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اقوال  با  مالصدرا  نظر  مخالفت 
اعالم در معاد جسمانی

حجت االسالم سید 
محمود هاشمی نسب
مدرس حوزه ی علمّیه ی مشهد

حجت االسالم شیخ 
شعیب حدادی
)نویسنده ی مسئول(
مدرس حوزه ی علمّیه مشهد

روح  و  جسم  همراهی  معنای  بــه  جسمانی  معاد  چکیده: 
که  است  معاد  مسأله ی  مهم  مباحث  از  همواره  قیامت،  در 
با  اســت.  گرفته  قــرار  دانــشــوران  از  بسیاری  مناقشه ی  محل 
بررسی های انجام شده پی بردیم صدرای شیرازی دیدگاهی 
می کند.  ارائـــه  معاد  مسأله ی  در  شیعه  بــزرگــان  از  متفاوت 
معاد،  علما،  اجماع  نظر  به  بنا  که  است  حالی  در  همه  این 
با احادیث رسیده  جسمانی است و نظر وی مخالفت جدی 

از اهل بیت؟مهع؟ دارد.

اهل بیت؟مهع؟،  مکتب  معادجسمانی،  مالصدرا،  کلیدواژهها: 
فقه الحدیث، محمدحسن وکیلی.

تاریخچه ی مقاله
دریافت: ۱۳۹۸/۲/۱۰
پذیرش: ۱۳۹۸/۴/۱۳



مقدمه.  

بـه دلیـل اهمیـت مسـأله ی معاد، همواره دانشـوران مسـلمان بـه آن پرداخته اند؛ 

بـه  روایـات  و  قـرآن  اسـاس مکتـب  بـر  اسـت  از علمـای شـیعه  انتظـار  میـان  ایـن  در 

ع معـاد و سـایر مباحـث اعتقـادی بپردازنـد. ایـن مهـم در حالـی اسـت  تبییـن موضـو

کـردن دیدگاه هـای خـود بـه حقیقـت معـاد، مخاطـب را از فهم  کـه مالصـدرا بـا اضافـه 

درسـت منحـرف می کنـد. اینکـه آیـا قـول او مـورد پذیـرش قـرآن، روایـات و نظـر رایـج 

علمـای شـیعه اسـت یـا نـه، مسـأله ی ایـن مقالـه اسـت.

اقوال أعالم در معاد جسمانی.  

در ابتدا به مرور نظر برخی دانشوران شیعه پیرامون معاد جسمانی می پردازیم:

کالم خواجـه نصیـر الدیـن طوسـی؟حر؟ می نویسـد:  ۱. عالمـه حّلـی؟حر؟ در توضیـح 

»اسـتدل علـی ثبـوت المعـاد الجسـمانی بأّنـه معلـوم بالضـرورة مـن دیـن محّمـد؟ص؟ 

إلیـه و  أّنـه ممکـن فیجـب المصیـر  کثیـرة بالنـّص مـع  آیـات  القـرآن دّل علیـه فـی  و 

المتفرقـة و ذلـک جائـز  األجـزاء  اإلعـادة جمـع  المـراد مـن  بأّنـه ممکـن ألن  قلنـا  إّنمـا 

.)۴۰۶ ص  بی تـا،  بالضرورة«)همـو، 

مـه مجلسـی؟حر؟ می نویسـد: »مـا یشـاهد فـی بعـض النـاس مـن نفـی بعـض 
ّ

۲. عال

کحـدوث العالـم و المعـاد الجسـمانی و نحـو ذلـک مـع اإلقـرار فـی الظاهـر  الضروریـات 
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بنبـّوة نبینـا؟ص؟ و اعترافهـم بسـائر الضروریـات و مـا جـاء بـه النبـی؟ص؟ فذلـک ألحـد 

کـون أباطیـل  کتوّهمهـم  األمریـن: إّمـا لکونهـم ضاّلیـن لشـبهة اعترتهـم فیمـا زعمـوه 

بعـض الفالسـفة و سـائر الزنادقـة برهانـًا یوجـب تأویـل األدّلـة السـمعیة و نحـو ذلـک، 

الدنیویـة ال  المضـاّر  و  القتـل  لکـن لخـوف  الباطـن و  فـی  للنبـّوة  أو لکونهـم منکریـن 

یتجـّرءون علـی إنـکار غیـر مـا کشـفوا عـن إنکاره مـن الضروریـات، و أّما إظهارهـم إنکار 

ذلـک البعـض فالرتفـاع الخـوف فـی إظهـاره الختالط عقائد الفالسـفة و غیرهـم بعقائد 

 عنـد مـن عصمـه اهّلل سـبحانه« 
ّ

المسـلمین بحیـث ال تتمیـز إحداهمـا عـن األخـری إال

)همـو، ۱۴۰۳ ق، ج ۳۰، ص ۴۸۳(.

۳. آیة اهّلل خوئی؟حر؟ درباره ی لزوم اعتقاد به معاد جسـمانی می نویسـد: »اإلیمان 

بالمعـاد الجسـمانی و اإلقـرار بیـوم القیامـة و الحشـر و النشـر و جمـع العظـام البالیـة، و 

کافـر بالضـرورة، و  کونـه جسـمانیًا فهـو  إرجـاع األرواح فیهـا، فمـن أنکـر المعـاد أو أنکـر 

البـّد أن یعلـم أّن اإلقـرار بهـذه األمـور األربعـة لـه موضوعیة فی التلبس بحلیة اإلسـالم، 

کان مسـتندًا إلـی العنـاد و  و إنـکار أّی واحـد منهـا فـی حـّد نفسـه موجـب للکفـر سـواء 

کان مسـتندًا إلـی الغفلـة و عـدم اإللتفـات الناشـئ عـن التقصیـر و القصـور و  اللجـاج أم 

کفـر منکـر المعـاد« )همـو، بی تـا، ج ۱ ص ۲۴۶- قـد دّلـت اآلیـات الکثیـرة أیضـا علـی 

.)۲۴۷

کاشـف الغطـاء؟حر؟ می نویسـد: »و یجـب العلـم بأّنـه تعالـی  ۴. آیـة اهّلل شـیخ جعفـر 

ولی بعـد أن صارت إلی التـراب، و یحّل 
ُ
یعیـد األبـدان بعـد الخـراب، و یرجـع هیئتهـا األ

کانـت، و یضّمها إلیهـا بعد ما انفصلت و بانـت« )همو، بی تا،  بهـا األرواح علـی نحـو مـا 

ج ۱، ص ۵۹(.
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نظر ماّلصدرا در باب معاد.  

کور بحث  گره های  که توانست  کسی  وکیلی در معاد شناسی می نویسد: »اولین 

صدرای شیرازی بود«)همو، ص ۴۰( 
ّ

کند فیلسوف بزرگ شیعه مال معاد قرآنی را باز 

که به صراحت در آیات و احادیث بیان شده  صدرا در اسفار معاد بدن دنیوی 
ّ

ولی مال

النشأة  که می گوید: »ال یخفی علی ذی بصیرة أن  انکار می کند، در جایی  را  است 

الطین  و  الماء  و  التراب  المخلوق من  الطور  یباین هذا  الوجود  آخر من  الثانیة طور 

ع إلی اهّلل أو القرب منه ال العود إلی الخلقة  و أن الموت و البعث ابتداء حرکة الرجو

المادیة و البدن الترابی الکثیف الظلمانی« )نک: همو، ۱۳۹۷ ش، ج ۹، ص ۱۵۳(

توضیـح  این گونـه  را  معـاد  بـاب  در  صـدرا 
ّ

مال نظریـه ی  قزوینـی  رفیعـی  مـه 
ّ

عال

کـه می فرماید: »نفس  می دهـد: »قـول چهـارم )در معـاد( مذهب صدر الحکماء اسـت 

بعـد از مفارقـت از بـدن عنصـری، همیشـه خیـال بـدن دنیـوی خـود را می نماید چون 

قـوه ی خیـال در نفـس، بعـد از مـوت باقـی اسـت و همین که خیال بدن خـود را نمود، 

از  کـه  بـا چنیـن بدنـی  از نفـس صـادر می شـود و نفـس  بدنـی مطابـق بـدن دنیـوی 

قـدرت خیـال بـر اختـراع بـدن فراهـم شـده اسـت در معـاد محشـور خواهـد شـد و ثـواب 

و عقـاب او بـا همیـن بـدن اسـت در حقیقـت در نـزد ایـن مـرد بـزرگ، بـدن اخـروی بـه 

کـه باشـد و ایـن بـدن چـه باشـد، یـا  منزلـه ی سـایه و پرتـوی اسـت از نفـس، تـا نفـس 

کتـب خـود بـا اصـول حکمیـه تقریـب  کـه در  نورانـی اسـت و یـا ظلمانـی، بـه تفصیلـی 

و تقریـر فرمـوده اسـت. لیکـن در نـزد ایـن ضعیـف، التـزام بـه ایـن قـول بسـیار سـخت 

کـه بـه طـور قطـع مخالـف بـا ظواهـر بسـیاری از آیـات و مبایـن بـا  و دشـوار اسـت زیـرا 

صریـح اخبـار معتبـره اسـت« )همـو، ۱۳۶۷ ش، ص ۸۳(.
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ارزیابی نظریه ی ماّلصدرا در معاد.  

چـون نظـر مالصـدرا بـا نظـر اجمـاع شـیعه متفـاوت اسـت بایـد دیـدگاه او را ارزیابـی 

ح زیـر ارائـه می شـود: کنیـم، ایـن ارزیابـی در پنـج بخـش بـه شـر

اّول: معـاد بـر طبـق نظریـه ی مـاّل صـدرا قائم به نفس می باشـد و بهشـت و جهنم 

در روز قیامـت از صـور خیالیـه و از منشـئات نفـس اسـت پـس در حـال حاضـر موجـود 

کـه  می گـردد  روشـن  شـود  مراجعـه  روایـات  و  آیـات  بـه  گـر  ا حالی کـه  در  نمی باشـد، 

جّنـت و جحیـم دو واقعیـت مسـتقل و حقیقتـی مـاورای انسـان و تخّیـالت او دارنـد 

پـاداش  و  عاصیـن  کیفـر  بـرای  را  دو  آن  خداونـد  و  می باشـند  موجـود  کنـون  هم ا و 

گونـه ای  مطیعیـن آفریـده و هیچ گونـه ارتباطـی بـا قـوه ی خیالیـه انسـان ندارنـد و هـر 

خ نخواهـد داد. از بـاب نمونـه بعضـی  کـه او خیـال نمایـد تغییـری در حقیقـت آن دو ر

از آیـات و روایـات را در ایـن بـاب ذکـر می نمائیـم: 

کـرم؟ص؟ در معـراج بهشـت را رؤیـت نمـوده  کـه پیامبـر ا کریـم خبـر می دهـد  قـرآن 

است:

َوی< )النجـم، 
ْ
ـُة اْلَمـأ ْخـَری * ِعنـَد ِسـْدَرِة اْلُمنَتَهـی * ِعنَدَهـا َجّنَ

ُ
>َوَلَقـْد َرآُه َنْزَلـًة أ

.)۱۵-۱۳

ْت 
َ

ِعـّد
ُ
أ ْرُض 

َ
َواأل ـماَواُت  الّسَ َعْرُضَهـا  ـٍة  َوَجّنَ ُکـْم  َرّبِ ِمـن  َمْغِفـَرٍة  ِإَلـی  >َوَسـاِرُعوا 

.)۱۳۱ )آل عمـران،  ِقیـَن<  ِلْلُمّتَ

ْت ِلْلَکاِفِریَن< )همان، ۱۳۳(.
َ

ِعّد
ُ
ِتی أ

َ
اَر اّل ُقوا الّنَ >َواّتَ

ْت 
َ

ِعـّد
ُ
أ ْرِض 

َ
َواأل ـماِء  الّسَ َکَعـْرِض  َعْرُضَهـا  ـٍة  َوَجّنَ ُکـْم  َرّبِ ِمـن  َمْغِفـَرٍة  ِإَلـی  >َسـاِبُقوا 
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)۲۱ )الحدیـد،  َوُرُسـِلِه<  ِبـاهّلِل  آَمُنـوا  ِذیـَن 
َ
ِلّل

جهّنـم،  و  بهشـت  حاضـر  حـال  در  کـه  می کنـد  داللـت  عـّدت« 
ُ
»أ ماضـی  فعـل 

ج موجـود اسـت. روایـات نیـز ایـن حقیقـت را اثبـات می کنـد؛ بـه  خلق شـده و در خـار

مثـال: عنـوان 

کـّذب النبـی؟ص؟ و  ۱. عـن اإلمـام الرضـا؟ع؟: »مـن أنکـر خلـق الجّنـة و النـار فقـد 

کّذبنـا و لیـس مـن والیتنـا علـی شـیء و خّلـد فـی نـار جهّنـم« )عالمـه مجلسـی، ۱۴۰۳ 

ق، ج ۸، ص ۱۱۹(.

۲. عـن اإلمـام الصـادق؟ع؟: »لیـس مـن شـیعتنا مـن أنکـر أربعـة أشـیاء: المعـراج و 

المسـألة فـی القبـر و خلـق الجّنـة و النـار و الشـفاعة« )همـان، ج ۸، ص ۱۹۶(. 

۳. عـن اإلمـام الرضـا؟ع؟: »مـن أقـّر بتوحیـد اهّلل … و آمـن بالمعـراج و المسـألة فـی 

القبـر و الحـوض و الشـفاعة و خلـق الجّنـة و النـار و … فهـو مؤمـن حّقا و هو من شـیعتنا 

أهل البیـت )همـان، ج ۸، ص ۱۹۷(. 

۴. عـن أمیرالمؤمنیـن؟ع؟: »و اّمـا الـرّد علـی مـن أنکـر خلـق الجّنـة و النـار، فقـال 

َوی< و قال رسـول اهّلل؟ص؟: دخلت 
ْ
ُة اْلَمأ اهّلل تعالـی >ِعنـَد ِسـْدَرِة اْلُمنَتَهـی؛ ِعنَدَهـا َجّنَ

الجّنـة فرأیـت فیهـا قصـرا مـن یاقـوت أحمـر …« )همـان، ج ۸، ص ۱۷۶(. 

أّن  و  الجّنـة و أطیبهـا و طّیـب ریحهـا  أبـی عبـداهّلل؟ع؟: »اّن اهّلل خلـق  ۵. عـن 

.)۵۵ ص   ،۷ ج  ق،   ۱۴۰۷ )الکلینـی،  عـام«  ألفـی  مسـیرة  مـن  لتوجـد  ریحهـا 

۶. عـن النبـی؟ص؟: »لّمـا أسـری بـی إلـی السـماء دخلـت الجّنـة فرأیـت فیهـا قصـرا 

مـن یاقـوت أحمـر یـری باطنـه مـن ظاهـره لضیائـه و نـوره …« )شـیخ طوسـی، ۱۴۱۴ 
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ق، ص ۴۵۸(.

صـدرا در بـاب معـاد، اصالـت وجـود و 
ّ

دوم: مهم تریـن اصـل و اسـاس نظریـه ی مال

کتـاب »تأّملـی در نظریـه ی اصالـت وجـود و وحـدت  تشـکیک در وجـود اسـت و مـا در 

که برای آن اقامه  که آن دو برهانی نیسـت و براهین و ادّله ای  کردیم  وجود« اثبات 

شـده مغالطـی اسـت و جـز کشـف و شـهود راهـی بـرای وصـول بـه ایـن نظریـه ی یافت 

کتـاب مذکـور عـدم حجیـت کشـف و شـهود را اثبـات  نمی شـود؛ هم چنیـن در ابتـدای 

کردیم. 

کـه نظریـه ی  گـر انـدک تأمّلـی در مسـأله ی معـاد شـود روشـن خواهـد شـد  سـوم: ا

مالصـدرا در بـاب معـاد بـا عدالـت حـّق تعالـی سـازگاری نـدارد زیـرا هـدف از برپایـی 

>َوَنَضـُع  یـا مطیـع اسـت.  بنـدگان عاصـی  بـه  اجـرای عدالـت و جـزاء دادن  قیامـت 

ـٍة ِمْن َخْرَدٍل  َکاَن ِمْثَقاَل َحَبّ  ُتْظَلـُم َنْفٌس َشـْیًئا َوِإْن 
َ

اْلَمَواِزیـَن اْلِقْسـَط ِلَیـْوِم اْلِقَیاَمـِة َفـال

َتْیَنـا ِبَهـا َوَکَفـٰی ِبَنـا َحاِسـِبیَن< )األنبیـاء، ۴۷(.
َ
أ

ح بـدن دنیـوی اطاعـت یـا عصیـان حـّق تعالـی  کـه اعضـاء و جـوار واضـح اسـت 

ـق 
َ
را می کننـد پـس ثـواب و عقـاب می بایسـت بـه آن تعلـق بگیـرد ولـی مالصـدرا متعّل

کـه  بـدن دنیـوی  ایـن  بـدن دینـوی می دانـد و می گویـد  بـدن دیگـری غیـر  را  جـزاء 

کـرده نابـود می شـود و حـّق تعالـی توسـط نفـس انسـان، در قیامت  اطاعـت و عصیـان 

کیفـر یـا پـاداش می دهـد،  بـدن دیگـری را خلـق می فرمایـد آن گاه آن بـدن أخـروی را 

کـه آن بـدن جدیـد هیـچ اطاعـت یـا معصیتی انجـام نداده اسـت. این  و روشـن اسـت 

امـر مصـداق ضرب المثـل معـروف اسـت: 

گردن مسگری به شوشتر زدند  کــــرد در بــــلــخ آهـــنگـــری  گـــنــه 
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کـه اطاعـت و عصیـان نموده  عقـل سـلیم حکـم می کنـد همـان اعضـاء و جوارحـی 

می بایسـت ثـواب و عقـاب داده شـوند، نـه عضـو دیگـری که اصـاًل در دار دنیـا نبوده و 

اطاعت و عصیانی از او سـرنزده اسـت. 

صـدرا در بـاب معـاد از یک جهـت مبتنـی بـر مبنای تشـکیک 
ّ

چهـارم: نظریـه ی مال

در وجـود اسـت ولـی از جهـت دیگـر متنافـی با آن اسـت. 

کـه وجودات عینی  توضیـحاینکـه: نظریـه ی تشـکیک در وجود بدین معنا اسـت 

بـاز  کشـان  االشترا بـه  مـا  بـه  آنهـا  االمتیـاز  بـه  مـا  و  دارای اختـالف تشـکیکی هسـتند 

می گـردد ماننـد: اختـالف نـور شـدید با نـور ضعیف یعنی اختالف وجودهای تشـکیکی 

به معنای اختالف در مراتب حقیقت می باشد نه اختالف در ذات و جوهر. سبزواری 

می گویـد: »لبسـاطة کل مرتبـة مـن الوجـود فلیـس فیهـا المتقـدم ممتـازا عـن التقـدم و 

ال الشـدید عـن الشـّدة و الکامـل عـن الکامـل و لـذا کان مـا بـه اإلمتیاز عـن الوجود عین 

ک« )سـبزواری، بی جـا، ص ۵۷۳(. مـا بـه اإلشـترا

بنابرایـن در دار وجـود، هیـچ موجـودی بـا موجـود دیگـر تبایـن در ذات و تخالـف 

در حقیقـت ندارنـد و اختـالف در همـه موجـودات بـه اختـالف در مرتبه اسـت و تفاوت 

در شـّدت و ضعـف در وجـود می باشـد. 

صـدرا در بـاب معـاد مبتنی بر تباین و تخالـف در ذات و حقیقت 
ّ

ولـی نظریـه ی مال

بیـن عالـم دنیـا و عالـم آخـرت می باشـد. وی دربـاره ی تفـاوت و تبایـن بیـن دنیـا و 

آخـرت می گویـد: »و بالجملـة فنحـو وجـودی الدنیـا و اآلخـرة مختلفتـان فـی جوهـر 

کانـت اآلخـرة مـن جوهـر الدنیـا لـم یصـح أّن الدنیـا یخـرب و اآلخـرة یبقـی،  الفـرد ولـو 

فهـذ الوجـود یخالـف وجـود اآلخـرة ذاتـا و جوهـرا« )همـو، ۱۳۶۳ ش، ص ۶۰۳(. 
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ع متباینتـان فـی نحـو الوجـود  »ألّن النشـأتین ااُلولـی و اآلخـرة متخالفتـان فـی النـو

ع مـن الوجـود مبایـن لجوهـر  ال فـی األوصـاف و األعـراض … فـإذن جوهـر اآلخـرة نـو

الدنیـا« )مالصـدرا، ۱۳۶۰ ش، ص ۸۷(.

او بـه جهـت اعتقـاد بـه تفـاوت ذاتـی و جوهـری بیـن عالـم دنیـا و آخـرت، حشـر 

کـه در آخـرت  بـدن دنیـوی را انـکار نمـوده و آن را مسـتحیل دانسـته و لـذا قائـل شـده 

بـا نشـئه آخـرت خلـق می شـود و محشـور می گـردد؛ و روشـن  بـدن دیگـری مطابـق 

کـه تبایـن ذاتـی و جوهـری بیـن دنیـا و آخـرت بـا نظریـه ی تشـکیک در وجـود  اسـت 

کـه اختـالف بیـن همـه ی موجـودات را بـه اختـالف در مرتبـه می دانـد نـه در ذات و 

گفـت: وجـود  حقیقـت سـازگار نیسـت بلکـه طبـق نظریـه ی تشـکیک در وجـود بایـد 

ک  آخـرت مسـانخ وجـود دنیـا اسـت چـون هـر دو در حقیقـت وجـود، وحـدت و اشـترا

دارنـد و تفاوتشـان بـه اختـالف در مرتبـه اسـت. 

صـدرا در بـاب معـاد از جهتـی مبتنـی بـر نظریـه ی تشـکیک 
ّ

پنجـم: نظریـه ی مال

توضیـح  این گونـه  معـاد  در  را  وجـود  در  تشـکیک  مبنـای  نقـش  او  اسـت.  وجـود  در 

می دهـد: »اّن بعـض افـراد البشـر فـی کمـال ذاته بحیث یصیـر من المالئکـة المقّربین 

الذیـن ال یلتفتـون إلـی مـا سـواه و إلـی شـیء من لـّذات الجّنة و طبقـات نعیمها و ذلک 

بحکـم األصـل الثالـث« )همـو، ۱۳۹۷ ش، ص ۲۵۱(. 

ک تشـخص شـیء اسـت دارای مراتـب اسـت از  کـه مـال حاصـلآنکـه: وجـودی 

کـه یـک شـخص در تمـام ایـن مراحـل می باشـد و هـر چـه  مراحـل ضعیـف تـا قـوی 

 .)۱۸۸ ص  ش،   ۱۳۸۱ )حکیمـی،  می باشـد  قوی تـر  هـم  آن  آثـار  کامل تـر  وجـود 

نداشـته  فـرض  وجـود  یـک  حقیقـت  مراتـب  و  ضعـف  و  شـّدت  در  تشـکیک  تـا 
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کودکـی و پیـری را از مراتـب یـک انسـان دانسـت و  باشـد نمی تـوان مـاّدی و مجـّرد و 

کـودک همـان انسـان پیـر  کـه انسـان  کـرد  کمـک از اصـول بعـدی اثبـات  نمی تـوان بـا 

اسـت )همـان، ص ۱۶۲(. 

از مقدمـات  یکـی دیگـر  منتفـی شـود  تشـکیک در وجـود  مبنـای  گـر  ا اینکـه  کمـا 

نظریـه اش یعنـی حرکـت جوهـری نیـز منتفی خواهد شـد. بعـد از دانسـتن این مقدمه 

کـرده و  کـه بایـد دانسـت مالصـدرا از نظریـه ی تشـکیک در وجـود عـدول  می گوییـم 

کـه بایـد در نوشـتاری  نظـر نهایـی اش رأی صوفیـه وحـدت شـخصی وجـود می باشـد 

مسـتقل ایـن مطلـب تبییـن شـود.

کسـی نظریـه ی صوفیـه را بپذیـرد دیگـر قـول مالصـدرا در بحـث معـاد منتفـی  گـر  ا

می شـود چـون بنابـر مبنـای وحـدت شـخصی وجود، عالـم توهم، خیال و هسـتی نما 

ع  پنداشـته می شـود. در این صورت مسـأله ی جسـمانیت معاد، سـالبه بانتفاء موضو

إاّل اهّلل« )همـو، بی تـا، ج ۱، ص  می گـردد چـون صوفیـه معتقدنـد: »مـا فـی الوجـود 

۱، ص ۲۷۹( در دار تحقـق، جـز خـدای متعـال نیسـت پـس موضوعـی بـرای بحـث 

کیفیـت آن باقـی نمی مانـد، نتیجـه آنکـه تـالش أتبـاع مالصـدرا  جسـمانیِت معـاد و 

بـرای اثبـات نظریـه ی او در بـاب معـاد سـودی نـدارد چـون بـا إعراضـش از نظریـه ی 

گفتـارش در مسـأله ی معـاد  تشـکیک در وجـود و پذیـرش نظریـه ی صوفیـه، دیگـر 

ع می باشـد. زیـرا در آن صورت وجودی غیر از حـّق تعالی موجود  بـدون مـورد و موضـو

کیفیتـی در قیامـت مبعـوث می شـود. بنابرایـن  کـه او بـا چـه  کنیـم  نیسـت تـا بحـث 

صـدرا بـا عـدول از مبنـای تشـکیک در وجـود، از بنـاء نظریه اش در معـاد نیز عدول 
ّ

مال

اسـت.  کرده 
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مخالفت أعالم با نظریه ی ماّلصدرا.  

کـه بـر  کالم را ذکـر می نماییـم  در اینجـا سـخنان جمعـی از متخّصصـان فلسـفه و 

صـدرا در معـاد را مخالـف بـا مضامیـن آیات و احادیث اسـت: 
ّ

ایـن باورنـد نظریـه ی مال

مـه رفیعـی قزوینـی می نویسـد: »در حقیقـت در نـزد ایـن مـرد بـزرگ 
ّ

۱. مرحـوم عال

کـه باشـد و ایـن  بـدن اخـروی بـه منزلـه ی سـایه و پرتـوی اسـت از نفـس، تـا نفـس 

کتـب خـود بـا اصـول  کـه در  بـدن چـه باشـد یـا نورانـی اسـت یـا ظلمانـی، بـه تفصیلـی 

حکمیـه تقریـب و تقریـر فرمـوده اسـت لیکـن در نـزد ایـن ضعیـف التـزام بـه ایـن قـول 

کـه بـه طـور قطـع مخالف بـا ظواهـر بسـیاری از آیات  بسـیار صعـب و دشـوار اسـت زیـرا 

و مبایـن بـا صریـح اخبـار معتبـر اسـت«)همو، ۱۳۶۷ ش، ص ۸۳(.

صـدرا گفته انـد، معاد جسـمانی اسـت، 
ّ

۲. اسـتاد مطهـری آورده اسـت: »امثـال مال

امـا همـه ی معـاد جسـمانی را برده اند در داخل خـود روح و عالم ارواح، یعنی گفته اند 

کـه قدمـا از قبیـل  ایـن خصائـص جسـمانی در عالـم ارواح وجـود دارد ایـن فاصلـه ای 

بوعلـی میـان روح و جسـم قائـل بوده انـد و فقـط عقـل را روحـی می دانسـتند و غیـر 

عقـل را روحـی نمی دانسـتند ایـن فاصلـه وجود ندارد اما البته این مطلب هم مشـکل 

ع آیـات قـرآن نمی توانیـم تطبیـق کنیـم  را حـل نکـرده اسـت یعنـی مـا ایـن را بـا مجمـو

حـرف، حـرف خیلـی خوبـی اسـت و آن را بـا دالیل علمی هم می شـود تأییـد کرد، ولی 

کرد چون معـاد قرآن تنها روی انسـان  معـاد قـرآن، را بـا ایـن مطلـب نمی شـود توجیـه 

نیسـت روی همـه عالـم اسـت قـرآن اساسـًا راجـع به عالـم ماده بحث می کنـد نه فقط 

انسـان« )همـو، ۱۳۹۲ ش، ج ۴، ص ۶۷۴(.

اصال  اّسستم  التی  الصور  هــذه  »ان  می گوید:  آشتیانی  احمد  میرزا  مرحوم   .۳
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الثباتها و احکمتم قواعدها و شّیدتم بیانها و أتعبتم افکارکم فی تقریبها ال تنطبق 

االمر  ظاهر  فی  انطباقها  امکن  ان  و  اصال  بوجه  الکبری  القیامه  فی  المحشور  علی 

خ … فانکار المعاد الجسمانی و عود الروح  علی القوالب المثالیه التی فی عالم البرز

الی االجسام- الذی یساعده العقل السلیم یخالف نص القرآن بل جمیع االدیان و 

انکار لما هم ضروری االسالم اعاذنا اهّلل تعالی من زالت االوهام و تسویالت الشیطان« 

گانه صدرایی  که از اصول ۱۱  )همو، ۱۳۵۳ ش، ج ۲، ص ۴۴( یعنی: این صوری 

کردید، و قواعد آن را محکم ساختید و بنیان آن را استوار  برای اثبات آن تأسیس 

که در قیامت  کردید، به هیچ روی با بدنی  کردید و افکار خود را در تبیین آن خسته 

گرچه در ظاهر ممکن است با قالب های مثالی  بزرگ محشور می گردد منطبق نیست ا

خ انطباق داشته باشد … بنابراین انکار معاد جسمانی و بازگشت ارواح به  عالم برز

بدن ها که عقل سلیم نیز با آن مساعد است مخالف نص قرآن بلکه مخالف همه ی 

ادیان است و انکار یک امر ضروری در اسالم می باشد. خداوند ما را از لغزش های 

وهمی و آراء زینت داده شده به وسیله شیطان محفوظ نماید.

 هـادی سـبزواری آمـده اسـت: »فظهـر أّن الُمعـاد فـی 
ّ

ح المنظومـه از مـال ۴. در شـر

المعـاد هـذا البـدن الشـخصی بعینـه ال بـدن مماثـل لـه عنصریـًا کان او مثالیـا« )همـو، 

بی تـا، ج ۵، ص ۳۳۹( یعنـی: آنچـه در قیامـت بـر می گردد خود همین بدن شـخصی 

کـه مثـل بـدن دنیـوی باشـد چه مـادی و چـه مثالی. اسـت نـه بدنـی 

۵. شـیخ محمـد تقـی آملـی می نویسـد: »هـذا غایـة مـا یمکـن أن یقـال فـی هـذه 

الطریقـة و لکـن اإلنصـاف أّنـه عیـن إنحصـار المعـاد لکـن بعبـارة أخفی فأنـه بعد فرض 

کـون شـیئیة الشـئ بـه صورتـه و أّن صـورة ذات النفس و هو نفسـه و أّن مادة الدنیویة 

لمـکان عـدم مدخلّیتهـا فـی قـوام الشـئ ال تحشـر و أّن المحشـور هـو نفـس غایـة األمـر 
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ّ

إّمـا مـع إنشـائها لبـدن مثالـی قدیـم بهـا قیامـا صدوریـا مجـردا عـن المـادة و لوازمهـا إال

کمـا فـی نفـوس المتوسـطین مـن أصحـاب الشـمال أو أصحـاب الیمیـن و إّمـا  المقـدار 

ع المقـّدس صادعه  بـدون ذلـک و لعمـری أّن هـذا غیـر مطابـق مـع ما نطق علیه الشـر

أّنـی اعتقـد فـی هـذه  أنبیائـه و رسـله  أنـا أشـهد اهّلل و مالئکتـه و  التحّیـة و  السـالم و 

السـاعة و هی سـاعة الثالث من یوم األحد الرابع عشـر من شـهر شـعبان المعظم سـنة 

۱۳۶۸ فـی أمـر المعـاد الجسـمانی بمـا نطـق بـه القـرآن الکریـم و اعتقـد بـه محّمد؟ص؟ 

و األئمـة المعصومیـن؟مهع؟ و علیـه اطبقـت األّمـة اإلسـالمیة و ال أنکـر مـن قـدرة اهّلل 

کـه می تـوان  شـیئا« )همـو، بی تـا، ج ۲، ص ۴۶۰(. یعنـی: ایـن نهایـت تقریبـی اسـت 

کـه ایـن معـاد عینـًا همـان  کـرد ولـی انصـاف ایـن اسـت  در ایـن مشـرب فلسـفی بیـان 

منحصـر دانسـتن معـاد اسـت بـه روحانـی ولـی بـا مخفـی کاری در عبـارت، زیـرا مطلب 

کـه پـس از ایـن سـه فـرض: الـف( شـیئیت شـیء بـه صـورت آن اسـت ب(  ایـن اسـت 

صـورت هـر صاحـب نفـس، همـان نفـس اسـت ج( مـا ّده ی دنیـوی چـون دخالتـی در 

تحقـق شـیء نـدارد بـاز نمی گـردد. آنچه محشـور می شـود خود نفس اسـت نهایت امر 

کـه قائـم بـه نفـس  اینکـه بـا نفـس خـود، بـرای خـود یـک بـدن مثالـی ایجـاد می کنـد 

اسـت بـه قیـام صـدوری و بـه جـز انـدازه و شـکل هیچ چیز دیگـر از اعضا و اجـزای بدن 

)دنیوی( را دارا نیسـت و این در مردمان متوسـط اسـت چه از خوبان و چه از بدان و 

یـا چنیـن بدنـی هـم بـرای خود ایجـاد نمی کند و این در مورد کامالن و مقربان اسـت. 

ع مقـّدس فرمـوده اسـت _ درود و  کـه ایـن معـاد مخالـف بـا آنکـه شـر و قسـم بـه جانـم 

تحیـت بـر آورنـده شـریعت بـاد _ و مـن خداونـد را و فرشـتگان را پیامبـران و رسـوالن 

کـه سـاعت سـوم از روز یک شـنبه چهاردهـم مـاه  گـواه می گیـرم در ایـن سـاعت  خـدا را 

کـه دربـاره ی معـاد جسـمانی معتقـدم بـه  معظـم شـعبان سـال ۱۳۶۸ قمـری اسـت 
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کریـم فرمـوده اسـت و حضـرت محّمـد؟ص؟ و ائمـه معصومـان؟مهع؟ بـه آن  آنچـه قـرآن 

کرده انـد و مـن ذره ای از قـدرت خداونـد را  اعتقـاد داشـتند و امـت اسـالم بـر آن اجمـاع 

منکـر نمی شـوم.

۶. آیـت اهّلل سـبحانی می نویسـد: »اّن الحکیـم المؤّسـس اّنمـا اختـار مـا اختـار مـن 

کمـل مـن المثالـی و لکّنهـا  تعّلـق النفـس بالبـدن المثالـی أو البـدن ااُلخـری الـذی هـو أ

غیـر البـدن العنصـری الـذی شـهد الکتـاب العزیز بعـوده و بعثه« )همـو، ۱۴۱۹ ق، ص 

کـرده  کـه در بـاب معـاد انتخـاب  ۳۲۷( یعنـی: فیلسـوف مؤّسـس، ایـن نظریـه ای را 

کـه کامل تر از بدن مثالی اسـت  اسـت یعنـی تعلـق روح بـه بـدن مثالـی یا بـدن اخروی 

کریـم بـه بازگشـت آن و برانگیختـه  کـه قـرآن  ایـن بـدن غیـر از بـدن عنصـری اسـت 

شـدن آن از قبـل شـهادت داده اسـت.

گفتار متعارض ماّلصدرا در معاد.  

صـدرا در عبـارت ذیـل قائـل بـه معاد بدن دنیوی می شـود و انـکار آن را موجب 
ّ

مال

انکار شـریعت می داند: 

مـات  الـذی  المشـّخص  اإلنسـان  بـدن  بعینـه  هـو  المعـاد  فـی  الُمعـاد  أّن  »الحـّق 

کان فـی الدنیـا و  بأجزائـه بعینهـا ال مثلـه بحیـث لـو راه أحـد یقـول بعینـه هـو الـذی 

کافـر عقـال و شـرعا و مـن أقـّر بعود  مـن أنکـر هـذا فقـد أنکـر الشـریعة و مـن أنکـر الشـریعة 

مثـل البـدن األّول بأجـزاٍء ُاخـر فقـد أنکـر المعـاد حقیقة و لزمه إنکار شـئ مـن النصوص 

کـه آنچـه در معـاد باز  القرآنیـة« )همـو، ۱۳۵۴ ش، ص ۳۷۵(. یعنـی: حـّق ایـن اسـت 

می گـردد بـه عیـن همیـن بـدن مشـخص انسـانی اسـت بـا همـان اجـزا )عنصـری( نـه 

کـه  کسـی اسـت  کـس او را ببینـد می گویـد ایـن همـان  کـه هـر  گونـه ای  ماننـد آن، بـه 
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در دنیـا زندگـی می کـرد هـر کـس منکـر این گونـه معـاد باشـد منکـر شـریعت شـده اسـت 

کافـر اسـت و هرکـس بگویـد بدنـی ماننـد بـدن  ع  و منکـر شـریعت از نظـر عقـل و شـر

کسـی  کـرده اسـت و چنیـن  نخسـت ولـی بـا اجزایـی دیگـر، در حقیقـت معـاد را انـکار 

نصـوص قرآنـی را انـکار می کنـد.

وی در موردی دیگر معاد بدن دنیوی را نفی می کند: 

»ال یخفـی علـی ذی بصیـرة أن النشـأة الثانیـة طـور آخـر مـن الوجـود یبایـن هـذا 

ع  الطـور المخلـوق مـن التـراب و المـاء و الطین و أن المـوت و البعث ابتداء حرکة الرجو

إلـی اهّلل أو القـرب منـه ال العـود إلی الخلقة المادیـة و البدن الترابی الکثیف الظلمانی« 

کـه عالـم  )همـو، ۱۹۸۱ م، ج ۹، ص ۱۵۳( یعنـی: بـر صاحـب بصیـرت مخفـی نمانـد 

ک و آب  کـه مبایـن بـا گونه ای اسـت که از خـا آخـرت بـه گونـه دیگـری از وجـود اسـت 

ع بـه خـدا اسـت یـا  گل خلـق شـده و مـرگ و بـر انگیختـه شـدن، شـروع حرکـت رجـو و 

کی ثقیل ظلمانی.  شـروع نزدیکی به او اسـت نه بازگشـتن به خلقت مادی و بدن خا

الخیـال« )همـان، ج ۹، ص  بعیـن  یـراه  القیامـة  یـوم  اإلنسـان  یـراه  مـا  »جمیـع 

۳۳۷( یعنـی: همـه ی آنچـه انسـان در روز قیامـت می بینـد بـا چشـم خیـال می بینـد. 

هم چنیـن وی داللـت اّدلـه ی خلـود در عـذاب را غیـر قطعـی می دانـد و معـارض با 

کشـف صحیح می شـمارد: 

الفقهـاء و  باطـال عنـد جمهـور  کان  للکّفـار و إن  التعذیـب  بانتهـاء مـدة  القـول  »و 

المتکلمیـن و بدعـة و ضاللـه إلدعائهـم تحقـق النصـوص الجلّیـه فـی خلـود العـذاب 

کال منهـا غیـر قطعـی الداللـه بحیـث  ع اإلجمـاع مـن ااُلمـه فـی هـذا البـاب إال أن  و وقـو

تعـارض الکشـف الصریـح« )مالصـدرا، ۱۳۶۶ ش، ج ۴، ص ۳۱۶(. یعنـی: نظریـه ی 
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گمراهـی اسـت زیـرا  کثـر فقهـا و متکلمـان بدعـت و  کفـار در نـزد ا انقطـاع عـذاب بـرای 

کـه نصـوص واضحـی بـرای خلـود و جاودانگـی عـذاب یافت می شـود  آنـان مّدعی انـد 

و اجمـاع اسـت هـم در ایـن مسـأله موجـود اسـت اال اینکـه داللت هر یـک از نصوص و 

کـه بـا مکاشـفه صریـح تعـارض دارد. اجمـاع قطعـی نیسـت بـه طـوری 

کمـال وجـود  کافـر و موجـب  و در مـوردی دیگـر عـذاب و عقـاب را موافـق بـا طبـع 

می شـمارد:  او 

»فـإّن المخلـوق الـذی غایـة وجـوده أن یدخـل فـی جهنـم بحسـب الوضـع االلهـی 

اذ  لوجـوده  کمـاال  و  لطبعـه  موافقـا  الدخـول  ذلـک  یکـون  أن  البـّد  الرّبانـی  القضـاء  و 

لـه ال یکـون عذابـا فـی حّقـه و  کمـال الشـئ الموافـق  کمـاالت للوجـودات و  الغایـات 

إّنمـا یکـون عذابـا فـی حـّق غیـره مّمـن خلـق للدرجـات العالیـة« )همـو، ۱۹۸۱ م، ج ۹، 

کـه غایـت وجـودش داخـل شـدن در جهنـم اسـت  ص ۳۵۲( یعنـی: همانـا مخلوقـی 

کمـال بـرای وجـودش باشـد  بـه حسـب قضـاء الهـی بایـد آن دخـول موافـق طبعـش و 

کـه موافـق او اسـت  کمـال هـر چیـزی  کمال انـد و  زیـرا غایـات )الهـی( بـرای وجودهـا 

کـه درجـات بـاال  کسـانی  در حقـش عـذاب نخواهـد بـود تنهـا عـذاب در حـّق غیـر او از 

می باشـد. دارنـد 

صـدرا در جایـی دیگـر جهنـم را جایـگاه نعمـت و راحتـی نمی دانـد و موضـع درد 
ّ

مال

و رنـج و عـذاب دائمـی به حسـاب مـی آورد: 

»الـذی الح لـی بمـا أنـا مشـتغل به من الریاضات العلمیـه و العملیه أّن دار الجحیم 

لیسـت بـدار نعیـم و إّنمـا هـی موضـع األلـم و المحـن و فیهـا العـذاب الدائم لکـن آالمها 

ک  مّتفتـة متجـّدده علـی اإلسـتمرار بـال انقطـاع و و الجلـود فیهـا متبّدلـه و لیـس هنـا
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موضـع را حـة و اطمینـان« )همـو، ۱۳۹۷ ش، ص ۲۸۲(. یعنـی: آنچـه بـه وسـیله ی 

کـه جهنـم محـل نعمـت  گشـت ایـن اسـت  ریاضـات علمـی و عملـی بـرای مـن آشـکار 

نیسـت و فقـط مـکان درد و رنـج اسـت و در آن عـذاب دائمـی اسـت ولـی دردهـای آن 

دائمـًا تجدیـد می شـوند و پوسـت های )انسـان ها( تبدیـل و تعویـض می گردند و آنجا 

محـل راحتـی و اطمینـان نیسـت.

نتیجه گیری.  

کنـون وجـود خارجـی  خ هم ا شـواهد قـرآن و روایـات نشـان می دهـد بهشـت و دوز

کـه بـه آن نقـد جـدی وارد اسـت نمی توانـد  دارنـد؛ هم چنیـن نظریـه ی اصالـت وجـود 

دسـتاویز نظریـه ی مالصـدرا در نبـودن بهشـت و جهنـم در حـال حاضـر باشـد. 

کـه هیـچ  ع خواهـد یافـت نـه بدنـی  عـذاب و عقـاب بـا همیـن بـدن دنیـوی وقـو

عملکـرد مثبـت و منفـی ای نداشـته اسـت. هم چنیـن شـاهد تناقـض در نظریـه ی 

مالصـدرا در بـاب معـاد هسـتیم چـون از سـویی ایـن نظریـه مبتنی بر مبنای تشـکیک 

در وجـود اسـت ولـی از سـویی دیگـر متنافـی بـا آن اسـت؛ ایـن همـه در حالـی اسـت 

کـه او در دیگـر اثـر خـود، قائـل بـه معـاد بـدن دنیـوی اسـت و انـکار آن را موجـب انـکار 

شـریعت می دانـد؛ هم چنیـن مالحظـه شـد وی داللـت اّدلـه ی خلـود در عـذاب را غیـر 

کشـف صحیـح می شـمارد. قطعـی می دانـد و معـارض بـا 
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طوسی، محمدبن حسن، األمالی، قم: دارالثقافة، ۱۴۱۴ ق.. ۱۲

مهدوی، . ۱۳ انتشارات  اصفهان:  الغطاء،  کشف  جعفر،  شیخ  الغطاء،  کاشف 
بی تا.

کلینی، محّمد بن یعقوب، الکافی، تهران: دارالکتب االسالمّیة، ۱۴۰۷ ق.. ۱۴

مجلسی، محّمد باقر، بحار االنوار، بیروت: مؤسسة الوفاء، ۱۴۰۳ ق.. ۱۵

۱۶ . ۱۳۹۲ صدرا،  قم:  مطّهری،  شهید  استاد  آثار  مجموعه  مرتضی،  مطهری، 
ش.



۳۳ مخالفت نظر ملاصدرا با اقوال اعلام در معاد جسمانی

صدرا، محمدبن ابراهیم، اسرار اآلیات، تهران: انجمن حکمت و فلسفه، . ۱۷
ّ

مال
۱۳۶۰ ش.

همو، تفسیر القرآن الکریم، قم: انتشارات بیدار، ۱۳۶۶ ش.. ۱۸

همو، العرشیة، تهران: انتشارات مولی، ۱۳۹۷ ش.. ۱۹

ایران، . ۲۰ فلسفه  و  حکمت  انجمن  انتشارات  تهران:  المعاد،  و  المبدأ  همو، 
۱۳۵۴ ش.

همو، مفاتیح الغیب، تهران: انتشارات مؤسسه تحقیقات فرهنگی، ۱۳۶۳ . ۲۱
ش.

همو، الحکمة المتعالیة فی األسفار العقلیة األربعة، بیروت: ۱۹۸۱ م.. ۲۲

وکیلی، محّمد حسن، هفت روز در بهشت )معاد شناسی(، مشهد: انتشارات . ۲۳
مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی، ۱۳۹۷ ش.




