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  چكيده
 .است جسماني معاد مهم مباحث از اخروي بدن كيفيت
 ،آخرت در محشور بدن آيا كه است اين پرسش
 و دنيوي بدن با كلي طور به يا و است مثالي يا عنصري

 از ،عقلي مباني اساس بر مالصدرا دارد؟ تفاوت ليمثا
 تشخص وجود، در تشكيك وجود، اصالت جمله
 اثبات درصدد ،خيال تجرد و جوهري حركت وجود،
 آنچه ولي است برآمده دنيوي و اخروي بدن عينيت
 وجود به اخروي بدن است شده آن اثبات به موفق

 پيروكه خود  طباطبايي عالمه .است مثالي ملكوتي
 داليل از برخي به استناد بااست،  متعاليه حكمت
، االمثال حكم ةقاعد جمله از ،عقلي مباني و وحياني
 بودن اصيل و نفس از جسد تبعيت، بدن و نفس تالزم
 براي قيامت در آنچه است معتقد ،آدمي هويت در نفس
 بودن انسان در همانندي است ضروري كيفر پاداش
 نيست الزم و شود مي محقق نفس وجود با كه است
 دنيوي بدن عين ،صفات واجزا  ةهم در اخروي بدن
 ،است دنيوي بدن مثل اخروي بدن رو اين از .باشد

 عين قيامت در محشور انسان، نفساني نظر از اگرچه
 و متعاليه حكمت مباني به پايبندي .است دنيوي انسان
 در حكيم دو اين مشتركات از نقلي داليل به استناد
 به عالمه بيشتر اعتماد ولي است اخروي نبد تبيين
 عالم در نفس از بدن تبعيت و حضور و نقلي داليل
 مالصدرا از را عالمه ديدگاه كه است مطلبي ،آخرت
 به توجه باحاضر اين تمايز  پژوهش در .كند  مي متمايز
 نقد و تحليل مورد دوحكيم اين تفسيري و فلسفي آثار
  .گيرد مي قرار ارزيابي و

 ،بدن مثالي بدن اخروي، بدن دنيوي،: ان كليديواژگ
   .لهينأعالمه طباطبايي، صدرالمت

                                                                                 
 استاديار دانشگاه پيام نور. drbathayi@gmail.com  

Sayyad Hasan Bathayi 

Abstract 
The quality of heavenly body is one of the 
significant issues within physical resurrection 
domain. The main question is that whether the 
resurrected body in hereafter is elemental or ideal? 
And also does it differ with worldly and ideal 
body? Based on rational concepts such as the 
principalityof existence, gradation of existence, 
individuation of existence, substantial motion, 
abstraction of imagination, MollaSadra has tried to 
illustrate the objectivity of both worldly and 
heavenly bodies; however, he was only successful 
to conclude that heavenly body is considered as 
ideal, when it coexists with God's existence. On the 
other hand, AllamehTabataba'ee has based his 
arguments on some revealed reasons and rational 
foundations such as the rules of the judgment of 
resembles, the necessity of soul and body, 
compliance of corpse from soul, the originality of 
soul in the identity of human. He believes that what 
is considered as necessary in resurrection day for 
rewarding deeds, has some resemblances with 
humanity and is realized with the existence of soul. 
It's not necessary that heavenly body will be 
worldly in all its components and characteristics. 
Therefore, heavenly body is very similar to worldly 
body; however, from a soul point of view, the 
resurrected human in resurrection day is very much 
similar to worldly human. Adherence to the 
foundations of transcendent wisdom and citation of 
anecdotal evidences are among the similarities of 
these two wises in defining heavenly body. 
AllamehTabataba'ee believes more in anecdotal 
evidences and the existence of soul and the 
adherence of body to the soul; and thesemake him 
distinguished compared to Mollasadra. These two 
wises are compared, analyzed and criticized in this 
study on the grounds of their philosophical as well 
as interpretive works. 

Keywords: heavenly body, worldly body, ideal 
body, AllamehTabataba'ee, Sadrolmote'allehin. 
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  مقدمه
اد سه ديدگاه جسماني يا روحاني بودن مع ةدربار

برخى معتقدند انسان موجودى  ؛مطرح است
جسمانى محض است كه با مرگ اجزاي آن متالشي 

شده  شود و در قيامت اجزاى متالشي و پراكنده مى
رو چگونگى معاد از  از اين. شود بازآفرينى مى

برخي هم . استديدگاه آنان معاد جسمانى صرف 
روه از معتقد به معاد روحاني صرف هستند، اين گ

» نفس مجرد«دانشمندان تمام حقيقت انسان را 
اما . پيوندد دانند كه در قيامت به عالم مجردات مى مي

معتقدند مباني وحياني كه  بر اساس داليل عقلي و
حقيقت انسان مركب از بدن مادي و نفس مجرد 

 شود ميكه با مرگ، روح از بدن مادى جدا  )1(است
گردد، حشر  بازمىو بار ديگر در قيامت به بدن 

صدرالدين (است جسمانى هم روحانى و هم انسان 
 ؛48/ 1: الف1366، ؛ همو147/ 9: 1410، شيرازي
 و انيبر اساس حشر جسم ).340: 1366، سبزواري

انسان اين پرسش مطرح است كه آيا بدن  انيروح
اخروي انسان همان بدن عنصري دنيوي است يا 

  است؟ ديگر يبدن
 مانند غزالي با توجه به ظواهرمتكلمان  برخي از

 اند آيات معتقد به حشر بدن عنصري دنيوي شده
، زاده آملي حسن؛ 340: 1366همو، : به نقل از(

برخي از حكماي اشراق هم معتقد به  ).727: 1371
. اند بدن مثالي مباين با بدن اخروي شده
 و صدرالمتألهين با استناد به داليل عقلي و تفسير

بدن كه تصريح كرده است ، حيانيويل داليل وأت
در يوم نشور، عين بدن موجود در دار غرور  محشور
نقص است ولي  تفاوت فقط به كمال و است و
عنصري در آن دخالت ندارد چرا كه الزم  ةهرگز ماد

 آخرت همانند دنيا باشد ةآيد در اين صورت نشئ مي
وي اين ديدگاه را مقتضاي ). 749: 1372سبزواري، (

ضرورت  وعيد و به وعد و يوفا لهي وحكمت ا
، صدرالدين شيرازي(كيفر شمرده است  پاداش و

برخي از پيروان حكمت متعاليه از  ).197/ 9: 1410
: 1372، سبزواري( جمله حكيم مالهادي سبزواري

، ) 96/ 4  : 1387، كاشاني(فيض كاشاني ، ) 750
 و) 86: 1381، آشتياني(آشتياني  الدين سيدجالل

هم ) 110: 1371، زاده آملي حسن( ده آمليزا حسن
عالمه . اند به تبيين آن پرداخته از آن پيروي كرده و

و  روايات و تفسير با توجه به آيات و نيز طباطبايي
اثبات مثليت بدن  براي قرآنكالم به  تفسیر قرآنروش 

  . است توسل جستهاخروي با بدن دنيوي 
كيفيت بدن  ةچه بحث و بررسي دربار اگر

فلسفي وي مانند  آثار ديدگاه مالصدرا در اخروي از
، مظاهر االلهیه، معاد و أمبد، شواهد الربوبیه، اسفار اربعه

 تفسیر القرآن الکریم، مفاتیح الغیب، المسافر زاد، عرشیه
تقريرات پيروان حكمت متعاليه آمده، ولي تبيين  و

بدن اخروي با توجه به  ةديدگاه مالصدرا دربار
تطبيق آن با ديدگاه عقلي و  ت متعاليه ومباني حكم

فلسفي  وحياني عالمه طباطبايي در آثار تفسيري و
اشتراك بين اين دو  وي و بررسي موارد افتراق و
توان آن را از موارد  حكيم، امري است كه مي
  .نوآوري اين پژوهش برشمرد

  اخروي بدن بارةدر مالصدرا مباني. 1
ترديدي در از آنجا كه نفس آدمي مجرد است 

پرسش اين  امااخروي نيست،  عينيت نفس دنيوي و
شود كدام  است كه بدني كه در قيامت محشور مي

 اي كه اثبات آن از نظر ديني و بدن است؟ مسئله
مالصدرا با  )2(.ستا رو ههايي روب يعقلي با دشوار

توجه به مباني عقلي مانند حركت جوهري، اصالت 
تجرد ، جودوجود، تشخص و وجود، تشكيك در

پذيري جوهر انساني به انواع مختلف،  تنوع خيال و
كند كه بدن اخروي عين بدن دنيوي  تصريح مي

چگونگي بدن  است كه نتايج آن مباني در تحقق و
  . گيرد ارزيابي قرار مي اخروي مورد بحث و

  وجود اصالت. 1ـ1
. اصالت وجود است ،از مباني حكمت متعاليهيكي 

موجوديت هر ، صالت وجوداساس ا مالصدرا بر
 ماهيت تابع وجود و و داند ميبه وجود آن  را چيزي

راين تشخص آدمي بشبح از وجود است، بنا حاكي و
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 ةدر مرتببر اين اساس  .هم به اصل وجود او است
تغيراتي كه در  ةاخروي انسان هم وجود دنيوي و
 نيزدر قيامت  وشود محفوظ است  بدن او ظاهر مي

صدرالدين (شود  محشور ميبا همين وجود 
  ). 198/ 9: ؛ همان348/ 5: الف1366، شيرازي

  جوهري حركت. 2ـ1
: گويد مي مالصدرا با توجه به اصل حركت جوهري

حتي در نفوس از اين  اجسام و ةحركت در هم«
 جهت كه جسماني الحدوث است ادامه دارد تا

از اين رو . زماني كه نفس به طور كامل مجرد شود
نفس  كه در بدن رخ دهد صورت وهر تحولي 

اثر  انساني پيوسته باقي است، همان گونه كه در
دهد تشخص  حركت جوهري كه براي ماده رخ مي

صورت به نحو  ماده و پيوسته محفوظ است و ءشي
تا زماني  از طرف ديگر. ابهام در او اخذ شده است

كه نفس آدمي باقي است تشخص آدمي نيز باقي 
طبيعي دنيوي به صورت اگر چه صورت ، است

مثالي و اخروي تغيير كند ولي هويت انساني كه 
همان انسانيت انسان است با تمام اين تحوالت 
محفوظ است كه در نهايت با همان هويت محشور 

، آمليزاده  ؛ حسن751: 1372، سبزواري(  »گردد مي
 با توجه به حركت اشتدادي و او). 23/ 5 : 1381

كودكي،  ةانسان در دور: دگوي تشكيك در وجود مي
با بدن طبيعي است كه با حركت تكاملي به بدن 

و با حركت اشتدادي به  شود نفساني تبديل مي
بنابراين، بدن اخروي . دشو وجود عقلي نائل مي

بدن دنيوي است كه در روز حشر  ةيافت تكامل ةمرتب
صدرالدين (توانند با اعضاي عقلي محشور شوند  مي

  ).194/ 9: 1410شيرازي، 

   وجود در تشخص. 3ـ1 
با توجه به اين اصل كه هويت و تشخص آدمي به 

است،  اجزاي مادي انسان نيست بلكه به نفس او
تا زماني كه نفس آدمي باقي  مالصدرا معتقد است

چند  هم وجود دارد هر اواست، تشخص و هويت 
ان « :آن در طول عمر دچار تغيير و تبدل شود ياجزا

فسه ال بجرمه و الجل نتشخصه انا یکونان بالبدن و  ةهوی
» فیه ةباقیذالک یستمر وجوده و تشخصه مادامت النفس 

 ،فصل ،وي با بيان تفاوت بين جنس .)190: همان(
كه هر تحولي كه در  كند ماده و صورت استدالل مي

دهد صورت او همچنان باقي است  بدني رخ مي ةماد
الي و دنيوي به صورت مث ةاگر چه صورت طبيعي

؛ 751 :1372 ،سبزواريجا؛  همان(  »اخروي تغيير كند
  ).23/ 5 : 1381 ،آمليزاده  حسن

به  تصريح ضمن مظاهر الهیه كتاب در مالصدرا
 ولي دارد نياز ماده به حدوث در آدمي نفس كهاين
 اخروي بدن: گويد مي نيست آن به وابسته بقا در
 نهآي در عكس مانند يا دنيوي روح براي سايه مثل
سايه  صاحب به ضرري سايه رفتن با كه است
 تصوير صاحب آينه از عكس رفتن با يا زند نمي
 با كه است ديوار در نور تابش مانند يا است باقي
فإّن « ؛رسد نمي نور انحفاظ به ديوارآسيبي تبدل

کظّل الزم للروح کعکس یری في مرآة،   البدن األخروي
 »اقع علی جدارکما أّن الروح في هذا البدن کضوء و

 در محشور انسان رو اين از). 88 :1378 همو،(
 فسادو  تبدل و است دنيوي انسان همان آخرت
و  دنيوي بدن عينيت به آسيبي، دنيوي بدني اجزا

 دار وجود نفس عهده ةنحو كه چرا زند نمي اخروي
و  تحوالت چه اگر ،است آن وحدت و تشخص
  .آيد وجوده ب آن اجزاي در هم تغييراتي

   وجود در تشكيك. 4ـ1
 مالصدرا منظر از ،وجود معنوي اشتراك اساس بر

 كه است واحدي امر خارجي وجود حقيقت
نتيجه  در، است آن االشتراك مابه عين آن االمتياز مابه
پايين يافت شود در  ةكماالتي كه در مرتب ةهم
 همو،( شود مي پيدا هم تر باالتر به نحو كامل ةمرتب

 راياد عالم اجناس ديگر طرف از .)214/ 3: 1383
 مفارقو  عقلي عالمو  مقداري صور، طبيعي مراتب
 نيست جدا مراتب اين از انساني عالم كه است

  .)228/ 9: 1410 همو،(
در ميان : گويد ميباره  در اينصدرالمتألهين 
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 ةگان موجودات عالم، نفس انساني جامع اكوان سه
اين سه  يا به گونه ،مثالي و عقلي است ،طبيعي

وجود، مراتب يك حقيقت واحدند كه با حفظ 
مادون خود، با حركت جوهري به  ةكماالت مرتب

بر اساس اصل  ،از اين رو. رسد تر مي كامل ةمرتب
تشكيك در وجود، نفس انساني داراي حقيقت 

پيدايش آن به ماده  ةواحد ذومراتبي است كه در مرتب
 ي و باالترديگر به تجرد برزخ ةتعلق دارد و در مرتب

با توجه به اين . يابد آن به تجرد عقلي دست مي از
اصل، نفس انساني در سه عالم، طبيعت و مثال 

» تواند به تجرد عقلي دست يابد حضور يافته و مي
  ). 194 و 21: همان(

   پذيري تكامل. 5ـ1
 هويت معتقدند كه كساني برخالف مالصدرا
 حيوان را انسان ماهيت و است ثابتي امر انساني
 انسان اخير فصل ناطق كه اندكرده تعريف ناطق
 ديگر نوع به صيرورت و تحول امكان كه است

 برخي تفسيرو  ويلأت با ،)20: همان( است ناشدني
و ) 48: فاطر؛ 257: ؛ بقره14: حشر( قرآني آيات
 است باور اين بر ،شهودي ادعايو  فلسفي تحليل

 معيني ةدرجو  معلوم مقام داراي انساني نفس كه
 هويت داراي ماديو  دنيوي زندگي در بلكه نيست
 حال در لحظه هر كه است متحركيو  سيال

 فعل به قوه از خروجو  كمال ،ترقي ،صيرورت
 ةماد از مركب طبيعي نوع انسان رو اين از .است

 پذيرش قابليت كه است كمالي صورتو  عنصري
 افعالو  اعمال حسب به كه دارد مختلفي انواع
، بهيمي يا شيطاني يا ملكي صورت به ارياختي

 آخرت عالم به اكتسابي صورت همان با و تبديل
  ). جا همان( شود مي منتقل
 اخير فصل مالصدرا كه آنجا از، ديگر طرف از
 عقايد و اعمال از طريق مكتسبه صور را انساني

 با عيني يا نزديك ةرابط اخروي بدن ،داند مي
 مراتب رو اين از .ددار عمل تجسمو  كيفر ،پاداش
 ملكاتو  اعمال مراتب به آخرت عالم در انساني

 بدن عين كه دارد بستگي دنيا زندگي در اكتسابي
 :1385 ،آمليزاده  ؛ حسن85: همان( است اخروي

أن المحشور إلیه اإلنسان في القیامة هو من « .)740
األخرویة المثالیة المکسوبة لألرواح بحسب   األبدان

 ،شيرازي صدرالدين( »خالقهم و ملکاتهمأعمالهم و أ
   .)194و  21/ 9: 1410، همو؛ 611 :1378

  خيال تجرد. 6ـ1
 جداي و مستقل مثالي بدن به كه اشراقيون برخالف

 در نفس تجرد به مالصدرا معتقدند، مادي بدن از
 بر وي ).248: 1361 همو،( دارد باور خيال ةمرتب

 عتقدم ،وجود در تشكيكو  جوهري حركت اساس
 حركت با تواند مي طبيعي ةمرتب در انسان است

واجد  و رسد مي نفساني ةمرتب به اشتدادي تدريجي
 غيبي هاي صورت كه اي شود به گونه تخيل ةقو

 .)277 و 372/ 8: 1410 همو،( كند ادراك را مثالي
 احكام به محكوم خيال ةقوكه  است باور اين بر او

 بين بدن، از نفس تعلق قطع با و نيست ماده
 در زيرا شود نمي ايجاد تفاوتي تخيل و احساس

 .شود مي برطرف حسي ادراك موانع صورت، اين
 كار تصور صرف با ديگر عالم در نفس رو اين از

 تصريح وي .ندارد ماده به نياز و دهد مي انجام
 از ناشي و نفس خود مخلوق مثالي بدن كه كرده
 ايننابرب .است خيالي صور و ادراك تمثل و تخيل
 است مثالي شبح نفساني، مفارق جوهر هر مالزم

 .گيرد مي تأنش اش هاي نفساني هيئت حسب بر كه
 مادي غير بدني ،رستاخيز محشوردر بدن رو اين از
 است اخروي بدن مانند كه است خيال ةقو ةنتيج و
   .)298/ 4 :الف1366همو، (

 جدايي از بعد نفس براي آنچه مالصدرا نظر از
 عجب« به نبوي روايات در و ماند مي باقي بدن از

 اخروي بدن مواد و هيوال ،است شده تعبير »الذنب
 ةقو كه چرا ،است خيال ةقو همان بلكه نيست
 و نباتي ،طبيعي قواي وجودي ةدرج آخرين خيال

 در و شود مي حاصل انسان در كه است حيواني
 ،است نفساني و باطني تصورات همان ،حقيقت
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 نيست عنصري مادي عالم آخرت عالم كه چرا
 متخيل جوهر ،بنابراين ).221 /9 :1410 همو،(

 اجزا تفرق و مرگ از بعد كه است امري انساني
 را طبيعي عالم آدمي، نفس با همراه و مانده باقي
 را جسماني هاي صورت تواند مي و كند مي رها

 وجود تواند مي انسان رو اين از .كند مشاهده
 در كه گونه همان را خود يدنيو بدن و جسماني
 نفس كه گونه همان ،كند تصور بوده دنيوي زندگي
 كند مي تصور خواب عالم در را خود بدن آدمي

  .)221 /9 :1410 همو،(
 كه هو نتايج حاصل شدهاصول ياد به توجه با
 مالصدرا، اند كرده تبيين را اخروي بدن وجود ةنحو
 مثليت و دانسته دنيوي انسان عين را اخروي انسان

 كه الزمة اينكه كند مي تصريحو  است كرده رد را
 كه است اين باشد دنيوي مانند بدن اخروي بدن

 را پندار اينو  باشد عاصي غير آخرت در معاقب
 است دانسته معاد نفي مستلزم، بودن ظلم بر عالوه

 بدن عينيت او البته .)365/ 5 :الف1366 همو،(
 چرا داند نمي زمال دنيوي صفات تمام در را اخروي

 به آدمي نفس را اخروي كيفرو  پاداش معيار كه
 كه گونه همان، داند مي الجمله في آالت ةوسيل

 پيري در ولي كند جنايت جواني در اگركسي
 مجرم غير شونده گويند عقاب نمي شود مجازات

 به روح وجود، كيفرو  پاداش معتبردر كه چرا است
 وجود با هم نآ كه است الجمله في آالت ةوسيل
  )3(.)جا همان( است باقي بدني اجزاي در تغيير

مالصدرا عالوه بر داليل عقلي در تبيين بدن 
از  ،اخروي به برخي روايات نيز استدالل كرده است

 »فیه الّصور  یباع اّن في الجّنة سوقاً «جمله روايت نبوي 
ها به فروش  در بهشت بازارى است كه صورتيعني 
را به لطف خدا در  »سوق« مالصدرا ؛رسد مى

 همو،(ويل كرده است أآفرينش صورت اخروي ت
یحشر الناس علی صور نیاتهم « يا روايت. )425: 1380

» و یحشر الناس علی صورة یحسن عندها القردة و الخنازي
در قيامت مردم بر اساس  ؛)153 :1360 همو،(

شوند كه برخي به صورت  هاي خود محشور مي نيت

مالصدرا . شوند محشور ميخوك و ميمون 
صورت برزخي  هدر اين روايات را ب» صورت«

ويل و أاخروي و صيرورت نفس به حسب ملكات ت
  ).385 /1  :1383سبزواري (تفسير كرده است 

  تحليلو  نقد. 2
اگر چه مالصدرا بر عينيت بدن اخروي و بدن 

عرفان  ،دنيوي پافشاري كرده و آن را منطبق بر قرآن
: 1410 ،صدرالدين شيرازي( ه استو برهان شمرد

هماني در  اين» عينيت«ولي منظور وي از ) 197/ 9
 ،بدن اخروي و دنيوي نيست ةماده و عناصر سازند

چرا كه مواد و هيوالي دنيوي را در بدن اخروي 
آنچه در شخص محشور  اواز نظر . داند دخيل نمي

معتبر است، جسميت ناشي از نفس به حسب 
از اين رو  .)200: همان(ت صفات اكتسابي اس

 ،منظور مالصدرا از بدن اخروي محشور در قيامت
أن المحشور إلیه اإلنسان في القیامة هو « ؛بدن مثالي است

بدن  .)611: 1378 همو،( »األخرویة المثالیة  من األبدان
ملكوتي كه از لوازم نفوس، نوراني، فناناپذير، غير 

خالق و با ا ،طبيعي، جامع تجسم و تجرد است
/ 1: ؛ همان338/ 9: 1410 همو،(ملكات تناسب دارد 

توان گفت  از اين رو مي ،)611: 1378، همو؛ 300
سيس اصول و قواعدي بر أبا ت مالصدرااگرچه 

و كرده عينيت بدن اخروي با بدن دنيوي استدالل 
كول و أآكل و م هةاز جمله شب ،بسياري از شبهات

 است، سخ دادهتناسخ ملكي در معاد جسماني را پا
هماني در صفات بدن دنيوي  ولي هرگز عينيت و اين

در حالي كه  ،اثبات نكرده استرا و اخروي 
بر عينيت بدن  قرآناز ظاهر آيات فراواني كم  دست

اخروي با بدن دنيوي و عنصري بودن آن تصريح 
با اين تفاوت كه يكي هويت  ،)52 و 78: يس( دندار

ارد كه از حيات دنيوي و ديگري هويت اخروي د
اَر اآلِْخَرَة َلِهَي اْلَحَیواُن «؛ مند است برتري بهره َلْو   انَّ الدَّ
   .)64: عنكبوت( »کاُنوا َیْعَلُموَن 
 و اخروي بدن عينيت است معتقد مالصدرا

 در عينيت صرفاً آمده ديني نصوص در كه دنيوي
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 از .)36/ 9: 1410 صدراي شيرازي،( است صورت
 صورت« به روايات در »صورت« حمل ،طرفي

 از متخذو  حكما مصطلح »و بدن مثالي خيزبر
و  مثالي بدن به آن ويلأتهمچنين و  يونان ةفالسف
 كهعالوه بر اين ،استمل أقابل ت يامر اعمال تجسم

 صفاتو  اخروي صورت تعيين در مالصدرا
و  بوزينه مانند حيوانات صفات برخي به نفساني
  .نيست عقالني دفاع قابل كه جسته تمسك خوك

  اخروي بدن بارةدر طباطبايي عالمه مباني. 3 
 ،متعاليه حكمت مباني از پيروي با طباطبايي عالمه
 روحاني بقا درو  جسماني حدوث در را نفس
 به وابستگي در را بدن و نفس ةرابطاو . داند مي
 روغن از نورو  درخت از ميوه پيدايش مانند ماده
 از پيروي بيانگر كه )4(است كرده بيان چراغ

با . است نفس جسماني حدوث ةنحو در مالصدرا
 عالمه و فلسفي تفسيري آثار در ملأبا ت ،اين حال
با ديدگاه مالصدرا  نيز ميان ديدگاه اوهايي  تفاوت
 بحث در عالمه. شود مي ديده اخروي بدن ةدربار
 معتقد و كرده دفاع عينيت ديدگاه از جسماني معاد
 مثليتو  دنيوي انسان با روياخ انسان عينيت به

و  تبيين در او. است اخروي بدن با دنيوي بدن
 متعدد نقليو  عقلي مباني به اخروي بدن چگونگي
  . شود مي ذكر آنها ترين مهم كه جسته تمسك

  االمثال حكم ةقاعد. 1ـ3
 بدن و نفس و ةعالمه طباطبايي با توجه به رابط

 وي بااثبات كرده است كه جسم دني ،مرگ ةلئمس
تعالي  شود ولي خداي آمدن مرگ از انسان جدا مي
اين مطلبي است  .بخشد در قيامت به او حيات مي

 بسياري از آيات معاد نيز سازگار است كه با ظواهر
در تبيين اين مسئله عالوه بر او ). 52و  78: يس(

تمسك » حكم االمثال«عقلي  ةدليل نقلي، به قاعد
نه كه شدني است بدن همان گو«: گويد و مي كند مي

تواند دوباره هم بازآفريني  دنيوي آفريده شود، مي
زيرا حكم امثال در  ،شود و امكان زنده شدن را دارد

: 1417 ،طباطبايي( »جواز و عدم جواز يكسان است
بدن  از اين رو منعي در همانندي روح و ،)140/ 19

  . رداخروي انسان وجود ندادنيوي با روح و بدن 

  نفس به صتشخ. 2ـ3
ماواِت َو « ةيآ به توجه با عالمه ذي َخَلَق السَّ او َلْیَس الَّ

ْرَض ِبقاِدٍر َعلی
َ
ْن َیْخُلَق ِمْثَلُهْم   اْأل

َ
 ،)81: يس( »أ

: گويد مي و داند مي نفس به را آدمي تشخص
 انسان همان ةاعاد، آيه اين در مثل خلقت از منظور«

 موجودى، انسان حقيقت كه چرا، است دنيوي
 دنيوي ةئنشكه در  است بدني و نفس از مركب
 است گونيو دگر تغيير حال در آن اجزاى پيوسته

 شئجز يك نابودى با مركبى هر كه آنجايي از و
 قبلي انسان از غير، آنى هر در انسان، شود مى نابود

 و است ثابت شخصيتش كهي ، در حالبود خواهد
 روح به انسان شخصيت كه است جهت بدان اين
، كند مى حفظ را او آنات ةهم در كه است يآدم
 تغييرات و ماده از منزه و مجرد آدمى روح كه چرا
 »ندارد راه او در فنا و مرگ رو اين از، است مادي

   .)114/ 17  :همان(
 قيامت در كه بدنى :نويسد مي باره در ايناو 
 مقايسه دنيوي بدن با وقتى، شود مى آدمى كالبد
 صاحب انسان ولى ،بود هدخوا بدن آن مثل ،شود
ابق مقايسه س بدن صاحب انسان با وقتى الحق بدن

فالبدن الالحق من اإلنسان « ؛شود عين آن خواهد بود
إذا اعتبر بالقیاس إلی البدن السابق منه کان مثله ال عینه 
لکن اإلنسان ذا البدن الالحق إذا قیس إلی اإلنسان ذي 

الشخصیة بالنفس و البدن السابق کان عینه ال مثله ألن 
   .)112: همان( »هي واحدة بعینها

باره  اين در تعالي خداي چرا كهاين ةدربارعالمه 
 كار به را عين ةو واژ كرده استفاده مثل ةواژ از

 منكران ترديد كه رو ن از آ«: گويد مي ،است نبرده
 بدن اجزاى بازآفرينى به خدا توانايى ةدربار قيامت
 ،است بودهيل به خاك شده ن كه پوسيده و تبدانسا
» عين« ةواژ جاى به ،اشكال با پاسخ هماهنگى براى
 آياتي رو اين از .است كرده استعمال را »مثل« ةواژ
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 »است عينيت بيانگر آنهاست در مثل از سخن كه
 ةآي در خداوند كه گونه همان؛ )348/ 1: همان(

 است كرده »عين«به  تصريح سياقى چنين در ديگر
 عين تواند مى خداوند كه معنا اين به ،)33: احقاف(

  .كند زنده را مردگان همان
در آيه  »مثل« عالمه برخالف مالصدرا كه معناي
كرده است  را معناي مماثل در حقيقت نوعيه ذكر

: گويد مي ،)368/ 5: الف1366 ،صدرالدين شيرازي(
اصطالح رايج عقلي ، در آيه» تبديل امثال«منظور از «

زيرا  ،عي و اختالف شخصي نيستيعني اتحاد نو
توان  است و نمي» ءخود شي«غير » ءمثل شي«

بلكه آفرينش  ،حجت را بر منكران معاد تمام كرد
پي و تبدالتي است  امثال به معناي آفرينش پي در

   ).121: 1394 ،طباطبايي( »شود كه در آن انجام مي

   نفس بودن وحدت عامل. 3ـ3
 ،متعاليه حكمت اصول پذيرش با طباطبايي عالمه
 حركتو  وجود در تشكيك، وجود اصالت مانند

 در آدمي بخش وحدت عامل«: نويسد مي ،جوهري
 مرگ از بعد كه است روح اخرويو  دنيوي زندگي

 هاى بدن كهچنان درآمده هم بعدي كالبد در هم
. است يكى روح بودن يكى خاطر به دنيوي متعدد
 جهت هب هم مرگ از قبل و مرگ از بعد هاى بدن

   .)همان( يكديگرند عين، روح وحدت
 اجزايو  بدن به انسان شخصيت است معتقد او
 با هم آن كه اوست نفس به بلكه ،نيست او مادي
 مادي بدن اجزاي تنها بلكه، رود نمي بين از مرگ

 مثل جديد بدني دوباره خداوندو  شود مي متالشي
 گيرد مي تعلق آن بهنفس  و كرده ايجاد اول بدن

  .)300/ 11 : 1417 مو،ه(
 بدني با اي مرتبه هر در نفس عالمه نظر از
 در .است روح نمودو  سايه بدن آن كه است همراه
 با نفس استكمال با مطابق بدن هم آخرت ةنشئ
 اخروي نفس چونو  شود مي محشور آخرت نظام
 ةساي هم بدن و بوده دنيا در كه است نفسي همان
 بدنو  نفس تعيني پس، اوست تابعو  نفس آن

   .)377/ 2 : همان( است محفوظ آخرت در همچنان

   نفس از جسد تبعيت. 4ـ3
: گويد نفس و بدن در آخرت مي ةرابطة عالمه دربار

بدن اخروي آفرينشي مخصوص به خود دارد و اين 
اي كه  به گونه ،گونه نيست كه بدن تابع نفس باشد

نفس خالق بدن بوده و بدن اخروي قيام صدوري به 
 كرده ترسيم چنانكه مالصدرا( نفس داشته باشد

نفس به اين  بلكه تبعيت جسد اخروي از ،)است
اي تابع نفس در همان  معناست كه جسد در هر نشئه

مرتبه است ولي اين گونه نيست كه نفس تابع بدن 
   .)300/ 11؛ 131/ 7؛ 38/ 2: همان( باشد

 به مرغان شدن زنده داستان بهباره  اين در وي
 كرده استناد) 260: بقره( )ع( ابراهيم حضرت يدعا

 متوجه )ع( ابراهيم حضرت دعوت: نويسد و مي
 اصل ،نفوس كه چرا ،است بوده حيوان بدنو  روح

، كنند مي پيروي نفوس از كه رو آن از ها و بدن
 بدن نسبت :گويد مي تمثيل مقام در سپس او. فرعند

 بصاح با سايه نسبت مانند اي ونهگ به روح به
 به سايه صاحب اگر كه معنا اين به ،است سايه
 متمايل طرف آن به نيز سايه، شود متمايل طرفي
 نيز سايه شد معدوم سايه صاحب كه همين ،شود مي

 تعيين به جسد تعين رو اين از، شود مي معدوم
إن أجسادها تابعة ألنفسها ال « ؛دارد بستگي روح

عکس، بل نسبة بالعکس فإن البدن فرع تابع للروح ال بال
 »البدن إلی الروح بوجه نسبة الظل إلی الشاخص

  .)377/ 2 : همان ،طباطبايي(

 با اي مرتبه هر در آدمي نفس ،اساس اين بر
 ،سايه و نمود او است بدن آن كه است همراه بدني

 با مطابق خرتآ ةنشئ در بدن اين كه اي به گونه
، از شود مي محشور نفس استكمال با اخروي نظام

  . است قراراين رو بين آنها عينيت بر

   تحليلو  نقد. 4
 بدن همانندي اثبات براي طباطبايي عالمه چه اگر

 حكم عقلي دليلو  آيات به دنيوي بدن با اخروي
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 گفت بتوان شايد ولي است كرده تمسك االمثال
 و »عينيت« بيان مقام در ،عالمه استناد مورد ةآي
 و »خالق«ة واژدو  ةقرين به بلكهنيست  »مثليت«
 قدرت بيان مقام در، يسسورة  81ية در آ» عليم«

 ،است معاد منكران استعباد رفعو  بازآفريني در خدا
 اند بسياري از مفسران نيز گفتهكه  گونه همان

/ 8 : 1372 ،طبرسي ؛263/ 4 : 1415 ،كاشاني فيض(
 )ع( ابراهيم حضرت داستان كه گونه همان ؛)681

  .است معاد امكان نبيا مقام در مرغانو 
» لحوق بدن به نفس« ةهمچنين تمسك به جمل

د كه منظور از انانگيز اين شبهه را برمي ،در روايت
كدام بدن است؟ بدن » لحوق نفس به بدن«بدن در 

الحاق به » لحوق«دنيوي يا اخروي؟ اگر منظور از 
همان بدن ملكوتي برزخي است  ،بدن اخروي باشد

» لحوق«است و اگرمنظور از  كه مالصدرا به آن معتقد
همان اشكاال ت  ،پيوستن به اجزاي بدن دنيوي باشد

از اين رو برخي از حكما با  ؛معاد جسماني باقي است
تمسك به برخي روايات در صدد حل آن 

برخي شبهات رغم اينكه  اما آنها نيز علي )5(.اند برآمده
باز هم اصل شبهه تا حدودي به قوت ، اند را حل كرده

  .)330: 1381، آشتياني(د باقي است خو

 طباطبايي عالمه و مالصدرا ديدگاه تفاوت. 5
  اخروي بدن بارةدر
 پرداخته آنها به قبل مباحث در كه آنچه به توجه با

 طباطبايي عالمه و مالصدرا ديدگاه هاي تفاوت، شد
 شرح به، اجمال به توان مي را اخروي بدن دربارة
  .نمود بندي دسته ذيل

چه مالصدرا به عينيت بدن اخروي و بدن  اگر. 1
جد پايبند شريعت و  دنيوي تصريح كرده و خود را به

اخذ حكمت از مشكات نبوت معرفي كرده است 
ولي هرگز ) 303/ 8: 1410، صدرالدين شيرازي(

معتقد به عينيت بدن اخروي با بدن دنيوي عنصري 
وتي و مثالي كبدن مل بلكه آنچه اثبات كرده ،نيست
برخي از نويسندگان در صدد  رغم اينكه علي .است

تفكيك مشرب فلسفى و روش وحيانى مالصدرا 

كنند اثبات  خواهند ميو با تقطيع عبارات وى،  اند بوده
كه وى در مشرب وحيانى بيان  اي كه معاد جسمانى

 ،حكيمي( معاد جسمانى با بدن عنصري است كرده،
ي برخو همچنين با وجود اينكه  ،)297: 1381

ظهور در بدن اخروي  نيزمالصدرا خود عبارات 
 ؛367 :تا بي ،صدرالدين شيرازي( )6(عنصري دارد

ولي با  ،)348/ 5: الف1366، همو ؛510: 1380، همو
توان گفت كه  مي ويمل در آثار فلسفي و تفسيري أت
در صدد اثبات معاد جسماني با بدن اخروي  او

 ،همو ؛200/ 9: 1410 همو،(ملكوتي مثالي است 
مگر اينكه گفته شود ديدگاه  ،)371/ 5: الف1366

بدن اخروي همان تفسيري  ةدربار مالصدرانهايي 
وحياني داشته  مشرباست كه وي از بدن اخروي در 

آثارش  هم با صراحت وي در ديگر كه آن ؛است
  . سازگار نيست

 معتقد طباطبايي عالمه كهاست  حالي دراين 
 جسماني معاد در هاييتن به مثالي بدن اثبات است
 بدن هم دنيوي زندگي در كه چرا ،نيست كافي
 اي از اين رو به گونه ،است همراه انسان با مثالي
 اخروي بدن در را آن خاص معناي به مادهو  جسم
 جسم ،مالصدرا برخالف او. است دانسته دخيل

و  دهد مي دخالت جسماني معاد در را عنصري
و  ماده داراي كه دنك مي تصوير قيامت در بدني

 و دنيوي بدن آنة ماد كه اي به گونه ،است صورت
 ديدگاه كه مطلبي ؛است مجرد نفس آن صورت
ديدگاه  از را قيامت در محشور بدن ةدربار عالمه

  . كند مي جدا مالصدرا
از نظر عالمه بدن اخروي با حفظ شرايط . 2

شود بلكه نفس در هر  دنيوي در آخرت حاضر نمي
و احكام خاص همان عالم را دارد، از عالمي وجود 

تابع هم  ،اين رو متبوع در هر عالم هر طور قرار گيرد
تابع بودن بدن  ،به اين ترتيب .كند از آن پيروي مي

نسبت به نفس از نظر عالمه به همان معنايي كه 
بلكه به اين معناست كه  نيستمالصدرا باور دارد 

سب آن به سپس بدن متنا شود، ميابتدا نفس ايجاد 
 وند است،و روابطي كه علم آن نزد خدا آيد ميوجود 
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من األحیاء، أو  الله سبحانه إذا أوجد حیاً « ؛شود ايجاد مي
أعاد الحیاة إلی أجزاء مسبوقة بالحیاة فإنما یتعلق إیجاده 

ثم یتبعه أجزاء المادة بروابط  بالروح الواجدة للحیاة أوالً 
بها علما فیتعین الجسد محفوظة عند الله سبحانه ال نحیط 

 ).377/ 2: 1417طباطبايي، ( »بتعین الروح من غیر فصل
تناسب بدن دنيوي با نفس در عالم دنيا مانند تناسب 
بدن مثالي با نفس در عالم برزخ و تناسب بدن 

يعني نفس در  ،اخروي با نفس در عالم آخرت است
  .هر عالمي بدن متناسب با همان عالم را دارد

ن گفت ديدگاه عالمه مانند نظر شايد بتوا
سبزواري است كه بدن اخروي را حقيقت بدن 

حقيقه و  ةرابطرا نفس و بدن  ةدنيوي دانسته و رابط
از  .)747 :1372سبزواري، (رقيقه ذكر كرده است 

از منظر عالمه آنچه در قيامت محشور  اين رو
شود مجموع نفس و بدن است و اشكالي ندارد  مي

م معناي خاص خود را داشته كه در قيامت جس
نتيجه عينيت بدن دنيوي و اخروي محفوظ  در .باشد
ها  بدون اينكه ملتزم شباهت در تمام ويژگي ،است

با استناد به  از آغاز تا انجام ۀرسالدر  او. شده باشد
 الحاق نفس به بدن دنيويبه  ،)ع(روايت امام صادق 

بدن  هاي بدن اخروي از ويژگيو برخورداري 
  .)120: 1394 ،طباطبايي(وي معتقد است دني

 ماده دنيوي، بدن كه است اين عالمه سخن
و  ستا دنيا عالم در صورت عنوان به نفس براي
 در صورت عنوان به نفس براي ماده ،اخروي بدن
 كه حالي در ،)395: 1391، غفاري( آخرت عالم

 بعد خداوند براي اجتناب از اين ادعا كه مالصدرا
 قرار نفس براي ماده را آن خرويا بدن خلق از
 داند نمي نفس براي ماده را اخروي بدن ،دهد مي
 جسماني ةماد از اخروي بدن است معتقد بلكه

 صفات حسب به نفس از بلكه گيرد نشأت نمي
 صدرالدين( شود مي حاصل صفاتو  هيئات
  ). 200/ 9 :1410 ،شيرازي

 عالمه طباطبايي در بدن اخروي كمتر بر. 3
كه  حالي كيد كرده است درأنفس ت خالقيت

قيام صدوري بدن اخروي نسبت به از مالصدرا 

بين بدن اخروي و  تفاوت. گويد سخن مينفس 
دنيوي اين است كه بدن اخروي تابع است و اين به 
معناي خالقيت نفس و انشاي نفس نسبت به بدن 

خواهد ماده را  اما عالمه به نحوي مي .اخروي است
كه مراد  حالي دخالت دهد در در معاد جسماني

بلكه جسم  ،مالصدرا از جسميت بدن مادي نيست
  . سازد نوري مثالى است كه روح براى خود مى

شايد بتوان گفت اين اختالف نظر به ابزار 
حكيم  شناخت حيات اخروي از منظر اين دو

جزئيات  ،عالمه برخالف مالصدرا .دگرد بازمي
نقلي و وحياني حيات اخروي را بيشتر با رويكرد 

 ،طباطبايي( مورد بحث و بررسي قرارداده است
ازاين رو تفاوت وي با مالصدرا  ،)328/ 1 :1417

ي موارد برخبا صراحت تمام در  كه اين است
شواهد و داليل نقلي را بر دليل عقلي و فلسفي 

البته اين سخن به معناى . ترجيح داده است
و عقل  ايمان ةاعتمادي به عقل و تفكيك حوز بي

نيست، بلكه بدين معنا است كه در وادى شناخت 
مدد از وحى و با تكيه بر  توان بى حيات اخروي نمي

به معرفت كامل  ،عقل مستقل از نقل خطاناپذير
چرا كه ايمان به حيات اخروى ناشى از  ،رسيد

اعتماد به پيامبران الهي است كه با براهين عقلى و 
 از اين .ده استمنطقى حجيت گفتار آنها اثبات ش

مانند  ،هاى حيات اخروي رو فهم بسيارى از ويژگى
بهشت و جهنم و بدن  ةصراط، ميزان، محدود

 .اخروي در گرو ايمان به پيامبران و وحى الهى است
برخي شارحان و مدافعان حكمت به همين دليل 

 اترا از متشابه معاد ةمتعاليه آيات و اخبار در مسئل
تسلط به علم  بر دقيق آن عالوهكه در فهم  اند دانسته

 ةاستمداد از مقام ربوبي و ائم ،معقول و منقول
 ). 85 :1381 ،آشتياني( است مالزنيز  )ع(معصومين 

 برخى با آنچه عقل محدوديت به اعتقاد البته
 با را ايمانى مبانى و معتقدند اند گفته غربى متفكران

: 1379 ،ديگرانو  پترسون( دريافت توان نمى عقل
 محدوديت به اعتقاد معناي. تفاوت دارد ،)72ـ91
 عقل براي امور از برخى ادراك كه است اين عقل
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 همان، دارد بيرونى كمك به نياز و است محدود
 كسي« : نويسد مى باره اين در مطهرى شهيد كه گونه
 خود تفسير به درصد صد معاد باب در بزرگان از

 كه درسن مى مراحلى به باالخره و نيست مطمئن
/ 4: 1374 ،مطهري( است تعبد و تسليم ةمرحل
 عالمه ديدگاه گفت توان مي رو اين از). 680

 مالصدرا با مقايسه در اخروي بدن ةدربار طباطبايي
  .است تر همراه ديني ظواهر با

  گيري نتيجهبحث و 
ويل أو تفسير و ت ،سيس اصولأچه مالصدرا با ت اگر

دنيوي تصريح وحياني به عينيت بدن اخروي و بدن 
ولي هرگز مدعي اثبات بدن اخروي با جسم  ،كرده

بدن مثالي و ملكوتي را اثبات  عنصري نبوده و صرفاً
 و بدني كه نوراني، جامع تجرد و تجسم ؛كرده است

خيال ناشي شده و با  ةكه از قواست از لوازم نفوس 
ماده و  او. اخالق و ملكات آدمي تناسب كامل دارد

داند  جسم اخروي معتبر نمي در هيوالي دنيوي را
اخروي را برگرفته از ملكات نفساني  ةبلكه ماد

انشاي نفس و  اب اكتسابي در دنيا دانسته كه صرفاً
  . آيد فاعليت آن به وجود مي

 معاد ةمسئلمورد  در طباطبايي عالمهاما 
 تشكيكو  وجود اصالت پذيرش ضمن ،جسماني

آدمي و اينكه حقيقت  جوهري حركتو  وجود در
 بدن در دنيوي ةمادكه  كرده اثبات، به نفس است

و  ماده داراي اخروي بدنو  دارد دخالت اخروي
 معتقد ،مالصدرا مباني از پيروي با او. است صورت
 بدن به ،برزخيو  مثالي بدن حفظ با انسان است

 را برزخي بدن اثبات ولي دارد تعلق نيز اخروي
  . داند نمي كافي جسماني معاد در تنهايي به

چه عالمه به مباني حكمت متعاليه پايبند  اگر
ولي اعتماد ، استدالل كردهمباني آن  ر اساسو باست 

بيشتر وي در چگونگي حيات اخروي به داليل 
ضمن استدالل عقلي در معادشناسي  او. وحياني است

معتقد است جزئيات عالم آخرت مانند چگونگي بدن 
توان با مباني  نمي اخروي كه در كتاب و سنت آمده را

مطلبي كه بسياري از پيروان حكمت  ؛عقلي اثبات كرد
آشتياني، حكيم  الدين سيدجاللمتعاليه از جمله 

  . اند شهيد مطهري نيز به آن تصريح كرده و زنوزي
 ،متعاليه حكمت اصوله ب اعتماداز آن سود، 

 نفس به دادن اصالت، وحياني مباني به پايبندي
و  پاداش در نفس دانستن كمالو  ،بدن به نسبت
  .است الهي حكيم دو اين اشتراك موارد از ،كيفر

  هانوشتپي
 

متعلق نزولى كه  مثال) 1 :وجود مثالي بر دو قسم است. 1
عالم قبل از تعلق نفس به بدن مادى در قوس نزول و از به 

بدن مثالي و « يا مثال صعودي) 2 .مراتب علم خدا است
ه روح آدمي بعد بدن لطيفي ككه عبارت است از » برزخي

منزه از عوارض جسمانى و  از مرگ به آن راه پيدا كرده و
در كتب عرفانى جسد را اعم از جسم اطالق  .مادى است

اي كه هر جسمي جسد است، ولى هر  اند به گونه كرده
كه به   هاى مثالى مانند بدن ،گويند جسدي را جسم نمي

 ،شود گويند ولي جسم بر آنها اطالق نمي آنها جسد مى
بدن . منظور بدن مثالي از منظر مالصدرا همين معنا است

مثالي، متوسط جامع تجرد و تجسم است؛ يعني در عين 
بودن واجد برخي از خصوصيات  تجرد، به دليل جسماني

/ 9: 1410 ،صدرالدين شيرازي( هستعالم اجسام نيز 
 .)299/ 6  :1381 ،آمليزاده  حسن؛ 300

آيات و احاديث : نويسد باره مي در اين آشتياني استاد. 2
در معقول  انصاحب نظر است و  متشابه معاد ةلئدر مس

اى به  لهئمس؛ توانند در اين باره نظر دهند مي و منقول
معاد در بين مسائل مربوط به اصول ة لئعويصى مس

شخص محقق در عقايد بايد از مقام . عقايد وجود ندارد
بخواهد كه واقع  ربوبى و از ارواح پاك منغمران در حق

اى از آن باشد، به انسان مكشوف  را اگر چه درجه
 .)85 :1381 ،آشتياني( نمايند

خيالي اخروي   چگونگي صدور بدن ةدربار مالصدرا. 3
در برخي از آثارش،  كرده است؛ و فاعل آن دو نظر بيان

كه نسبت است  آدمي دانسته اخروي را نفس فاعل بدن
 از در عالم آخرت به تبعيت و به بدن وجود ظلي دارند

: 1380، صدرالدين شيرازي(شوند  نفس موجود مي
هاي  ولي در برخي از آثار ديگر خود، صدور بدن) 461

 ؛الهي اسناد داده است ةاخروي را به عالم امر و اراد
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جمیع األبدان االخرویة و األکوان الثانویة انما نشأت من «

الّله التي تنبعث منها العالم األعلی دفعة واحدة بحسب ارادة 
 .)400 /5: الف1366، همو( »عالم االمر

و  فالنفس بالنسبة إلی الجسم الذي ینتهي أمره إلی إنشائها ـ« .4
ـ بمنزلة الثمرة من الشجرة و  هو البدن الذي تنشأ منه النفس

 .)353/ 1 : 1417 ،طباطبايي( »الضوء من الدهن بوجه بعید

 طبرسي احتجاجاز  روايتيمدرس زنوزي با استناد به . 5
بر اساس مباني حكمت متعاليه  و )350/ 2: 1401(

 همان طورى كه بين هر نفسى با نفس ديگر :نويسد مي
ز وجودى يا تمايز از ناحيه ملكات و صور نيات، تمي

ذاتى وجود دارد، بين ابدانى كه مجارى تنزالت نفوسند 
برقرار  ز ذاتيتمي ، نيزكه از آن به خاك طاليي ياد شده

 و هر بدنى از بدن ديگر متمايز است و در قيامت خاك
: به نقل از( گردد هر نفسي به همان بدن دنيوي بازمي

 ).327 :1381 ،آشتياني

یحتمل أن یراد ان احیاء العظم و ردها الی ما کانت غّضة « .6
رطبة ذات حیوة و حس بعد موتها و یبسها و تفّتتها و ان کان 

في نظر العقول البشریة، اال  ا و استحقاقهاعن استعداده بعیداً 
أن لکل مادة من المواد یتصور بینها و بین أّیة صورة شریفة أو 

امور متوسطة متالحقة متفاوتة في القرب و البعد  خسیسة تراد
الی تلك الصورة، و یکون لحوق تلك األمور واحدا بعد آخر 

 ،ازيصدرالدين شير(» مقربا لها من الفاعل الواهب للصور
  .)348/ 5 :الف1366

 منابع

  .قرآن كريم
 .المسافر شرح بر زاد .)1381(الدين  آشتياني، سيدجالل

 .اميركبير: تهران

 ،عقل و اعتقاد دینی .)1379( پترسون، مايكل و ديگران
ابراهيم  و احمد نراقى ةترجم .دینۀ درآمدی بر فلسف

  .وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى :تهران. سلطانى
 .عیون مسائل النفس .)1371( حسن ،ه آمليزاد حسن

  .1385؛ چاپ دوم اميركبير :تهران
 غاتيدفتر تبل :قم. کلمه کی هزار و ).1381( .ــــــ

 .ياسالم

معاد جسمانی در حکمت  .)1381( حكيمى، محمدرضا
 .دليل ما :قم .متعالیه

  
 

 
  .دارالعلم: قم .شرح منظومه .)1366( مالهادي ،سبزواري

دانشگاه : تهران. الحسنی شرح االسماء .)1372( .ــــــ
 .تهران

 .مطبوعات ديني: قم.  أسرار الحکم .)1383( .ــــــ

اسرار  .)1360(، محمد بن ابراهيم صدرالدين شيرازى
 .انجمن حكمت و فلسفه:   تهران . اآلیات

تصحيح و ترجمة غالمحسين . العرشیه).   1361( .ــــــ
 .مولى :تهران. آهني

تصحيح محمد  .تفسیر القرآن الکریم .)الف1366( .ــــــ
 .بيدار :قم .خواجوى

 .ترجمه جواد مصلح. هشواهد الربوبی. )ب1366( .ــــــ
 .سروش :تهران

. المظاهر اإللهیة في أسرار العلوم الکمالیة .)1378( .ــــــ
بنياد حكمت  :تهران. اي تصحيح سيدمحمد خامنه

  .صدرااسالمي 

 تصحيح سيد .المعاد و أمبدال .)1380( .ــــــ
 .انتشارات اسالمي :قم .الدين آشتياني جالل

و شرح تحقيق  .المسافر زاد .)1381( .ــــــ
 . بوستان كتاب :قم .الدين آشتيانى سيدجالل

 ةسسؤم :تهران. شرح اصول کافی .)1383( .ــــــ
 .تحقيقات فرهنگي مطالعات و

ألسفار العقلیة الحکمة المتعالیة فی ا). ق1410( .ــــــ
 .دار احياء التراث العربى: بيروت. األربعة

 .چاپ سنگي :تهران .شرح هدایه اثیریه .)ات بي( .ــــــ

 .رسائل فیض کاشانی .)1387(  مالمحسن، فيض كاشاني
   . عالى شهيد مطهرى ةمدرس: تهران

 .صدر :تهران  .تفسیر صافی .)ق1415( .ــــــ

 .انسان از آغاز تا انجام. )1394( محمدحسين ،طباطبايي
 .بوستان كتاب :قم. صادق الريجاني ةترجم

انتشارات : قم .المیزان فی تفسیر القرآن. )ق1417( .ــــــ
 .اسالمى

مجمع البیان فی تفسیر . )1372(فضل بن حسن  ،طبرسي
 .  ناصر خسرو :تهران . القرآن

 .نا يب: بيروت .2ج .االحتجاج .)ق1401(طبرسي، احمد 

: تهران .حدوث جسمانی نفس). 1391( ابوالحسن غفاري،
 .اسالمية انديش فرهنگ وگاه پژوهش

 .صدرا :قم .آثار ۀمجموع .)1374(مرتضي  ،مطهري


