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Abstract

One of the views Mulla Sadra holds is that apart from the evolution of the soul, the body 
also has an intensifying journey ahead and can intensify from material level to the level 
of essential sufficiency and achieve a state known as spiritualization in which, although 
it remains in the material level, it becomes so subtle and takes on spiritual characteristics 
to the extent that it is as suitable as the soul to be present in the Hereafter. Accordingly, 
in the same way the soul initially only has a real albeit dependent constitution with the 
body and ultimately is one with it and in fact, becomes corporeal while preserving its 
spiritual identity; the body too can ultimately become spiritual and become one with the 
soul while preserving its corporeal identity. This theory (the spiritualization of man’s 
body in the Hereafter) has been adopted from the mystics’ views regarding the 
spiritualization of perfect human beings, which has been analyzed in his article and 
Mulla Sadra’s view has been explained based on that. According to this theory, better 
and alternative explanations and solutions can be offered for a part of philosophical 
concepts and theories like material and immaterial, corporeal resurrection, the 
dependence of the soul on the body and the relation between the two etc. 
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Introduction 

Mulla Sadra believes that at the onset of its creation, the soul is a faculty of the 

body and its existence is not separate from that of the body. And on the other 
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hand, it also needs a sublime managing faculty in order to actualize its potential. 

The centre point for the study of the relation between body and soul in Sadrian 

philosophy revolves around three points: “coming into existence of the soul”, 

“the essence of the worldly and afterlife body” and the “fate of the temporal 

body”; Mulla Sadra’s views are recognized as “corporeal creation of the soul” in 

case of the first, “imaginality (i.e. having characteristics of the imaginal world) 

of the afterlife body” in case of the second and “annihilation of the material 

body” regarding the third. The aim of this article is a revision of the fate of the 

temporal body in the Hereafter based on the first two points which, as a result of 

research, concludes in a different foundation than the one aforementioned 

known as the spiritualization of the body. 

The Theory of the Spiritualization of the Temporal Body in the Hereafter 

According to Mulla Sadra 

In Mulla Sadra’s initial view regarding corporeal resurrection, i.e. the corporeality 

of the imaginal body, the focus is on the faculty of imagination which can create 

an imaginal body similar to the physical body with its productive faculty and can 

also provide the sameness of these two bodies because it is the last survivor of the 

temporal body. In this process, two realities, the “observer” (faculty of 

imagination) and the “observed” (the body created by this observer) exist and the 

observed is an imaginal existent in consequence to the observer. However, besides 

this abovementioned view which is from the aspect of the observer, one can also 

have a primordial view of the observed itself and consider it to have the potential 

of evolution till the realm of the Hereafter; i.e. that the body, while preserving its 

essential characteristics and without leaving the material world, is present in the 

imaginal realm and has the capacity to be present in the Hereafter; if this 

description can be proven, not only will the soul preserve its unity and objectivity 

in the transfer from the material world to the Hereafter, but the natural and 

temporal body will also be eternal with its individuality. 

Sadrian philosophy has a two-layered narration of this issue; in the initial 

level, the issue is addressed through the existential evolution of the observer; 

however, in a higher step, the evolution of the observed is addressed. Relying on 

the words of Ibn Arabi, Mulla Sadra explains that the attachment of the body 

and soul is a lower level of the relation between them which is manifest in the 

world and the reality is that the souls that have a body in the world, become 

corporeal in the Hereafter and the bodies that have souls in the world, become 

spiritual in the Hereafter; however, in the world, souls are dependent on bodies 

and do not become embodied and bodies too are dependent on souls and are not 

spiritual. In reality, this view has been adopted from the words of the mystics, 

particularly Ibn Arabi and his followers regarding the manifestation of a 

mystical state in man known as “spiritualization” (tarawhun).  
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Regarding the spiritualization of the body according to Mulla Sadra, one must 

say that based on the Reality and Diluted Reality Predication which Mulla Sadra 

believes in regarding realities like the soul and body, the body and soul are not 

dual and separate realities; rather, there is a unified constitution and necessary 

connection between the two. on the other hand, based on substantial motion 

theory, if the soul has the capacity to elevate to a higher level in its substance, the 

body too can actualize the spirituality of its substance while preserving its 

materiality and without completely transferring from the material to the imaginal 

world. This means that the body, like the soul, has an intensive motion during 

which it does not leave the material world; rather, it achieves higher levels and 

when it does so, it will attain the capacity to be present in the Hereafter like the 

soul albeit with a material rank. It seems that the real unity between the body and 

soul remains forever and it is clear that in this becoming, some of the 

characteristics of the body undergo changes; however, it must be noted that these 

changes do not cause the body to depart from the material level and enter into the 

imaginal level. Regarding how this softening takes place, Mulla Sadra explains 

that the body has a first and second nature like the soul and in the same way that 

the soul attain elevation from the its primary virtues which form its first nature, the 

body can also elevate from its first nature which is the need for a separate agent 

and limitation in time and space, and become spiritual. Here, those who can 

traverse this path in their worldly life will be accompanied by their subtlized body 

in the Hereafter and these are those who will enter Paradise; however, those who 

have not attained this secondary nature of the body in their life, the punishments of 

the Hereafter will soften their material forms. Mulla Sadra considers the 

unsubtlized temporal body as an attributive compound and the subtlized body of 

the Hereafter as a result of annexative relation of spiritual essences. Even though 

Mulla Sadra considers the body to be spiritualized, he considers it to be a power of 

the soul like the mystics and believes that the illumination of a soul that is 

connected to the higher levels spiritualizes its apparent material existence too. 

The characteristics that stem from the spiritualization of the body, according 

to Mulla Sadra are as follows: essential self-sufficiency and independence from 

a separate agent; elevation from gradual becoming and perishing; control over 

time and space. 
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 مالصدرا دگاهیاز د« ح جسم انسانترّو » یۀنظر  یبازخوان
 مسائل مربوط به آخرت یبرا یحلّ راه مثابهبه

یلیمسعود اسمع

 3۹/3۶/31۸۱تاریخ پذیرش:            |          ۶۱/8۱/31۸۱تاریخ دریافت: 

چکیده
تواند از متحلۀ رکون و ، بدن نیز سیتی اشتدادی د  پیش دا د و میمالصد ا، افزون بت تطّو ات نهس د  دیدگاهی غیتمشهو  از

، چنکان لطیک  ، با وجود بقا د  نش ۀ دنیکافساد تا متحلۀ ارتهاء بالذات، اشتداد یابد و حالتی به نام تتّوح بیاید ره د  آن حالت
زان نهسشود  طو  ره د  ابتکدا ، همان، مناسب حضو  د  آختت باشد. بت این اساسو خواص  وحانی  ا چنان بیذیتد ره به وذ

، ، بکا حهکظ هویکت  وحکانی خکودواقکع تعّلقی دا د و د  انتها با بدن یکی است و د ، ولی ، تنها تتریبی حقیقینهس با جسم
نحوی با  وح یکی شکود. ایکن ، به_ متتّوح باشد و با حهظ هویت بدنی خودتواند _ د  نهایت ز می، جسم نیشودمیمتجّسد 

بدال(، اتخاذ شده است رکه د  ایکن نظتیه )تتوحن جسم انسان د  آختت(، از دیدگاه عتفا د  با( تتوحن انسان های رامل )ام
، اسکاس ایکن نظتیکه ، این نظتیۀ مالصد ا توضیح داده شکده اسکت. بکتاساس آن نوشتا  به تحلیل آن دیدگاه پتداخته شده و بت

توانکد ، تعلکق نهکس بکه بکدن و ا تبکاط آن دو می، معکاد جسکمانیهای فلسهی مانند مجکّتد و مکادیای از مهاهیم و نظتیهپا ه
هایی دیگت و بهتت بیابد.حلدستخوش تغییتاتی شود و احیاناا  اه

هاواژهکلید
 ، معاد جسمانی.، تتّوح جسم، تجّسد  وحتباط نهس و بدنا 
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شوا فصلنامه ژوهش مسائل متبوط به آختت.  یبتا یحلّ  اه مثابهبه مالصد ا دگاهیاز د« تتّوح جسم انسان» یۀنظت ی(. بازخوان۵۷۷2، مسعود. )یلیاسمع ��
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 مقدمه
، گشایندۀ بسیا ی از مسائل پیچیکده فلسکهی د  دو ه تبیین چگونگی  ابطۀ نهس و بدن د  حکمت متعالیه

، هکم چکالش . مالصد ا با ا تقکای  ابطکۀ نهکس و بکدن از دوگکانگی بکه یگکانگیذ بسکیطپیش از آن است
لکوی  صاص و تعلق مجّتد بهچگونگی اخت ماّده  ا متتهع ساخت و هم  اه  ا بتای و ود جسم بکه عکوالم عذ

و مکاّده  _ قتید  حق_  ماّده است و بدن باز رتد. به اعتقاد مالصد ا، نهس انسانی بتای تکّون خود نیازمند
اش، اسکتعدادی د  پکس، نهکس د  ابتکدای خلقکت(. ۷ ، ص۷، ج۵۷2۵، )مالصد اعلتذ قابلی آن است 

بدن است و وجود نهس جدا از وجود بدن نیست و از سوی دیگت، بدن نیز بکتای فعلیکت اسکتعدادهایش، 
 (.۷۳8۔۷۳۶و  ۷8۶ ، ص2، ج۵۷2۵، )مالصد ا ای عالی استنیازمند قّوه مدّبته

، مترکز ثقکل تکهدیدگاه مالصد ا دو جنبه دا د ره باید بدان پتداخت؛ حقیقت نهس و حقیقت بدن. الب
چیستی بکدن دنیکوی و » ،«تکّون نهس»  ابطۀ نهس و بدن د  حکمت صد ایی د  سه نقطه بت سی مس له

، د  واقع شده است ره نکزد بتخکی شکا حان و متعلمکان ایکن مکتکب« ستنوشت بدن دنیوی» و« ُاختوی
 طو  عمکومو د  سکومی بکه« ُاخکتوی بودن بکدن مثالی» ، د  دومی«بودن نهس جسمانیة الحدوث» اولی

، بکازخوانیذ ستنوشکت بکدن دنیکوی د  شکود. مقصکود ایکن نوشکتا می متباد به ذهن « فنای بدن مادی»
، به مبنایی متهاوت با تلّقی یادشده به نام تکتّوح جسکم اساس دو نقطۀ اول است ره بنا بت تحقیق ، بتآختت

، باید مکتو ی بکت دو نقطکۀ اول نیکز داشکته ، بتای  سیدن به این هدفانجامد. بنابتاینمی)تتوحن جسم( 
، چیستی بکدن )مشتمل بت تکّون و حقیقت نهس« مبانی» ، مقالۀ حاضت دا ای دو بخشذ  وباشیم و از همین
 خواهد بود.«)ستنوشت بدن د  آختت(تتوح بدن دنیوی د  آختت » و( دنیوی و ُاختوی

 . مبانی5
 نفس از منظر مالصدرا .5. 5

، افالطون و ا سطو دو دیدگاه متهاوت د  با( تکّون نهس ا ائه داده بودنکد و هکت دو قائکل پیش از مالصد ا
و ا سکطو ( 8۷۷، ۵، ج۵۷22، )راپلسکتون؛ افالطکون نهکس  ا قکدیم بودن نهس از ابتدا بودنکد به  وحانی

نهکس  دانست. مشابهت عام دیگکتی رکه د  مسک لۀمی( ۷۳۷۔۷۳۶ص ، ۵ج، ۵۷22، )راپلستونحادث 
میان ارثت اندیشمندان یونانی و اسالمی وجود دا د، تعتی  غایتذ نهس به تشّبه خداوند و ُقت( بکه اوسکت 
ره د ج چنین غایتی با اعتقاد به ساخت  وحانیذ نهس رامالا سازوا  اسکت. مالصکد ا بکا بیکان جسکمانی 

حکداث رکتد رکه جکامع شکدن آن د  ادامکه حدوث و  وحانی بودنذ نهس د  هنگام ، دیکدگاهی جدیکد  ا اذ
، الکنهس صکد اییعلم(. ۷2۳ ، ص2، ج۵۷2۵، )مالصکد ا های گذشته استهای بسیا ی از دیدگاهقّوت
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از ، دانشی تهصیلی است ره بتای تبیین آن باید به بسکیا ی از مبکانی حکمکت متعالیکه پتداخکت رکه خود
بتد بحث جا ی و بکه هکدف تبیکین نظتیکه تکتّوح جا به جهت پیشساختا  این مقاله خا ج است. د  این

پتدازیم.، میاندمتبوط طو  گذ ا به زوایایی از آن ره مستقیماا به این مس له، تنها بهجسم

 بقای روحانی آن . حدوث جسمانی نفس و5. 5. 5
ای رکه اساس ملککات نهسکانیه ، اما بتشوداساس استعداد بدن خلق می ره نهس بتمالصد ا معتقد است 

ای از نهکس دا د نخستین نشک هشود. او بیان مییافته و از قّوه به فعل خا ج می ، بقاشوندصو تذ ذاتش می
لق می عکد از آن مهّککته و ، سیس صو ت طبیعکی و سکیس نهکس حّساسکه و بای جسمانیقّوه، شودره خم
، مکاّده اوسکت ، بکدن  ا رکه د  حککممعکدنیُصو   ، ناطقه است. بدین معنا ره د  ابتدا چونانذارته و بعد

شکود و سکیس د  متتبکه رند و بعد به اعتبا  نهس نباتی بودنش  شد و نموا بکدن  ا سکبب میمحافظت می
، ۵۷۶۵، )مالصکد ا  سکدتا آنجا ره به متتبۀ نطقکی میرند ، حس و حترت بدن  ا تدبیت میحیوانیت خود

شکود ، وهمی و عقلکی می، خیالید  هت ی  از این متاحل نهس به تتتیب، واجد قوای حسی(. 8۷۶ ص
، د   غم مجکّتد بکودنذ ذات خکود و اد ارکاتش، امکا حکس بکهاندره همۀ این قوا از دیدگاه مالصد ا مجّتد

 ، مستغنی از بکدن هسکتند، به بدن و ابزا  و آالت آن نیازمند است و خیال، وهم و عقل اک خودفعلیت اد
(.  ۵۳2 ، صتا، بی)مالصد ا

 . چگونگی  نیاز نفس به بدن۲. 5. 5
دانکد رکه بکدون بکدن و قکوای ، نیازی جکوهتی و طبیعکی میمالصد ا نیاز نهس به بدن  ا د  ابتدای تکّون

، بدن هم شتط تکّون نهس و هم شکتط اسکتکمال ، نهس موجود نخواهد شد. از این  وطبیعی آنحسی و 
توانکد بکه متتبکه ، با سیتذ تکاملیذ همین بدن اسکت رکه میبت تکّون از طتیق بدن ؛ زیتا نهس افزونآن است

وسکط آن  ا نحکوه وجکود آن ، مالصد ا نهسّیتذ نهس و تکدبیت بکدن تتجّتدی خود نائل شود. از سوی دیگت
داند نه امتی عتضیذ زائد بت ذات و بت این اساس، نهس هتچه باشد، هموا ه با بدنی همتاه خواهکد بکود می

 (.2۱ ، ص۷، ج۵۷2۵، )مالصد ا رندره د  آن تصّتف می

 . حرکت جوهری نفس7. 5. 5
لحکاظ  ، نهس د  ابتکدا بکهی نهس حاصل نیستنداز آنجا ره د  ابتدای تولد، ملکات و قوای نهایی هنوز بتا

جسمانی و افضکل آنهکا ُصو   ، آخت، بالقوه است و به تعبیتیلحاظ عالم آختت ، بالهعل و بهعالم طبیعت
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ی بت اساس حترکت جکوهت_ مالصد ا (. ۵۴۷ ، ص۵۷۶2، و اول معانی  وحانی و ادون آنهاست )مالصد ا
، امکا بکهداند ره هتچند حترت نهس استقّوه به فعل  ا مخت  نهس انسانی میاین صیتو ت نهس از  _

اجناس دنیکایی رکتده ُصو   دلیل ساحت جسمانی نهس د  ابتدا جسمانی است و نهس  ا مستعد د یافت 
 ود ییابد و تا آنجا پکیش مک، نهس نیز با آنها متحد شده و فعلیت میماّده و صو ت و چونان  ابطۀ اتحادیذ 

 نیاز شود:ماّده بی ره از عالم

وهی فی أول النشیة التعلقیة جوهت جسمانی ثم یند ج شی ا فشی ا فی االشکتداد ویتطکو  فکی 
 أطوا  الخلقة إلی أن تقوم بذاتها وتنهصل عن هذه الکدا  إلکی دا  ارخکتة فتتجکع إلکی  بهکا

 (.8۷۱ ، ص۵۷۶۵، )مالصد ا
م با حترتکی ذاتکی و جبّلکی لون بت حترت عام عالم است؛ از دیدگاه مالصد ا، عا، افزاین حترتذ نهس

د  جوهت خود متحتک است و نهس انسان د  این میان خاص بودگیذ حترت اختیا ی  ا نیکز دا اسکت 
تواند د  دو سوی اشتداد و تضّع  محقق شود؛ بدین معنا رکه اگکت ایکن ، این سیت اختیا ی میره البته

، سکیت انسکان  ا تعالی باشد  استا با حترت جبّلی عالم به سوی رمال نهایی و حقختیا ی همحترتذ ا
ای وجکودی ، هتچنکد صکبغهرند و اگت د  تضاد با آن باشکدتستیع رتده و از دیگت مخلوقات ممتاز می

ی از حترکت ، اما _ د حقیقت _ نقش بازدا ندگاستُصو  و حقایق وجودی  داشته و د  قالب تحصل
 به سمت رمال حقیقی  ا دا د.

 . کمال نظری و عملی نفس4. 5. 5

، دا ای متاحکل چها گانکه  شکد اسکاس قکوای خکود بت مبنای اصل فو ، نهس د  ُبعد نظتی و عملی و بت
، آغاز شده و به عقکل بالملککه رکه است؛ د  ُبعد نظتی از عقل هیوالنی ره تنها استعداد رسب علوم است

اساس رسب علوم نظتی به عقل بالهعل و پس از آن بکه عقکل مسکتهاد   سد و بتک بدیهیات است میمد ذ 
(. 88۱ ، ص۵۷۶۵، )مالصکد ا یابکد،  اه میره حضو  بالهعکل تمکامی معقکوالت نظکتی بکدیهی اسکت

انکد از: تهکذیب بتای ُبعد عملی نهس نیز چها  متحلۀ رمالی قائل است رکه بکه تتتیکب عبکا تمالصد ا 
، هکای حقیقکی و فضکائلبخشیذ باطن بکه معتفت، زینت، تهذیب باطن از  ذائلااهت مبتنی بت شتع الهی

 (.۱8۷ ، ص۵۷۶۷، )مالصد ا فنای نهس از خود
، تصّتم و سکیالن د  بکین حکاالتی د  نهایت، باید پذیتفت ره از دیدگاه مالصد ا حقیقت نهس انسان

اند و بتخکی  وحکانی و ، بتخی جسکمانیهای جسمانی بت آن غلبه دا د و د  میانهابتدا ویژگیاست ره د  
م تنهکا نهکس انسکانی اسکت تواند ی  ود ره میتا آنجا پیش می سته  وحانی شود. د  میان مخلوقات عالم

ره توان حترت از سمت ماّدیت به تجّتد  ا بدین نحو دا است. 
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 در نگاه مالصدرا ،. بدن ُاخروی۲. 5

، تشکّخ  خکود  ا ، فانی شدهماّدی جسمانی ، بدنماّدی انسان مالصد ا عقیده دا د با پایان یافتنذ زندگی
عنوان بدنذ نهسی از نهوسذ خالئق از دست داده و با تشّخ  و نحوۀ وجودی دیگت بکه چتخکۀ طبیعکت  به

گکاه ، هیچشکمتدهسیتذ نهس و تدبیت بدن توسط او  ا ذاتیذ نهس میگتدد، اما از آنجا ره مالصد ا نمیباز 
تصکویت  ، او نهسذ محشو  د  قیامت  ا نیز همتاه با بکدن ُاخکتویداند. از این  ونیاز از بدن نمینهس  ا بی

نیکز نهکس  ، د  عتصکه قیامکترند و معتقد است ره ذات دو ُبعدی انسان تا ابد دو ساحتی باقی مانکدهمی
از سکوی (. 2۱ ، ص۷، ج۵۷2۵، )مالصکد ا باید بدن داشته باشد؛ حتی اگت آن بدن دنیوی مستهل  شکود

، عتصۀ قیامت  ا محل حضو  بدن جسمانی دانسته و بخشکی از تنّعمکات و ، صتیح آیات و  وایاتدیگت
مکتب متعالیه _ هکم جسکمانی اسکت و هکم ، معاد _ د   واین اند. ازآالم با اوصافی جسمانی تعبیت شده

، اصکولی  ا  وحانی. مالصد ا بتای حل معضلذ تناقض نیاز به بدن د  نش اتذ دیگت بکا فنکای بکدن مکادی
 اند از:تتین آنها عبا تابداع یا ابتاز رتده ره مهم

صداری نفس 5. ۲. 5  . قدرت ا 
، شبیه ذات، صکهت و ، نهس د  ذات، صهت و فعلمالصد ا به قّوت اصدا یذ نهس قائل است و از دید او

لق و اذصدا  داشته باشد، می واین فعل خداوند متعال است و از او (. 8۵۷ ، ص۵۷2۳، )مالصکد ا تواند خم
(. ۵۵2 ، ص۶، ج۵۷2۵، )مالصکد ا شکمتدمی«  وحانیکة التکیثت» و« جسمانیة التیثیت» ، نهس  اد  تعبیتی

شوند. د  آختت نیز ملککات ذهنی انسان هستند ره به محض ا ادۀ او متکّون میُصو   ،مونۀ خلق د  دنیان
 ا بکه ، حقیقتکی ُاخکتوی، نهکساساس آن دهند ره بتای  ا بتای نهس تشکیل می، مادۀ انسانیهرسب شده

 رند: منزلۀ بدن خود، خلق و ایجاد می 

ارخته من المادة النهسانیة من االنسان انواعاا مکن المخلوقکات رالملک فکذل  یخلق فی 
والشیطان والسبع والبهیمة ورل نوع من انکواع الحیوانکات وهکی رلهکا مخلوقکة مکن الکنهس 

 (. ۵۴۷ ، ص۵۷۶2، )مالصد ا االنسانیة

 . بقای خیال و قدرت ضبط آن ۲. ۲. 5
ماند، قکّوه خیکال قت نهس از بدن تنها چیزی ره از بدن د  نهس باقی میرند بعد از مها مالصد ا بیان می

 است ره آخت نش ۀ اولی و اول نش ۀ ثانی است و این قّوۀ خیال همان بدن جسمانی  ا رکه بکا آن د  زنکدگی
ا واح  ، تجّسکد وایکن رند و از، اد اک رتده و بدنی مثالی و مماثل آن ایجاد میرتده استماّدی حس می
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و معانی و تصّو  اعمال و نیات د  قیامت  ا از با( تجّسد اعمال به جسم مثالی ره مضبوط د  قکّوه خیکال 
است. تصّتفات اولیای الهی د  این دنیکا نیکز بکت همکین اسکاس و بکه دلیکل قکّوت نهکس ایشکان اسکت ، بوده

ای است ره نخسکتین متتبکۀ اد ارکیذ ّوهق. محو یت خیال از این با( است ره (۶2۷ ، ص۵۷۶۷، )مالصد ا
تی از ا تباط با نطقکی  مبکدأ ، هنگامی ره ازدهد و این خیال است ره د  همۀ افعال انسانیماّده  ا تشکیل می بم

شکناختی و قکوای عملکی اسکت. بکه شویم، واسطه میان قکوای ،  هسیا میبه سمت غایت حترتذ جسمانی
، بکه  وح بخکا ی )بخکا  لطیک  د  خیال به نحو خیالی و جزئی د ک نشکود عبا ت دیگت، صو ت علمیه تا

شود ره از آنجکا بخواهکد د  مغکز و سکیس د  عضکالت حاصل از گزیده اخالط؛  وح حیوانی( منتقل نمی
، نقش واسطه  ا د  میکان حقیقکت تجکّتدی واقع ، خیال د  و(. از این82 ، ص۵۷۶۷، ااهت شود )مالصد ا

 عهده دا د. ماّدی انسان ) وح بخا ی حیوانی و جسم طبیعی ااهتی( بت )ناطقه( و متاتب نهس
، د  توصی  بدن جسمانیذ محشکو  د  قیامکت _ د  بسکیا ی از مواضکع _ بکت محسکوس مالصد ا

له وسکی، بدن انسکان د  قیامکت بهخیالی و مثالی دانستن آن تیرید دا د ره با توجه به قد ت اذصدا ی نهس
کب د  دنیکا خلکق می بکدانذ ُاخکتوی وایکن شکود و ازاعمال، اخال ، ملکات و اعتقادات مکتسم  ، شککل ام

(.  ۶۵۶ ، ص۷، ج۵۷2۵، )مالصد امتناسب با هی اتذ نهوس است 

 با بدن دنیوی بدن ُاخروی . عینّیت7. ۲. 5
بدان بتزخیگهتهبا توجه به مطالب پیش ، متولد از همان ابکدان تتابکی و مکتسکبات آن هسکتند و بکدون ، ام

؛ زیکتا بکدن دا نکد اند _ با ابدان دنیکوی عینّیکتلحاظ سیتی ره داشته ماّده جتمانی باشند _ به ره واجدآن
ای قکّوه، ّوه خیال، با تخّیل قّوه خیالذ بازمانده از همان بدن دنیوی ایجاد شده است و این قبتزخی و ُاختوی

زنکد رکه نهکس د  از قوای همان بدن دنیوی بوده است. مالصد ا این سنخ از تجّسد  ا به بکدنی مثکال می
کتم و ، جسمی بتزخی د  عینّیترندخوا( ایجاد می ، )مالصکد امکاّده  تمام با جسم طبیعی، اما بدون جذ

 (.۷۷۶ ، ص۷، ج۵۷2۵
میکان بکدن دنیکوی و « عینیکت د  عکین رثکتت» ی عتفانی _  ابطکۀهاواژهگیتی از مالصد ا _ با بهته

رند و نحکوۀ وجکود بکدن د  دنیکا و آخکتت  ا  ا با قاعدۀ اهو  و بطون د  تجلّیات الهی تقتیت می ُاختوی
و اهکل ، وحدت اسکتداند.  وشن است ره نخستین الزمۀ  ابطه اهو  و بطونیشبیه تنوع تجّلی حق می

دذ عینّیت الّله همچنان ره اختالف  ، تطکّو  بکدن رننکدحکق بکا تمکامی آنهکا قلمکداد می ُصو  ااهته  ا مؤیا
اساس وحدت ااهت و باطن تهسیت رکتده و آن  ا دال بکت وحکدت حقیقکت بکدن  و دنیوی  ا نیز بت ُاختوی

، حکومکت از آن و دولت اسم حارم است ره د  قیامکت ، تهاوت د  سلطنتُعتفا اساس آ ای دانند. بتمی
ماّده و ااهت است؛ بدین معنا ره د  دنیا ایکن بکاطن اسکت رکه بکه حککم اکاهت، متنکوع  باطن و د  دنیا با
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، اما حقیقکت هکت دو یککی اسکت و شودشود و د  آختت این ااهت است ره به حکم باطن، متنوع میمی
عتبکی  ابکن ، اما د  دنیا نیز به نحو بطونی موجود بوده است.آختت ااهت شده استد   هتچند این عینّیت

 (. ۷۷۳ ، ص۷، ج۵۷2۵، )مالصد ا نامدمی« تضاهی الهی خیالی» این  ابطه  ا
باید دانست ره از منظت عتفانی میان ااهت و باطن تهاوت عتضی وجود ندا د و د  همان زمان رکه د  

 ، عینّیکت وایکن ، بدن مثالی باطنی نیز محّقق بکوده اسکت و از، ااهت بوده استسمانی طبیعیدنیا بدن ج
م دنیا نیز بالهعل بکوده اسکت. بکدین معنکا رکه  ابطکه میکان میان این دو طو  از وجود ، دیتینه بوده و د  عالم

  زمان حیکات دنیکوی نیکز محّقکق ، دهی ت نهس و تمّثل آن ره به دلیل خاصیت ایجادرنندگی نهس است
، اما د  آختت رکه هنگکام نشکت صکحیهۀ نهکوس است و تنها به دلیل ضع  اد اری افتاد قابل د ک نیست

 است، بتای همگان مکشوف خواهد شد.

 . نظریه ترّوح بدن دنیوی در آخرت دیدگاه مالصدرا۲
خیال بود ره هم بکا قکد ت اصکدا یذ  ، قّوه، محو د  توضیحی ره از چگونگی تجّسد بدن مثالی گذشت

رکه خکود آخکتین بازمانکده از خود توانست بدنی مثالی مشابه با بدن جتمانی ایجاد رند و هم به دلیکل آن
وجکود دا د؛ « متئی» و«  ائی» این دو بدن  ا تیمین رتد. د  این فتایند، دو حقیقت بدن دنیوی بود، عینّیت

؛ رنکد ا متئی می ، حقیقت بدن ُاختویچه اد اک و حهظ رتده استاساس آن  ائی، قّوه خیال است ره بت
ماّدی است ره اجکازۀ و ود از عکالم دنیکا بکه آخکتت  ا  ای اد اری و آختین بازمانده از بدنقّوه، زیتا خیال
بات خود داشته و بت سم ، متئیذ صاد شده از ایکن  ورند؛ از این، بدنی مثالی  ا اذصدا  و ایجاد میاساس مکتم

تکوان نگکاهی ، پتسش ایکن اسکت رکه آیکا می، مثالی است. حال ائی نیز موجودی از سنخ آن و د  نتیجه
، بتواند خود  ا تا نش ه قیامت ا تقکاء امصالی به خودذ متئی داشت و فتض رتد ره متئی توان استکمال داشته

ماّده خا ج شکده و لزومکاا د  عکالم مثکال  ره از عالمآنات خود _ بیدهد؛ به این معنا ره بدن با حهظ ذاتی
، تنها نهکس_ توان حضو  د  عتصه قیامت  ا داشته باشد؛ اگت ایکن تصکویت محّقکق شکود، نکه لحاظ شود

نیکز بکا ، بلکه بدن طبیعی و دنیکوی رندماّده به آختت حهظ می خود  ا د  انتقال از عالم وحدت و عینّیت
شخ  خود جاودانه خواهد شد و دیگت توالی فاسدی چون تناسخ و اعاده معکدوم و نقکض حکمکت بکه

 دلیل انعدام و ایجاد دوبا ه پیش نخواهد آمد.  
بتای یافتن پاسخ باید توجکه داشکت رکه سکیت حکارم بکت فلسکهۀ صکد ایی  وایتکی دو سکطحی دا د؛ 

الحکق أنهکا »گویکد: رنکد و میبا طتح تطّو  وجودی  ائی آغکاز می ا  ، مس لهمالصد ا د  متحلۀ ابتدایی
[ صو ة حقیقیة موجودة فی الواقع إال أن شتط تحققها وجود التائی وحهظه إیاهکا والتهاتکه ]البدن ااُلختوی

.  دانداما د  گامی فتاتت امکان استکمال متئی  ا پاسخ نهایی می(، ۶2۷ ، ص۵۷۶۷، )مالصد ا «نحوها
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اند ره نباید از دیکدن عبکا ات مالصکد ا رکه د  اکاهت بکا یککدیگت محققان د  حکمت متعالیه واق 
 ؛ زیتا هت ی  متبوط به سطوحی متهاوت از حکمت او هستند.اند، به تتدید افتادمتضاد

ه  وح و رند ره تعلق  وح و بدن سطحی نکازل از  ابطکالدین بیان میمحییمالصد ا با استناد به گهتۀ 
و حقیقکت ایکن اسکت رکه ا واح دا ای ( ۶2۴ ، ص۵۷۶۷، )مالصد اشود میبدن است ره د  دنیا ااهت 

، امکا گتدند، د  آختت متتّوح میشوند و اجساد دا ای  وح د  این دنیا، د  آختت متجّسد میبدن د  دنیا
ند و اجسکاد نیکز تنهکا تعلکق بکه  وح دا نکد و متکتّوح شکو، ا واح تعلق به بدن دا ند و متجّسد نمید  دنیا

فی هذا العالم فاْل واح تتعلق بهذه اْلجساد ال أنها تتجسد ورذل  اْلجساد فی ارخکتة تکتوحن »نیستند: 
با توجه با استنادات متعکدد مالصکد ا بکه (. ۷۷2 ، ص۷، ج۵۷2۵، )مالصد ا «وفی الدنیا ال تکون رذلك

عتبکی و  ابکنویژه ، باید گهت ره این نظتیۀ مالصد ا _ د  اصل _ از بیان ُعتفا و بکهین بحثعتبی د  ا ابن
وُحن»، د  خصوص بتوز حالتی عتفانی د  انسان به نکام تابعان او کتم  و، گتفتکه شکده اسکت و از همکین« تم

د )عتفکان نظکتی( ن الکدیمحییالزم است بتای د ک د ست این نظتیه به بت سی دیدگاه عا فان مکتکب 
 با( تتوحنذ بدن بیتدازیم.

 . دیدگاه عرفان نظری در باب َتَروُحن  بدن5. ۲

ره فایدۀ تیریکد دا د و از( ۷۱۳ ، ص8، ج۵۷22، )فنا ی و نائیجی، بتای الحا  است نون د  واژۀ تتوحن
، به معنای تتّوح یا  وحکانیسامحهتوان تتوحن  ا با رمی م،  وح است و می و،  یشۀ واژه تتوحنهمین 
، گکاه از تکتوحن بکه تکتّوح یکاد دانست. د  این نوشتا  نیز به همین دلیل)یا حالتی شبیه  وح یافتن(. شدن  

نان(هایی با چنین حالتی های اصلیذ انسانرنیم. یکی از ویژگیمی وحذ تم مکاّدی و بکدنیذ  ، داشتن اهکو )ُمتم
بکدال هازمان است ره از این جهت بکه ایکن انسکاندد به طو  همهای متعمختل  د  مکان معنکای  )بکه، ام

این حالت بکه طکو  (. ۵۴۷ ، ص۵۷۶8، )جندی رننداطال  میهای جانشین( های بتخو دا  از بدنانسان
مطکتح شکده رکه ، حالتی به نام تجّسد ماّدی دانسته شده و د  مقابل آن ، ویژگیذ بدنعموم د  عتفان نظتی

؛ 82۶ ، ص8، ج۵۷۶۳، عتبککی ابککن)شککود نسککبت داده میآن _  _ اعککم از  وح انسککان و غیککتبککه  وح 
د  موا د بسیا ی د  رنا  هم د  عبکا ات )تتوحن و تجّسد( و این دو حالت  (۴۳ ، ص822۴، سودرینابن

، تکتّوح بشکت و الحکاقش بکه موجکودات ز نظت ُعتفکاا(. 88۷ ، ص۵۷۱۷، )افالری  وندعتفانی به را  می
، 8، جتکا، بیعتبی ابن) ، مانند تجّسد موجودات  وحانی و اهو  صو ت حّسی از سوی آنهاست وحانی

، )قونکویصو ت بشتی  ، به اهو  مالئکه د  دنیا به، د  عتفان نظتی بتای تتّوح جسم واین از(. 8۷۳ ص
ها د  تکتوحن بکه  تبکۀ اند؛ همچنین گهته شده است رکه بتخکی انسکانمثال زده( 8۷۳۔ 8۷۶ ص، ۵۷۳۵

، د  این مطلب است رکه  بط فتشتگان به این بحث(. 8۷۳۔ 8۷۶ ، ص۵۷۳۵، )قونوی  سندفتشتگان می
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حوه از اهکو  د  قالکب اند ره این ناند و عا فان قائلهایی بدنی د  دنیا ااهت شدهبتخی از آنها به صو ت
عد از تتّوح د  انسان حاصل می، شبیه نحوهبدن شود. به همین علکت ای از اهو  انسان د  بدن است ره بم

شکود. الزم ، همین  سیدن به مقام مالئکه د  اهو ذ بدنی شمتده میاست ره یکی از متاتب باالی تتوحن
ن به خود نهس یا  وح نسبت داده شکده رکه از موضکوعذ ایکن ، تتوُح به ذرت است ره گاه د  عبا ات عتفانی

 نوشتا  خا ج است. 
، ص8، ج۵۷22، )فنا ی و نکائیجی، )ع(هایی چون حضتت آدم ، نمونهبتای تتوحن جسم د  عتفان

، ص۵۴8۷، ؛ جنکدی۵۵۷ ، ص۵۷۳۴، ؛ فنکا ی۵۷2 ، ص۵۷۳۵، )قونکوی، )ع(حضتت الیکاس (، ۷۱۷ 
، ص۵۷۳۴ ،ی؛ فنککا ۵۷2، ص ۵۷۳۵ ،ی)قونککو، )ع(حضککتت اد یککس(، ۵۴۷ ، ص۵۷۶8، ؛ جنککدی8۵ 
، ص۵۷۶8، )جنککدی )ع(حضککتت خضککت؛ (۵۴۷، ص ۵۷۶8 ،ی؛ جنککد8۵، ص ۵۴8۷ ،ی؛ جنککد۵۵۷ 
حضکتت محمکد(، ۵۵۴ ، ص۵۷۶8، ؛ جنکدی۴۶ ، ص۷، جتا، بیعتبی ابن)، )ع(حضتت عیسی(، ۵۵۴ 
)فنکا ی  )ع( و حضتت مهدی )ع()مانند حضتت علی و اولیای محمدی ( ۷۶2 ، ص۵۴8۷، )جندی)ص(  

 (،۱8۴ ، ص۵۷۳۱، )جکامیو ابوالهتح موصلی مشهو  به قضیب البان ( ۷۱۳ ، ص8، ج۵۷22، و نائیجی
 حقیق ممکن نیست.ها د  این تاند ره تشتیح این نمونهرتدهذرت 

دهککد ، بککه تهصککیلی رککه گهتککه خواهککد شککد، د  عککالم مثککال  خ میتککتوح اجسککاد و تجّسککد ا واح
، ص۵۷۱۷، )افالرکی اند، گاه تتّوح  ا با تمّثکل یککی دانسکته وهمین از( و ۴۳ ، ص822۴، نیسودرابن)
)متتبکۀو د  عکالم عقکل )متتبکۀ اجسکام(   دنیکا تواند داما باید دانست ره اثت تتوحن و تجّسد می(، 88۷ 
 توان چنکین گهکت رکهتت مید  اصطالحی خاص(. 82۶ ، ص8، ج۵۷۶۳، یعتب )ابن واقع شودا واح(،  

تکتوحن »تتتیکب بکه آنهکا شکوند رکه بکه نکازل می( )تجّسدو مثالی ( )تتوحند  دو متتبۀ عقلی « معانی»
یابند ره بکه اولکی ، ا تقاء مینیز به دو متتبۀ مثالی و عقلی« اجسام» گویند ومی« یتجّسد معان»و « معانی

، د  ایکن اصکطالح(. ۵۴۷ ، ص۷، ج۵۷۶۳، عتبکی ابکن) رننکداطال  می« تتوحن»و به دومی « تجّسد»
مادون _ اسکت و تجّسکد  چه از مافو  و چه از( _ )عالم عقلتتوحن به معنای و ود چیزی به عالم ا واح 

است؛ خواه از باال نازل شود یا از پکایین صکعود رنکد. به معنای دخول چیزی به عالم مثال و اجساد مثالی 
، تنهکا گوینکد و د  اصکطالح دوممی« تکتوحن»، هتگونه ا تقای بدن و جسکم  ا ، د  اصطالح اولبنابتاین

م مجّتدات محض ، خصکوص نامند. امکا بکه هکت حکال، د  بحکث مکامی« نتتوح»، صعود بدن  ا به عالم
آیکد و نکه حسکا( مکیمکاّدی محکض بکه حالتی از بدن مو د نظت است ره هت گونه ا تقاء بدن از وضعیت

م ا واح  رکه د  اصکطالح دوم )چنانو نه تتوحنذ معانی ( )عقول؛ مجتدات محضخصوص و ود آن به عالم
، ها با مجاهکده و  یاضکت و سکلوک، حالتی عتفانی است ره بتخی از انسانتتوحن به این معنا(. گذشت

، ایکن البتکه(. ۶2 ، ص۵۴8۷، )جنکدی ها عمومیکت نکدا د سند و نسبت بکه رکل انسکاند  دنیا به آن می
رکه د  عتبکی قائکل اسکت  ابکناما (، ۷۷ ، ص۵۷۳۱، )قیصتی ، د  آختت نیز چنین قد تی دا ندهاانسان
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( ۴۷ ، ص۷، جتکا، بییعتبک )ابنشود ، دچا  تتّوح میها پس از متگ و د  آختت، بدن همۀ انساننهایت
، مسک لۀ معکاد عتبکی شکده اسکت رکه د  بتخکی عبکا ات ابنگیتی مالصد ا از و همین مطلب مایۀ الهام

 دهد.توضیح می« تتّوح جسم»جسمانی  ا با همین 

 . چیستی تروحن جسم در عرفان نظری5. 5. ۲
، به حالتی از بکدن ، الزم است به چیستی و تعتی  تتوحن د  نزد ُعتفا بیتدازیم. تتوحن د  عتفاند  ابتدا

، صکهات و ، احککام، ماننکدذ  وحذ مجکّتد گشکته، بکدنشود رکه د  آنماّده گهته می یا جسم دنیوی و دا ای
(. ۵۵۴ ، ص۵۷۶8، )جنکدی شکود، تن به  نکل  وح میطو  خالصهرند و بهرسب میهایی از آن ویژگی

هکایی های طبیعت و نقکای  و راسکتیبیتون آمدنذ بدن است از ردو ات و تیتگی« تتوحن»تتتیب، بدین
 (.۵۷2 ، ص۵۷۳۵، )قونوی ره از مزاج عنصتی بت آن عا ض شده است

انکد از: ، عبکا ترند، د  بدن بتوز میتیثیت نهس ، تحتره د  این حالت هایبتخی صهات و ویژگی
( امککان حضکو  د  هکت مککان 8مکاّدی دا ای جکتم؛  ( امکان و ود به مکان د بسته و عبکو  از اجسکام۵

شککال ام ُصکو  و  ( امکان اهو  به۴زمان؛ طو  هم( امکان حضو  جسمانی د  چند مکان به۷متناسب با او؛ 
، ۵۷۳۱، ( امکان اهو  د  خیال اهل شکهود؛ )قیصکتی۱(؛ ۵۵۴ ، ص۵۷۶8، ماّده )جندی مختل  د  عالم

ن۶(؛ ۷۷ ص زمکان د  ( توان اتخاذ مظهکت هم۳(؛ ۴۶ ، ص۷، جتا، بییعتب )ابن 1( تسّلط انسان بت باطن جذ
م )بتای مثال، عوالم مثالی و عقلی( )فنا ….(؛ و۷۱۳ ، ص8، ج۵۷22،  ی و نائیجیچند عالم

، بتخکی تکتوحن  ا بکه های بسیا  مشکهو ذ ایکن حالکت اسکتویژگی سوم از ویژگیره با توجه به این 
تعتیک بکودن آن مظکاهت _  از سوی بدن _ بکدون محکدودیت و د  عکینذ یککی« اتخاذ مظاهت گوناگون»

 دانست.)تعتی  به  سم( توان آن  ا تعتی  به اخ ا عوا ض ره می( ۵۵۷، ص ۵۷۳۴ ،ی)فنا اند رتده

 . تحلیل تروحن جسم در عرفان نظری۲. 5. ۲
 پتدازیم. د  این قسمت به تحلیل تتوحن و بت سی ریهیت  خداد این حالت د  بدن _ از نظت ُعتفا _ می

، ید. به اعتقاد او، اصل د  نش ۀ دنیاییذ انسکانگوساز و را ذ امکانذ این مقام سخن میعتبی ابتدا از  ابن
شکود، امکتی ُصو  مختل  است و این مطلب با توجه به حترات و تغییتاتی ره د  بکدن حاصکل می قبول

، ممککن اسکت رکه بکدن حالکت  واین ، به حکم اصل چنین است و از، بدنذ انسان واین بدیهی است. از

ن متنها ب میطو  مستقبه یذرت است ره انسان عاد انیشا. 1 .مؤثت باشد تواندیت ااهت جذ
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امکا (، ۴۴ ، ص۷، جتکا، بییعتب )ابنزمان _ داشته باشد و  گوناگون _ به طو  همُص  ُصو  یا پذیتش تبّدل
، ایکن ای هست ره با تسلط آن بت قوای بکدنی، نیاز به جهت  وحیبتای فعلیت یافتن این ویژگی د  انسان

رنکد ه رمک  می، این جهت  وحی هسکت رکگوید د  انسانعتبی می ابنخاصیت د  بدن ااهت شود و 
، قهکت و غلبکه  وحانیکت انسکان بکت از سکویی(. ۴8، ص ۷ج ،تایب ،ی)ابن عتب جسم تتوحن داشته باشد

جسمیت او نیازمند  سیدن این دو جهت د  جایی به یکدیگت اسکت و چکون تنهکا موضکع مناسکب بکتای 
کته (، ۴8 ، ص۷، جتا، بییعتب )ابن ، عالم مثال استجمع  وحانیت و جسمیت م گذ این بحث به این عکالم

، عقیکده دا د سنجی این مقکام بکتای انسکان، باز د  مقام امکانعتبی با توجه به این نکته ابنخو ده است. 
مذ ، امکان جمع این دو د  متتبهچون د  انسان قّوه خیال هست ره متناات با عالم مثال است ای به نکام عکالم

 (.۴۴ ، ص۷، جتا، بییعتب )ابن شدنذ جهات جسمیذ انسان وجود دا دیمثال و  وحان
ُصکو  مختلک  اسکت. بکه ، تجّلی الهکی د ، مقتضی اصلی د  تحقق این حالتلحاظ منشی ، بهالبته

ُصکو  ّدل، بیشتتین حالت تحّول و تبپذیتدُصو  مختلهی ره د  مقام اهو  می تعالی با، حقعبا ت دیگت 
ظهتذ این مقام تجّلی د ، چون انسان ا دا د و بت حسب علت ُصکو   تواند این تجّلکی د ، میُصو  است ، مم

  سد ره این مقام تحّول  ا داشکته باشکد و بکت حقیقکت ایکن ا داشته باشد، اما رسی بالهعل به این مقام می
، یعتبک )ابن دهد ره دا ای عبودیت رامل استخ میُصو  آگاه شود و این تنها بتای عبد محض خال   

ظهتیکت بکتای حکق اسکت و رمکال ، تتوحن از جهت منشکیتتتیببدین(. ۴۴ ، ص۷، جتابی ، د  گکتو مم
دهکد رکه می، د  انسان رامکل ُ خ تتوحن نیز به مظهتیت رامل یادشده وابسته است و این مظهتیت رامل

ظهت اسم جامع و عین  ( و بکه همکین دلیکل ۷۴2 ، ص۵۴8۷، ثابت آن )حقیقت محمدیه( اسکت )جنکدیمم
، مظهکت تکاّم اسکم جکامع ، رماالت علت است و اگت انسانذ رامکلاست ره به اعتقاد جندی، ااهت د  معلول

ق، انسان رامل نیز این ویژگی اسکم جکامع )یکا حکاست و اسم جامع قابلیت اهو  د  مظاهت گوناگون  ا دا د
، های رامکلتتین انسکان د  میکان انسکان، رامکل(. البتکه۵۵۷ ، ص۵۷۳۴، سبحانه(  ا خواهد داشت )فنا ی 

، مباشکتتاا تتین مظهتیت  ا بتای اسکم جکامع دا د و حقیقکت محمدیکهشود ره تامشمتده می)ص(   سول ارتم
، مظهتیکت رامکل بکتای حضکتت محمکدیعین ثابت خود اوست و بت همین اساس، باید گهت ره تتوحن 

و رسکانی )ص(  ، تنها  سول ارتمها(. بنابت این، از میان انسان۷۴2 ، ص۵۴8۷، جمع محمدی است )جندی
 شوند.ره بت ذو  ایشان باشند )اولیاء محمدی( به باالتتین د جه تتوحن واصل می

، امککان و ود حیثیکات حسب قّوه تغییت د  بکدنعتبی د  سه متحله بت  ابنتتتیب  وشن شد ره بدین
پکتدازد سنجیذ تتوحن می، به امکانشدنذ حیثیات بدنی  وحی و غیتبدنی د  بدن انسان و امکان  وحانی

، وجکود  وح د  انسکان و ُصکو  د  بکدن عکادی دهد ره این امکان به جهت وجود تحّول د و توضیح می
، ایکن سکؤال مطکتح لحاظ منش یت   هت سه متحله د  انسان وجود دا د. تنها به، دوجود عالم خیال د  او

شود ره آیا علتی مقتضی وجود دا د ره سبب این  خداد شود؟ و جوا( مثبت است و آن علکت خکود می
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تواند منشی این  خکداد باشکد و از آنجکا رکه انسکان بکه، میُصو  متجلی از خود حق است ره با تحّول د 
طو  رامل از طتیق حصکول عبودیکت )از ، با فعلیت دادن به این مظهتیت به، مظهتذ اوستحاظ استعدادل 

 یابد.  اه مجاهده سلوک(، به این حالت )تتوح بدن( دست می
، بکهتوان چنین استهاده نمود ره به اعتقاد ابن عتبی، انسان با سکلوک و مجاهکدهبا این توضیحات می

ماّدی و قوای طبیعی خود  ا به متتبه مثالی ا تقکا دهکد و د  آن  تواند بدن، میه خیال د  اوجهت وجود قّو  
، بکدن و قکوای آن تنّزل آن د  مقام خیکال و مثکال موضع به جهت وجود  وح و جهات  وحانی د  انسان و

متجلکی گونکاگون اسکت ک ُصو   تعالی ک ره متحول د سان مظهتیت او بتای حقشود و بدین وحانی می
، های گوناگون رکه بکه طکو  طبیعکی د  بکدن انسکان هسکتشود و خاصیت تحّول د  صو تحاصل می
 شود.مییابد و بدن به مقام تتّوح نائل توسعه می

گوید: قونوی نیز د  تحلیل حقیقت تتوحن و بت سی ریهیت آن می

؛ زیکتا شکوندمیمسکتهل  و فکانی  وحکانی، قوای مزاجی طبیعیذ بدن د  قکوای  د  تتوحن
« ، همیشگی و ثابت اسکت، از جهت استیال و بتتتی آن بت قوای طبیعیحکم قوای  وحانی

 (.8۷۳۔8۷۶ ، ص۵۷۳۵، )قونوی

، بتتکتی شود و با رمال روشش د  این  اسکتا، آثا  این استیال ااهت میاز همین  و، با نوعی رسب آمادگی
جکا رند. نکتکه قابکل تیمکل د  این سد و قوای طبیعی  ا د  خود محو میی  وحانی به نهایت بتوز میقوا

، جایگزینی این قوا د  خود بکدن بکه جکای قکوای این است ره منظو  از اهو  آثا  استیالی قوای  وحانی
، بلککه جکایگزینی یکادطو  رلی، نه از میان  فتن بدن بهطبیعی است و مقصود از استهالک و فنا د  اینجا

شکوند و آثکا  قبلکی ، آثا  قوای  وحانی د  بدن و قوای طبیعکی آن اکاهت می، د  آنواقع شده است ره د  
دهکد او نکوعی زند ره نشکان میشوند. قونوی بتای این حالت به تغییت آ( به بخا  یا هوا مثال میمحو می

، بکه هکدفذ بکتوز و اهکو ذ نیتوهکای  وحکانیذ ، قوای طبیعی بدنیره د  آنفتآیند و حترت  ا د  نظت دا د 
رند ره میکان قکوای  وحکی عکالی و قکوای پذیتند. او تصتیح می، نوعی تغییت و تحّول  ا میانسان د  بدن
ت و ، فعکل و انهعکاالشکود د  میکان آن دورکه سکبب میهای گوناگونی بتقتا  است ، آمیزشمزاجی انسان

ریهیکاتی معقکول د  بکدن _ شکبیه بکه ، بکه بکتوز آیکد و ایکن  خکدادهاپدیکد  شکدن غلبه یکافتن و مغلکو(
ایکن (. 8۷۳۔8۷۶ ، ص۵۷۳۵، )قونکوی شکونددهکد _ منجکت مکیهایی ره د  ایکن عکالم  خ میدگتگونی
، از تالقی جسکمانیت ت ره د  آن، همان فتایندی اسدهد ره منظو  قونوی از استهالک، نشان میتوضیح

 شوند.، جهات جسمانی به جهاتی شبیه جهات  وحانی تبدیل میو  وحانیت د  انسان
توان گهت ره تحلیل جندی از تتوحن نیز رامالا د   اسکتای تحلیکل قونکوی اسکت؛ با این توضیح می

های ، لطی  شده و به صکو تبدن های تتریبی و سنگین، صو تدهد ره د  این فتایندجندی توضیح می



۹8، شماره پیاپی31۸۹، تابستان ۶، شماره ۶3های فلسفی ۔ کالمی، سال پژوهشفصلنامۀ |        311

ُصکو  نکو انی و عقلکی و د   ها بکه، ایکن صکو تیابد و د  متحلۀ بعکد وحانی بتزخی و مثالی تحّول می
فتاینکدی، تحکولی و تککاملی (. ۶2 ، ص۵۴8۷، )جنکدی یابدُصو  علمی الهی ا تقاء می ای فتاتت بهمتتبه

همچنکین اسکت. الا هویداست ره مطابق با تحلیل یادشده از رالم قونوی بودنذ تتوحن د  بیان جندی رام
، ، عقلکی )نکو انی(این قوای  وحانی د  عبا ت قونوی، د  رالم جندی تهصکیل یافتکه: مثکالی )بتزخکی(

ره ناات به متاتب تتوحن نیز هست و به این معناست ره تکتوحن د  سکه متحلکه تککاملی  الهی )علمی(
تمامت قوای شکهوی و غضکبی »گوید: تتتیب، جندی می قابل تحّقق است و بدین ، الهی(ی، عقل)مثالی

رکه « او متبّدل شوند به قوای  وحانی و ملکی و قوای  وحانی و ملکی او متبّدل به حقایق الهی و  حمانی
 (. ۵۴2 ، ص۵۷۶8، )جندی تصتیح د  تحّول و تکامل است

مادی، مثالی، عقلی و الهی استهاده رتده است رکه شکایان « ُصو » ، از تعبیتذ البته، جندی د  بیان فو 
توان قکوا یکا قکّوه  ا د  عتفکان نظکتی بکه سخن گهت و نمی« قوا»؛ زیتا قونوی از تغییت و تحّول توجه است

، اد رکتدهیک« ُصکو  تتریبکی ثقیکل» ، ازُصو  مادی ُصو  یا صو ت گتفت، اما چون جندی د  بیان معنای
، ُصو  مزاجی یا چیزی شکبیه آن اسکت رکه د  اثکت فعکل و انهعکاالت توان فهمید منظو  او از این ُصو می

، بکا  وایکن ، آثا  و نتایج فعالیت قواسکت و از، منظو  جندی از ُصو شود. بنا بتاینقوای بدنی حاصل می
 ، تهافتی ندا د.رالم قونوی

د  تحلیل حقیقت تتوحن جسم باید تیریکد رکتد رکه تکتوحن و  ،ادشدهی حاتیوضبا د  نظت داشتنذ ت
، نوعی حترت و تغییت تکد یجی اسکت رکه نکوعی تکامکل بکه حسکا( نیز حالتذ عکس آن، یعنی تجّسد

ضی است، نه طولی _ چه حترکتذ طکولیذ  و بکه پکایین، اما این حترتآیدمی تم حترکتذ و چکه  ، حترتی عم
ماّدی به مثالی یا مثکالی بکه  ، امتبه این معنا ره د  این حترت(؛ ۶2 ، ص۵۴8۷، )جندیباال_  هب یذ  وطول

، بکا حهکظ ماّدی جتمانی )دا ای جکتم( ، جسم یا بدن؛ زیتا د  تتوحنشودعقلی یا بالعکس متحول نمی
رند. به تعبیکت رلی تغییت نمیآن به پذیتد و نش ۀ، حالت و ویژگی دیگتی میهمان جسمیت و بدنیت خود

، ص۵۴8۷، )جنکدی، حترت از  است به چکپ ، تتوحن حترت از چپ به  است است و تجّسدجندی
، تکتوحن  وایکن رنکد و ازُصو  مختل  می عبا ت دیگت، همین نش ۀ دنیایی انسان است ره تقّبل به(. ۶2 

 (.۴۷ ، ص۷، جتا، بییعتب )ابن هددماّدی انسان  خ می د  همین بدن
ره به هتحال همکوا ه بایکد ها باید به این نکته توجه داشت ره تحّول یادشده به جهت آند  این تحلیل

ماّدی نیسکت و د  آن بایکد اصکل وجکود  اثتش د  دنیا ااهت شود و د  نتیجه، به معنای انحاللذ رامل بدن
ای دا د رکه واجکد ، نیکاز بکه نشک هآن مانند ابعاد و  نل و شکل حهظ شکودماّدی و صهاتی اصلی از  بدن

مکاّده  ، معنایی و صو ی باشد و متوسط میان دو عالم،  وحی و جسمیهای دوگانه تجّتدی و مادیویژگی
 ، همان عالم مثال یا خیال منهصل یا بکتزخ اسکتو عقل )عالم مجّتد محض(، به حسا( آید ره این عالم

، زنکدای نمیمکاّدی لطمکه ، با آن ره تتوحن به اصل وجکود بکدند  واقع(. ۴8 ، ص۷، جتا، بییعتب )ابن
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 ، قکوای، عالم مثکال اسکت. بکه عبکا ت دیگکتماّدی به  وحانی د  آن رانون تحّول قوا یا آثا  قوای انسان از
رنند و بکه قکوای تکامل به نش ۀ بتزخ )عالم مثال(، صعود می، با نوعی تلطی  و ماّدی انسانی یا آثا  آن قوا

، بکه قکوای تتتیب، قکوای بکدنیپیوندند و بدین وحانیذ متجّسد د  بتزخ یا آثا  متجّسد آن قوا د  بتزخ می
، غلبکۀ شکوند و بکه طکو  رلکیمکاّدی اکاهت می شوند یا آثا  قوای  وحانی د  قوای بدنی وحانی بدل می

ابکن(. بکه اعتقکاد ۵۴2 ، ص۵۷۶8، ؛ جنکدی8۵ ، ص۵۴8۷، دهد )جنکدینیت بت جسمانیت  خ می وحا
، د  عکالم مثکال،  خ تنکّزل معکانی د  قوالکب حّسکی عتبی، تتوحن جسم د  عالم مثکال اسکت و همچنکین 

، فتایند و حترکت تکتوحن ت(. به عبا ت دیگ۴۳ ، صسودرین ؛ ابن۱۶ ، ص۵۴8۳، دهد )محمود غتا(می
 (.  ۴8 ، ص8، جتا، بییعتب شود )ابنماّدی ااهت می ، اما اثتش د  بدندهدد  عالم مثال  خ می

ُ خ )تجسکد(، و مثکالی )تکتوحن( تت گهته شکد، نکزول معکانی د  دو متتبکۀ عقلکی طو  ره پیشهمان
، ۵۷۶۳، یعتبک )ابنمثالی )تجّسد( و عقلی )تتوحن( است دهد و و ا تقای اجسام نیز دا ای دو متتبۀ می

، جهکات و قکوای بکدنی از تتی از این  خداد )تتوحن بدن( و، د  متحلۀ راملو از همین( ۵۴۷ ، ص۷ج
طو  رلکی ، بکه، د  متحلۀ نهکایییابند و البتهمتتبۀ مثالی به متتبۀ عقلی و  وحی )مجتد محض(. ا تقا می

شکود ، حّقانی میو انسان  وحانی( ۵۴۷ ، ص۵۷۶8، )جندییابند ت حّقی بت جهات خلقی غلبه میجها
 یابد.و حّقانیت د   وح و جسم او بتوز می

 . نظر مالصدرا در باب ترّوح جسم۲. ۲

 تحلیل ترّوح بدن در نزد مالصدرا. 5. ۲. ۲

بایکد دانسکت رکه بنکا بکت حمکل حقیقکت و  قیقتکی رکه  د  توضیح ریهیت تتوحن بدن د  نزد مالصد ا،
، متتبکۀ نازلکه نهکس تلّقکی اساس آن بکدنذ مکادی مالصد ا میان حقایقی چون نهس و بدن قائل است و بت

، نهس و بدن حقایقی دوگانه و منه  از یکدیگت نیسکتند، (۵۷۱۔۵۷۷ ، ص2، ج۵۷2۵، )مالصد اشود می
، ص2، ج۵۷2۵، )مالصکد ا ای لزومکی میکان آنهکا محّقکق اسکتاند و عالقکهاتحادیبلکه دا ای تتریبی 

، اگت نهس توان ا تقا به  تبۀ بکاالتتی د  جکوهت خکویش  ا دیگت و مطابق حترت جوهتی سوی از(. ۷28 
 عالم مثکال انتقکال یابکدماّده به  _ بدون آن ره تماماا از عالمتواند با حهظ مادیت خود ، بدن نیز میدا است

، حترتی اشتدادی دا د رکه _  وحانیت جوهت خود  ا بالهعل رند و این بدان معناست ره بدن چونان نهس
نذ آنشودماّدی خا ج نمی ، اما از عالمیابدد  خالل آن تکامل جوهتی می

دوم ، به متاتکب ، بلکه از متاتب ام
، بکا ، توان حضو  د  عتصکۀ آخکتت _ البتکه، به وزان نهس خودال یافتیابد و آنگاه ره اعتاعلی دست می

 ماّدی _  ا خواهد یافت.  حقیقتی
دا د ره بدن همانند نهس فطتتکی اولیکه و ثانویکه دا د و این تلطی  بیان می مالصد ا د  توضیح نحوه
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، بکدن دهند، تعکالی یابکدا تشکیل میتواند از فضایل اولیه خود ره فطتت اولیه او  طو  ره نهس میهمان
اش ره نیازمندی به فاعل مباین و محکدودیت د  زمکان و مککان اسکت، بکاالتت تواند از فطتت اولیهنیز می

 فته و متتّوح شود. 
بدان بدان ُاختویمالصد ا با استشهاد به این نوع از ام ن دانکد و فکت  میکامکاّده می  ا نیز از همین نوع ، ام

داند. د  ایکن یافتگی جسم نیز می_ اختالف د  تتوحنبت تهاوت د  نهوس  اهل بهشت و دوزخ  ا _ افزون
، د  قیامت بکدنذ لطیک ره بتوانند د  طول حیات دنیوی خود این مسیت  ا طی رنند، آنانمیان، از نظت وی

ره د  طکول حیکات بکه ایکن هستند، اما رسانی یان، آنها  ا همتاهی خواهد رتد؛ اینان همان بهشتشانشده 
، د  آختت گویی نقصی د  همتاهی بدنشان با نهسشکان وجکود دا د و فطتت ثانیذ بدنی نائل نشده باشند

خواهد رکتد تکا بکدن تکوان همتاهکی  وحشکان  ا د   شان  ا لطی ، هیارل مادی، عذا( ُاختوی واین از
بدن اهل دوزخ ره تبّدل جلود دا ند، بکه دلیکل عکدم (. 8۶ ، ص۳، ج۵۷2۵، )مالصد ا عتصۀ آختت بیابد

مذ  رکه « متتّوح ماده غیت» تتّوح آنهاست و د  حقیقت، این تغّیت به این دلیل است ره اینها هنوز از حکم عالم
بدانشان از صکو تی بکه واین ، ازاندانتقال و حترت است خالص نشده و ت دیگکت و از صکهتی بکه صک ، ام

رند: شود. او از چگونگی این تغییت د  قیامت چنین یاد میصهت دیگت، منتقل می

لم یقع لهم توفیق الختوج من حکم الطبیعة وتیثیتها فال جتم لم ینجوا من عذا( النکا  وإن 
تثکا  وال والطمکس و االنککدا  واالن ُصو  الکوارب بالتبکدیل تغیت منهم علی قد  ما تغیت من

 (.۶28 ، ص۵۷۶۷، )مالصد اتغیت لها بحسب الذات 

چنکان انکد _ همطو  ره اهکل عکذا( چنینماّده متتّوح نشده باشد _ همان رند ره اگتاین بیان داللت می
ت تجکتّدی یافتکه باشکد کمم ، هتچنکد از جکنس مقهو  رون و فساد خواهد بود و اگت چونان بدن بهشتیان سذ

تی تجکتّدی یافتکه اسکت. مالصکد ا فهکم ایکن تمحسوس اس مم ، اما محسوسی است ره متتّوح شده و سذ
عتبکی بیکان  ابن(. ۶2۴ ، ص۵۷۶۷، )مالصد ا داند، بسیا  سخت و دشوا  میعتبی ابنحقیقت  ا به تبع 

رنکد و بکه بیکان حّیکت میماّدی از جمله امو ی است رکه عقکل  ا مت رند اعتقاد به این نحوه تحقق بدنمی
رننکد و دا د ره جز جکاهلین آن  ا انککا  نمیو بیان می رندمیحکم سمع، ذو  و بصت چنین بدنی اشا ه 

_ ره با جسم و  وح ایشکان  خ داد _ رهایکت د  اثبکات امککان )ص(  رند ره معتاج  سول خداتصتیح می
 (.۳۷، با( تا، بییعتب )ابن رندمیتحقق این امت 

_ علکت آن  ، اما _ همچون عتفکاداندد  اینجا باید تیرید رتد ره هتچند مالصد ا جسم  ا متتّوح می
، نکو انیتش اکاهتذ رکون و داند و بت این باو  است ره  وحی ره با افق اعلی مکتتبط اسکت ا قّوت  وح می

رند بدن متنکّو  بکه نو انیکت او تیرید می(. ۷۴ ، ص۵۷۶۷، )مالصد ا رندماّدی او  ا نیز متتّوح می وجود
س تعطیل شود تا خیال و د ک مثکالی بکه، اد اری مثالی از جنس خوا( ندا د ره د  آن می وح بایست حذ
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رند و اد ارکات ، حقایق  ا تلّقی می، بلکه با همین حس متتّوح، نه با تعطیلی حواسرا  افتد؛ بدن متتوح 
 سکد و بکتای مثکال، اد اک سکمعی او مکانع اد اک بصکتی او و نیز بکه قکّوت و وحکدت میمتکثتذ حّسیذ ا

 ، مانع اد اک مثکالی و توجکه بکه یک  اد اکحّسی آنها شود؛ به خالف بدن نهوس ضعی  ره اد اکنمی
 (.۷۶ ، ص۵۷۶۷، )مالصد ا شودحّسی دیگت می ، مانع توجه به اد اراتحّسی خاص

 های ناشی از ترّوح بدن در نزد مالصدرا. ویژگی۲. ۲. ۲
 اند از:های ناشی از تتوحن بدن، عبا تاز دیدگاه مالصد ا، ویژگی

 نیازی از فاعل مباینالف( استغنای ذاتی و بی

رند ره هتچند هت دو محسوس بکه مالصد ا د  توضیح تهاوت مادۀ محسوس متتّوح و غیتمتتّوح بیان می
، اما مبدء اولی )مادۀ محسوس متکتّوح(. داخکل ذات خکویش اسکت و دومکی )مکاده تندماّدی هس حس

ماّده غیتمتکتّوح بایکد  ، د  مو دمحسوس غیتمتتّوح(. نیازمند فاعلی خا ج از خود است؛ به عبا تی دیگت
، رنکد  میتد یج آن  ا تتبیت و تلطیبهُصو   دهد و با تبدل، علت فاعلی خا جی به آن صو ت میگهت

، صکو  خکود  ا خکودش افاضکه شدن و بتخکو دا ی از قکد ت  وحکانی به دلیل متتّوح اما جسم ُاختوی
 (.۷8۳ ، ص۵۷۶2، )مالصد ارند و نیازمند فاعل بیتونی نیست می

 ب( گذر از کون و فساد و تدریج

 مکاّدی بکه ماّده جسمانی و نیازمنکدی حقکایق نیازی حقایق مثالی از، بیتهاوت میان حقایق مثالی و مادی
حّسی موجود است. د  فهم ابتدایی از  ابطۀ ماّده و صکو ت  صو تذ ، د  هت دوماّده جسمانی است، ولی 

مکاّده  ، امکا مالصکد ا د  توضکیح، نخسکتین شکتوط هسکتند، رون و فساد و قبول و انهعال و تد یجحّسی
، نیاز به گذ  زمان و رون و فسکاد و تتبیکت دا د از آنجا ره نیاز به فاعل مباین ندا ندیان میب متتّوح ُاختوی

مالصد ا د  ادامکه ایکن  ، واین ، تنها اندیشیدن و ا اده رافی است. ازآنهاُصو   تد یج ندا ند و بتای ایجاد
 مکاّده متکتّوح دانسکت هکاییککی از ویژگی غیتتکد یجی  اُصکو   تکوان قبکولرند رکه می، بیان میبحث

 (.۷8۳ ، ص۵۷۶2، )مالصد ا

 ج( طی الزمان و طی المکان

ماّده ذاتی قائل است ره د  آن قبول و تغییت مطتح نیست و از سکوی دیگکت، هتچنکد تحقکق  مالصد ا بتای
ه وجود جدیکدی بتایشکان قائکل داند، اما با ایجاد توسعه د  تعتی  آنها نحوها  ا نیز الزم میبتخی ویژگی
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شکمتد رکه ، بتای آن خصائصی نظیت طی الزمان و طی المککان بتمیشود. او د  توصی  جسم متتّوحمی
، بلککه بکدنی مکاّده ابتکدایی ، اما نه زمان و مکانذ متناسب بادا د اشا ه به وجود زمان و مکان بتای بدن ُاختوی

، گذشکته و مکانی متناسب با د جۀ وجودی خود خواهکد داشکت؛ زمکانی رکه د  آن ، زمان وره تتوحن یافته
 (.  ۶2۷ ، ص۵۷۶2، ها و زمین است )مالصد ااند و مکانی ره به وسعت آسمانآینده و حال جمع

 بندیجمع
رکه  دوم آن شکود و، جسمانی میره نهس د  ابتدای تکّوننگاه صد ایی به نهس دو جنبه دا د؛ نخست آن 

، عمومکاا بکه تهصکیل بکه بخکش اول شود. حکیمکان و شکا حان صکد اییبدن د  انتهای را   وحانی می
، علمکای معکدودی چکون ، اما د  با( ُبعد دومانداند و سؤاالت بسیا ی  ا از آن طتیق پاسخ گهتهپتداخته

د   د ایی متهطن هستند رکه طکتح مسکائلاند. محققان د  نظام صحکیم زنوزی تصتیحاا بدان اشا ه رتده
، سکینویذ اذهکان فیلسکوفانمالصد ا به دلیل  عایت حیث تعلیمکی و پیشکینۀ این مکتب، دو سطحی دا د. 

ره اگت رسی با این شکیوه آشکنا ای گونهگیتد. به،  وندی تکاملی  ا د  پیش میبتای بیان سخنان نهایی خویش
هکای نهکایی حتفرکه  ه او  ا مشتمل بت دو دو ۀ صد ای متقدم و متیخت خواهد دانست؛ گو ایکن، فلسهنباشد

ره د  نزد او از همکان ابتکدا نهایکتذ سکخن  وشکن ش است؛ د  حالی ا، نوعی استدا ک از سخنان ابتداییاو
اش آ امکی د  رکام فلسکههزبکان  ا بکههکا، سکازی تکد یجیذ آن، اما بنا بت مماشات اذهان مشهو  و آمادهاست

   چتخاند. مس لۀ  ابطۀ نهس و بدن نیز از این قانون رلی و مدل فلسهی مستثنا نیست.می
آید ره اگکت نهکس و بکدن د  دنیکا متحکد و دا ای حترکت جکوهتی دست میمالصد ا بههای از گهته

، بکا  واین تت معتقد بود و دیگتی  ا فانی دانست؛ ازتوان به گذ  یکی از دنیا به آخ، نمیاستکمالی هستند
آید. حقیقت بکدن چونکان ، عود رل حقیقت انسان ره شامل نهس و بدن است، الزم میپذیتش این اتحاد

، اگکت فکتد انسکانی بکه اختیکا  ایکن تکتّوح  ا یابد و باز همچون نهس، د  فتایندی استعالیی  شد مینهس
، حترت جوهتی طبیعکی آن میکزان تکتّوح  ا رکه بکتای حضکو  د  نشک ۀ آخکتت الزم اسکت، با بتنگزیند

، ، امکا بهشکتیان رکه د  طکول حیکات دنیکوی، واجد آن خواهد شدیابد و با تعذیب بتزخی و ُاختوینمی
ی و متکتّوح خواهنکد مادّ  ، بدنی بتزخی متیثت از ملکات ُخلقی و بدنی، د  قیامتاندسال  این مسیت بوده

بدان ُاختوی اسکاس تطکابق عکوالم  ؛ زیکتا د  حیکات دنیکایی نیکز بکتاتها  جدیدی نیسکت داشت. تعدد ام
 ای، حقیقتی متناات با آن و د  طول دیگت نش ات خواهد داشت.صد ایی هت موجودی د  هت نش ه

نحوی نیست ره بتوان موجکودات  ا بکت ماّدی بینونت به توان گهت میان مجّتد واز منظت صد ایی، می
اساس آن به دو قسم متباین تقسیم رتد، بلکه مادیت و تجّتد، دو سوی ی  حقیقکت واحدنکد و طکی ایکن  

، بتخکی ای رکه د  میانکه  اهشود؛ به گونهمسیت با فاصله گتفتن انسان از مادیت و تقّت( به تجّتد محقق می
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ای مجّتد  ا همتاه خواهد داشت. مشهو  د  فلسکهه ایکن اسکت رکه از هماّدی و بتخی ویژگی هایویژگی
اسکاس اتحکاد و  ، اما واقعیت این است ره بکتشودتعبیت می« نهس»و از ُبعد مجّتد به « بدن»ماّدی به  ُبعد

ّتد سکوی تجک ، انسان حقیقتی یکیا چه است ره با تمامی ابعاد خود از سمت مادیت بهنهس و بدن عینّیت
 تواند مجتدگونه شود. ، میشودرند و بدن با همان آهنل  شدی ره نهْس مجّتد میحترت می

 ، مباحثی نظیت معاد جسمانی و صتاحتذ بسیا ی از آیات و  وایکات بکت اجتمکاع اجکزاءبت این اساس
لویبا بدن عنصتی به عوالم )ع( ، عتوج مسیح )ص( ارتم ، معتاج پیامبتماّدی د  معاد ، تازه ماندنذ جسکد عذ

شکود. نیکز فتازهکایی از های متمادی د  قبکت و امکو ی دیگکت بهتکت قابکل فهکم میاولیاء الهی پس از سال
تت ، قابلیکت فهمکی عمیکقاعتقادهای شیعی ره داللت بت ستیان وجود انسان رامکل د  وجکود عکالم دا د

 .«الزمان یاال ض و ط یط»مانند  یقیحقا ایو « اداالجس یاجسادرم ف»چون  ییهاگزا ه تی؛ نظیابدمی
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