
 

  
  
  
  

  رفت حکمت متعالیه از  برون
  چالش تبیین فلسفی احیای موتی

  1سالك معصومه

  چكيده
از ديدگاه حكمت متعاليه، تناسخ به معناي انتقال روح به بدن ديگر، محال اسـت. از طرفـي، بـه    

رسد در احياي موتي نوعي انتقال روح به بدن مادي مطرح باشد. اين احتمال در ابـداني   نظر مي
مطرح اسـت؛ زيـرا   هاي آنها نيز پوسيده است، با قوت بيشتري  كه قبالً متالشي شده و استخوان

شده در حيات دوباره اين افراد، متفاوت از بـدنِ حيـات قبلـي آنهاسـت و بـا تعلـق        بدن بازسازي
يابـد. ايـن    گرفتن روح به اين ابدان، ظاهراً تعريف خاص مالصدرا از تناسخ، مصداق خارجي مي

ت مطلوبي ندارد؛ شود، موقعي امر در فضاي حكمت متعاليه كه مؤكداً بر ابطال تناسخ پافشاري مي
بـرد و بـا    النفسي خود بهره مي خصوص كه مالصدرا براي ابطال تناسخ از مباني فلسفي و علم به

كـه تناسـخ بـا     بندد. درصورتي تبيين خاص خود از رابطه نفس و بدن، راه را بر امكان تناسخ مي
تناسـخ بـا    تعريف يادشده حتي در يك مورد مصداق عيني يابد، مباني حكمت متعاليه در بحـث 

فرض كه شخصيتي ماننـد مالصـدرا بـه     شود. تحقيق حاضر با اين پيش چالش جدي مواجه مي
كوشد بـا طـرح احتمـاالت مختلـف،      اشكال اطالق تناسخ بر احياي موتي توجه داشته است، مي

تبييني منطبق با ديدگاه صدرايي از فرايند يادشده ارائه دهد. حيث فاعلي نفس و مشاركت نفس 
عنوان يكي از راهكارهاي بحث احياي موتي مطرح   تواند به آوري و ايجاد اجزاي بدن مي در جمع

ويژه اصالت وجود، وحدت جمعي نفس  هاي مالصدرا، به باشد؛ اين تبيين با برخي مباني و ديدگاه
   .شود و نقش ايجادي نفس در بحث معاد جسماني پشتيباني مي
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  مقدمه
تناسـخ  «آموزه تناسخ به معناي بازگشت روح به بدن ديگـر پـس از مـرگ، كـه از آن بـه      

شود، در عقيده ملل و اقوام بسياري مطرح بوده، گستره آن تا زمان حاضـر   تعبير مي» مطلق
بر انديشه و اعتقاد برخي ملل سايه افكنده است. متفكران و حكيمان مسلمان نيز اغلب بـا  

اند. مالصدرا با ارائه تعريف عام  هاي عقلي، در ابطال آن كوشيده داللرد تناسخ و اقامه است
از تناسخ و توسعه آن به هرگونه تعلق دوباره روح به بدن ديگـر، از مبـاني فلسـفي خـود     

الـنفس   خصـوص علـم   برد. اصول و مباني حكمت متعاليه و بـه  براي ابطال تناسخ بهره مي
بندد. حال آنكه در نگـاه اوليـه    ر امكان تناسخ ميصدرايي به نحوي است كه عمالً راه را ب

شدن مردگان در دنيا و رجعـت   برخي وقايع و امور مسلّم ديني، نظير معاد جسماني، زنده 
گيرند كـه لـزوم بررسـي و تحليـل جوانـب مختلـف موضـوع را         در دايره تناسخ قرار مي

نيازمند بررسي جداگانه  گفته، طلبد. البته بررسي نسبت تناسخ با هريك از مباحث پيش مي
بوده، لزوماً طرح بحث در هر سه موضوع به يك شكل نخواهـد بـود. بـه عبـارت ديگـر،      

رجعت و احياي موتي،   حكمت متعاليه در خصوص امكان تطبيق تناسخ بر معاد جسماني،
هـاي خـاص    پاسخي واحد و تبييني مشترك ندارد؛ زيرا هريك از مباحث فوق با ويژگـي 

طلبـد. لـذا اطـالق تناسـخ بـر       شود و مباحث خاص خود را مي متمايز مي خود از ديگري
  شود.  هريك از آنها در مقاالت جداگانه بررسي مي

احيـاي  «گفته، به تحليل امكان اطالق تناسخ بر  هاي پيش تحقيق حاضر در ادامه بررسي
به يـادآوري   پردازد. الزم در نشئه دنيايي مي» زنده شدن مردگان«يا به عبارت ديگر » موتي

است كه بحث رجعت و احياي موتي نزد پيروان حكمت متعاليه نيز مطـرح بـوده اسـت.    
)، عالمـه  90تـا، ص  برخي از اين متفكران مانند حكيم مؤسس مدرس زنوزي (زنوزي، بي
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ق، 1417) و عالمـه طباطبـايى (طباطبـايى،    17، ص1368رفيعي قزويني (رفيعي قزوينـي،  
يافتـه از بـدن در    ) در خصوص رابطه نفسِ مفارقـت 242ق، ص1419؛ 370-369، ص2ج

جريان مرگ با تبييني متفاوت از ديدگاه صدرايي، به نوعي به تداوم ارتباط نفس با بـدن و  
مانده آن معتقد بوده، به مدد همين علقـه ميـان نفـس و بـدن از ورود      اجزاي ماديِ برجاي

آورند؛ تبييني كـه   عت به عمل ميشدن مردگان و رجعت ممان اشكال تناسخ به فرايند زنده 
  البته در فضاي رابطه نفس و بدن صدرايي جايگاهي ندارد.

 و تعاريف يشناس مفهوم

  تناسخ  در لغت و اصطالح  
چيزي و گذاشتن چيزي ديگر به جاي آن است؛ مانند خورشيد  زايل كردنبه معناي   نَسخ

كند. تناسخ ازمنه و  آيد و آن را نسخ مي كه پس از سايه بيايد يا پيري كه از پس جواني مي
هاست. همچنين تناسخ  پي گذشتن زمان در قرون نيز از همين ريشه اخذ شده، به معناي پي
انـد   آنكه ميراث تقسيم شـود بـه كـار بـرده     را به معناي مردن ورثه يكي پس از ديگري بي

، 2ق، ج1416؛ طريحـي،  490تا، ص ؛ راغب اصفهاني، بي201ص، 4ق، ج1410(فراهيدي،
 ).  61، ص3ق، ج1414منظور،  ؛ ابن445ص

در اصطالح، تناسخ را به اين معنا كه نفس، نظر به عالقه و عشـقى كـه بـين جسـم و     
انـد. ايـن    ى، وارد بدن ديگر شود به كار بـرده روح وجود دارد، از بدنى، بدون فاصله زمان

هاى قديم شايع بوده، مضمون آن اين است كه روح مرده  ها و ديگر ملت عقيده بين هندى
شود تـا در ازاى رفتـار صـاحبش كـه اكنـون       تر از آن مى وارد بدن موجودى برتر يا پست

ه يـك نفـس   فوت كرده است، عذاب بيند يا نعمت يابد. معناى ايـن سـخن آن اسـت كـ    
، 1370هاى متعدد، چه بدن انسان، چه حيوان و چه گياه شود (بسـتاني،   تواند وارد بدن مى
در » تقمـص «). افزون بر اصطالح تناسخ از لغت 258، ص1366بيدي،  ؛ صانعي دره67ص

 ىامعنـ  به اصطالحاً و پوشيدن پيراهن ىامعن به لغت در تقمصشود.  اين معنا استفاده مي
 اسـت  عبارتو در اصطالح  است شدن ظاهر ديگران رفتار و هيئت به و ديگرى از تقليد

). اين تعريف از تناسـخ،  67، ص1370(بستاني، » ديگر جسد به جسدى از روح انتقال« از
  در واقع همان تناسخ مطلق يا گردش ارواح برخي اقوام و اديان است. 
توان قدر جامعي  نميدر خصوص تناسخ، دو اصطالح متفاوت مطرح است كه چندان 
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  بين آنها قائل شد. اصطالح اول، تناسخ ملكوتي است به معناي ظهـور ملكـات نفـس بـه    
گرفتن روح انسان در مرتبـه مثـالي بـه تناسـب      صورت مناسب آن در حاق نفس و شكل 

دهد و اصطالح دوم، تناسخ ملكي بـه معنـاي انتقـال نفـس از      نيات و اعمالي كه انجام مي
م، 1981؛ صـدرالدين شـيرازي،   811، ص1380زاده آملـي،   يگر است (حسنبدن به بدن د

  ).4، ص9ج
  رجعت

و بـه معنـاي يـك بـار بازگشـت اسـت       » رجـع «رجعت از نظر لغوي مصدر مره از مـاده  
شـدن بعـد از مـرگ و      ) و در اصطالح، رجعـت، زنـده  114، ص8ق، ج1414منظور،  (ابن

جعت يا حشر اصغر يكي از اعتقـادات  ر  1).21، ص1362پيش از قيامت است (حرعاملي، 
اند و از  هايي كه از دنيا رفته شود و بر اساس آن، برخي انسان امامي شمرده مي شيعه دوازده

دوبـاره در   نظر ايمان يا كفر در حد و درجه بااليي قرار دارند، در زمان ظهور امام زمان
ديـد حيـات بـر اسـاس متـون      گردند. اين تج همين دنيا و قبل از قيامت به زندگاني بازمي

معتبر كالمي و روايي، از جمله مواردي است كـه دربـاره آن اجمـاع وجـود دارد (مفيـد،      
  ).28ق، ص1413

  احياي موتي
شدن مردگان در دار دنيا، از جمله معجزاتي است كه اغلب بـه واسـطه برخـي انبيـا      زنده 

ز آنهـا رخ داده اسـت؛   (حضرت عيسي عليه و علي نبينا السالم) يا به درخواست برخـي ا 
شـود. الهيجـي در خصـوص     البته رجعت نيز به نوعي از مصاديق احياي موتي تلقـي مـي  

  نويسد:   احياي موتي مي
است و آن تواند بود كه به تصرف در مـاده بـدن     موتى يو از اعظم معجزات فعليه، احيا

به نوعى كه قابل تعلّق روح شود، و تواند بود كه به تصرّف در متخيله و  ميت باشد دفعتاً
 كه نفس ناطقه مفارقه متمثل شـود و مشـاهد گـردد    نحوى حس مشترك حاضران باشد، به

 ).381، ص1383(الهيجي، 

                                                           
ذي یتبادر «.  1

ّ
معناها، و صّرح به العلمـاء هنـا کمـا   مناعلم ان الرجعة هنا هي الحیاة بعد الموت قبل القیمة، و هو ال

یأتی، و یفهم من مواقع استعمالها و وقع التصریح به في أحادیثها، کما تطلـع علیـه فیمـا بعـد، و قـد صـّرح بـذلك 

  .»أیضا علماء
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  ديدگاه صدرالمتألهين در خصوص تناسخ 
رت مبسوط به بحـث تناسـخ   صو به  اسفارويژه جلد نهم  مالصدرا در آثار متعدد خود و به

كنـد كـه عمـالً راه را بـر ورود تناسـخ       پرداخته، تصويري از رابطه نفس و بدن ترسيم مي
). مالصدرا اين مطلب را برهاني عـام بـر   3، ص9م، ج1981بندد (صدرالدين شيرازي،  مي

 داند. البته وي تحول يافتن نفس را از نشئه طبيعـي دنيـوي بـه    ابطال همه اقسام تناسخ مي
نشئه اخروي به حسب ملكات و حاالت و مصور شدن بـه صـورت اخـروي حيـواني را     

  ).  4، ص9كند (همان، ج تعبير مي» تناسخ ملكوتي«پذيرد و از آن به  مي
دهـد كـه    او در آثار و تأليفاتش به تناسب بحث، تعاريف متعددي از تناسخ ارائـه مـي  

من بدن عنصري أو طبیعي الي بدن اخـر التناسخ انتقال النفس «ترين آن عبارت است از  عام
؛ تناسخ انتقال نفس از بدن عنصري يا طبيعي به بدن ديگري است كه از منفصل عـن االول

 ).  4، ص9(همان، ج» بدن اول منفصل و جداست

كند: خواه انتقال به صورت نزولـي   مالصدرا با تأكيد بر استحاله اين تناسخ تصريح مي
نسان ديگر (نسخ) يا انتقال به بدن حيوان (مسخ) يـا انتقـال بـه    باشد؛ يعني انتقال به بدن ا

نبات (فسخ) و يا انتقال به جماد (رسخ) و خواه انتقال به صورت صعودي، يعني برعكس 
آنچه گفته شد باشد، اين انتقال محال است؛ هرچند انتقال به جـرم فلكـي صـورت گيـرد     

  (همانجا).
دهد دايره تناسخ محال از نگاه وي چيزي  مياين تعريف تناسخ از نظر مالصدرا نشان 

عنوان معناي عـام تناسـخ     توان اصطالح اول را به بيشتر از تناسخ مطلق است. همچنين مي
عنـوان    اي كه با برهان مالصـدرا بـر ابطـال آن بـه     محال از نظر مالصدرا تلقي نمود؛ تلقي

  .شود (همانجا) برهان عام بر ابطال همه گونه تناسخ تأييد مي

  نسبت رجعت و احياي موتي
با توجه به اينكه در رجعت نيز بازگشت برخي اموات به دنيا و حيات دوباره مطرح است، 

عنوان يكي از مصاديق احياي مـوتي ذيـل همـين بحـث      رسد بايد به رجعت به  به نظر مي
بهتـر   گـردد،  پرداخته شود. اما بايد دانست بنا به تمايزات و وجوهي كه در ادامه ارائه مـي 

  صورت جداگانه پيگيري شود: است اين دو مبحث و بررسي نسبت آن با تناسخ به 
ـ در تحقيق حاضر قرار اسـت نسـبت رجعـت و احيـاي مـوتي از ديـدگاه مالصـدرا        
بررسي گردد؛ حال آنكه صدرالمتألهين برخالف برخي مصاديق احياي موتي، مستقيماً بـه  
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رو، بهتر است ايـن   نپرداخته است. ازاين بحث رجعت و تبيين فلسفي چگونگي تحقق آن
 دو مبحث تفكيك گردد و ديدگاه صدرايي در قبال آنها واكاوي شود.

عنـوان وقـايعي كـه قـبالً رخ داده اسـت، حـاوي        ـ در متون ديني، احيـاي مـوتي بـه    
عنوان امري كـه در آينـده    تري از چگونگي تحقق آنهاست تا رجعت به  هاي دقيق گزارش
 دهد. رخ مي

تواند در خصـوص رجعـت    ـ احتماالتي كه در خصوص احياي موتي مطرح است مي
تـوان پـس از    شدن مردگان در دنيا مطرح باشد. لذا مي  عنوان يكي از مصاديق زنده نيز به 

يافته احياي موتي، دايره احتماالت چگونگي فرايند رجعـت را توسـعه    تحليل وقايع تحقق
در قبـال برخـي مصـاديق احيـاي مـوتي، در جهـت       هـاي مالصـدرا    گيري داد و از موضع

 بازسازي ديدگاه وي در تبيين چگونگي رجعت بهره برد.

با توجه به موارد فوق در ادامه به تحليل و بررسي احياي موتي و نسبت آن با تناسـخ  
  پردازيم.   از ديدگاه مالصدرا مي

 شدن مردگان در نشئه دنيا (احياي موتي) چگونگي زنده 

	مردگان در آيات و رواياتشدن   زنده

شدن برخي مردگان در موارد متعدد رخ داده كه در قـرآن كـريم نيـز بـه آنهـا       بحث زنده 
  اشاره شده است: 

َو ِإْذ (اسرائيل كه درخواست رؤيت خداي سـبحان را داشـتند:    ـ احياي گروهى از بنى
َه َجْه   ُقْلُتْم یا ُموسی ی َنَری اللَّ َك َحتَّ

َ
ْن ُنْؤِمَن ل

َ
ُکْم ل ْنُتْم َتْنُظُروَن * ُثمَّ َبَعْثنا

َ
اِعَقُة َو أ ْتُکُم الصَّ

َ
َخذ

َ
َرًة َفأ

ُکْم َتْشـُکُروَن  َعلَّ
َ
و چون گفتيد: اى موسى! تـو را بـاور    )؛56-55)، 2(بقره( )ِمْن َبْعِد َمْوِتُکْم ل

كـه خـود تماشـا     نكنيم تا خدا را آشكار ببينيم. در نتيجه، صاعقه شما را بگرفـت درحـالي  
 گاه شما را از پس مرگتان زنده كرديم؛ شايد سپاس بداريد. كرديد. آن مى

اسرائيل كه از بيم مرگ از ديـار خـود گريختنـد و در     ـ احياي تعداد زيادي از قوم بني
مْ (اي از دنيا رفتند و سپس به فرمان الهي دوباره زنده شدند:  منطقه

َ
 ل
َ
ـِذیَن َخَرُجـوا  أ

َّ
ی ال

َ
تر ِإل

و َفْضٍل َعَلی اِمْن 
ُ
ذ
َ
َه ل ْحیاُهْم ِإنَّ اللَّ

َ
ُه ُموُتوا ُثمَّ أ ُهُم اللَّ

َ
َمْوِت َفقاَل ل

ْ
َر ال

َ
وٌف َحذ

ُ
ل
ُ
ـاِس ِدیاِرِهْم َو ُهْم أ لنَّ

اِس ال َیْشُکُرون ْکَثَر النَّ
َ
آيا ندانستى آنهايى را كه از ترس مـرگ   ؛1)243)، 2(بقره( )َو لِکنَّ أ

                                                           
   در خصوص علت و كيفيت موت ايشان ميان مفسران اختالف وجود دارد.. 1
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شـان   گـاه زنـده   زاران تن بودند، خدا بديشان گفت بميريد آناز ديار خود بيرون رفتند و ه
 . كرد. خدا با مردم، صاحب فضل و كرم است، ولى بيشتر مردم سپاسگزار نيستند

ُتْم (: 7اسرائيل به وسيله بقره حضرت موسى ـ احياي مقتول بنى
ْ
اَرأ َو ِإْذ َقَتْلُتْم َنْفسـًا َفـادَّ

ُه ُمْخِرٌج ما ُکْنُتمْ  َمـْوتی فیها َو اللَّ
ْ
ـُه ال َو ُیـریُکْم   َتْکُتُموَن * َفُقْلنا اْضِرُبوُه ِبَبْعِضها َکـذِلَك ُیْحـِی اللَّ

ُکْم َتْعِقُلوَن  َعلَّ
َ
)؛ و چون كسى را كشته بوديد و درباره او كشمكش 73-72)، 2(بقره( )آیاِتِه ل
را بـه كشـته    اى از گـاو  داشتيد، آشكار كرد. گفتـيم پـاره   كرديد و خدا آنچه را نهان مي مى

نمايانـد؛   هاى قدرت خويش به شـما مـى   كند و نشانه بزنيد. خدا مردگان را چنين زنده مى
  شايد تعقل كنيد. 

ـذی َمـرَّ َعلـی( پس از صد سـال:  7ـ احياي عزير نبي
َّ
ْو َکال

َ
  َقْرَیـٍة َو ِهـَی خاِوَیـٌة َعلـی  أ

نَّی ُیْحیی
َ
ُه َبْعَد َمْوتِ   ُعُروِشها قاَل أ ِبْثـُت هِذِه اللَّ

َ
ِبْثـَت قـاَل ل

َ
ُه ِماَئَة عاٍم ُثمَّ َبَعَثُه قاَل َکْم ل ماَتُه اللَّ

َ
ها َفأ

ِبْثَت ِماَئَة عـاٍم َفـاْنُظْر ِإلـی
َ
ْو َبْعَض َیْوٍم قاَل َبْل ل

َ
ْه َو اْنُظـْر ِإلـی  َیْومًا أ ـْم َیَتَسـنَّ

َ
  َطعاِمـَك َو َشـراِبَك ل

اِس َو  ـُه  ِحماِرَك َو ِلَنْجَعَلَك آَیًة ِللنَّ
َ
َن ل ـا َتَبـیَّ ْحمـًا َفَلمَّ

َ
ِعظاِم َکْیَف ُنْنِشُزها ُثمَّ َنْکُسـوها ل

ْ
ی ال

َ
اْنُظْر ِإل

َه َعلی نَّ اللَّ
َ
ْعَلُم أ

َ
اى  )؛ يا مثل آن مـردى كـه بـر دهكـده    259)، 2(بقره( )ٍء َقـدیٌر  ُکلِّ َشْی   قاَل أ

يد خـدا چگونـه   گذر كرد كه با وجود بناهايى كه داشت از سكنه خالى بود. از خود پرسـ 
اش كـرد و   گاه زنده كند؟ پس خدا او را صد سال بميرانيد، آن مردم اين دهكده را زنده مى

پرسيد چه مدتى مكث كردى؟ گفت: يك روز يا قسمتى از يك روز. خداوند فرمود: (نه) 
بلكه صد سال مكث كردى، به خوردنى و نوشيدنى خويش بنگر كه طعمش در ايـن صـد   

و به درازگوش خويش بنگر. (ما از اين كارها منظورهـا داريـم؛ يكـى    سال دگرگون نشده 
ها را بنگـر كـه چگونـه     اين است كه) تو را آيتى و عبرتى براى مردم قرار دهيم. استخوان

پوشانيم. همين كه بر او روشن شد كـه   انگيزانيم و سپس آنها را با گوشت مى آنان را برمى
دانـم كـه خـدا بـه همـه چيـز        شـده گفـت: مـى    صد سال است مرده و اينك دوباره زنده

 تواناست.

ُه یا عیَسی اْبَن َمْرَیَم اْذُکْر ِنْعَمتی(: 7با اعجاز حضرت مسيح  ـ احياي مردگان   ِإْذ قاَل اللَّ
َمْهـِد َو َکْهـًال َو إِ   َعَلْیَك َو َعلی

ْ
ـاَس ِفـی ال ـُم النَّ ُقـُدِس ُتَکلِّ

ْ
ـْدُتَك ِبـُروِح ال یَّ

َ
ْمُتـَك واِلـَدِتَك ِإْذ أ ْذ َعلَّ

ْیِر ِبِإْذنی یِن َکَهْیَئِة الطَّ ْنجیَل َو ِإْذ َتْخُلُق ِمَن الطِّ ْوراَة َو اْإلِ
ِحْکَمَة َو التَّ

ْ
ِکتاَب َو ال

ْ
َفَتْنُفُخ فیها َفَتُکـوُن   ال

ْبَرَص ِبِإْذنی  َطْیرًا ِبِإْذنی
َ ْ
ْکَمَه َو األ

َ ْ
َمـْوتی  َو ُتْبِرُئ األ

ْ
َو ِإْذ َکَفْفـُت َبنـی ِإْسـرائیَل   ْذنیِبـإِ   َو ِإْذ ُتْخـِرُج ال

ذیَن َکَفُروا ِمْنُهْم ِإْن هذا ِإالَّ ِسـْحٌر ُمبـیٌن 
َّ
ناِت َفقاَل ال َبیِّ

ْ
بـه   )؛110)، 5(مائـده(  )َعْنَك ِإْذ ِجْئَتُهْم ِبال
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مريم گفت: ياد كن نعمتى را كه بر تو و مادرت  بن   ياد آور روزى را كه خداوند به عيسى
القدس تأييد كردم و توانستى در گهواره و نيز در  ارزانى داشتم زمانى كه من تو را به روح

بزرگى با مردم تكلم كنى، و زمانى كه كتاب و حكمت، و تورات و انجيـل تعليمـت دادم،   
دميدى و بـه اذن مـن    ساختى و در آن مى اى از گل به صورت مرغى مي هزمانى كه مجسم

آمد، و كور مادرزاد و بيمار به مرض برص را به اذن من شـفا   شد و به پرواز درمى طير مى
كردى، بـه يـاد آور روزگـارى را     دادى و مردگان را به اذن من زنده و از گور بيرون مى مى

اسرائيلى كه وقتى بر ايشان معجـزه و   ظ كردم؛ همان بنىاسرائيل حف كه من تو را از شر بنى
 گفتند اين نيست مگر سحرى آشكار.  آوردى، كفارشان مى بينه مى

َو ِإْذ قاَل ِإْبـراهیُم َربِّ (: 7ـ زنده شدن پرندگان در جريان درخواست حضرت ابراهيم
ِرني

َ
َمْوتی  أ

ْ
ْم ُتْؤِمْن قاَل بَ   َکْیَف ُتْحِي ال

َ
 َو ل

َ
ْیِر   َو لِکْن ِلَیْطَمِئنَّ َقْلبي  لیقاَل أ َبَعًة ِمَن الطَّ ْر

َ
 أ
ْ
قاَل َفُخذ

ْیَك ُثمَّ اْجَعْل َعلی
َ
ـَه َعزیـٌز   َفُصْرُهنَّ ِإل نَّ اللَّ

َ
تیَنَك َسْعیًا َو اْعَلـْم أ

ْ
ُکلِّ َجَبٍل ِمْنُهنَّ ُجْزءًا ُثمَّ اْدُعُهنَّ َیأ

كه ابراهيم گفت: اى پروردگـار مـن، بـه مـن     )؛ به يادآور زمانى را 260)، 2(بقره( )َحکـیمٌ 
اى؟ گفـت: آرى،   سازى. گفت: آيا هنوز ايمان نياورده بنماى كه مردگان را چگونه زنده مى

خواهم دلم آرام يابد. گفت: چهار پرنده برگير و گوشت آنها را به هم بياميز و هـر   ولى مى
كـه خـدا    آيند و بدان  ن نزد تو مىجزئى از آنها را بر كوهى بنه؛ پس آنها را فراخوان. شتابا

 پيروزمند و حكيم است.

  احتماالت مطرح در چگونگي احياي موتي  
  هاي زير است: آنچه در بحث احياي موتي جاي بحث و بررسي دارد، پاسخ به پرسش

يافته، شخص بازگشته به دار دنيـا بـا    شدن مردگان و موارد وقوع ـ آيا در جريان زنده 
عنصري و بدن مادي حيات يافته است يا طبق تعريف الهيجـي، احتمـاالت   كالبد مادي و 

 ديگري نيز مطرح است؟

و گـذر زمـان پوسـيده اسـت،       ـ آيا همين كالبد مادي و عنصري كه در جريان مـرگ  
بازگشته و اجزاي پراكنده به قدرت الهي در كنار هم قرار گرفته اسـت يـا اجـزاي مـادي     

 ديگر؟ 

الهي كالبد و بدن مادي جمع و ترميم شده و سـپس روح بـه بـدنِ از    ـ آيا ابتدا به اذن 
 شده تعلق گرفته است؟ پيش آماده

شده تعلـق گرفتـه يـا     ـ آيا در جريان احياي اموات، نفس به قدرت الهي به بدن ترميم
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عنوان  خود نفس نيز در جريان ترميم بدن، نقش داشته و خداوند به واسطه همين نفس به 
 اجزاي پراكنده را كنار هم قرار داده و حيات بخشيده است؟ فاعل مباشر،

به معناي تعلق نفس به بدن ديگر پس از مفارقت از  - ـ تعريف تناسخ ملكي صدرايي
 كند؟   شده فوق صدق مي يك از احتماالت مطرح بر كدام -آن 

و توان گفت در جريان احياي موتي اساساً بدن ماديِ عنصري نقشـي نداشـته    ـ آيا مي
 پاي بدن مثالي به حيات مجدد دنيوي باز شده است؟

توان گفت در جريان احياي موتي اساساً بدن ماديِ عنصري نقشـي نداشـته و    ـ آيا مي
در واقع نوعي تصرف در متخليه و حس مشترك حاضران رخ داده است طوري كه نفـس  

 ناطقه متمثل و قابل مشاهده شود؟

ل اخير مطرح باشد، بحـث تطبيـق آن بـر تناسـخ     اگر در كيفيت احياي موتي دو احتما
ملكي منتفي خواهد بود. اما لزومي ندارد در بحث احيـاي مـوتي بـه وحـدت چگـونگي      
بازگشت افراد به دار دنيا قائل باشيم و كامالً منطقي است اگر ادعا كنيم با اقسـام متفـاوت   

ي يـك مـورد احيـاي    رو، اگـر حتـ   از بازگشت افراد به زندگي دنيوي مواجه هستيم. ازاين
تـوان بحـث تحقيـق     موتي وجود داشته باشد كه در آن حقيقتاً بدن مادي مطرح باشد، مـي 

  حاضر را در آن پيگيري نمود.
  شدن مردگان  جايگاه نفس و بدن در جريان زنده

طور كه در ابتداي بحث اشـاره گرديـد، خداونـد در قـرآن كـريم از مـوارد متعـدد          همان
گي دنيا و چگونگي احياي ايشان سخن گفته اسـت. در ايـن ميـان    بازگشت اموات به زند

شايد برخي موارد زنده شدن اموات، ظهور روشـني در حضـور بـدني مـادي و عنصـري      
نداشته باشد، اما مواردي مطرح هستند كه عبارات كالم وحي در آنهـا ظهـور روشـني در    

د و براي بحـث فعلـي   خصوص نقش داشتن بدن مادي (با شرايط مشابه ديگر ابدان) دارن
  مفيدند:

كه زنده شد و حمـار ايشـان كـه در مقابـل      7شدن حضرت عزير نبي ـ جريان زنده 
 ديدگان وي زنده گرديد.

ـ قومي كه از ترس طاعون ترك ديار گفتند و سپس همگي به صيحه دو فرشته مـرگ از  
ـ  7دنيا رفتند و در زمان حضرت حزقيل نبي ات ذكـر شـده   و با كيفيتي كه در آيات و رواي

 هاي بعدي باقي ماند. است، زنده شدند و ساليان زيادي زندگي نمودند و از ايشان نسل
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 كه با صيحه آسماني از دنيا رفتند. 7شدن هفتاد نفر همراهان حضرت موسي ـ زنده 

بـه   7شده به درخواست حضرت ابراهيم قطعه شده و قطعه شدن پرندگان كشته ـ زنده 
 كيفيتي كه در قرآن و روايات ذكر شده است.

  اند: اند، شرايط يكساني نداشته گفته، ابداني كه احيا شده البته در موارد پيش
ـ ابدان پس از مفارقت روح، كامالً سالم مانده و مجدداً نفس به آن تعلق گرفته اسـت  

 كه به صيحه آسماني از دنيا رفتند). 7(همراهان حضرت موسي

آميختـه   اجزاي بدن، موجود بوده، ولي با ساير اجزاي بدن موجود ديگـر درهـم  ـ همه 
 شده است (زنده شدن پرندگان).

انـد و در   ها نيز تبديل بـه خـاك شـده    ـ اجزاي بدن پوسيده شده و بخشي از استخوان
(احياي حمـار حضـرت عزيـر     شوديم اندهيبر آنها رو ديو گوشت جد اجزاجريان احيا، 

 ...). و قومي كه از طاعون گريختند و همگي مردند 7نبي

هاي ابتدايي و نيز شقوق مختلف چگونگي  شده در پرسش با توجه به احتماالت مطرح
توان به امكان تطبيق تناسخ ملكي (تعريف عام مالصدرا از تناسخ ملكـي)   احياي موتي مي

ز بيان شده بـود، بـا قطـع    تر ني گونه كه پيش بر موارد مختلف احياي موتي پرداخت. همان 
عالقه و رابطه كامل نفس از بدن و تحقق موت طبيعي و نيز تغيير بدن، بر مبناي اسـتحاله  
تناسخ ملكي صدرايي، راه بازگشت مجدد نفس به بدن بسته شده و مباني حكمت متعاليه، 

آنكـه  تابد. حـال   تعريف نفس و رابطه نفس و بدن و... تعلق دوباره نفس را به بدن برنمي
برخي آيات ذكرشده و كيفيت احياي منقـول در روايـات، بـه نـوعي حـاكي از بازگشـت       
نفوس به ابدان اموات است، امـا مالصـدرا در بحـث مفصـلي كـه در نقـد تبيـين برخـي         

)، هرگونــه 171، ص9م، ج1981متكلمــان از معــاد جســماني دارد (صــدرالدين شــيرازي،
  1كند. نفي ميانتساب اجزاي پراكنده ميت را به شخص خاص 

                                                           
ترابیة متفرقة من بین سائر األجسام لبقاء ارتباط النفس بها و لو کان ارتباطا ضـعیفا ثم أي تخصص و مناسبة بقي ألجزاء « .1

فإن کل عالقة و ارتباط بین شیئین دون سائر األشیاء أنما یتحقق بأن یکون کل منهما أنسب األشیاء إلـی اآلخـر و نحـن 
من کیفیته یکون بها یستحق المادة لفیضـان نری کثیرا من المواد التي لها مزاج قریب من مزاج الحیوان و کیفیة قریبة 

صورة حیوانیة فهي أولی بتعلق النفس إلیها من تلك األجزاء الرمادیة التي لم یبق لها استحقاق قبول صورة جمادیة فضال 
لم فضال عن اإلنسانیة فضال عن الزیدیة. کل من له أدنی إدراك إذا رجع إلی وجدانه یع - عن النباتیة فضال عن الحیوانیة

یقینا أن ال التفات و ال اشتیاق و ال استیناس للنفس بجسم من بـین سـائر األجسـام أو بـأجزاء جسـمیة مـن بـین سـائر 
 ».األجزاء إال بأن یکون له أو لها کیفیة محسوسة مالءمة أو هیئة مناسبة
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و نيز احياي جمع كثيري كه از مرگ  7براي نمونه، در جريان احياي حمار عزير نبي
 7گريختند و در دام مرگ افتادند و سپس به اذن الهي و در مقابل ديـدگان حزقيـل نبـي   

زنده شدند، هم در آيات و هم در روايات مربوط، به كيفيت احيا پرداخته شده و بازگشت 
مطـرح اسـت. در خصـوص چگـونگي مـوت و احيـاي ايشـان از امـام          ها نفوس به بدن

؛ 422ق، ص1398بابويــه،  ؛ ابــن344ق، ص1403نقــل شــده اســت (طبرســي، 7صــادق
هايشـان   خدا گروهى را كه از ترس طـاعون از وطـن  ): «175، ص10ق، ج1403مجلسي، 

ن پوسـيد و  هايشـا  آمد، ميراند تـا اينكـه اسـتخوان    شماره نمى گريخته بودند و تعدادشان به
مفاصلشان از هم جدا شد و به خاك تبديل شدند. پس خداى متعال، در زمـانى كـه اراده   

گفتنـد   اش را به آفريدگانش نشان دهـد، پيـامبرى را كـه بـه او حزقيـل مـى       فرمود توانايى
شـان بـه    هـاى آنهـا جمـع شـد و ارواح     برانگيخت و او آن گروه را فراخوانـد. پـس بـدن   

اى كه حتّـى يكـى    گونه و همچون روزى كه مرده بودند، ايستادند، بههايشان بازگشت  بدن
همچنين در خصوص كيفيت  1».از تعداد آنها كم نشد. پس از آن، ديرزمانى در دنيا زيستند

آيه شريفه در چگـونگي جمـع شـدن اسـتخوان و رويـش       7احياي حمار حضرت عزير
عِ ( ها تصريح دارد: گوشت بر استخوان

ْ
ـی ال

َ
ْحمـاً اْنُظـْر ِإل

َ
؛ )ظـاِم َکْیـَف ُنْنِشـُزها ُثـمَّ َنْکُسـوها ل

 .پوشانيم انگيزانيم و سپس آنها را با گوشت مى ها را بنگر كه چگونه آنان را برمى استخوان
طبرسي نقـل و ايـن جريـان بـه حضـرت ارميـا        احتجاجدر  7البته داستان حضرت عزير

  نسبت داده شده است. 
 7كيفيت احياي حضرت ارمياست كه از قول امام صـادق  احتجاجنكته قابل توجه در 

                                                           
اعُ «... .1 ِبیَن ِمَن الطَّ ْوَطاِنِهْم َهاِر

َ
ُه َقْومًا َخَرُجوا َعْن أ ْحَیا اللَّ

َ
ـی َبِلَیـْت أ ُه َدْهرًا َطِویًال َحتَّ َماَتُهُم اللَّ

َ
 ُیْحَصی َعَدُدُهْم َو أ

َ
وِن ال

ْن َیـَری َخْلُقـُه ُقْدَرَتـهُ 
َ
َحـبَّ أ

َ
ُه ِفي َوْقـٍت أ ُهْم َو َصاُروا ُتَرابًا َبَعَث اللَّ

ُ
ْوَصال

َ
َعْت أ ـُه ِحْزِقیـُل  ِعَظاُمُهْم َو َتَقطَّ

َ
َنِبّیـًا ُیَقـاُل ل

ْعـَدادِ َفَدَعاُهْم فَ 
َ
 َیْفِقُدوَن ِمـْن أ

َ
ْرَواُحُهْم َو َقاُموا َکَهْیَئِة َیْوٍم َماُتوا ال

َ
ْبَداُنُهْم َو َرَجَعْت ِفیَها أ

َ
ِهْم َرُجـًال َفَعاُشـوا اْجَتَمَعْت أ
ِبيُّ  ِمْثَل َمـا ...«؛ )344ق، ص1403طبرسى، » (َبْعَد َذِلَك َدْهرًا َطِویًل  َقْد َصَنَع ِحْزِقیُل النَّ

َ
َصـَنَع ِعیَسـی اْبـُن  َو ل

َف َرُجٍل ِمْن َبْعِد َمْوِتِهمْ 
ْ
ل
َ
ْحَیا َخْمَسًة َو َثَالِثیَن أ

َ
َیَم ع َفأ یَن َسَنةً   َمْر و عنـه  «... ؛ )422ق، ص1398بابويه،  ابن »(ِبِستِّ

وطاِنِهم هاِربیَن ِمَن الّطاعوِن ال ُیحصی َعَددُ  7(امام صادق)
َ
حَیا الّلُه َقوما َخَرجوا َعن أ

َ
ماَتُهُم الّلـُه َدهـرا وأ

َ
ُهم، َفأ

ن ُیـِرَي َخلَقـ
َ
َحبَّ أ

َ
ُهم وصاروا ُترابا، َفَبَعَث الّلُه َتعالی في َوقٍت أ

ُ
وصال

َ
َعت أ ُه ُقدَرَتـُه َطویًال َحّتی َبِلَیت ِعظاُمُهم وَتَقطَّ

رواُحُه 
َ
بداُنُهم وَرَجَعت فیها أ

َ
ُه: ِحزقیُل، َفَدعاُهم َفاجَتَمَعت أ

َ
م، وقـاموا َکَهیَئـِة َیـوٍم مـاتوا ال َیفِقـدوَن ِمـن َنِبّیا ُیقاُل ل

عداِدِهم َرُجًال، َفعاشوا َبعَد ذِلَك َدهرا َطویًال 
َ
 .)175ص،  10جق، 1430مجلسي،  »(أ
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حضرت ارميا بعد از مشاهده آن ويرانى گفـت: خداونـد چگونـه بعـد از     «نقل شده است: 
مرگ اين جماعت آنها را زنده خواهد كرد. پس خداونـد وي را ميرانـد تـا صـد سـال و      

ديـد بعـد از    مـي نگريسـت و   كه وي به اعضاى خود مي سپس او را زنده گردانيد؛ درحالي
هـا پوشـيده    يافـت و گوشـت بـر اسـتخوان     انقطاع و انفصام چگونه به يكديگر اتّصال مي

گرديد. وقتي جميع اعضاي او به صورت اوليـه   ها به هم متصل مي شد و مفاصل و رگ مي
َه َعلی(در آمد، برخاست و نشست و گفت:  نَّ اللَّ

َ
ْعَلُم أ

َ
) 259)، 2((بقـره )ٍء َقِدیٌر  ُکلِّ َشْی   قاَل أ

  ).175، ص10ق، ج1403؛ مجلسي، 344ق، ص1403(طبرسي، 
در اين وقايع، قطعاً بدن عنصريِ مادي مطرح است و ظاهراً نفس پس از مرگ و قطـع  

كند كه بازسازي شده و متفاوت از بدن قبلي است و  عالقه از بدن، مجدداً آهنگ بدني مي
و برخـي   احتجـاجتصويري كه در روايت  آورد. اما همين تصوير، پاي تناسخ را به ميان مي

شـود، نشـان    از جريـان احيـا گـزارش مـي     1)640، ص1، ج1372روايات ديگر (طبرسي، 
هـاي   شدن اجزاي خود و پوشيده شدن گوشت را بـر اسـتخوان   دهد ارمياي نبي، جمع  مي

دهنده حضور نفـس و ادراك   ديده است و اين مطلب نشان خود به كيفيتي كه بيان شد، مي
توان گفت كالبد بدن بـه   گونگي احيا از سوي نفس در جريان زنده شدن است. لذا نميچ

آوري و احيا شده و سپس روح به آن تعلق گرفته است تـا تناسـخ رخ    صورت مجزا جمع
دهد؛ بلكه احتماالً اين نفس است كه به اذن الهي واسـطه در جمـع شـدن و احيـاي بـدن      

ن جسم و بدن اخـروي از نفـس و بـه تبـع نفـس در      شود؛ فرايندي شبيه به زاييده شد مي
تبيين مالصدرا از معاد جسماني؛ تبييني از چگونگي احيا كه در تفسير عالمه طباطبـايي از  

نيز به نحـوي تأييـد    7شده در جريان درخواست حضرت ابراهيم زنده شدن مرغان كشته
  شود.  مي

  و عالمه طباطباييرا شدن مردگان از ديدگاه مالصد تبيين فلسفي چگونگي زنده 
در خالل مباحث فوق به تناسب مطلب، در باب چگونگي احياي اموات با تحفظ بر مباني 

شـدن مردگـان،    حكمت متعاليه اشاراتي صورت گرفت. در خصوص تبيين فلسـفيِ زنـده   
شدن اموات كه ذيـل آيـه مـاجراي پرنـدگان و      ديدگاه عالمه طباطبايي در خصوص زنده 

                                                           
كند كه اولين عضوي كه جمع و ترميم شد، چشمان  االسالم طبرسي در تفسيرش از برخي راويان نقل مي امين. 1

  ديده است. ن جمع شدن ساير اعضا و جوارح را ميارمياي نبي بوده است كه با آ
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خـداى تعـالى در پاسـخ    «طرح شـده اسـت، حـايز اهميـت اسـت:      م 7حضرت ابراهيم
به او دستور داد چهار عدد مرغ بگيرد، سپس هر چهار مرغ را بكشد و اجـزاى   7ابراهيم

شده را چهار قسمت كند و بر سـر هـر كـوهى     همه را در هم آميزد، سپس گوشت كوبيده
يك  گاه يك ميان برود و آن طور كلى تميز و تشخيص آنها از قسمتى از آن را بگذارد، تا به

كـه تمـامى    شـوند، درحـالي   را صدا بزند و ببيند چگونـه بـا شـتاب پـيش او حاضـر مـى      
به عقيده عالمه همه اينها تابع دعوت حضرت ». باشند خصوصيات قبل از مرگ را دارا مى

و دعوت آن جناب متوجه روح و نفس مرغـان بـوده اسـت، نـه اجسـاد آنهـا؛        7ابراهيم
ها، فرع و تابع روح هستند، نه به عكس (طباطبـايى،   ها بوده، بدن ا تابع نفسچراكه جسده

  ). عالمه معتقد است: 376، ص2ق، ج1417
كنـد يـا زنـدگى را     خداى سبحان هم وقتى موجودى از موجودات جانـدار را ايجـاد مـى   

 گرداند، اين ايجاد نخست به روح آن موجـود تعلـق   دوباره به اجزاى ماده مرده آن برمى
شود و همان روابط خاصى كـه   گاه به تبع آن، اجزاى مادى نيز موجود مى گيرد و آن مى

گردد، و چون اين روابط نزد خدا محفوظ است  قبالً بين اين اجزا بود، مجدداً برقرار مى
اى به آن روابط نداريم، پس تعين و تشخيص جسد به وسيله تعـين روح   و ماييم كه احاطه

شود، و به همين مطلب  بدون هيچ مانعى بعد از تعين روح متعين مىاست و جسد بالفاصله 
يعنى بالفاصله (وجـود پيـدا    ؛)ثُم ادعهنَّ يأْتينَك سعياً(فرمايد:  كند آنجاكه مى اشاره مى

  آيند (همانجا). كرده) و با سرعت پيش تو مى

بندي مباحث و تحليل ديدگاه حكمت متعاليه بايد در نظر داشـت آنچـه در    براي جمع
شدن قوم در مقابل ديدگاه حضـرت حزقيـل و     جريان احياي موتي در موارد پيشين (زنده

ها و روييـده شـدن گوشـت و     احياي ارميا يا عزير نبي) رخ داده است، بازسازي استخوان
درايي براي تعلق نفـس بـه بـدن دو حالـت متصـور      پوست جديد است. اما طبق مباني ص

. بازسازي بدن با 2. بازسازي بدن بدون مشاركت نفس و سپس تعلق نفس به آن؛ 1است: 
مشاركت نفس. فرض اول به دو دليل منتفي است: اول، اطالق تناسخ بـر آن و دوم، عـدم   

مباحثي كـه   وجود مخصص براي تعلق نفس به بدن جديد با توجه به عبارات مالصدرا و
مانده با تحفظ بر مباني صـدرايي، فـرض دوم    تر بيان گرديد. بنابراين، تنها فرض باقي پيش

است: اعطاي نقش فاعلي و مشاركتي به نفس در بازسازي بدن. احتمـاالً بـه همـين دليـل     
عالمه طباطبايي نيز تلويحاً همين پاسخ را به پرسش مقدر تناسخ در بحـث احيـاي مـوتي    
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هد. بايد توجه كرد آنچه در اين تبيين مطرح است، نـوعي مشـاركت و فاعليـت    د ارائه مي
معنا كه آماده شدن كالبد بدن و سپس تعلق نفس بـه آن   نفس در بازسازي اجزاست؛ بدين

شود تا مشكل تناسخ نيز پيش نيايد؛ اما اينكه دقيقاً در كيفيت احيـا، چقـدر نفـس     نفي مي
يت آن تا چه ميزان و به چـه كيفيـت اسـت، در ايـن     اي و فاعل نقش داشته و حيث واسطه
  شود. بحث به آن پرداخته نمي

ويـژه تفكيـك صـفات     هاي مالصدرا، به اين برداشت از كيفيت احيا، با مباني و ديدگاه
وجودي بما هو وجود از صفات وجودي بما هو ماهيـه، وحـدت جمعـي نفـس و نقـش      

ـ شود.  ميايجادي نفس در بحث معاد جسماني نيز پشتيباني  از  يمـاد  جسـم  و بـدن  يوقت
دادن خـواص   تيبـوده و مالصـدرا همـواره بـر عـدم سـرا       هيماه هوبما  يصفات وجود

ـ تأك ماهيـات  بـه  واقعيـات  خـواص ماهيات به واقعيات و   ،يرازيشـ  ني(صـدرالد  دارد دي
ــود اصــالت). 17 و 16ص، 1360 ؛359، ص3ج ،59 و 58ص، 1ج م،1981 ــار در وج  كن

لذا  .دارد يموت ياياح و رجعت يفلسف نييتب در ياكنندهنييتع شنق نفس، يجمع وحدت
اصالت وجود، يكي از اصولي است كه مالصدرا نظريه معاد جسماني خود را بـر پايـه آن   

بـودن   كند و كاركرد آن در بحث حاضر به اندازه مبنايي  به شيوه فلسفي مدلل و مبرهن مي
  مالصدراست.   يشناس اين نظريه در مباحث نفس

از نظر مالصدرا، نفس حقيقتي ذومراتب است كه در مرتبه ذات، مجرد و بسيط اسـت  
و با وحدت جمعي خود كماالت مراتب مادون و همـه قـوا را بـه نحـو اعلـي و اشـرف       

؛ 64-61، ص9، ج325، ص3، ج220، 134و  133، 120، ص8م، ج1981داراست (همـو،  
ساير مراتب نفس نسبت به مرتبه مـادون بـه    ) و اين وضعيت براي554و  553، ص1363

همين نحو مطرح است؛ يعني كافي است نقش فاعلي نفس ولـو در حـد واسـطه و فاعـل     
گيـري تبيينـي    مباشر به اين مسئله اضافه شود تا با حل مشكل مخصص و تناسخ، به شكل

بالً خصـوص كـه قـ    منطبق بر مباني صدرايي از احياي موتي با ابـدان مـادي بينجامـد؛ بـه    
صدرالمتألهين در تبيين خود از معاد جسماني و اعطاي حيث ايجادي به نفس براي انشاي 
بدن اخروي، راه را بر فهم بهتر اين تبيين هموار كرده است. گرچه اقتضاي نشئه آخـرت،  

بدني عنصري است؛ كما اينكه اقتضاي عالم برزخ، بـدني    بدن اخروي و الزمه عالم مادي،
ست، اما اين نفس است كه با ذومراتـب بـودن خـود، منطبـق بـا عـوالم       مثالي و برزخي ا

توانـد در   وجودي است. نفسي كه به اذن الهي قادر به انشا و ايجاد بدن اخروي است، مي
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به وجود آمدن بدن مادي نيز در اين نشئه نقش ايفا كند و از اين رهگذر بـراي هميشـه از   
بدن قبل اثري هم نمانده باشد. البته اين بـدان   اطالق تناسخ برآن مصون ماند؛ حتي اگر از

معنا نيست كه به فرايندي كامالً شبيه آنچه مالصدرا در معاد جسماني مـدعي اسـت قائـل    
شده در احيـاي امـوات و احتمـاالً     باشيم. اما نكته مشترك در بدن اخروي و بدن بازسازي

ث امكاني آن است كـه  رجعت، جهت فاعلي نفس (ولو بدون مشاركت ماده) همراه با حي
اين دو امر در فرايند احياي مـوتي نيـز    1انجامد. به صدور بدن از نفس در عالم آخرت مي

تواند مطرح باشد؛ هرچند نفس در احياي موتي، پـس از جـدا شـدن و تجـرد از بـدن       مي
مادي، مجدداً آهنگ بازگشت به نشئه دنيا را دارد و همين، نقطه افتراق از بدن ايجادشـده  

 عالم آخرت است. در

ويژه در واقعه  توان چنين تبييني ارائه كرد؟ به اما آيا در ساير موارد احياي موتي نيز مي
در جريان درخواست رؤيت خداوند سبحان و  7مرگ و احياي همراهان حضرت موسي

مواردي كه بدن كامالً سالم بوده و ظاهراً نيازي به جمع شدن و تـرميم ندارنـد، بـرخالف    
آوري اجـزاي پراكنـده و حتـي روييـده شـدن گوشـت و        نحوي جمع اردي كه به ساير مو

استخوان جديد به دليل پوسيده شدن و خاك شدن آنها مطرح است، آيا اين قاعده برقـرار  
  است؟

براي بررسي بهتر اين نحوه از احياي موتي، بايد توجه كرد طبـق آيـات و روايـات و    
، تصديق و پذيرش قول وي را منوط بـه  7سياي از قوم حضرت مو تفاسير مربوط، عده

ديدن آشكار خداي سبحان نمودند كه تفصـيل آن در روايـات و تفاسـير مربـوط موجـود      
گيرد ـ توجه شود كه مفسـران صـاعقه     است. در جريان اين درخواست مرگ آنها را فرامي

اِعَقةُ (در  ْتُکُم الصَّ
َ
َخذ

َ
، مرگ و صـاعقه تعبيـر   آيد را به سه معناي آتشي كه از آسمان مي )َفأ
شـوند. در ايـن    ) ـ و سپس به لطف الهي زنده مي 241، ص1، ج1372اند (طبرسي،  نموده

كند و در جريان احيا مجدداً بـه   واسطه مرگ، نفس تعلق خود را از بدن قطع مي جريان، به
گيرد. با توجه به عبارات مالصـدرا در نقـد تبيـين برخـي متكلمـان از معـاد        بدن تعلق مي

                                                           
فکــذلك النفــوس علــی ضــربین، منهــا مــا یتعلــق باألبــدان المســتحیلة الکائنــة ... و منهــا، مــا ال یتعلــق باألبــدان . «1

المستحیلة المادیة بل األبدان ینشأ منها و یوجد بتبعیتها من دون استعداد مادة و انفعال و تغیر من حال إلی حال 
(صـدرالدين  » مجرد جهة فاعلیة في النفس مع حیثیة إمکانها و قصـورها عـن درجـة الکمـال التـام العقلـيبل ب

 ). 393، ص1380شيرازي، 
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كنـد و احيـاي    جا تعريف مالصدرا از تناسخ بـر واقعـه صـدق مـي     ماني، ظاهراً همينجس
كه چون بدن سالم اسـت و   دهد؛ درحالي مذكور را در دايره مصاديق تناسخ ملكي قرار مي

آوري و تـرميم بـدن مطـرح نيسـت،      اي براي نفس در جمـع  گونه نقش فاعلي واسطه هيچ
  توان به توجيهات قبل تمسك نمود. نمي

اما نكته قابل توجه در اين بحث عبـارات تفسـير مالصـدرا ذيـل آيـه مـذكور اسـت.        
كه كامالً به اين اشكال واقف است، پس از طرح اشكال تناسخ به   صدرالمتألهين در حالي

وقتـي انسـان مـرد،    «كنـد:   اي اشكال را چنين نقل مي گويد. او از قول گوينده آن پاسخ مي
ود و ديگر بدن صالحيت تعلق مجدد نفـس را بـه آن نـدارد.    ش تعلق نفس به بدن قطع مي

پس اگر فرض كنيم انسان دوباره زنده شود، به اين معناست كه نفس بار ديگر در اين دنيا 
مالصدرا در پاسخ به اين ». به بدن تعلق گيرد و اين همان نسخ است و تناسخ محال است

ن ديگري تعلـق بگيـرد، محـال اسـت؛     گويد: اگر نفس در اين عالم به بدن مباي اشكال مي
حال آنكه در اينجا بدن يكي است و تعلق نفـس متعـدد اسـت و ايـن مـورد از مصـاديق       

كند: چون بدن فاسد نشده است، هنوز صـالحيت دارد   تناسخ نيست. مالصدرا تصريح مي
  1نفس به آن تعلق گيرد.

رغـم تصـور    شود، مالصدرا در پاسخ به اشكال مـذكور، بـه   همان گونه كه مالحظه مي
اوليه، بدن پس از مرگ را تا وقتي فاسد نشده اسـت، واجـد صـالحيت الزم بـراي تعلـق      

داند. به عبارت ديگر، بدنِ زيد پس از مفارقت نفس از بدن تا وقتي  مجدد نفس به بدن مي
نقل شـد   اسفارنِ زيد است و عباراتي كه پيش از اين از فاسد نشده و سالم است، هنوز بد

كرد، مربوط بـه زمـاني اسـت     و بدن زيد را پس از مرگ از دايره انتساب به زيد خارج مي
  كه ظاهر بدن تغيير كرده و سالم نمانده باشد.
ها، ترتيب تـاليف آثـار صـدرالمتألهين اسـت.      نكته قابل توجه در اين تحليل و بررسي

ظر داشت ازآنجاكه تفسير سوره بقره مالصدرا در اواخر عمر گرانقدر اين حكـيم  بايد در ن
                                                           

و لقائل أن یقول: اإلنسان إذا مات قطع تعّلق النفس عـن بدنـه و فسـد البـدن عـن صـالحّیة تعلقهـا. فـإذا فـرض «. 1
فـي هـذا العـالم. فکـان ذلـك نسـخا و التناسـخ محـال، بخـالف إحیاؤه کان ذلك بتعّلق النفس مّرة اخـری ببـدن 

فإّنه في عالم آخر؟و الجواب: اّن التناسخ إّنما یلزم لو تعّلقت النفس من بـدن إلـی آخـر مبـائن فـي هـذا  -الحشر
ن فیمـا نحـ -و لکن البدن إذا کان واحدا، و کان التعّلق متعّددا فال یلزم ذلـك و لعـّل األبـدان -کما ذکرت -العالم
 ).417، ص3، ج1366(صدرالدين شيرازي، » لم تفسد بالکلّیة، و لم تخرج عن صلوح تعّلق النفس بها -فیه
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) در 33، ص1، ج1388نگاشــته شــده اســت (عبوديــت،  اســفارو پــس از مباحــث معــاد 
كننـده آن لحـاظ    بندي اقوال مالصدرا بايد متون متأخر حاكم بر متون قبلي و تكميـل  جمع

واقعه بر ساير اقوال متون قبلي مرجح است. شود. لذا قول مالصدرا در تفسيرش بر سوره 
هرچند اگر عمر پربركت اين حكيم گرانقدر به ادامه تفسيرش بر آيات انتهايي سوره بقـره  

توانســتيم ديــدگاه روشــن و شــفاف  داد، مــي و نيــز آيــات ســوره آل عمــران كفــاف مــي
  خوبي دريافت نماييم. صدرالمتألهين را در باب احياي موتي و رجعت به

  گيري نتيجه
طبق مباني حكمت متعاليه در بحث احياي موتي، اگر بـدن قبلـي، سـالم مانـده باشـد، در      

مطرح نيسـت تـا تعريـف تناسـخ ملكـي بـر       » بدن ديگر«تعلق مجدد نفس به بدن، اساساً 
فرايند مذكور صدق كند. اما اگر ظاهر بدن قبلي تغيير يافته و صورت بـدن بـاقي نباشـد،    

يـا نـه صـورت و نـه برخـي از       7گان در درخواست حضرت ابـراهيم مانند داستان پرند
هاي ايشـان بـاقي    اجزاي قبل باقي نباشند، مانند مردگاني كه پس از مرگشان تنها استخوان

آوري اجـزاي بـدن جديـد، از     توان با لحاظ نقش ايجادي نفـس در جمـع   مانده است، مي
تعلق نفس به بـدن  «رد؛ زيرا ديگر اطالق تناسخ ملكي بر فرايند مذكور ممانعت به عمل آو

آوري  مطرح نيست تا پاي تناسخ به ماجرا باز شـود؛ بلكـه بحـث از جمـع    » ساخته) (پيش
بقاياي بدن قبل و مشاركت نفس در ايجاد مواد و اجزاي بدن جديـدي اسـت كـه همـين     

بخش آن است. اين تبيين با مبـاني صـدرايي نظيـر اصـالت وجـود و وحـدت        نفس تعين
شود. همه اين مباحث در فرضي مطرح هستند كه  س در مرتبه ذات پشتيباني ميجمعي نف

به احياي اموات بـا بـدن عنصـري قائـل باشـيم، نـه بـدن مثـالي يـا تصـرف در متخيلـه            
  .شدن اموات كنندگان زنده  مشاهده
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