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 روحانی در ترازوی عقلـ  معاد جسمانی

 روحانیـ  ن معقولیت معاد جسمانیانقدی بر منکر

   Kermania59@yahoo.comدانشيار مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني/ علیرضا کرمانی 
 16/2/96: پذيرشـ  6/9/99: دريافت

 هچکید

روحاني باور دارند. باور به معاد با بدني جسماني حتي بـه نوـو لیليـد ي ـ متفکران مسلمان، به معاد، با کيفيتي جسمانبيشتر 
روحـاني یـا شـکل ن به انوصـار معـاد در شرط دارد. قائالستيز نبودن این آموزه را پيشاز شریعت، اثبات معیوليت یا عیل

معتیدان به معاد با جسمي مثالي، پذیرش معاد با بدني عنصری را با موذورالي عیلي همچون موذور لناسخ و عبـ  بـودن 
النفسي است کـه یـا قائـل بـه ای از این دست، عمدلاً مبتني بر علمدیدند. اشکاالت فلسفيرو روبهبدن عنصری در آخرتْ 

شـنن بـودن شـنن و ییة میولي بين نفس و بدن است و یا از رابطـة ی از سنخ اضافابودن نفس و رابطه روحانیة الحدوث
لوليلـي خـاا از بـا کـه کنـيم با روشي لوصيفي لوليلي لبيـين ایم کوشيدهبدن و نفس غفلت کرده است. در این میاله 

بـالیوه شـدن امـر ي )یو نه موذور لناسخ صـدرا( وجود دو نفس در یک بدن) نفس و بدن، نه موذور لناسخ سينویة رابط
ایـن مرالـ   ةآید. در این لبيين، حیيیت انسان نه روح مجرد است و نه بدن مادی؛ بلکه وجودی جامع همالزم مي( بالفعل

 عود کند، با این دو بُعد عنصری و روحاني خواهد بود. انسانْ ،است و لذا اگر بناست در عالم آخرت

 عنصری، معاد روحاني، لناسخ، معیوليت.: معاد، معاد جسماني، معاد واژه هاکلید
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 مقدمه

اعـم از مـتکلم، فيلسـو  و عـار ، ، نظران مسـلماناصلي مهم از اصول اعتیادات مسلمانان است که صاح ، معاد

را از  انـد و حیيیـت، کيفيـت، ادلـه و مرالـ  آنپرداخته بـدان لفصـيلعمدلاً بـه لبع آیات و روایات، از همان آغازبه

ة را مبتني بـر ادلـ اند. اگرچه عمدلاً فيلسو  و متکلم اصل معادیلي، نیلي و مبتني بر شهود بررسي کردههای عروش

شـاید اگـر دیـن، دانـد و پذیر ميهياليِ حکمت، عدالت، فطرت و... اثباتلاة فلسفي لجرد نفس و فناناپذیری آن یا ادل

دسـت ، کم بـه جزئيـات ایـن بُعـداین بُعد معاد یـا دسـتبود، به  آدمي را به کيفيت جسماني معاد جل  نکرده لوجه

یافتيم، اما این بدان معنا نيست که فهم و اثبات جسمانيتِ معاد، از دسترس عیل خارج باشد؛ چـه اینکـه اساسـاً نمي

لرین مخلوقـات اسـت، کند مطابق با واقعيتِ لکوین و فطرتِ آدمي است و ازآنجاکه انسان متعاليآنچه دین بيان مي

بالفعـل به صـورت نه اینکه لزوماً انساني خاا  –قوای معرفتي وی لوان دسترسي به متن لکوین و فهم آن را دارد 

عیل مستیل به برخي از حیایق عالم واقـ  نيسـت، امـا همـين عیـل از همچنين اگرچه چنين لواني را داشته باشد. 

وحـي  يای که به ابزار متعالروست که نبي یا وليینیابد. ازاجمله به مدد نور قل  و گشایش شریعت لوان ادراک مي

اصـوالً آیـا فهمد. ميیابد، به عیل خود نيز این حیایق را لکوین را مي یا الهام و کش ، حیيیتي از عالم و واقعيتي در

از زوال  شناسـانه،لوان پذیرفت که عیل ایشان نيز نافهميده و نایافته امری را پذیرفته باشد؟ این حیيیـت معرفـتمي

االمری و کيد دارد که همواره راهي به سوی درک حیایق نفسلنشود و ميل فطری انسان به کش  حیایق، مانع مي

 ای که داریم، به آن نرسيده باشيم.عیلي ةاکنون و با مرلبهمکه  هرچند ،های دیني وجود داردآموزه

سـتيز اسـت و نـه نـه عیل ،انسـان در معـاد با این لوضيح، ادعا این است که بُعد جسـماني )عنصـری( داشـتنِ

لوان هم لبييني معیول از آن ارائه کرد و هم به اثبات عیالني آن راه یافت. این لبيـين معیـول را گریز؛ بلکه ميعیل

؛ جو کـردوجسـت مرحوم کمپـاني فی اثبات المعاد الجسمانیة و رسال مرحوم زنوزی سبیل الرشادة لوان در رسالمي

ر ایم دکوشـيده نید و انکار دارد. در این میالـهة بيشتر جنب؛ دیدگاه این بزرگان نگاشته شدهبارة لي که دریاالهرچند م

و سپس بـا مبنـا کنيم بررسي را انکار معاد جسماني ة جسمانيت معاد، برخي ادل بارةهای مطرح درضمن بيان دیدگاه

جسماني اشاره کرده، در نهایت به لثبيـت بُعـد جسـماني و  ، به لبييني معیول از معادمرحوم زنوزیدادن دیدگاه قرار 

 لواند بدون بُعد جسماني لویق داشته باشد؟عنصری انسان بپردازیم و به این پرسش پاسخ دهيم که آیا اساساً انسان مي

 نامنکر ةمعاد جسمانی: نقد ادل. 1

حکيم  لوق  در اصل معاد، که به جالينوس، نظر از دیدگاه انکار معاد، که به دهریه و طبيعيون منسوب است، وصر 

انوصار معاد در . 1 متفکران مسلمان به یکي از سه دیدگاه (621، ا 1732)الهيجي،  شده است یوناني نسبت داده

، 9ج  ،1999)لفتـازاني،  روحاني معتیدندـ  پذیرش معاد جسماني. 7انوصار معاد در معاد روحاني و . 2معاد جسماني، 

، ا 99، جق1040؛ مجلسـي، 174، ا 1جق، 1049، ری  مرلضى)ر.ک: ش ار بُعد مجرد برای انسانانک .(99ا 

ن را واداشت که انسانِ اُخروی را نيز همچون انسان دنيوی، فاقد روحي مجرد بداننـد ان و مودثابرخي از متکلم .(90
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خروی، موج  شد برخـي، اانسان (. موال دانستن وجود بعدی جسماني برای 730، ا 1790صدرالمتنلهين، .ک: )ر

امـا  ؛(79لـا، ا سـينا، بي)ابن روحاني را منکر شوندـ  ، معاد جسماني و جسمانياضحويهة در رسال سيناابناز جمله 

، عمـدلاً شفااو نجات های در کتاب سيناابنبسياری از متفکران مسلمان، اعم از متکلم، فيلسو  و عار ، و از جمله 

آنکه برخي از ایشان بي. (027، ا 1736 سينا،)ابن اندروحاني متمایل شدهـ  یلي، به معاد جسمانيای نمبتني بر ادله

بپردازند و نادرستي آنها را لبيين کنند، با اطالق و شمول قدرت خداوند نسبت بـه  بودن جسمانيت معاد موالة به ادل

انـد نکرده و شاید لوجـه (191، ا ق1011ری  مرلضي، )ش اندله را لمام دانستهق یا عودِ عين یا مثلِ ابدان، مسئخل

عين اجسام یا خلق مثلِ آنها موال باشد، نوبت به اعمـال قـدرت ة و اگر اعاد گيردبه امر موال لعلق نمي که قدرت،

 نخواهد رسيد.

عاد بـا پایبندی به مدعای موال بودن معاد جسماني، مرغم بهسينا( آن است که همچنين ظاهر کالم برخي )ابن

آنکـه لوضـيوي دهنـد کـه بي ،(290، ا 1733سـينا، )ابن اندلبعيت از شریعت پذیرفتهسب  کيفيت جسماني را به

 بـه همـينآن را به لیليد از شریعت پـذیرفت؟  شود امری را از جهت عیلي موال دانست، و در عين حالچگونه مي

از روی لیيـه، بـه پـذیرش  سـيناابناند که بر آن شدهبرخي، این پذیرش لیليدی را ظاهری دانسته و سب  است که 

موضوع لیليد از شریعت را نه معاد جسـمانيِ  ( و برخي نيز،99، ا 1791جسمانيت معاد لسليم شده است )آشتياني، 

ن خود را از فهم و استدالل بر آن نـالوا سيناابناند که امثال عنصریِ موال، که معاد جسماني با بدني اخروی دانسته

 (.061، ا 1736سينا، ابن)ر.ک:  انددیده

خواهند از راه قدرت الهي، بعد جسماني انسان در آخرت را اثبـات کننـد و یـا معـاد بـا با این وص ، آنان که مي

معیـول بـودن چنـين معـادی را لثبيـت کننـد و بـه  کيفيت جسماني را به لبعيت از شریعت بپذیرند، در گام اول باید

؛ ای که بر امتناع چنين معادی اقامـه شـده اسـت، لصـویری معیـول از آن ارائـه دهنـددادن به ادلهلعبيری با پاسخ 

، 1733سـينا، گریز اسـت )ابـنستيز که عیلند که معاد با کيفيت جسماني، نه عیلاکه مدعيان لیليد، خود بر آنچنان

گریز بـودن دهند. آنان که معنای عیل نشانیعني معیوليت آن را  ،ستيز نبودنو لذا بر ایشان است که عیل (290ا 

داننـد و لـذا بـه دیگری را نفي مطلق معرفت و عدم امکان هرگونه علمي بـدان مية معاد جسماني یا هر آموزة آموز

کننـد، در واقـع دهند و لبعيت موـ  از دیـن و شـریعت را مطـرح ميکفایت بيان دیني برای ایمان به آن رأی مي

موضـوعش آوردند که ممکـن اسـت جسماني نيست؛ بلکه از لبعيتي عملي سخن به ميان ميموضوع بوثشان معاد 

اموری باشد که معرفتي حداقلي هم به آن لعلق نگرفته است و لذا جای بو  چنين دیدگاهي نه در مباحـ  علمـي 

الفرض بـا فیـدان لينين کساني که به حکم لبعيت و عالبته چکه در مباح  پيرامون عملِ لبعيت از دین است.  ،معاد

منطیاً و اخالقاً حـق ورود بـه مباحـ  علمـي و نیـ  و ابـرام  اند،هرگونه معرفتي به جسمانيت معاد، آن را پذیرفته

قصـد شـخ  دیدگاهي که  ای خاا همچون معاد را ندارند؛ چراکه موتمل است هماننظریات در خصوا آموزه

آید و معاد جسـماني یـا اما به مو  اینکه پای علم به ميان مي؛ دنی  آن را دارد، مورد رضایت دین و شریعت باش
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حتي اگر این حکم ایمان بـه آن ـ گيرد و حکمي بر آن مي شود ای اعتیادی قرار ميدیگری موضوع گزارهة هر آموز

 فهمي از موضوع الزم است و باید لصدیق به آن معیول باشد.ـ  و لبعيت از آن باشد

دانـد، رض وجود روح مجرد و پذیرش نی  در دیدگاهي که معاد را منوصراً جسماني مياز فپس  با این وص ،

گونه کـه برخـي آن)طورکلي معاد با بدني جسمانيِ عنصری، امری نامعیول و موال است این است که آیا بهپرسش 

برخـي اسـت کـه  مهـمنيـز ؟ لوجـه بـه ایـن نکتـه (و ظاهر کالم برخي دیگر به آن داللت دارد بدان لصریح کرده

نـه اشـکال بـه اصـل لیریری خـاا از جسـمانيت معـاد اسـت،  در واقع اشکال بر ،اشکاالت وارد بر معاد جسماني

نـد ادانند و یا منکر آنآکل و منکول یا به کساني وارد است که معاد را منوصر در جسماني مي. مثالً شبهة جسمانيت

پذیرند؛ اما در اینجا نه اشکااللي از این پاسخ به اجزای اصليه را نمي کند و یاکه در آخرت، مثل بدن دنيوی کفایت مي

  کنيم.اند، بررسي ميطورکلي بر امتناع بُعد جسماني داشتن معاد اقامه شدهی را که بهااختصار اهم ادلهدست، بلکه به

 معاد جسمانی و محذور تناسخ. 1-1

بـر  .(04لـا، اسـينا، بين)ابـ معاد با بدن عنصری وارد شده استلزوم موذور لناسخ یکي از اشکااللي است که بر 

اساس این اشکال، معاد عنصری به همان دليلي موال اسـت کـه لناسـخِ مُلکـي موـال اسـت: بـر اسـاس مبـاني 

گيری مزاجِ انساني و لمام شـدن قابليـت بودن نفس، به مو  شکل الحدوثروحانیةالنفسِ سينوی و مبتني بر علم

ت خداوند بر آن است که در عالم نفوس، نفسي حادث شود و به بدن لعلق گيرد. حال اگر بنـا باشـد، نفـس قابل، سن

هيچ مرجوـي بـه دیگری نيز در انتظار رجوع به آن بدن باشد، یا باید لرجيوي بدون مرجح رخ دهد و یکي از این نفوس بي

النفس صدرایي و مبتنـي بـر ال است. بر اساس مباني علمبدن لعلق گيرد و یا دو نفس در یک بدن وارد شوند که هر دو مو

کـه ایگونهبودن نفس، انسان در سيری لکاملي از جسمانيتِ عنصری به سمت لجرد سير کـرده اسـت؛ به الحدوثجسمانیة

ـ دست ـ از بدنِ عنصری، مفارقت ميبا به فعليت رسيدن  ی کند و هرگونه بازگشت به این بـدن عنصـرکم در مرگ طبيعي 

 (.2، ا 9، ج 1991به نوعي بازگشت به مرحلة بالیوه خود است که امری موال است )صدرالمتنلهين، 

 عبث بودن بدن مادی در آخرت. 2-1

 اسـاسبراین .(04لا، اسينا، بي)ابن اشکال دیگر، عب  بودن یا مضر بودن وجود بدن عنصری در عالم آخرت است

امـا در عـالم آخـرت ؛ مال عیل از مرال  مادون بـه مرالـ  کمـالي اسـتبدن مادی، در این دنياست که شرط استک

بودن، همواره لوأم با مودودیت و نی  و لـذا  بدن به اقتضای مادی عالوهاستکمالي مبتني بر بدن در کار نيست. به

 چنين لوازمي در عالم آخرت وجود داشته باشد.ممکن نيست شرّ و فساد است و 

 خرتتکرار دنیا بودن آ. 3-1

 در ایـن صـورت ،اشکال سوم مبتني بر این امر است که اگر انسان در آخرت همراه با بدني جسمانيِ عنصری باشـد

غير از دنياست و لذاست که از آن لعبير به آخرت شده است و  لردید آخرتبيکه ؛ درحاليآخرت لکرار دنيا خواهد بود
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« وننشئکم فيمـا ال لعلمـون»آدميان به آن علم ندارند: که شده  ای لعبيرروست که در متن دیني از آن به نشئهازاین

 .(069ا ، 2؛ ج 019، ا 7ج لا،عربي، بيبن)ر.ک: ا

کدام از این اشکاالت، منطیاً موج  نامعیول بودن معـاد جسـماني نيسـتند. موـذور آن است که هيچ اما واقعيت

پـذیرش رغم هبـ الـدین منصـور دشـتکيغياثهمچون که برخي لناسخ سينوی دليلي موکم بر امتناع نيست؛ چنان

بـه ایـن اشـکال گفـتن در پاسـخ  ،با لثبيت لرجيح در لعلق نفس سابق به مـزاج جدیـد ،النفسي سينویدستگاه علم

 (.130، ا 1، ج 1796دشتکي شيرازی، اند )کوشيده

بـودن نفـس و میـولي بـودن  وثالحددروحانیةکـه استوار است النفسي عالوه اساساً این نوو استدالل بر علمبه

النفس صدرایي و عرفاني جایگاهي کم در علمدهند؛ اموری که دست... اساس آن را لشکيل ميونفس و بدن  ةاضاف

این نوشـتار خـارج بو  آنها، از حوصلة ورود به و ندارند و لذا اشکااللي که در منابع صدرایي بر این مباني ارائه شده 

 (.99-93، ا 1739، ؛ همو12، ا 9ج، 1991صدرالمتنلهين، )ر.ک:  ین دیدگاهاست، خود نیدی است بر ا

لـوان مي ،هـای بـدن عنصـریها و نی بدن مادی در عالم آخرت و مودودیتة یعني فایدبارة اشکال دوم، در

ت نـه ؛ امـا آخـرفایده باشندبيهای عنصری نهایتاً ممکن است برای اهل سعادت ها یا لبدلگفت که این مودودیت

در باب حشر و مواقـ  قيامـت در است. بلکه شامل حشر، مواق  قيامت و دار استیرار جهنم ، فیط دار استیرار بهشت

بـر  عربـيابنلفصـيل ة هنگام لوليل معیوليت معاد جسماني سخن خواهيم گفت؛ اما اینجا صـرفاً بـه نظریـ ادامه و

 طبيعي عنصری و معاد بهشتيان را با بـدن نميان را با بدنکنيم که معاد جهاساس لفسير برخي شاگردان او اشاره مي

بر اساس این دیدگاه کـه صـاحبان آن، آن را  .(100، ا 1791کرماني، داند )مویق ميطبيعيِ غيرعنصری )مثالي( 

 ةیعني همـان عـالم مـاده کـه همـ؛ دانند، جهنم در اسفل سافلينِ عالم هستي واقع استید به متون دیني نيز ميمؤ

( و گروهـي نيـز کـه 136یابند )اعرا : ( خلود مي32مریم: ) گير شدهاند. گروهي در آن زمينق به آن وارد شدهخالی

اساس همين زمين با لبدلي که در براین. (04ا : ند بود )اعرشود، اهل نجات خواهابواب آسمان بر ایشان گشوده مي

کم مـوطن خـود از هویـت طبيعـيِ عنصـری برخـوردار شود و جهنميان نيز به حدهد لبدیل به جهنم ميآن رخ مي

(. با این وص ، همراهـي موـدودیت و نیـ  و 99، ا 1297؛ فرغاني، 002، ا 7ج لا،عربي، بيخواهند بود )ابن

در ادامـه کـه نيـز چنانبهشـتيان البته دربـارة کم منافالي با نوع حيات جهنميان ندارد. سماني، دستعذاب با بدن ج

 ن منافالي وجود نخواهد داشت.چني ،خواهد آمد

که در لیریر جسمانيت معاد خواهد آمد، انسان در عالم آخرت، هم از لواظ حکم معرفت و در باب اشکال سوم چنان

هم از لواظ نوع بدن با انسان دنيوی متفاوت است و لذا آخرت، لکرار دنيا نخواهد بود. بدن انسان در آخرت بدني مادِی 

کنيم. همچنين دني عنصری یا مادی از نوع اخروی آن است که در ادامه به ویژگي آن اشاره ميدنيوی نيست، بلکه ب

که خواهد آمد، به حکم معرفت است. در آخرت، انسان هم از جنبة قابلي و مادی خود عمده لفاوت آخرت از دنيا چنان

 ی از اوليای الهي ميسور نيست.مطلع است و هم به جنبة فاعلي معرفت دارد؛ امری که در دنيا جز برای شمار
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 تبیین معاد با بدن عنصری. 2

ایشان مبتني است: فيلسو  مشاء  ةشناسانشناسانه و انسانبر مباني هستي، معاد و کيفيت آن ةدیدگاه متفکران دربار

 ةناطیـداند و بر آن است که حیيیت آدمي روح مجرد و نفـس ای میولي مينفس و بدن را اضافهسویي رابطة  که از

، 1739مصـباح، ) اوست که با حدوث بدن، حادث شده است لا به مدد آن در این دنيا به کمال الیق خود دست یابـد

مبـتال بـه موـذور ، که با مرگ از بدن جدا شده است به بدنرا و از سوی دیگر بازگشت نفسي  ؛(60-64، ا 1ج 

صدرا اگرچـه ؛ اما لواند معاد با بدني عنصری را بپذیردميالمبنا نداند، عليیعني وجود دو نفس در یک بدن مي ،لناسخ

و ( 113-116ا ، 9ج، 1991، لهيننداند)صـدرالمتای وجودی ميای میولي که اضافهنفس و بدن را نه اضافه ةاضاف

وجود دنيویِ نفس اسـت و  ةبر آن است که بدن، نوو، (143ا  )همان، به لرکي  الوادی نفس و بدن معتید است

المبنا، انسانيت انسـان بـه رو در اینجا نيز عليفس بخواهد در دنيا حضور داشته باشد، ضرورلاً با بدن است. ازایناگر ن

اصول چندگانه در و ، که صدرا آن را جز«شئيت شئ به صورت اخير اوست»بدن عنصری او نيست و مبتني بر اصل 

حفظ حیيیت انسان نيازمند حفظ مرالـ  عتید است ( و م199-196و  72همان، ا کند )ميلبيين کيفيت معاد یکر 

گرچه صدرا با پذیرش لجـرد خيـال راه ـ نيست؛ ا و نه به وجود جمعيـ  التفصيلمادون خود از جمله بدن مادی علي

های جزئي در جهان بعد از مرگ باز کرده است و از همـين طریـق، گـامي اساسـي در لصـویر معـاد را برای ادراک

 (.223-226ا ، 9، جهمان) ثالي برداشته استجسماني با بدني م

ن به عالم مثال متصل و منفصل، در پذیرش معـاد روحـاني و مثـالي ن به وجود روح و قائالامعتید ةشک همبي

رونـد. لردیدی ندارند. انسانْ دارای مرالبي روحي و مثالي است که از این دیدگاه مجردند و با مرگ بدن از بـين نمـي

یيـد نالیاعـده بایـد مـورد لعليی دیگر( هانه انکار دیدگاه ،آنجا که در پي اثبات دیدگاه است) ین دیدگاهاثباليِ ا ةجنب

کامالً مطلوب است کـه اشيم، اگر بناست از اساس در اصل اعتیادی معاد لابع شریعت ب؛ چراکه اهل شریعت نيز باشد

 ه دهيم.لبعيت از شریعت را ادام ،در مابیي آنو  نيمبتوان ابعادی از معاد را نيز به ابزار عیل فهم و اثبات ک

بسا نفي معاد عنصریِ بدني، مبتني بر اصولي که بعضاً قطعيت الزم را ندارند، اما بسنده کردن به این ميزان و چه

، است و بدو حدوث و یا به لعبيـر بهتـرپذیرفتني بودن نفس  الحدوثجسمانیةرسد: اگرچه دیدگاه معیول به نظر نمي

به صورت جسماني است و بدن در ظهور یا حدوث نفس نیش اساسي دارد، اما این بدان معنا نيست که  ور نفس،ظه

به این معنا که هر ؛ ای مادی و عنصری باشدالزم باشد ظهور مادی و یا حتي دنيوی نفس، همواره با شروع از مرلبه

جسـماني آغـاز کنـد و در مسـيری ة ث از مرلبـبـا حـدو ،گاه نفس بخواهد در این عالم، ظهور عنصری داشته باشد

اساس هرگونه رجعت به این دنيا یا عالم عناصر، بازگشـت از فعليـت عنصری، مثالي و عیلي طي مسير کند، لا براین

ای از مرال  نفس است و یا به لعبير ؤن و مرلبهئبه قوه لفسير شود؛ بلکه بر اساس مباني خود صدرا، بدن شنني از ش

 که ظهور، لنزل از بطون است و شـنن،ظهوری نفس در این دنيا و در عالم عناصر است. با لوجه به اینة رلبم عارفان،

اسـاس، هـم معـاد و هـم از انشائات نفس خواهد بود. برایننيز باشد، همين بدن مادیِ عنصری شنن ميربط به یی



  86 یـ روحان یمعاد جسمان تيبر منکران معقول یعقل نقد یدر ترازو یـ روحان یمعاد جسمان

ست به بدن لا موـذور لناسـخ سـينوی رخ نه بازگشت روح ا عیلي نخواهد داشت. رجعت، رجعت به این دنيا موذور

بلکـه بـدن ؛ عنصری است لا مشکل رجوع فعليت به قوه الزم آیدة دهد و نه حدوث نفس در مرالبي لکاملي از مرلب

ي از یلواند انشـاالبته این انشا، ميشود و ـ انشا مي خواه به جهت قوت خود نفس و یا به اعجاز نبيـ  نفسة به وسيل

 ة نفس باشد.بدن دنيوی به سلط بازگشت اجزا بلکه ،عدم نباشد

ارد. مـا و این فاعليت نفس، منافالي با وحدت نفس و بدن یا به لعبيری لرکي  الوادی این دو نـد البته این انشا

ة فاعلي آن بـه نفـس و از جنبـ ةفاعلي دارد و هم قابلي و ما از جنبة با حیيیتي واحد مواجهيم که هم جنب در انسان،

از آن قابليت به بـدن و . کنيم. آدمي، در بدو لویق، قابليتي است متنثر و فعليتي است مؤثرن به بدن لعبير ميقابلي آ

 شود.به نفس لعبير مي ،بدني استة از آن فعليت که در آغاز ظهورش صورلي مادی برای ماد

شـود. بـا ایـن وصـ  اگـر شک فاعليت در میابل قابليت است و لجرد در یک حیيیت با مادیت جمع نمياما بي

امـا ؛ انسانْ حیيیتي مادی است، لجردْ عارض بر اوست و اگر مجرد است، ماده خارج از او و نهایتاً ابـزار فعـل اوسـت

که در حـل پرسش در وحدلي از فاعليت و قابليت لصویر کرد؟ پاسخ به این را لوان حیيیتي مجرد و مادی چگونه مي

 ؛دهنـدکدام حیيیت آدمي را لشـکيل نميهيچ ،نه نفس مجرد و نه بدن مادی هآن است ک ،مسائل معاد کليدی است

بلکه حیيیت آدمي و هویت شخصي وی به وجود اوست که برزخي است ميان لجرد و مادیـت و بـالطبع نسـبت بـه 

، 1739قيصـری، .ک: ر معنای عرفـاني آن )رـ د عوارضي ،مادیت و لجرد البشرط است و به لعبيری لجرد و مادیت

انساني ة اساس لجرد و مادیت به لعبير عارفان حاالت عارض بر حصاند. براینبر اصل جوهر وجود انساني -(39ا 

ای از وجـود در عـالم مـاده، بـا لوصـ  حصـه. (9ا الـ ، 1790، رمـانينفس رحماني( هسـتند )ر.ک: کوجود )

دار بُعد قابلي است و صورلي کـه ارد که عهدهای دای که خود مادهامر مادی؛ ای مادی و با آغازی مادی استویژگي

وجـودی بـه کمـالي ة ظهور نفسي مجرد در عالم ماده است. در سـيری لکـاملي، ایـن حصـنخستين فاعلي و ة جنب

 شود.گاه از آن به حدوث نفس مجرد لعبير ميو رسد که لوان اظهار مرالبي لجردی را داراست مي

مراحـل وجـودی انسـان حفـظ ة هم نيسـت، بتمامـه در همـپذیر وجودی که انعدامة این هویت شخصي و حص

لواند مانع از چنين حفظي باشد. بـر از مرگ بر بدن مادی، منطیاً نميپس ظاهری نفس آدمي ة شود و عدم سلطمي

ای واحـد لفسـير نفس بر بدن در متن وجودیة سلطة اساس این دیدگاه، مرگ یا خروج نفس از بدن، به لوول نوو

در  ،فـاعلي و ربـوبي انسـان اسـتة مبتني بر این لفسير، نفس کـه جنبـ(. 996، ا 1739قيصری، .ک: ر) شودمي

قـابلي ة کـه جنبـنيز ( و بدن 91، ا2، ج1739مدرس طهراني، کند )نفسِ کلْ رجوع مية سيری صعودی به مرلب

ال  یا مظاهر وجـودی واحدنـد و ای که همگي از مرگردد؛ مرال  فاعلي و قابليای قابلي بازميبه مرلبه ،آدمي است

مانع از لدبير و لصرفي هرچند ضعي  از سوی نفس نسـبت  ای اینچنين،اما جدایياند؛ لذا همه به وجودی واحد راجع

مـا انجامـد و ميبه بدن نيست؛ چه اینکه گاه این لدبيرْ در نفوس قویه به نووی است که به حفظ بدن ظاهری نيـز 

لواند لذکری للیي شود بر ایـن حیيیـت کـه ایـن لـدبير ایم و این موارد ميل لاریخ بودهشاهد شواهدی از آن در طو
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شـيخ بـدن سـالم ة از مشـاهد ،در ایـن زمينـه مرحوم زنوزیهرچند که ممکن است ضعي  باشد.  ،شودمنیطع نمي

 .(99)همان، ا  کنددر زمان خود یاد مي صدوق

طورکلي از بدني لدبيری خود را بهة هری نفس و بدن، نفسْ اضافجدایي ظارغم بهبا این وص ، بُعدی ندارد که 

بـه آن ـ  شوداشاره ميـ که بدانها  که آثار و ودایع نفس را در خود دارد، قطع نکند و در عالم آخرت به جهالي معیول

وجـودی ة . حصشده و با نفس و بدني لطوریافتهبازگشتي با وجودی کامل ؛(67اب، 1790، کرماني.ک: )ر بازگردد

اگرچه لکاملي وجودی نخواهد داشت، اما دارای لکاملي ظهوری خواهـد ـ  قابلي و فاعليـ  آدمي در این دو بازگشت

کند، در نهایتِ سـير و آنچه کس  ميپيماید ميمسيری که آدمي با نفس و بدن خود در این دنيا  بود؛ به این معنا که

ایـن البته اگرچـه افزایش و کاهشي با اوست. هيچ بدون ود که لا ابد شیا فعليتي را سب  مي دنيوی، وصول به کمال

ثابت است، ظهور لفصيليِ آنچه کس  کرده است از بعدِ مرگ  (کنيمکه از آن به کمال وجودی لعبير مي)نوو کمال 

نفس، به هد  لوان از آن به استکمال ظهوری یاد کرد. بازگشت نماید، که ميرخ مي ویژه در یوم الفصلِ قيامتو به

بعد قابليِ مناس  با چنان  لیویت سب قابلي هم به ة لیویت بعد فاعلي مناس  با آخرت است و بازگشت بدن به مرلب

کند لـا بـه بعد از مرگ، بدن سيری لکاملي را طي مي»ند انفسي است. همچنين ممکن است مراد کساني که بر آن

که بر آن باشند که بدن مادی در حرکتـي جـوهری چنـان عـروج بيان چنين حیيیتي باشد، نه این« حي  نفس برسد

 .همان(.ک: )ر لجردی نفس برسد که اشکاالت پرشماری بر آن وارد استة کند که به مرلب

کـه قابليـت بـدن چنان با این وص  در عالم آخرت، نفس اخروی به فاعليتي مناس  با عالم آخرت رسيده است؛

وی، بلکه قابليتي مناس  با نفس اخروی است؛ قابليتي که با حفظ ویژگي عنصـری اخروی نيز نه به سان قابليت دني

بودن، احکامي متفاوت با بدني دنيوی دارد؛ اما باید لوجه داشت که همة این احکام بدني و نفسي، احکام ظهورات وجوِد 

 اند.فناناپذیریِ وجود، جاودانه البشرطي است که خود را به حالت فاعلي و قابلي ظهور داده است و لذا این ظهورات به

دیگری که در مباح  معاد و کيفيت آن اهميت دارد، لوجه به این حیيیت است که مبتني بـر آیـات قـرآن، نکتة 

به ظاهر حيات دنيا لوجه دارنـد، » ،درک باطنيِ ضعيفي دارندبه همين سب  است که آنان که آخرت باطن دنياست و 

 ظـاهر و بـاطن،ئلة لوجه به مسـ. (669، ا 2لا، جعربي، بيابن.ک: )ر« نداست غافلاما از آخرت که امری باطني ا

بـدن و احکـام  ،دهد. آنچه از آدمي در این دنيا ظاهر استلر از معاد و جسمانيت آن در اختيار قرار ميلصویری واضح

امری باطني است که ، نفس ظاهری نيست. حیيیتِ ةبدني است و از نفس هم جز آثار بدني و مادی آن قابل مشاهد

ظاهری بـا نفـسِ ة عدم مواجه ،اندانگارها پنداشتهگونه که برخي از مادهن؛ اما آدر پس حجاب این ظاهر حضور دارد

ای بـه لوان از آثار چنـين مرلبـهباطني و مجرد در انسان نيست؛ چه اینکه مية مجرد آدمي، نشانگر عدم وجود مرلب

آنکه ورود مجرد به موطن مـاده یـا ن انسان در دنيا هر دو بعد مجرد و مادی را داراست، بيل شد. بنابراییدرک آن نا

 مادی شدن مجرد الزم آید.

پذیرد، هيچ منعـي نيسـت با این وص ، اگر آدمي در موطن دنيا، بُعدی مجرد نيز دارد که احکام لجردی هم مي
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سـب  با این لفاوت کـه بـه ؛ آخرت باشد ةتناس  با نشئکه در موطن آخرت هم دارای بُعدی مادی همراه با احکام م

ری دارد لا حیـایق مجـرد و ور بيشتما در این دنيا، عناصر و احکام عناصر برای ما ظه وجودِ دنيوی و نوع لوجهة نوو

که آدميـان در ایـن نشـئه بـا طور ؛ و هماندر آخرت به حکم نشئه، آنچه ظهور دارد حیایق باطنيِ غيرعنصری است

کـه دارای نشـئات نيـز لوانند حیاییي باطني را هرچه بيشتر بيابند، در موطن آخـرت اد مناسبت هرچه بيشتر، ميایج

اما مهم ؛ متعددِ حشر، مواق  و... است به لناس  نشئه، بدن عنصری با درجات متفاولي در ظهور و بطون حضور دارد

 ای فاقد بدني عنصری نيست.آن است که آدمي در هيچ نشئه

دنيا گذاشتند، با امکان و قابليتي برای هدایت در مسيری که بـه  ةمادیِ عنصری پا به عرص ها با بدنانسانة هم

برد. گروهي با حرکت در صراط هدایت، از لعلیات جسماني، مادی و دنيوی کاستند و بـا آنکـه کمال و اطالق راه مي

ای بـر عليتِ فطرت یعني وجود خود همت گماردند و عـدهبدن داشتند، به این ظهور بدني اعتنایي نکرده به کمال و ف

بار شدند که به زانو بر زمين افتادند و خلود در های مادی خود، چنان سنگينلکاث  خود افزودند و با خو کردن به جنبه

ا با بدني مادیِ هیابد، همة انسانسان در بُعد باطني این واقعه، که در قيامت ظهور مي ماده و مادیات یافتند. به همين

که طریق هدایت را پيمودند و به مادیات لعلیي نگرفتند، در صراط اخروی،  شوند. آنانعنصری از قبور خود موشور مي

بار بلکـه آنکه خالي از جنبة عنصری شوند؛ و آنان که نـه سـبککنند، بيبا لفاوت مرالبشان، به سمت لجرد ميل مي

 (.91، ا 1739ایشان غال  است، بدین معنا که ظهور بيشتری دارد )قونوی، بارند، مادیت و عنصریت بر سنگين

جسماني اخروی متفاوت است. ایـن ـ  انسان روحاني ابروحانيِ دنيوی ـ  همچنين از بُعدی دیگر، انسان جسماني

حیـایق از ة لفاوت آخرت و دنيا دانست. بر اساس مباني فيلسوفان و ظاهر متون دینـي، همـ ةلوان عمدلفاوت را مي

وحدت به کثرت و از شدت وجـودی )بـه عنـوان مثـال، لجـرد( بـه ضـع  ة ها در سيری نزولي از مرلبجمله انسان

مادون است. ایـن سـير ة نسبت به مرلبـ  الوجودبه معنای مابهـ  مافوق، فاعلة سير کردند. هر مرلب وجودی )مادیت(

مـا انسـان رسد؛ اميظهوری خود که عالم ماده است ة لرین مرلبلرود لا وجود به کاممادیت پيش مية نزولي لا مرلب

حرکتي صعودی داشته باشد. در ایـن ، این لوانایي را دارد لا در همين مسير، فاعل را غایت خود بشمرد و به سوی آن

د به غایت خورسيدن اکنون با ظهوری خود رسيده بودند، همة رین مرلبحص  وجودی که به بيشت حرکت صعودی،

فاعـل و  ةمرلبـکنند و جـامع پيدا ميدر دنيا  لر به مرال  ظهوری خودمعرفتي کاملاست،  فاعلة ر مرلببکه منطبق 

ظهوری یا وجـود عنصـری ة شوند. به لعبيری روز قيامت، روز جمع مرال  است: انسانِ قبل الدنيا، فاقد مرلبقابل مي

الوصول، واجدِ این مرال  نيسـت، امـا انسـان اخـروی جـامع قبل انسانِ در دنيا در سير به سوی مرال  فاعلي و؛ بود

مرال  است و بسته به ميزان سير خود در مرال  صعودی، و وصول هرچه بيشتر به مرالـ  طـولي خـود، از معرفـت 

 .(96ا ب، 1790کرماني، .ک: )ر هرچه بيشتری برخوردار خواهد بود

نيا و آخرت در همين حکم معرفت است. جهت فـاعلي آدمـي نيز اشاره شد، عمده لفاوت دلر پيشطور که همان

کند و آدمي در سـير رود، همان اسم الهي است که انساني خاا را لدبير ميشمار ميکه در قوس صعود، غایت او به
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گردد. این رجعت به سوی رب، لفسيری است کـه عارفـان مسـلمان از معـاد قرآنـي صعودی خود به سوی او بازمي

اساس معاد از منظر ایشان، نه اعادة معدوم و نه عود نفس به بـدن، (. براین64، ا 1ق، ج1297رغاني، فهمند )فمي

بلکه عود و رجعت الي الرب است. از این دیدگاه، رجعت برای برخي به اسمي جزئي است؛ زیرا لوت لدبير اسمي جزئي 

دگاه رجوع به اسم الهي، مصوح لفاوت سطوح آدميان لر. همچنين از این دیاند و برای برخي دیگر، به اسمای کليبوده

معرفت در عروج به  در قيامت است؛ چه اینکه لفاوت سطوح آدمي در لفاوت در سطح معرفت است و لفاوت در سطوح

الهـي اسـت؛ بنـابراین لفـاوت آدميـان در حشـر و  یلر الهي و یا به لعبيری لویق هرچه بيشتر به اسماکلي یاسما

عمای عين فرد انساني با حدت بصر او که  ،یابد. همچنين با این لبييناالمری ميلوجيهي نفس ،لفسيرقيامت با این 

سـجين جزئيـت )فرغـاني، ة ( قابل جمع است؛ چه اینکه عما نتيجـ22قرآني بدان اشاره رفته است )ق:ة کریمآیة در 

 .(321، ا 1739 ری،؛ قيص19ا ق، 1017 )کاشاني، ( است و حدت، حاصل رجوع به رب971، ا 1739

کسى که در قيد و حصر عصر و زمان است و موکوم احکام کثرت و جزئيات او، البد اثـر جزئيـت » اساسبراین

در وى باقى بوده باشد و در حيطت جزئيت اسمى از اسما، میيد و موصور مانده، الجرم چون به معاد إِلَيْـهِ مَـرْجِعُکُمْ 

و در بهشـت ابـدیت از  ، جز آن سجين جزئيت آن اسـم نتوانـد بـودو جمعيت يتاله او از دیدار حضرت رسد، نصي 

و از مشـاهده  و جز به وى لویق نيابـد ، جز آن اسم میيد را نبيندواألبديّةفما بعده إلى آخر مرال  المعاد  الرؤيةکثي  

یت عموم خلق را بـه ربّ و آنچه در اغل  آیات و احادی ، رؤ؛ و لویق به این حضرت الهيت موجوب و موروم ماند

سترون ـ :  صلّى اللّه عليه وسلّمـ  و قوله «ناظِرَةٌرَبِّها  إِلى ناضِرَةٌوُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ » اند کیوله لعالىمضا ، اضافت فرموده

 .(971 ، ا1739فرغاني، « )و غير این از آیات و احادی ، اشارت به این معناست که گفته شد؛ ربّکم

 با بدن عنصریضرورت معاد . 3

ر ضمن نید و بررسي ادله امتناع معاد با بدني عنصری، لصویری معیول از این قسم معـاد ارائـه دینجا کوشيدیم دلا ب

اما اگرچه انسـان در ؛ آدمي عالوه بر بُعد روحاني مجرد و مثالي، دارای بُعدی عنصری نيز هست در این لصویردهيم. 

 متمایزند. ةيوی ندارد؛ چراکه آخرت، غير از دنياست و این دو، دو نشئآخرت دارای بدني عنصری هست، بدني دن

ست و نه روحي مجـرد؛ ا رسيم که انسان نه بدني مادیدر گام بعدی، با بررسي حیيیت انسان، به این نتيجه مي

ین صورت، با شود. در اماده و مجرد، که از آن به نفس لعبير ميـ  واسط ميانـ یا  بلکه حیيیتي است برزخي و جامع

 لوان به ضرورت معاد با بدني جسماني راه یافت.مي« یابدانسان است که معاد مي»ضميمه کردن این میدمه که 

سـب  لبع دیدگاه خود در خداشناسي مبني بر انوصار لجرد در خداوند و بـه ن بهان و مودثااگرچه برخي متکلم

، ق1049به مادی بودن حیيیت انسان شده )شـری  مرلضـى،  اعتیاد به ظهور برخي روایات در مادیت انسان، معتید

ای نيز با لمرکز بر صدور آثـار ( و ادله99 ، ا9ج ،1999؛ لفتازاني، 90 ، ا99، جق1040؛ مجلسي، 174 ، ا1ج

انـد اقامـه کرده مادی از انسان و مبتني بر لفسيری خاا از مرگ و حيات به عنوان اعراضي قائم بـه جـوهر مـادی

متفکران مسلمان، اعم از فيلسو ، عار  و برخـي از بيشتر اما از دیدگاه ، (113-110 ا ،ق1011مرلضي،  )شری 
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متعددی از طریق عیل و نیل و شواهدی لجربي بر بطـالن ة مادی صر  نيست. ایشان ادل ن، انسان، موجودامتکلم

 اند.مادی بودن حیيیت انسان و اثبات بُعد لجردی برای او اقامه کرده

اند که صرفاً در موطن فعل در ما در این ميان برخي فيلسوفان، حیيیت و یات آدمي را امری مجرد دانستها

وص  بدن ابزار نفس است و رابطة آن با نفـس، همچـون کند. بااینبدني مادی لصر  دارد و آن را لدبير مي

باشد؛ اما سخن اضافه میولي ميای عرضي از نوع عرض مفارق و از سنخ رابطة سفينه و صاح  سفينه، رابطه

که گاه بيان شده است، نفس، هویتي عیلـي دارد، پـس چـرا انسـان را نـوعي طبيعـي اینجاست که اگر چنان

الیاعده اند و اگر نوعي مستیل و متمایز از عیول است، چگونه عرضي همچون اضافه ـ که عليمستیل شمرده

شـود. همچنـين جـای گانة جوهر ميدر ميان اقسام پنج ساز است ـ موج  لمایز جوهریِ نفس از عیلصن 

پرسش است که با لوجه به شرط وضع و موایات در لنثير ميان امور مادی، چگونه نفسِ یالاً مجـرد در بـدن 

کند؟ چگونه امکان دارد که از موجود مجرد صر  و مادی مو  نوع کامـل طبيعـي حاصـل مادی لنثير مي

الوجود (. آیا امکان دارد موجود مجرد لـام99-93، ا 1739؛ همو، 12، ا 9ج، 1991، صدرالمتنلهينشود؟ )

، ا 1791ای متنخر از یات، مول حوادث قرار گيرد و از انفعـاالت بدنيـه منفعـل شـود؟ )آشـتياني، در مرلبه

ان لـوشود، چگونه مي(. با لوجه به اینکه در این دیدگاه، نفس مجرد پس از حصول مزاج بدني حادث مي196

لوجيه کرد که جسم مادی واقع در عالم حرکات و متورکات، مول حصول یا حامل امکان امری مجرد باشـد 

( و چگونـه ایـن امـر مجـرد 39، ا کلي از ماده و میدار، منزه و مبراست؟ )همانکه به حس  اصل وجود به

شود و به اعتبـار حصـول در  که شيء حادثِ مسبوق به عدم زماني، باید متیرر در مادهشود، درحاليحادث مي

 (.169البیا نخواهد بود )همان، ماده، استعداد فنا و زوال و امکان عدم در وی موجود خواهد بود ودیگر ابدی

پاسخ داده شده است. از منظر صدرا، نفـس موجـودی ها پرسش اما در دیدگاه فيلسوفان صدرایي بسياری از این

ای بلکه حیيیتي است با حدوثي جسماني که اضافه ؛في به بدن یافته باشدحادث در عالم نفوس نيست که لعلیي اضا

بـه بـدن دارد. ـ  اضافه نيسـتند ةاما از میول ،همچون ماده و صورت که اگرچه همواره مضا  هم هستندـ  وجودی

از  یعني نفس و بـدن حیيیتـي واحدنـد کـه ؛که الوادی است ،اساس لرکي  نفس و بدن نه لرکيبي انضماميبراین

، 9، ج1991لهين، ن)صـدرالمت شودمفهوم بدن انتزاع مي ،حیيیت مفهوم نفس و از مرال  مادون آن، برخي مرال  آن

وجود دنيوی نفس اسـت کـه معناکه دینوجود دنيوی؛ ب ةوجود نفس است، اما نوو ةبدن نوو وص بااین .(143ا 

ي مادی نخواهد بود و لذا این لرکي  الوادی نفـس و شود و وجود اخروی وی همراه با بدنبا بدن حادث یا ظاهر مي

 گردد.بدن مادی، نهایتاً زایل مي

آن است که اگر نفس، لرکيبي الوادی با بدن دارد و به لعبيری این دو در واقع مرال  یک حیيیـت و پرسش اما 

شود که این مرلبـه مي آنموج  فرضي دانيم؟ و چه پيشیک وجودند، چگونه و چرا این لرکي  الوادی را زایل مي

 از وجود آدمي را در عالم آخرت نادیده بگيریم؟
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و هـر دو داشته باشند اگر نفس و بدن لرکيبي الوادی کند، ميلصریح  مرحوم زنوزیگونه رسد همانبه نظر مي

آدمي همواره ناشدني است و لذا به حکم این لرکي  الوادی، لیاین وجود و آن لرکي  زاباشند،  مرالبي از یک وجود

عارفان مسـلمان نيـز سـخن از برزخيـت حیيیـت  .(149، ا 2ج ،1739، )مدرس طهراني همراه با بدن خواهد بود

رسد لعبيری عرفاني باشد از لرکي  الوادیِ فلسفي. بر اساس دیدگاه عارفـان، آورند که به نظر ميآدمي به ميان مي

میـامي معلـوم و حـدی متعـين  ا هر کدام از این موجـودات،؛ زیرانسان نه عنصریِ صر  است و نه روحانيِ مو 

کرد. وجو جستوجود وی را در این بين باید دارند؛ بلکه آدمي وجودی است که جمع ميان ماده و لجرد کرده است و 

به لعبيری، وجود آدمي نه میيد به جسمانيت است و نه میيد به لجرد؛ بلکه حالتي برزخي و جامع بين ایـن دو اسـت. 

بلکه خود نـوعي مسـتیل اسـت کـه از آن بـه  ،انسانْ عیلي نيست که لعلق لدبيری به جسم داشته باشد وص ااینب

اساس، نفس )آدمي( را نباید موجودی عیلي دانست و نه موجودی عنصـری، بلکـه نفـسْ کنند. برایننفس لعبير مي

ني اسـت. بـه لعبيـر دیگـر، حیيیـت روح ناشدلیدهد از آن زانفس است و نفسيت وی که حیيیت آن را لشکيل مي

موجـ  نوری نفَسي است در ماهيت قابلي انساني که همچون هـر لجلـي دیگـری در مـوطن قابـل،  انسان، لجلي

نماید که نفس انساني نـام دارد کـه ای برزخي رخ ميدر واقع مرلبه لنفيس کرب است. با این لجلي در موطن قابل،

برزخيت بـه قلـ  ة همچنين گاه از این مرلب .(94 ، ا1791جندی، ) به عهده داردلدبير و لصر  در بدن را  ةوظيف

 .(69 ، اق1017کاشاني، اند )گشتهوني از آن معرفي ئلعبير شده است و عیل و حس به عنوان مرال  و ش

ایـن دو  باید آن را در جامعيت بين مجرد و ماده یافت و حـذ  هـر یـک از ،اگر بخواهيم آدمي را بيابيم بنابراین

 اما اگر بتوان مادی و عنصری بودن آدمي را در مواطن قيامت و آخرت لصـویر کـرد،انجامد؛ ميطر  به نفي انسان 

لوان گفت؟ آیا آدمي در عالم برزخ هم با بدني مادیِ عنصری اسـت؟ از مرگ و موطن قبر و برزخ چه ميربارة پس د

هـایي کـه لطبع اگر حیيیت آدمي را به نفسي برزخي با ویژگيرسد. باخال  حس و مشاهده به نظر ميچنين حالتي 

مـادی آن ة لجردی نفس و مرلبة االمری ميان مرلبواضح است: ارلباط نفسپرسش مزبور یکر شد بدانيم، پاسخ به 

 (،229، ا 7، ج1769)کلينـي،  یابد. عالوه بر شواهد دیني از جمله روایات استوباب زیارت قبـورگاه زوال نميهيچ

   اند.مطل نيز مؤید این  اندها سالم در ميان قبور دیده شدهابداني که بعد از قرنة شواهد لجربي و مشاهد

عیليِ شواهد دیني و لجربي هم هسـت، امـری کـه در هـر صـورت بـر کنندة که لبيينـ  اما در لوليلي فلسفي

رغم بـههوشـي، که هنگام خواب یا بيطور : همانلوان گفتميـ  لوليلگر فلسفي الزم است بدان لوجه داشته باشد

، (حتي اگر عضوی از اعضای بدن از بين برود یا آسـي  ببينـد) شودغفلت نسبي از بدن، ارلباط روح با بدن قطع نمي

، نفـس گرچه روح و بدن ارلباطي همچون ارلباط زمان حيات دنيوی ندارند، اما همچون زمان خواب نيزهنگام مرگ 

وجـودی واحـدی ة اما حصاین بدن یا یرات آن متفرق باشند،  و هرچندکند؛ ود را با بدن حفظ ميبه نووی ارلباط خ

حالـت  عربـيابنروسـت کـه ناپذیر است و وحدت خود را نيز حفظ کرده است. ازاینعدماست، که جامعِ روح و بدن 

 :کندشود لوصي  ميده ميبدن آدمي در قبر و برزخ را با هویتي برزخي شبيه به حالت بدني که در رؤیا دی



  85 یـ روحان یمعاد جسمان تيبر منکران معقول یعقل نقد یدر ترازو یـ روحان یمعاد جسمان

بين النشأتين حالة برزخية تعمر األرواح فيها أجسادا برزخية خيالية مثل ما أعمرتها في النوم وهي أجسااد موولا   

، 3تا، جعربي، بي)ابن عن هذه األجسام الورابية فإن الخيال قو  من قواها فما برحت أرواحها منها أو مما كان منها

  محسوساة، ييار أ  األخرى، الوي يحشر فيها اإلنسان، في باب البارز،، ألنهاا نشاألنشولم نذكر ا(. »052ص 

كذلك قوم فرعون (. 311، ص 1)همان، ج خيالية، والقيامة أمر محقق، موجود، حسى مثل ما هو اإلنسان في ال نيا

وس ال الموخيال الاذ  يوم القيامة ي خلون أش  العذاب و هو العذاب المحس ...يعرضون على النار في تلك الصور

 .(303)همان، ص  فو رك بعين الخيال الصور الخيالية والصور المحسوسة معاًكان لهم في حال موتهم بالعرض

 گیرینتیجه

در مباح  متفکران مسلمان دارد. از ميان متفکراني کـه بُعـد جسـماني معـاد را  ویژههي بو  از کيفيت معاد، جایگا

 دوم نيـزة اند. در ميـان دسـتا در صورت مثالي، و برخي در صورت عنصری آن پذیرفتهپذیرند، برخي جسمانيت رمي

ن بـه جسـمانيت بـدن اخـروی، برخـي ادانند. همچنين معتیدگروهي عين بدن دنيوی و گروهي مثل آن را مُعاد مي

کنـد و ي مثالي را برهاني مياند: صدرا، معاد با بدنو برخي آن را به لیليد پذیرفته برهان عیلي بر آن شدهة مدعي اقام

از پـس ) مرحـوم کمپـانيو  مالعلـي زنـوزی( و صدرالمتنلهيناز پيش ) الدین منصور دشتکيغياثهمچون کساني 

 اند.دالیلي عیلي بر معاد با بدني عنصری داشته ةصدرا( سعي در ارائ

گـویي بـه برخـي من پاسـخگيری از کلمـات فيلسـوفان و عارفـان مسـلمان، ضـبا بهرهکوشيدیم  در این میاله

در ایـن لصـویر، دهيم.  اشکااللي که بر معاد با بدن عنصری وارد دانسته شده، لصویری معیول از معاد عنصری ارائه

ظـاهر و مظهـر دانسـته  ةلوان آن را مبوثي بنيادین در لوليل معاد جسماني دانست، رابطينفس و بدن، که م ةرابط

گاه انسان است که موصور در موطن عیلي در عالم عناصر است و انسان، آنـ  یا روحـ  شده است: بدن مظهرِ نفس

او لا عالم مـاده را شـامل شـود؛ و چنـين شـمولي اسـت کـه موجـ   اللهیخلیفةبلکه وجودِ  ،و یا حتي مثالي نباشد

 لعالي است.مظهریت انسان برای کمال جال و استجالی حق

که در عرفان به برزخيت و در فلسفه به لرکي  الوـادی نفـس و  رداگر حیيیت آدمي چنين جامعيت و وسعتي دا

شود، و اگر معاد، عود انسان است به سوی رب خویش، پس انسان با همان جامعيت و برزخيـت در يبدن از آن یاد م

خيتي آگاه با این لفاوت که عموم آدميان مادام که در دنيا بودند از چنين جامعيت و برز؛ شودپيشگاه خداوند حاضر مي

 نبودند، اما در آخرت به نسبت دنيای خود از حدت عين بيشتری برخوردار خواهند بود.
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