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  چکیده
تـرین و در عـین    هویت انسان در قیامت، یکی از مهمموضوع امکان اعادة معدوم و 

 ایـن . اسـت  اسـالمی  تفکـر  در کالمـی  و فلسـفی  مباحث برانگیزترین حال چالش
ها و  هاي آن در تقریرات فالسفۀ مسلمان به شکل ها و بایسته همۀ انضمام با موضوع
ـ  متنوعیهاي  صورت ه آورده شده و مورد بحث قرار گرفته است. آراي عالمه حلی ب

هـا بـا    عنوان یکی از دانشمندان مسلمان به سبب غناي مطالـب و شـرح پیوسـتۀ آن   
سایر موضوعات، بسیار مورد توجه است. وي نوع دیدگاهی که یک متفکـر دربـارة   
ماهیت انسان دارد را در نگاه به هویت او در قیامت بسیار مؤثر دانسته است. عالمـه  

حور به حقیقت انسـان، بـدن معـادي    م حلی درنهایت با انتخاب رویکردي جسمانی
وي را متشکل از اجزاي اصلی غیر فانی محسوب و امکان اعـادة معـدوم را باطـل    

  شمارد. می
  هویت انسان، بدن اخروي. عالمه حلی، معاد جسمانی، اعادة معدوم، :ها دواژهیکل

  
  مقدمه. 1

هویت انسان در قیامت و نحوة حضور او در حیات معادي یکی از مباحث مهم و پرحاشـیه  
جا که به نوعی بـا مباحـث    در آراي متکلمان و فالسفه بوده و است. اهمیت این بحث از آن
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خـورد   تکلیف، پاداش و کیفر و درنهایت با مفاهیم مرتبط بـا عـدالت خداونـد، پیونـد مـی     
  هاي متعدد، متفاوت و گاه متضادي نیز شده است.  آرا و اندیشهدوچندان شده و لذا مدخل 

اي دارد. به نحـوي کـه    دیرینه و طرح مباحث مرتبط با معاد و کیفیت آن، تاریخ طوالنی
هاي آثـار   در فلسفه و کالم اسالمی رد پاهاي بسیاري از آن در مقدمات و مؤخرات و حاشیه

رصد دقیق این منابع و زوایاي فکري نیز بدین  شود. داوري و متکلمان و فالسفه مشاهده می
هـا اسـتناداتی از آیـات و     جهت کاري سخت و محتاج خوانشی دقیق اسـت کـه اغلـب آن   

دار  مباحـث ریشـه   و محکـم فلسـفی   هـاي  اسـتدالل  با را آن و اند یافته القول روایات صحیح
  اند. کالمی امتزاج داده

ی براي متفکران اسـالمی و البتـه غربـی    مشغولی بزرگ توان با صراحت گفت معاد دل می
 اسـالمی،  کـالم  و فلسـفه  در آن، دینی بوده و است؛ این موضوع به جهت اهمیت و جایگاه

 و اقـوال  ایـن  میـان  در. است گرفته قرار تفحص مورد و شده مطرح پویاتر و تر بالنده بسیار
 عالمـه  بـه  معروف حلی، مطهر بن یوسف بن حسن هاي استدالل بعضاً و ها شرح ها، دیدگاه
 همچنـین  و معـاد  بـا  مرتبط مباحث دقیق تفکیک و ها نگاري حاشیه در دقت علت به حلی،

 داده ارائه موضوع، این دربارة ها رهیابی و نظرات سایر از دانشمند این که تفحصی و بررسی
  .دارد زیادي بسیار ارزش است

اي ارائـه نـداده اسـت،     ویـژه هرچند عالمه حلی در حوزة تخصصی معاد، اثـر کامـل و   
اي است که در نوع طـرح سـایر موضـوعات     کیفیت بحث معاد در آراي این متفکر به گونه

ها جهت داده است. درحقیقت شاقول و نقطۀ عزیمت بحث مـا   مطروحه مؤثر افتاده و به آن
 در آراي عالمه حلی با محوریت معاد، بحث معاد جسمانی و نحوة اعادة بدن معادي انسـان 

  فرض و نکتۀ اساسی است: است. بررسی این وجه از آراي عالمه متضمن چند پیش
. هرچند عالمه به عنوان یک شارح معتبر آیات و روایات، شـناخته نشـده اسـت، وي    1

 هاي خویش با آیات و روایات داشته است؛ تالش مؤثري براي سنجش استدالل
یر مباحث کالمی و فلسـفی مـرتبط   . مباحث مرتبط با معاد در آراي عالمه حلی، با سا2

در موضوعاتی چون افعال خداوند، اختیار، ارادة انسانی، وعـده و وعیـد، صـفات خداونـد،     
نبوت، امامت، و حتی برخی مباحث مرتبط با علوم اخالقی پیوند بسیار نزدیکی دارنـد. لـذا   

 بستۀ موضوعی و مفهومی است؛ مجموعه آثار عالمه حلی درحقیقت یک هم
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ها و مباحث دیگران درحقیقت نوعی نقد و بررسـی آثـار    هاي عالمه بر استدالل . شرح3
ها نقاط قوت و ضعف را احصـا و نظـرات    نویسی آنان نیز است. عالمه موشکافانه در شرح

 خویش را به شکلی منظم و دقیق بیان کرده است؛
ج و به صورت . تقریرات عالمه در مباحث مرتبط با معاد بعضاً از شکل اظهار نظر خار4

ویژه مباحثی که عالمه در موضوع معـاد جسـمانی مطـرح     اند. به فقهی درآمده یک حکم شبه
 کند بسیار ناظر به این موضوع است. می

بررسی مبانی و ادلۀ مورد نظر عالمه حلی در حوزة معـاد و اعـادة بـدن معـادي انسـان      
رأي وي نیز بینجامد. لذا  ن همتواند به شناسایی رویکرد جمع دیگري از فالسفه و متکلمی می

  تالش بر این بوده است که اهم مباحث در این موضوع مطرح و مورد ارزیابی قرار گیرد.
  

. بررسی اقوال دانشمندان اسالمی در موضوع معـاد و ارتبـاط آن بـا هویـت     2
  انسان

تبط با مسئلۀ معاد و به تبع آن جاودانگی پس از مرگ در آراي متکلمان و فالسفۀ اسالمی مر
ایـن مسـئله کـه     1اي مطرح شده است. هاي گوناگون معرفتی، با جدیت قابل مالحظه حوزه

بنـا بـه نـوع     2گاهی با وجوب عقلی و گاهی با وجوب شرعی بر وقوع آن تأکید شده است،
ستیز دانستن یا ندانستن  دربارة حشر بدن دنیوي و عقل قرآن برداشت و تفسیري که از آیات

رو شـده اسـت.    با اختالف نظرهایی بسیار جدي و قابـل مالحظـه روبـه    این برداشت شده،
اختالف نظرهایی که نوع دیدگاه متکلمان یا فالسفه دربارة ماهیت انسان و نحـوة پـاداش و   

بنـدي   توان با یک دسته کیفر اخروي وي به آن دامن زده و لذا در خصوص موضوع معاد می
 و معـاد  صـرف،  روحـانی  صـرف؛ معـاد   جسمانی دکلی به چند نظریۀ قابل استناد نظیر معا

روحانی دست یافت که نوع نگاه به ماهیت انسان در دنیا و قیامت در تبیین ایـن   و جسمانی
  دیدگاه ها بسیار مهم است.

از سوي دیگر این تفاوت در مبناي پذیرش معاد، سبب شده است تا با تفاسیر متفـاوتی  
هـایی چـون    مواجه شـویم. ایـن تفسـیرها در قالـب    از نوع و نحوة حیات انسان در آخرت 

بازگشت ارواح به اجساد، بازگشت ارواح به سوي خدا بـا کیفیـت روحـانی یـا بـا کیفیـت       
جسمانی، اعادة معدوم، جمع اجزاي متفرق، جمع همۀ اجزا یا اجزاي اصلی و حتی تجدیـد  

  حیات مادي دنیا قابل بررسی است.
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فلسفی وجوب معاد، بر عینیـت انسـان دنیـوي و    جاي تردیدي نیست که ادلۀ کالمی و 
اخروي در اعمال کیفر و پاداش تأکید دارد. همـین بحـث عینیـت انسـان دنیـوي و انسـان       

ها، در تبیین و تصحیح مباحث ذیـل معـاد جسـمانی بـه      اخروي با وجود نشأت متفاوت آن
کالمـی و   وگوهاي ها و گفت بندي مثابۀ چالشی اساسی مطرح است که خود سرچشمۀ دسته

فلسفی بسیاري شده است و مقدمات و مؤخرات مباحث مرتبط با اعادة معدوم و تناسـخ را  
در آراي متکلمان و فالسفه فراهم آورده است. در این میان فقط حکمت متعالیه است که بـا  

کنـد از دام   ساختن ماده و عقل از این طریق، ادعـا مـی   داري پذیرش عالم مثال و مرتبط داعیه
: 1410 مالصدرا، ←تر  یشب ۀمطالع ي(برا است یافته رهایی تناسخ و معدوم اعادة هاي چاله

  ).270-267: 1346 مالصدرا، ؛68/ 9
در هرحال با موضوع اعادة معدوم و کلیت و چگونگی وقـوع معـاد، در میـان متکلمـان     
 شیعه از آراي نوبخت و عالمه مجلسی تا آراي خواجه نصیرالدین طوسـی، عالمـه حلـی و   
ابن سینا، دامنۀ فراخ و متفاوتی از مباحث مرتبط با اعادة معدوم را شـاهد هسـتیم. از سـوي    
دیگر قائلین به ثبوت معدومات نظیر معتزله نیز با جایزدانستن این اعاده، مباحث متفـاوتی را  
در این عرصه شکل دادند. اشاعره نیز هرچند قائل به ثبوت معدومات نیستند، به جـایزبودن  

توان یافـت کـه    اند. در فلسفه نیز یک روند علمی و البته مستند را می عین، حکم کرده اعادة
بحث اعادة معدوم، در قالب کلی و امور عامه مـورد تـدقیق و غـور فلسـفی قـرار گرفتـه و       

انـد. شـاید بتـوان     فالسفه، در ذیل بحث وجود و عدم، به نوعی به تبیین این مبحث پرداخته
  گوید: بندي کرد که می جا با این جملۀ مالصدرا جمع ینمجموع مطالب را تا ا

 فـی  اختلفـوا  لکنهم الباقیه، النشاه ثبوت و المعاد حقیقته علی الفالسفه من المحققون اتفق قد
  ؛)165/ 9: 1410 مالصدرا،... ( کیفیته

 فالسـفه  آراي در آن کیفیت خصوص در اما. دارند نظر اتفاق معاد وجود حقیقت بر فالسفه
  ... دارد وجود نظر اختالف

تر نحوة وقـوع   دیدگاهی با عالمه حلی، قدري دقیق قرابت شاخص چه بخواهیم با چنان
وجـو کنـیم، رجـوعی بـه آراي      معاد جسمانی را در آراي متکلمان و فالسفۀ اسالمی جست

تواند آغازگر خوبی باشد. شرح مبسوط آراي خواجه در ایـن   خواجه نصیرالدین طوسی می
شـمار   آمده است. وي به طور کلی معاد جسمانی را ضرورتی دینی به االعتقاد تجرید درباره 

  آورده و اعتقاد به آن را نیز ضروري دانسته است.
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 در خداونـد  توسـط  آن جدید خلق دانستن بدن معادي، به در همین راستا غزالی با مادي
نفس وي، بدن انسان را ابزار دادن به انسان بر مبناي  دهد و با تشخص می رأي آخرت، جهان

). اما عالمه حلی از حشـر بـدن   249 :1987 غزالی،پندارد ( و ظرفی براي عود روح به آن می
کنـد و انکـار    شـدن اجـزاي متفـرق بـه معـاد تعبیـر مـی        دنیوي عنصري در قیامت و جمـع 

 1363؛ حلـی،  246 :1982 حلی،داند ( شدن بدن دنیوي عنصري را اجماعاً کفر می برانگیخته
  ).567 -560 :ب

ریشه و اساس وجود چنین بحثی، حکایت از اعتقاد به وجـود معـاد جسـمانی در آراي    
اي براي ورود بـه مـوارد مربـوط     عالمه دارد وگرنه با اعتقادنداشتن به چنین موضوعی، زمینه

رسد مبحث پردامنۀ معاد و الحاقات آن، به لحـاظ   نظر می به این بحث فراهم نخواهد بود. به
ترین مباحث کالمی و فلسفی بوده و بـه لحـاظ کیفیـت     الوقوع بودن یکی از روشن ضروري

دارترین این مباحث است. براي مثال، اعتقـاد عالمـه    ترین و شبهه وقوع آن، یکی از پرحاشیه
حلی به بحث معاد، که در ادامه به آن اشاره خواهد شد، داراي زوایاي روشن و برگرفتـه از  

در عین حال مباحث انضمامی ایشان در خصوص امکان اعـادة معـدوم و   شریعت است. اما 
تجلی هویت انسان در قیامت، موضوع معاد و کیفیت ویژة حضور انسان در حیات اخـروي  

توان ادعا کرد ایـن دو وجـه مـرتبط بـا مباحـث، در       کند. می تري می را نیازمند تفحص بیش
گیري است و مصادیق بسیاري  می قابل رهموضوع معاد، در آراي بسیاري از دانشمندان اسال

  نیز در آیات و روایات دارد.
هاي معاد در این جملۀ پیامبر اکرم  ترین استدالل الذهن  که یکی از پویاترین و قرین چنان

توان این روشنی و در عین حال ابهام و نیازمنـدي بـه فهـم و     (ص) آمده است که در آن می
  فرمایند: شان میتر را توأمان یافت. ای غور بیش

 بـه  مـرا  کـه  خدایی به قسم. گوید نمی دروغ اهلش به هرگز راهنما عبدالمطلب، بنی اي
 و میریـد  می نیز گونه همان خوابید، می که همچنان. است خواب مانند مرگ کرد، مبعوث حق
  ).47/ 7بحاراالنوار: ( خیزید برمی خواب از که همچنان شوید، می زنده
  

عالمه دربارة هویت انسان در دنیـا و قیامـت بـا توجـه بـه      . بررسی دیدگاه 3
  نظریۀ دوام اجزاي اصلیه

عالمه حلی فصل ممیزي به نام اجزاي اصلیه را تعریف کرده و ماهیت و حقیقـت انسـان را   
گیرد. از نظر وي این اجزاي اصلی فناپذیر نیسـتند و   در قالب همین اجزاي اصلی درنظر می



 ها و مباحث کالمی عالمه حلی...استدالل یبررس   48

  

شود. اعتنا به نظریۀ اجزاي اصلیه توسط عالمـه حلـی و رأي    یمرگ فقط سبب تفرق اجزا م
دهد که در نظر وي هویت انسان مرادف با این اجزاي اصـلی   ها نشان می نشدن آن بر معدوم

  آید. شمار نمی ها در معاد قسمی از اعادة معدوم به است که فناپذیر نیستند و لذا تجمیع آن
هاي عالمه حلی در موضوع  ترین استدالل تحکمنظریه اجزاي اصلیه به عنوان یکی از مس

معاد، بسیار قابل اعتناست. چراکه اساس دیدگاه عالمه دربارة هویت دنیایی انسان و هویـت  
تر اصل معادباوري عالمه، با بررسی و فهم این نظریـه قابـل رصـد     اخروي او و از همه مهم

یـا نبـودن دنیـا، حـدود تـأثیر       لذاته و قدیم بـودن  دقیق خواهد بود. مباحث مرتبط با ممکن
خداوند در مخلوقات و همچنین موضوعات الحاقی به مفهوم فنا و بقاي موجودات و عـالم،  

  رسد. نظر می شده، الزم به در مقدمۀ بحث این بخش و به جهت کمال مباحث مطرح
براي رسیدن به موضع دقیق عالمه در خصوص ماهیت و فنا و اعاده، این بحث را از 

کنیم. موجود ممکن همواره به مـؤثري   لذاته در حدوث و بقا آغاز می اي ممکنه ویژگی
ماند. این  الوجود ذاتی حتی با کسب موهبت وجود، بدون مؤثر باقی نمی نیاز دارد. ممکن

مؤثر که از دیدگاه عالمه، فاعلی مختار است، این قدرت را دارد که هرگاه اراده کند وجود 
ن را نابود کند. یعنی نوعی اعدام مستقیم همواره براي این را از مخلوقاتش سلب و جها

کند؛ بدین معنا که وي با این  می رد را عالم بودن قدیم فاعل مختار متصور است. لذا عالمه
دار وجود بوده است حال  کند که ممکن نیست فاعل مختار که داعیه موضع مخالفت می

  دار فنا شود. داعیه
 نتایج به او علم از که اش دواعی بر اساس که دانست می اريمخت فاعل را خداوند عالمه

  ).212: 1389 یتکه،اشم( کند می عمل گیرد، می نشأت بندگانش براي افعال خیر
داري خالق مطلق براي فنا ممکن اسـت. حـال کـه فاعـل      بنابراین از دیدگاه عالمه داعیه

شود؟ یعنی آیا اعادة معدوم ممکـن  مختار امکان فنا را نیز دارد آیا ممکن است معدوم اعاده 
  است؟

موضع عالمه در خصوص امکان اعادة معدوم، روشن است؛ عالمه شرح مفصل مخالفان 
در  خـود  و اسـت  کـرده  بیـان  مفصـل  و خـوبی  به النهایه در را معدوم اعادة و موافقان امکان

م بسـیار محـرز   جرگۀ مخالفان امکان، قرار گرفته است. از نظر عالمه عدم امکان اعادة معدو
است. چراکه اعادة معدوم باید در ظرف زمان صورت گیرد. یعنی اعاده با زمان انجـام شـود   
که در این صورت ایجاد و اعاده در یک فصل از زمان روي خواهند داد و عالوه بر ایـن بـا   
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 ←تـر   براي مطالعـۀ بـیش  اي، شناخت و تفکیک ابداع و اعاده، ممکن نیست ( قبول چنین اعاده
  ).1383حلی، 

هـاي وي در دو   اندیشـه  ةعمـد الدین مالحمی ( دلیل دیگري که عالمه به پیروي از رکن
) براي عدم امکـان اعـادة   آمده است یناصول الد یالمعتمد فو  یناصول الد یالفائق فکتاب 

تواند در هنگام اعاده، همان بدن منفرد  کند آن است که معدوم با فنا دیگر نمی معدوم ذکر می
تنها متصف  ). یعنی معدوم نه223-218 :1389اشمیتکه،  ←تر  یوي باشد (براي مطالعۀ بیشدن

شده هرگز وجود  به صفت وجود نیست، بلکه حقیقت ذات او نیز باقی نخواهد ماند. لذا اعاده
شده نیست که خداوند بخواهد هرگونه عوضی را اعم از پاداش یا کیفر بـر او   ابتدایی معدوم

  نی با عرض فنا امکان اعادة بدن منفرد قبل از اعاده وجود نخواهد داشت.وارد کند. یع
شـود کـه    ایم که از نظر عالمه چگونه بدن معادي اعاده مـی  اما هنوز پاسخ خود را نیافته

تواند به عدالت، عوض شایستۀ خویش را دریافت کند؟ برخـی از مفسـرین و شـارحین     می
 الفوائـد  کشـف ن اعـادة معـدوم را از کتـاب    عالمه نظر تردیـدآمیز وي در خصـوص امکـا   

 بـا  ها درستی شرح این اند. هرچند هایی نیز در خصوص تردید وي نگاشته استخراج و شرح
بـراي  رسـد (  نمـی  نظـر  بـه  بعید چندان الفوائد کشف در عالمه مواضع و جمالت به عنایت

مقـدمات و  تـوان در   )، امـا نظـر غالـب وي را مـی    91-87 :1404، حلـی  ←تر  مطالعۀ بیش
  بندي کرد: مؤخرات زیر دسته

داند. لـذا ایـن فرضـیه کـه      همان گونه که ذکر شد عالمه امکان اعادة معدوم را منتفی می
کند نیز منتفی است. از سوي دیگر عالمه  خداوند در قیامت انسان معادي را دوباره ایجاد می

 ←تـر   راي مطالعۀ بیشبحلی اعتقاد دارد که ماهیت انسان متشکل از اجزاي اصلی اوست (
)، یعنی درحقیقت نقش این اجزاي اصلی به تناظر همان نقش نفـس  61-54 :1379آشتیانی، 

کند که دوباره آن را اعاده کند. در شرح این دیدگاه  است. لذا خداوند بدن انسان را فانی نمی
  توجه به چند نکته ضروري است:

  که:کند  اشاره می الخفیه اسرارعالمه حلی در کتاب 
 تفنـی  ال و االجـزاء  تلـک  تتفـرق  موت الحال فی و البدن فی االصلیه االجزاء هی النفس الن

  ؛)573 :1379 حلی،( معدوم اعادة الستحاله
 شـوند  می یدهجدا و پاش بدن اجزايبدن است و در وقت مرگ،  یروح همانا جزء اصل یراز

  .شود نمی فنا روح شده، نابود جزء بازگرداندن بودن ممکن غیر خاطر به ولی
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اي  ، وي ضمن تأکید دوبـاره الفوائد کشفویژه  هایی از آثار دیگر عالمه حلی به در بخش
کند، در مورد نابودي این اجزاي اصـلی   که بر نقش اجزاي اصلی به عنوان حقیقت انسان می

ها در  ها در قیامت و جدایی این اجزاي اصلی با مرگ و به هم پیوستن آن با مرگ و اعادة آن
نیـز   تجریـد  شرحثل اي دارد. اما مطالب بسیار زیاد و دقیق در کتبی م قیامت، رویکرد دوگانه
کنند که عالمه در خصوص اعادة حیات به جدایی اجزاي اصـلی و بـه    این مهم را اثبات می

  رسی معتقد است. ها در قیامت براي حضور در عرصۀ حساب هم پیوستن آن
 اجـزاء  عـن  عبـاره  بانـه  اخترنـاه  الـذي  هو و المتکلمین من المحققون هم و آخرون ذهب و

 یتبـدل  ال و انقصـان  و الزیاده الیها یتطرق ال آخره الی العمر اول من قیهبا البدن هذا فی اصلیه
 یتفـرق  و االعـاده  وقت تعالی اهللا یوجدها ثم المعدوم اعاده بجواز قلنا ان تعدم الموت عند و

  ؛)87: 1404 حلی،( اعادته وقت آخر تالیفا تعالی اهللا یوجد ثم متناعه با قلنا ان الموت وقت
مـتن را   هـا  آن قـول  از ما و بوده متکلمان از جماعت گران پژوهشکه همان  یگرد یگروه و

 بـاقی  عمـر  آخـر  تا اول از که است بدن اصلی هاي بخشمعتقد هستند که روح از  ایم آورده
بـه جـواز بازگردانـدن جسـم      اگر قائـل  و ندارد راه آن در تغییري و نقصان زیادت، و مانده

 دقـت  در بلندمرتبـه  خداونـد  سـپس  دهد میمان مرگ رخ در ز يهمانا نابود یم،معدوم باش
جسـم در   یم،ممکـن بـودن باشـ    یرقائل به غ چه چنان و آورد میبه وجود  را آن بازگرداندن،

در زمــان دوبــاره  آن را از دیگــر ســاختاري خداونــد بعــد شــود مــیوقــت مــرگ متفــرق 
 .آورد میبازگرداندنش به وجود 

که عبارات عالمه در خصوص جدایی اجزاي اصلی و تر آن است  رسد شایسته نظر می به
پیداست که طبق  درستی ها را نوعی تردید در استدالالت مکرر ارزیابی نکنیم. به یا نابودي آن

دیگر شـکل   ها به یک نظر عالمه هویت انسان در قیامت با همین اجزاي اصلی و پیوستن آن
انـد.   قیقت مخاطب خطـاب الهـی  گو و درح گیرد و درحقیقت همین اجزا مکلف و پاسخ می

  شوند و به نوعی با روح انسان متناظر هستند. این اجزا هرگز نابود نمی
همۀ مباحثی که عالمه در ذیل موضوعاتی مانند سعادت و شقاوت، پاداش، کیفر، و توبه 

ها در تفکـر   کند، ارتباط بسیار تنگاتنگی با نقش اجزاي اصلی و کیفیت حضور آن مطرح می
انـد و   مندي یـا شـقاوت را پیمـوده    دارند. گویی که اجزاي اصلی انسان مسیر سعادتعالمه 

  اند. اکنون به عنوان بدن معادي و در صحنۀ معاد شایستۀ پاداش یا کیفر شده
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گیرد که  تقریر معاد جسمانی از دیدگاه عالمه حلی بر محور همین اجزاي اصلی شکل می
شوند، بلکه درنهایت فقط  جزایی که هرگز نابود نمیاند؛ ا حافظ و دربردارندة هویت انسانی

هاي ذکرشده یا احتمالی عالمه در  توان به استدالل توانند متفرق شوند. از همین جا می می
خصوص این شبهه که اگر اجزاي بدن انسانی به طریقی وارد بدن انسان دیگري شود 

  تکلیف چیست، نیز پی برد.
شـود، طبـق    تر در مباحث فلسفی مطـرح مـی   بیش» کولآکل و مأ«این شبهه که با عنوان 

تفکر عالمه، محلی از اعراب ندارد؛ چراکه از نظر وي اجزاي اصلی به عنوان نفس و هویت 
دیگـر   واقعی انسان هرگز فناپذیر نیستند. اجزاي اصلی فنا ندارند و از این طریق فقط از یک

سـازند.   پیوندند و هویت انسان را می یشوند و در قیامت به امر خدا دوباره به هم م جدا می
توان نتیجه گرفت که بر طبق نظر عالمه حلـی، امتـزاج، نقصـان، زیـادت،      از چنین بحثی می

  تحول، و تغییر ماهوي نیز در اجزاي اصلی قابل تصور نیست.
 هی و...  البدن فی االصلیه الجزاء هی النفس الن البدنی المعاد وجوب نحن الیه نذهب الذي
 حلـی، ( الشـقاوه  و السـعاده  من به وعدت ما لتنال اعادتها فتجب شرور و خیرات من لها البد

  ؛)573: 1379
 اسـت بدن  اصلی جزوروح  یراکهاست ز یمعاد جسمان یتحتم یمما بر آن اعتقاد دار چه آن
 چـه  آن بـه  تا شود بازگردانده دوباره باید پس باشد ها بدي و خیرات داراي باید ناچار به و... 
  .برسد است شده داده وعده بدان که شقاوت و سعادت از

  
. بررسی آراي عالمه حلی دربارة ماهیت انسان به عنوان سرچشـمۀ تفـاوت   4

  ها در معادباوري دیدگاه
 قواعـد  شـرح  فـی  الفوائـد  کشـف آغاز چنین بحثی با جملۀ استداللی عالمه حلی در کتاب 

  تر کند: ا روشنتواند اهمیت و جایگاه آن ر ، میالعقائد
  ؛)87: 1404 حلی،( العود بصحه علیه لیحکم االنسان، ماهیه علی یتوقف معاد اثبات
  .یابد مصداق آن بر بازگشت موضوع صحت تا است انسان ماهیت بر منوط معاد اثبات
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در تبیین و توضیح این دیدگاه، توجه به نقش و جایگاه انسان و ماهیت وي در منظومـۀ  
شناسـی و تلقـی از حقیقـت انسـان امـروزه       به او بسیار مهم است. انسانهستی و نوع نگاه 

هاي پژوهش و داوري بسیاري را به خـویش   هاي غرب و شرق مسند ویژه در میان فلسفه به
هـاي متفـاوتی بـه انسـان نگـاه       نظرگاه شناسی از هاي انسان اختصاص داده است. این حوزه

هـا گـاه در قالـب     وان پدیده مطمح نظر است، ایـن ها گاه انسان به عن کنند؛ در این حوزه می
دار طرحی براي سعادت دنیوي انسان هسـتند گـاهی در هیـأت یـک      مکتبی اجتماعی داعیه

دهند و گـاه تغذیـۀ معرفتـی و اطالعـاتی انسـان را       دین، وعدة سعادت حقیقی انسان را می
 خـویش  بـراي  انسـان  یقـت حق از را هایی نبایسته و ها بایسته تناسب، گیرند و به برعهده می

) سقراط، ناظر بر همـین تحـول   know yourself» (خودت را بشناس«یابند. جملۀ  می متصور
هـاي بسـیار دور اسـت، هرچنـد اولـین       شناسـی در سـده   اساسی در مباحث مرتبط با انسان

شناسی و کوشش براي تعریف ماهیت انسان را باید متعلق به پروتوگوراس  هاي انسان تالش
  ).116 :1380حلبی، ( دانست

تأمالت فلسفۀ اسالمی نیز در خصوص حقیقت انسان، کمال وي، سـعادت وي، نفـس   
وي، تعلقات وي، و ... بالنده و پویا به پیش تاخت و جداي از طرح نـوي مکاتـب فلسـفی    

هـا و آراي کالمـی و فلسـفی بـه نـوعی سـعی در        مشا، اشراق و حکمت متعالیه، همۀ نحله
هاي  ت و ماهیت انسانی داشتند. در میان تقریرات متفکران اسالمی صبغهرمزگشایی از حقیق

تـوان یافـت کـه هـر یـک از بـام تعلقـات و         متفاوتی از فلسفه و کالم و حتی عرفان را می
  اند. هاي خویش به ماهیت و حقیقت انسان نظر کرده دیدگاه

هـا و   گیـري  تکننـدة آن در سـایر جهـ    اهمیت نوع نگاه به ماهیت انسان و نقـش تعیـین  
ها دربارة این مخلوق غیر قابل انکار است؛ این مسئله به حدي تأثیرگذار اسـت کـه    قضاوت

گرفته در آراي متکلمین و فیلسوفان را از  هاي کالمی و فلسفی شکل توان بسیاري از جنبه می
شناسانۀ آنان مورد ارزیابی قرار داد. در این میـان عالمـه حلـی در کسـوت یـک       منظر انسان

هاي گونـاگونی دربـارة ماهیـت     بندي دیدگاه شارح و در عین حال منتقد، به بررسی و دسته
خوبی ترسیم کرده است.  انسان پرداخته و ارتباط این نوع نگرش را با حیات معادي انسان به

 تصـویر  بـه  خـوبی  بـه  آن بـه  قـائلین  منظر از را انسان ماهیت حوزه، سه در بندي تقسیم این
  کشد؛ می
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  قیقت انسان جوهر جسمانی اوست.ح 1.4
از نظر این متفکران، نفس انسانی صورت و عرضی وابسته به بدن است و ماهیـت انسـان و   

دهد. این دیدگاه مقابل دیدگاهی قرار دارد کـه   حقیقت وي را جوهر جسمانی او تشکیل می
در  شود. هویـت انسـان در دنیـا و هویـت وي     در آن روح، جوهر و مجرد درنظر گرفته می

تر معاد او در این دیدگاه به واسطۀ اصل قراردادن جوهر جسمانی، بـه   آخرت و از همه مهم
شود. قائلین به این دیدگاه در اصل موضوع مورد بحث اتفاق  عنوان حقیقت انسان، تبیین می

نظر دارند. اما وقتی سخن از کیفیت و حتی کمیت این هیکل محسـوس مشـاهد، بـه میـان     
  شود. نظرها هویدا می آید، اختالف می

 در نیـز  حلی عالمه که دیدگاه بررسی این دیدگاه وجه اهمیت دیگري نیز دارد و آن این
توان در زمرة  آراي متکلمانی نظیر معتزله را نیز می 3.است بررسی و استناد قابل بخش همین

تـرین   حساب آورد. شاید بتـوان دقیـق   یکی از آراي رهبر و به اصطالح سردستۀ این تفکر به
عبارت براي شرح دیدگاه معتزله که قائل به چنین دیدگاهی هستند، را در این جملۀ عالمـه  

  حلی یافت:
  ؛)87: 1404 حلی،( المشاهد المحسوس الهیکل هذا عن عباره انه الی المعتزله اکثر فذهب

  .است دیدن و مشاهده قابل و محسوس هیکل  همان انسان حقیقت که برآنند معتزله اکثر

اما همان گونه که ذکر شد نوع نگاه به این جوهر جسمانی و مرزها و حدود و ثغـور آن  
مانی را واجـد همـۀ   در تقریرات قائلین این دیدگاه متفاوت است. برخی ایـن جـوهر جسـ   

خصوصیات فیزیکی نوع انسان، برخی فقط در یک یا چند جزء از اجزاي انسـان و برخـی   
بندي اجزاي انسانی به اصلی و فرعی سعی در تعیین محدودة تعریف ایـن جـوهر    با تقسیم

اند. حال با توجه به دیدگاه اتخاذشده توسط فیلسوفان و متکلمـان یـا حتـی     جسمانی داشته
تر تلقی از اعـادة ایـن    هاي بدن معادي انسان متفاوت و به نحو کامل تلقی از ویژگیعارفان، 

رفیعـی قزوینـی،    ←تـر   براي مطالعه بـیش بدن نیز در میان آراي آنان متفاوت خواهد بود (
1367.(  

تعریف ماهیت انسان به جوهر جسمانی، در تقریرات برخی فالسـفه و متکلمـان تفکـر    
رضـازاده،   ←تر  (براي مطالعه بیشانگاري دمکریتسی  اسالمی را نباید با دیدگاهی نظیر ذره

هاي مشابه که معتقدند هویت انسان با مرگ وي یا حتی مرگ یک  و دیدگاه) 30-46 :1380
، یکی دانست. چراکه قائلین به این دیدگاه در تفکر اسـالمی، اگـر   شود کلی نابود می عضو به
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نگوییم همه، اکثراً قائل به معاد جسمانی بوده و لذا هویت انسان را بـا فنـاي جسـمانی وي    
  دانند. یافته نمی پایان

در این میان برخی اندیشمندان فصل ممیزي بـه نـام اجـزاي اصـیله بـراي ایـن جـوهر        
کنند  و حقیقت انسان را در قالب همین اجزاي اصلی، تعریف می جسمانی تعریف و ماهیت

بودن به فرضیۀ اجزاي اصلیه، مرگ را عامل فنـاي   که فناپذیر نیستند. برخی دیگر ضمن قائل
کننـد.   این اجزا معرفی و براي خداوند در روز قیامت نقش بازآفرینی این اجزا را لحاظ مـی 

نسان به عنوان هیکـل محسـوس مشـاهد نیـز داراي     الزم به ذکر است در این میان تعریف ا
بندي بر اساس اصل جواز یا امتناع اعادة معدوم است. یعنی گاهی مرگ، عامـل   چنین تقسیم

فناي بدن دنیوي انسان و گاهی عامل تغییر در آن است و بر همـین اسـاس تلقـی از نحـوة     
  گیري بدن معادي نیز متفاوت خواهد بود. شکل
  

ت و خواص اعراض دربارة این موجود نیز سـاري و جـاري   انسان عرض اس 2.4
  4است.

فناپذیري انسان با مرگ، مالك اصلی تعیین سرنوشت و هویت انسان در این تفکـر اسـت.   
که این عرض در قالب مفهوم حیـات یـا مـزاج تعریـف شـود، نحـوة        حال با عنایت به این

یـت انسـان در ایـن دیـدگاه در     فناپذیري انسان نیز متفاوت خواهد بود. از سوي دیگـر ماه 
هاي آن متشکل از روح مجرد از ماده نبوده و انسان گاه در قالـب   یک از شعب و شاخه هیچ

  شود. یک کیفیت و گاه به عنوان حقیقتی مرادف با حیات، با مرگ، فنا می
 عناصر این امتزاج از دانند که می متضاده عناصر از مرکب را انسان حقیقت طبیعی حکماي

 از حاصل مزاج همین مادیون از جماعتی نزد انسانی نفس و. آید می پدید انسانی خاص مزاج
 دانند می انسانی ماده در حال و قائم نوعیه صورت بر عارض را مزاج نیز برخی و است امتزاج

  ).37 :1379 یانی،(آشت ندارد نصیبی تجرد از که است نوعیه صورت همان انسان حقیقت و
بودن حقیقت وي، یک تقریر مشترك در  درباره ماهیت انسان، عرض همانند دیدگاه اول

  هاي این عرض محل اختالف است. میان آراي قائالن به این نظریه است. اما تبیین ویژگی
  

  کند. اش را تدبیر می حقیقت انسان جوهر مجردي است که بدن جسمانی 3.4
بـودن و   که حـاکی از بـاقی   مباحث مرتبط با معاد در این نظریه در قالب معاد روحانی،

توان در  شود. لذا قائلین به این نظریه را می فنانشدن روح با مرگ جسم است، تعریف می
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شمار آورد. از این منظر صورت و اعراض بدن با مرگ از  زمرة پذیرندگان معاد روحانی به
و  پذیر نیست، روح با قطـع صـورت   جا که فناي مجردات امکان رود، ولی از آن بین می

 ←تـر   ؛ بـراي مطالعـۀ بـیش   58کنـد (همـان:    اعراض بدن، به عالم مجردات رجوع می
  ).375-373: 1354مالصدرا، 

کریم در خصوص کیفیت بهشت و دوزخ و الحاق مباحث  قرآنهاي  از سوي دیگر مثال
ها مختص عوام  ها نوعی تنبه و تشویق عوام بوده و این مثال جسمانی در تصویرسازي از آن

). چراکه در این دیـدگاه مـا چیـزي    189-181 :1987غزالی،  ←تر  راي مطالعۀ بیشباست (
به نام بدن معادي براي حضور در عرصۀ قیامت نداریم. بلکه این روح مجرد است که مورد 

شـود. لـذا اطـالق هرگونـه وصـف جسـمانی        خطاب و پاداش و عذاب بوده و محشور می
ها و حقیقت انسـان   ر و پاداش، متناسب با ویژگیهاي عالم آخرت و نحوة کیف دربارة ویژگی

  ).1360سبحانی،  ←تر  براي مطالعۀ بیشنیست (
داران این تفکر را گروهی از خاندان نوبختی و متفکرانی نظیر شیخ  عالمه حلی داعیه

داند. از منظر قائلین به این دیدگاه این جوهر مجرد بالقوه عاقل، حقیقت  مفید و غزالی می
نسان است و لذا هرگونه بحثی در خصوص معاد و ملحقـات آن در راسـتاي   و ماهیت ا

رفیعـی   ←تـر   تبیین این جوهر مجرد، قابل تعریف و احصا است (براي مطالعـۀ بـیش  
  ).1368قزوینی، 

رسد با عنایت به شکل خاص اعادة معدوم در قیامت از دیدگاه عالمـه حلـی،    نظر می به
الزم است نظر وي دربارة معاد، به عنوان مقدمۀ اصلی و مقبول چنین ادعـایی، تبیـین شـود.    
دیدگاه عالمه حلی در موضوع امکان اعادة معدوم و کیفیت خـاص ایـن اعـاده منافـاتی بـا      

که عالمه حلی با  تر این ، ندارد. مهمقرآنن کیفیت کلی ذکرشده در پذیرش اصل معاد، با هما
هـا از ایـن نظـر نیـز      بندي این شبهات، کوشیده است و بررسی آن دقت فراوانی در صورت

  مؤید پذیرش و تأکید وي بر معاد جسمانی است.
  

هاي متناظر با رفـع شـبهه از معـاد جسـمانی و لـوازم آن       . مبانی و استدالل5
  مه حلیتوسط عال

هـا   هایی را بـراي آن  اي در خصوص وقوع معاد را بیان کرده و پاسخ گانه عالمه شبهات شش
ورزنـد؛ بـه    دهد. برخی از این شبهات که به طور مستقیم بر معاد جسمانی تاکید می ارائه می

  ):569-568 :ب 1363حلی، قرار زیر است (



 ها و مباحث کالمی عالمه حلی...استدالل یبررس   56

  

مورد وصف قـرار گرفتـه   شبهه: عذاب مدام دوزخیان که با سوختن در آتش  1.5
  بودن آنان در طول این عذاب مداوم، منافات دارد. داشتن و زنده است، با حیات

تواند حد معینی از جراحت و آسیب را تحمل کنـد و اگـر مقـدار ایـن      بدن انسانی فقط می
آسیب بیش از حد باشد، وي خواهد مرد. حتی همان مقدار آسیب نیز اگر باعث مـرگ وي  

ناپذیري به وي وارد خواهد کرد. حال چگونه ممکن است دوزخیـان   جبراننشود، صدمات 
با تحمل عذاب مداوم دوزخ با آن شدت و وصف حال عظیم باز مراتب ایـن عـذاب را در   

  هاي انسانی است. بودن طی کنند. این مهم منافی ویژگی حال حیات و زنده

  پاسخ 1.1.5
اري حیات دنیـوي و اخـروي نشـأت    همانی پند این شبهه از یک قیاس نادرست و این

گیرد؛ زندگی دنیوي انسان، زندگی وابسته به آب، هوا، شرایط فیزیکی محیط و شرایط  می
ترین تغییر یا آسیبی حیات وي دچار تغییر  زیست بدن وي است. به نحوي که با کوچک

هایی  هاي بدن انسان دنیوي داراي ویژگی شود. نسوج و بافت رو می شده و با مشکل روبه
هـا بـاقی    تواند اثر زیـادي در آن  است که هرگونه جراحت یا حتی بریدگی کوچکی می

هایش وابسته است. اما ما از  گذارد. سراسر حیات مادي انسان دنیوي، به عناصر و سلول
اي که در حیـات   خبریم و صرفاً به دلیل وضعیت فیزیکی نحوة حیات اخروي انسان بی

دادن  که عالمه براي نشان دهیم. چنان زندگی معادي نیز تعمیم می ایم، آن را به دنیوي داشته
کردیم کـه   آورد که اگر ما ماهی را ندیده بودیم، تصور نمی محدودیت درك ما، مثال می

  موجودي بتواند فقط در آب نفس بکشد و حتی در آب شور چشم بگشاید.
  
و مـادر محـال    شبهه: تولد دوبارة جسم انسان در قیامت بدون دخالـت پـدر   2.5

  است.
اگر قرار است انسان در قیامت زنده شود لزوماً باید دوباره از دو والد مشـخص پدیـد آیـد.    

شدن انسان در قیامت بدون دخالت پدر و مادر محال است. لذا ذکر احوال انسان  یعنی زنده
 شدن وي بدون دخالت والدین چگونه ممکن است؟ در قیامت و تبیین زنده
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  پاسخ 1.2.5
و  شـد  داده اول شـبهۀ  بـه  کـه  اسـت  پاسـخی  همـان  شبیه درحقیقت نیز شبهه این به پاسخ
اي، درحقیقت همان قیاس نادرست میان حیات دنیـوي و اخـروي    دار ارائۀ چنین شبهه داعیه

توالد محال است، این محال به تولـد دوبـارة جسـم     که چون در دنیا تولد بی است و آن این
م داده شده است و لذا تولد دوبارة جسم انسان در حیات معـادي،  انسان در قیامت نیز تعمی

شود. عالمه حتی پا را از این نیز فراتر گذاشته و معتقـد اسـت در حیـات     محال پنداشته می
ایم و براي آگـاهی از حـدود و ثغـور آن بـه کتـب       توالد بسیار داشته دنیوي نیز تولدهاي بی

  دهد. ارجاع می شفااسالمی از جمله 
  

شبهه: قواي جسمانی انسان متناهی است و حیات دائـم در بهشـت یـا دوزخ     3.5
  محال است.

اش حد معینی از حیات متصـور اسـت. یعنـی گذشـت      براي انسان بنا به وضعیت جسمانی
کند به نحوي که با گذشت زمـان معینـی    زمان، به مرور قواي جسمانی انسان را تضعیف می

یابد. لذا مرگ براي هر انسانی قابل وقوع است و در  یان میانسان ناتوان شده و حیات وي پا
تر و براي برخی بلندتر اسـت زنـدگی انسـان تمـام      مدت زمان معینی که براي برخی کوتاه

  تواند زندگی ابدي داشته باشد. شود و او هرگز نمی می

  پاسخ 1.3.5
دنیـوي، بـه    اتحی متناهی جسمانی قواي که است اول شبهۀ از دیگري این شبهه نیز شکل

کنـد در   کـه عالمـه اسـتدالل مـی     اند. عالوه بر این همان صورت در حیات معادي وارد شده
شود.  حیات دنیوي مواردي بوده است که قوة جسمانی متناهی با مدد مجردات، نامتناهی می

توان در حرکت افالك در مذهب فالسفۀ قدیم مشاهده کرد. لذا حتی کسـی   نمونۀ آن را می
کند، این مهم را به مثابۀ مؤخر اسـتدالل   بودن قواي جسمانی انسان می الل به متناهیکه استد

  کند که ممکن است این قوا به مدد مجردات، نامتناهی شوند. اضافه می
  

  شبهه: تعلق روح به بدن در معاد تناسخ است. 4.5
یابـد و پـس از    که قرار است واجد حیات شود، روح به بدن وي تعلـق مـی   انسان در زمانی

شود. حال اگر تصور کنیم در معـاد دوبـاره روح در بـدن     مرگ این روح از بدنش خارج می
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گیرد شرایط و کیفیت الحاق روح به بدن را باید تناسخ بدانیم. چراکـه هـیچ    انسان جاي می
  تعلق روح به بدن در حیات اخروي وجود ندارد.راه دیگري براي توجیه 

  پاسخ 1.4.5
کند. تعلق موجود مجرد به مادي مانند تعلق  عالمه در پاسخ به این شبهه مقدماتی را ذکر می

روح به بدن در آراي فالسفه انواع مختلف و شـرایط متفـاوتی دارد. حتـی اظهـار نظرهـا و      
جا مثالی را مطـرح   استناد نیست. عالمه در اینهاي آنان در برخی موارد مدلل و قابل  فرضیه

گفتنـد کـه    کند که اشراقیون، براي مثل افالطونی نوعی حالت تسلط قائـل بودنـد و مـی    می
بودن پرهاي طـاووس یـا نقشـۀ هندسـی دقیـق خانـۀ زنبـور عسـل و بـه طـور کلـی             ملون

آدمیـان اسـت،    ها که به نوعی فراتر از حد ادراك و شعور هاي گوناگون همۀ آفریده حکمت
پس از اراده نوراالنوار و به أتأثیر مثل حاصل شده است و یـا در نظـر مشـائین همـۀ صـور      

 یتحلـل  ما اتفاق نوعیه وابسته به عقل مجرد است. تعلق روح به بدن در حیات دنیوي نوعی
است. اما تعلق روح به بدن در حیات معادي به صورت به حرکت درآمدن قلب و نـبض و  

نشیند و  جسمی است که بر ناقۀ نور می«هاي حیات مادي نیست؛  ال این ویژگیتنفس و امث
  ).572 همان:...» (پیماید  فضاي بهشت را می طرفۀالعیندر 

خیـزد کـه    جـا برمـی   اي بـه نـام تناسـخ در خصـوص حیـات معـادي از آن       ارائۀ شـبهه 
ی که هیچ احدي تر نیست در حال کنندگان گمان کردند تعلق روح به بدن یک نوع بیش شبهه
  سانی خاصیت اجسام، نباتات و انسان دنیوي و اخروي بیاورد. تواند دلیلی مبنی بر یک نمی

  
اعادة بدن عنصري انسان (با تجمیع اجزاي اصلی) در نسبت با تحقق وعـده و   5.5

  وعید الهی
اولین سؤالی که در آغاز این بحث قابل طرح خواهد بود این است که اعـادة بـدن عنصـري    

نسان در قیامت ضروري فعل خداوند است یا اتفاقی دلبخواهانه؟ عالمـه حلـی بـا درایـت     ا
ویژة خویش بحث اعادة بدن عنصري با ویژگی تجمیع اجزاي اصلیه را (و نه اعـادة معـدوم   

دهـد و بـراي اسـتدالل در     یا حتی بازآفرینی اجزاي اصلیه) به بحث کیفر و پاداش پیوند می
  گیرد. یتش از آن بهره میموضوع وجوب معاد و کیف



 59   يمریم شادو  علی افضلی

  

 را بنـده  خداونـد  دیگـر  سـوي  از. اسـت  ضـروري  اعاده الهی، وعید و وعده تحقق براي... 
 غیـر  در چراکـه . اسـت  عوض و ثواب مستوجب این و است کرده رنج به مبتالي و مکلف

 بـدون  دنیـا  در عـوض  و ثـواب  این سلب علت به... بود.  خواهد ظالم خداوند صورت این
  ).320: همان( رساند می آن به آخرت در مکلف بنده شک

بـودن احیـاي    این جمالت گویا گام به گام عالمه حلی را با تفکر معتزلی در واجب
توان گفت اکثر فیلسوفانی که  بندي کلی می زند. در یک دسته بندگان در آخرت، پیوند می

نوعی تعارض بـا  پذیرش معاد جسمانی را مغایر با عقل پنداشته و حشر بدن دنیوي را 
اند، به معاد روحانی صرف معتقدند و برخی نیز پذیرش معاد جسمانی  عقل قلمداد کرده

اند و به  را نه از راه عقل که از راه بشارت انبیا و در یک عنوان کلی از طریق شرع پذیرفته
مالصدرا،  ←تر  بیش ۀبراي مطالعاند ( هر دو صورت معاد جسمانی و روحانی معتقد شده

). از 423 :1380ســینا،  ابــن؛ 622 ب: 1372الهیجــی، ؛ 184و  165/ 9و  362/ 1: 1410
و فخـررازي در کتـاب    الیقـین  حـق  سوي دیگر دیدگاه افرادي نظیر مجلسی در کتـاب 

بودن معاد جسمانی با  دهد که این دو نیز در ضروري ، نشان میالدین اصول فی االربعین
وقوع معاد جسمانی در آراي دانشمندان اسالمی  رأي هستند. هرچند نحوة عالمه حلی هم

توان پـذیرش   به دلیل اختالف در پذیرش جواز یا امتناع اعادة معدوم متفاوت است، می
معاد جسمانی را در تفکر اندیشمندان بسیاري در دورة اسالمی یافت. در خصوص اعادة 

شود، باید بـه   الدین عالمه حلی، ضرورت محسوب می بدن عنصري که از دیدگاه جمال
دیدگاه این متفکر بزرگ اسالمی در حوزة ثواب و عقاب بندگان توسط خداوند متعال، 

 ارتباط این« رجوع کرد و البته این مبحث را در کنار مبحث تکلیف مورد ارزیابی قرار داد؛
بر اساس مفهوم تکلیف بنده بنا  کیفر، و نافرمانی بین و پاداش و اطاعت افعال بین نزدیک

  ).219: 1389 یتکه،اشم» (است شده
شـده توسـط    این دیدگاه مغایر با دیدگاه اشعریان است که معتقدند افعال انسـان آفریـده  

خداوند و در راستاي سرنوشتی است که خداوند براي بنده مقرر فرموده است. مباحثی کـه  
 را خویش ودوج اعتبار ها اشاره کرده است عالمه در موضوعات توبه، عفو و شفاعت نیز به آن

  ).240-230همان:  ←تر یشکنند (براي مطالعۀ ب می تصویر خوبی به جسمانی معاد اساس بر
کند:  وجوب و ضرورت معاد جسمانی را با دو استدالل اثبات می المراد کشفعالمه در 

کاران به عنـوان   در استدالل اول وعده و وعید خداوند مبنی بر پاداش نیکوکاران و کیفر گناه
پایه اصلی استدالل مد نظر گرفته است. این بندگان مکلف قطعاً مرگی خواهند داشت و لذا 
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 عبـارت  یـک  در عالمـه  کـه  و ضروري است. چنـان براي تحقق وعدة خداوند اعاده واجب 
شدن کسی که مسـتوجب ثـواب اسـت، بـه علـت       دوباره زنده«: که دارد می بیان صراحت به

  ).207 :همان» (چه شایستگی آن را دارد، عقالً واجب و ضروري است ضرورت رسیدن به آن
ش یـا کیفـر از   که بندة مستحق پادا عالمه این حشر دوبارة جسمانی را فقط به لحاظ این

کند کـه   شمارد. بلکه وي به این نکتۀ مهم نیز اشاره می جانب خداست، الزم و ضروري نمی
شدن دوبارة انسان در حیات معادي به این دلیل هم واجب و ضروري است کـه   گاهی زنده

شخص دیگري از این بنده طلب و نسبت به او حقی دارد که باید برآورده شـود یـا وي بـر    
بودن انتصاب از جانب خداوند متعال، وي  حق و حقوقی دارد که بنا به واجب گردن دیگري

  باید دوباره زنده شده و به حق خویش برسد.
استدالل دوم عالمه بر مبناي محور تکلیف بندگان است. خداوند بندگان خـویش را بـه   

ین تکلیف یا واسطۀ تکالیفی که بر عهدة آنان گذارده، در رنج نیز افکنده است و لذا تحمل ا
آن مستوجب پاداش و کیفر است. این نتیجه عمـل نیـز خـود مسـتوجب حشـر       اعراض از

دوبارة بنده در حیات معادي است. چراکه در غیر این صورت خداوند واجـد صـفت ظلـم    
الوجـود   خواهد شد در حالی که او از این صفت مبراست و اطالق ایـن صـفت بـر واجـب    

ی براي کسب پاداش یا تحمل کیفـر ضـروري اسـت. از    محال است. لذا وقوع معاد جسمان
توان این استدالل عالمه را بر اساس قول خودش مورد ارزیابی قـرار داد   نگاه دیگري نیز می

  و آن کسب لذت حقیقی پس از حشر جسمانی است.
دارد که اطالق صفاتی نظیـر   کند و بیان می عالمه لذایذ دنیا را نوعی دفع ضرر قلمداد می

محسن به خداوند متعال ناشی از این است که او کسب لـذت حقیقـی را فقـط در     رحیم و
تواند در پرتو حیات مادي به لذت  اي نمی سازد و هیچ بنده حیات معادي براي بنده میسر می

  حقیقی دست یابد؛
 تعـب،  براي یا آسایش براي را آن یا و آفریده رنج و تعب یا آسایش براي را خلقت خداوند
 شایسـتۀ  ایـن  زیرا باشد آفریده رنج و تعب براي را آن خداوند که نیست روا. است نیافریده
 نیست روا گونه همین به. باشد نمی نیست، مخلوق نیازمند که غنی و رحیم و محسن خداي
 در مـورد  ایـن  زیرا. است نیافریده تعب، و رنج براي و آسایش براي را بشر او که شود گفته

 فقـط  را مخلوقـات  خداونـد  که است آن مبین این و بود معدوم بشر که بود ممکن صورتی
 تحقـق  دنیـا  ایـن  در یـا  آسـایش  ایـن  که گویم می پس. است آفریده خودشان آسایش براي
 ضـرر  دفـع  بلکـه . نیست لذت کند، می تصور لذت دنیا این در بنده را چه آن زیرا پذیرد، می
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... اسـت   گرسـنگی  رنـج  رفع براي تر بیش بلکه. نیست لذت درواقع غذاخوردن، مثالً. است
 ایـن  و انـد  شـده  آفریده راحتی و لذت کسب منظور به زنده موجودات که شد محقق چون
 دیگـري  دنیـاي  ایـن  از پـس  که پذیرفت باید ناگزیر پذیرد، نمی تحقق جهان این در هدف
  ).208 همان:( است آخرت آن و یافت خواهد تحقق آن در هدف این که دارد وجود

خوبی نشان از جایگاه و اهمیت معاد جسمانی در اندیشـۀ   تفحص در آثار عالمه حلی به
وي دارد. عالمه حلی با قادر متعال دانستن خداوند اعادة بدن معادي انسان را (فقط از طریق 
تجمیع اجزاي اصلیه) با عنایت به صفت قادربودن باري تعالی، فعلی قابل انجام و به جهـت  

  شمارد. فعلی ضروري و واجب می وعده و وعید او
  

  گیري . نتیجه6
است لوازم یک استداالل  الروایت دقیق و گو متفکري گزیده نیز معاد حوزة در عالمه حلی که

جـداي از   .اسـت  گرفتـه  اختیـار  در خـوبی  به را آن الحاقات و موضوع این در جا معتبر و به
که دربارة صحت دیدگاه عالمه حلی و انطباق آن با آیات و روایات چه داوري کنیم باید  این

بندي ایشـان از مسـئلۀ معـاد هـر چنـد در برخـی مـوارد منبعـث از رأي          گفت که صورت
  گیري به همراه دارد. هاي کالمی و فلسفی بسیار و چشم پیشینیانش بوده است، نوآوري

امت از منظر عالمه حلی، ارتباط گریزناپذیري با نحوة معاد جسـمانی  هویت انسان در قی
وي دارد. به استناد عالمه، بدن معادي انسان، بدنی است متشکل از اجزاي اصلی که پس از 

دیگر پیوند یافتند و  ها مستولی شده بود، بار دیگر با یک علت فناي در دنیا بر آن تفرقی که به
ارا شدند. دربارة دیدگاه عالمه حلی بایـد گفـت کـه وي شـرح     قابلیت حضور در معاد را د

عنوان یک مفسر شیعه و در عین حال یک فیلسـوف سـنتی ارائـه     مفصل دیدگاه خود را به
نماید.  داده است. لذا در بررسی آراي وي توجه به پیشینۀ دینی و فکري عالمه بسیار مهم می

باحث مرتبط بـا نحـوة اعـادة بـدن     از سوي دیگر شیوة استدالل عالمه حلی در خصوص م
عنصري انسان و تجمیع اجزاي اصلی متضمن نقدهایی نیز هست. ایـن نحـوة اعـاده خـود     

ترین شبهات به نام شبهۀ آکل و مأکول است که در فلسـفۀ اسـالمی    دربردارندة یکی از مهم
ا عنایـت بـه   ب .هاي بسیار متفاوتی نیز به آن داده شده است بسیار به آن پرداخته شده و پاسخ

اي چون مالصدرا و حتی برخی متفکران معاصر، شیوة استدالل عالمه حلـی   دیدگاه فالسفه
  در بحث نحوة اعادة بدن عنصري انسان دربردارندة چند مسئلۀ اساسی است:
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شیوة جدل عالمه حلی در موضوع اعادة بدن عنصري و تأکید وي بر نحوة این اعـاده و  
 پیونـد  ویژه دربارة نحـوة  ت دیگري نیز شده است. وي بهبودن آن خود مدخل شبها جسمی

محکمی ارائه نداده است. بـه نحـوي   و استدالل  یقاستناد دق یچه هاآن عناوین حتی و اجزا
قیـد و شـرط ایـن مسـئله بـراي       اي موارد فقط یک حکم امري براي پذیرش بـی  که در پاره

  مخاطب ارائه شده است.
توان مقایسـۀ جـامعی میـان     المه حلی و مالصدرا، نمیهرچند به دلیل اختالف دیدگاه ع

نظرات این دو ارائه داد، این مهم در آراي مالصدرا و با عنایت به دیدگاه وي دربـارة معـاد،   
خوبی مورد بررسی قرار گرفته و با وجود اختالفـات بسـیار زیـاد دیـدگاهی مالصـدرا و       به

هـاي مناسـب بـراي رهـایی از دام      لعالمه حلی، توجه مالصدرا به موضوع اعاده و اسـتدال 
ها بر مبناي دیدگاه حکمت متعالیـه   هاي آن بسیار درخور توجه است. البته این استدالل چاله

  بیان شده است؛
 بـه  مگر ندارد تحصلی که است مبهمی امر یک دارد دخالت انسان تشخیص در که بدنی آن

. الزم نیسـت آن  براي ثابتی ذات هیچ و ندارد تشخصی و تعین هیچ حیثیت این از و نفسش
 انسـان  یـا  اي درنـده  یـوان ح مأکوکه  یمحشور شود آن جسم یدبدن ز مثالً که این از آید می

 آن گیـرد،  تعلـق  آن بـه  زید مفس که چیزي هر بلکه گردد؛ محشور است شده واقع دیگري
در روز  هـا  بـدن در اعتقاد به حشـر   چه آن بنابراین. است بوده بدن آن با که اوست بدن بعینه

 کسـی  اگـر  که به طوري شوند می یختهاز قبرها برانگ هایی بدنالزم است آن است که  یامتق
خود اوست و آن بهمـان کـس    ینهفالن کس است و بع ینا گوید می یندرا بب ها از آن یک هر

بـدن فـالن اسـت و آن بـدن بهمـان اسـت؛        ینا گوید می که ینا یاخود اوست  ینهاست و بع
 تبـدل  آن هویـت  و زیـد  بدن وجود که آید نمیالزم  ینآن گذشت و از ا یقتحق چه نآ بربنا

و  یقـبح و زشـت   اش چهرهو  یمادر خلقت س یکه اگر کس آید نمیالزم  که همچنان نکند پیدا
 یباشد، به همـان قسـم   یرکر و کور و پ یاباشد و  یدهدستش بر که این یا و باشد اي دگرگونی

 روایـات  در مطلـب  ایـن  به. گردد محشور است بوده سابقه خلقت دگرگونی و نقصانکه از 
  ).86/ 6 ی،تهران ینی(حس است شده تصریح وارده

 ).89 /6 پاسخ مالهادي سبزواري نیز در این زمینه بسیار مبسوط و دقیق اسـت (همـان:  
رسد عالمه حلی با وجود درایت ویژة خویش، نتوانسته است آن گونه که شایسـته   نظر می به
ت از عهدة استدالل در خصوص کیفیت تجمیع اجزا و همچنین جایگاه روح و جسم در اس

توان گفت عالمه حلی بحث معاد را در خـالل مباحـث بسـیار دیگـري      این اعاده برآید. می
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مطرح کرده است، اما این موضوع، در تقریرات وي، بحث مفصلی را به خویش اختصـاص  
  نداده است.

بندي یک نقد منصفانه از آراي عالمـه حلـی بایـد بـه آن      تنکتۀ مهم دیگر که در صور
توجه کرد این است که سلسله مباحـث مـرتبط بـا معـاد در آراي فالسـفۀ اسـالمی پیونـد        
معناداري با آیات و روایات دارد؛ به نحـوي کـه آنـان شـأن اسـتدالل خـویش را، ولـو بـه         

هـاي   انـد. یکـی از کاسـتی    دهاي از آیات یا روایات متواتر، مـرتبط کـر   نادرست، با مجموعه
شـود تناسـب    دیگري که در بیان استدالل عالمه حلی دربارة نحوة اعادة معدوم مشاهده مـی 

اي در  کم آیات و روایات با دیدگاه وي است. عالمه مسـتند آیـه و روایـت قابـل مالحظـه     
بسـنده  خصوص تجمیع اجزا و کیفیت آن ارائه نکرده و به ایراد یک نظریۀ کلی در این باره 

  کرده است.
هاي فکري و تقریرات  شناسی خویش را در همۀ حوزه وي به طریق اولی ماحصل انسان

هـاي فکـري    گیـري  خویش دخالت داده و عصارة چنین برداشتی از ماهیت انسان در جهت
عالمه دربارة موضوع معاد بسیار موثر بوده است. هرچند نظریۀ اجزاي اصلیه، که به جـرأت  

تـوان بـه    رسـد، را نمـی   نظر می راي توصیف جایگاهی آن درست و منطقی بهاطالق نظریه ب
دلـی وي بـا    شمار آورد، اما ظرافت و اوج هم عنوان یک ابداع فلسفی، کالمی عالمه حلی به

 الحـاق  نظریـه  این به را بکري و جدید شده در تفکر اسالمی توانسته زوایاي مباحث مطرح
اي که هر یک به نوعی  میان شارحان، متکلمان، و فالسفهکند تا به جرأت عنوان شود که در 

اند نـام یوسـف بـن     مبحث معاد و همۀ ضمائم آن را مورد کنکاش و شرح و بسط قرار داده
  بستگی ویژه اي یافته است. مطهر حلی با نظریۀ اجزاي اصلیه قرابت و هم

نظریـۀ اجـزاي   بنـدي   با تمام این اوصاف، مداخل و معابر عالمه براي تقریـر و صـورت  
بدیل و اصیل است و مسـیر شـناخت و تفحـص در آراي ایـن دانشـمند بـزرگ        اصلیه، بی

  هاي خالقانه در این عرصه همواره گشوده خواهد ماند. مسلمان و ارائۀ طرح
 

  نوشت پی
  کرد: یگیريپ یرز يهایدواژهبا کل یو فلسف یتوان در کتب کالمیمبحث را م ین. ا1

 یـا جـواهر، امکـان    يعالم، فنـا  ةعدم و وجود دوبار یفیت، امکان معاد، کعدومم ةامتناع اعاد یاامکان 
 ی،معاد روحـان  ی،انسان، معاد جسمان ياجزا ةومات، اعادددام ارواح، علم خداوند به مععامتناع ان

نفس، تناسـخ، ثبـوت معـدومات، تکـرار در وجـود و تکـرار در        يبقا ی،و روحان یمعاد جسمان
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آکـل و   ۀانسـان، شـبه   یـت و ماه یقـت اعاده، امتناع وجود معاد، حق یتابتدا و ماه یتماه ی،تجل
  .يماد یاتح ید، عود ارواح به اجساد، تجدمأکول

آن معتقدنـد. امـا قبـول     یو لذا بر وجوب شرع یرندپذی. اشاعره داللت عقل بر وجوب معاد را نم2
ـ    يتوان در آرایداللت عقل بر وجوب معاد را م  ،کـرد  یـابی ره ی،معتقدان به حسـن و قـبح عقل

  ).620: 1372 الهیجی،دارد ( یدبر وجوب معاد تأک یزباورند که شرع ن ینگروه بر ا ینهرچند ا
 تقریـري  بـا  جسـمانی  جوهر عنوان به انسان حقیقت قبول ضمن که است کسانی زمرة در عالمه .3

 آن. کنـد  می تقسیم اصلی غیر و اصلی دسته دو به را بدنی اجزاي شخصی، هویت مسئلۀ از ویژه
 بـدان  آدمی حیات و مانند می باقی دگرگونی و تغییر بدون زندگی این طول در همیشه که اجزائی
 متوقـف  هـا  آن بر شخص حیات فقط نه که اجزائی آن و شود می نامیده اصلی اجزاي است مستند
 بـه  هـا  آن قطع رو این از. است غیر اصلی اجزاي نیست، دوام قابل هم اجزا آن خود بلکه نیست
 تغییـر  دگرگونی، معرض در هم طبیعی هاي وضعیت در و رساند نمی آسیب آدمی شخص زندگی

 جزو گاه هیچ شود دیگري فرد بدن وارد اگر حتی فردي هر اصلی اجزاي بنابراین،. است تحول و
 فـرد  هـر  اصلی اجزاي شود حاضر است الزم چه آن ابدان، رستاخیز در همچنین. شود نمی او بدن

 اجـزاي  بـه  را فرد هر شخصی هویت ابدان، رستاخیز داران طرف از دسته این است واضح. است
 کـه  بینـد  مـی  ثابـت  جهـت  آن از را خـویش  خویشتن دنیا در فردي هر. گردانند می باز او اصلی

 هـم  رستاخیز در. شود نمی عوض و است باقی عمر آخر تا اول از اصلی اجزاي یعنی او حقیقت
 پـس  اسـت،  آن بـه  فردي هر هویت و اند جمع قابل دیگر یک با فقط فرد هر اصلی اجزاي چون

 مطالعـۀ  بـراي (است  شده حاضر دیگر جهان در بعینه جهان این در موجود فرد که گفت توان می
  )338: 1391 ،جدید کالم در جستارهایی ← تر بیش

  .420-411و  87-90: 1404 حلی، ← تر یشب مطالعۀ براي .4
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