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  د مرتضى يدگاه سينفس و معاد از د

  و معاد  نفس

  د مرتضىيدگاه سياز د

  ∗∗∗∗عليرضا اسعدي

  چكيده

وجودی انسـان در مقايسـه  یها ساحتشناختى، مسئلۀ ماهيت و  در ميان مسائل انسان
الهـدی،  مرتضى علم در اين مقاله ديدگاه سيد. گر مباحث، اهميت بيشتری دارديبا د

وجـودی انسـان  یها شيعه در قرن چهـارم، دربـارy ماهيـت و سـاحت ۀمتكلم برجست
های دينى مرتبط بـا مـرگ و  بررسى شده و تأثير نوع نگاه وی در تبيين برخى آموزه

ون حقيقت مرگ، عـالم بـرزخ و عـذاب قبـر، علـم و آگـاهى مردگـان و معاد همچ
  . كيفيت معاد نشان داده خواهد شد

  ها واژه كليد

 .ىمرتض  دي، سىشناس نفس، بدن، معاد، انسان

    

                                                           
   Asadi@isca.ac.ir  عضو هيئت علمي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي          ∗

 09/10/1389: تاريخ تأييد          1389/ 12/04: تاريخ پذيرش
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  مقدمه
كنـد تـا در  شناخت انسان به او كمـك مى. ها برای انسان شناخت خود اوست ترين دغدغه از مهم

از ديربـاز رو  اين از. انجامد های گوناگون آن را برگزيند كه به رستگاری او مى با گزينه يىارويرو
دانشمندان با هر مكتب كالمى و فلسفى و با هر نوع از جهان بينى در صدد شناخت بهتـر و بيشـتر 

ه دليـل تنها ب تنها به دليل ارزش ذاتى معرفت و شناخت و نيز نه اهميت شناخت انسان نه. اند او بوده
اصالح اخالق و رفتار انسان در فرايند اين شناخت است، بلكه به اين دليـل نيـز هسـت كـه تبيـين 

هـا و اوصـاف او  های دينـى بـه بـاور مـا دربـارy انسـان و ويژگى صحيح و درست برخى از آموزه
يـين شناسـى نقـش مبنـايى در تب افزون بر اين، بسياری از باورهای ما در حـوزy انسان. بستگى دارد

های دينـى  های متفاوتى از آموزه شناختى متعدد، تبيين مبانى انسان ،رو اين از. باورهای دينى دارند
  . دهد مىدست  در حوزه مسائل مرتبط به
شـناختى،  گر مباحـث مسـائل انسـانيوجودی انسان در مقايسه با د یها مسئلۀ ماهيت و ساحت

در بيـان ، از ماهيت انسان را در مباحث تكليفبحث الذخیره  مرتضى در سيد. اهميت بيشتری دارد
و . اسـت )حـىّ (»زنـده«مكلـف همـان به عقيـدy او، . آورده است »مكلف چه كسى است«كه  اين

مرتضـى  بنابراين، از ديـدگاه سـيد. زنده از فرشتگان و جن و نيز از حيوانات، اسامى ديگری دارد
حـى «شـود كـه فيلسـوفان  س يـادآور مىاو سـپ. حى و حيات اعم از انسان و حيات انسانى اسـت

 . نامند مى» نفس«را » فعال

از ديـدگاه بـودن  كـه حيـات و زنـده نخسـت، آن: شـود جا دو پرسش اساسى مطرح مى در اين
شـود  ناميـده مى» انسان«كه » زنده از ما«ه ماهيت ك نيشود؛ و دوم ا مرتضى چگونه تعريف مى سيد

  چيست؟ 
ت را به اعتدال مزاج يا قوy حس تعريـف كـرده اسـت و در حيااو در پاسخ به پرسش نخست، 

زنده موجودی است كه خصوصيتى دارد كه بـه سـبب آن محـال نيسـت : نويسد تعريف زنده، مى
بنابراين، شـايد ). 268ص، 2ج، الحدود و الحقـایق ،ق. ه1405سيد مرتضي،(كه بداند و بتواند و ادراك كند 

زنده موجب دانستن و توانستن است، همـان اعتـدال مـزاج و مراد او از آن ويژگى كه در موجود 
البته، او در موارد ديگری نيز به نقش كليدی ادراك در موجود زنده اشاره كـرده . قوه حس باشد

روشـن اسـت كـه هـر دو ويژگـى  1.ادراك برای موجود زنده تصريح داردبودن  و به ركن. است
 . موجودات زنده نيز دارای مراتب خواهند بود ،ور اين از. اند ادراك و توانايى دارای مراتب
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بگذريم حيوان و انسان، زنده شمرده  -يا نبودن آنها اختالف استبودن  در زنده كه-از نباتات 
ای است كه از اجزائـى تركيـب شـده كـه  ، حيوان هر موجود زندهىمرتض ديبه اعتقاد س. شوند مى

های مخصوص چـه  كه آن اعراض و ويژگى البته، او از اين. )همـان (دارای اعراض مخصوص است
ها همان حركت ارادی و احسـاس  شايد مراد او از اين ويژگى. هستند، سخن به ميان نياورده است

هـای فراوانـى را  هـا و نزاع انسان نيز نوعى حيوان است كه بررسى حقيقت و ماهيت او بحث. باشد
مرتضـى مكلّـف را همـان  گفتـه شـد، سـيدكه  چنان. ده استدر ميان متكلمان و فيلسوفان دامن ز

 . شود ناميده مى »انسان«، از ما هزندشود كه  و يادآور مى. داند مى» زنده«

های متعددی را در  ديدگاه ، يعنى ماهيت و چيستى انسان، در پاسخ به پرسش دوم ىمرتض ديس
حكايـت شـده كـه  2و ابـن نوبخـتاين گزارش، از معّمر اساس  بر. اين زمينه گزارش كرده است

ذاتى است كه نه جوهر متحيّز و نه حال و نه عرضى است كه عارض بر ايـن مجموعـه » حّى فعال«
راونـدی و فـوطى  از ابن. كند در آن تأثير گذاشته، آن را تدبير و در آن تصرف مىچند  هر. باشد

ت كـه همـان روح اسـت اسواری بر اين باور بوده اس. حكايت شده است كه جزئى در قلب است
نّظام بر اين باور بوده است كه همان روح است و روح حياتى است كـه داخـل . كه در قلب است

ايـن  ز حكايـت شـده كـه جسـمى اسـت كـه در همـۀاز برخى متأخران نيـ. در اين مجموعه است
  . مجموعه روان است

و بررسـى نقـد ها را  هها و بيان دالئل خود، اين ديدگا گزارش اين ديدگاه سيد مرتضى پس از
همـين  »زنـده«او خود بر ايـن بـاور اسـت كـه  .)121ـ113 ، صق. ه1411سيد مرتضى، : نك( كرده است
اجـزاء و ابعـاض آن » حـى«كنـد كـه مـراد از  و تصـريح مى شود مشاهده مىای است كه  مجموعه
مـدح، ذم،  چـه -احكام  ۀهمكنيم و  ای است كه ما از انسان مشاهده مى بلكه كل مجموعه. نيست

   3.گيرد تعلق مى به آننيز  - امر و نهى
رسد كه در ميان دانشمندان شيعه، سيدمرتضى نخستين كسى است كه بـر ايـن بـاور  به نظر مى

شـيخ مفيـد در پاسـخ بـه . او در اين ديدگاه با استادش شيخ مفيد مخالفت كرده است 4.بوده است
ّ  به نفس مى مورد حقيقت انسان، آن را شيئى قائم پرسشى در نـدارد ) مكـان(ز داند كه حجم و حي

اين همان چيـزى اسـت  ۀ اوبه گفت. و تركيب، حركت، سكون، اتصال و انفصال در آن روا نيست
تـابع نوبختيـان و  مسـئلهاو خـود را در ايـن . ناميدنـد مى» جوهر بسيط« آن را نخستين نمايحك كه

و حتـى بـه  5.بوده اسـت زله نيز بر همين عقيدهمعّمر از معته كاست  ىگفتن. ددان حكم مى هشام بن
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، المسـائل السـرویه ،7 ج ،ق. ه1414شيخ مفيد، (ست ا :بيت عقيده شيخ مفيد اين ديدگاه مفاد اخبار اهل
  ٦.)61-57 ص

كـه او بـه  اين جملـه ازمرتضى دالئل متعددی در اثبات مدعای خـود اقامـه كـرده اسـت؛  سيد
ای كـه مـا  ين مجموعههماجزاى با ادراك استدالل او اساس  بر. ادراك انسان تمسك كرده است

موجـود زنـده بـه سـبب . انـد تألّم و تلذذ، تابع ادراكشود و  حاصل مىكنيم،  از انسان مشاهده مى
تنهـا در جـايى و لـذت كنـد و درد  مىو لذت احساس درد ، كند حلول مى آنچه در اين مجموعه

نظيـر مـو و ، بـا اجزايـى و. ممكن اسـت زنده ایزاج با كه حيات باشد همچنين ادراك تنها است
ادراك بـا  در نتيجـه چـون. احسـاس كـردلذت و درد را توان  نمى -دارندكه حيات ن-، ...ناخن و
   7.همين مجموعه است »حى فعال«كه توان دريافت  ، مىپذير است ين مجموعه امكانهم یاجزا

دهـد، شـامل روح و  اين مجموعه مشاَهد كه حقيقت انسان را تشكيل مـىمرتضى،  به باور سيد
مرتضـى  سـيد. ابـراز شـده اسـتفراوانـى های  ديـدگاهحقيقـِت روح نيـز بـارy در امـا. بـدن اسـت

هـوايى اسـت كـه در منفـذهاى  روحو آن اين كـه برگزيده است  8ديدگاهى شبيه ديدگاه معتزله
بـودن  كـه زنـده اى گونـه به ،در تردد و رفت و آمد است -ايم كه موجود زنده- بدن هر يك از ما

در را  آنچـهو  دانـد او شرط حيات را وجود اين هـوا در بـدن مىبنابراين، . د آن استمنوط به تردّ 
رو  ايـن از. شـمارد و روح را جسـم مى نامـد نمى روح ،كند منفذهاى جماد تردد و رفت و آمد مى

جوابـات المسـائل ، 1 ج، ق. ه1405سـيد مرتضـي،   (. بـدن هسـتگويد كه در خواب و بيداری روح در  مى

   ٩).31 ، صجوابات المسائل المصریات، 4 ج، ق. ه1410، همو؛ 130 ، صالرازیه
 پيـروانافالطون و . از مباحث بسيار چالش برانگيز دربارy روح، مسئلۀ حدوث و قدم آن است

طـور  ها بـه قبـل از حـدوث بـدن ارواح همۀاين نظريه، اساس  بر. دانند را قديم مى و روح او نفس
از عـالم مجـردات نـزول شود، يـك روح  دث مىاحهرگاه بدنى اند و  مجرد و بسيط موجود بوده

  : در مقابل، سه دسته به حدوث روح باور دارند. دريگ ن تعلق مىآكرده و به 
تند، بلكـه قـديم نيسـ مسلمان بر ايـن باورنـد كـه ارواحن ان و محدثااى از محقق دسته عمده) 1

در و  .)141، ص58ج، ق. ه 1403مجلسـي،  (انـد  بدن، حادث بـوده از حدوث شيپند، ولى آنها ا حادث
 10»فما تعارف منها إئتلف و ما تناكر منها إختلـف األرواح جنود مجنّدة« :مانند ىاين قول به روايات
األرواح  اّهللاٰ تعـالى خلـقإن «: ت آمده اسـتيروا یها در ابتدا كه در برخى نقل. اند استشهاد كرده

: روايـت شـده كـه فرمـود 9نيز از پيـامبر گرامـى اسـالم .)138، صهمان( »قبل األجساد بألفى عام
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  ). 155، ص98؛ ج27، ص65؛ ج402، ص16 ج ،ق. ه1403مجلسي، ( »كنت نبيّاً وآدم بين الماء و الطين«
حادث اسـت و  )روح(نفس اند كه عقيدهبر اين سينا،  و ابنارسطو فيلسوفان مشاء و از جمله ) 2

در گرديـد، روح  پـذيرای حـادث شـد و هـر وقـت جنـين. ه استشد آفريده هنگام حدوث بدن 
؛ يعنى اينان به معيت و همراهى نفس و بدن در پيـدايش، اعتقـاد   شود همان زمان، نفس حادث مى

تعبيری، علت اعدادی نفـس اسـت؛ اين نظريه بدن شرط تكوين و پيدايش و يا به اساس  بر. دارند
  . داند مى روحانیة الحدوث و البقاءهمچون افالطون، نفس را رو،  اين از. نه علت مادی آن

مبــانى فلســفى خــود بــه تقــدم وجــودی جســم بــر نفــس و جســمانية بــر اســاس   مالصــدرا) 3
يـت را بـه عقيـده او جنـين مـادی در جريـان اسـتكمال، حصـار ماد. آن بـاور دارد بودن الحدوث

  . يابد بار مى تجّرد شكند و به مى
بـه اعتقـاد او چـون روح، . پذيرد سيد مرتضى بر مبنای خود در ماهيت نفس، قَِدم نفس را نمى

. ادعاى قدم ارواح باطـل اسـتاند،  حادث در جاى خود اثبات شده است كه اجسامجسم است و 
مرتضـى تأكيـد  سيد. است نادرست نيز از ابدان شيپادعاى خلق ارواح، دو هزار سال كه  چنان هم
ولى به نظر مـا  ،زنده است روحاست كه  ارواح اين بودن معتقدان به قديمعمده كالم كند كه  مى

. )30 ، صجوابات المسائل المصریات، 4 ج ،ق. ه1410سيد مرتضى، (زنده جسمى است كه داراى روح است 
  . اند و نه بدون ابدان از حيات برخوردارند بنابراين، نه ارواح پيش از ابدان موجود بوده

مرتضى دربارy حقيقت انسان آشنا شديم، بـه بررسـى تـأثير ايـن آراء  اكنون كه با ديدگاه سيد
  . پردازيم های دينى مرتبط با معاد مى در تبيين برخى آموزه

بودن  برانگيز دربارy مرگ، مسئلۀ وجودی يا عدمى يكى از مباحث چالش: حقيقت مرگ) 1
های متعددی را مطـرح كـرده و هـر كـدام بـر  متكلمان و فيلسوفان در اين زمينه ديدگاه. آن است

د او بـه يـآ ىمرتضـى از مـرگ برم كه از تعريـف سـيد چنان. اند مدعای خود دالئلى را اقامه كرده
المـوت مـا يقتضـى «: نويسد الحدود و الحقائق مى او در رساله. آن باور داشته استبودن  وجودی

الحـدود و ؛ 2ج، ق. ه1405سـيد مرتضـى، ( »جرح يظهر زوال حياy الجسم من اّهللاٰ تعالى أو الملك من غير

اين تعريف، مرگ چيزی است كه مقتضى زوال حيات است و نه خـود اساس  بر). 284، صالحقـائق
تعريف حيات گذشت، مراد از حيات اعتدال مزاج يا قـوه بنا به آنچه پيش از اين در . زوال حيات

بنابراين، با مرگ، ايـن خصوصـيت . حس است يا خصوصيتى كه موجب دانستن و توانستن است
ــل مى ــود زائ ــه دانســتن و توانســتن نخواهــد ب ــادر ب ــدگاه رو،  ايــن از. شــود و ديگــر شــخص ق دي
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حقيقت مرگ را جـدائى روح از بـدن  هك-مرتضى با ديدگاه بسياری از متكلمان و فيلسوفان  سيد
  . متفاوت است -دانند مى

مسئلۀ ديگری كـه ديـدگاه مـا دربـارy انسـان در آن مـؤثر : ى و عذاب قبربرزخحيات ) 2
راغـب : نـك(شـود  دو چيز گفتـه مـى انيمدر لغت به حدفاصل  »برزخ«. است، حيات برزخى است

 ۀيـ، آفرقـان: كن( رفته استكار  جا بهدر سه  قـرآنو اين واژه در ) ق. ه1376؛ جوهری، ق. ه1404اصفهانى، 
و رسـتاخيز ) دنيـا(مـرگ  انيـم ۀبرزخ در اصطالح به فاصل )100ۀ ي، آمؤمنون؛ 20ـ19 ۀي، آالرحمن؛ 53

 ميـرد و در قبـر يعنى از آن زمان كه انسـان مـى) 650 ص ،1372الهيجى،  :همان؛ و نك(. شود گفته مى

تـا . شـود متالشـى مـى وى ادو بدن محسوس و ما .)21ۀ يـ، آعبس( )اماته فأقبرةثم (شود  مدفون مى
 )22ۀ يـ، آفاطر( )يبعث من فى القبور  ان اّهللاٰ (. دانقبر برمى انگيز آن زمان كه خداوند دوباره او را از

و شايد به همين جهت بـه عـالم بـرزخ، ) 106، ص2 ، ج1377فيض كاشانى، (در عالم برزخ خواهد بود 
در مقابل قيامت كبری كـه بـه (به برزخ، عالم مثال و قيامت صغری. عالم قبر نيز اطالق شده است

المـوت القيامـة، «: كه در روايت نبوی آمـده اسـت چنان. شود نيز گفته مى) شود آخرت اطالق مى
   ).297، ص8ج البیضاء، ةالمحجفيض كاشاني، ( »من مات فقد قامت قيامته

ز از حيــات يـجــا وجـود دارد ايـن اســت كـه آيـا انســان در بـرزخ ن پرسـش مهمـى كـه در اين
و به تعبيری،  نعمت و عذاب برزخىوگوهای برزخى،  برخوردار است؟ برخى با استشهاد به گفت

هـا امـا آن. عذاب قبر و برخى شواهد ديگر بر اين باورند كه انسان در برزخ يا عالم قبر حيات دارد
بنـابراين، . ه به نفس و روح مجرد از ماده باور ندارند، به تبع، حيات برزخى را منكر خواهند بودك

  . معناست ز حيات برزخى بىين  شمارد، مرتضى كه روح را جسم مى از ديدگاه سيد
كـه شـواهد دينـى فراوانـى بـه سـود آن -اما اگر انسان از حيات برخوردار نيست، عـذاب قبـر 

به دليل همين مشكل بوده است كه برخى آن را محـال . ردكتوان تبيين  ىرا چگونه م -وجود دارد
آن بـودن  محالمعتقدان به : نداعذاب قبرر كمندو گروه مرتضى،  گزارش سيداساس  بر. اند دانسته

آنهـا . كه عذاب قبر نه محال اسـت و نـه قبـيح حق اين استبه عقيده او اما . و معتقدان به قبح آن
شود، غافـل  عقاب مىبودن  مرده در حال مردهاند،  پنداشته ىگوياند  ه عذاب قبر را محال دانستهك

از مـرگ ش يعقـاب او پـچنان كـه  همرو  اين شود از عقاب مىن، زنده شدپس از مرده از آن كه 
كسـانى كـه آن را . ای دربـر نـدارد و هـيچ اسـتحالهنيز ممكن است شدن  پس از زندهممكن بود، 

علم به عذاب  كه اند؛ غافل از آن كردهعبث تلقى را آن اند به اين دليل بوده است كه  شمرده قبيح
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  . براى خودمان در حال تكليف، مصلحت داشته باشد قبر چه بسا براى مالئكه يا
بـه عقيـده او آيـۀ . تمسـك كـرده اسـتاجمـاع بـه اثبات وقوع عذاب قبر نيز سيد مرتضى در 

كـه برخـى در اثبـات عـذاب قبـر بـه آن -) 11 ۀيـآ غـافر،( )اثنتـين احييتناو ربنا امتنا اثنتين (: فۀيشر
رجعـت ه فه بـيشـرآيـۀ ن اسـت كمماند و  قائل  اماميه به رجعت كهدليل ن ه ايب -اند تمسك كرده

  .)530ـ528 ، صق. ه۱۴۱۱ سيد مرتضى،(كند  باشد، بر عذاب قبر داللت نمىمربوط 
مسئله ديگری كه تلقى ما دربـارy نفـس و حقيقـت انسـان در آن : علم و آگاهى مردگان) 3

برخى روايات، مردگان به خانواده، دوسـتان و شـهر و اساس  بر. مؤثر است، آگاهى مردگان است
همچنـين ). 292، ص6، جق. ه1403مجلسـى، (شـوند  زنند و از احوال آنان بـا خبـر مى ديار خود سر مى

شود و نيز ايشـان  عرضه مى 9روايات، اخبار امت اسالمى به پيامبر گرامى اسالم ىبرخاساس  بر
و  681، ص2ج ،ق. ه1415بحرانـى، (از وضعيت مسلمانان با خبراند و بر آنـان اشـراف دارنـد :و ائمه

شـدگان در  برخـى كشته 9برخى روايات، پيامبر گرامـى اسـالماساس  افزون بر اين، بر). 641ص
نيـز پـس از جنـگ  7كه امـام علـى مخاطب قرار داده و با آنان سخن گفت، چنانجنگ بدر را 

كـرد مردگـان شـنوائى  جمل با دو كشته سخن گفـت و در پاسـخ بـه شـبهۀ كسـى كـه گمـان مى
شـدگان چـاه بـدر سـخن  گونـه كـه كشته به خدا قسم كه كالم مـرا شـنيدند همان: ندارند، فرمود

  ). 156-154، ص6ج،  ق. ه1403، مجلسي(را شنيدند  9رسول گرامى اسالم
شـود، شـنيدن سـخن زنـدگان توسـط مردگـان  كه از برخى ديگر از روايات اسـتفاده مى چنان

  ). 297، ص99ج، ق. ه1403مجلسي، (اختصاص ندارد : امری عمومى است و به پيامبر و ائمه
در باب نفـس های تلقى  اساس كدام يك از گونه با توجه به اين مسئله، پرسش اين است كه بر

جـا كـه مجـّرد،  روشن است كه اگر نفس را مجرد بـدانيم از آن. يابد اين روايات تبيين بهتری مى
اسـاس  امـا بـر. ار اسـتكمرگ و فساد ندارد، امكان آگاهى و علـم بـرای او امـری روشـن و آشـ

ــا جســمانى مى ــان كــه روح را جســم ي ــدارد ديــدگاه آن ــين روشــنى ن از همــين رو . شــمارند، تبي
يـا خيـر،  كه آيا ارواح پس از مفارقت از بدن احساس دارنـد پرسشاين پاسخ به  رمرتضى د سيد
زنده چيـزى اسـت كـه . كند احساس از آِن موجود زنده است و اوست كه احساس مى :نويسد مى

اى  اگـر ارواح بـه گونـه. كنـد كند و آن مجموعه، مدَركات را ادراك مى مى حلول آنحيات در 
ادراك را ندارند احساس هـم بـراى آنهـا جـايز نيسـت؛ زيـرا يعنى هستند كه به تنهايى اين حكم 
بنابراين، او بايـد  .)30 ، صجوابات المسائل المصریات، 4 ، جق. ه1410: كن(احساس از اقسام ادراك است 
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  . دارند اللترای توضيح رواياتى باشد كه به آگاهى مردگان در برزخ دراهى ب ىدر پ
آن به باور مـا بودن  ها در قيامت و جسمانى يا روحانى چگونگى حشر انسان: كيفيت معاد) 4

لسـوفان محقـق در يكـه همـۀ متـدينان و نيـز ف بـا آنرو،  ايـن از. دربارy حقيقت انسان وابسته اسـت
ه حقيقـت انسـان مـورد اخـتالف آنهاسـت، در كيفيـت كجا  نظر دارند، از آن حقانيت معاد اتفاق

شتر مسلمانان، عموم فقها و اصـحاب حـديث بـر يب. اند قائل شده ىگوناگون یها هيحشر نيز به نظر
اين قول بر ايـن اسـاس اسـتوار اسـت كـه روح، جسـمى . اين باورند كه معاد صرفاً جسمانى است

  . همانند سريان آتش در ذغال، آب در گل و روغن در زيتون است كه در بدن سريان دارد؛
از فيلسوفان و پيروان مشاء بر اين باورند كه صورت و اعراض بدن كه بـه سـبب تعلـق  یاريبس

شوند و چون اعادy معدوم محال است، اعاده اين شخص بعينه امكـان نـدارد و در  نفس معدوم مى
بسـياری از فيلسـوفان و عارفـان . شـوند محشـور مى -ندارندكه فنا و نابودی -قيامت، نفوس مجرد 

از متكلمان نظير غزالى، كعبى، راغب اصفهانى و نيز بسياری از بزرگـان اماميـه  ىبلندآوازه و برخ
؛ يعنـى بـا برپـايى   داننـد جسمانى مى -نظير شيخ مفيد، خواجه نصير و عالمه حلى، معاد را روحانى

كـه  اين دسته خود در كيفيت بـدن اخـروی و اينچند  هر. گردد مى قيامت، نفس مجرد به بدن باز
شـتر يبـرای آگـاهى ب(نظـر دارنـد  عين همان بدن دنيوی است يا مثل آن، اختالفشده  آيا بدن اعاده

 ). 88، ص5ج ،ق. ه1409تفتازانى، ؛ 621، ص1372الهيجى، ؛ 166-165 ، ص9، ج ق. ه1410مالصدرا،  :نك

اما از البـالى مطالـب وى چنـان  ،معاد نداردحشر و سيد مرتضى بحثى مستقل در باب كيفيت 
دو در قيامـت مـورد هـر  ۀو مجموعـروح و بـدن دارد  ،كـه انسـان در آخـرت شـود برداشت مـى

: گويـد آيا حساب بر ارواح است يا ابدان، مى كه پرسشپاسخ به اين  در او. گيرد محاسبه قرار مى
ّ  yد زندحساب بر موجو  ،و چون ارواح قائم به خـود نيسـتند. استشده  است كه امر و نهى فىمكل

 ق،. ه1410سـيد مرتضـي،   (است كه ارواح تابع اويند نه بر ارواح  اند پس حساب نيز بر كسى بلكه تابع
   .)30 ، صجوابات المسائل المصریات، 4 ج

  ها نوشت پى 
                                                           

كند، و در پاسخ  عنوان ويژگي شاخص انسان ياد مي از ادراك به المسائل المصریات جواباتمرتضي در رسالة  سيد. 1
اي  حي موجودي است كه حيات در آن حلول كرده و آن مجموعه«: نويسد پاسخ به پرسشي در تعريف حي مي
  ). 30، ص4 ، جق. ه1410سيد مرتضي، (» كند است كه مدركات را ادراك مي
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  ).311-237(اسماعيل نوبختي و ابوسهل علي بن) 300/310م(موسي نوبختي ابومحمد حسن بن. 2

 ،1362 ؛ شـيخ طوسـى،  13 ، صق. ه1405همو، ؛ 104 ص ،ق. ه1419همو، ؛ 114 ص ق،. ه1411سيد مرتضي، : نك. 3
  . )141 ص ،1363حلي،  :نك( ؛ طبق گزارش حلى رأى معتزله نيز چنين است164 ص

بـوده   متـأخر از سـيد   الیـاقوتعقيده برخي صـاحب   نيز همين قول را برگزيده است، ولي به الیـاقوتالبته، صاحب . 4
 ).145، صق. ه1413، نوبختي: نك(. است

انسان شيئى است كه علم، قدرت، حيات، اراده، كراهت «: ديدگاه معمر را چنين گزارش كرده است ،مفيدشيخ . 5
گاهي بيشتر براى آ(. »لش به ابزارى نيازمند است كه آن جسد استافعا نفس است و در  قائم به. دارد و بغض و حب

شهرستانى نيز . )147-146 صق، . ه1415، بغدادي، 63 ص ق،. ه1419 ،نيياسفراي؛ 332-331و  318 ، صق. ه 1400 اشعري،: نك
م، عـال  ديدگاه معمر را به نقل از كعبى چنين گزارش كرده است كه انسان معنا يا جوهرى غيـر از خداسـت كـه   

) نـد م مكـان (و داراى مكـان   )منـد  جهـت (قادر، مختار، حكيم است متحرك نيست، ساكن نيسـت، داراى كـون   
ولى مدبر جسد اسـت و  . زمان و مكان ندارد و كند شود در موضعى حلول نمى نيست، ديده و لمس و حس نمى

وفان گرفته است كه آنان نفس انسـان را  نويسد معمر اين قول را از فيلس وى آنگاه مى. رابطه تدبيرى با بدن دارد
اى همچون عقول  و از جنس آن موجودات عقليه. مند دانند كه نه متحيز است و نه مكان ذات مى  جوهرى قائم به

اسـاس   اعتقاد معمر و در نتيجه اعتقاد مفيـد و هشـام بـر   روشنى  از اين بيان شهرستانى به. اند مفارقه را اثبات كرده
  . )55 ، صق. ه1421شهرستاني، (شود  جرد نفس اثبات مىگزارش مفيد به ت

، المقـاالت اوائـل، 4 ج ق،. ه1414 مفيـد، شـيخ  : نـك ( شيخ مفيد در موارد ديگرى نيز به تناسب نظير همين بيـان را دارد . 6
 ).91 ، صاالعتقاد تصحیح، 5 ج ق،. ه1414و، ؛ هم77 ص

همـو،   ؛13 ص و 106-104 ، صجمـل العلـم و العمـل ق،. ه1405همـو، ق،. ه1419دالئل را ببينيـد در سـيد مرتضـي،    . 7
  . 121ـ114 ص ق،. ه1411

هواء رقيق يختص بضرب من البـروده  «روح عبارت است از : كند عالمه حلي ديدگاه معتزله را چنين گزارش مي. 8
 . )74 ص ق،. ه1416حلي،  :نك(» يتردد فى مجارى النفس

سـيد  (اسـت  تعريـف كـرده   مـاده نفـس و شـرط حيـات     ، هـواى سـردى در قلـب   را بـه  روح  الحدود و الحقایق در. 9
را محـل اسـتقرار روح   » قلـب «جـا   كـه در ايـن   مرتضي با آن سيد ).271 ، صالحدود و الحقـایق، 2 ج ق،. ه1405مرتضي،

افـزون بـر ايـن او در    . تصريح دارد كه مستقر روح، مخارق حي است جوابات المسائل المصریاتدانسته است، در 
  .كه در موارد ديگر چنين تعبيري ندارد داند در حالي جا روح را ماده نفس مي اين
شناسـند بـا هـم انـس و الفـت       ديگـر را مـي   لشگريان گرد آمده اند، پس آنان كه يـك ) ها همانند انسان(ارواح . 10

کتاب السـماء ، 63، ص58، جق. ه1403مجلسي، (ورزند  ديگر ناآشنايند، با هم مخالفت مي گيرند و آنان كه با يك مي
 ).50، حو العالم، باب حقیقة النفس
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  ریم کقرآن  .۱
 .تبة االزهرية للتراثكم: جا ، بىالتبصیر ف. الدین، )ق. ه1419(نى، ابومظفر ياسفراي .2

هلمـوت ريتـر، : ، تصـحيحمقاالت االسالمیین و اختالف المصـلین) ق. ه1400(اشعری، ابوالحسن،  .3
  .جا بى

الطباعـة و النشـر فـى ز كـمر: ، تهران2ج  ،البرهان ف
 تفسیر القـرآن) ق. ه1415(بحرانى، سيدهاشم،  .4
  .موسسة البعثة

الشـيخ ابـراهيم : ، تعليـقالفـرق بـین الفـرق) ق. ه1415(بغدادی، عبدالقاهر بـن طـاهر بـن محمـد،  .5
  .دارالمعرفة: رمضان، بيروت

  .الدين الرضى منشورات شريف: جا ، بى5، جشرح المقاصد) ق. ه1409(تفتازانى، سعدالدين،  .6
  .دارالعلم للماليين: ، بيروتصحاح اللغة) ق. ه1376(جوهری، اسماعيل بن حماد،  .7
محمد نجمى الزنجانى، : ، تحقيقوت ف. شرح الیـاقوت�انوار المل) 1363(حلى، حسن بن يوسف،  .8

  .انتشارات رضى و انتشارات بيدار: جا بى
  .محقق :جا ، بىمناهT الیقین) ق. ه1416( ، ـــــــ .9
  .تابكدفتر نشر ال: جا ، بىالقرآنالمفردات ف. غریب ) ق. ه1404(راغب اصفهانى،  .10
: سـيداحمد حسـينى، قـم: ، تحقيـق3و2و1، جرسـائل الشـریف المرتضـ.) ق. ه1405(سيد مرتضى،  .11

 .ريمكدارالقرآن ال

دارالقــرآن : ســيداحمد حســينى، قــم: ، تحقيــق4، جرســائل الشــریف المرتضــ.) ق. ه1410( ، ــــــــ .12
 .ريمكال

  .مؤسسة النشراالسالمى: سيداحمد حسينى، قم: ، تحقيقالم�الالذخیرة ف. علم ) ق. ه1411(،  ـــــــ .13
 .داراالسوة للطباعة و النشر: ، تهرانشرح الجمل العلم و العمل) ق. ه1419(،  ـــــــ .14

: محمد عبـدالقادر الفاضـلى، بيـروت: ، تحقيقالملل و النحل) ق. ه1421(ريم، كشهرستانى، عبدال .15
  .تبة العصريةكالم

، 9، جمة المتعالیة فـ. االسـفار االربعـة العقلیـة�الح) ق. ه1410(، )مالصدرا(م شيرازی، محمد ابراهي .16
 .دار احياء التراث العربى: بيروت
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 .دارالمفيد: ، بيروتاوائل المقاالت، 4ج  ،سلسلة مؤلفات الشیخ المفید) ق. ه1414(شيخ مفيد،  .17

 .دارالمفيد: ، بيروتاالعتقادتصحیح ، 5ج  ،سلسلة مؤلفات الشیخ المفید) ق. ه1414(،  ـــــــ .18

  .دارالمفيد: ، بيروتالمسائل السرویة، 7ج  ،سلسلة مؤلفات الشیخ المفید) ق. ه1414(،  ـــــــ .19
موسسـه : ، تهـرانالم�ـتمهید االصـول فـ. علـم ال) 1362) (شيخ طوسى(طوسى، محمد بن حسن،  .20

  .انتشارات و چاپ دانشگاه تهران
 .انتشارات بيدار: ، قم2، جالیقین علم) 1377(مالمحسن،   اشانى،كفيض  .21

دفتـر : بـر غفـاری، قـمكعلـى ا: ، تصحيح و تعليق8، ج المحجة البیضاء ف. تهذیب االحیـاء،  ـــــــ .22
  .انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم

سـازمان چـاپ و انتشـارات وزارت فرهنـگ و : ، تهرانگوهر مراد) 1372(عبدالرزاق،   الهيجى، .23
  .اسالمى ارشاد

ــدباقر،  .24 ــى، محم ــاراالنوار) ق. ه1403(مجلس ــروت99  و 98، 65، 58، 16، 6، جبح ــاء : ، بي داراحي
  .التراث العربى

: بـر ضـيائى، قـمكعلى ا: ، تحقيقالم�ـالیاقوت ف. علم ال) ق. ه1413(نوبختى، ابراهيم بن نوبخت،  .25
  .تبة آية اّهللاٰ العظمى المرعشى النجفىكم
  
  




