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  چكيده
. مالصدرا بخش مهمى از مبانى فلسفى خويش را صرف تمهيد مقدمات اثبات معاد جسمانى مـى نمايـد

 ,وی با تجزيه اين مقوله به دو مساله عينيت بدن دنيوی و اخروی و همچنين وجود تعارضات گزاره هـای آن

عمده مبانى صدرا در اين مقوله به دو حوزه وجودی . در باب حشر جسمانى مى پردازد به ارائه تبيين درخور

, وی در حوزه وجودی بر اساس لحـاظ وحـدت و فرديـت خـارجى موجـودات. و معرفتى بازگشت مى كند

هويت اصالى هر موجود را حقيقت تشكيكى وجود مى داند كه اتصاف آن به تركيب از مـاده، صـورت و يـا 

از نظر وی فرايند مـرگ نيـز عينـا . محصول خالقيت و انتزاع ذهن از فرايند اشتداد بوده است, جنس و فصل

گونه ای از اشتداد وجودی بوده و در نتيجه مستلزم انقالب يـا هرگونـه تغييـر و تحـولى در هويـت انسـان 

, زه معرفتـى نيـزدر حو. صدرالمتالهين بر اين اساس به دفع تعارضات حوزه وجودی مى پردازد. نخواهد بود

وی با تمسك به مبنای خود در تجرد خيال و ادراكات خيالى به دفع تعارض احتمالى اجتماع فرايند مـرگ و 

درستى آزمايى اين تبيين در معيار كالم حق نشـان مـى دهـد كـه رويكـرد . حشر جسمانى اهتمام مى ورزد

  .سازگار است مالصدرا در مقوله حشر جسمانى با تبيين قرآنى آن

 .خيال, معاد جسمانى، مرگ، بدن، عينيت: واژگان كليدی
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  مقدمه ـ1
معاد جسمانى يكى از چالش برانگيزترين و البته غامض ترين مسـائل حـوزه ديـن و 

صورت بغرنج اين مساله در آراء شيخ الفالسفه به اوج خود مـى . فلسفه محسوب مى شود

ن نيافته است مگر اينكه تمسـك بـه ابن سينا اذعان مى كند كه هيچ راهى بر اثبات آ. رسد

ابـن سـينا، . (شريعت و تصديق وحى نبوی نموده و از اثبات برهانى آن صـرفنظر نمـاييم

بواقع اثبات معاد جسمانى عنصری يا حشر بعينه و كيفيت آن، محل نزاع ) 460، ص1376

 .ده اسـتبسياری از انديشمندان مسلمان بوده است و حتى بحث را تا ترديد و تكفير نيز بر

مستلزم اثبات حشر همان بـدن , مالصدرا صراحتا اذعان مى نمايد كه تحقق معاد جسمانى

در ايـن بـين برخـى  1.دنيوی است و اثبات شبيه و مانند آن راهكار مناسبى نخواهد بـود

بزرگان اعتقاد دارند آنچه صدراالمتالهين مدعى است معاد جسمانى عنصری بوده و آنچـه 

د معاد جسمانى مثالى مى باشد كه تفاوت چندانى با صرف معاد روحانى عمال اثبات مى كن

بزرگانى همچون امام خمينى، عالمه طباطبائى و استاد مطهری به ناكارآمدی رهكار . ندارد

مالصدرا در اين بحث معتقد شده اند و برخى ديگر همچون محمد تقى آملى، ميرزا احمـد 

بـر ايـن  2.آن را مخالف شرع مقدس دانسته انـد آشتيانى و سيد ابوالحسن رفيعى قزوينى

تحليلى مبانى وجود شناختى و معرفت شناختى   با روش توصيفى ـ اساس در مقاله حاضر

مشـتمل بـر اثبـات عينيـت بـدن دنيـوی و : تفكر مالصدرا، به گونه ای تبيين شده كه اوال

ده قـرآن مجيـد واجد سازگاری با نص خالـ: باشدو ثانيا) معاد جسمانى عنصری(اخروی 

بر اين اساس معاد جسمانى به مسائل و چالش های محتمل آن تجزيه شده و سپس . باشد

متناسب با مبانى فكری مالصدرا در دو حوزه وجودی و معرفتى تحليل و تبيـين خواهـد 

در نهايت صحت اين رويكرد بر اساس برخى آيات مرتبط مورد درستى آزمايى قرار . شد

  .خواهد گرفت
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  معاد جسمانى ـ2
مالصدرا بحث از احوال معاد و به خصوص معـاد جسـمانى را از پيچيـده تـرين و 

وی بخش اعظم دشواری بحث معاد جسـمانى را بـه . دشوارترين مباحث برمى شمارد

مالصـدرا، . (جهت اثبات عينيت مى داند و نه مثليت يا شباهت بدن دنيـوی و اخـروی

  )627، 2ج : 1381؛ همو 275, 9ج : 1380

صدرا جنبه ديگر دشواری را به جهت اختالف ظـاهری آيـات قـرآن مـى دانـد از 

همـو، ( 3.آنروكه بعضى بر معاد جسمانى و بعضى بر معاد روحـانى داللـت مـى كننـد

بر اين اساس مالصدرا بخش زيادی از تالش فكری خود را ) 256-253، 9ج: 1380

روی نمـوده و مـدعى اسـت صرف تمهيد مقدمات تبيين و اثبات معاد جسـمانى و اخـ

. نخستين فرديست كه به كشف اسـرار و حـل ايـن معمـای دشـوار نايـل آمـده اسـت

  )10: 1375مالصدرا، (

  

  مسائل و چالش ها ـ 3
مالصدرا در جهت تمهيد مقـدمات اثبـات معـاد جسـمانى اصـول متعـددی را در 

صـدرا  ز نظرواكاوی اين مقدمات نشان مى دهد؛ ا 4.تاليفات مختلف خود بيان مى كند

اثبات عينيت و نه مثليـت و يـا , مهمترين مساله و چالش در تبيين مقوله معاد جسمانى

وی قسمت ديگری از دشواری اثبات مقولـه معـاد . شباهت بدن دنيوی و اخروی است

اهتمام . جسمانى را به جهت وجود تعارضات و تناقضات تحقق معاد جسمانى مى داند

واسطه تفكيك بين دو حوزه وجودی و معرفتى، تعارضـات مالصدرا بر اين است كه به 

و چالش های يادشده را برطرف كند و تبيينى شايسته و سازگار با شرع مقـدس ارائـه 

  .دهد
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  عينيت بدن دنيوی و اخروی  -1-3

گرايش انسان ها درطول تاريخ به حل مسائلى چون معاد و تناسخ، ناشى از تمايل 

: 1383پترسـون، . (و ترس از مرگ بوده است) immortality(فطری بشر به جاودانگى 

به نظر مى رسد مرگ مهمترين مساله ای است كه ادامه حيات انسان بـا هويـت ) 320

صدرا در گام نخست، حقيقت انسان و هويـت اصـالى آن . دنيوی را به چالش مى كشد

وی در . ى كنـدرا بر خالف ساير فالسفه پيشين به گونه ای متفاوت و متعالى مطرح مـ

امكان استمرار هويت اصالى انسان در حين فرايند مرگ را , گام بعد، همسو با كالم حق

  .مورد بررسى قرار مى دهد

حقيقـت  در حوزه وجودی بر خالف برخى فالسفه پيش از خودبه اصالتمالصدرا 

وی موجوديـت موجـودات در خـارج بـه  ديدگاهاز . معتقد شدخارج عالم وجود در 

 بلكه به معنای عينيت مصـداق بـا حقيقـت وجـود 5ت؛نيس مصداق داشتن آنهامعنای 

) كـان تامـه(از اين منظر در تمام قضايای وجودی )17-1382:11مالصدرا، ( 6.است

امر واقعى و عينى منشـاء تـاثير، مـا بـه ازاء مفهـوم هسـتى ) كان ناقصه(وغيروجودی

مصـداق تصـور » م اسـتزيـد عـال«يا » زيد موجود است«در قضايای . موضوع است

اما مالصدرا با وجود تاكيد بر مبنای اصـالت .هستى زيد منشاء تاثير بوده و اصيل است

وی در برخى مواضع مويـداتى . وجود، نگرش واحدی در قبال اعتباريت ماهيت ندارد

را بر مى شمارد كه گواه اعتقادش به تحقق بالعرض ماهيت در خارج است و در برخى 

را بيان مى كند كه مستلزم انتزاعيت محض ماهيـت و سـلب هرگونـه  مواضع، مويداتى

اما اين مساله باعث ناسازگاری در نظام صدرايى نمى شود؛ . تحقق خارجى از آن است

زيرا باتوجه به رابطه طولى دو معنای اصالت وجود، اين دو ديـدگاه ظـاهرا ناسـازگار 

ه و مالصدرا خود بـه آن آگـاهى متالئم با ديدگاه وی در باب اصالت وجود بود ،صدرا
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بر اين اساس ذيل دو رويكـرد عـام و خـاص بـه بررسـى رويكـرد مالصـدرا . داشت

  .پرداخته مى شود

  

  رويكرد عام مالصدرا
 بالـذات تحقـق معناي به بر اساس مالك اعتباريت ماهيت در رويكرد عام، اصالت

در . خـارج اسـت عـالم در بالعرض تحقق معناي به نيز خارج واعتباری بودن عالم در

  :نتيجه رويكرد عام را مى توان ذيل دو گزاره زير ارائه نمود

اصالت وجود در اين نگرش به معنای تحقق بالـذات حقيقـت وجـود در عـالم ـ 1

  .خارج است

اعتباريت ماهيت در اين نگرش به معنای نفى تحقق بالذات و در نتيجـه تحقـق -2

در بررسى اين موضع بايد گفـت از نظـر . تبالعرض ماهيت در عالم خارج از ذهن اس

 بـه بـالعرض نيـز ماهيـت از ذهن، خارج عالم در وجود بالذات تحقق بر صدرا افزون

و جهان خارج، معجونى از وجود و ماهيت است كـه هـر دو  يافته تحقق وجود واسطۀ

 7.منشاء اثر هستند با اين تفاوت كه وجود منشاء تاثير بالذات است و ماهيت بـالعرض

در حقيقت مبنای اساسى مالصدرا در رويكرد عام، تاكيـدی اسـت كـه وی در برخـى 

مواضع به اتحاد وجود و ماهيت در عالم واقع دارد و اين اتحاد ظاهرا از اذعان ايشـان 

   8.به وجود بالعرض ماهيت در خارج از ذهن حكايت دارد

  

  رويكرد خاص
، يگانه ارجى وجود و ماهيتدر رويكرد خاص با تاكيد بر وحدت خصدرالمتالهين 

ر امر موجود و متاصل در خارج را حقيقت وجود مى داند كه واجد ويژگى تشـكيك د

اعتباريت ماهيت را به معنای ذهنى بـودن آن ، عامبر خالف رويكرد وی . مراتب است
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ماهيـت را مولفـه ای  مالصدرا در نگـرش خـاص،. مى داند و نه به معنای تحقق تبعى

و نمـى توانـد بـه وجـود  بودهصرفا ذهنى مى داند كه به لحاظ خارج، هالكت محض 

؛ 262، 2، ج48-47، 1ج :1380؛ 14-12 :1382مالصـدرا، ( 9.خارجى اتصاف يابد

ارتباط  ،در اين موضع ،وی بر خالف نگرش مبتنى بر اتحاد.)10-11-38-39 :1363

ايـن ارتبـاط بـه اتحـاد و  ،كه در لحاظ ذهنى ستهوجود و ماهيت را وحدت صرف دان

از نظر صـدرا  ).12، ص1382مالصدرا، (گونه ای بسيار خفى از اتصاف سوق مى يابد

اذعان به تركيب خارجى وجود و ماهيت و يا لحاظ هرگونه وجـود تبعـى و بـالعرض 

ن مى خواهد بود كه آشكارا به اجتماع نقيضيعدم تركيب وجود و  برای ماهيت، مستلزم

مالصدرا ذيل بحث بسيط الحقيقه بودن واجـب تعـالى بـا تاكيـد بـر بسـاطت . انجامد

وضـع تفكيـك بـين اجـزاء بـالقوه ذهنـى و اجـزاء  خارجى حقيقت وجود و همچنين

موجـود دانسـته و هرگونـه  نـابودیخارجى، تحقق هرگونه اجزاء خارجى را باعـث 

  ) 92-91، 6ج :1380الصدرا، م(. تركيب احتمالى را به حوزه ذهن انتقال مى دهد

  

  انسان در حكمت متعاليه 10هويت اصالى -2-3

از نظر مالصدرا تبيين مبنای عينيت و اين همانى بدن دنيوی و اخروی دارای درهم 

به نظر مى رسد تـا . تنيدگى خاصى با كيفيت نگرش به مساله هويت اصالى انسان است

حاظ دو بعد جسم و روح برای انسـان پيش از صدرا، رايج ترين نگرش در اين باب، ل

و نگـاه ابـزار گونـه بـه  قاطبه انديشمندان مسلمان با اعتقاد به اصالت روح. بوده است

جسم و بدن، در واقع صرفا مى توانستند معاد روحانى را تبيين كنند و از اثبـات حشـر 

ى استاد مطهری علت اساسى صعوبت مقوله معاد جسمان 11.جسمانى عاجز مى ماندند

از آنرو مى داند كـه آنـان بـين جسـم و روح در عـالم , و عجز فالسفه از اثبات آن را

, خارج تفكيك قائل شده و به واسطه اعتقاد به اصالت روح و نگرش طفيلى بـه جسـم
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مالصدرا بـه واسـطه ) 729، 4ج : 1374مطهری، . (در صدد تبيين اين مقوله برآمده اند

اصالت وجود، موضعى متفاوت و ممتاز نسبت بـه مبانى هستى شناختى خود در مساله 

وی با تاكيد بر رابطه وحدت وجودی بين . ساير انديشمندان مسلمان اتخاذ نموده است

وجود و ماهيت، بر خالف ساير فالسفه مسلمان كه به اتحاد و اقتران نفس و بدن و يـا 

گانـه هـا ماده و صورت قائل بودند؛ به استلزام و وحدت وجودی و خـارجى ايـن دو

از نظر صدرا پذيرش صور از جانب ماده بر منوال اتحـاد نيسـت؛  12.معتقد بوُده است

مالصـدرا، . (بلكه اين دو به لحاظ خارجى واحد بوده و انفكـاك آن هـا محـال اسـت

1382: 163(  

صدرالمتالهين با طرح وحدت حقيقى مولفه های ماده و صورت، هويت اصالى هـر 

واجـد , تشكيكى وجود مى داند كـه در مراتـب خـويش موجود را عبارت از حقيقت

وی با وضع تفكيك دقيق بين دو حوزه . مى گردد... انتزاعاتى همچون ماده، صورت و 

. ذهن و عين، به پويايى و عدم انفعال نفس انسانى در فراينـد ادراك معتقـد مـى شـود

  )163-162: 1382مالصدرا، (

ز ماده و صورت در موجودات مادی را مالصدرا برداشت هرگونه تركيب احتمالى ا

بدين بيان كه نفس انسان، مـاده، صـورت و يـا . معلول پويايى و اختراع نفس مى داند

جنس و فصل را از وجود خاص خارجى در فرايند اشتداد انتـزاع نمـوده و حكـم بـه 

از نظر صدرا نفـس خـالق بـه ) 112: همان. (وجود تركيب و اتحاد بين آنها مى نمايد

صـورت و بـه , به لحـاظ فعليـت, ه شهود اشتداد از وجود خاص در عالم خارجواسط

مالصدرا در تبيـين خـود از نظريـه حركـت  13.ماده را انتزاع مى كند, لحاظ قوه قبول

جوهری، اعراض، طبيعت و جواهر را لوازم صورت نوعيه مى داند كه همگى بـا يـك 

ز نظر او اقسام حركات عرضـى ا. جعل بسيط ايجاد مى شوند و با يك وجود موجودند

و جوهری در حقيقت، فرايندی اشتدادی از سنخ وجود و واقعيت است كـه بـه جهـت 
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شاخصه خالقيت و پويايى نفس مى تواند هم مصداق جوهر و هم مصداق عرض واقع 

  )63: ب1391نجاتى، . (شود

  

  ماهيت مرگ در حكمت متعاليه -3-3

عينيت بدن دنيوی و اخـروی را  اين همانىاز نظر مالصدرا مهم ترين مساله ای كه 

بااين اشاره ادامه سازگاری مسـاله حفـظ . به چالش جدی مى كشد؛ مساله مرگ است

هويت اصالى انسان در فرايند مرگ و در نتيجه عينيت بـدن دنيـوی و اخـروی مـورد 

تقريبا هيچ شكى وجود ندارد كه مرگ باعث متالشى شـدن .بررسى قرار خواهد گرفت

متفكـران پـيش از صـدرا بـه جهـت دوگانـه . ت مادی موجودات مى گرددخصوصيا

انگاری جسم و نفس، ناچار بودند مرگ را مستلزم انعدام بعد جسمانى موجود لحـاظ 

زيرا دوگانه انگاری، متضمن تركيب موجود از بعد روحانى و جسـمانى اسـت؛ . نمايند

مالصـدرا امـا . واهد بودكه ضرورتا مرگ، مستلزم متالشى شدن بعد جسمانى انسان خ

مالصـدرا، . (معتقد است موجود نمى تواند مركـب از اجـزاء بالفعـل و خـارجى باشـد

به بيان ديگر فرض ايجاد يا انعدام بخشى از موجـود، هـم منـتج بـه ) 92، 6ج: 1380

انعدام خود موجود مى گردد و هم مستلزم تناقض و اجتماع نقيضين خواهد بود، زيـرا 

يا عدم مى گردد كـه ضـرورتا محـال » عدم«و » وجود«ن اجتماع فرض تركيب، متضم

صدرا پس از تمهيد اين مقدمات در صدد بر مى آيد تا وقوع مـرگ ) 92 :همان. (است

صـدرا در . و ماهيت آن در مواجهه با ساختار وجودی انسان را مورد بررسى قرار دهد

شرع است؛ به عينيـت فراينـد اين رويكرد كه البته تا حدود زيادی ماخوذ و متناسب با 

از ) 277-276 ،9ج : 1380مالصدرا، . (مرگ و فرايند اشتداد وجودی معتقد مى شود

نظر وی همان سان كه در فرايند حركت اشتدادی به جهت وحـدت تشـكيكى وجـود، 

موجود مى تواند بدون اينكه كوچكترين تغيير يـا انقالبـى در هويـت پيشـينش ايجـاد 
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فرايند مـرگ نيـز عينـا گونـه ای از اشـتداد  14دی اشتداد يابد؛گردد؛ در مراتب وجو

وجودی انسان بوده و در نتيجه مستلزم از دست دادن هويت يا هرگونه تغيير و تحـولى 

نخواهد بود؛ بلكه فرايند مرگ همسان اشتداد وجودی مستلزم اين است كه موجـود در 

: 1380مالصـدرا، . (دهر مرتبه، احكام و خصوصيات آن مرتبه خـاص را واجـد گـرد

به جهت اينكه مرگ تعالى بخش انسـان از عـالم : در نهايت مى توان گفت) 112 ،3ج

مادی و جسمانى است؛ طبيعتا نمى بايست منجر به متالشى شدن هويت اصالى انسـان 

حتى در صورت صحت فرض انعدام، بر اسـاس مبنـای اصـالت وجـود، مـرگ . شود

ان ايجاد نمايد و در نتيجه كرارا عينيت بدن دنيوی و تواند هيچ خللى در هويت انس نمى

حقيقت امر اين است كه شـخص در هنگـام مـرگ بـه جهـت . اخروی تبيين مى گردد

شاخصه تعالى، از برخى خصوصيات عنصری پيكر مبرا گشـته و برخـى خصوصـيات 

ی اين خلع و لبس از نظر صدرا به گونه ا 15.متناسب با مرتبه جديد را واجد مى گردد

است كه اگر كسى شخص اخروی را ببيند؛ خواهد گفت كـه ايـن عينـا همـان شـخص 

بـه ( دنيوی است؛ زيرا در مورد وی انعدامى صورت نگرفته، بلكه برخى خصوصياتش

  ) 627، 2: 1381مالصدرا، . (تغيير يافته است) جهت فرايند اشتداد در مراتب

  

  ناسازگاری گزاره های معاد جسمانى  -4
ش عمده ای از دشواری های اثبات موضوع معاد جسمانى را به جهت مالصدرا بخ

واكاوی اصول و مباحث  .وجود تعارضات و تناقضات در تحقق معاد جسمانى مى داند

پيش گفته نشان مى دهد؛ ظاهرا بين گزاره های مربوط به تحقق مرگ و تبيين عينيـت 

ــ ــازگاری وج ــاقض و ناس ــمانى تن ــر جس ــروی در حش ــوی و اخ ــدن دني . ود داردب

صدرالمتالهين تالش مـى كنـد تـا بـه واسـطه اصـول و تمهيـدات چندگانـه خـويش 

بر اين اساس در ادامه بحث بـا . ناسازگاری مذكور را به تراضى و سازگاری سوق دهد
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ناسـازگاری موجـود در , وضع تفكيك بين دو حوزه وجودی و معرفتى تفكر مالصدرا

  .رار مى گيردگزاره های ياد شده مورد بررسى وتبيين ق

  

  وجود شناختى تبيين ناسازگاری -1-4

همان سان كه گذشت مبنـای اساسـى مالصـدرا در حـوزه وجـودی مقولـه معـاد 

امـا بـه نظـر مـى رسـد . جسمانى، تبيين عينيت و اينهمانى بدن دنيوی و اخروی است

در حوزه تفكر صـدرايى . فرايند مرگ به صورت جدی اين مبنا را به چالش مى كشاند

  :تجزيه و تحليل مساله، تناقض و ناسازگاری مذكور را بهتر نمايان مى سازد

تحقق معاد جسمانى و خاصه عينيت بدن دنيـوی و اخـروی، مسـتلزم متالشـى -1

  .انسان در هنگام مرگ است) وجود(نشدن بدن دنيوی

  .است) عدم(بر اساس نگرش عمومى، مرگ مستلزم متالشى شدن بدن دنيوی -2

د كه دو گزاره با يكديگر ناسازگار بـوده و ظـاهرا جـواز اجتمـاع مالحظه مى شو

بـر . مرگ و حشر جسمانى انسان، مستلزم اجتماع نقيضين و در نتيجه محال مى باشـد

اين اساس اثبات عينيت دو بدن و در نهايت تبيين مقوله معاد جسـمانى در گـرو رفـع 

. از گـزاره هـا خواهـد بـود تناقض و ناسازگاری دو گزاره به واسطه نفى استلزام يكى

استلزامى كه در گزاره اول وجود دارد بدين معناست كـه شـرط اساسـى تحقـق معـاد 

جسمانى، حفظ و استدامه هويت اصالى موجود در حيات ديگر است و اين امر مستلزم 

در نتيجه رفع . بقا و متالشى نشدن جسم به عنوان بخشى از هويت اصالى موجود است

ضمن آن كه چنين مدعايى  ره، خود مستلزم محاالت ديگر خواهد بود؛استلزام اين گزا

  .پيش شرط اساسى تبيين مساله معاد جسمانى است

اما به نظر مى رسد استلزام موجود در گـزاره دوم، بـه واسـطه مبـانى پـيش گفتـه 

, مالصدرا بـر ايـن اسـاس. صدرايى در رويكرد خاص اصالت وجود قابل ارتفاع باشد
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تا با واكاوی مساله مرگ بـر اسـاس مبـانى هسـتى شـناختى خـويش، تالش مى كند 

مروری بر مبانى هستى شناختى مالصدرا در . رويكردی جديد را در قبال آن ارائه دهد

بر اساس مبنای اصالت وجود . به تمهيد اين مساله كمك خواهد كرد, رابطه نفس و بدن

داشته و با يكديگر اسـتلزام وجودی واحد و فارد , صدرايى نفس و بدن در عالم خارج

صدرالمتالهين بر اين اساس فرض تحقق تركيب انسان از نفس و بدن يا . وجودی دارند

 16.ماده و صورت را مربوط به حوزه ذهن و ذيل كاركردهای نفـس لحـاظ مـى كنـد

عالمه طباطبائى در تكميل بحث رابطه نفس و بدن، آن را فرع بر ارتباط وجود رابط و 

وجود رابطى به لحاظ خارجيت خـويش، چيـزی جـز : بدين بيان كه. اندمستقل مى د

وجود مستقل نيست و در واقع وحدت صرف است و به همين منوال، نفس نيـز همـان 

صورت كماليه و موجود مستقل بوده و بدن وجود رابط است كه به لحاظ خارجى جزو 

بنابراين بـا ) 120-119 ،8حاشيه عالمه، ج : 1429, مالصدرا. ( شئون آن خواهد بود

لحاظ حدوث جسمانى نفس و فلسفه مبتنى بر اشتداد جوهری مالصـدرا، ديگـر نمـى 

بدن و روح شـىء واحـدی اسـت نـه . توان گفت كه انسان تركيبى از روح و بدن است

) 139 :1380حـائری يـزدی، . (اينكه روح يك چيزی باشد كه پشت بدن پنهان باشد

متالشى شدن بـدن «ستلزام موجود در گزاره دوم را از وی پس از تمهيد اين مقدمات، ا

بـين رفـتن برخـى «كه مستلزم تحقق تركيب و اجتماع نقيضـين اسـت؛ بـه از » دنيوی

تقليل مى دهد كـه در واقـع اقتضـای » خصوصيات و لوازم مادی بدن درحيات دنيوی

صدرا، لذا بر اساس رويكرد تقليلى مال. حركت اشتدادی انسان در مراتب وجودی است

مرگ به جهت تعالى بخشى به انسان نمى بايست منجر به انعدام هويت اصـالى انسـان 

شود؛ بلكه صرفا مستلزم خلـع انسـان از لـوازم و خصـايص حيـات دنيـوی و لـبس 

بر اين اساس با  17.خصوصيات حيات اخروی و برزخى انسان در فرايند اشتداد است

بـر اسـاس نگـرش «: صالح مـى گـردددفع استلزام موجود گزاره دوم بدين صورت ا
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صدرايى، مرگ مستلزم خلع و لبس برخى خصوصيات برای انسان در فراينـد اشـتداد 

  .كه در حقيقت با گزاره اول كامال سازگار و قابل اجتماع است» .است

  

  تبيين ناسازگاری معرفت شناختى-2-4

وی عالوه  اين است كه, ويژگى منحصر به فرد مالصدرا در نگرش به معاد جسمانى

آن را در حوزه معرفت شناسى نيز مورد بررسى و تبيـين قـرار , بر حوزه وجودشناسى

بر اين اساس صدرا با اختصاص برخى اصول و مقدمات چندگانه خـود بـه . داده است

تالش كرد تا تناقضات و ناسازگاری احتمـالى موجـود , حوزه معرفتى حشر جسمانى

اين مساله در حوزه معرفت شناسى هماننـد بخـش واكاوی .در اين حوزه را رفع نمايد

  :قضايای ناسازگار ذيل را آشكار مى سازد ،وجود شناسى

تحقق معاد جسمانى و ثواب و عقـاب اخـروی آن، مسـتلزم حفـظ و متالشـى -1

  18.است)حسى و خيالى(ادراكات جزئى) وجود(نشدن

ادراكات ) دليس بالوجو(بر اساس نگرش عمومى، مرگ مستلزم انعدام و نابودی-2

  19.است)حسى و خيالى(جزئى مادی

مالصدرا همانند حوزه وجودی، استلزام موجود در گزاره دوم را مورد مناقشه قرار 

مى دهد؛ زيرا جواز انعدام ادراكات جزئى حسى و خيالى در هنگام مرگ، يكى از مهم 

ترين شاخصه های تحقق حشر جسمانى، يعنى جواز ثواب و عقاب جسمانى اخـروی 

عالوه براين استلزام، دشواری اثبات . وعده داده شده در كالم حق را به چالش مى كشد

   .عينيت بدن دنيوی و اخروی را دوچندان مى كند

وی در اولين گام، علت بروز چالش يادشده را در اين مـى دانـد كـه غالبـا قـوای 

د جزئيه نفس، همچون حس مشترك و خيال و ادراكات آنها به صـورت صـحيح مـور

بر اين اساس صدرالمتالهين بـا ) 253، 8ج : 1380مالصدرا، . (بررسى قرار نگرفته اند
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تغيير نگرش، بر خالف ساير فالسفه مسلمان، به تجرد ادراكات حسى و خيالى و قوای 

   20.مدرك جزئيات معتقد مى شود

مالصدرا در ادامه در جهت اثبات تجرد ادراكات حسى و خيالى، اتصـاف اينگونـه 

اكات به شاخصه جزئيت را نه به دليل ماديت آنها، بلكه به دليل ارتباط با واسطه يـا ادر

. بى واسطه ادراكات حسى و خيالى نفس با محسوس و مدرك خارجيشـان مـى دانـد

ــدرا، ( ــائى، 394-393 ،3ج : 1380مالص ــدرالمتالهين ) 262، ص 1385؛ طباطب ص

در انعدام خصوصيات مادی و جسمانى، براين مبنا با دفع استلزام يادشده و انحصار آن 

بر اساس نگرش صدرايى به جهـت تجـرد «:گزاره دوم را بدين صورت اصالح مى كند

قوای حسى و خيالى و ادراكات جزئى غير مادی آنها، مرگ مستلزم متالشى شدن آنها 

  .كه ُبا گزاره اول كامال سازگار و قابل اجتماع خواهد بود» .نيست

  

  درستى آزمايى- 5
ى از مهمترين شاخصه های مقوله حشر جسمانى در آموزه های قرآنى صراحت يك

بـدين جهـت هرگونـه . كالم حق و نص خالده قرآن مجيد بر ضرورت تحقق آن اسـت

تبيين برهانى و فلسفى بر اين مساله مى بايست واجد قرابت و سازگاری حـداكثری بـا 

در قسـمت پايـانى مقالـه، ميـزان از اينرو . اين مالك باشد و هرگز از آن عدول ننمايد

با كـالم حـق در برخـى آيـات , سازگاری اين تقرير مالصدرا در مقوله معاد جسمانى

  .مورد درستى آزمايى قرار مى گيرد, مرتبط

مالصدرا با واكاوی مفهوم مرگ و بر اساس مبـانى هسـتى شـناختى خـويش، -1

اند كه مستلزم خلـع و مرگ را قسمى از اشتداد وجودی انسان در مراتب وجودی مى د

نيز ايـن نگـرش را  كالم حق تعالى در جای جای قرآن. لبس برخى خصوصيات است

عالم مادی و جسمانى دنيوی را به عنوان مرتبـه  ،به صورت كلى خداوند. تاييد مى كند
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نقص و فراغ انسان معرفى مى كند و تاكيد مى نمايد كه نفس در مرتبه مـادی و دنيـوی 

صيل كماالت متعالى را نداشته، در نتيجـه مـرگ رحلـت و تعـالى قابليت تح, خويش

مرتبه دنيوی انسان چنـين  ،برای مثال در قرآن. انسان از حيات دنيوی به شمار مى آيد

ِ اذا جاَءهُ لَم جَيده َشيئاً «: توصيف شده است ّ سوره . (»َكرَساٍب بقيعه حَيسبحه الِظمان ماًء َح

نى كه فاقد استعداد ارتقا به عـالم اعلـى هسـتند؛ مـى يا در توصيف كسا) 39نور، آيه 

ِنيا َو اطَمانّوا بها«: فرمايد   ۲۱»و َرُضوا باحَلّيوه ا

مالصدرا با تاكيد بر وجود رابطه وحدت وجودی بين وجود و ماهيت، بـر خـالف  - 2

بدن و يا , به استلزام و وحدت وجودی و خارجى دو گانه های نفس, ساير فالسفه مسلمان

وی با تاكيد بر وحدت و نفى تركيب خارجى هويت اصالى انسان، . ه، صورت معتقد شدماد

صرفا مستلزم خلع و لبس برخى خصوصيات مـى  مرگ را, با رويكردی متفاوت و متعالى

داند كه در حقيقت اقتضای حركت اشتدادی انسان در مراتب وجودی است و در نتيجه نمى 

كالم حق تعالى مويد صحت رويكـرد . نسان منجر گرددبايست به تغيير يا استحاله هويت ا

يَن َكَفروا بِآياتِنا سوَف نصليُهم نـاراً «: فرمايد خداوند متعال در قرآن مى. صدرايى است َ إّن ا
َذوقوا الَعـذاب إّن اَهللا اكَن عزيـزاً حكيمـاً  سـوره (؛ »لُكّما نَضَجت ُجلوَدُهم بَّدجاُهم ُجلوداً َغريهاِ 

البته ممكن است از اين آيه در اثبات تناسخ ملكى استفاده شود؛ اما اين آيـه ) 56نساء، آيه 

  : شريفه، در واقع مويد دو مطلب هستند

وقوع ثواب و عقاب جسمانى را مورد تاكيد قرار , اين آيات به صراحت: اول اينكه

  . مى دهند

نـابودی در اين آيه شريفه، بين حفظ هويـت اصـالى پيشـين و تبـدل و : دوم اينكه

خلـع كفـار از جلـود , بدين بيان كه خداوند متعال. برخى خصوصيات جمع شده است

سوخته شده و لبس جلود جديد را معارض و ناسازگار با حفظ هويت آنها نمى دانـد و 

  .اين در حقيقت همسان رويكردی است كه مالصدرا در قبال مقوله مرگ اتخاذ مى كند
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و «: فرعونيان پس از مرگ چنين مى فرمايـدخداوند متعال در باب شرح حال  -3
حاق بال فرعون سوء العذاب يَعرضوَن َعلَيها اجاَر غدواً و عشياً و يَوم تَقوم الساعُه اِدخلـوا آَل 

خداوند متعـال در ايـن آيـه شـريفه ) 46-45سوره غافر، آيات . (»فرعوَنَ اّشَد الَعـذاِب 

زخ پيش از قيامت را تاييـد مـى تحقق ثواب و عذاب جسمانى پس از مرگ و عالم بر

اين آيه و آياتى از اين دست مستلزم استمرار حيات انسـان پـس از مـرگ بـا  22.كند

همان هويت اصالى دنيوی هستند؛ زيرا الزمه اساسى تحقـق ثـواب و عـذاب پـس از 

مرگ، برخورداری بدن دنيوی است و چنان كه پيش تر اشـاره شـد بـه حكـم ابطـال 

عالوه براين كه اگر مرگ مسـتلزم . بايست همان بدن دنيوی باشداجتماع نقيضين، مى 

نابودی بدن باشد؛ ثواب و عقاب برزخى وعده داده شـده از جانـب خداونـد چگونـه 

  ممكن خواهد بود؟

خداوند متعال در قرآن در باره تشريح ماهيت موت واژگانى چون رجعت، عودت، - 4

اِن يشاء يُذهِبُكم اَيّها اَجاُس و يـاِت «ی مثال برا. رحلت، حشر و اذهاب را به كار گرفته است
با ايـن  23)29سوره اعراف، آيه . (»َكما بََداُكم تَعوُدونَ « يا) 133سوره نساء، آيه. (»بِاخرينِ 

بيان كه اگر مرگ مستلزم نابودی بدن به عنوان بخشى از هويـت انسـان باشـد؛ لزومـا بـا 

مهمتر از همه اينكه خداوند در باب خلقت . رجعت انسان در آخرت منافات خواهد داشت

َو َقـد «.انسان از اطوار و مراتب وجودی سخن مى گويد؛ نه از انقـالب و انعـدام وجـودی
بر اين اساس بايد گفـت مالصـدرا منطبـق بـا كـالم ) 14سوره نوح، آيه . (»َخلََقُكم اَطواراً 

اطـوار و مراتـب  خداوند، مرگ را عبارت از رجعت، رحلت و تعالى وجـودی انسـان در

  24.وجودی لحاظ مى كند كه با حفظ هويت اصالى اش منافاتى ندارد

مالصدرا در باره نظر مثبت برخى آيات، در تحقق تناسخ معتقد است كـه نبايـد  -5

وی بـا . بين تناسخ از نوع ملكى و حشر ملكوتى آن و مقوله معاد جسمانى خلط نمـود

دهد كه آنچه در اين آيات شريفه آمده است تفكيك دقيق بين مسائل يادشده تذكر مى 
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مربوط به حشر ملكوتى است و اساسا به دليل اينكه فرايند مرگ صرفا مستلزم نابودی 

خصوصيات مادی انسان است؛ در نتيجه تمسك به تناسـخ ملكـى يـا معـاد روحـانى 

  )318: 1382؛ 552، 2ج: 1380مالصدرا، . (صرف نامعقول خواهد بود

  

  گيری نتيجه
معاد جسمانى به عنوان يكى از پيچيده ترين مباحث حوزه دين و فلسفه، در حكمـت 

مطالعـه  مالصدرا علت اساسى دشواری های .متعاليه مورد توجه خاص قرار گرفته است

وبررسى اين موضوع را از دو جهت اثبات عينيت و اين همانى بدن دنيـوی و اخـروی و 

, وی در مرحلـه اول. عاد جسمانى مى داندهمچنين وجود تعارضات و تناقضات تحقق م

عينيت بـدن دنيـوی و اخـروی را , تالش مى كند تا به واسطه مبانى هستى شناختى اش

وی با تاكيد بر وحدت موجـودات خـارجى و اسـتحاله هرگونـه تركيـب از . تبيين نمايد

هويت اصالى هر موجود را عبارت از حقيقـت تشـكيكى وجـود مـى , اجزاء و مولفه ها

محصول انتـزاع نفـس از فراينـد , صورت و يا جنس و فصل, ند؛ كه اتصاف آن به مادهدا

, صدرا بر اساس لحاظ عينيت فرايند مرگ و فرايند اشتداد وجـودی. اشتداد وجود است

بر اساس , صدرالمتالهين در مرحله دوم. اينهمانى بدن دنيوی و اخروی را تبيين مى نمايد

تناقضات موجود در حوزه وجودی مقوله حشـر , ند مرگهمين تغيير نگرش در باب فراي

وی در نهايت با تمسك به نگرش متفاوت خود در باب . جسمانى را حل و فصل مى كند

به دفع تناقضات حوزه معرفتى پرداخته و وقـوع مـرگ را , تجرد خيال و ادراكات خيالى

و در خاتمـه . دمستلزم متالشى شدن اين گونه ادراكات و قوای مـرتبط بـا آن نمـى دانـ

تبيين عينيـت بـدن : تبيين صدرايى در حشر جسمانى خاصه در دو مولفه درستى آزمايى

دنيوی و اخروی و همچنين كيفيت نگرش به فرايند مرگ، بيانگرآنسـت كـه ديـدگاه وی 

 .قرآنى هماهنگ و سازگار بوده استكامال با تبيين 
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  ها نوشت پى
ي احل«: مالصدرا در اين باب معتقد است. 1 ق ان يف املعاد هو بعينـه بـدن االنسـان املشـخص ا

نيـا: مات باجزائه بعينها ال مثله حبيث لو رآه احـد يقـول ي اكن يف ا . »انـه بعينـه هـو ا

  ).627 ،2ج: 1380مالصدرا، (

  .83، ص1386؛ ابراهيمى دينانى، 229-219، صص1368حكيمى، : برای اطالعات بيشتر رك. 2

بيشتر فالسفه الهى به معاد . مسلمان در باب كيفيت معاد اتفاق كلى وجود ندارد در بين انديشمندان. 3

؛ 551، 3ج : 1379مصـباح يـزدی، . (روحانى و بيشتر متكلمين به معاد جسمانى معتقد شده اند

در قرآن واژه معاد جسمانى وجود نـدارد و صـرفا بـه معـاد ) 548 ،5ج: 1374مكارم شيرازی، 

فسرين از برخى آيات مربوط به خوردن و آشاميدن در بهشـت يـا عـذاب اما م. اشاره شده است

در اين جهت اسـتفاده ....جسمانى در جهنم همچنين سخن گفتن اعضاء و جوارح در رستاخيز و 

َنَّتَـنْيِ َداٍن فِـيِهنَّ َقـارِصَ « :ن ك. مى كنند
ْ
ٍق وََجـىَن اجل اُت ُمتَِّكئنَِي بَلَ فُُرٍش َنَطائُِنَها ِمْن إِْسترَْبَ

ْرِف لَْم َفْطِمْثُهنَّ إِنٌس َقْبلَُهْم َوَال َجانٌّ خَيُْرُج ِمْنُهَما اللُّْؤلُُؤ َوالَْمرَْجـانُ  هايى بـا  آنها بر فرش »الطَّ

! های رسيدة آن دو باغ بهشتى در دسترس اسـت اند و ميوه آسترهايى از ديبا و ابريشم تكيه كرده

ورزند و هيچ انـس و ِجـن  به همسران خود عشق نمى های بهشتى زنانى هستند كه جز در آن باغ

حمنسـوره ( نآنها همچون ياقوت و مرجـا. از اينها با آنان تماس نگرفته است  پيش
ّ
، آيـات الـر

ا يَْشَتُهونَ «يا ).58ـ54 ِْم «) 42، آيه المرسالتسوره (ای كه آرزو كنند با هر ميوه »:َفَواكَِه ِممَّ َو حلَ
ا يَْشَتُهو مَّ   )21، آيه لواقعهسوره ا. (و گوشت پرنده هر چه بخواهند »نَطرْيٍ ِمّ

ــد. 4 ــار مختلــف ايشــان عبارتن ــن اصــول در آث ــداد اي ــاتيح : از ترتيــب و تع شــش اصــل در مف

و يازده اصل در ) 11-20صص(تا دوازده اصل در رساله زاد المسافرين) 595-599صص(الغيب

؛ )261-266(هفـت اصـل، صـصالشـواهد الربوبيـه، ) 272-261، صـص9ج(االسفار االربعه

-382، صـص5ج(؛ تفسير القرآن الكريم، هفـت اصـل، )245-249صص(العرشيه، هفت اصل، 

  .متفاوت است) 371

اين مطلب از آن جهت است كه احتماال بتوان گونه ای ديگری از اصالت وجود را كه مبتنى بـر ذو . 5
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وجود و ماهيت هر كدام كه در عالم بدين بيان كه از بين مفهوم . مصداق بودن است در نظر گرفت

در مواجهه بـا ايـن . خارج دارای مصداق باشند؛ اصيل بوده و مفهوم فاقد مصداق، اعتباری است

امـا بايـد دانسـت كـه . سوال، پاسخ مالصدرا مفهوم وجود بوده؛ پس مفهوم وجود اصـالت دارد

اق با حقيقت وجود است و منظور از اصالت وجود در مقاله حاضر منشاء اثر بودن و عينيت مصد

  )9: 1363مالصدرا،. (نه ذومصداق بودن مفاهيم

  .140الف، ص1391نجاتى و بهشتى، : برای اطالع بيشتر در اين باره رك. 6

دانـد و بـالعرض  البته الزم به تذكر است كه مالصدرا فرض اصالت وجود و ماهيت رامـردود مـى. 7

امری متفاوت از آن لحاظ مى كنـد ولـى بـه هـر  بودن ماهيت در عالم خارج را عين وجود و نه

برخـى ).12، ص1382؛ 67-66، ص1، ج1380مالصـدرا، (روی وجود تبعى آن را مى پـذيرد

وجود ممكـن بـه نحـو بالـذات تحقـق دارد و «: مواضع ديگری كه مويد اين مبنا هستند از قبيل

مرتبه وجود در «) 1363:54مالصدرا، . (»ماهيت به نحو بالعرض به عين وجود تحقق يافته است

معنای «) 75، 1ج: 1380همو، . (»عالم خارج متقدم بر ماهيت است و در ذهن متاخر از آن است

تحقق به نفسه وجود اين است كه وجود در اقسام تحقق خود به وجود ديگـری نيـاز نـدارد؛ بـر 

در عـالم  آنچـه«) 40، 1ج: همـان. (»خالف ماهيت كه بعد از اتصافش به وجود تحقق مى يابـد

مالصـدرا، . (»خارج تحقق دارد وجود معلول است و ماهيت فقط به نحـو بـالعرض تحقـق دارد

در تمام موارد فوق بيان مالصدرا به گونه ای است كـه ماهيـت مـى توانـد در عـالم ) 1382:71

  .خارج تحقق يابد؛ اما تحقق آن به تبع و بالعرض وجود خواهد بود

فقد علم مما ذكره و مما ذكرنـا ان الماهيـه متحـده مـع «اب چنين استبيان وی در اسفار در اين ب. 8

  )66، 1ج: 1380همو، . (»الوجود فى الواقع نوعا من االتحاد

سوای از ديدگاه های مختلفى كـه مالصـدرا در خصـوص معـانى اصـالت وجـود دارد؛ در بـين . 9

ايـن . نظـر وجـود دارد معاصران صدرا و همچنين اخالف انديشمند وی در اين باره نيز اختالف

و وجود را ) ملزوم(كسانى كه ماهيت را امر اصيل خارجى-الف: اختالف به بيان ساده چنين است

دانسـته انـد؛ ماننـد فيلسـوف تقريبـا معاصـر مالصـدرا، ) الزم(امری تبعى و فرعـى در خـارج

كه در مبانى و مسائل مختلفـى همچـون اصـالت وجـود، حركـت ) م1080(مالرجبعلى تبريزی

) 65-64: 1386تبريـزی، . (با مالصدرا به مخالفت پرداخـت...جوهری، اتحاد عاقل و معقول و
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كسانى كه وجود و ماهيت را در خارج محقق مى دانند؛ با اين تفاوت كه تحقق بالذات از آن -ب

بزرگانى همچون عالمه طباطبائى و غالمرضا فياضـى بـه . وجود بوده و ماهيت تحقق تبعى دارد

كسانى كه صـرفا -ج) 1384:275؛ فياضى، 136، 2ج: 1388طباطبائى، . (اعتقاد دارنداين معنا 

وجود را امر اصيل خارجى مى دانند و ماهيت را امری اعتباری مى دانند بدين معنا كـه ماهيـت 

بزرگانى همچـون عبـداّهللاٰ جـوادی . حد و خيال وجود است و هيچ موجوديت خارجى ای ندارد

جـوادی . (بـه ايـن معنـا اعتقـاد دارنـد...زدی، جالل الدين آشتيانى وآملى، محمد تقى مصباح ي

بـه ) 1380:70؛ حائری يـزدی،1382:84، آشتيانى؛ 1378:83،مصباح ؛339 ،1ج: 1375آملى،

زعم نگارنده گان در بحث های مربوط به اصالت وجود و لوازم و پيامدهای آن مى بايسـت بـه 

صدرا به دو معنای مورد نظر و امكـان اجتمـاع آنهـا اشتراك معنايى انواع محتمل آن و تفطن مال

زيرا اعتقاد به اشتراك لفظى، دوگانگى يـا احيانـا چنـد . ذيل دو رويكرد عام و خاص معتقد بود

گانگى معانى اصالت وجود مى تواند ملهم وجود ناسازگاری و وجود تشويش در نظـام فلسـفى 

كشـفى و بنيـانى، . (سيری را ارائه كرده انـدحكمت متعاليه گردد؛ چنانكه برخى محققين چنين تف

  ).103-89: 1395نجاتى،  :و نقد اين مقاله 48-52 :1391

حقيقتى كه موجوديت يك موجود بـه : منظور از هويت اصالى در تفكر صدرايى عبارت است از. 10

, لحاظ هرگونه تركيب خارجى و يا فرض متالشى شدن برخى اجـزاء آن آن بستگى تام داشته و

  .مستلزم اجتماع نقيضين و متالشى شدن موجود خواهد بود, اساس مبنای اصالت وجود بر

گروهى ماننـد متكلمـان، كـه -1:در خصوص حشر جسمانى به گروه هايى مى توان اشاره نمود. 11

برانگيخته شدن اموات و معاد جسمانى را مقتضای حكمت خداوندی و از ضـروريات ديـن مـى 

گروهى ديگر همچون غزالى، در تبيين -2).246 :1407؛ همو، 431 :1372عالمه حلى، . (دانند

معاد بازگشت نفس به بدن است، هر : وی معتقد است.صحت آن بر آيات خداوند استناد مى كنند

غزالـي، . (بدني كه باشد؛ زيرا بدن صرفا ابزار است و حقيقت و تشخيص انسان به نفس مي باشد

يى و اشراقى، صرفا به اثبات بعد روحانى معاد پرداختـه گروهى از فالسفه مشا-3).249 :1990

گروهـى -4).460: 1376ابن سينا، (و پذيرش جنبه جسمانى آن را بر سبيل سمعيات پيموده اند

بـر . از عرفا با لحاظ انسان به عنوان موجودی مجرد، بدن را امری فرعى و تحت تدبير مى داننـد

بر خالف بدن عنصری دنيـوی، مثـالى و برزخـى , انبدن تدبيری انس: اين اساس ايشان معتقدند
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  )12، 3: ابن عربى، بى تا. (است كه كامال با مزاج دنيوی متفاوت است

گرايش به وحدت وجـودی در بـاب رابطـه مـاده و : آيت اّهللاٰ حائری يزدی در اين باره معتقدند. 12

نفـس يـك وجـود بدين معنا كه جسم و . صورت و يا جسم و نفس معقول و مطلوب خواهد بود

حائری يزدی، (بيشتر نداشته و فقط در تحليل های بسيار عميق عقلى از يكديگر متمايز مى شوند

1380: 139(  

بحث اتحاد ماده و صـورت را مطـرح كـرده اسـت و , به نظر مى رسد مالصدرا بنابر مشرب قوم. 13

عليـزاده، . (گرنه بنابر مشرب فلسفى خاصش مى بايست بر وحدت خارجى آنهـا معتقـد باشـد

1383 :33(  

  .68-91ب، صص 1391نجاتى، : جهت اطالع بيشتر در باب نظريه حركت جوهری رك. 14

مساله ای كه در اين موضع قابليت طرح دارد اين است كه چگونه مـى تـوان بـين عينيـت بـدن . 15

در پاسخ . دنيوی و اخروی و عروض تغيير در آن كه امری محسوس است سازگاری ايجاد نمود

بر اسـاس مبنـای اصـالت وجـود و فارديـت و نفـى تركيـب خـارجى : به اين سوال بايد گفت

موجودات، نفس و بدن، ماده و صورت در عالم خارج اموری واحد بوده و در عينيت بـا وجـود 

بر اين اساس در تغييرات محسوس چه در طول حيـات و چـه در هنگـام . خاص قرار مى گيرند

باشد به جهـت وحـدت خـارجى آن بـا نفـس، هرگونـه تغييـر  مرگ اگر بدن معروض تغييرات

زيـرا . محسوس مستلزم استحاله و انقالب در هويت موجود خواهد بود كه امری پذيرفتنى نيست

با وجود بروز تغييرات محسوس در طول حيات، كمتر كسى به انقـالب و تغييـر هويـت موجـود 

غييرات محسـوس قبـل از مـرگ در امـور در نتيجه بايد پذيرفت همان سان كه ت. معتقد مى شود

انضمامى موجود است و اين تغييرات با عينيت بدن قبل و بعد از تغيير قابل جمع است؛ تغييـرات 

محسوس ناشى از مرگ نيز به جهت همانندی آن با فرايند اشتداد وجودی در امور انضمامى بوده 

  .د داشتو اجتماع آن با عينيت بدن قبل و بعد از مرگ محذوری نخواه

اگر موجود را با لحاظ خارج نگاه كنيم چيزی جز «: تقرير بيان مالصدرا در اين باب چنين است. 16

نخواهد بود و هر موجود مركبى وجود و صورتش واحد است؛ زيرا ماده اش بـا ) صورت(وجود 

اسـت؛ امـا در وجـود ) خارجيت(صورت اش متحد است و البته اين قائده در مورد وجود عينى

  )1382:238مالصدرا، . (»معنا و مفهوم صورت جزء ماهيت مركب است, نىذه
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در تبيين سازگاری مساله عينيت ابدان دنيوی و اخروی با بروز تغييرات محسـوس در آن، مـى . 17

بر اساس مبانى مالصدرا در مساله اصالت وجود و وضع تاصل در مولفه نفس و تاكيد : توان گفت

است و نيازی »بدن ما«ر از عينيت بدن دنيوی و اخروی در حقيقت بر فارديت خارجى آن، منظو

به انحفاظ بدن شخصى نيست؛ زيرا اساسا اصالتى ندارد؛ درست همانند فرايند حركـت جـوهری 

مايه حفظ هويت موجود در مراتب اشتداد است؛ هرچنـد جـوهر شخصـى ثابـت »جوهر ما«كه 

  .نماند

حكمـت متعاليـه بـه جهـت انكـار قـوه وهـم و ارجـاع توضيح اينكه در حوزه معرفت شناسى . 18

. كاركردهای آن بر قوه عاقله، ادراكات نفس در سه نوع حسى، خيالى و عقلى منحصر شده است

مالصـدرا، (بر اين اساس ادراكات حسى و خيالى جزئى و ادراكات عقلى كلى خوانده مى شـوند

الوه بـر آن، بـه وحـدت حقيقـى عالمه طباطبائى گامى فراتر نهاده و عـ). 394، ص3، ج1380

خيالى و -وی قوا و ادراكات نفس را در دو گونه ادراكات حسى. ادراك حسى و خيالى قائل شد

  )285، 3تعليقيه عالمه طباطبائى، ج: 1429, مالصدرا. (ادراكات عقلى محصور كرد

نفـس از قبيـل  قاطبه فالسفه مسلمان تا قبل از صدرا به ماديت و عدم تجرد قوای ادراكى جزئى. 19

ايشان بر اين اساس صور و ادراكات جزئـى ايـن قـوا را نيـز . حس مشترك و خيال معتقد بودند

  )427، 2ج: 1429؛ رازی، 323، 2ج: 1383؛ 228: 1375ابن سينا، . (مادی مى دانستند

خيال و ادراكات خيالى در تفكر صدرايى بر خالف حـوزه هـای مشـايى و اشـراقى، جـداي از . 20

اگر موضع تخيل : وی در اين باره مى گويد. اي انسان بوده و داراي خواص مجردات استاندامه

اگر از نوع جسم فلكى باشـد؛ پيونـد . باشد در نتيجه با مرگ انسان، فاسد خواهد شد) مغز(دماغ

در نتيجه بايد پذيرفت قوه خيال جـوهر مجـردی . آن با جوهر روحانى دچار چالش خواهد بود

. ه واسطه بين عالم مفارقات عقلى و عالم جسمانى يا همـان عـالم مثـال اسـتاست كه مربوط ب

البته اثبات تجرد قوه خيال در حكمت متعاليه پيوندی مسـتقيم بـا نگـاه ) 244: 1360مالصدرا،(

از نظر وی صور خيـالى در موضـع نفـس . ويژه مالصدرا بر قيام صدوری ادراكات بر نفس دارد

وحدت نفس با صور فعلى خود، به نحو صـدوری در صـقع نفـس و حلول ندارند؛ بلكه به جهت 

  )25 :1382همو، . (خيال متصل قرار دارند

-برای مثال ن. البته آيات زيادی مويد اين مطلب است كه استقصاء آنها تفصيل تامى را مى طلبد. 21
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  .20سوره حديد، آيه :ك

  .يداين آيه صراحتا مساله وقوع تناسخ ملكى را باطل مى نما. 22

  .اين آيه صراحتا مساله وقوع تناسخ ملكى را باطل مى نمايد. 23

؛ 27؛ سوره فجـر، آيـه97سوره بنى اسرائيل، آيه: همچنين مى توان به آيات ذيل نيز اشاره نمود. 24

  .28سوره بقره، آيه

آنچه در قرآن در باب مرگ پس از آفرينش نخستين و احياء مجدد : بر اين اساس مى توان گفت. 25

پس از مرگ آمده است به معنای نابودی و انعدام انسان نيسـت و در حقيقـت بـه معنـای تعـالى 

است كه مستلزم متالشى شدن خصوصـيات اطـوار و  وجودی انسان در اطوار و مراتب وجودی

؛ سـوره روم، آيـه 66سوره حج، آيه : ك.ن. مراتب پيشين و لبس خصوصيات اطوار جديد است

40. 
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