی نظیر دیگر، در بعضی از مسويعقلی، با بدن مثالی است، نه بدن عنصري، اما از

 عبارات زیر، بر معاد جسمانی با بدن عنصري پافشاري کرده است:
انّما االعتقاد فی حشر االبدان یوم الجزاء هو ان یبعث ابدان من القبور... ال ان یکون «یکم. 

ي لهئي مس)؛ اعتقاد صحیح در زمینه395، ص: 7» (االبدان مثالً و اشباها بال اشخاص...
شوند... نه اینکه ها از قبرها برانگیخته میها در روز قیامت چنین است: بدنبدن محشورشدن

 ها در قالب مثال و اشباه باشند.در آنجا،  بدن
قد بینا ان الحق فی المعاد عود البدن بعینه کالنفس بعینها کما یدل علیه الشرع «دوم. 

، ص: 9، ج12» (ن غیر تعطیلالصحیح الصریح من غیر تأویل و یحکم علیه العقل الصحیح م
گردند؛ شرع صحیح، بدون تأویل، و عقل ) ؛ در معاد، همین بدن و همین روح بازمی207

 صحیح، بدون تعطیل، بر آن داللت دارند.
ان المعاد فی المعاد هو بعینه هذا الشخص االنسانی روحا و جسدا... و من انکر هذا «سوم. 

عقالً و شرعا و لزمه انکار کثیر من النصوص القرآنیۀ... الی  فقد انکر قطبا عظیما... فیکون کافرا
غیر ذلک من النصوص القاطعۀ علی ان المحشور یوم اآلخرة هو الشخص بجمیع اجزائه و 

 )605: ، ص10» (اعضائه.
الحق المعاد فی المعاد هو بعینه بدن االنسان المشخص الّذي مات، باجزائه بعینها «چهارم. 

ء اقر بعود مثل البدن االول باجزاء آخر، فقد انکر المعاد حقیقۀً و لزمه انکار شی ال مثله... و من
گردد، همین )؛ حقیقت این است که آنچه در معاد بازمی376، ص: 7» (من النصوص القرآنیۀ

گردد، درواقع معاد بدن است... و اگر کسی معتقد باشد که مثل این بدن با اجزایی دیگر بازمی
 ده و نصّ آیات قرآنی را نپذیرفته است.را انکار کر

توضیح مطلب: این چهار نمونه از متون مالصدرا همگی مفاد نصوص قرآنی است که بر 
ي کلی تقسیم کرد: توان به سه دستهي جسم عنصري داللت دارند. این نصوص را میاعاده
ي سوم ند و دستهي وقوع آن هستکنندهي دوم بیاني اول ناظر به امکانِ آن و دستهدسته

 .دهندچگونگی تحقق این اعاده را نشان می
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 دسته اول: آیات ناظر به امکان معاد جسمانی

کردن مردگان را به احیاي مردگان در این دنیا ي آیاتی است که زندهاین دسته درباره
پیامبر یا  ي عزیرها اشاره کرد. قصهتوان براي نمونه به سه آیه از آنکنند که میتشبیه می

شدن ) و زنده260)، احیاي پرندگان به فرمان حضرت ابراهیم (بقره: 259ارمیاي نبی (بقره: 
)، ازجمله موارد احیاي مردگان در دنیاست. این آیات و 73و  72اسرائیل (بقره: مقتول بنی

 کنند.ي روح به بدن عنصري در معاد داللت مینظایر آن، بر امکان اعاده
 یات مبین وقوع معاد جسمانیدسته دوم: آ

ها را محال شدن استخوانبرخی از این دسته از آیات، در پاسخ کسانی است که زنده -
 پنداشتند:می

کس ها را آن؛ بگو استخوان»قُلْ یُحْییهَا الَّذي أَنْشَأَها أَوََّل مَرَّةٍ وَ هُوَ بِکُلِّ خَلْقٍ عَلیم«الف. 
 )و79کند (یس: نده میها را بار نخست آفرید، زکه آن

؛ آیا انسان »أَنْ نُسَوِّيَ بَنانَه قادِریَن عَلى أَ یَحْسَبُ الْإِنْسانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظامَهُ * بَلى«ب. 
خطوط سر)  هاى او را جمع نخواهیم کرد؟ آرى قادریم که (حتىپندارد که هرگز استخوانمى

 ).3-3انگشتان او را موزون و مرتب کنیم (قیامت:
دهند که انسان در روز قیامت از قبر برخاسته و پاي تعدادي از این آیات گواهی می -

 فرماید:آید، آنجا که میمحاسبه می
که در قبرها  داند در آن روز، تمام کسانى؛ آیا نمى»أَفَال یَعْلَُم إِذا بُعْثِرَ ما فِی الْقُبُور«الف. 

 ).9شوند؟ (عادیات: هستند، برانگیخته مى
» صور«؛ (بار دیگر) در »رَبِّهِْم یَنْسِلُون وَ نُفِخَ ِفی الصُّورِ فَإِذا ُهمْ ِمنَ الْأَجْداثِ إِلى«ب. 

سوى (دادگاه) پروردگارشان مى روند (یس: ها از قبرها، شتابان بهدمیده مى شود، ناگهان آن
51.( 

 وم : آیات دال بر چگونگی تحقق معاد جسم عنصري ي سدسته
ذَالِک جَزَاؤُهُم بِأَنَُّهمْ کفَرُواْ َبایاتَِنا وَ َقالُواْ أَءِذَا کنَّا عِظَامًا َو «ي اسرا سوره 99و  98آیات 

 السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ قَادِرٌ َعلىَ رُفَاتًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِیداً* أَ وَ لَمْ یرَوْاْ أَنَّ اللَّهَ الَّذِى خَلَقَ
طور که در نقد و همان» أَن یخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَ جَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّا رَیبَ فِیهِ فَأَبىَ الظَّلِمُونَ إِلَّا کفُورًا

کنند که بین بدن دنیوي و اخروي بررسی دیدگاه دیویس گفتیم، بر این نکته داللت می
اند که از راه استبعاد تجدید بدن عنصري آناست، نه عینیت؛ زیرا منکران بر  مماثلت برقرار

از استخوان و خاك، معاد و بعث را انکار کنند، اما خداوند با بیان آنکه قدرت خلق مثل دارد، 
 فرماید.این انکار را رد می
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از متون درنتیجه، در جمع این دو گروه : بندي دلیل عقلی و نقلی صدراجمع. 5. 2. 4
توان گفت که مالصدرا از دو منظر به معاد جسمانی نگریسته است: با نگاه عقلی و نقلی می

ها اشاره شد، به معاد جسمانی با بدن عنصري گرایش داشته و با قرآنی که به بعضی از آن
بودن بدن اخروي نگاه فلسفی و عقلی در برخی از آثار خود، مانند اسفار که گذشت، به مثالی

ي معـاد جسمانی با بدن کننـدهتوانـد ازنظر عقلی اثبـاتعتقاد یافته است. بنابراین وي نمیا
هـاي جسـم دنیوي و اخروي هم درواقع تفاوت جسم و عنصري و مادي باشد و تفاوت

غیـرجسـم اسـت، نـه تفـاوت دو جسـم، چـون جسـم ذوحیـات کـه فاقد تغییر و زوال و 
ت، دیگر جسم نیست. وقتی جسم بـدون لـوازمی مانند تغییر و زوال عـین حیـات و شعور اس

دم و اشکم را جسم بنامیم؟ اگر بتوانیم چیزي را بـدون و فساد باشـد، چـرا باید این شیر بی
صـدق حـد و لـوازم جسـم بـر آن، جسم بخوانیم، بایستی تمام ساختار منطقی و فلسـفی 

والم دیگر، از قبیل عالم عقـول و مثـل نوري افالطونی و خـود را در هـم بریـزیم و تمامی ع
رسد براي که به نظر نمیحتی نفس و عالم الوهیت را جسـم و جسـمانی بـدانیم، درحالی

 تبیین یک اصل، بـه فـروریختن تمامی بنیادهاي فکري و فلسفی نیـازي باشد. 
 

 . مقایسه و بررسی آراي صدرالمتألهین و استیفن دیویس5
وجوه  مقایسه و بررسی مالصدرا و استیفن تی. دیویس، باید به بعد از تبیین دیدگاه

 اشتراك و افتراق این دو دیدگاه پرداخت: 
توان به دو محور وجوه اشتراك دیدگاه این دو فیلسوف بزرگ میباب . در1. 5

 اساسی اشاره داشت:
یعنی هم نامیرایی  هر دو فیلسوف به معاد جسمانی ـ روحانی معتقدند؛. 1. 1. 5

شدن بدن را؛ بنابراین در اینکه آدمی در شدن و بازسازيروح را قبول دارند و هم برانگیخته
زندگی پس از مرگ، موجودي است هم روحانی و هم جسمانی، درنگی ندارند، اما در اینکه 
آیا بدن اخروي عین همان بدن عنصري دنیوي یا بدن مثالی برزخی است، ازنظرعقلی و 

نظر دارند که در بخش وجوه اختالف این دو اندیشمند، به آن فلسفی با یکدیگر اختالف
 خواهیم پرداخت.

نظر هر دو متفکر کبیر درباب حقیقت انسان و هوهویت وي نیز اشتراك. 2. 1. 5
چراکه بر این اعتقادند که حقیقت انسان، هم از ساحت جسمانی متکون است، هم از  دارند؛

 روحانی، و هوهویت آدمی نیز هم متشکل از بدن است، هم روح یا نفس.  ساحت غیرمادي
وجوه افتراق دیدگاه این دو فیلسوف سترگ، به سه بخش مقام ثبوت، اثبات . 2. 5

 شود:و چگونگی بدن تفکیک می
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استفین دیویس معتقد است که در هنگام رستاخیز یا  در مقام ثبوت و واقع،. 1. 2. 5
شود؛ شود و بار دیگر با روح متحد میي زندگی غایی، بدن ما از خاك برانگیخته میطلیعه

بنابراین حقیقت انسان، هم روح است و هم بدن؛ یعنی در هنگام رستاخیز، مانند وضع حاضر 
س متعین، در غیر این صورت، دنیوي، هر نفس یک بدن مشخص دارد و هر بدنی یک نف

شود اما از نگاه صدرالمتألهین (برخالف استیفین دیویس که هویت شخصی وي تأمین نمی
دانست) در هر هر دوي نفس و بدن را با هم در حقیقت و هوهویت شخصی آدمی شریک می

 فقط نفس مؤثر است.ودو مورد از حقیقت و معیار هوهویت شخصی انسان، فقط
، استفین دیویس به دلیل عقلی و نقلی، به معاد ر مقام اثبات و استداللد. 2. 2. 5

 دیدگاه از هرچند صدرالمتألهین اما است، قائل دنیوي عنصري بدن با روحانی –جسمانی 
اما از  پذیرفته، را عنصري جسم با معاد دیویس، استفین همچون روایات، و آیات طبق نقلی،

 جسمانی بدون ماده (بدن مثالی) معتقد است.منظر فلسفی، به معاد 
، استفین دیویس معتقد است در قیامت، پس از حصول در مقام چگونگی بدن. 3. 2. 5

نام دارد، مبدل  13وحدت میان نفس و بدن، بدن به آن چیزي که به قول وي بدن شکوهمند
شود و نه اساس است که بدن رستاخیزي جاودانه و فسادناپذیر، نه پیر میاینشود؛ برمی

گیرد و با این بدن است که آدمی در ملکوت الهی حاضر فرسودگی و ضعف آن را فرامی
شود، ولی مالصدرا در کیفیت بدن بر این باور است که بعد از مرگ، روح انسان در قالب می
 گیرد.برزخی قرار می15ن مثالیبد

 

 . سخن پایانی6
رسد مشکلی که از نگاه فلسفی، در پیش راه حکیمانی چون مالصدرا درخصوص به نظر می

معاد جسمانی با بدن عنصري و مادي وجود دارد، این است که قرآن کریم اساس آخرت را 
دهد و این، خود، براي هر می ي بدن مادي قرارگونه تغییر و زوال و فساد ندارد، بر پایههیچ

آور است که چگونه ممکن است ماده عوارض الزم خود مانند زوال و فساد را حکیمی شگفت
 همراه نداشته باشد. به

براي حل این مشکل باید گفت چنین نیست که تمامی عوارض ماده الزم دائم ماده باشد، 
امکان زوال یا ثبات ماده را تحقق  بلکه عوارض ماده، معلول عوارض درونی و بیرونی است که

ي اساس، ماده در آخرت که سراسر ظرف ظهور و بروز حقایق پنهانی همهبخشد؛ براینمی
ي مند است و در دنیا که همهمخلوقات است، تحت شرایط خاص خود، از ثبات حقیقی بهره

پذیرد. با این میآن ظهور و بروز را ندارد، در تحت شرایط خاصی، دوام نسبی دارد یا زوال 
هاي دینی را هم برطرف کرد؛ مثًال از توان بیشتر اشکاالت مربوط به حقایق و آموزهبیان می
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عمر مبارك حضرت حجت (عجّل اللّه تعالی فرجه الشریف) با بدن عنصري و مادي، بیش از 

نه سال، و حضرت عزیر پیامبر (ع) صدسال در وگذرد و اصحاب کهف سیصدهزارسال می
و زخم بستري که معموالً بعد از چند روز تشکیل  گونه فساد و عارضهالت خواب (بدون هیچح

فانظر «ي ي کریمهتر، حفظ طعام حضرت عزیر در آیهاند و از همه مهمشود) به سر بردهمی
برابر  5200اساس، عمر یک غذا، ) است که براین259(بقره: » إلی طعامک و شرابک لم یتسنّه

شود، اما غذاي افته است؛ چراکه اگر غذا یک هفته بیرون یخچال بماند، خراب میافرایش ی
هفته، خداوند عمر غذا را حدود  52عزیر صدسال سالم مانده است که با احتساب هر سال 

برابر عمر طبیعی  5200تواند غذایی را هفته افزایش داده است. حال، خدایی که می 5200
تواند بدن عنصري و مادي انسان را هم تا هر وقت که بخواهد، یآن، بدون تغییر حفظ کند، م

در قیامت صحیح و سالم، البته با شرایط خاص خود حفظ کند؛ چون ماده تحت شرایط 
خاصی، دوام نسبی دارد و زوال و فساد، الزم ذاتی ماده نیست، بلکه زوال و فساد تحت شرایط 

 منتفی است. شود که در این موارد خاصی بر ماده عارض می
ي طور که در ادلهبنابراین معاد جسمانی با بدن عنصري و مادي، از نگاه وحیانی، همان

نقلی صدرالمتألهین گذشت، موردتأیید شریعت است و از نگاه فلسفی نیز موردتأیید عقل قرار 
گرفته است؛ چراکه حقیقت مادي تحت عناوین و شرایط خاص، احکام خاص خود، نظیر دوام 

و ثبات حقیقی را به ظهور خواهد رساند؛ در آخرت، دوام و ثبات حقیقی خواهد داشت  نسبی
 و در دنیا، دوام و زوال نسبی.

 

 گیري. نتیجه7
 آید:از مطالب گذشته چنین به دست می

یکم. هر دو فیلسوف معروف، استیفن تی. دیویس و صدرالمتألهین، اصل معاد جسمانی و 
 نظر دارند. ر چگونگی آن با یکدیگر اختالفاند و دروحانی را پذیرفته

دوم. هرچند استیفن تی. دیویس مدعی است که معاد، جسمانی و با بدن عنصري و مادي 
 است، اما بر این ادعاي صحیح، استدالل صائبی اقامه نکرده است.

 سوم. صدرالمتألهین نیز مدعی است که معاد جسمانی و با بدن عنصري است؛ وي هرچند 
الرئیس به معاد جسمانی با بدن عنصري اعتقاد یافته، اما از نگاه اه شریعت همچون شیخاز نگ

 فلسفی و عقلی، برخالف شیخ، معاد جسمانی با بدن مثالی را پذیرفته است. 
چهارم. از نگاه صدرالمتألهین حقیقت و معیار هویت شخصی انسان در تمامی تحوالت 

د، متصل و مستمر است و از منظر استیفن تی. دنیوي و اخروي، نفسی است که امر واح
 دیویس حقیقت و معیار هویت آدمی، هم جسم مادي و هم روح غیرمتجسد است.
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پنجم. بدون شک و تردید معاد جسمانی با بدن عنصري و مادي که اندیشمندانی همچون 

صحیح است، اند، از نگاه وحیانی صدرالمتألهین و استیفن تی. دیویس بر آن اقامه دلیل کرده
اما از نگاه عقلی و فلسفی نیز معاد جسمانی با بدن عنصري و مادي، ساختاري مستدل و 

یابد و ثبات و زوال نسبی در اي میمنطقی دارد؛ چراکه ماده تحت شرایط خاص، احکام ویژه
 دنیا و ثبات حقیقی آن در آخرت، از لوازم ذاتی ماده نیست. بنابر آنچه از قرآن کریم و برهان

ماند صدیق به دست آمد، جاي شبهه و ایرادي نسبت به معاد جسمانی و َجسدانی باقی نمی
 توان عالم آخرت و معاد اخروي را عنصري و مادي دانست.خوبی میو به
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