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  بازخوانى انتقادی نظريه مدرس زنوزی در مسئله معاد جسمانى

  *فردين جمشيدی مهر

  **عباس جوارشكيان

  چكيده

های حـوزهٴ فلسـفه و كـالم اسـالمى بـه شـمار  ترين بحث بحث معاد، يكى از مهم

شوند و به فراخور اعمال و  مىها مبعوث  اعتقاد به اينكه بعد از مرگ، انسان. رود مى

رسـند، از اصـول ديـن اسـالم  اند، به كمال اليـِق خـود مى علومى كه كسب كرده

نظران حكمـت  كـه از صـاحب ،حكـيم آقـاعلى مـدّرس زنـوزی. شود محسوب مى

رود، برخالف مشـرب مالصـدرا، بـه حشـر بـدن عنصـری در  صدرايى به شمار مى

اين مقالـه، انتقـاداتى بـر اسـاس حكمـت  در. مسئلهٴ معاد جسمانى قائل شده است

و نگاهى بـه  كنيم مطرح مىبر ديدگاه مدرس زنوزی درباره معاد جسمانى صدرايى 

ظواهر دينـى باشـد، استناد به كه  ،ن به حشر بدن عنصریترين استدالل قائال مهم

  .خواهيم داشت

قا على معاد جسمانى، بدن عنصری، بدن مثالى، عينيت، مالصدرا، آ :ها كليدواژه

  حكيم زنوزی،

                                                 
 ی مسئولنويسنده –دانشجوی دكتری حكمت متعاليه دانشگاه فردوسى مشهد  *

 ی الهيات دانشگاه فردوسى مشهداستاديار گروه فلسفه دانشكده **
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  طرح مسئله

اند اما در بحث معاد جسـمانى ابهامـات و اختالفـاتى  حكمای اسالمى معاد روحانى را اثبات كرده

های اصلى فالسفهٴ مسلمان به شـمار  تبيين عقالنى اين مسئله، يكى از دغدغه. وجود داشته است

تـرين نقـاط اختالفـِى بـين  اد جسـمانى، يكـى از مهمبعد از پـذيرش و اثبـات اصـل معـ. آيد مى

بـه آن بدن اخروی با بدن دنيوی است كه شـارع مقـدس » عينيتِ «انديشمندان مسلمان، تفسير 

آيـد بـين  دانـد وگرنـه الزم مى مبانى عقلى نيز لـزوم عينيـت را ضـروری مى. است كردهتصريح 

داننـد  ای اين مطلـب را بـديهى مى تى عدهگيرنده تغاير وجود داشته باشد و ح كننده و پاداش عمل

  .)4/690: 1377مطهری، (

   »عينيت«ی مالصدرا و مسئله

او بـا . شيرازی با توجه به مبانى فلسفى خود، به اثبات اصل معاد جسمانى توفيق يافت صدرالدين

 از جمله حس و خيال، و نيز با اثبات اينكه شيئيت شىء بـه صـورت ،اثبات تجرد همهٴ قوای نفس

ای چون حركت جوهری، به اين نتيجه رسيد كه در روز  آن است نه به مادهٴ آن و با تكيه بر مبانى

اما معاد جسـمانى صـدرايى، حـاوی . شود حشر نه تنها روح انسانى بلكه جسم وی نيز محشور مى

ليم ای بود كه برخى انديشمندان حوزهٴ صدرايى نيز آن را برنتافتنـد و بـر مغـايرت آن بـا تعـا نكته

آن نكته اين بود كه مالصدرا تصريح كرد كه بـدن عنصـری و مـادی هرگـز . دينى تأكيد كردند

تفـاوت . نيسـت» بدن مثالى«كند چيزی جز  محشور نخواهد شد، و آنچه مبانى فلسفى اثبات مى

گونـه كـه فالسـفهٴ  همان. در جنبهٴ وجدان يـا فقـدان مـاده اسـت فقطبدن مثالى با بدن دنيوی، 

اند، در دار دنيا، مـاده و صـورت مـتالزم يكـديگر هسـتند و از هـم منفـك  صريح كردهمسلمان ت

بدن دنيوی از اين قاعدهٴ كلى، مستثنا نيست و دارای دو جـزء  .)118: 1388طباطبايى، (شوند  نمى

 ،در پرتو صورت ،رود كه جنبهٴ قوه و استعداد شىء به شمار مى ،ماده. جوهری ماده و صورت است

تر و  جسم مثالى، كه از نظر مرتبـت، در رتبـهٴ شـريف. يابد عليت شىء است، تحقق مىكه همان ف

ولى از جنبهٴ صـوری هـيچ تفـاوتى بـا جسـم  است،تر از جسم عنصری قرار دارد، فاقد ماده  كامل

بدنى متمايز و مستقل از بـدن طبيعـى و  ،اين بدن مثالى، از نگاه مالصدرا. مادی و عنصری ندارد

بلكـه بـه عقيـدهٴ  ،كه تعلق نفس به آن بعد از عروض مرگ، مستلزم تناسخ باشـدعنصری نيست 

مالصدرا در باطن هر انسانى و مكمن جوف او، حيوانى صوری با تمـام اعضـا و اشـكال و قـوا و 
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 9/227 :1981، صدرالدين شـيرازی( ١ميرد حواس موجود است كه با مرگ اين بدن عنصری، نمى

  .)228و 

بدن اخـروی عـين «: نويسد سبزواری مى الحكم اسراررفيعى قزوينى در حاشيهٴ خود بر كتاب 

چه آنكه بدن اخـروی كمـال بـدن دنيـوی و الطـف از او . همين بدن مادی است هويًة نه مرتبةً 

خواهد بود قطعًا و اّال لبطل الفرق بين النشأتين و لم يكن الّدنيا مزرعة لآلخرة كما ال يخفى علـى 

» عينيـت«بود كه در عين حـال مسـئلهٴ  دمعتقمالصدرا  .)198: 1386رفيعى قزوينى، (» المحّقق

زيرا عينيت وابسته به حفظ صورت شىء اسـت و در  ،بين بدن دنيوی و بدن ُمعاد مخدوش نيست

كه همان مـاده  –را  به اين صورت كه جنبهٴ نقصانى خود ،يابد مسئلهٴ مرگ، بدن انسانى، ارتقا مى

تفاوت بدن مثالى بـا بـدن عنصـری پس . دهد و صورت آن باقى خواهد ماند از دست مى –باشد 

در يك جنبهٴ نقصانى است كه هيچ تأثيری در حفظ عينيت ندارد و آنچه مالك برای عينيت  فقط

كنـد و  بـه همـين مطلـب تصـريح مى اسـفارسبزواری در تعليقهٴ خويش بـر  .ماند است، باقى مى

  : گويد مى

است، و ] در دنيا[ همان وجود] در آخرت[به درستى كه ما اثبات كرديم كه وجود 

تشخص، همان تشخص و نفس، همان نفس و صورت، همان صورت است و اگر 

] وجود[شديد همان ] وجود[پس . تفاوتى هم حاصل شود به شدت و ضعف خواهد بود

شود كه شخص دنيا با شخص  ضعيف است و بالعكس و اين اشتداد و تضعف باعث نمى

بله البته بين شخص دنيوی و . شوند آخرت متفاوت شود چه رسد به اينكه دو نوع

اخروی تمايز خواهد بود وليكن تمايز غير از تشخص است و تفنن در شخص به بقای 

 فقطاز شخص، در آخرت ] و در واقع[زند  ای نمى شخصيِت شخص و هويت آن لطمه

شود و چيزی از فعليات و صور نوعيه و جسميه و  حذف مى] دنيوی[حدود و نقايص 

چراكه قوهٴ  ،د مگر از امری كه در فعليِت شىء مدخليتى نداردشو استه نمىشخصيهٴ او ك

قوهٴ شىء، شىء نيست و از لوازم نشئهٴ دنيوی . است و آن همان هيوال استصرف 

باقى بماند، در واقع صورت دنيوی خواهد بود نه ] در نشئهٴ آخرت[و اگر با شىء . است

  .)9/197: 1981سبزواری، ( ٢اخروی و اين خلف است

و بدن به نحو ابهام در انسانيت انسـان،  ؛حفظ هويت شخصى، به نفس انسان است، نه به بدن او

بدن عنصری با بدن مثـالى نيسـت و نبايـد از » عينيت«اين سخن به معنای نفى . اخذ شده است

انـد كـه وی قائـل بـه  طور كه برخى بـه مالصـدرا نسـبت داده را توهم كرد، همان» مثليت«آن 
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 ٣،چراكه مثليت چه به معنای عرفى و چـه اصـطالحى ،)9 :1388علوی قزوينى، (است » تمثلي«

تعلق گرفتن نفس  ،بنابراين. استعرض بودِن دو شىء  مغايرت نيست و مستلزم هم نوعىخالى از 

به اين معنا كه ارتباط نفس بـا بـدن اول منقطـع  –ولو بدن مثالى  –انسانى به مثِل بدِن دنيوی 

طور  تعلق بگيرد، مستلزم تناسـخ اسـت، همـان -مثل بدن مثالى  –شود و سپس به بدن ديگری 

: 1382سينا،  ابن(داند  گونه كه باشد، تناسخ مى سينا تعلق نفس به دو بدن متفاوت را به هر كه ابن

109(.   

ارتباط اتحادی است كه با قطع ارتبـاط از  نوعى ،بدن دليل مطلب آن است كه ارتباط نفس با

بلكه حقيقـت . تواند به بدن ديگری تعلق بگيرد د و هرگز نمىوش مىيك بدن، هويت نفس، زائل 

يابد،  اين است كه بدن مثالى باطن همين بدن دنيوی است كه از ملكات و علوم انسانى تحقق مى

ای بـه نـام بـدن  شته است ولى با وقـوع مـرگ، پوسـتهبنابراين از ابتدای امر نفس بدان تعلق دا

اما نفس انسانى مانند قبل تعلق خـود را بـا بـدن  ،شود عنصری، از هويت انسانى كنار گذاشته مى

ای است كه  و اين نكته ؛رو قطع تعلق و ايجاد تعلقى جديد معنا ندارد از همين. كند مثالى حفظ مى

انـد  اند و به همين جهت گمـان كرده يوی از آن غفلت كردهن به مثليت بدن مثالى با بدن دنقائال

در حالى كه اين محذور  ،)6: 1389گرجيان و رودگر، (كند  كه مثليت، محذور تناسخ را برطرف مى

در واقع اين اصِل عينيِت بدن دنيوی و بـدن مثـالى، بـر وحـدت اصـل . همچنان باقى خواهد بود

انكار تبـاين و بقـا و ثبـات حقيقـت انسـان در جميـع  وجود و لزوم وقوع تشكيك در مراتب آن و

مرتبهٴ عالى، همان مرتبهٴ دانى است به حسب ماهيـت، . مراتب اشتداد دنيوی و اخروی توقف دارد

و وجود متحـرك از  ؛و فرق، در نحوه وجود است كه اين وجود نيز در جميع مراتب، محفوظ است

حقيقـت . فظ وحدت اصل، دارای عرضى عريض اسـتتر، با ح ای به مرتبه ديگر و مقام تام مرتبه

و اين حركت اشتدادی، در نفس و بدن هر  ؛در مراتب استكمال، باقى است و وجوداً  تاً انسان، ماهي

و بدن، به نحو ابهام، در نشـĤت دنيـا و بـرزخ و آخـرت بـاقى و بـه تعـين نفـس و  ؛دو واقع است

   .)13و  12: 1384آشتيانى، (تشخص روح، متعين و متشّخص است 

حشـر بـدن عنصـری مسـتلزم  ،مانند بسياری ديگر از متفكران اسـالمى، در انديشهٴ مالصدرا

چراكه حشر بدن مـادی، بـه معنـای تعلـق دوبـارهٴ  ؛محاالتى است كه عقل از پذيرش آن ابا دارد

پای تحـوالت بـدِن عنصـری، متحـول  اين در حالى است كه نفس انسان، هم. نفس به آن است

در صورتى كه نفس انسانى مجددًا به بـدن . شود های قوهٴ آن به فعليت تبديل مى جنبه شود و مى

از طرف . استعنصری تعلق بگيرد، مستلزم برگشت قهقرايِى حالِت فعليت به قوه است كه محال 
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پـذير نيسـت و عامـل  های عالم ماده، امری عارضـى و انفكاك صدرا، محدوديتمالديگر، از نظر 

، در صورت پذيرش بدن عنصری به عنوان بـدن باشدمىها چيزی جز ماده ن ديتاصلى اين محدو

شـود و در ايـن فـرض، فرقـى  ها و لوازم عالم ماده نيز بر آن مترتب مى ، تمام محدوديت»ُمعاد«

  .ميان عالم دنيا و آخرت نخواهد بود

  ی اوی بعد از مالصدرا در قبال نظريهگيری فالسفهموضع

روند،  واسطه و باواسطهٴ وی به شمار مى كه غالبًا از پيروان و شاگردان بى ،صدرافالسفهٴ بعد از مال

برخى از . ندا ههای متفاوتى از خود بروز داد صدرا در بحث معاد جسمانى، واكنشمالدر قبال نظريهٴ 

هـای خـويش  و آن را در كتاب اند نظران، مانند حكيم سبزواری، نظر مالصدرا را پسـنديده صاحب

برخى ديگر از بزرگان حكمت اسالمى، با وجود اذعان به عظمت علمى و . اند ر و تشريح كردهتقري

تا بر اين امر شهادت  كردندفلسفى صدرا، در بحث معاد، با وی مخالفت كردند و شهودی را اقامه 

دهند كه آنها به همان تعاليم شريعت در اين مسئله معتقدند و خالف ظواهر قرآن كريم و روايات 

  :نهند را گردن نمى )ع(ائمهٴ هدی 

با آنچه كه شرع مقدس بيان ) نظريهٴ مالصدرا(به جان خودم سوگند كه اين سخن 

از روز يكشنبه  3يعنى ساعت  ،فرموده است، مطابقت ندارد و من در اين ساعت

، خدا، مالئكهٴ او و انبيا و رسوالنش را به گواهى 1368المعظم سال  چهاردهم شعبان

گيرم كه در مسئلهٴ معاد جسمانى به آنچه كه قرآن كريم فرموده است و حضرت  مى

اور اند، ب محمد صلّى اّهللاٰ و عليه و آله و ائمهٴ معصومين عليهم الّسالم بدان معتقد بوده

  .)2/460: 1374آملى، ( ٤دارم

ای ديگر از حكمای متأخر، از طرفى سـخن مالصـدرا را نپذيرفتنـد و از طـرف ديگـر اعتقـاد  عده

ای عقالنـى ظـواهر  فلسـفى بـه گونـه -با اجتهادی كالمـىكوشيدند و  يدندپسندنتقليدی را هم 

او . گيرد از حكما جای مىمالعلى مدرس زنوزی در زمرهٴ اين دسته . ندكنشريعت مقدس را تبيين 

  .ای مختص به خود و ابتكاری دارد در بحث معاد، طريقه

  ی مدرس زنوزی در مسئلهتبيين نظريه

تعلق مجدد نفس به بدن، بعد از مفارقت از آن را، در صورتى كه مستلزم تنزل نفس  حكيم زنوزی

ت نفس است كه استحالهٴ آن داند و معتقد است اين امر مستلزم بالقوه شدِن فعليا باشد، محال مى



ی  نا عل م –  ص ه  ی دا دھمسال : ژپو ماره شا ماره ایپپی ،  تان (   ۶٢دوم،   )١٣٩٣ز

164 

ش
ژپو

 
ی 

ف ی 
- 

الی
ک    

نقـل  الّرشـاد  سـبيلآقای آشتيانى از حاشيهٴ ميرزا ابوالحسن رفيعى قزوينى بر رسالهٴ . روشن است

  :كند كه وی چنين نگاشته است مى

و حاصل اينكه نفس ناطقه بعد از اينكه به كماالتى كه مسانخ با ذات و جوهر حقيقتش 

ای كه پشت سر گذاشته  د، به مرتبهكرتحصيل هستند، نائل آمد و با وجودش آنها را 

سنخ با جوهِر حقيقت او  نفس از جهت اكتساب كماالتى كه هم. كند است، تنزل نمى

از ابزار و آالتى كه ... هستند، به بدن تعلق گرفته است و بعد از اكتساب اين كماالت 

و همين استغنا معنای . شود نياز مى برد، بى در جهت تبديل قوه به فعليت از آنها بهره مى

به مقامى كه قبل از تحصل اين ] و در اين صورت. [مرگ و مفارقت نفس از بدن است

كه كسب [آيد فعلياتى  گردد چراكه در غير اين صورت الزم مى كماالت داشت، برنمى

  .)251: 1384آشتيانى، ( ٥به قوه تبديل شوند] كرده است

هد بود كه بدن عنصـری و مـادی را در مسـئلهٴ معـاد از از نظر آقاعلى حكيم، اين بدان معنا نخوا

و بعض عزلوا البـدن « :داند او چنين اشكالى را بر نظريهٴ مالصدرا روا مى. درجهٴ اعتبار ساقط كنيم

الدنيوی عن درجة اإلعتبار فى العود و المعاد كما هو ظاهر ما يترأی من كالمه قـدس سـّره فـى 

  .)2/93: 1378مدرس زنوزی، (» التوفيق هيهنا

ست تنها محذور بحث حشر ابدان عنصری، لزوم سير قهقرايى فعليـات معتقد امدرس زنوزی 

د كه مسـتلزم تنـزل نفـس نباشـد، كرای آن را تبيين  به قوه است و در صورتى كه بتوان به گونه

يشـان رو ا از ايـن. بودعقًال اشكالى متوجه بعث ابدان عنصری و تعلق دوبارهٴ نفس به آنها نخواهد 

بـر اسـاس . ای اين مسئله را مطرح و آن را تبيين عقالنـى كنـد ده تا بتواند به گونهكرسعى وافر 

. نظريهٴ ايشان، به جای اينكه از تنزل نفس سخن بگوييم، بايد از ارتقای بدن مادی صحبت كـرد

 كنـد و بـه بـدن عنصـری دوبـاره تعلـق به جای اينكه گفته شود نفس تنزل مى ،به عبارت ديگر

گيرد، بايد گفت كه بدون اينكه نفس از مقام واالی خود، نزول كند، اين بدن است كه در اثـر  مى

  :دشو رسد كه با نفس مرتبط مى حركت جوهری به افقى از شايستگى وجودی مى

آن است كه ما بيان نموديم كه نفس دوباره به ] در مسئلهٴ معاد جسمانى[و نظريهٴ حق 

آخرت و حيِث وجودی ] افق وجودیِ [ولى با رجوع بدن به گيرد  بدن دنيوی تعلق مى

گونه كه بدن متوقف باشد و  نفس، نه با بازگشت نفس به دنيا و حيِث وجودِی بدن بدين

   .)2/93: همان( ٦نفس به سوی او حركت كند
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ضمن تأييد نظر آقاعلى  الّرشاد فى إثبات المعاد  سبيلرفيعى قزوينى هم در حواشى خود بر كتاب 

از جهت رجوع نفس بـه بـدن، بعـد از آنكـه ] به بدن[نتيجه اينكه تعلق نفس «: نويسد حكيم، مى

باشد و تنها از جهت حركت بدن بـه سـوی روح ممكـن  نفس امری بالفعل شده است، محال مى

از . ن اسـتاستدالل زنوزی دائر مدار رابطه و نسبت نفس بـا بـد .)251: 1384آشتيانى، ( ٧»است

ارتباط ذاتى است، معنا ندارد كه با عروض موت، اين رابطه نوعى  ،كه ارتباط نفس با بدن يىآنجا

او برای اثبات ذاتى بودن رابطهٴ نفس با بدن، بـه تعريفـى از تركيـب حقيقـى اشـاره . از بين برود

ا ارتباط ذاتـى گيرد كه اين تركيب بين نفس و بدن محقق است، لذ كند و در نهايت نتيجه مى مى

وی بعد از تقسيم تركيـب بـه . اثبات خواهد شد ،كه اثر اين تركيب حقيقى است ،نفس و بدن هم

  : كند حقيقى و اعتباری، مالك حقيقى بودِن يك تركيب را چنين تصوير مى

مركب حقيقى آن است كه دارای . و بدان كه مركب بر دو قسم است؛ حقيقى و اعتباری

ر اثر اين وحدت، يك واحد حقيقى و مندرج در تحت يكى از وحدت حقيقى است كه د

باشد  گيرد، هرچند به وجهى نيز دارای وحدت اعتباری مى انواع متحصلهٴ حقيقيه قرار مى

ای است كه از انضمام بعضى از اجزا به بعضى ديگر  و آن از جهت هيئت انضماميه

جزاء افتقار و عليت از و اين مركب حقيقى تنها در جايى كه بين ا. گردد حاصل مى

ای كه ساری در كل است،  جهت كثرت، و دارای اتحاد وجودی از جهت وحدت حقيقيه

مدرس زنوزی، ( ٨انساِن مركب از نفس و بدن مثالى است برای مركب حقيقى. باشد

  .)88: تا بى

و  شونده، بايـد احتيـاج متقابـل و تـأثير وی معتقد است در يك تركيب حقيقى بين اجزای تركيب

سبزواری هم افتقار دوطرفه و نيز ترتب اثری غير از اثر اجـزا را . تأثرات دوجانبه وجود داشته باشد

 .داند شرط تركيب حقيقى مى

ـــــا ـــــة تركب ـــــد حقيق ـــــى واح الفقـــر فيمـــا بـــين األجـــزا وجبـــا  ف

ــــار  لوحــــــــدة حقيقــــــــة معيــــــــار ــــوفها آث ــــى موص ــــان ف أن ك

ــر ــن أث ــری م ــزا ع ــذی األج ــوی الّ ــــــاقوت ال كالعســــــكركــــــأثر   س الي

  )2/367 :1386سبزواری، ( 

 صورت است، و ماده نفس، رابطهٴ  با بدن رابطهٴ  اينكه و صورت و ماده اتحادی تركيب پايهٴ  بر زنوزی

 :1378 زنـوزی، مـدرس(دارد  وجـود حقيقـى و اتحادی تركيب نفس و بدن بين كه گيرد مى نتيجه

2/88(.  
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شـود كـه نفـس  گونه تبيـين مى نفس و بدن، از نظر وی بدينرو احتياج دوطرفهٴ بين  و از اين

بعـد از . ِسَمت عليِت ايجابى برای بدن دارد و بدن نيز ِسَمت معـد و علـِت اعـدادی بـرای نفـس

شود، اما نقش عليت نفس برای بدن  ، نقش معد بودن بدن برای نفس زائل مىفقطعروض موت، 

البتـه ايـن . به صورت هميشگى برقرار خواهد بود گردد و اين ارتباط، به صورت كامل منقطع نمى

داند كه  زنوزی به خوبى مى. كند و دارای شدت و ضعف است ارتباط در نفوِس متفاوت، تفاوت مى

دهندهٴ آن، زمينهٴ ارتباط دوبارهٴ آنها را به دليل  عدم قطع تعلق كامل نفس به بدن و اجزای تشكيل

، چنانچه بدن اخروی بخواهـد همـين بـدن دنيـايى باشـد، در نتيجه. برد محذور تناسخ از بين مى

كياشمشـكى، (ناگزير بايد رابطهٴ نفس با اجزای بدن، حتى پس از مرگ، به شـكلى برقـرار باشـد 

 بـين ايجـابى و اعدادی دوسويهٴ  عليت پرتو در بدن، با نفس تركيب اتّحادی مقتضای به .)5: 1392

 خـويش را نفسانى خصوصيات و نيات و ملكات با اسبمتن هايى ويژگى و ودايع بدن، نفس، و نفس

 بـر اشتمال هبه واسط بدن مرگ، ذرات از پس حتى كه ای گونه به گذارد؛ مى جای به بدن اجزای در

ودايع و ارتباط مستمر نفس و بدن، و با توجه به حركت جوهری، شدت وجـودی بـدن بـه  همين

مـدرس زنـوزی، (ارتباط دوباره با نفس را پيدا كند يابد كه شايستگى الزم برای  ای ارتقا مى اندازه

1378 :2/91(.  

  : كند گونه روايت مى استاد آشتيانى اين مسئله را اين

فيلسوف دانا آقاعلى حكيم درصدد اثبات تركيب اتحادی بين نفس و بدن متعلق آن 

 خواهد از طريق اتحاد نفس و بدن مادی جسمانى، و وحدت حاصل از باشد و مى مى

تركيب نفس با بدن، تالزم اين دو را در جميع نشĤت وجود و مراحل هستى، اعم از دنيا 

اعتقاد او اين است كه اضافهٴ نفس به بدن مادی كه اضافهٴ ذاتى . و آخرت اثبات كند

است و از حركات جوهريه و تحوالت ذاتيه، بين نفس و بدن تركيب طبيعى و اتحاد 

و بعد از عروض موت نيز اضافه به اعتباری باقى  حاصل شده است، هرگز منقطع نشود

است و بدن به سوی نفس متحرك و اين مادهٴ وجود دنيوی نفس، بعد از استكماالت 

ذاتى نفس و استغنای آن از ماده و بدن بعد از تحصل ذاتى و استقالل طبيعى حاصل از 

وجود  أل منشناحيهٴ حركات جوهری و رسيدن نفس به غايت وجودی و اتحاد آن با فاع

نفس باقى است، اين ارتباط قطع نشود و بدن متعلق هر نفسى حامل آثار ودايعى از 

. باشد كه بعد از موت نيز باقى و ثابت است نفس متعلق به آن به تعلق تدبيری مى

همين ودايع حاصل از زمان تعلق طبيعى و اضافهٴ تدبيری نفس است كه هر بدنى بعد 

  .)219و  218: 1384آشتيانى، (اير ابدان است از موت نيز متمايز از س
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  :دكن گونه شرح مى رفيعى قزوينى اين مطلب را اين

گيرد به جسد مثالى برزخى تا زمانى كه مادهٴ عنصريه قابل و  روح بعد از موت تعلق مى

مستعد بشود برای زندگى ابدی، پس از آنكه خاك عنصری در تحت تكامل طوالنى 

د كه لياقت ساختمان بدنى اخروی را دارا گردد كه معاد طبيعى به حدی واصل شو

جسمانى ظهور يابد، آن وقت با همان بدن برزخى مثالى تعلق گيرد به بدن خاكى، و 

آيد در آخرت روح دارای دو بدن باشد؛ زيرا كه اين دو  نبايست اشكال نمود كه الزم مى

ا كه بدن برزخى مطابق بدن در عرض هم نيستند بلكه در طول هم هستند به اين معن

و اين . ملكات و اخالق روح است و بدن خاكى مطابق شكل و هيئت بدن برزخى است

سخن مذهب حق است و مطابق شرع انور و هم مخالف با قواعد عقليه نيست و 

پيدايش بدن اخروی از مادهٴ ترابى بدن دنيوی بعينه، نظير تولد حبهٴ گندم است كه از 

شود و  كه معلوم است كه دانهٴ گندم مثًال در زمين فاسد مى نانچ. شود بذر توليد مى

دهد ولى از همان مادهٴ فاسدشده در زمين، شاخهٴ  صورت نوعيهٴ خود را از دست مى

  .)13: 1388علوی قزوينى، (كند  سبزشده و گندم تكون مى

ارد، اگرچـه همين نظريه، حداقل در حد يك احتماِل ممكن، در نظر استاد مطهری هم اشكالى ند

تواند مسئلهٴ حشر ابدان  كند ولى به عنوان راهى كه مى وی به نحو قاطع و قطعى آن را تأييد نمى

  :شود مىفته عنصری را حل كند، پذير

ايم  ممكن است ما يك حرفى بزنيم كه بنا بر آن، هم آن مطلب كه از قرآن گرفته

عود ارواح به «و هيچ نيازی هم نداشته باشيم قائل به  ٩،درست باشد و هم اين مطلب

ميرند،  ها كه مى طور گفت كه از نظر قرآن، الاقل انسان شود اين آيا نمى. شويم» اجساد

همان كه (شان است  شوند و آن كه مالك شخصيت واقعى شوند و توّفى مى قبض مى

باقى است و بدن ) تناميده و يك حقيقت خودآگاه اس» از امر خود«و » روح«قرآن 

ها سال، بعد  شود، ولى دنيا در سير عمومى و تكاملى خودش، بعد از ميليون متالشى مى

رسد  به جايى مى -دانيم كه ما نمى -از ميلياردها سال يا بعد از ميلياردها ميليارد سال

وی آيد در اينجا؛ اين به س رود، نه اينكه روح مى كه طبيعت و ماده به سوی روح باال مى

آيد در قالب اين؛ چون بنای معاِد  شود، نه اينكه آن مى رود و با آن يكى مى آن باال مى

قرآن، بازگشت به سوی خداست و يك حركت صعودی است نه يك حركت نزولى كه 

و اين ... آيد اينجا، باز دنيا تكرار شده است  اگر بگويد روح مى. روح دومرتبه بيايد اينجا

  .)4/638 :1377مطهری، ( تر است ها شبيه حرف تناسخى همان تناسخ است و به
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. گـردد صدرا به نحوهٴ تركيب اتحادی نفس و بدن برمىمالپس در واقع اختالف اساسى زنوزی با 

و بـدان اذعـان  نـداگرچه هر دو حكيم به تركيب اتحادی بين نفس و بدن معتقد ،به عبارت ديگر

گونه با وجود تركيـب اتحـادی، در هنگـام مـرگ يكـى چ«اند، اما در پاسخ به اين ابهام كه  دهكر

. شـود پاسخ هر دو حكيم اين است كه اساسًا با مرگ جدايى محقق نمى »كند؟ ديگری را رها مى

ماند همـين بـدن عنصـری اسـت و  در اينجا حكيم زنوزی معتقد است آنچه بعد از مرگ باقى مى

ين تفاوت كه قبل از مرگ ارتباط و اتحاد اتحاد نفس با اين بدن همچنان مستمر و باقى است با ا

پس به . شود طرفه مى اما با وقوع مرگ اين اتحاد ضعيف و يك ،اين دو قوی و دوطرفه بوده است

ولى مالصدرا چون معتقد به تكامل و صيرورت بدن  ،اصل اتحاد مانند گذشته پابرجاست ،هر حال

دانـد بلكـه  نمى» بـدن«باقى مانده است،  دنيوی به بدن اخروی است، اساسًا آنچه را بعد از مرگ

لذا تركيب اتحادی بـين . كه ديگر ارتباطى با اصل ندارد داند مىتفاله و پوسته و زائدهٴ بدن اصلى 

  .باقى است –كه همان جسم مثالى باشد  –يافتهٴ انسان  نفس و بدن حقيقى و تكامل

  ی مدرس زنوزیی تاريخى نظريهسابقه

ى ابتكاری، به مدرس زنوزی منسوب است ولى اين نگـاه، در بـين ينوان رأاگرچه اين نظريه به ع

يكى از حكمای اسالمى در نيمهٴ قرن دهم هجری مسـئلهٴ . گذشتگان زنوزی نيز مطرح بوده است

ای مطرح كرده كه با آنچه مدرس زنوزی در اين بـاب آورده تـا حـدودی  معاد جسمانى را به گونه

سـند، صـدرالّدين شـيرازی  الدين منصور فرزنـد خلـف سـيد غياثاين حكيم . قابل مقايسه است

. ای را ايفـا كـرده اسـت دشتكى است كه در رشد و ادامهٴ حوزهٴ فلسفى شيراز نقش قابل مالحظـه

معاد جسمانى تأليف كرده و در آن رساله بـرای نفـس دو نـوع  رهای دربا الّدين منصور رساله غياث

لق اولى و آن تعلق نفس است بـه روح حيـوانى، و ديگـری تعلق به بدن قائل شده است؛ يكى تع

است وقتـى نفـس تعلـق  تقدعموی . تعلق ثانوی و آن تعلق نفس است به كليهٴ اعضای جسمانى

از ايـن طريـق، هـم رابطـهٴ نفـس و بـدن  شـده،اول را از دست داد تعلق ثانوی تشديد و تقويت 

  .)64: 1381دينانى، (واهد بود ماند و هم تعين اجزای آدمى قابل توجيه خ محفوظ مى

  ی مدرس زنوزینقد و بررسى نظريه

  :رسد نظريهٴ آقاعلى مدّرس در معرض اشكاالت چندی است به نظر مى
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رسد كـه  با بررسى رابطهٴ نفس و بدن از نظر مالصدرا، در نهايت چنين به نظر مى: اينكه اول

به ايـن معنـا كـه بـدن مـادی و  ،تارتباط اتحادی اس نوعىوی معتقد است ارتباط نفس با بدن 

، كه اين مبنا در سـخنان مالعلـى مـدرس و برخـى يستعنصری نيز چيزی غير از نفس انسان ن

وجـود  یمعنای حرف اين است كه حقيقت واحـد. اشاره قرار گرفته است حلهمفكران وی نيز م

خيالى بـودن و شود و گاهى وصف  كه گاهى از آن وصف ماديت و محسوس بودن انتزاع مىدارد 

بر اين اساس، معنا ندارد كه رابطهٴ نفس و بـدن را بـه صـورت يـك . گاهى وصف عقالنى بودن

. ای كه از يك جانب عليت حاكم باشد و از جانب ديگر اعـداد احتياج دوطرفه تبيين كنيم به گونه

  .زيرا اين امور در حقيقت متوقف بر تحقق كثرات است كه در حق نفس و بدن صادق نيست

بودنـد كـه تنهـا معتقد شود كه ايشان  بر اساس نظريهٴ مالعلى مدرس روشن مى: اينكه دوم

هـای  مشكل ارتباط مجدد نفس با بدن، در تنزل نفس، و در نتيجهٴ آن بـالقوه شـدن همـهٴ فعليت

به عبارت ديگر، اصل ارتباط مجدد نفس و بدن مشكل عقالنـى نـدارد و در صـورتى . نفس است

در حالى كـه . توان قائل به حشر ابدان عنصری شد نفس حل شود، به راحتى مىكه محذور تنزل 

بلكه در اصـل  –كه اين امری است روشن  –رسد مشكل نه تنها در تنزل نفس است  به نظر مى

بـر اسـاس مبـانى  ،توضـيح آنكـه. ارتباط مجدد نفس با بدن عنصری نيز محـذوراتى وجـود دارد

سم عنصرِی مادی، در يك چيز است و آن اينكه جسـم مثـالى مالصدرا، تفاوت جسم مثالى با ج

با عـروض مـوت، در  ،بر اين اساس. است –رود  كه جنبهٴ نقص و ضعف به شمار مى –فاقد ماده 

حـال . يابـد شود و با اين امر ارتقای وجـودی مى واقع جسم انسان، از يك جهت نقصان، فارغ مى

و بـه  درگ نيز حركـت جـوهری اشـتدادی خـود را داراگر بپذيريم كه بدن مادی انسان، بعد از م

با توجه  –كند، اين بدان معنا خواهد بود  رسد كه قابليت ارتباط مجدد با نفس را پيدا مى حدی مى

اين جهت نقصان، دوباره برای نفـس  –شود  به اينكه جهت ماده هرگز از امور طبيعى منفك نمى

ى ديگر، نفس انسانى كه از يك جنبهٴ نقصـانى كـه به بيان. حاصل شود –بعد از خالصى از آن  –

شود و از  همان ماده بود، تفصى پيدا كرد و در هنگام حشر، دوباره متصف به اين جنبهٴ نقصانى مى

 –پـذيرد  گونه كه خود ايشان مى همان –ارتباط اتحادی است نوعى  ،آنجا كه ارتباط نفس با بدن

كند كـه  نفس حقيقتًا بار شود و در اين صورت صدق مى آيد كه اين جنبهٴ نقصان بر خود الزم مى

  .پس محذور همچنان پابرجا خواهد بود. نفس از مقام واالی خود تنزل كرده است

اشكال به نظريهٴ مالعلى مدرس اين است كه چون جسم عنصری و جسم مثـالى در  سومين

ا نبودن ماده است، پـس قائـل صورت، تمايزی با يكديگر ندارند و تنها جنبهٴ اختالف آنها، بودن ي



ی  نا عل م –  ص ه  ی دا دھمسال : ژپو ماره شا ماره ایپپی ،  تان (   ۶٢دوم،   )١٣٩٣ز

170 

ش
ژپو

 
ی 

ف ی 
- 

الی
ک    

وجودی به معنـای  یشدن به ارتقای وجودی جسم عنصری از سه حال خارج نيست، يا اين ارتقا

زوال ماده است، كه در اين صورت، ارتقای جسم عنصری، به معنای تبديل شدن به جسم مثـالى 

اسـت يا بـه معنـای تشـكيك در مـاده اسـت كـه امـری  ،ستا است كه همان مدعای مالصدرا

فتنى الزمهٴ نظريهٴ مالعلى مدرس، تشكيك در مـاده اسـت كـه پـذير ،به عبارت ديگر. غيرمعقول

ها و  و البته احتمال سومى هم هست كه استبعاد آن نيز واضح است و آن اينكه محدوديت. يستن

كه از نظر مالصدرا از لوازم ماده شـمرده شـده اسـت، در  ،شود نقايصى كه به ماده نسبت داده مى

ای كه بتوان ماده را هـم بـدون نقـايص لحـاظ  نظر آقاعلى حكيم از عوارض مفارق باشد به گونه

  .كرد

ن نظريهٴ صدرا در بحث معاد جسمانى، ظواهر قرآنى و روايى است ايكى از مستمسكات مخالف

و حضـرت ) ع(هايى از قبيل داسـتان عزيـر نبـى  كه ظهور در حشر ابدان عنصری دارد و داستان

از [منظـور قـرآن «: نويسـد مى الميزانطباطبايى در . كند اين تصريحات را تقويت مى) ع( ابراهيم

طور كه صنع و احيای بدن دنيوی جايز و ممكن است، صـنع و  اين است كه همان] ها اين داستان

جهت  يعنى اين دو بدن، نه از ،)19/134: 1417طباطبايى، (» احيای بدن اخروی نيز ممكن است

بدين ترتيب، بايد بـه ايـن نكتـه . لكه از جهت امكان احيای دوباره، مانند يكديگرندخصوصيات، ب

توجه داشت كه نصوص دينى صراحت در اين مسئله ندارند كه بـدن اخـروی عينـًا واجـد همـان 

  .)22: 1389 گرجيان و رودگر،(خصوصيات بدن دنيوی است 

... و » ]بدن اخروی[احيای دوباره «و » احيای بدن اخروی«در اينجا اشكالى لفظى به عبارت 

 ،چراكه در حيات اخروی، مسئلهٴ تعلق نفس يا روح به بدن مثـالى مطـرح نيسـت ،توان گرفت مى

گونه نيست كه نفس ابتدا تعلق خويش را با بدن دنيوی از دست دهد و در جهانى ديگـر  يعنى اين

ن مثالى، باطن همين بـدن دنيـوی صدق كند، بلكه بد» احيا«به بدنى مثالى تعلق بگيرد، تا لفظ 

امـری كـه بـا مـرگ اتفـاق . است كه از ملكات انسانى حاصل شده است و نفس بدان تعلق دارد

ماند  ای مى ای به اسم بدن دنيوی از اين باطن است و به تعبيری به پروانه افتد جدا شدن زائده مى

كنون چيزی جز يـك زائـده نيسـت، كه از پوستهٴ اوليهٴ خود كه زمانى بخشى از حقيقت او بود و ا

توانند حقيقت مطلب  چنينى از دقت الزم برخوردار نيستند و نمى عباراتى اين ،بنابراين. شود جدا مى

  .ندكنرا بيان 

چنين است كه وی نيز تعلق دوبارهٴ نفس به همان بدن دنيوی خـود  طباطبايىتوضيح مبنای 

 ،تناسخ از نگاه ايشان بازگشت فعليت به قوه اسـت زيرا تنها مشكل ،داند را از مصاديق تناسخ نمى
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شـوند، اگـر بعـد از  پای يكديگر از قوه به فعليـت نائـل مى يعنى چون نفس و بدن در دار دنيا هم

پای نفـس  ها هم مفارقت نفس از بدن، نفس به بدنى غير از بدن خود كه از نظر فعليت يافتن قوه

اما . ت نفس نيز در يك سير قهقرايى به قوه تبديل شوندآيد كه فعليا نيست، تعلق بگيرد، الزم مى

در دار دنيا تعلق دوبـارهٴ  ،بنابراين. تعلِق دوبارهٴ نفس به بدِن خود چنين محذوری را به دنبال ندارد

از . اساس نصوص قرآنى واقع هم شده است نفس به بدن مادِی خود نه تنها ممكن است بلكه بر

رو،  مرگ، چون جسم عنصری و بـدن مـادی جايگـاهى نـدارد از ايـننگاه ايشان، در عالم بعد از 

زيرا شأنيت آخرت به غيرمـادی بـودِن  ،امكان تعلق مجدِد نفس به ابدان مادی قابل تصور نيست

آيـات قـرآن كـه . پس در جهاِن پس از مرگ، سخن از تعلق نفس به بدن مثالى اسـت. آن است

بيـانگر اصـل  فقـطانـد،  دِن مردگان در دنيـا پرداختهبرای اثبات معاد جسمانى به داستان زنده ش

گونه كه زنده شدن مردگان  فرمايد همان يعنى قرآن مى ،امكاِن زندگى دوباره در سرای ديگر است

هـا و  امـا در بيـان ويژگى. در اين دنيا ممكن است، در سرای ديگر نيز همين امكان محقق اسـت

ى دوباره در عالم پس از مـرگ، عينيتـى وجـود نـدارد خصوصيات حيات دوباره در دار دنيا با زندگ

  .)209-1/205: 1417 طباطبايى،(

آيد و مرگ، چيزی جـز انفكـاك  اين است كه اگر فعليت، كمال قوه به شمار مى پرسشحال 

ُبعد قوه و استعداد از انسان نيست كه همان جنبهٴ مادی وجود انسان است، آيا با مرگ، فعليت تام 

منفى باشد، پس موطن دنيا و موطن بعد از آن فرقى پاسخ اگر  .شود يا خير ل مىبرای انسان حاص

كنـد  مثبت است و انسان با مرگ جهت قوه و استعداد خود را رها مى پاسخبا يكديگر ندارند و اگر 

شود، در اين صورت تعلق دوبارهٴ نفس به بدن مـادی و دنيـوی بـه  و به فعليت محض تبديل مى

  .حالت كمال به نقصان خواهد بود كه تعبيری ديگر از رجوع فعليت به قوه استمعنای برگشت از 

در باب زنده شدن مردگان در دنيـا، همـان اشـكال عينيـِت  طباطبايىاشكال ديگر بر مبنای 

به اين بيان كه اگر نفس و بدن متحد هستند و نفسانيِت نفس به تعلق به بدن . نفس و بدن است

رود و ايـن جـوهر مجـرد از شـأن  نسبت بين بـدن و نفـس از بـين مـىاست، با قطع اين تعلق، 

شود و به فرِض تعلق دوباره به همان بدن، چون هويِت اين تعلـق بـا آنچـه در  نفسانيت، فارغ مى

دليـل مطلـب ايـن . قبل بود متفاوت است، پس هويت اين نفس با نفس قبل متفاوت خواهد بود

وجودی است، بنـابراين از بـين  ینفس به بدن امر است كه چون تشخص به وجود است، و تعلق

رو،  از همـين. رفتن اين تعلق، و ايجاد مجدد آن، دو وجود و دارای دو هويت متفاوت خواهـد بـود
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توان به  گرچه در نگاه عرفى اين شخص همان شخص است ولى از نگاه دقيق فلسفى هرگز نمى

  .عينيت آنها قائل شد

  نتيجه

 دارددن دنيوی، چه به سبب نزول نفس و چه عروج بدن باشد، محـذوراتى تعلق دوبارهٴ نفس به ب

مصاحبت بـا لـوازم هيـوالنى و  – با توجه به عدم جواز تشكيك در هيوال –ترين آنها  كه از مهم

بـر . گيرد ترديد قرار مى محلمادی است كه در صورت قائل شدن به آن، فرق نشئهٴ دنيا و آخرت 

تا به امروز نظريهٴ مالصدرا در اين باب است كه در ضمن اثبات عينيت  بهترين توجيه، ،اين اساس

ن مالصـدرا، اتـرين اصـرار مخالفـ مهم. داند بدن عنصری و مثالى، شوائب مادی را هم منتفى مى

ظواهر آيات و روايات دينى است كه با وجود احتماالت مختلف تفسيری، استدالل به داللت آنهـا 

  .شود مىبر حشر بدن عنصری، باطل 

  منابع
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 :ها نوشت پى

                                                 
إن فى داخل بدن كل إنسان و مكمن جوفه حيوانا صوريا بجميع أعضائه و أشكاله و قواه و حواسـه هـو موجـود  .١

  .قائم بالفعل ال يموت بموت هذا البدن

فقد أثبتنا أن الوجود الوجود و التشخص التشخص و النفس النفس و الصورة الصورة و إن حصل تفاوت باألشـد و  .٢

ثًال فاألشد هو األضعف و بالعكس و ال يصيره شخصين فضال عن تصييره نوعين نعم األضعف و وقع االشتداد م

يتميز تلك المرتبة عن هذه المرتبة لكن التميز غير التشخص و التفنن فى التشخص ال يقدح فى بقاء شخصيته 

صـورة  الشخص و هويته و لم يحذف من الشخص فى اآلخرة إال الحدود و النقائص و لم يسقط مـن فعلياتـه و

ء  النوعية و الجسمية و الشخصية إال ما ليس له مدخل فى فعليته لكونه قوة صرفة و هـو الهيـولى و قـوة الشـى

ء و هذه من لوازم هذه النشأة الدنيوية و لو بقيت مع كونها غير داخلـة فـى شـيئيته و هويتـه كانـت  ليست بشى

  .الصورة دنيوية ال أخروية هذا خلف

دانان است كه مـثالن را دو فـرد در تحـِت يـك نـوع مشـترك، تعريـف  حى، سخن منطقمراد از مثليت اصطال .٣

و مـراد از مثليـت . اند ولى در عوارض و اجانب مغـاير اين اساس، دو شىء مثل هم، در نوع مشترك بر. اند كرده

از مثليت نيـز  روشن است كه اين نوع. عرفى، اين است كه دو شىء از جنبهٴ ظاهر كامًال شبيه به يكديگر باشند
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مـثًال . دكـرتوان مثليت عرفى را اطـالق  اما بر دو شىء دارای عينيت نيز، مى. ای از مغايرت همراه است با نحوه

 –كه به عينيت آنهـا تصـريح كـرده اسـت  –ای از سخنان خود، بدن عنصری و بدن مثالى را  مالصدرا در پاره
  .يستخواند و مراد او چيزی جز مثليت عرفى ن مثل هم مى

اّهللاٰ و  و لعمری أّن هذا غير مطابق مع ما نطق عليه الشرع المقدس على صادعه الّسالم و التّحيّـة و أنـا ُاشـهد« .٤

مالئكته و أنبيائه و رسله أنّى أعتقد فى هذه الّساعة و هى ساعة الثالث من يوم األحـد الرابـع عشـر مـن شـهر 

بما نطق به القرآن الكريم و أعتقد به محّمد صلّى اّهللاٰ عليـه فى أمر المعاد الجسمانى  ١٣٦٨شعبان المعظم سنة 

  .»و آله و األئمة المعصومين صلوات اّهللاٰ عليهم أجمعين

و الحاصل أّن النّفس النّاطقة بعد بلوغها إلى الكماالت الحاصلة فى سنخ ذاتها و جوهر حقيقتها، و بعـد تحصـيلها  .٥

و إّن الـنّفس إنّمـا تعلقـت بالبـدن ألجـل . ى مرتبة ارتفعـت عنهـاالكماالت الالئقة بجوهر وجودها لم يتنزل إل

تحصيل الكماالت و االكتساب الكماالت الحاصلة فى سنخ ذاتها و جوهر حقيقتهـا، و بعـد تحصـيلها الكمـاالت 

يستغنى عن اآللة لتبديل قوتها فعلية و هو المراد مـن المـوت و مفارقـة الـنفس عـن ... الالئقة بجوهر وجودها 

ن، التعود إلى المقام الّذی كان لها قبل التّحصل ألنّها لو تنزلت إلى ما ارتفعت عنه و تعلقت بالبدن الـدنيوی البد

  .لزم أن تكون فعلياتها قّوة

و الحق ما ذكرناه من تعلق النّفس ثانيًا بالبدن الّدنيوی لكن برجوع البدن إلى اآلخرة و إلى حيث النفس، ال بعـود  .٦

  .نيا و إلى حيث البدن، فيكون البدن واقفًا و النّفس متحركة إليهالنّفس إلى الدّ 

و الحاصل أّن التعلق النفس من جهة رجوع النفس إلى البدن بعد صيرورتها أمرًا بالفعل محال و ال يمكن إّال من  .٧

  .جهة حركة البدن إلى حيث الّروح

ما له وحدة حقيقيّة يصير بها واحدًا حقيقيًا منـدرجًا تحـت و اعلم أّن المركب منه حقيقّى و منه اعتبارّی، و األّول  .٨

واحد من األنواع المتحّصلة الحقيقيّة من جهة تلك الوحدة و إن كانت له أيضًا بوجٍه وحـدة اعتباريـة مـن جهـة 

ر الهيئة اإلنضماميّة من إنضمام بعض األجزاء إلى بعض، و هذا المركب ال يحصل إّال إذا كان بين األجزاء إفتقـا

مثاله اإلنسان المركب من النفس . و علّيّة بحسب كثرة ّما و اتّحاد وجودی بحسب وحدة حقيقيّة ساريّة فى الكل

  .و البدن

  .يعنى هم مسئلهٴ بقای روح بعد از مرگ، و هم حشر ابدان عنصری و مادی .٩


