
 

 

 

 

 

 

 :  یپاسخ به منتقدان مالصدرا درباره معاد جسمان 

   یو حصر آن در معاد روحان   عتیتعارض با شر یردّ ادعا

 سیدعباس ذهبی 

 زاده سیدعلی رضی

 ده یچک

بر هماهنگ  یمعاد جسمان  یهینظر مبان  یمالصدرا، عالوه  مبان  ، ینید  یبا  و   ی بر اصول 

 یراز  فخرخصوصاً    نیابتنا دارد. مالصدرا چون ناظر به اشکاالت متکلم  یو عقل  یفلسف

معاد   یبه اثبات عقل  بارنینخست  یبرا  شان، یاجتناب از اشکاالت ا  یبود، بر آن شد تا برا

مکتب خود بهره  نینو یاز اصول فلسف هینظر نیا بندی صورت رد لذا ؛بپردازد یجسمان

معاد جسمان ردّ  با  او  ن  ی عنصر  یبرد.  معاد جسمان  زیو  به  مقابل   ، یاخرو  یاعتقاد  در 

در آخرت که دار    یعنصر  یمتفرق ماد  یبازگشت اجزا  یعن ی  -  نیاکثر متکلم  دگاهید

بوده معتقد    ا یکه در دن  ی فرد مُعاد با فرد  تینیاو به ع  نی. همچن ستادی ا  -تجرد است  
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  ای ه ی آن را نظر   ن ی منتقد   ی مطرح شد. برخ   ه ی نظر   ن ی بر ا   ی مقابل انتقادات و ابهامات متنوع   در 

با شر   ی فلسف  برخ   عت ی و متعارض  ابعاد   ی دانسته،  را تحس   ی با    نی از آن همراه شده و آن 

با آن موافقت    عت ی با شر   ه ی نظر   ن ی ا   ی هم متعرض ناسازگار   ی ن ی نمودند. اما مفسر  و  نشده 

بررس  مجموع عدم  در  منتقد   ه ی نظر   ن ی ا   ة جانب همه   ی نمودند.  ا   ن، ی توسط    ن ی ا   جاد ی موجب 

  ز ی ( و ن عالم مثال و عالم عقل   عت، ی عالم طب گانه ) سه   . مالصدرا با طرح نشئات د ی گرد   دها ی ترد 

  ی برا معاد    ن ی و همچن   ی فراتر از معاد مثال   هایی (، معاد ی و عقل   ی نفس  ، ی سه گونه انسان )حس 

له معاد را  ئ شناخت مس   ، ی ابتکار   دگاه ی مالصدرا با ارائه د   تاً ی ها موجودات را اثبات نمود. ن   ر ی سا 

 . د دان ی معرفت نفس و معرفت قوا م   ق ی در گرو طر 

 . ی و اخرو   ی و ی بدن دن   ت ی ن ی ع   ، ی عنصر   ی معاد جسمان   ، ی اخرو   ی معاد جسمان   ، مالصدرا  :هادواژهیکل 

 بیان مسئله

چگونگی    همهنیبااآید.  ، از اصول دینی مسلمانان به شمار میأمعاد در کنار مبدی  لهئاعتقاد به مس

معاد، مورد اتفاق حکمای مسلمان نبوده و تبیین و اثبات اقسام آن خصوصاً قسم    وقوعاعتقاد به  

  معاد جسمانی، همواره از سوی حکیمان مسلمان و از جمله مالصدرا امری ضروری بوده است. 

ناشی از اختالف متکلمان و فیلسوفان، در تفسیر این جسمانی  ی قسم معاد  اختالفات درباره  عمده

ی نظریهطرح    اساسنیبراباشد.  حقیقت نفس انسانی )تجرد و مراتب آن( میاصل دینی و نیز  

در فضای فکری شکل گرفت که پیش از آن هیچ    بارن ینخستمالصدرا برای    فلسفی معاد جسمانی

مالصدرا، در  سینا، به اثبات عقلی آن مبادرت نورزیده بود.  متکلم و فیلسوفی حتی در تراز بوعلی

ی معاد جسمانی مانند اعتقاد به اعاده معدوم به  اشکاالت پیچیده  بهاتوجه ب  -طراحی این نظریه  

  ... و  متکلمین  او    - عینه  بود.  اساسمواجه  پیش  بر  و  عنی  ی   -ش  امکتب  یهافرضمبانی 

چنان طیّ طریق نمود که نظر شریعت و دین در کنار   - ن بودن انسان، قرآن و برها ر یناپذییجدا

ای اعتقاد و اصرار خود بر عقالنیت و فلسفه  حیتصربهمالصدرا    نیبنابرا؛  عقل توأمان تأمین گردد 

یک فیلسوف، اعتقاد خویش را به    عنوانبهدارد که تعارضی با شریعت نداشته باشد. همچنین او  

 بیان نمود.  صراحتبههر دو قسم معاد جسمانی و روحانی 
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ی درباره   اش ی آرا یسی او و همچنین  ی معاد مالصدرا، بر اساس مبانی و اصول فلسفی تأس نظریه 

از: اصالت   اندعبارت شکل گرفت. برخی از این اصول اثرگذار در این نظریه    نفس، قوا و کارکردهای آن

قوه  تجرد  خصوصاً  قوا  تجرد  نفس،  تجرد  نفس،  وحدت  وجود،  تشکیک  حرکت وجود،  خیال،  ی 

ی معاد جسمانی صدرایی، انتقادات الحدوث نفس و ... . در مقابل منتقدین نظریه جوهری، جسمانیة 

ای فلسفی ه نظری   عنوان به ی مالصدرا را از جهتی  اند. برخی نظریه متنوعی بر این نظریه مطرح نموده 

ای ناهمخوان و ناسازگار با ی ذهن انسان و در مقابل وحی و از جهتی دیگر نظریه وپرداخته ساخته و  

مرتبه  در  نیز محدود  و  روایات  و  قرآن  بر می شریعت  مثال  مفسرین ی  برخی  مقابل  در  شمارند. 

ت آن موافقت صدرایی متعرض ناسازگاری این نظریه با وحی و شریعت نشده و با مبانی و مقدما 

نمودند. برخی دیگر هم در عین انتقاد به ابعادی از این نظریه مانند مبانی فلسفی صدرایی، با برخی 

ی اند. در مجموع ارائه دیگر از ابعاد و مبانی فلسفی آن همراه شده و آن را مورد تحسین قرار داده 

ا دسته  انتقادات  به  پاسخ  و  نظریه  این  منتقدین  انتقادات  از  رس بندی  مقاله ـ یشان  این  اصلی  الت 

این مهم بر اساس آرای مالصدرا و تفاسیر برخی شارحین و مفسرین صدرایی، با بیان  ؛ لذا باشد می 

غرض اصلی مالصدرا از طرح این نظریه و بیان نقاط قوت آن و نیز تبیین نقاط ضعف منتقدین در 

مقاله آن است که چرا منتقدین   اصلی این  سؤالمواجهه با آن به فرجام خواهد رسید. در نهایت  

او در سازگاری عقل و شریعت و نیز تصریح   های ض فر اطالع از پیش  رغم ی عل   -ی مالصدرا  نظریه 

طرفه به به جمیع ابعاد این نظریه توجه نداشته و یک   -   نی معاد جسمانی و روحا دو  اعتقادش به  

 دانند؟ود در عالم مثال می و آن را تنها محد   تعارض و ناهمخوانی آن با شریعت رأی داده

 ی معاد جسمانی از دیدگاه مالصدرا: تاریخچه .1

این   مالصدرا گوید: به علت دشواری فهم  امر معاد،  ادیان و مذاهب در کیفیت  پیروان  اختالف 

لذااست  مسئله مانند شیخ  ؛  بسیاری  معاد  اذهان  ،  یرازیالش) گرایید    یکندبهالرئیس، در کیفیت 

توسط ابنمسئله  .(279  :1360 از مالصدرا و خصوصاً  از نظر عقلی ی معاد جسمانی، پیش  سینا، 

بود.   نشده  دینانی گوید:  چنانمبرهن  استاد  این »که  زمان مالصدرا در مورد  تا  فلسفه  بزرگان 

وصول و اثبات معاد جسمانی با برهان عقلی و فلسفی، نصیب    ؛ لذااند یا متوقفیا مقلد بوده  مسئله

 . ( 83و  84 :1399)دینانی،  «شته استمالصدرا گ
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های  ، مالصدرا را بر آن داشت تا بر سیاق حکمت متعالیه و با مبانی و رهیافت مسئله این    ، نی بنابرا 

به این بحث ورود نموده و به تبیین    -   که به دنبال هماهنگی میان شریعت و عقل بود   - خود    نوین 

مالصدرا در خصوص آرای متکلمان، فقها و اهل حدیث    . (279  :1360،  یرازیالش)   عقالنی آن بپردازد 

گوید: برخی به معاد جسمانی فقط معتقد بودند. در مقابل، جمعی از حکما و عرفای اسالمی و  

مانند عشری  یی اثنچون غزالی، راغب اصفهانی و بسیاری از علمای امامیه و شیعهمتکلمان هم

اما حکمای   .( 374و    375  : 1354،  ی راز یالش )د اعتقاد دارند  شیخ مفید، شیخ صدوق و ... به هر دو قسم معا 

مشاء معتقدند: معاد فقط روحانی است. اما مالصدرا دیدگاه بزرگان یونان در خصوص تناسخ را تأویل 

نگارنده گوید: مالصدرا برخی از این   . ( 374  :1354  ، ی راز یالش )شمارد  کرده و با مبانی خود سازگار می 

 زند.برخی را همدالنه پذیرفته و در خصوص برخی دست به تأویل می را باطل دانسته و    آرا 

    جسمانی:تعریف معاد و معاد  .2

طور مشخص در فصل و مبحثی خاص، به تعریف معاد و معاد جسمانی،  مالصدرا در آثار خود به

مواردی که در زیر خواهد آمد، )تا حدود زیادی( تعریف اصطالحی است که از   ؛ لذانپرداخته است

گوید: معاد عبارت است    الربوبیهالشواهدمالصدرا در  آوری شده است.  آثار مختلف او جمع  یالالبه

  .(270  : 1360،  یرازیالش)از؛ تجدد احوال، اوصاف و خصوصیات برای یک امر ثابت باقی به نام نفس  

 گوید:  الغیبمفاتیحدر 

ء إلى  ء معادا و مرجعا كما أن له مبدأ و منشأ فإن المعاد بمعنى العود و الرجوع للشيأن لكل شي

و   مبدأگونه که  برای هر چیز همان؛  ء يرجع إلى أصلهالحالة التي خرج منها كما قيل كل شي

هست، معاد و بازگشتی هم است. پس معاد، عود و بازگشت شیء است به حالتی   منشائی

گردد خود باز می  منشأاصل و    یسوبه که از آن خارج شده بود، زیرا هر چیزی در نهایت  

 . (611 :1363، یرازیالش)

در   و می  یهرکسگوید:    االسفاراالربعهمالصدرا  حق  ظهور  و  کبری  قیامت  معنای  خواهد 

الموت و ملک  ل یکائیم، اسرافیل و  لیجبرئاو را دریابد، بداند خداوند حتی    یسوبه  ایاشبازگشت  

هر چیزی  ،  عود کل صورة إلى حقيقتها  و  رجوع کل شی الی اصلهکه گفتیم: طبق اصل  چنان  راندیمرا  

 . ( 279 :9، ج1981، یرازیالش)اصل خود رهسپار خواهد بود  یسوبه
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 بندی نصوص مالصدرا در معاد جسمانی:  دسته .3

بندی نصوص  ی مالصدرا، دستهپیش از ورود به بحث انتقادات، برای شناخت بهتر از اصل نظریه

ی کلی  آرای مالصدرا را در پنج دسته  اساسینبرانماید.  و آرای او در معاد جسمانی، ضروری می

 کنیم: بندی میبندی و طبقهدسته

ی معاد جسمانی خود را با  که بر اساس آن مالصدرا نظریههایی است  دیدگاه  ی اول: دسته

   . (380و 414 :1354، یرازیالش)دانسته است آنچه شریعت و عموم مردم به آن اعتقاد دارند، موافق 

که در برگیرنده اصول و مبانی فلسفی نوین مالصدرا بوده و بر اساس    ییآرا  ی دوم:دسته

  396  :1354)همان،  ن مالصدرا بر معاد جسمانی و عینیت بدن دنیوی و اخروی، اصرار داشته است  آ

 . (200و  207: 9، ج1981؛ 395و 

هایی که معاد را نه با بدن جسمانی عنصری، بلکه با بدن جسمانی  دیدگاه  ی سوم:دسته

 . (250 :1361 ؛397 :1354؛ 215و  216: 9، ج1981)همان، داند اخروی می

معاد جسمانی  ی چهارم:  دسته ابتکاری مالصدرا در  بیانگر دیدگاه  اساس عباراتی که    بر 

ی خیال ایجاد بدن اخروی به قدرت تخیل قوه  طریق معرفت نفس است که مطابق آن مالصدرا بر

 . (409 :1354؛ 409 :1354، یرازیالش)کید دارد أ ت

گوید. مالصدرا عالوه از  مثالی سخن می هایی فراتر از معاد  که از معاد  ییآرا  دسته پنجم: 

:  9، ج1981  ،یرازیالش)باشد  معاد مثالی، به معاد عقلی و نیز معاد برای سایر موجودات معتقد می

 . (199: 9، ج1981؛ 108

 مالصدرا:معاد جسمانی   اشکاالت منتقدین صدرایی بر نظریه .4

نظریه به  میاشکاالت  را  مالصدرا  تقسیمی  بخش  دو  به  تعارض  بتوان  به  اشکاالت  نمود:  ندی 

جسمانی  ی  نظریه فلسفی  معاد  مبانی  و  اصول  بر  اشکاالت  و  شریعت  ظواهر  با  معاد  مالصدرا 

 صدرایی.  جسمانی 
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 مالصدرا با شریعت:معاد جسمانی  تعارض نظریه .  1.  4

شریعت  ی معاد جسمانی مالصدرا با  منتقدین با بیان اشکاالتی، متعرض تعارض نظریه  اساسنیبرا

اشکال    ترینمهماین اشکال،  اند.  و روایات( و نیز با آنچه در قیامت رخ خواهد داد، شده  قرآن)

 باشد.  می ی مالصدرا منتقدین به نظریه

 در مقابل وحی بودن این نظریه: . 1. 1. 4

 برخی انتقادات بر اساس رویکرد تادّب و احتیاط دینی و حقانیت وحی است:  

چه که  کند که انسان بگوید: ما معتقدیم به حقانیت آنیجاب میتأدب و احتیاط دینی ا

. چون این وکاستکمالوجود است، بدون وحی آورده و اینکه اصل معاد ضروری و قطعی

پس اصل، حق و میزان   اند، ، نظرات فراوانی را ارائه دادهنظران صاحبمطلب نظری است و  

آملی، جلسات    :ک.)رباشد  ع میفرع و تاب  نظرانصاحبوحی بوده و عقل، و نظر   جوادی 

 .  (125و  126جلسه  :اسفار

 در خصوص عدم تطبیق این نظریه با ظواهر کتاب و سنت، هم گفته شده: 

را نادیده    هاآنتوان  هایی است که نمیضعفنقطهدارای    ی معاد جسمانی مالصدرانظریه

عالَم   از  غیر  برزخ  عالَم  مالصدرا،  سخنان  طبق  طور  گرفت.  به  نفوس  و  است  قیامت 

باره نیست. اما عالَم  شوند و ورود به آن به یکتدریجی و پس از مرگ وارد عالَم برزخ می

شود و همه با هم  که دفعتاً حاصل می  است  عالمیقیامت طبق نصوص قرآنی و روایات،  

فرق بگذارند توانند  «. پس ایشان چگونه میيومٌ مَجموعٌ لَه النّاس شوند: »و یک جا وارد می 

 .  (14و  15و  18 :1389مصباح یزدی، )بین عالَم برزخ و عالَم قیامت؟ 

 کید شریعت، بر جسمانی بودن معاد: أت. 2. 1. 4

 داشته و معتقدند:  دیتأک عنصریبرخی به معاد جسمانی با جسم 

پراکنده   ازآنجاکه اجزای  و جمع  اعاده  بر  داللت  قرآن  از  فراوانی  در  آیات  مردگان  ی 

ن است  کمم  یباشد و اصل آن هم امر  یند معاد، جسمانک یم مکقیامت دارد. ضرورت حُ

 . (548و  549 :1425، )حلی

 یرا ثواب و عقاب جسمیباشد؛ ز  ید جسمانیز بایباشند، معاد ن  یثواب و عقاب جسم  اگر 

 . (160 :1364)الهیجی، ر است یپذانکفقط با وجود بدن ام
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 منتقدی گوید: 

ی ادراک است و آنچه در آن عالم و در  ی آخرت، نشئه طابق دیدگاه مالصدرا نشئهم

ی او متکی است نه به قابل و تا فاعل چیزی را اراده نکند،  بهشت هست به فاعل و اراده

شود. پس مالصدرا ماده را در آخرت دخیل ندانسته و تنها جهات آن چیز حاصل نمی

 .(125و   126جلسه  :جوادی آملی، جلسات اسفار :ک.)رداند می مؤثرفاعلی را در آن 

 حصر نظریه معاد صدرایی در معاد روحانی: . 3. 1. 4

 بوده و گویند: همانی کامل معاد جسمانی مالصدرا با معاد روحانی قائل  به این  منتقدینبرخی  

آن باشد را اگر فرض بر  یندارد؛ ز  یتفاوت  یدگاه حصر معاد در معاد روحانیدگاه با دین دیا

  ی ز یآن باشد و صورت نفس هم همان خود اوست و چ  صورت  به  ی زیت هر چیئیه شک 

ندارد، پس در    یا با نفس در ارتباط است )جسم دنیوی( در قوام نفس دخالتیه در دن ک 

ا  محشور  بلکه   گردد؛ینمامت محشور  یق البته  نفس است.  نفس  یهمان  بدن    کیا  ین 

خواهد بود و آن بدن هم از مادّه و    یام صدوریفس قام آن به نیه قک ند  ک یم انشا  یمثال

ن و یمین در مورد نفوس متوسطان از اصحاب  یا  که   لوازم آن )جز مقدار( مجرّد است

مورد مقرّبان   در  کهچنان  ندارد؛هم وجود    ی ا اصالً آن بدن مثالیافتد،  ی شمال اتفاق م

با آنچه شرع مقدس ک   ن نوع برداشت از معاد، به جان خودم سوگندیدهد. ایرخ م ه 

 .(219 :1374)آملی،   ستیآورده است همخوان ن

را همانند دیدگاه مالصدرا، اعتقاد به   ی سبزوار  دگاه ی نیز د   منظومه بر    قه ی همچنین ایشان در تعل 

گوید:    هم منتقدی  و روایات خبر داده است.    ی تاب اله ک آن با    ی دانسته و از ناهمخوان   ی معاد روحان 

اند در داخل خود روح  ی معاد جسمانی را برده است؛ اما همه اند؛ معاد جسمانی مالصدرا گفته امثال  » 

 . ( 729  : 1379)مطهری،  «  اند: این خصایص جسمانی در عالم ارواح وجود دارد و عالم ارواح، یعنی گفته 

 انتقادات به مبانی و اصول فلسفی صدرایی:. 2.  4

فلسفی    برخیبه  منتقدین   اصول  و  داشتهمبانی  انتقاداتی  که  مالصدرا    هاآن  ینترمهماند 

 عبارت است از:

  ها: حصر معاد جسمانی مالصدرا در معاد مثالی و انسان . 1. 2. 4

های  ی او را تنها متناسب با قالباصول فلسفی نوین مالصدرا، نظریه  گرفتنیدهنادمنتقدی با  

های معاد جسمانی ترسیم گردیده است، با  پایه  عنوانبهاین اصولی که  »  دانسته و گوید: مثالی  
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های مثالی در  گردد، همخوانی ندارد. گرچه ممکن است با قالبآنچه در قیامت کبری محشور می

 . (219 :1381)حکیمی،  «برزخ همخوان باشد

نظریه گوید:  دیگر  قالبمنتقدی  در  معاد  حصر  به  تنها  را  مالصدرا  محدود  ی  مثالی  های 

داند. این منتقد  معتقد است؛ مالصدرا عالم پس از مرگ را فقط به عالم مثال محدود میانگاشته و  

. دهد که مالصدرا تنها توانسته حشر در برزخ را مستدل نمایدبا مبهم خواندن آن احتمال می

  :1391)مصطفوی،    «چرا مالصدرا حشر مراتب باالتر از عالم مثال را معتقد نیست؟»  همچنین گوید:

 . (147 تا 153

هایی فراتر از عالم مثال است: مالصدرا تنها حشر و معاد  برخی انتقادات هم مربوط به معاد 

 کرده و از حشرِ سایر موجودات سخنی به میان نیاورده است:  ها اثبات را برای انسان

شود توجیه کرد، چون معاد قرآن تنها روی انسان ولی معاد قرآن را با این مطلب نمی

بحث میهمه  نیست، روی ماده  عالم  به  راجع  اساساً  قرآن  است.  عالم  فقط  ی  نه  کند 

َيوْمَ تُبَدَّلُ االَرْضُ غَيْرَ  مربوط به قیامت است،   (3-1:  )تکویر   إِذَا اَلشَّمْسُ كُوِّرَتْ... انسان. پس:

)مطهری،  گوید  گوید، قرآن همین زمین را میارض فقط روح ما را نمی  (48: )ابراهیماالَرْضِ  

1379: 729) . 

ایشان در بخش دیگر تمایل خود را به صحت مبانی صدرایی مخفی نکرده است. همچنین 

ی معاد صدرایی با معاد قرآنی را نه در باب انسان بلکه در خصوص عالم مطرح  عدم مطابقت نظریه

)مطهری،  مالصدرا را    ی او را مانع دانسته و نه تواناییباره عدم پیشرفت علوم زمانهکند و در اینمی

1379: 729) . 

 انتقاد به خلّاق بودن نفس و خیال در آخرت:. 2. 2. 4

باشد. یکی از ها و خالقیت آن در آخرت میی خیال کارکرد مربوط به قوه  برخی انتقادات

 منتقدین گوید:  

از بدن عنصری همیشه خیال بدن دنیوی   مفارقت  از  بعد  نفس  طبق دیدگاه مالصدرا 

شده و در معاد محشور ی خیال بدنی مطابق بدن دنیوی صادر  از قوه  لذا  ؛نمایدمیخود را  

شده و ثواب و عقاب او با همین بدن است. التزام به این قول صعب و دشوار است، زیرا 

طور قطع مخالف با ظواهر بسیاری از آیات و مباین با صریح اخبار معتبره است که به

 . (79 تا 83 :1367)رفیعی قزوینی، 
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همچنین ایشان با باطل دانستن اقوال تناسخ و تعلق نفوس به اجسام سماوی، به تعلق روح  

ی عنصریه مستعد زندگی ابدی شود.  باشد، البته زمانی که مادهبه جسد مثالی برزخی معتقد می

 باره گویند:  در این

حدی واصل شود که لیاقت   پس از آن که خاک عنصری تحت تکامل طوالنی طبیعی به

یابد،   معاد جسمانی ظهور  و  دارا شود  را  اخروی  بدن  بدن    وقتآنساختمان  با همان 

گیرد و نبایست اشکال نمود که الزم آید در آخرت برزخی مثالی به بدن خاکی تعلق می

روح دارای دو بدن باشد. زیرا دو بدن در عرض هم نیستند، بلکه در طول هم هستند.  

معنا که بدن برزخی مطابق ملکات و اخالق روح است؛ و بدن خاکی )جسمانی(  این  به

 . (79تا  83: 1367)همان،  اخروی مطابق شکل و هیئت بدن برزخی است 

نگارنده گوید: این منتقد مالصدرا با قول حق دانستن دیدگاه خود، دیدگاه مالصدرا را در  

البته در مواردی مانند بدن برزخی و تعدد   داند. معاد جسمانی، صالح پذیرش قول حق بودن نمی

عمالً به برخی   -که دو بدن در عرض هم نیستند  -ابدان، همسو با مالصدرا بوده و با سخن خود 

 دهد. اشکاالت در خصوص ابدان در برزخ پاسخ می

 منتقدی دیگر همسو با انتقاد فوق گوید: 
ت بلکه بدنی است که نفسِ ی آخرت، بدنی معلول و مخلوق نفس نیسبدن نفس در نشئه

. البته ممکن  استخود آن بدن است و ایجاد و اعدام آن مساوق اعدام و ایجاد خودش  

ء به فعالیت خودش موجود شود، زیرا مستلزم دور صریح و باطل است. اگر  نیست شی

عبارتی از عبارات آخوند موهِم این معنی باشد که نفس با فعالیت بدن خودش را ایجاد  

نمیمی و  است  لفظی  خطاهای  از  آنجا  کند،  تا  قائلیم  نفس  فعالیت  به  اگرچه  پذیریم. 

القادِر  بِاِذنِ رَبُّهَا   تواند معالیل جرمیّه و اجسام و مقادیر عظیمه رامعتقدیم نفس می که

صور خیالیّه و اَشکال محسوسه است  که در عالم طبیعت، قادر بر خلقایجاد کند. چنان 

 . (94 :1392موسوی خمینی، )

چرا مالصدرا، به ساخته شدن بدن عقلی توسط نفس در آخرت معتقد  »منتقدی دیگر گوید:   

 . (147تا  153 :1391)مصطفوی، « نیست؟ و اساساً حشر اجساد و ابدان تا کجا ادامه دارد؟

 الحدوث نفس:  اشکال به جسمانیة. 3. 2. 4

 خصوصیندراالحدوث مالصدرا از دیگر مبانی مورد انتقاد منتقدین است.  دیدگاه جسمانیة

و به تجرد   یافته  تکاملمنتقدی گوید: مالصدرا معتقد است: نفس در ابتدا جسمانی بوده و بعد  
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توانیم بپذیریم و هنوز باور  را نمی  مجردبهمادّه   شدنیلتبدما  رسد؛ اما اصوالً  برزخی و عقالنی می

 . (17و  18: 1389)مصباح یزدی،  فس جسمانی باشد!  نداریم که ن

علی نعت که معتقد بود نفوس قبل از تعلق به ماده  -همچنین این منتقد با دیدگاه افالطون 

 مخالفت کرده است. او گوید:  -موجودند  الکثرة

نظرّیه  و  افالطونیان  قول  بین  را مالصدرا  نفس  ما  است:  معتقد  و  کرده  خودش جمع  ی 

می جسمانیةالح قوس دوث  در  نفس  کثرت  منشأ  خوب  الکثره.  نعت  علی  منتها  دانیم 

دانید، در دانید؟ اگر شما مالک کثرت را ماّده می را چه می   - که مجرد است    - صعودی  

پذیرید؟ اشکال دیگر اینکه برزخ، کثرت را چگونه می   عالم   مانند   نیست؛ که ماّده  عاَلمی 

د مانند مجردات، کّمیت منفصل وجود ندارد، اما اند که در نوع واحهمه ُحکما تصریح کرده 

مالصدرا تصریح دارد که نفوس پس از این عاَلم، انواع متعّدد هستند. خوب فرض کنید 

 . ( 17و   18 : 1389)همان،    اینکه هر نفسی بشود یک نوع خاّص، این چیز عجیبی است؟ 

 اشکال به حفظ وحدت شخصی بین مراتب این موجود: . 4. 2. 4

 از دیگر انتقادات به مالصدرا حفظ وحدت شخصی بین مراتب مختلف نفس است. منتقدی گوید:  

امکان داشته باشد، اما   -   مجردبهمادّه    شدنتبدیل  -حال به فرض که چنین تبدیلی  

الصدرا معتقد همچنان در حفظ وحدت شخصی مراتب انسان در آخرت حرف است. م

و  حقیقت  اتحاد  اتحادشان  و  دارند؛  وحدت  نحوه  یک  هم  با  وجود  عوالم  همه  است؛ 

رقیقت است. حال اگر مثالً خاک تبدیل شد به نبات، و نبات به حیوان، و حیوان به انسان  

شود گفت: که این  و انسان مجرد شد و شد عقل فعّال و با آن اتّحاد پیدا کرد، آیا می

)مصباح  شود گفت که هر دو یک شخص هستند؟  فعّال اتّحاد دارد؟ آیا میخاک با عقل  

 . (18و  19، 1389یزدی، 

 سپس این منتقد در تحسینی گوید: 

است آن است که همه را مراتب وجود واحد  البته اینجا هنری که مالصدرا به خرج داده 

ی وید: میان مرتبهگ کرده که  ای حفظ  وحدت شخصی این موجود را به گونه  لذا  ؛ داندمی

 . )همان( باشداش وحدت شخصی برقرار میی برزخیجسمانی و مرتبه
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 و مبانی و اصول آن: مالصدرا ی معاد جسمانی دفاع از نظریه .5

آن   زمان  مقابل   دهیفرارس اینک  در  او  شارحین  برخی  و  مالصدرا  آرای  از  استفاده  با  که  است 

ی مسئلهی مالصدرا، از نقاط ضعف منتقدین در  دفاع از نظریهانتقادات منتقدین ایستاده و عالوه بر  

 پرده بردارم.  معاد جسمانی

 با شریعت:   مالصدرای  ردّ ادعای تعارض نظریه.  1.  5

او با ظواهر شریعت   ی نظریه تعارض  در این بخش به پاسخ مالصدرا و منتقدین صدرایی در ردّ ادعای  

که در قیامت ُمعاد در معاد مجموع نفس و بدن بوده و آن مالصدرا معتقد است: فرد  پردازیم:  می

گردد به عینه همان فردی است که در دنیا بوده و نه بدنی دیگر که مباین با آن بوده و محشور می

مالصدرا این تبیین از معاد را   که اشراقیون به آن معتقد بودند(.نه عنصری باشد و نه مثالی )چنان

..  ».شمارد. او گوید:  با شریعت و مورد تطبیق با فلسفه و برهان بر می همان اعتقاد صحیح مطابق  

بأن هذا البدن بعينه سيحشر يوم القيامة بصورة األجساد و ينکشف له أن المعاد فی المعاد مجموع النفس و 

،  یرازیالش) «...البدن بعينهما و شخصهما و أن المبعوث فی القيامة هذا البدن بعينه ال بدن آخر مباين له عنصريا

 . (197و  198 :9، ج1981

قد بينا أن الحق فی المعاد عود البدن بعينه کالنفس بعينها کما يدل عليه »  در موضع دیگر هم گوید:

 . ( 207 :9، ج1981 )همان،« الصريح من غير تأويل -الشرع الصحيح 

جسمانی عنصری، البته باید یادآور شد این سخن مالصدرا در باب معاد با اعتقاد به معاد   

یک   عنوانبهمالصدرا    تعارض این نظریه با وحی باید گفت:در خصوص ادعای    همانی ندارد.این

یکدیگر   با  عقل در همه مسائل حکمی  و  است؛ شریعت  لذاهستند  مطابقفیلسوف معتقد  او    ؛ 

را قوانین شریعت )کتاب و سنت(  با  عقلی و مخالفت فلسفه  با معارف  احکام شریعت   مخالفت 

فلنذکر أدلة سمعية لهذا المطلب حتى يعلم أن الشرع و العقل متطابقان  »که گوید:  شمارد. چنانمردود می

  .«فی هذه المسألة... و تباً لفلسفة تکون قوانينها غير مطابقة للکتاب و السنة

 ح یتصر به توان نتیجه گرفت که مبانی فلسفی مالصدرا در معاد جسمانی،  پس از این سخن می 

ی دیگر اینکه مالصدرا نکته   . (304:  8، ج 1981،  ی راز یالش )  باشد او با اعتقادات دینی ناهمخوان نمی   خود 
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ی مشاء گوید: اگر معاد و در انتقاد به فالسفه   هرگونه تأویل در خصوص معاد جسمانی را نپذیرفته 

مقصود گوینده نباشد، اند که معنای ظاهری آیات قرآن  چنان باشد که این گروه از حکما پنداشته 

 : 1354،  ی راز یالش )باشد  مخالف هدایت می   مسئله فهمند که نارواست، اما این  پس افراد چیزهایی را می 

ی سپس مالصدرا گوید: من از این حکما در عجبم که چگونه از آیات قرآن کریم درباره   . (402و    403

عن وجود عالم آخر جسمانی فيه أجسام و العجب منه کيف غفل »اند: وجود عالم دیگر جسمانی در غفلت

 .( 402و    403  :1354، ی راز یالش )  «و أعراض و أشخاص جسمانية أخروية و ناس أخرويون 

در خصوص ردّ ادعای عدم تطبیق این نظریه با ظواهر کتاب و سنت، یکی از همین منتقدین 

 صدرایی گوید:  

است که در آیات و روایات   توان برای این نظرّیه قائل شد، این ی مثبتی که می یک نقطه 

چیزها  آخرت،  عالم  به  عالم  ی مربوط  این  به  ما  که  دیدی  این  با  آن  جمع  که  هست  ی 

، نگریم، خیلی مشکل است مثل ابعاد بهشت و جهنم و مکان آن. اّما ایشان با این نظرّیهمی 

الی گوید: اینها همه مربوط به جسم مث توانند این مشکالت را حل کنند. مالصدرا می می 

بین اجسام مثالی تزاحمی   که: نیست و هر انسانی می است و  تواند جّنتی داشته باشد 

)مصباح یزدی، های دیگر نداشته باشد  هم با انسان و هیچ تزاحمی    عَرُضها الَسمواتُ وَ األرض 

 .( 13و    14  : 1389

برزخ و ابدان نگارنده گوید: بنابراین تحسین این منتقد نسبت در خصوص اثبات عالم مثال و  

مثالی برای نفس دیگر نیازی به تأویالت مشائین در خصوص آیات و روایات در معاد جسمانی  

 :  همچنین در پاسخ به یکی از انتقادات در خصوص دفعی بودن قیامت، باید گفت  نخواهیم داشت.

نمیقوه زائل  با زوال بدن  و  برزخی دارد  نظر، در  ی خیال، تجرد  یک  به  و عوالم  شود 

سه عالم هستند. همچنین طفره  بیتو اخبار اهل  کمت متعالیه و شریعت پیامبرح

مطلقاً محال است، و هر انسانی تا جمیع مراتب مادون خویش را استیفا نکرده باشد، به 

 . (376 :1375،  آملی زادهحسن) تواند برسدی فعلیت نمیآن مرتبه

 تفسیر ناصواب از معاد جسمانی قرآنی:   .2.  5

در پاسخ به یکی از انتقادات باید گفت: مالصدرا در خصوص انسان اخروی معتقد است؛ اجسام  

به مجرد جهات فاعلی است نه از باب خلقت از اصل مادی. پس انسان و بدن    انشااخروی از باب  
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قد علمت من »  که گوید:شود. چناناخروی همانند جسم دنیوی از ماده و بدن عنصری حاصل نمی

اإلنسان األخروي ينشأ منه الجسمية بحسب نفسه و صفات نفسه، ال أنه يحدث و ينشأ هی من   األصول أن 

،  یرازیالش)«  الجسم کما فی الدنيا، لما بينا أن األبدان األخروية يحصل من الجهات الفاعلية ال من الجهات القابلية

 . (396و  397 :1354

خصوص  همچنین    نشئه  یرمادیغ در  در  موجودات  گوید:بودن  اخروی  النشأة  »  ی  حکم 

لها من األسباب إال واهب الصور و  األخروية ألن الموجودات هناك صورة مستقلة الوجود بال مادة فليس 

 . (215و   216 :9، ج1981، یرازیالش)«  الصور هناك قائمة بالفاعل ال بالقابل

 در آخرت گوید:   انشاه انتقادات به مالصدرا در خصوص همچنین یکی از مفسرین در پاسخ ب

و ابداع به مجرد جهات فاعلی   انشاتر است، لذا از  ای قویچون اجسام اخروی را نشئه

اند. زیرا  از مزاج و از اجزای مختلف پدید آمده  شدنبیترک بدون ماده و بدون خلق و  

تری از قصور در فاعلیت و تأثیر  نی پاییامور مادی شأن قوا و طبایعی است که در درجه

تر است به تر و آسانای سابق مناسبها بدون مادهآن  انشاباشند. پس ابداع صور و  می

و هوالذی يبدواء الخلق ثم يعيده و هو  علت اولی، تا ترکیب مواد و جمع اجزای امور متفرق: 

 .(442 :1380آملی،  زاده حسن( )17 :)روم ون عليهها

... بنده در هیچ یک از جوامع روایی  »این مفسر صدرایی در خصوص عنوان جسمانی گوید:  

 . ( 391و  392  :1375آملی،  زادهحسن)« امندیده قین تعبیر به تجسّم از معصومیفر

است. یعنی  ها  همچنین این جسم و تجسم از قرآن و حدیث مأثور نیست، بلکه مستفاد از آن

از قرآن و    - این اصطالح مانند اصطالحات رایج در فقه و اصول و کالم و تجوید و حدیث   که 

همچنین   . (433  :1380آملی،    زادهحسن)  اند را اهل هر صناعتی وضع کرده  - حدیث مأثور نیستند  

و مسئله است  عقل  و  در شرع  محقق  و  مسلم  مسائل  از  اعمال  تجسم  اعمال،  واژه  ی  تمثل  ی 

آملی،    زادهحسن). پس جهنم و بهشت باطن انسان است  باشدتر از تجسّم و تجسّد اعمال میوابص

اقوال و اعمالش سازنده خویش است، و عالم خیال هم  و    (382  :1375 افکار،  آدمی به ادراکات، 

باشند  باره مؤید بدن مثالی می مجرد و باقی و محشر نفوس ضعیفه و حیوانات بوده و روایات در این

 . (213 :1382آملی،  زادهحسن)

 ی عنصری یا اخروی بودن معاد باید گفت:  درباره
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آنچه در آیات قرآن مسلم و معاد مقصود بالذات است، بحث عینیت بدن دنیوی و اخروی  

برخی بدن عنصری را برای توجیه    لذا  ؛و جسمانی بودن است نه عنصری و مادی بودن آن

اند حال اگر ما از طریقی دیگر ثواب اخروی مطرح نموده  این عینیت و تصحیح عذاب و

نمی باقی  عنصری  بدن  طرح  برای  موضوعیتی  کنیم،  ثابت  را  عینیت  )پویان،  ماند  این 

1388: 281) . 

لذا ظواهر در این باب که بدن اخروی جسم عنصری هست یا خیر صراحتی ندارند حال به   

 . ( 97و  111 :1392منی، ؤ)م أویل برد؟ چه دلیل سکوت ظواهر را باید بر جسم عنصری ت

متفاوت بودن جهان آخرت با این جهان نشانگر تفاوت جهان جسمانی دنیا  نکته دیگر اینکه 

البته چون آن جهان با این جهان متفاوت است، نوع بدن  »باشد:  با جهان مجرد مثالی و عقلی می

 . (243 :1361)طباطبائی،   «انسان در آن سرا نیز متفاوت با دنیا خواهد بود

شود این سخنان روشن میاما از  یامده؛ننگارنده گوید: گرچه اینجا از مالصدرا نامی به میان 

دانسته و قائل به تفاوت  که؛ اوالً ایشان ماهیت جهان آخرت را متفاوت با جهان جسمانی عنصری  

باشد. ثانیاً این سخن همسو با دیدگاه مالصدرا در خصوص ماهوی دو بدن دنیوی و اخروی می

آخرت  »  مفسری دیگر در خصوص تعبیر آخرت گوید:عینیت بدن اخروی و بدن دنیوی است.  

  ی نخست باشد و گر ی مادی و نه اینکه آخرت، همان نشئهخود بیانی است برای ورای این نشئه

 . (442: 1380آملی،  زادهحسن) «هد بود؟ی دنیوی در چه خوای آخرت با نشئهنه تفاوت نشئه

  ردّ قول انحصار نظریه معاد صدرایی در معاد روحانی: .  3.  5

به هر دو قسم   و گوید:    به  ؛معاد مالصدرا  است  بوده  معتقد  روحانی  و  کثير من »جسمانی  ذهب 

 . (605 :1363، یرازیالش)«  هذه الملة إلى القول بالمعادين جميعاً  الحکماء المتألهين و مشايخ العرفاء فی 

 یکی از مفسرین در ردّ ادعای حصر معاد در معاد روحانی گوید:  

به    هرکسی است.  پیموده  اشتباه  را  راه  کند،  منحصر  روحانی  معاد  به  را  معاد  نظر که 

مالصدرا، بدن در روز حشر عین همین بدن دنیوی است؛ چون وجود که اصیل شمرده  

ای که اگر کسی بدن خود را ببیند آن را خواهد  نهگوشود در هر دو یکی است، به می

 . (331و   332: 5ج؛ 204و   205: 2، ج1369)سبزواری، شناخت 
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توان  ی مالصدرا است. از آن جمله میهمسو و مویّد مبانی نظریهنگارنده گوید: این دیدگاه  

به عینیت بدن دنیوی و اخروی و نیز تشخص داشتن انسان به نفس در این نظریه اشاره نمود.  

تأویل نصوص قرآنی بر امور روحانی، توسط حکمای مشاء   همچنین از سخنان مالصدرا در ردّ 

  کيف يحمل اآليات و النصوص »  نماید: توان فهمید که او از حصر امور در معاد روحانی اجتناب میمی

على   حملها  لعدم  مجال  ال  تأکيدات  و  مبالغات  فيها  و  الروحانية  األمور  على  المعاد  أحوال  فی  القرآنية 

 . (402و  403 :1354، یرازیالش)« ...الجسمانيات

ی معاد جسمانی مالصدرا، در مقابل اَتباع  نظریه»گوید:    خصوصیندرایکی از منتقدین هم   

 . (13 :1389)مصباح یزدی،  «دانستندمطلقاً روحانی می  ها معاد رامشّائین قرار دارد که آن

  - برخالف ادعای منتقدین  - ی معاد مالصدرانظریهشود که از سخنان این منتقد روشن می

معاد را مطلقاً  داند که  نی میارا در مقابل مشائیبلکه آن    ست؛ینمحدود به معاد روحانی    تنهانه

معاد  ی همانی کامل نظریهدر مجموع نگارنده در پاسخ به انتقادی که به ایندانستند. می  روحانی

مالصدرا معتقد است به هماهنگی میان    مالصدرا در معاد روحانی اشاره دارد گوید: اوالً جسمانی  

 بهباتوجهپس    هایی فراتر از مراتب مثالی و عقلی سخن گفته است.شریعت و عقل بوده ثانیاً از معاد

صراحت مالصدرا در اعتقاد به دو معاد جسمانی و روحانی از یک سو و نیز اعتقاد به عینیت بدن  

که به دنبال طرح تعارض میان مبانی مالصدرا با  نی  اراه بر منتقد  دنیوی و اخروی از دیگر سو،

ماحصل نظریه معاد صدرایی آن است که انسان   بنابراین  ؛گرددظواهر شریعت هستند، مسدود می 

مالصدرا به حشر  ؛ لذای عنصری نیستپس از مرگ رهسپار عالمی مجرد است که خاستگاه ماده

 شر با بدن عنصری مادی. انسان با بدن جسمانی اخروی در آخرت معتقد است نه ح

 پاسخ به منتقدین مبانی و اصول فلسفی صدرایی:. 4.  5

 پردازیم: صدرایی در معاد جسمانی می اصولدر این بخش به دفاع از مبانی و 

   ردّ حصر معاد جسمانی مالصدرا در معاد مثالی:. 1. 4. 5

باید    بادررابطه  نبودن معاد جسمانی مالصدرا به معاد مثالی  مالصدرا معتقد  گفت:  محدود 

ی دوم که  ی اول عالم طبیعی و مادی است. نشئهباشند. نشئهاست: عوالم و نشئات سه مرتبه می

  باشد می  یرمادیغ برزخ میان دو عالم دیگر است، عالم صور مقداری و محسوسات صوری است که  
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باشد.  معاد مقربین میی سوم عالم صور عقلی و مُثل مفارق که مأوا و منزل کاملین و  نشئهو  

باشد؛ انسان حسی، انسان  همچنین مالصدرا در هر انسانی هم به سه گونه انسان متفاوت قائل می

 مالصدرا پس از برشمردن سه گونه انسان   . (72و    73  :9، ج1981،  یرازیالش)نفسانی و انسان عقلی  

داشته باشد، مآل و    گوید: هر کس که در او یکی از مراتب کمال )حسی، نفسی و عقلی( غلبه

به   )همان،  محشور خواهد گشت    طورهمانبازگشتش هم به آن عالم و احکام آن خواهد بود و 

 . ( 229 :9، ج1981

اصول مالصدرا را با قیامت کبری ناهمخوان دانسته و تنها از مطابقت    -در پاسخ منتقدی که  

ی صدرا توجه به نظریه  گوییم: راهکار شناخت صحیح  - د  گویهای مثالی سخن می آن با قالب

باشد که مورد غفلت منتقدین صدرایی قرار گرفته است. اتفاقاً  در آثار او می  مسئلهجمیع ابعاد این  

  سویی در برگیرنده اعتقاد به اقسام معاد بوده از    یرااست؛ زی جامعی  ی معاد مالصدرا، نظریهنظریه

باشد.  دنبال عینیت بدن دنیوی با اخروی میو از سوی دیگر هماهنگ با شریعت است، زیرا به  

ی مالصدرا صرفاً محدود به عالم مثال نبوده و از معاد عقلی هم سخن گفته است. همچنین نظریه

حشر اجساد بلکه شامل و  برخالف ادعای منتقدین، فقط معاد انسان نبودهباید افزود معاد نزد او 

و حشر األجساد کلها حتى النبات و    المعاد الجسمانی:   اتمنها إثب»  :گرددو معاد سایر موجودات نیز می 

 . ( 108 :9ج  ،1981)همان،  «الجماد...

حتى الجماد و    - لنا رسالة على حدة فی هذا الباب بينا فيها حشر جميع األشياء الکائنة »   همچنین گوید: 

 . ( 199  : 9ج   ، 1981)همان،    « برهانية النبات إلى الدار اآلخرة و حشر الکل إليه تعالى ببيانات واضحة و قواعد صحيحة  

مبنای مالصدرا در خصوص حشر جمیع موجودات آن است که هر موجودی به آنچه البته    

حشر کل أحد إلى ما يناسبه و   فالکل متوجه نحو الغاية المطلوبة إال أن »   شود:مناسب با اوست محشور می 

 ،1981)همان،    «للحيوانات بحسبها و للنبات و الجماد بحسبهما و للشياطين بحسبهم و    - يجانسه فلإلنسان بحسبه 

 .(199  : 9ج 

 خالقیت نفس و خیال: . 2. 4. 5

طور که پس همان داند.  صدور ابدان و صور می  منشأ ی خیال را خّلاق و  مالصدرا نفس و قوه 

؛ خداوند خالق مبدعات و موجودات است، نفس انسان نیز در ذات و صفات و افعال مثال اوست 
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اهلل معرفت نفس که مرقات )نردبان( معرفت   و  چون نفس بازتاب خداوند در عالم هستی است   نی بنابرا 

هور: که در حدیث مش چنان توان به خالقیت نفس او همانند خالقیت رب او واقف گشت.  است، می 

کرده و گوید:   تأییدالدین عربی، هم خالقیت نفس را  « آمده است. محیی من عرف نفسه فقد عرف ربه » 

ی خیال خود ابداع کند. این ویژگی برای تواند صوری را در قوه هر انسانی به کمک نیروی وهم می

ی خویش و بدون کارگیری همت و اراده تواند با به عارف می   شخص   اما   دارد؛ها امکان  تمام انسان

ای در عالم خارج، اموری را خلق و ایجاد کند. مالصدرا گوید: این قوت و قدرت در گونه واسطه هیچ 

امکان  آخرت  عموم در  برای  و  بوده  دنیا  در  کرامات  برای صاحب  عینی  میایجاد صور  باشد پذیر 

 بسیاری از روایات معصومین   نگارنده در پاسخ به انتقادات گوید: بررسی  .(391و   392  :1354،  ی راز ی الش ) 

پذیرش  رغم علی نماید. از عبارات برخی منتقدین هم روشن است که می   تأییدوجود ابدان مثالی را  

 اما ابدان مثالی برای نفس    اعتقاد  مانند  آرایی؛کلّیت دیدگاه مالصدرا و همسو شدن با مالصدرا در  

نده گوید: ایشان به فعالیت نفس و قدرت پذیرند؟ نگارقدرت ایجاد و خالقیت نفس در آخرت را نمی

که نفس و   اندمعترف قائل هستند و    -به اذن اهلل    - خلق صور خیالیه و اشکال محسوسه در دنیا  

آثار شگرفی باشد، اما چرا این قدرت و خالقیت را   أ تواند در این دنیای مادی خالق و منشخیال می 

 پذیرند؟در مراتب باالتر که نفس از قدرت بیشتر و آشکارتری برخوردار است، نمی 

 البقای نفس بر حرکت جوهری:الحدوث و روحانیةجسمانیة ابتناء. 3. 4. 5

النفس الناطقة من حيث إنها »  نفس گوید:  البقاءالحدوث و روحانیةمالصدرا در خصوص جسمانیة

،  یرازیالش)«  نفس مجردة بالقوة مادية بالفعل کسائر القوى و هی جسمانية الحدوث و إن کانت روحانية البقاء 

 . (109: 6ج ،1981

نفس، ولیده طبیعت است  »  گوید: می در خصوص تأثیر اصل حرکت جوهری  یکی از شارحین  

 . (76و  77 :1392)موسوی خمینی، « نمایدشروع به حرکت می ،و با حرکت جوهری، از همین عالم 

 همچنین در خصوص تکامل نفس و تبدیل بدن دنیوی به بدن برزخی گوید:  

شود، ولی سرانجام بدن مادّی با حرکت جوهری،  نفس، گرچه از خودِ طبیعت ایجاد می

برای روشن    تبدیل نیستیم.شود. منتها ما ملتفت این  می به بدن برزخی مجرد مبدّل

، این دیگر ناخن  بیندازیدور   زنیم: اگر ناخن و ریشت را بگیری و شدن مطلب مثالی می

برزخی   و تبدیل به جسم  یافتهتکاملتدریج  و ریش تو نیست. جسم و بدن برزخی هم به  
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و    93و    94  همان:)شود  انجام می صورت قهری  گردد. پس تبدیل مُلک به ملکوت بهمی

91). 

افراد است و در   او  اینکه انسان در دنیا نوع بوده و تحت  در پاسخ به اشکالی در خصوص 

باید گفت:    (255تا   227  :9ج ، 1981، یرازیالش)آخرت )در عالم مثال( فرد است و تحت او انواع است  

اند.  آن نایل شده  ی انسان است که در اثر اتحاد فرد با عملش بهناشی از ملکات مکتسبه   مسئلهاین  

أن المحشور إليه اإلنسان فی القيامة  »  همچنین مالصدرا به بدن اخروی و مثالی اشاره کرده و گوید: 

المثالية المکسوبة لألرواح بحسب أعمالهم و أخالقهم و ملکاتهم و اعتقاداتهم مما  هو من األبدان األخروية 

 . (616 :1363، یرازیالش) «أضمروه

 شارحی گوید: 

از ملکات    باشد... آن انواع صور جوهریه انسان که در دنیا نوع است و تحت او اشخاص می 

نفس تحقق یافته و از ذات نفس خارج نیستند. همچنین صور برزخى را جسد مثالى و بدن  

باطن انسان    بنابراین   ؛ مکتسب گویند، پس بدن أخروى تجسم صور غیبى است نه خود ماده 

است. پس موت عدم انسان نیست    َيْوَم ُتْبَلى السَّراِئُر  گردد که ر آخرت مى در دنیا عین ظاهر او د 

 . ( 86  : 1366آملی،    زاده حسن ) بلکه در حقیقت جدائى انسان از غیر خودش است  

 های مثالی باید گفت:ی قالب درباره

قالب  ها هست همین معنا است که از ذات نفس پدید آمده، نه  قالب مثالی که بر سر زبان

طوری که  ای که روح از این قالب یعنی بدن عنصری به آن قالب تعلق گیرد. به جداگانه

  زاده حسن)  باشدآن قالب بدن او و این روح نفس او گردد و گرنه تناسخ بوده و باطل می

 . (376 :1375آملی، 

با تمام   ای اخرویه معتقد است: در داخل بدن هر انسان، حیوانی است کهمالصدرا در تبصره 

میرد و در روز اش نهفته است که قائم بالفعل بوده و با مرگ بدن نمیاعضاء، اشکال، قوا و حواس 

گردد. حیوانی است میان حیوان عقلی و حیوان حسی قیامت با صورتی مناسب معنایش محشور می 

گردد. میهیئات و ملکاتی که نفس به دست خود کسب کرده است، محشور    صورت به و در روز قیامت  

 .(228:  9، ج 1981، ی راز ی الش )  « ...  خل بدن کل إنسان و مکمن جوفه حيوانا صوريا إن فی دا »   او گوید:
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 حفظ وحدت شخصی: . 4. 4. 5

نیست. وحدت به یک نحو  و موجودات    ایاشوحدت شخصی در تمام  مالصدرا معتقد است:  

در یک جسم واحد،    رون یازااست.  شخصی در جواهر مجرد، غیر از وحدت شخصی در جواهر مادی  

در  محال است اوصاف متضاد جمع گردد، چون گنجایش و ساحت ذات و وجودش محدود است. 

نفس مییحال مانند  تجرد  که جواهر مجرد  و  جامع تجسم  و  امور متضاد  پذیرای  باشند  توانند 

س در تمام مراتب  یکی از شارحین در خصوص محفوظ بودن هویت نف  .(386و    387  : 1354،  یرازیالش)

ی است از مرتبه نفس یک حقیقت واحده»  دنیوی و برزخی و باالتر از آن در آرای مالصدرا گوید: 

)موسوی خمینی،    «کندی آن با حرکت جوهری مدام تبدّل و تغییر میطبیعی تا مراتبِ عالیه  ةنازل

1392: 77-80) . 

اشکالی در خصوص محفوظ   به  پاسخ  بودن هویت نفس در مراتب  این مفسر صدرایی در 

 مختلف، گوید: 

طور نیست که نفس بعد از  برای یک مرحله از امر سیّال، پس این است»نفس« اسمی  

دیگری جای  از  بدن،  عالم  تکامل  در  طبیعی،  موجود  این  گیرد.  تعلّق  آن  به  و  بیاید 

بدن، نفس و در هنگام  طبیعت در عین اینکه مراتب مختلفی دارد مثل عَلقه و مُضغه و ...  

نامیده   خروج »عقل«  طبیعت،  عالم  واحداز  هویّت  و  بین   یشده  در  همواره  که  دارد 

 .(80 :1392)همان، باشد مراتب مختلف محفوظ می

 ی کیفیت ابدان در برزخ و معنای حقیقی جسمانی بودن در آخرت گوید:  این مفسر درباره 

اصل جسمیّت و زائد بر  د دارد، اما هرچه خارج ازاصل جسمیّت در عالم برزخ هم وجو

مرگ،  مادّه   داشتن  مانند  باشد؛آن   از  نفس پس  بود. پس  نخواهد  برزخ  عالم  تمام  در 

با اوست   ی همه کماالتی قبل را دارا بوده و خالصهجهات کمالیِ نشئه عالم طبیعت 

 . (101-102 :1392)همان، 

کماالت است    ی روحانی و عقالنی، واجد کلّ آن مرحله نفس در  نیز مالصدرا معتقد است: 

 . (291 :1392)همان، الحقیقه است مراتب پایین )مادی(، زیرا بسیط حتی کماالت
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 :گیرینتیجه

شود که: اوالً؛ مالصدرا  ، نتایج زیر حاصل میی معاد جسمانی مالصدرابا بررسی انتقادات نظریه

ی او در به تبیین عقالنی آن مبادرت ورزید. نظریه  بارن ینخستفیلسوف، برای  یک    عنوانبه خود  

 سؤالکل دیدگاه او را زیر  جانبهکیی ابعاد مختلفی بوده و به صواب نیست که به طور برگیرنده

انتقادات، تمایالتی هم به مبانی عقلی صدرایی داشته و در مواردی   رغمیعلبرد. برخی منتقدین  

گشایند. ثانیاً؛ بیشتر انتقادات مربوط ی او را پذیرفته و زبان به تحسین آن مینظریههم بخشی از  

ی او،  به تعارض مبانی او با نصوص آیات و روایات بوده و برخی منتقدین مدعی هستند، نظریه

به قرآنی  نمی  معاد  نظریهشمار  کل  ایشان،  که  است  آن  منتقدین  نقاط ضعف  دیگر  از  ی آید. 

به معاد جسمانی معتقد  مالصدرا ر بودند که مالصدرا  مدعی  برخی  ندادند.  قرار  ارزیابی  ا مورد 

باشد. اما صریح کلمات مالصدرا بیانگر اعتقاد راسخ او بوده و این اعتقاد با اعتقاد به عینیت نمی

  مالصدرا به اتحاد قرآن و برهان معتقد بوده و لذا  نی؛ بنابراباشدبدن دنیوی و اخروی همراه می

بی دینی  مبانی  با  او  آرای  میان  که مباینت  عنصری  معاد جسمانی  به  ثالثاً؛ مالصدرا  معناست. 

  - ن  و سایر متکلمی  یفخر رازمانند رأی    - حاصل از جمع متفرقات اجزای مادی در آخرت باشد  

معاد جسمانی با ابدان اخروی متناسب با عوالم برزخ )عالم مثال( و عالم عقل  نبوده؛ بلکه به قائل  

باشد. همچنین مالصدرا معاد را صرفاً منحصر در عالم مثال ندانسته و به معادهایی فراتر  معتقد می

از عالم مثال، و متناسب با افراد و موجوداتی مثل نبات و حیوان تصریح دارد. رابعاً: مالصدرا با  

یق معرفت  ارائه اصول فلسفی خود و خصوصاً راهکاری ابتکاری، شناخت  معاد جسمانی را با طر

آورد تا افراد زند. او با اثبات تجرد عالم مثال، موجبات آن را فراهم  نفس و شناخت قوا گره می

 . بتوانند با شناخت از نفس، خصوصاً قدرت خیال، به معاد، و ایجاد ابدان اخروی آگاهی یابند
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