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فصل اول

کلیات

1-1- مقدمه 

مسأله معاد که یکی از اصول عقاید اسالمی است و 
اهمیت آن کمتر از سایر اصول دین نمیباشد به معنای 
بازگشت و زنده شدن اجساد مادی در روز حشر است. 
کلی��ه ی محققین از حکما و فالس��فه و محققین فقها 
از اهل ش��ریعت باالتفاق معتقدد ب��ه ثبوت معاد ولی 
بین آنه��ا در کیفیت معاد اختالف اس��ت، بدین گونه 



که اکثر متکلمین برآنند که معاد فقط جس��مانی است 
زیرا روح در نزد آنها جرم لطیفی اس��ت ساری در بدن 
و جمهور فالس��فه برآنند معاد فقط روحانی است ولی 
عده ی کثی��ری از حکمای متألهین و مش��ایخ عرفای 
ش��ریعت به هر دو معاد معتقدند. مالصدرا با تمس��ک 
بر مبانی ابتکاریش نخستین برهان فلسفی را بر اثبات 
معاد جسمانی اقامه کرد )مالصدرا، الشواهد ...، 385(

مالص��درا در آث��ار خ��ود از قبیل االس��فاراالربعه، 
الش��واهدالربوبیه، المب��دأ و مع��اد و.... ب��ه اثبات معاد 
جسمانی پرداخته و برای استدالل فلسفی خود پذیرش 
اصول حکمت متعالیه را به عنوان مقدمه شرط دانسته 
اس��ت که تعداد این اصول مقدمات��ی در آثار مختلف 
متفاوت اس��ت و تعداد آنها از هفت تا دوازده در تغییر 

است.

مالصدرا در ابتدای مقاله ی دوم کتاب مبدأ و معاد 
در ای��ن مورد بحث و هفت مقدمه بیان کرده اس��ت و 

معاد جسمانی را اثبات میکند:



اص��ل اول: تحق��ق و تحصل هر ماهی��ت ترکیبی 
تنها به فصل اخیر و صورت آن اس��ت. و سایر فصول و 
اجناس از ش��رایط و علل بیرون��ی و از لوازم ذات برای 
موجودیت آن نوع اس��ت. همچنین تحقق و وجود هر 
موجود مرک��ب طبیعی به صورت نوعیه اوس��ت نه به 
م��اده. و احتیاج او به ماده، بخاطر ضعف و قصور وجود 
اوس��ت. زیرا ماده همان قوه ای است که حامل حقیقت 
ذات اس��ت و نه داخ��ل در اصل ذات و نس��بت آن به 

صورت نسبت نقص به تمام است.

اصل دوم: موضوع حرکت کمی هر ش��خص انسانی 
متق��وم از نفس با ماده ی مبهم اس��ت ک��ه کمیت آن 
در حال دگرگونی اس��ت. و آنچه این حرکت کمی در 
آن واقع می ش��ود خصوصیات مقادیر و کمیات اس��ت. 
پس محل و موضوع حرکت کمی ذات انس��ان است و 
مقول��ه ای که متحرک همان مقوله کم می باش��د. زیرا 
آنچه در حقیقت انسان معتبر است همان وحدت نفس 
اوست. که با تبدل اعضاء بدن از طفولیت تا جوانی و از 



جوانی تا پیری باقی می ماند. همچنانکه تشخص انسان 
به نفس اوست همچنین تشخص بدن و تشخص اعضاء 

نیز به نفس است که قوایش ساری در آنهاست.

اصل س��وم: تش��خیص هر چیزی، چه مادی و چه 
مجرد، به وجود خاص آن اس��ت. و اما أعراض، همگی 
از ل��وازم وجود و از عالمتهای تش��خص موجودند نه از 
مقومات تش��خص و لذا ام��کان دارد کمیات و کیفیات 
ش��خص خاص مثل انسان از حدی به حد دیگر تحول 

یابد ولی شخص موجود، بعینه باقی بماند.

اص��ل چه��ارم: وحدت ش��خص در تمام اش��یاء و 
موجودات بر یک س��یاق نیست. چون وحدت شخصی 

در هر چیز عین وجود آن چیز است.

اصل پنج��م: همانطور که ص��ور و مقادیر از ناحیه 
فاعل بر حسب استعداد ماده و با مشارکت و دخالت آن 
حاصل میگردد همچنین از ناحیه فاعل بدون مشارکت 

و دخالت قابل تحقق مییابد.



اص��ل شش��م: خداوند نف��س را به گون��ه ای آفرید 
که دارای قدرت اس��ت بر خل��ق و ایجاد صورتها بدون 
مشارکت ماده و هر صورتی که از فاعلی بدون مشارکت 
ماده صادر شود، حصول آن صورت در ذات فاعل عین 

حصول آن برای فاعل خود است.

اص��ل هفتم: ماده ای که در تحقق اش��یا مورد نیاز 
اس��ت حقیق��ت آن جز ام��کان تحقق و ق��وه ی صرف 
نیس��ت، منش��أ امکان نیز نقص وجود یا فقر و احتیاج 

اوست.

با تدبر در اصول یاد ش��ده به یقین دانسته خواهد 
شد شخص معاد در روز قیامت، هم از حیث روح و هم 
از حیث جس��د عیناً همان شخصی اس��ت که در دنیا 
می زیسته به گونه ای که هر کس او را ببیند می گوید: 
» این همان ش��خص است که در دنیا می زیست«. هر 
کس منکر این گونه معاد باش��د منکر ش��ریعت شده و 
منکر ش��ریعت، کافر اس��ت و باید بس��یاری از نصوص 

آیات را انکار کند )همو، المبدأ و ...،638-656/2(



تع��دادی از حکم��ا و فالس��فه که معاد جس��مانی 
مالصدرا را برنتافته و در باب معاد جس��مانی مالصدرا 

زبان به نقد می گشایند:

آق��ا علی حکیم زن��وزی علیرغم پذی��رش اصول و 
مبانی صدرایی به نتیجه ای متفاوت از او دس��ت یافته 
است که می توان گفت این نتیجه متفاوت از ابتکارات 
ویژه اوس��ت . وی بدن را به سوی نفس راجع می داند 
نه نفس به س��وی بدن را، زیرا حرکت نفس به س��وی 
بدن مستلزم س��اکن بودن بدن و متحرک بودن نفس 
خواه��د بود و این چیزی اس��ت که زنوزی آن را باطل 
می داند. الهام بخش زنوزی در ابداع و اظهار این نظریه 
حدیثی است که از حضرت امام صادق نقل شده است. 
وی معتقد اس��ت. اینکه نفس بدن را به اذن خدا انشاء 
می کند موافق با روایات نیست )ابراهیمی دینانی، 27(

عالمه رفیعی قزوینی میگوید: »معاد جس��مانی به 
طور قطع مخالف با ظواهر آیات و روایات اس��ت.  قبول 
معاد مثالی در نزد این ضعیف بس��یار صعب و دش��وار 



اس��ت، زیرا به طور قطع، مخالف با قواهر بس��یاری از 
آی��ات و مباین با صریح اخبار معتبره اس��ت« )رفیعی 

قزوینی، 81-83(

استاد مرتضی مطهری میگوید: »معاد قرآن با معاد 
مالصدرا توجیه نمی شود امثال مالصدرا گفته اند معاد 
جس��مانی است اما همه معاد جس��مانی را برده اند در 
داخ��ل خ��ود روح و عالم ارواح.... معاد ق��رآن را با این 

مطلب نمی شود توجیه کرد )مطهری،792-793/4(

ام��ام خمینی میگوید: »عل��ی ای حال، بدن نفس، 
در نش��ئه آخرت، بدنی معلول و مخلوق نفس نیس��ت، 
بلکه بدنی است که نفس خود آن بدن است و ایجاد و 
اعدام آن، مساوق اعدام و ایجاد خودش میباشد و البته 
ممکن نیست شی به فعالیت خودش موجود شود، زیرا 
مس��تلزم دور صریح باطل اس��ت و اگ��ر عبارت آخوند 
موه��م این باش��د که نفس با فعالیت ب��دن خودش را 
ایجاد میکند از خطاهای لفظی اس��ت. و اگر آخوند یا 
دیگران مّصر بر این معنی باش��ند، درس��ت نبوده و به 



شدت مورد انکار ماست ) امام خمینی، 88(

مصباح یزدی معتقد اس��ت که یکی از نقاط ضعف 
نظریه معاد جس��مانی مالصدرا، ب��ه عنوان یک نظریه 
فلس��فی و با صرف نظر از تطبیق ی��ا عدم تطبیق این 
نظریه با آیات و روایات، این اس��ت که: مالصدرا معتقد 
اس��ت که نفوس��ی که اعتقادات صالحی داشته اند ولی 
اعمالش��ان نادرس��ت بوده برای مدت��ی در عالم برزخ 
معذب هس��تند و بعد از تصفیه، به عالم عقلی راه پیدا 
می کنند. یا اینکه در همان عالم برزخ ابتدا برای مدتی 
معذب می شوند و بعد گناهان از آنان برداشته می شود 
و اهل سعادت و جنت می شوند. بنابراین، اینکه کسانی 
در عالم برزخ مدتی در حالی باش��ند و س��پس به حال 
دیگ��ری برس��ند، یا این که ش��قاوت و عذابی داش��ته 
باشند و بعد به سعادت و راحتی برسند، خود این، یک 
حرکتی اس��ت از حالی به حالی و یک س��یر تدریجی 
اس��ت. بنابراین وی حرکت و زم��ان را بدون ماده هم 
پذیرفته اس��ت. زیرا از یک ط��رف تصریح می کند که 



نف��س دیگر تعلق ب��ه ماده، عالم هیوال و جس��مانیات 
ندارد. چه در عالم برزخ و چه در عالم قیامت. و حرکت 
را از خ��واص اجس��ام، و زمان را بع��د چهارمی از ابعاد 
جس��م عنصری هیوالیی می دان��د، از طرف دیگر هم 
حرک��ت و زم��ان را پذیرفته اس��ت. حال آنکه جس��م 
برزخی مجرد از ماده اس��ت و طبق نظر مالصدرا نباید 
زمان برایش مطرح باشد و نباید حرکت و تحول داشته 
باشد. چرا که حرکت خروج از قوه به فعل بوده و جایی 
که قوه و ماده نباشد حرکتی نیست. در نتیجه در عالم 
برزخ که ماده و قوه وجود ندارد چگونه میتوان حرکت 

را تصور کرد؟ )مصباح یزدی،15( 

در ای��ن نوش��تار دی��دگاه مالصدرا در ب��اب معاد 
جس��مانی و انتق��ادات وارد ش��ده بر معاد جس��مانی 
مالص��درا مطرح گردیده و در پایان این انتقادات مورد 

بررسی و ارزیابی قرار میگیرد.



1-2- اهمیت و ضرورت مسئله

اصل مسأله معاد یکی از اصول عقاید اسالمی است 
که اهمیت آن به هیچ وجه کمتر از س��ایر اصول دین 
نمی باشد این اصل نه تنها در اسالم بلکه در سایر ادیان 
آسمانی از جمله ضروریات است. در واقع معاد یکی از 
اساس��ی ترین مسائل انسانی اس��ت که با بقا و سعادت 
وی ارتباط دارد و اگر انسان نتواند حیات پس از مرگ 
را ب��اور کند زندگی دنیوی را پ��وچ و بی هدف خواهد 
یاف��ت و خلقت عبث خواهد بود، چ��را که معاد متمم 
خلقت است. بررس��ی انتقادات وارده بر معاد جسمانی 
مالصدرا از جهت تبیین بهتر مس��أله معاد جس��مانی 

مالصدرا ضرورت دارد.

1-3- اهداف 

هدف از تالیف اثر حاضر این است که معاد جسمانی 
را از دیدگاه صدرالمتألهین به عنوان اولین کس��ی که 



برهان عقلی و فلسفی را بر معاد جسمانی با تمسک بر 
مبانی ابتکاریش در حکمت متعالیه اقامه کرده اس��ت، 
بررسی کرده و حکما و فالسفه ای را که بعد از مالصدرا، 
معاد مثالی را مطابق با آیات و روایات ندانس��ته )و آن 
را رد کرده اند( شناس��ایی و انتقادات آنها را ذکر کرده 
و این انتقادات را موردارزیابی قرار داده و بررسی کنیم 

که آیا این انتقادات بر این نظریه وارد است؟

1-4- سؤالها و فرضیه ها

1-4-1- سؤالها:

1-انتقادات مطرح شده بر معاد جسمانی مالصدرا 
چیست؟

2-انتقادات��ی که به معاد جس��مانی مالصدرا وارد 
شده است تا چه حد موجه می باشد؟



1-4-2- فرضیه ها:

یک دسته از منتقدین بر نظریه معاد جسمانی . 1
مالصدرا اش��کال کرده و قائالند به اینکه معاد 
مالصدرا مخالف با ظواهر آیات و روایات بوده و 
مطابق با معاد عنصری قرآنی نیست، از قبیل: 
آقاعلی حکیم مدرس زنوزی معتقد است اینکه 
نفس، بدن را به اذن خدا انشاء می کند موافق 
باروایات نیست. دس��ته دیگر از منتقدین هم 
ب��ر خود نظری��ه بعنوان یک نظریه فلس��فی و 
هم بر اصول ومبانی نظریه اش��کال کرده اند از 
قبیل: مصباح یزدی که چهار اشکال بر مبنای 
فلس��فی نظریه و چهار اش��کال بر متن نظریه 

وارد کرده اند.

در پاس��خ ب��ه منتقدین��ی ک��ه قائل ب��ه عدم . 2
مطابقت معاد مالص��درا با معاد عنصری قرآن 
ش��دند افرادی قائلند که مالصدرا در کتابهای 
خود دو نظر دارد که یکی دقیق اس��ت و یکی 



ادق، اولی همان که در ش��رح هدایه اثیریه آن 
را منطبق با ظواهر کتاب و س��نت و به عنوان 
یک نظر دقیق پذیرفته و نظر دوم را در اسفار 
بیان کرده و منظور از آن همان معاد جسمانی 
صوری فاقد ماده است. حال آنکه میتوان گفت 
مالصدرا کار فلس��فی خود را در راستای فهم 

قرآن و نه در مخالفت با آن قرار داده است.

1-5- پیشینه 

مقاله هایی که در این زمینه نوشته شده است:

پیرم��رادی، محم��د،» مبان��ی نظ��ری مع��اد . 1
جسمانی از دیدگاه مالصدرا«، نشریه خردنامه 
صدرا، تابس��تان ، 1383ش، ش��ماره 36، ص 

74-93

نیکزاد، عباس،» معاد از دیدگاه صدرالمتألهین . 2
ش��یرازی«، نش��ریه علوم اس��المی، تابستان 



1386 ش، شماره 6، ص 73-84

پایان نامه هایی که در این زمینه نوشته شده است :

کالنتری، فاطمه، معاد جسمانی از نظرمالصدرا . 1
و خواجه نصیر ، پایان نامه کارشناسی ارشد به 
راهنمایی علی ارش��د ریاحی و مشاوره جعفر 
شاه نظری، دانشگاه اصفهان، سال 1368 ش.

مه��دی پور، محس��ن، معاد جس��مانی از نظر . 2
مالص��درا و آقاعلی مدرس زن��وزی، پایان نامه 
کارشناسی ارشد به راهنمایی محمد سعیدی 
مهر، دانشگاه تربیت مدرس، سال 1389 ش.



فصل دوم

معاد شناسی صدرا

2-1- فهم مفهومی معاد

2-1-1- معنای لغوی معاد

معاد واژه ای اس��ت عرب��ی، در لغت مصدر میمی و 
اسم زمان و یا اسم مکان از ماده»عود« به معنی رجوع 
و بازگشتن چیزی است به اصلش. راغب اصفهانی آن را 
بازگشتن بعد از انصراف می داند ، چنان که در المفردات 



می نویس��د: »العود الرجوع الی الشئ بعد االنصراف عنه 
الی... أن قال: المعاد یق��ال للعود، و للزمان الذی یعود 
فیه و قدیکون للمکان الذی یعودالیه« )راغب اصفهانی، 

)594

اب��ن منظ��ور در لس��ان الع��رب می نویس��د: »عاد 
الش��ییء، یعود، عودا، و مع��ادا، أی: رجع« و در معنای 
حقیقی »رجوع«، بازگش��ت تعین سابق ضرورت دارد 
)ابن منظور، 921/2(. پس معاد یعنی بازگش��تن شیء 
یا شخص به حالتی که از پیش داشته است. که بیشتر 

معنای اسم مکانی دارد.

2-1-2-معنای اصطالحی معاد

2-1-2-1-معاد در اصطالح کالم

در اصط��الح کالم معاد عبارت اس��ت از روزی که 
هم��ه موجودات زن��ده پس از مردن و پراکنده ش��دن 
اجزائشان دوباره در آن روز جمع شده و و زنده گردیده 



و به منظور مجازات عمل یعنی ثواب یا کیفر برانگیخته 
میشود )محمدی، 501 ؛ مجلسی، 369(

بنابراین مقصود از معاد بازگشت به وجود است بعد 
از فنا، یا بازگشت اجزای بدن به اجتماع پس از تفرق، 
یا بازگش��ت به زندگی بعد از مرگ، و یا بازگشت ارواح 

به بدن ها بعد از مفارقت از آنها )تفتازانی، 82/5( 

الهیجی میگوید: »مراد از معاد اعتقاد به آن اس��ت 
که واجب است خدای متعال همه مکلفان را پس ازمرگ 
در روز قیامت زنده کرده، برای حس��اب اعمالش��ان و 
ورود مومنان به بهشت و کافران و گناهکاران به دوزخ 
در یک جا جمع کند« )الهیجی، س��رمایه ایمان در ...، 

)157

2-1-2-2- معاد در اصطالح فلسفه

ابن سینا می نویس��د:  »معنای حقیقی معاد مکان 
عود اس��ت یا حالتی که ش��یئی داشته و از دست داده 



و سپس به آن بازگش��ت می کند. همینطور به معنای 
م��کان یا حالت��ی که مردم پس از م��رگ در آن مکان 
جای ش��وند، یا آن حالت را داشته باشند« )ابن سینا، 

رساله األضحویه فی ...، 36(.

مالصدرا هم از معاد چنین تعریفی ارائه داده است: 
»برای هر چیزی معاد و مرجعی است، چنانچه مبدأ و 
منش��أیی برای آن وجود دارد. معاد یعنی عود و رجوع 
ش��ی به جایی یا حالتی که از آن خارج ش��ده اس��ت 

)مالصدرا، مفاتیح الغیب، 698/2(.

بنابرای��ن واژه ی مع��اد که یک اصطالح فلس��فی- 
کالمی اس��ت در اصطالح فالس��فه و متکلمین عبارت 
از رجوع و بازگش��ت انس��ان بعد از موت و حیات پس 
از م��رگ، به حیات مجدد ب��رای نیل به نتایج اعمال و 
ثمرات افعال اس��ت. افعالی که خود در این دنیا انجام 

داده است.



2-2- اهمیت معاد

ایم��ان به معاد و ادامه حیات انس��ان پس از مرگ 
در جهان��ی دیگر، یکی از اساس��ی ترین باورهای دینی 
هم��ه ادیان الهی اس��ت که در قرآن جای��گاه ویژه ای 
دارد. و بیش��تر از یک س��وم آیات این کتاب آس��مانی 
را به خود اختصاص داده اس��ت. کثرت این آیات نشان 
دهن��ده جایگاه رفیع اعتقاد به معاد در اس��الم و نقش 
س��ازنده آن در سعادت بشری است )سبحانی تبریزی، 

معادشناسی، 15-16(.

اعتقاد به معاد یکی از اصول اعتقادی دین اس��الم 
بوده و بعد از اعتقاد به توحید، مهمترین مس��ئله دینی 
می باشد که در زندگی فردی و اجتماعی انسان به ویژه 
از جنبه روانی و تربیتی آثار مثبت و س��ازنده ای دارد. 
کس��ی که حقیقت خود را تنه��ا مجموعه ای از عناصر 
مادی و حیات خود را منحصر به چند روزه زندگی دنیا 
می ان��گارد، لذت و س��عادت و کمالی را ورای بهره های 



مربوط به همین زندگی نمی شناس��د و رفتارهای خود 
را به گونه ای تنظیم می کن��د که تنها نیازهای دنیوی 
خ��ود را تأمین کند. در نتیجه از جهات مختلف گرفتار 
تش��ویش خاطر و اضطراب می گردد و آرامش روانی و 
احس��اس مسئولیت و تعهد از او سلب می شود. و فقط 
به لذایذ دنیوی اهمیت می دهد. اما کس��ی که حقیقت 
خود را فرات��ر از پدیده های م��ادی می داند و مرگ را 
پایان زندگی ندانس��ته، آنرا نقط��ه انتقال از این جهان 
به جهان جاودانی می شناسد، برای رسیدن به سعادت 
و کمال ابدی تالش می کند و س��ختی ها و ناکامی های 
زندگی دنیا او را دل س��رد و ناامید نمی کند. در نتیجه 
در برابر خدا و خلق احس��اس مس��ئولیت می کند و در 
برخورد با نابس��امانی ها بی تفاوت نمی باش��د )مصباح 

یزدی، آموزش عقاید، 340/3(

بنابرای��ن ایمان ب��ه معاد به زندگی انس��ان معنا و 
مفه��وم می ده��د و زندگی این جه��ان را از پوچی در 
می آورد و روند تکاملی زندگی بشر را در مسیر روشنی 



نش��ان می دهد. و اما تأثیر عقیده به معاد و حیات پس 
از م��رگ منحصر به زندگی فردی نیس��ت بلکه در بعد 
اجتماع��ی نقش س��ازنده ایمان به معاد این اس��ت که 
ت��وازن م��ادی و معنوی را در جامع��ه حفظ می کند و 
باعث تعدیل غرائز و رش��د فضای��ل اخالقی در جامعه 
می شود و در تأمین عدالت اجتماعی نقش موثری دارد 

)سبحانی تبریزی، معاد انسان و...، 17(

به دلیل همین اهمیت بس��یار باالیی مس��أله معاد 
اس��ت که متفکران مس��لمان در طول تاریخ در فهم و 
تبیی��ن معاد و مس��ایل مربوط به آن تالش شایس��ته 
مب��ذول داش��ته اند و این مس��أله به یکی از مس��ایل 

پرگفتگوی فکری جهان اسالم مبدل شده است.

اهمیت معاد از دیدگاه مالصدرا

از دی��دگاه مالص��درا معاد رکنی اس��ت بزرگ در 
اسالم، و اصلی است سترگ در حکمت، از پیچیده ترین 



مطالب است در ژرفا و از واالترین مسائل است در رتبه 
و منزلت. از میان فیلسوفان بزرگ متقدم، کمتر کسی 
به آن راه نموده است )مالصدرا، المبدأ و ... ، 712/2(

در تفس��یر س��وره س��جده نیز، معاد را یکی از دو 
ستون اعتقاد میشمارد:

» فکی��ف یج��د اإلنس��ان الطری��ق إلی مث��ل هذا 
المطلوب، الذی هو أحد عم��ودی االعتقاد، و هما علم 

المبدأ و المعاد« )همو، التفسیر القرآن ...، 63/6(.

2-3- دیدگاه های مختلف در باب معاد

2-3-1- منکران معاد

گروهی حشر نفوس و اجساد را محال می دانستند 
و از ریش��ه و بنیان منکر معاد هستند. و بر این باورند 
که هیچ ی��ک از روح و تن معاد ندارن��د. آنان گروهی 



از مالحده و دهریه هس��تند و در این اعتقاد که حشر 
و مع��اد نفوس و اجس��اد امری ممتنع اس��ت، چنین 
پنداش��ته اند که حقیقت انس��ان همین بدن جسمانی 
اس��ت که بعد از مرگ به کلی معدوم میش��ود و اثری 
از او باق��ی نمی ماند. در نتیجه برای او معادی نیس��ت 
چ��ون انس��ان را فاقد نفس مجرد از م��اده می دانند. و 
معتقدند که انس��ان غیر از این هیکل محسوس یعنی 
بدن مادی که دارای کیفی��ات مزاجی و قوای طبیعی 
است، چیز دیگری نیست و تمام این کیفیات و اعراض 
مادی با مرگ تن فانی می گردد. بنابراین جهانی فراتر 
از این جهان طبیعی برای او متصور نیس��ت )حسینی 

طهرانی،123/6(.

در ق��رآن کریم از این گروه س��خن ب��ه میان آمده 
است. خداوند در آیه 24 سوره جاثیه می فرماید: » آنان 
گفتند زندگی جز حیات دنیوی نیس��ت که می میریم 
و گ��روه دیگری ج��ای ما را می گیرن��د و جز « دهر و 
طبیعت قدرت دیگری نیس��ت که ما را نابود سازد، اما 



آنان علم و آگاهی ندارند و تنها گمان برده اند )شریعتی 
سبزواری، 51( 

عالمه طباطبایی در تفسیر این آیه چنین مینویسد 
که آیه شریفه، به طوری که از سیاقش استفاده می شود 
حکایت کالم مشرکین است که منکر معادند، نه کالم 
ده��ری مذهبان که هم مبدأ را منکرند هم معاد را. به 
عقیده او مرادش��ان از اینکه گفتن��د می میریم و زنده 
می شویم این است که یک عده از ما می میرند و عده ای 
دیگر به دنیا می آیند و به این وس��یله بقا نفس انسانی 

استمرار می یابد )عالمه طباطبایی، 265-6/18(

مالصدرا درباره این گروه میگوید: »ایش��ان از نظر 
م��ا رذل ترین مردم اند در رأی و عقیده و پس��ت ترین 
مردم اند از حیث مقام و منزلت« )مالصدرا، الشواهد،...، 

 )269



2-3-2 توقف در معاد

گروهی از فالس��فه قدیم یونان مث��ل جالینوس و 
پیروان او در مس��أله معاد توقف کردند. یعنی نه آن را 
رد کرده اند و نه آن را پذیرفته اند. زیرا تردید داشته اند 
که آیا نفس انس��انی یک صورت جس��مانی و مولود و 
م��زاج طبیعی اس��ت تا با فس��اد بدن و مزاج فاس��د و 
نابود گردد، و دیگر اعاده نش��ود، یا آنکه جوهر مجرد و 
روحانی اس��ت که پس از مرگ بدن باقی میماند و در 

سرای دیگر برانگیخته میشود )تفتازانی، 88/5(.

2-3-3- قائالن معاد

قائالن به معاد کسانی هستند که بر حق بودن معاد 
اتف��اق نظر دارند اما مابین آن��ان در کیفیت و چگونگی 
معاد اختالف وج��ود دارد و دیدگاه های مختلف درباره 

چگونگی وقوع معاد دارند.

موجب این اختالف، اختالف در حقیقت: » محقق 



الهیجی علت تنوع این دیدگاه ها را چنین بیان میکند 
حقیقت انس��ان است؛ پس نزد هرکس��ی که حقیقت 
انسان را همین هیکل محسوس میداند و روح را عرضی 
و صورتی زایل ش��دنی قائم به بدن میداند، معاد فقط 
جسمانی است. و نزد هرکس که حقیقت انسان، نفس 
مجرد اوس��ت و بدن او آلتی اس��ت منفصل از حقیقت 
انس��ان، معاد فقط روحانی اس��ت. و هر که قائل است 
به ترکیب حقیقت انس��ان متوقف اس��ت در امر معاد« 

)الهیجی، گوهرمراد، 621( 

2-3-3-1. معاد جسمانی

اکث��ر متکلمان، فقیهان، اهل حدی��ث و اخباریون 
بر جس��مانی بودن معاد تأکید دارند. چرا که انسان را 
همان بعد مادی و جسمانی می پنداشتند که ورای آن 
حقیقتی غی��ر مادی وجود ندارد. ل��ذا این قبیل افراد 
مجرد بودن روح را باور نداش��ته اند بلکه آن را جس��م 
لطیفی می پنداشتند که همچون جریان آتش در زغال 



و آب در گل، در بدن انس��ان جریان می یابد و همزمان 
ب��ا مرگ او نابود می ش��ود. از این رو فق��ط بدن را در 
جریان معاد بازگشت پذیر می دانستند. و قائل به معاد 
جس��مانی عنصری بودند به این معن��ا که همین بدن 
مادی پس از پوس��یده شدن و از بین رفتن در قیامت 
دوب��اره اعض��اء و جوارحش به هم متص��ل گردیده، بر 
انگیخته خواهد ش��د و مورد ثواب و عقاب قرار خواهد 
گرفت. زیرا بر اساس اصل نامحدود بودن قدرت الهی، 
مح��ال نمی دانند ک��ه خداوند در آخ��رت همین بدن 
مادی این جهان را دوباره ایجاد کند و همینطور بر پایه 
پذی��رش اعاده معدوم، عود این ب��دن دنیوی را محال 

نمی دانستند )تفتازانی،88/5؛ ایجی، 297/8(

2-3-3-2- معاد روحانی

بنابر عقیده عده ای از فالسفه به ویژه پیروان مکتب 
مش��اء معاد فقط روحانی اس��ت. طب��ق نظر آنها نفس 
جوهر مجرد است که نابودی در آن راه ندارد. آنچه در 


