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 65... حکمت بر تأکيد با جسماني معاد فلسفي تفسير  

 1401 تابسستان، 2، شماره 7دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

 حکمت بر کيدتأ با جسماني معاد فلسفي تفسير

 قرآن آيات اساس بر متعاليه
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 اهدانشگ کرج، واحد اسالمی، کالم و فلسفه گروه دکتری، دانشجوی
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 *2فر برهاني محمدحسن
 آزاد دانشگاه ، کرج واحد اسالمی، کالم و فلسفه گروه ،دانشیار
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 آزاد دانشگاه کرج، واحد اسالمی، کالم و فلسفه گروه دانشیار،
 .ایران کرج، اسالمی،

 
 چکيده

 از پس انسان بازگرداندن معنای به مرگ، از پس حیات و معاد
 اهمیت اسالم دین در معاد. است قیامت روز در زندگی به مرگ

 مسایل و معاد درباره کریم، قرآن آیات از بسیاری و دارد بسیاری
 تحکم بنیانگذار عنوان به مالصدرا میان این در. است آن پیرامونی

 است نستهتوا عقلی براهین از استفاده با که فیلسوفی اولین و متعالیه
 فیفلس ابتکارات بر تأکید و ورزد، اهتمام جسمانی معاد اثبات به

 ترسیم را جسمانی معاد کیفیت اسالم، مبین دین سایه در و خود
 یهمتعالی حکمت بر تکیه با است نموده تالش مالصدرا. است نموده

 عاد،م از ابتکاری کامالً و عقالنی تحلیل اصل، یازده بیان با و خویش
 را شرع و عقل میان هماهنگی و دهد ارائه جسمانی، معاد ویژه به
 حکمت پیروان مالصدرا از بعد. برساند اثبات به زمینه این در

 براهین از استفاده با و دانندمی ضروری را معاد اصل نیز متعالیه
 عادم اثبات و معاد تحقق موضوع قرآنی آیات از استفاده و  فلسفی

 .اندنموده مطرح را جسمانی
 

 معاد جسمانی، معاد متعالیه، حکمت مالصدرا، قرآن،: واژه کليد
 روحانی

 
 09/04/۱40۱تاريخ دريافت: 
 2۳/06/۱40۱ تاريخ پذيرش:

 
 :نويسنده مسئولborhanifar@kiau.ac.ir 
 

 مقدمه
شود و پیروان ل اعتقادی ادیان آسمانی شمرده میاساساً معاد از اصو

همه ادیان به آن باور دارند. از این رو در قرآن مجید به این موضوع 
در این  ز آیات قرآن در همین زمینه است.پرداخته شده و یک سوم ا

گونه آیات به تفصیل از اهمیت، اثبات و چگونگی معاد سخن رفته 
ای در این های گستردهمچنین دانشمندان مسلمان به پژوهشاست. ه

اند. در این میان، هایی را نگاشتهها و رسالهکتابباره پرداخته و 
بوده « چگونگی معاد»موضوع اساسی و در خور توجه برای همگان 

گردد، امّا وان گرچه شامل مباحث گوناگونی میاست، که این عن
است که « معاد جسمانی»آنچه در اینجا مورد بحث است موضوع 

ات رسیده است. شایان در پرتو آیات قرآنی و دالیل عقالنی به اثب
ذکر است که عمدتاً مفسران و متکلمان از آیات قرآنی، و فیلسوفان 

رای اثبات معاد جسمانی بهره میاز دالیل عقالنی و آیات قرآنی ب
 جویند. 

ی دانند، با این حال دربارههمه حکیمان الهی معاد را حق می
صدرالمتألهین، های متفاوتی دارند. به باور چگونگی آن دیدگاه

کسانی که معتقدند وقتی بدن نابود گردد دیگر بازگشت آن ناممکن 
د گشت، از خواهد شد و این نفس است که در قیامت حاضر خواه

اند. به واقع اینان آیات صریح قرآنی را چگونگی عالم آخرت غافل
اند! ودن معاد داللت دارند تأویل کردهکه به روشنی بر جسمانی ب

هین در اثبات جسمانی بودن معاد گفته است: اگر کسی با صدرالمتأل
داشتن سالمت نفس به مقدمات اثبات معاد جسمانی بنگرد، یقیناً به 
این نتیجه خواهد رسید که همین بدن به عین آن در قیامت محشور 
خواهد شد. شیخ اشراق بر وقوع معاد جسمانی با قالب مثالی تأکید 

ن سینا نیز معاد جسمانی را بنابر خبر سایر حکما از جمله ابدارد. 
قق طوسی آن اند، ضمن اینکه محپیامبر اکرم )ص( به اثبات رسانده

. در واقع ضمن تأکید بر اصل معاد در داندرا از ضروریات دین می
باور دینی با بهره گیری از اصول فلسفی در حکمت متعالیه برداشت 

جود دارد جسمانی وو فهم متفاوتی از آیات قرآن در خصوص معاد 
تواند عالوه بر فهم دقیق کالم خدا جایگاه که بررسی و تبیین آن می

  عقل و فلسفه را در افق اعتقادی انسان مدرن به تصویر کشد. 
 

 معاد کیفیتمالصدرا و 
ل به تفصیسه قول رایج را برشمرده و سپس در موضوع معاد مالصدرا 

 کند. دیدگاه خود را تشریح می
حکمای مشاء منحصر در معاد روحانی است. بسیاری از معاد  -1

اند و معتقدند بدن تنها ابزار برای حیات دنیوی این قول را پذیرفته
رود، امّا نفس مجرد و عنصری است که با مرگ از بین مینفس است 

 (2، 1است و با مرگ باقی است. )
 معاد منحصر در معاد جسمانی است و فقها و متکلمان نخستین -2

ر های دیگرود و به صورتباورند که بدن با مرگ از بین می بر این
شوند و به تجرد روح اعتقاد ندارند و اثبات معاد جسمانی تبدیل می

 (3،4اند. )ایمان به خدا و پیامبران پذیرفتهرا به واسطه 
قول سوم را بسیاری از فالسفه و عرفا و نیز اکثر پیروان حکمت  -3

و معتقدند انسان دارای دو نوع معاد است: معاد متعالیه پذیرفته 
کب از بدن و نفس ان را مرروحانی و معاد جسمانی، و آنان انس
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مالصدرا، بر خالف نظر افالطون و ابن سینا که نفس دانند. مجرد می
داند دانند، نفس را مجرد نمییدایش مجرد از ماده میرا از ابتدای پ

سایر موجودات جهان در حال  بلکه معتقد است نفس انسان مانند
به واسطه قوای خود نشو و نما  تغییر و تحول است و به طور طبیعی،

کمال الیق  و به واسطه علم و عمل همواره به سوی خیر وکند می
 داندرا نفس را هویتی زمانی و ممتد میمالصد شود.ابدی رهنمون می

د تجر یابد و از مادیت بهکه در بستر حرکت جوهری تکامل می
رسد. نفس در هر یک از مراتب مثالی و سپس به تجرد عقالنی می

تکاملی خود با بدن متناسب آن مرتبه متحد است و در نتیجه، نفس 
مادامی که نفس است و به مقام تجرد عقلی نرسیده نیاز ذاتی به بدن 

برزخی و اخروی خود  دارد. به نظر مالصدرا انسان در دنیا، با بدن
با بدن اخروی  شود وو در هنگام مرگ، بدن نابود می مصاحبت دارد

 شود. وارد عالم آخرت می
 

 روش صدرالمتألهین در اثبات معاد جسمانی
ی قابل اثبات است. مالصدا بنابر ادعای خود می گوید معاد جسمان

سی، عرفانی و وحیانی های شناخت اعم از تجربه حایشان همه روش
ردّ روش جدلی متکلمین، روش ن داند. مالصدرا ضمرا معتبر می

روش »داند: و راه ممکن میمعرفت اسرار شریعت الهی را از د
نیکوکاران که با برپا داشتن اقسام عبادات به سرمنزل مقصود می

های علمی به سوی انوار د و روش مقربان الهی که با ریاضترسن
. ودشه نفس ناطقه و آراستن آن حاصل میقدسی و با تهذیب و تزکی

ا میهای حقایق رها را طی کرد، نفس او صورتوقتی انسان این راه
( بنابراین، مالصدرا 5« )کند.با صفای ذاتیش آنها را تعقل می بیند و

ربان را روش روش نیکوکاران را همان روش عرفانی و روش مق
ترین ند و در مقدمه اسفار اربعه، عالیداعقالنی کسب معارف می

زدن  تعالی و علم معاد و طریقه آخرت را زانو طریقه معرفت خدای
و را در معارفی که از داند و به صراحت دیدگاه ادر مکتب انبیا می

را نسبت به  سازد و تسلیم بودن اورسد آشکار میراه وحی می
( بر اساس آنچه از عبارات مالصدرا 5دارد. )شریعت الهی اعالم می

ن سه روش عقالنی، وحیانی و یابیم که ایشاشود، در میفهمیده می
 داند. اخروی کارآمد میعرفانی را در کسب معارف 

ترین معارف و در عین اسفار، مسأله معاد را از پیچیده مالصدرا در
ترین معارف از جهت دلیل و برهان پنهانو آنها  ترینحال شریف

نی های آنان به نور خداوند روشداند، مگر صاحبان بصیرت که دلمی
ت از مشکات مندی آنان از انوار حکمته است، و دلیل آن را بهرهیاف

کند که برخی از کسانی ( و تصریح می5داند )نبوی نبی خاتم )ص( می
اند با نور ایمان حقیقی، حقایقی را درک که به کمال حقیقی رسیده

ایشان در  کنند.های عادی آنها را درک نمیاند که صاحبان عقلکرده
کند که آنچه در معارف الهی عرشیه خود چنین بیان میآخر کتاب ال

شود پیروی نمود، برهان یا مکاشفه و شهود معتبر است و از آن می
قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَکُمْ »گونه که خداوند در قرآن فرموده: است، همان

گویید دلیل راست می(، یعنی: بگو اگر 111)بقره/ «  إِنْ کُنْتُمْ صَادِقِینَ
ست که خداوند درقلب ان خود را بیاورید. و این برهان نوری او بره

 (6) دهد.مؤمن قرار می
 

 معاد جسمانی
 است و معاد و زندگی پس از مرگ، یکی از ضروریات دین اسالم

مورد اتفاق همه مسلمانان است. معاد در دین اسالم اهمیت بسیاری 
و حتی بعضی پذیرند را همه حکیمان الهی به حق میدارد. اصل معاد 

عقل و برهان عقلی قابل اثبات می از آنان، معاد جسمانی را از راه
دانند، ولی بعضی معاد جسمانی را انکار کرده و فقط به معاد روحانی 

رود ن بودند که بدن با مرگ از بین میقائل بودند. حکمای مشاء بر ای
اعتقاد دارند ، لذا صرفاً به معاد روحانی «المعدوم ال یعاد»گویند: و می

و بعضی دیگر فقط به عنوان تعبد و تسلیم در مقابل شریعت به آن 
 ( 2،5اعتراف دارند. )

به عنوان بنیانگذار حکمت متعالیه بر  صدرالمتألهیندر این میان 
ی به لقخالف ابن سینا معتقد بود که باید بر اساس اصول و براهین ع

ار در حکمت طرحی وی برای اولین باثبات معاد جسمانی پرداخت. 
و با نو ایجاد نمود و اصول و قواعد خود را در سایه دین مبین اسالم، 

 عاد جسمانی را ترسیم نموده است. کیفیت ماستفاده از آیات قرآن، 
 یه، توسط حکما و فالسفهبیان و شرح مبانی فلسفی حکمت متعال

تواند به قوام این نظریه در خصوص معاد جسمانی، کمک معاصر می
 ای داشته باشد. شایان و ارزنده

عالمه طباطبایی جزء اندیشمندانی است که درباره معاد جسمانی 
های اختالف مروجان اندیشهمورد  کمتر قلم زده است و این مسئله

 طباطباییاند ، به طوری که برخی مدعی شدهگرفته ایشان قرار
رند که بعضی دیگر اعتقاد دا لی( و7مخالف دیدگاه مالصدرا است. )

( بنابراین آنچه موجب 8ایشان دیدگاهی همانند مالصدرا دارند. )
مربوط به بحث معاد جسمانی  اندیشمندان اختالف در نظرهای

فالسفه در گر است. است، کیفیت و چگونگی معاد در سرای دی
طباطبایی و دیگر فالسفه را عالمه ات مالصدرا و ظرمسئله معاد، ن

کنند تحقق و بررسی میمتعالیه است از اصول حکمت  که برگرفته
های مرموز و مبهم معاد را باز به واسطه آن گره از پیچیدگی تا

 د. کنن
 

 معاد جسمانی صدرایی
در فلسفه مالصدرا، نفس انسان در آغاز حدوث، جسمانیه الحدوث 

ری در و همراه عالم ماده در حرکت بوده و از طریق حرکت جوه
ب کمال را یکی پس از گیرد و مراتمیمسیر تکامل تدریجی قرار 

را از نفس جوهری، نحوه تکامل  لذا حرکت کند،دیگری طی می
باشد، ترین مراحل آن که تعقل میترین مراحل آن، تا عالیپست

ها به مراتب ادراک عقلی کند. هر چند بسیاری از انسانتوجیه می
سعی رده و ک، امّا همه آنان از مرحله ادراک خیالی عبور نمی رسند

ل منشأ اعما . قوه خیالکنند مراحل ادراک عقلی را طیمی کنند تا 
نفس مجرد بدن و وساطت بین است و نقش ها جزیی روزانه انسان
ی الهی و به ان با ارادهو در آخرت، نفس انسرا به عهده دارد، 

 اینود را ایجاد نماید و تواند بدن مخصوص خی قوه خیال میواسطه
امّا نه  عینی دارد و ثانیاً جسمانی  است، شده اوالً وجود بدن ایجاد

اخروی از ماده دنیوی ساخته بدن عنصری دنیوی، چرا که  بدن همان 
یوی، خود نفس است. مالک عینیت انسان اخروی و دن پس شود،نمی

(9) 
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 معاد جسمانیدر اثبات مبانی فلسفی مالصدرا 
دمات و سازی مقآمادهثبات معاد جسمانی، نخست به مالصدرا در ا

ل پردازد که هر یک به جای خود قابیادآوری مبانی و اصولی می
کند. دخالت همه این اصول گیری میاثبات است و سپس نتیجه

مقدماتی در اثبات نظریه مالصدرا به یک اندازه نیست.  برخی از 
آیند. از مقدمات دور به شمار می این مقدمات نزدیک و برخی دیگر

ن رو صدرا در کتب مختلف خویش تعداد اصول را گوناگون از همی
، است. در اسفار اربعه یازده اصل، در مبدأ و معاد هفت اصل آورده

( متغیر است. این اصول با اندک 10المسافر دوازده اصل ) و در زاد
 باشد: تغییری در ترتیب آنها به شرح ذیل می

یت تابع آن است. . اصالت وجود: وجود در هر چیزی اصیل، و ماه1
و ماهیت امری اعتباری و  توجود یک هویت عینی و خارجی اس

 ذهنی است. 
مالک تشخص هر موجودی، وجود است و ماهیت امری اعتباری . 2

 و خالی از تشخص است.
. وجود یک حقیقت مشکک است که ذاتاً دارای مراتب قوی و 3

 ضعیف است. 
ی داشته باشد و وجود تواند تحول ذاتخود می وجود، در جوهر. 4

 شیء دارای شدت و ضعف است. 
. قوام هر موجودی با صورت آن است و تمام حقیقت شیء به فصل 5

اخیر آن است. چرا که رابطه ماده و صورت از دیدگاه مالصدرا 
 رابطه کمال و نقص است. 

هر یک از موجودات هر گونه وجودی که دارند به همان گونه . 6
 ان گونه نیز وحدت دارند. تشخص دارند و به هم

دمی . هویت و تشخص انسان از نفس است. هر چند اعضای بدن آ7
روند، ولی وجود شوند و از بین میدر طول عمر همواره دگرگون می

 و تشخص او همان است.
. قوه خیال جوهری قائم به خود است، مجرد از ماده است و از 8

بودن قوه تخیل است نظر مالصدرا راز جسمانی بودن معاد، مجرد 
 داند. تباط با بدن، در ذات خود مجرد میدر عین ار را ولی قوه خیال

، مانند قیام اندصور ادراکی خیالی قائم به نفس. از نظر مالصدرا 9
مانند اعراض، حال و عارض اینکه نه  ،معلول به علت و فعل به فاعل

 بر نفس باشند. 
اد و متالشی شدن بدن از س. قوه خیال جوهری مجرد است و با ف10

 ماند. و همراه نفس ناطقه انسان باقی میرود بین نمی
عالم هستی به سه عالم، »کند: این اصل را مالصدرا چنین بیان می. 11

شود. هر یک از این با یکدیگر دارند، تقسیم میکه رابطه وجودی 
عالم  هتر، تجلی و سایه عالم باالتر است. عالم طبیعت سایعوالم پایین

است.  صور خیالی و عالم صور خیالی تجلی و سایه عالم صور عقلی
ترین عالم و عالم صور عقلی باالتر و عالم بنابراین عالم طبیعت پایین

 «و عالم است.صور خیالی حد واسط این د
یه است و به جامع همه اصول حکمت متعالگانه فوق، اصول یازده

ی خود مه فلسفهد مالصدرا هنظران معتقدنهمین دلیل برخی صاحب
 (11است. ) دمت اثبات معاد جسمانی قرار دادهرا مقدمه، و در خ

المسافر، اصل اول اصالت وجود  صدرالمتألهین در اسفار اربعه و زاد
را برای اثبات معاد جسمانی قرار داده و عبارت ایشان در اسفار چنین 

ودیه، و الماهیه جانّ الوجود فی کل شیء هو االصل فی المو»است: 
رکن االرکان فلسفه  و اصالت وجود ، رکن اساسی پس ،« له تبعٌ

مالصدرا و پایه همه نظریات فلسفی اوست. ایشان این رکن اصلی را، 
دهد که وجود اصیل و ماهیت، اصل اول برای مدعای خود قرار می

جسمانی  ( اصالت وجود در بحث معاد8امری اعتباری است. )
ر کارگشا است. لذا هرگز نباید در بحث معاد مالصدرا، بسیا

 ،جسمانی مورد غفلت قرار گیرد و حتماً باید در بین اصول لحاظ شود
نباشد، نوبت به تشخص و تشکیک و حرکت  چرا که تا وجود اصیل

به جوهری وجود نخواهد رسید، و اصول بعدی از فرعیات این اصل 
 روند. شمار می

در کتاب معاد ایشان  )ره( مام خمینیادر عظمت این اصل، کالمی از 
آوریم که فرمودند: اصل اول: اصالت وجود و اعتباریت ماهیت می

رخوردار است. این اصل در بحث مبدأ و معاد از اهمیت بیشتری ب
برداری از دشواری تصورش و روشن کردن است به طور ی که با پرده

 توحید وحواشی آن، این دو امر عظیم روشن شده و اصول مبحث 
 (12شود. )بسیاری از مباحث معاد، منقّح می

شود که همین ست با تأمل در این اصول معلوم میمالصدرا معتقد ا
شود، در غیر این صورت بیشتر بدن دنیوی در روز قیامت محشور می

قوای نفس از رسیدن به غایت خود باز خواهند ماند، چرا که برای 
مخصوص به آن قوه، و لذت و هر یک از قوای نفس، کمالی است 

المی است الیق به آن. لذا کل عالم طبیعت به سوی غایت خود در 
 شود.ای مناسب محشور میوجودی به گونهحرکت است و هر م

تشکیک  جوهری در کنار اصالت وجود، تشخص واصل حرکت 
باشد. می ریزی معاد جسمانی مالصدراوجود، یکی از اصول مهم پی

نی در اثر حرکت جوهری به سوی آخرت در نفس و بدن انسا
اصل  یدهد، با بقاتغییراتی که در بدن انسان رخ می حرکت است

شخص بدن منافات ندارد، چرا که تشخص بدن به نفس است، و در 
تنها با  کند.ی است و تنها حدود آنها تغییر میتمام مراحل اشتداد باق

تبیین صحیحی از  توانمانیه الحدوث بودن نفس است که میقول جس
 حرکت جوهری نفس و سیر او در عوالم وجود ارائه داد. 

کند، نظریه خود را بر پایه آن بنا می اصل مهم دیگری که مالصدرا
ریح وی تجرد قوه خیال است. اصل اخیر در پنج اصل اول مورد تص

لی، نفس انسانی را خداوند تعا»... فرماید: قرار گرفته، آنجایی که می
ا در ذات خود تصویر نموده و صورتتواند حقایق ره که میآن گون

های غالب از حواس را در عالم خود بدون مشارکت ماده انشاء و 
ایجاد نماید. لذا هر صورتی که از فاعل، بدون وساطت ماده صادر 
گردد، حصول آن در ذات خود، عین قیام او به فاعل و عین حصول 

 رای فاعل است.ب
به طور خالصه دیدگاه مالصدرا در تبیین معاد جسمانی با تکیه بر 

بدنی خواهد بود تجرد قوه خیال، به این شرح است: بدن اخروی 
دارای شکل و ابعاد مثالی و نه بدن مادی که از عناصر طبیعی ساخته 

های نفس آدمی و تجلی ویژگی شده، این بدن اخروی مثالی، تجسم
مراحل رشد نفسانی انسان شکل گرفته  است که به تدریج در طی

است، بنابراین مظهر ملکات نفسانی نه ماده عنصری دنیوی، نه قوه 
های نظریه حرکت جوهری، از میان فعلیتخیال آدمی است. طبق 

کسب شده به وسیله نفس، یکی مرتبه تجرد خیالی است. آنچه در 
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او  نفسحقیقی  دنیا بدن حقیقی نفس بوده است، در آخرت نیز بدن
شود، بدن چه در دنیا پس از مرگ، متالشی میآنیعنی: خواهد بود. 

انسان است نه نفس او، بنابراین، آنچه مهم است در معاد جسمانی، 
صورت بدن اخروی عیناً همان نفس و  صورت این است که نفس و

کند که هر کس در این سرانجام چنین بیان میبدن دنیوی است. 
کند و از امراض قلبی مانند کینه و حسادت و اصول و قوانین تأمل 

حشر و  تعصب خود را رهایی بخشد، هیچ شکی در مورد معاد و
کند که مجموع ماند و یقین پیدا میجسم و نفس برایش باقی نمی

شوند، د شخصی که در قیامت برانگیخته مینفس و بدن با همین وجو
 رع و موافق با برهان و حکمت است.مطابق با ش

 
 اد جسمانی و روحانیمع

گوید: معاد دو نوع است: جسمانی و روحانی، امّا معاد مالصدرا می
که نابود و متالشی شده و استخوان است، جسمانی، مثل بدن انسانی

قَالَ مَنْ یُحْیِی »های او پوسیده گردیده، خداوند در قرآن فرموده: 
 - 79)یس/ « هٍالَّذِی أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّ  قُلْ یُحْیِیهَا  هِیَ رَمِیمٌ الْعِظَامَ وَ

کند؟ بگو همان های پوسیده را چه کسی زنده می(، یعنی: استخوان78
یا این آیه شریفه:  کند.که اول بار آن را ایجاد کرده )دوباره( زنده می

 یَخْلُقَ أَنْدِرٌ عَلَى الْأَرْضَ قَا لَمْ یَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِی خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ أَوَ»
ها و زمین دانند خدایی که آسمان(، یعنی: مگر نمی99)اسراء/ « مِثْلَهُمْ

تواند مانند آنها را بیافریند. یعنی آفریننده آسمان و را آفریده، می
د؟ ی را بیافرینزمین چگونه توانایی آن را ندارد که بدن شخصی جزی

(، 104)انبیاء/ «  بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِیدُهُکَمَا  »فرمایند: یا این آیه که می
ایم اعاده آن نیز کنیم. و یعنی: چنانکه خلقت را از اول پدید کرده

انسانی که در معرض این تأکید دیگری است در تحقق و بازگشت 
اند، بنابراین، بازگرداندن نابود شده به عینه محال فساد و نابودی

 پذیر است. )مانند( نه عین آن امکان ندن مثلاست، ولی بازگردا
پس برای هر یک از نفس و جسم بازگشتی به و امّا معاد روحانی، 

هُوَ الَّذِی یَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ  وَ»معاد خویش است. چنانکه قرآن فرموده: 
(، یعنی: اوست که خلق را پدید 27)روم/ « یُعِیدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَیْهِ

تر است. گرداند، و باز گرداندن برای او آسانرا باز میآورده و آن 
ها در روز قیامت بدان قرآن اشاره کرده که: آنچه انسان و در
باشد، که ارواح، های اخروی و مثالی میشوند، از بدنور میمحش

آنها را بر اساس اعمال و ملکات خود در پنهان و آشکار کسب 
 (13)کرده، روز قیامت آشکار خواهد شد. 

 
 قیامت صغری و کبری

یعنی هر داند، یکی قیامت صغری، قیامت را دو نوع میمالصدرا 
مت کبری که وقت آن را فقط شود و قیاکس بمیرد قیامتش برپا می

ه با نفخ صور اول همه داند، و برای همه موجودات است کخدا می
 ماند، دوباره با نفخحق تعالی باقی میمیرند و ذات موجودات می

یابند که شوند و حیاتی میصور دوم موجودات دوباره زنده می
فَصَعِقَ مَنْ فَاِذا نُفِخَ فِی الصّور »جاوید و دایمی است و قرآن فرموده: 

(، یعنی: و 68)زمر/ « مَنْ فِی الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ فِی السَّمَاوَاتِ وَ
ه خدا )بقای او( خواسته ای در صور )اسرافیل( بدمند تا جز آنکصیحه

ها و زمین است همه یکسره مدهوش شوند. ه در آسماندیگر هر ک

)زمر/ « ثُمَّ نُفِخَ فِیهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِیَامٌ یَنْظُرُونَ »و در آیه شریفه: 
خیزند و به نظاره محشر ی: همه در این نفخه دوم به پا می(، یعن68
برند. زمان قیامت کتاب خود بسر میه انتظار حساب و ایستند یا بمی

توان زمانی ن است، امّا برای قیامت کبری نمیصغری با مرگ انسا
را تعیین نمود و اگر کسی برایش وقت تعیین کند این دروغ است 

ان ، تعیین کنندگ«کذب الوقاتون»چنانکه پیامبر اکرم )ص( فرمود: 
 دروغگویند. 

بازگشت به  زی برای اوبنابراین هیچ موجودی نیست جز آنکه رو
شود. البته با مرگ و فنا و یا دگرگونی برایش سوی حق تعالی واقع می

)شوری/ « إِلَى اللَّهِ تَصِیرُ الْأُمُورُ»پایانی خواهد بود. چنانکه فرمود: 
گردد. و در روز (، یعنی: آگاه باشید کارها به سوی خدا باز می53

شوند. چنانکه جا جمع میقیامت تمام خلق اولین و آخرین در یک 
(، یعنی: روزی که برای 91)تغابن/ « یَوْمَ یَجْمَعُکُمْ لِیَوْمِ الْجَمْعِ»فرمود: 

« فِیهِلَا رَیْبَ »فرماید: امت( شما را گرد آورد. چنانکه میجمع )قی
 (14(، یعنی: که در آن روز شکی نیست. )26)جاثیه/ 

 
 (برانگیختن) بعث

ز قبر و آمدن به صحنه قیامت، زمانی بعث، عبارت است از خروج ا
در رحم است که که مرده در قبر است، مانند زمان بودن جنین 

تواند درک کند، و موجودی که به برزخ رفته احکام دنیا را نمی
نسبت به حالت قبر و برانگیختن مانند نسبت جنین به نوزاد است. 

« یُبعَثون وَ مِن ورائهم بزرخٌ الی یوم»خداوند در قرآن فرمود: 
یخته تا روزی که برانگ -(، یعنی: و از آن سویشان100)مؤمنون/ 

به انسان از هنگام پدید آمدن، وجودش  برزخی است. -شوندمی
نهایت کند تا مراتب وجودی را تا بیصورت تدریجی حرکت می

« ونَذَکَّرُتَ فَلَوْلَاالْأُولَى  هَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأ وَ»طی کند. خداوند فرموده: 
، پس اید(، یعنی: به راستی که آفرینش نخستین را دانسته62)واقعه/

گیرید؟ پس هر کس بفهمد این بدن دنیوی رو به سوی چرا پند نمی
جهان دیگری دارد، و برای او درجات مختلفی یکی پس از دیگری 
است و بداند وجود او به صورت عنصری مادی و بعد به صورت 

همه از دنیاست، و بعد مراتب وجود نفس و قلب نباتی و حسی که 
در چگونگی ترین برهان و روح که همگی از آخرت است. محکم
ایت در حرکت جوهری آخرت آن است که از اثبات هدف و غ

 کَیْفَ تَکْفُرُونَ بِاللَّهِ وَکُنْتُمْ» فرماید: شود. چنانکه میانسان حاصل می
(، 28قره/ )ب« تُرْجَعُونَ إِلَیْهِ ثُمَّ یُحْیِیکُمْ ثُمَّ یُمِیتُکُمْ ثُمَّأَمْوَاتًا فَأَحْیَاکُمْ 

کنید در حالی که مرده بودید و به یعنی: چگونه انکار خداوند می
کند و سپس به تان میمیراند و باز زندهشما جان داد و باز شما را می
. پس شما را از این حیات طبیعی، زنده سوی او باز خواهید گشت

ه افاضه حیات اند و سپس شما را از حیات طبیعی به واسطگرد
قبت به حیات الهی باز گردانده میمیراند، و عانفسانی و روحانی می

اولین منزل از منازل  شوید، زیرا مرگ آخرین منزل از منازل دنیا و
  آخرت است.
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 69... حکمت بر تأکيد با جسماني معاد فلسفي تفسير  

 1401 تابسستان، 2، شماره 7دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

 حشر )جمع کردن(
د و رسشود و به برزخ میطولی مسئله معاد از موت شروع می سیر

رسد و از بعث به حشر، پس در حشر تمامی از برزخ به بعث می
شوند. چنانکه قرآن اولین و آخرین در یک مکان جمع میخالیق از 

(، 38)مرسالت/ « وَ الْأَوَّلِینَ الْفَصْلِ جَمَعْنَاکُمْ یَوْمُ ذَاهَ»فرماید: می
حشر میعنی: این روز فصل است که شما را با همه پیشینیان به عرصه 

ست، بنابراین، حشر خالیق گردانیم. حشر به معنی جمع کردن امی
های گوناگون بر حسب اعمال و ملکات آنان است، برای به صورت

گروهی به صورت وفد )دسته جمعی وارد شدن( است، چنانکه قرآن 
ی: (، یعن85)مریم/ « اوَفْدً نِیَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِینَ إِلَى الرَّحْمَ»فرموده: 

مهربان به صورت اجتماع محشور  روزی که متقیان را به سوی خدای
 کنیم. می

( و 54)قمر/ «  إِنَّ الْمُتَّقِینَ فِی جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ»برداشت مالصدرا از آیه: 
این است که بدن و   (،55)قمر/« فِی مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِیکٍ مُقْتَدِرٍ»

است و روحشان در مقعد صدق نزد لذایذ بدنی در نشئه جنات ونهر 
کب را خدای اند، راعال، نفس و بدن مثل راکب و مرکوبخدای مت

ه بدن است، فی جنّات پذیرد و مرکب را کسبحان به حضور خود می
و برای گروه دیگر به صورت شکنجه و عذاب  کندونهر حفظ می

(، یعنی: روزی 19)فصلت/ « یَوْمَ یُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ وَ»»است. 
که دشمنان خدا را به سوی آتش دوزخ کشانند. پس بدکاران را بر 

های مختلف در دوزخ افکنده حسب اعمال و نیاتشان به صورت
( پس روز 13شوند. )شوند و سپس در آتش افروخته سوخته میمی

یق بر اساس آیات قرآن چنین برپایی رستاخیز و هنگام حشر حقا
(، یعنی: و 47)کهف/ « حَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَ»است: 

کنیم و یکی از آنها  را وانگذاریم. و حاضر شدن آنان محشورشان 
(، یعنی: 48)ابراهیم/ « بَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ وَ»در نزد حق تعالی را: 

از  و یکیضر شوند. و تمامی خلق در پیشگاه خدای یکتای مقتدر حا
ظاهر او گشته و ظاهر او های آن روز آنکه، باطن انسان شگفتی

إِلَّا مَنْ   *یَوْمَ لَا یَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ»فرماید: گردد، قرآن میباطنش می
(، یعنی: آن روزی که مال و فرزندان 89)شعرا/« أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِیمٍ

نبخشد و تنها آن کس سود برد که با قلب هیچ به حال انسان سود 
 (15)سلیم و پاک از شرک به درگاه الهی آید. 

 
 عینیت بدن دنیوی و اخروی از نظر مالصدرا

به نظر مالصدرا، مالک عینیت بدن اخروی با بدن دنیوی آن است 
با بدن اخروی محشور شود گفته می که هر گاه فردی در آخرت

شود این همان فرد دنیوی است، بدن اخروی با بدن دنیوی از نظر 
 وولی از نظر ماده عنصری متفاوت است ذات و حقیقت یکی است 

بدن اخروی از نظر ذات  معینی است.هر دو بدن مربوط به شخص 
و صورت عین بدن دنیوی است ولی از نظر شکل و مقدار متفاوت 

و بدن دنیوی وجود دارد  ( تفاوتی که بین بدن اخروی16است. )
شود که بدن محشور به شدت و ضعف است و این باعث نمیمربوط 

( 17متفاوت باشند. )از نظر صورت شده با آنچه در این دنیا بوده، 
مالصدرا به تحول و دگرگونی بدن دنیوی و تبدیل آن از صورت 
دنیوی به صورت اخروی بر پایه عینیت و جاودانگی نفس، به عینیت 

صیت انسان را به کند و نه تنها هویت و شخاخروی حکم می بدن

 راه اثبات داند، بلکه تشخص بدن او را نیز از همیننفس ناطقه او می
بدن محشور شده در قیامت شخصاً »گوید: کند و بر این اساس میمی

و عیناً همان شخص دنیوی است و کسی که این حقیقت را انکار 
شریعت، عقالً و شرعاً کافر  و منکر کند، شریعت را انکار کرده

البته نباید عینیت مورد نظر مالصدرا را با عینیت مورد ادعای  .است
برخی از متکلمان یکی دانست. مراد از عینیت از نظر اهل کالم این 

عین بدن شخص در زمان است که بدن محشور شده در روز قیامت 
حال  ،استی جوانی و یا هنگام طاعت و معصیت مرگ یا دوره

گار نیست، زیرا از نظر عقلی، آنکه چنین اعتقادی با عقل و دین ساز
های اخروی باید به صورتی متناسب با سراسر حیات اخروی بدن

بحث عینیت  هر گونه فساد و مرگ مبرا باشند.محشور شوند و از 
بدن اخروی و دنیوی به نفس است که در هر دو بدن یکی است، 

صورت است نه از حیث ماده، بنابراین اوصاف البته عینیت از حیث 
بدن اخروی با بدن دنیوی عینیت ندارد، و نباید خصوصیات هر نشئه 
را از دیگر نشئه توقع داشت. پس بدن دنیوی دارای خصوصیات مادی 
و عنصری است که در نشئه اخروی این خصوصیات وجود ندارد. از 

اگر کسی در طرفی عینیت بدن اخروی و دنیوی طوری است که 
این فالنی است که در دنیا »آخرت این بدن را ببیند، خواهد گفت: 

پس می «این بدن مثل بدن فالنی است.: »، و نخواهد گفت«دیده ام
توان گفت بدن اخروی با قطع نظر از نفس، مثل بدن دنیوی است و 

 با در نظر گرفتن نفس، عین بدن دنیوی است.
تغییرات در بدن  دنیوی خواهد بود وبنابراین، بدن اخروی عین بدن 

کننده ین عینیت نخواهد زد و آنچه تأمینای به ااخروی، هیچ لطمه
نکه بدن اخروی این عینیت است، نفس انسان است و با توجه به ای

( بنابراین شخص محشور شده، از 18تر است. )از بدن دنیوی کامل
محشر کسی او را در  ، طوری است که اگرحقیقتجهت روح و 

گوید: این فالن شخص است که در دنیا بوده، و هر کس این ببیند می
را انکار نماید، در واقع بسیاری از آیات قرآنی را انکار کرده است. 

إِنَّا عِظَامًا أَ ئِذَا مِتْنَا وَکُنَّا تُرَابًا وَوَ کانُوا یَقُولُون اَ»مانند آیه شریفه:  
لَمَجمُوعونَ اِلی  الْآخِرِینَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِینَ وَ  الْأَوَّلُونَآبَاؤُنَا  أَوَ لَمَبْعُوثُونَ

گویند آیا وقتی که (، یعنی: و می47-50)واقعه/  «میقات یَومٍ مَعلوم
ما مردیم و خاک و استخوان شدیم، آیا برانگیخته خواهیم شد؟! یا 

مگی هشوند؟!( بگو: اولین و آخرین نیاکان نخستین ما )برانگیخته می
فرماید: شوند. و این آیه که میدر موعود روز معینی گردآوری می

 «بَنَانَهُ نُسَوِّیَ عَلَى أَنْ قَادِرِینَأَیَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَى »
های او را پندارد که استخوان(، یعنی: آیا انسان می3و  4)قیامت/ 

که )حتی خطوط سر( انگشتان او را جمع خواهیم کرد؟ آری قادریم 
لَیْسَ الَّذِی خَلَقَ  أَوَ»فرماید: یا این آیه که می موزون و مرتب کنیم.

 «هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِیمُ الْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ یَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَ السَّمَاوَاتِ وَ
آفرید قدرت ندارد (، یعنی: آیا کسی که آسمان ها و زمین را 81)یس/

تواند( و او ی خاک شده( را بیافریند؟ آری )میهمانند آنها )انسان ها
 آفریدگار دانا است. 

و غیر از این آیات نصوص و احادیث معتبری هست که داللت بر  
ین شخص با تمامی آن دارد، پس محشور شدن در روز رستاخیز هم

اخروی از نظر  منظور مالصدرا این است که بدن اعضای خود است.
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صورت و حقیقت با بدن دنیوی عینیت دارد ولی از حیث اعضاء و 
 ماده عنصری مثلیت دارد.

 
 عینیت بدن دنیوی و اخروی از دیدگاه عالمه طباطبایی

های فلسفی این مسئله نیز با تمسک از آموزه عالمه طباطبایی در
حل اخروی را کوشد مسئله عینیت یا مثلیت بدن می« نفس مجرد»

نَحْنُ قَدَّرْنَا بَیْنَکُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ »کند. وی در تفسیر آیات شریفه: 
وَلَقَدْ  *عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَالَکُمْ وَنُنْشِئَکُمْ فِی مَا لَا تَعْلَمُونَ *بِمَسْبُوقِینَ

، یعنی: ما در (60-62)واقعه/ « عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَکَّرُونَ
ختیم، و هرگز کسی بر ما پیشی نمیمیان شما مرگ را مقدّر سا

گیرد! تا گروهی را به جای گروه دیگر بیاوریم و شما را در جهانی 
تین را دانستید، ای بخشیم، شما عالم نخسدانید آفرینش تازهیکه نم

تبیین این شوید )که جهانی بعد از آن است(؟! به چگونه متذکر نمی
 دکند که حقیقت انسان به نفس مجریادآوری میپردازد. او سئله میم

است که با رود و تنها بدن انسان اوست که باقی است و از بین نمی
شود. میان بدن دنیوی و بدن اخروی یک مرگ نابود و متالشی می

او کند. بر این اساس عینیت و یک مالک مثلیت ترسیم می مالک
ن دنیوی و اخروی به نفس اوست که در هر گوید که عینیت انسامی

 گردد. ارد و مثلیت آنها به بدنشان برمیدو واحد و بعینه وجود د
ود شبدنی کامل مثل بدن دنیا درست می بنابراین، در آخرت دوباره
گیرد، پس انسان محشور عین همان انسان و سپس روح به آن تعلق می

تغییر بدن در دنیا ضرری  دنیوی خواهد بود. بنابراین همان گونه که
کند، بدن جدید محشور در قیامت نیز نمینسان وارد به شخصیت ا

هر چند عین بدن دنیوی نیست و صرفاً مثل آن است و باعث از بین 
پس تغییر بدن در شود. ن همانی انسان دنیوی و اخروی نمیرفتن ای

دنیا در وحدت شخصیت انسان تأثیری ندارد و مالک وحدت 
 رود ود اوست که با مرگ از بین نمیانسان به نفس مجرشخصیت 

 به سوی پروردگار خود باز گردد.  ماند تا در روز قیامتباقی می
شود که عالمه در تفسیر المیزان در آیاتی بدین ترتیب مالحظه می

همان معنای متعارف را « مثل»که به مثلیت اشاره دارد، معنای کلمه 
است که در عرف خاص آن را  ن چیزیداند و همادر عرف عام می

توان گفت بدن اخروی با قطع نظر از نفس، مثل نامیم. پس میعین می
  رفتن نفس، عین بدن دنیوی است.بدن دنیوی است و با در نظر گ
گوید: عینیت انسان اخروی و انسان عالمه طباطبایی با تأکید می

وه بر استناد داند و عالآن میدنیوی را مدلول بسیاری از آیات قر
کند، نظیر آیات یات قرآنی بحث اصالت روح مطرح میبرخی آ
قَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِی الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِی خَلْقٍ جَدِیدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ  وَ»شریفه: 

ى رَبِّکُمْ لَقُلْ یَتَوَفَّاکُمْ مَلَکُ الْمَوْتِ الَّذِی وُکِّلَ بِکُمْ ثُمَّ إِ*رَبِّهِمْ کَافِرُونَ
(، یعنی: آنها گفتند: آیا هنگامی که ما 10-11)سجده/ « تُرْجَعُونَ

لی آنها ای خواهیم یافت؟! وم و در زمین گم شدیم آفرینش تازهمردی
کنند. بگو: فرشته مرگ بر شما مأمور پروردگارشان را انکار می

ارتان باز میگیرد، سپس به سوی پروردگشده )روح( شما را می
دید. همه آیات ناظر بر بحث قیامت را که بیانگر بازگشت انسان گر

او هستند، دلیلی بر این  به سوی خداوند و سؤال و حساب و کیفر
کند که بیان مثلیت بدن در آیات قرآن داند و تصریح میمطلب می

 ای همسویی با اشکال منکران است. صرفاً بر

 «شیئیه الشیء بصورته ال بمادته»قاعده 
ت شیئی»ای داریم به نام فصل اول اصول اثبات معاد جسمانی، قاعدهدر 

که اصل دیگری از ارکان بوده و « شیء به صورت است نه به ماده
معاد متقوم به آن اصل است. اصلی است که از متفرعات اصل گذشته 
 است و چنانکه در تقریر معلوم خواهد شد، اصل این است که شیئیه

ش و تمام حقیقت شیء، فصل انه به مادهالشیء به صورتش است، 
 اخیر اوست.
شیئیه الشیء »گیرند: نتیجه را در باب ماده و صورت می از اینجا این

، این اتفاقاً یک حرف خیلی قدیمی هم هست که «بصورته ال بمادته
اش. ماده هویت و واقعیت یک شیء به صورتش بستگی دارد نه به

یء تغییر کند و تبدیل به ه شاگر صورت همان صورت باشد، و ماد
 رود.ی دیگر شود واقعیت شیء محفوظ است و از بین نمییک ماده

دهند و از ی در مورد مرکبات صناعی توضیح میاین مطلب را با مثال
این جهت نباید مناقشه کرد. در امور صناعی ماهیات حقیقی نداریم. 

ای هر ( چون ترکیب اعتباری است، ما در عالم مصنوعات بر19)
شیئی ماهیتی قائل هستیم، شیئیت و یا همان ماهیتی که در امور 

ه ککنیم تابع صورت است نه تابع ماده. فرض کنید یصناعی اعتبار م
صندلی چیست؟ سازیم. اگر از ما بپرسند از چوب، در یا صندلی می

که دارای چهارپایه گوییم صندلی عبارت است از مقداری چوب می
گاه است. ما اگر این ماده را از صندلی ک تکیهو محل نشستن و ی

بگیریم و به جای آن، ماده دیگری بگذاریم ولو صورت همان 
صورت باشد و مثالً همین شکل صندلی را از آهن بسازیم آیا 

گوییم این همچنان صندلی گوییم این دیگر صندلی نیست یا میمی
رتش است؟ روشن است که صندلی بودن صندلی را به همان صو

دانیم. ولی اگر صورت را از آن بگیریم ولی ماده همان ماده باشد می
و مثالً چوب را به شکل تخته سیاه در بیاوریم این دیگر صندلی 
نیست و این ماهیت آن ماهیت نیست، با اینکه ماده همان ماده است. 

گویند شیئیت شیء به صورت این است که در باب ماده و صورت می
گویند: ماده آن. در باب ماهیت هم همین را می شیء است نه به

اگر فصل اخیر شیء باقی باشد، «. حقیقت الشیء فصله االخر»
ی[ آن حقیقت و ماهیت آن شیء باقی است ولو اینکه عین ]همه
ول فص اجناس و فصول که در سابق بوده است باقی نماند و اجناس و

  دیگری جای آنها را بگیرد. 
شود، از نظر که آنچه در قیامت محشور می مالصدرا معتقد است

صورت )نفس( عین همین انسان دنیایی است، زیرا آنچه در تشخص 
های جسمانی و بقای انسان مهم است، همین نفس اوست نه ویژگی

او، به هر حال نفس همان نفس است نه بدن مادی یا مثالی دیگر. 
(20) 

سمانی از اهمیت بنابراین، از دیدگاه مالصدرا آنچه در معاد ج
برخوردار است اینکه بدن اخروی با بدن دنیوی از حیث صورت و 
 حقیقت عینیت دارد و از حیث اعضاء و ماده عنصری مثلیت دارد. 

عرفانی مالصدرا در معاد جسمانی از نظر عالمه  فلسفی، مبانی
 طباطبایی

خاطر داشتن شخصیت عرفانی  مالصدرا از بزرگان فلسفه اسالمی به
اد جسمانی داشته باشد و گرایی، توانست چنین تفسیری از معطنو با

توانند این تفسیر عرفانی را درک و فهم کنند که اهل سیر کسانی می
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و سلوک و کشف و شهود باشند، و آنهایی که ذوق عرفانی ندارند، 
دانند. این کرده و آن را انحراف از شریعت میاین حقایق را انکار 
توانند معاد جسمانی مورد نظر صدرالمتألهین نمیافراد به هیچ وجه 

که مالصدرا، خود، یک را بپذیرند. برای اهل فن تردیدی نیست 
مشرب بوده است و این مشی عرفانی در جای جای فیلسوف عارف

ی فلسفی هاویداست. او خود بسیاری از نوآوریزندگی و آثارش ه
گوید به خاطر میهای عرفانی دانسته و خود را مرهون سیر و سلوک

گشای تحمل کرده، این عنایات الهی گره هایی که در زندگیریاضت
اعتقاد به عوالم الهوت  و ه است. معضالت فلسفی پیش روی او بود

جبروت، ملکوت و ناسوت به عنوان عالم کبیر و تطبیق آنها با وجود 
از یک طرف و همچنین رمزی و اشارهانسان به عنوان عالم صغیر 

عارفان بزرگی انستن برخی آیات که فهم و درک آن فقط در یی د
چون مالصدرا و عالمه طباطبایی امکان پذیر است، موجب این 

 الهامات غیبی شده است. 
حواس ظاهری، صالحیت درک امور اخروی »گوید: مالصدرا می

را ندارند، امور اخروی، همگی اسراری است که از این عالم مادی، 
ی است، امی که انسان اسیر این حواس ظاهری دنیوغایب است، و ماد

پذیر نیست، به همین سبب بیشتر شبهات احاطه بر این اسرار امکان
 (21گیرد. )از مقایسه آخرت با دنیا نشأت می منکرین معاد

کلید علم به حقایق غیبی و روز قیامت و معاد به عقیده مالصدرا، 
امور آخرت ایجاد خالیق، معرفت نفس است، چرا که نفس برای 

ب، میزان، اعراف، بهشت و شده است. نفس در حقیقت صراط، کتا
 باشد.جهنم می

سیر و سلوک و کشف و  صدرالمتألهین،عالمه طباطبایی نیز مانند 
قرب الهی را معرفت شهودی نفس مرتبه به  رسیدن شهود عرفانی و

یر در تفس نموده است، از جمله تأکید داند و مکرر به این حقیقتمی
اینکه  ،(105)مائده/ ...« انفُسَکُم  یَا ایُّها الَّذینَ آمَنُوا عَلَیکُم : »آیه

ان امر فرموده هایشمؤمنان را به پرداختن نفس در این آیهخداوند 
 ،سیر و سلوکراهی که خداوند فرمان داده به  ،کهداللت دارد بر این

قام برانگیختن در مهمان نفس مؤمن است. پس اگر خداوند متعال، 
 ،کند که نفس خود را بشناسندمی به حفظ راه هدایت، به مؤمنان امر

و مراقبت راهی که باید در آن سلوک نمایند  منظور این است که
 ( 22هایشان است. )نمایند، همان نفس

شک نیست »نویسد: می رسالت تشیع، نیزباطبایی در کتاب عالمه ط
در صورت صحت، راه روشنی  که طریق سیر معنوی و معرفت نفس،

عالمه طباطبایی با استشهاد  .«خداشناسی و معادشناسی است... برای 
را/ )اس« یَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ یَکُونَ قَرِیبًا وَ ...»از آیاتی نظیر: 

گویند پس این وعده کی خواهد بود بگو ای محمّد باشد یعنی:  ،(51
 که از حوادث نزدیک است.
یَوْمَ تَجِدُ کُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَیْرٍ »همچنین با استشهاد به آیه: 

(، یعنی: روزی که 30)آل عمران/ ...«  مَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ مُحْضَرًا وَ
هر شخصی کار نیکو کرده همه را در پیش روی خود حاضر بیند و 

 آنچه بد کرده آرزو کند ... .
بد انسان در این  است هر چند اعمال نیک وعالمه طباطبایی معتقد 

رود، امّا صور آنها در باطن انسان وجود دارد و همین دنیا از بین می
 اعمال، پاداش یا عذاب انسان در قیامت خواهد بود. 

إِذْ أَخَذَ رَبُّکَ مِنْ بَنِی آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ  وَ»و باز در تفسیر آیه میثاق: 
نَا أَنْ تَقُولُوا  ذُرِّیَّتَهُمْ وَ بِّکُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْ أَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَ
(، یعنی: و )ای رسول 172)اعراف/ « إِنَّا کُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِینَ هِیَوْمَ الْقِیَامَ

که خدای تو از پشت فرزندان آدم ذریه آنها ما( به یاد آر هنگامی
ا را بر خود گواه ساخت که من پروردگار شما را برگرفت و آنه

نیستم همه گفتند بلی ما به خدایی تو گواهی دهیم که دیگر در روز 
 قیامت نگویید ما از این واقعه غافل بودیم.

عالمه بر خالف مفسران دیگر، تفسیری کامالً باطنی و عرفانی ارائه 
مه در تفسیر باشد. عالدهد. این آیه، از آیات صعب الفهم قرآن میمی

ها دارای دو وجه وجودی هستند: ی انساناین آیه معتقد است همه
وجهی ملکوتی که به سمت خداوند است و وجهی مادی که رو به 

 کوتی فرازمان است، امّا وجه مادیسوی عالم مادی دارد. وجه مل
« کن»زمانمند است. نسبت وجه ملکوتی با وجه مادی مانند نسبت 

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَیْئًا أَنْ یَقُولَ لَهُ کُنْ »ه کریمه: در آی« یکون»با 
(، یعنی: فرمان نافذ خدا )در عالم( چون اراده 82)یس/ « فَیَکُونُ

باش بالفاصله خلقت چیزی را کند، به محض اینکه گوید موجود 
 باشد. موجود خواهد شد، می

میثاق، از وجه ملکوتی ی به نظر عالمه عهد و پیمان مذکور در آیه
کند که فهم بیان مینه از وجه مادی او. سپس انسان اخذ شده است 
 ( 23است. )عرفانی نیازمند قریحه لطیف  ،چنین تفسیری از آیه

 
 نتيجه گيری

معاد جسمانی گامی بلند در  مسألهدیدگاه مالصدرا و تبیین وی در 
جهت معرفت عقالنی نسبت به معاد جسمانی است. این دیدگاه 

ترین اشکاالت در باب معاد جسمانی است. این نظریه گوی مهمپاسخ
بهترین تبیین عقالنی موجود در زمینه معاد جسمانی است و با آیات 

ور ر خدقرآنی و روایات اسالمی تضادی ندارد، بلکه تبیینی عقالنی و 
آید. تالش مالصدرا در باب تبیین معاد دفاع در این راستا به شمار می

جسمانی، در راستای اثبات انطباق شرع و عقل است. مالصدرا در 
مباحث خویش، روی دو نکته تأکید ویژه دارد: یکی آن که عالم 

. تندآخرت تام است و دیگر این که آخرت و عالم دنیا هم سنخ نیس
قرآنی های وحیانی است. زیرا از آیات ماهنگ با آموزهاین دیدگاه ه

آید که حیات اخروی تکرار حیات و روایات اسالمی به دست می
و از آخرت به » ی اولینشئه»یست. قرآن کریم از دنیا به دنیوی ن

ین ( هم چن47و نجم/ 20تعبیر فرموده است )عنکبوت/« نشئه اخری»
که جهان آخرت غایت زندگی شود با دالیل عقلی و نقلی ثابت می

 دنیوی است، نه تکرار و بازگشت آن. 
با توجه به آیات قرآن باید به معاد جسمانی به عنوان یکی از عقاید 
مسلم دینی اعتقاد داشت؛ ولی اینکه بدن اخروی همان جسم عنصری 
باشد، از مسلمات دینی نیست و آیات قرآن نیز نسبت به عنصری 

است. آنچه ظاهر آیات داللت بر آن دارد، بودن و نبودن آن ساکت 
با بدن دنیوی است و این مستلزم عنصری شده عینیت بدن محشور 

به ویژه  -فلسفیبودن نیست. در این صورت با توجه به مبانی 
توان از اثبات معاد جسمانی سخن راند و با می -حکمت متعالیه

و ارند نیت دکه بدن دنیوی با بدن اخروی عی بیان کرددالیل فلسفی، 
آنچه در معاد مهم است، این است که این امر منتج از اصول فلسفی 
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گردد ارائه شده توسط مالصدرا اثبات میاست. بنابراین از مقدمات 
و این عینیت، از  که عین بدن دنیوی در آخرت محشور خواهد شد

حیث صورت است، نه ماده، بدن اخروی با بدن دنیوی مثلیت دارد 
اند، ناشی بر آن وارد کردهو ایراداتی که برخی  ه عنصریاز حیث ماد

قرآنی را بدنی مادی عنصری دانستهاز این بوده است که بدن اخروی 
اند؛ در صورتی که ظواهر آیات نسبت به عنصری بودن بدن اخروی 
ساکت است و مالصدرا هم در نظریه خود چنان معنایی را از معاد 

 در نظر نگرفته است. 
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