
 

 

 اسالمی فلسفه و حکمت نامه شپژوه
  1397 پاییز و زمستان ،10ش ،6س

  102 تا 81 صفحات
 

Bi-quarterly Journal of Hikmat & 
Islamic Philosophy 

Vol.6, No.10, Autumn & Winter 2019 

  
  

مسئله معاد  یقیتطب يواکاو
  مرتضی  سیدصدوق و  خیش دگاهیازد

  2 آدینهاهللا روحو  1خانلو مریم صدري

  چکیده
در فلسـفه و کـالم    گـر یبا مباحث د سهیدر مقا عهیش ياز اصول اعتقاد یکی عنوان بهمعاد  مسئله
 فراوانی تیو سرانجام انسان پس از مرگ، اهم يویپسادن یزندگ یو نقش آن در چگونگ یاسالم

تـالش شـده اسـت شـناخت معـاد و      حاضـر  دارد. در پـژوهش   یدانشمندان علوم اسالمدرمیان 
ـ  رتضیم سیدصدوق و  خیش دگاهیانسان ازد یجاودانگ یچگونگ ــ   عهیدو مـتکلم برجسـته شـ    ـ

اسـناد و مـدارك    یبا بررسـ اي  صورت کتابخانه به یلیتحلـ   یفی. روش پژوهش توصشود یبررس
معـاد   قتیحق مورددر شتریو تأمل ب يواکاو ،یکالم هاي شهیاند نییتب ،معتبر و هدف از انجام آن

صـدوق و   خیشـ  ددهـ  مـی  پـژوهش نشـان   جیاسـت. نتـا   مرتضـی  سیدصدوق و  خیش ازدیدگاه
در  يمـاد ریغ یسـاحت  رشیصـدوق بـا پـذ    خیش ولی ،اند رفتهیهردو اصل معاد را پذ مرتضی سید

 اتیـ ح هیهمان روح ما ،نفس ياست. ازنظر ونبودن روح معتقد  یانسان و تجرد نفس، به جسمان
روح مستقل، پس از بودن  صدوق، اشاره او به صاحب ادراك شهیاز نکات مهم در اند یکیاست و 

نـه از انسـان   انگارا يماد یدگاهید ،صدوق خیبرخالف ش مرتضی سید ولیمفارقت از بدن است، 
  تفاوت قائل است. ،نفس و روح میانو  ردیپذ نمی دارد و اصل وجود نفس را
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  مقدمه

ن تـری  پرداختن به اصول اعتقادي و شـرح و تبیـین یـا نقـد و تصـحیح آن، قطعـاً از اساسـی       
فلسفی مهم و بنیادي کـه نقـش    ـ دینی هاي شک یکی از آموزه بی هر متکلم است و هاي مسئله

 هـاي  رهایی او از احساس پـوچی و استوارسـاختن پایـه    ،معنابخشیدن به زندگی انسانبسزایی در 
اخالق دارد، بحث حیات پس از مـرگ و معادشناسـی اسـت کـه همـواره در طـول تـاریخ بـراي         

هنوز غبار کهنگی بـر آن ننشسـته اسـت و     ،قدمت بسیارباوجود  ،بوده برانگیزاندیشمندان چالش 
 ،هـا  و تمـدن هـا   اصیل آدمی جاودانگی است که در بیشتر فرهنـگ  هاي دیرین و یکی از خواست

توانـد   مـی  دید که تفسیرهاي متفاوت از مرگتوان  میماندن را  پایی از اشتیاق آدمی به جاودانهرد
  جاودانگی مؤثر باشد.نیز جهانی و  گوناگون از زندگی این هاي در برداشت

و اثبـات معـارف دینـی، دو روش وجـود     علما و متکلمان شیعه، در کیفیت تبیین درمیان 
گرایـان سـه خصوصـیت ذکـر      . براي نـص گرایی و روش عقل گرایی داشته است: روش نص

جز در موارد اندك، بدون بررسی و ارزیابی سندي و محتـوایی   روایات را بهنخست، اند:  کرده
مورد درحد را خبر وا ،سوم ؛کردند می به کمترین حد ممکن به عقل تکیه ،دوم ؛کردند می نقل

گرایان عالوه بر ارزیابی احادیث، بـه عقـل و    عقل مقابل، دانند. در می عقاید، حجت و معتبر
دانند.  می در فقه عملی و احکام معتبر فقطد و خبر واحد را نیز ننک می دلیل عقلی بیشتر توجه

 نظـر  اخـتالف مسـائل فرعـی عقیـدتی بـا یکـدیگر      برخی در  فقط این دو دستهگفتنی است 
و  شـیخ صـدوق  رو  ازایـن  ؛اند مسائل اصلی کالم امامیه اختالف نداشته و هرگز دراند  داشته
دو متکلم بلندآوازه شیعه، با نگارش کتبی در معرفی اعتقادات بنیادین امامیـه،   مرتضی سید

عـالمی   شـیخ صـدوق  در دیـدگاه رایـج،    انـد.  به ترسیم و تثبیت کالمی مکتب خود پرداخته
  معرفی شده است.گرا  عالمی عقل رتضیم  سیدو گرا  نص

فیلسـوفان و متکلمـان، در کنـار     هـاي  دقیق افکار و اندیشـه شناسی  نیاز جامعه اسالمی به باز
دور از  یابی به اسالم ناب به فکري پس از اسالم براي دست هاي شناخت نقاط ضعف و قوت نحله

؛ رسـد  نظـر مـی   بـه ضـروري   اختالط و التقاط فکري و وصول به سرچشمه معرفت، امري مهم و
  ضرورت دارد.حاضر پرداختن به موضوع پژوهش بنابراین 
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آمـوزه معـاد و سرنوشـت اخـروي انسـان، شـناخت دقیـق         ن مسـئله در تـری  نخستین و مهم
و تمایزداشـتن یـا نداشـتن آنهـا از یکـدیگر اسـت.       » بدن«و » روح«، »نفس«اصطالحاتی چون 

وجـودي   هـاي  مبتنی بر شناخت حقیقت انسان و ساحتعبارت دیگر تبیین حیات پس از مرگ،  به
کـه نظریـه غالـب،     اسـت » نفـس و روح « میانشدن یا نشدن  لئتمایز قا دیگر در اوست. مسئله
  باشد. میوحدت آن دو 

نفـس  انگاري  یابیم؛ یکسان می »نفس و بدن« در تاریخ فلسفه و کالم، دو دیدگاه کلی درباره
نفـس نیـز   انگاري  و مجردانگاري  این دو دیدگاه، دو نظریه جسم و بدن و تمایز آن دو. به موازات

تمـایز   هـاي  نفس و بدن و برخی دیدگاهانگاري  یکسان هاي درواقع همه دیدگاه ؛مطرح شده است
 داننـد  مـی  تمـایز نیـز نفـس را مجـرد     هـاي  دیدگاهند و برخی ا قائلنفس انگاري  آن دو، به جسم

  .)208ص ،1390ذاکري، (
گرایانه بـه   ، دو تن از متکلمان شیعی را که یکی گرایش نصحاضر در پژوهش اساس برهمین

دینـی رفتـه اسـت،     هـاي  سـراغ مؤلفـه   گرایانه به کالمی دارد و دیگري با گرایش عقل هاي گزاره
 و شـیخ صـدوق  تا با مقایسه این دو دیدگاه در اصل معاد، پـس از تبیـین نظـرات     ندانتخاب شد

  دو دیدگاه پرداخته شود.، به تحلیل این مرتضی سید
ی هـای  کـم و بـیش تحقیـق    ،این دو متکلم برجسـته  شناختی فرجام يآرا بارهدراگرچه 

هیچ اثر پژوهشی در قالب مقالـه یـا    تاکنون ولی ،درقالب کتاب، رساله و مقاله انجام شده
مهم  هاي یکی از ویژگی بنابراین؛ مستقل به موضوع تحقیق نپرداخته است صورت بهکتاب 

دو مـتکلم   يکند، بررسی تطبیقـی آرا  می دیگر جدا هاي قیق حاضر که آن را از تحقیقتح
آنها  درمیانکه جاي تطبیق و مقایسه ـ است  مرتضی سیدو  شیخ صدوق  ـبرجسته شیعه 

 باشد. میخالی 
یکـی از   عنـوان  بـه از بیـان معنـاي نفـس و روح    پـس  شـده اسـت   پیش رو تالش در مقاله 

کـه   ـمعـاد    مـورد در مرتضـی  سـید و  شیخ صدوقبه تبیین نظرات  ،وجودي انسان هاي ساحت
حقیقت نفس و روح، حقیقت و ماهیت مرگ، حیات برزخی، حیات اخـروي و کیفیـت    از: اند عبارت

  گردد.تحلیل و بررسی آنها  پرداخته شود و تشابهات و تمایزات دیدگاهـ   بدن اخروي



 1397 پاییز و زمستانـ  10ـ شماره  مششسال   84

 

  معناي نفس و روح .1

و ما یخـدعونَ  « ذیل آیه طبرسیذات است. معناي  بهو دراصل  »فلس«نفس درلغت بر وزن 
ـ نویسد می) 9(بقره: » إال أنفُسهم تأکیـد مثـل    .2 ؛روح .1از:  انـد  عبـارت دارد کـه   ا: نفس سه معن

»هنفس جـوهري  »نفـس «دراصطالح  .)94، ص7، ج1412قرشی، ( ذات و اصل .3 ؛»جائنی زید ،
 مانند مکان، زمان، جـرم، حجـم و شـکل منـزه اسـت     ماده  خواصاز بوده، مجرد و غیرجسمانی 

  .)177ـ176ص ،1389زاده آملی،  حسن /498ص ،1379سجادي، (
 .اند دانسته را یکیآنها  و برخی اند قائل شده تفاوت» روح«و » روح« میاناز اهل لغت  اي عده
  نویسد: می طریحی

 ،است و به ضم اولش و حیات دائمی راحتی و استراحت ،اولش روح به فتح
طریحـی،  ( بـراي مرحـوم   آن هماننـد روح اسـت  اینکه  براي؛ رحمت است

  .)353ص ،2، ج1375
 همچنین معناي روح و نفس را یکـی  ،را یکی دانستهآنها  اصفهانی راغبهمچون اما برخی 

  نویسد: می مفرداتالوي در  .دانند می
اسـم جـنس،   نامیدن نـوع بـه   همچون  ؛اسمی براي دم و نفس است ،روح
اسـمی اسـت بـراي نفـس یـا       ،روحبنابراین نامیدن انسان به حیوان؛  مثالً

راغـب  ( شـود  مـی  آن حیات و جنبش و تحرك حاصـل  وسیله جزئی که به
  .)369ص، 1412اصفهانی، 

 ؛داننـد  مـی  متکلمان دراصطالح، روح را در برخی کاربردهـایش در قـرآن، متـرادف بـا نفـس     
  نویسد: می معاددر کتاب  شهید مطهريست. معناي چیزي که سبب حیات ا به

خواهد بگذارد؛  می قرآن به یک حقیقتی قائل است؛ اسمش را هرکه هرچه
خود قرآن در بعضی جاها اسمش را نفس گذاشته و در بعضـی جاهـا روح.   

جهـت   مافوق جسـمانی دارد و ازآن  گوید که جنبه می جهت به آن روح ازآن
اصل معنـاي نفـس یعنـی     ؛ چوناست گوید که خود انسان می به آن نفس

  .)53ص ،1373مطهري، ( خود
روح را درمعناي مغایر با نفس، بر جسمی  غزالیدانند.  می برخی متکلمان روح را غیر از نفس

 شـود  مـی  گیـرد و در بـدن جـاري    مـی سرچشـمه  کند کـه از قلـب    می لطیف و بخارمانند اطالق
  .)60ـ59ص، 1994  غزالی،(

نهادن میان نفس و روح را به فالسفه نسبت داده است.  تفاوت خواجه نصیرالدین طوسی



  85  یمرتض دیصدوق و س خیش دگاهیمسئله معاد ازد یقیتطب يواکاو  

 

و روح،  اسـت  جوهري بسیط و مجرد است که به بدن تعلق گرفتـه  ،نفس بنابر قول فالسفه
طوسـی،  ( برآمـده اسـت  هـا   که از خـون مصـور در رگ   بودهجسمی مرکب از بخار و دخانی 

  .)387ص، 1، ج1394
نفـس و روح  اینکـه   شـد، بایـد گفـت در    ذکربرخی معانی نفس و روح  دربارهآنچه  بهباتوجه 

در عالم واقع موجود بوده و متحقق اسـت، میـان فالسـفه و    ها  رکن اصلی هستی انسان عنوان به
 هـا شـکی وجـود نـدارد. همـه      متکلمان قدیم و جدید و حتـی دانشـمندان غربـی و مارکسیسـت    

موجود بوده، داراي حقیقت و واقعیتـی  ها  رواح انساناهل فکر و تأمل، قبول دارند که ا هاي انسان
و گونـاگون  درمـورد امکـان شـناخت آنهـا نظریـات       نیـز حقیقت نفس و روح و  دربارهولی است، 
تعریفی ارائـه   یکهرو براي دانند  میمتمایز یکدیگر . برخی نفس و روح را از بوده است يمتضاد
  .باشد میدانند که نظریه غالب، وحدت آن دو  می را یکیآنها  و برخی دیگراند  کرده

  نفس و روح حقیقت .2

حیـات و   دانـد کـه مایـه    مـی  ، نفـوس را همـان ارواح  عتقاداتاإلدر کتاب  شیخ صدوق
، 1414صدوق، ر.ك: ( است چیستی روح یا نفس توضیح بیشتري نداده وي درباره .ندا زندگی

آن معناي روح را از قول  که در کند می نقل باقرامام  حدیثی را از ،التوحیددر  ولی)، 50ص
  کند. می خداي تعالی بیان

که این  شدپرسیده »  ه من روحىیو نَفَخْت ف« :وجلّاین گفتار خداوند عزّ درباره باقراز امام 
  فرماید: می کند و می ، روح را به دمیدن باد تشبیهپاسخایشان در  ؟دمیدن چگونه است

ـ را نام آن از ریز ؛اند دهیچون باد و آن را روح نامست ا كروح متحر ه کـ ح ی
ز یح نیچه وسط ر ؛رون آمدهیبماده  نیمشتق شده و از ا ،ى باد استامعن هب

ـ اء مبـدل شـده و آن را از لفـظ ر   یه جهت اعالى صرفى ب هواو بوده و ب ح ی
چـه   ؛انـد  جنس یکح مجانست دارد و هردو از یرا روح با ریز ؛رون آوردهیب

ان آثـار آن در انـدرون   یـ ت در همه اجزاى بـدن و جر کدر سرعت حر روح
ان باد است در اجزاى عـالم و خـدا روح   یع اعضا و اصالح آن چون جریجم

ه کـ  چنـان  ؛دهیـ هـا برگز  ر روحیرا آن را بر سـا یز ؛خود نسبت دادهه آدم را ب
 ... ه خانه منکده و فرموده یعبه است، برگزکه خانه کرا ها  از خانهاي  خانه

  .)171، ص1398، همو(
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  از: اند عبارتکند که  می نفس بیان احکامی را درباره شیخ صدوق
 حدیث نبوي است که بر پایه باره دراینمستند او  نه فنا: ،نفوس و ارواح براي بقاآفرینش  .1

 ،همـو ( شوند می از سرایی به سراي دیگر منتقل فقطو با مرگ اند  براي بقا خلق شدهها  آن انسان
  .)50، ص1414
از غربت  صدوقشیخ ظاهر مقصود  به ند:ا نفوس و ارواح در زمین غریب و در بدن زندانی .2

به زمین اسـت. ارواح در عـالم یادشـده    آنها  از عالم ارواح و هبوطآنها  ارواح در این دنیا، دورشدن
شاهد ایـن   .همان)(اند  داده می به حیاط ادامهـ اند   وي زندان ارواحازنظر که ـ  بدون تعلق به ابدان

  است: ذیلآیه ي به  شیخ صدوقاستناد  ،مطلب
  

  نَّه أَخْلَد إِلَى الْأَرضِ واتَّبع هـواه کولَو شئْنا لَرَفَعناه بِها ول«و قال تعالى: 
آنهـا   وسـیله  خواستیم او را بـه  می و خداوند متعال فرموده است: و اگر :فما

د و از هواي نفس خـود  گرایی  ]دنیا =[بردیم، اما او به زمین  می باال ]آیات[
  .)176عراف: ا( پیروي کرد

با استناد به برخی احادیث، به آفرینش  صدوقشیخ  آفرینشی مقدم بر ابدان دارند: ،ارواح .3
عالم اظلله معتقد است. یکی از این احادیث عبارت اسـت از حـدیث    پیشین ارواح و حضور آنها در

خداوند سبحان ارواح را دوهزار سال پیش از ابدان آفریـد و در عـالم    ،آن که بر پایه صادقامام 
  .)48، ص1414صدوق، ( ساخت برادري برقرارآنها  اظلله میان

 بـه ایـن دلیـل کـه خداونـد متعـال       روح از جنس بدن نیست و آفـرینش دیگـري دارد:   .4
سـپس آن را آفرینشـی دیگـر قـرار      :نَیاللَّه أَحسنُ الْخالق كتَبارثُم أَنْشَأْناه خَلْقاً آخَرَ فَ«فرماید:  می

  .)14مؤمنون: ( »دادیم، پس آفرین باد بر خدا که بهترین آفرینندگان است
متعدد ارواح بـاور   هاي گونه به ،با الهام از مفاد برخی احادیث صدوقشیخ  ارواح: هاي گونه .5
حرکـت و   ،(جنـبش  »روح مـدرج «و  »روح شـهوت «، »روح قـوت «او سه روح یعنی ازنظر دارد. 

موجود است. مؤمنـان افـزون   ـ   مؤمن و کافراعم از  ـها   انسان آمدوشد کردن) در حیوانات و همه
 اسـت  القدس نیز ویژه پیامبران و امامان بر سه روح یادشده، از روح ایمان نیز برخوردارند و روح

  .)50ص ،1414همو،  /50، ص1386صدوق، (
 حیات برزخـی آغـاز   ،پس از مفارقت روح از بدن باقی است: ،روح پس از مفارقت از بدن .6

  .)48ـ47ص ،همان( اند و برخی دیگر در عذاب برخی در نعمت ؛اند شود. ارواح باقی می
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. وي درمقـام معرفـی مکلـف، او را    تفاوت قائل اسـت ن نفس و روح انسان میا مرتضی سید
. هستندگرچه موجودات حی دیگري نیز  ؛انسان است ،دراینجا مقصود از آن .داند می »حی«همان 

  :استمعتقد  يو
هیکل مشـهود و مجموعـه   «حی بنا بر دیدگاه صحیح همین جمله مشهود 

نه ابعاض آن و احکامی چون امـر و نهـی و    ،است »سازوار بدن هاي اندام
همـو،   /114، ص1411، مرتضـی  سـید ( به آن تعلق یافته است مدح و ذم

  .)104، ص1414
 دانـد  می معنا و فاسد بی دانند، می همچنین سخن فالسفه را که نفس انسان را جوهر بسیطاو 

تَعلَم ما فی نَفسـی  « در پاسخ به پرسشی از معناي نفس در آیهبراین  افزون .)39، ص1374، همو(
کی نَفسما ف الأعلَم پردازد و چندین معناي لغوي براي  می )، به بیان معانی نفس116 :(مائده» و

از  ،: نفس، نفس انسان و حیوان است که اگر آن را ازدسـت بدهـد  اینکه ازجمله ؛شمرد مینفس بر
)، نـاظر بـر همـین    185 :عمـران  (آل» لُّ نَفْـسٍ ذائقَـۀُ الْمـوت   ک«شود و آیه  می حیات خارج جرگه

وي معتقد است انسان  .)103ـ102ص، 1377همو،  /324ص، 1، ج1998، مرتضی سید( معناست
همراه  دادن آن را دارد. این نفس هنگامی که به که قابلیت ازدستاست نفسی داراي  ـ حیوان و ـ

چیـزي   ،نفـس  ؛ بنابراینرسد میفتن آن، مرگ وي فرار میانحیات اوست و با از باعث باشد،انسان 
  شود. می حیات انسانباعث است که 

مـاده   هواي سردي کـه در قلـب هسـت و   اول، کند:  می روح ذکروي همچنین دو معنا براي 
و محـل حیـات و    بـوده دوم، جسمی که در بـدن حیـوان روان    ؛کشیدن و شرط حیات است نفس

ة النفس، و هو شرط الحیاة، و قیل جسـم رقیـق   القلب، و هو ماد الروح: هواء بارد فی« :قدرت است
 سـید مرتضـی   .)271، ص2، ج1405، همـو ( »لقدرةالحیوان، و هو محل الحیاة وا منساب فی بدن

  گوید: می دهد و می معناي نخست را ترجیح
ما صحیح این است که روح عبارت است از هوایی که در منفـذهاي   نظر به

 ؛وآمــد اســت و حیــات بــه تــردد آن وابســته اســت ذات حــی مــا در رفــت
شـود و   می کند، روح گفته می در منفذهاي جماد ترددآنچه  دلیل به همین به

گیرد که بنابراین روح، جسـم اسـت. روح قـائم بـه نفـس       می سپس نتیجه
ی که از بدن مفارقت کند، حس، حیات و ادراك نخواهد درصورتنیست؛ لذا 

  .)130ص ،1، جهمان( داشت
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کـه حیـات    اسـت  روح خود حیات نیست، بلکه چیزي و درواقع هوایی جاري در بدن او نظر به
ساحتی وجودي در انسان  منزله به» نفس«به  ي. وباشد مین بدان وابسته بدن و استمرار حیات بد

عرضـی اسـت در    ،کـه نفـس  ننسبت داد ای ایشانتوان به  می بلکه نهایت چیزي که اعتقاد ندارد،
  شود. می حیات ويسبب انسان که 

  حقیقت و ماهیت مرگ .3

ـ است و این لفظ جـز یـک   » موت«مرادف لغت عرب  ،مرگ در زبان فارسی کـه مؤلـف    امعن
  گوید: می از آن یاد کرده است، ندارد. وي اللغة سيئمقامعجم 

از  :خـالف الحیـاة   ذهاب القوةِ منَ الشِّیء، منـه المـوت،  معناي  بهموت 
در » مـوت «همین معناسـت   از باشد، و می رفتن قدرت و توان چیزي دست
  .)283، ص5، ج1404فارس،  ابن( »حیات«برابر 

عرب در موارد خاموشی آتش و از کارافتـادن زمـین از    ،به این ریشهباتوجه اساس  براین
 در همه اینزیرا ؛ برد می کار به» موت«خواب انسان، لفظ درمورد قابلیت کشت و زرع و حتی 

سـبحانی،  ( رود مـی  ازمیـان هـا   و تـوان ها  قابلیتاینکه  قدر مشترکی وجود دارد و آن موارد،
  .)296ص ،5، ج1383

در بحث مرگ، فقط با ذکر احادیث، به بیان صفات موت و حاالت وقـت مـرگ    صدوقشیخ 
نکرده اسـت.  اي  و به بیان مطالب اصلی و مورد نیاز یعنی حقیقت و ماهیت مرگ اشاره پردازد می

کند که ایشان در پاسخ افرادي کـه خواسـته    می بیان نامؤمن روایتی از امیر عتقاداتاإلوي در 
  فرماید: گونه می این ،برایشان توصیف کندبودند مرگ را 

 مرگ یکی از سه امر است کـه بـر شـخص وارد    :اش پرسیدند از خبره
شود، یا بشارت است به عیش ابدي، و یا بشارت اسـت بـه عـذاب     می

داند از کـدام    نمی ابدي، و یا ترسانیدن و هراس و سرانجامی مبهم که
بـه نـاز و    ان ما باشـد، اما دوست ما و کسی که مطیع فرم ،فرقه است

کننده از  شود، آن که دشمن ما و سرپیچی می نعمت جاویدان نوید داده
شود، آن که وضعیتش  می به عذاب جاویدان نوید داده ،فرمان ما باشد

داند چه سرانجامی خواهد داشت، آن مؤمنی است که  نمی مبهم است و
د بـود. خبـر   داند فرجامش چه خواه نمی بر خود اسراف و ستم نموده و

سـپس حـق تعـالی او را هرگـز مسـاوي       ،رسد می مبهم ترسناك به او
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 آورد مـی  دشمنان ما قرار نخواهد داد و با شفاعت ما از دوزخ بیـرونش 
  .)288ص ،1361همو،  /60ص ،1371صدوق، (

کند که از ایشان  می بیان باقرچیستی مرگ از امام  درباره خباراأل معانیحدیثی در همچنین 
  ست؟ فرمود:یدند: مرگ چیپرس

ـ بـا ا  ؛ردیـ گ هنگام شما را فرامى ه شبکهمان خوابى است  ه کـ ن تفـاوت  ی
ـ تر است و شـخص از آن ب  مرگ مدتش طوالنى دار نگـردد، مگـر در روز   ی

ند، و که نتواند وصف کند یوقتى انسان در خواب انواع شادمانى را بب .امتیق
 ؛ف حـد آن نباشـد  یبه توصه قادر کند یى ببیزهاین از اقسام ترس چیهمچن

ن است مرگ، پـس  یا ترس در خواب چگونه است؟ ایپس آن حال شادى 
  .)289، ص1403 ،همو( دیا سازیخود را براى آن مه

حالـت،  هردو و در اند  کند که خواب و مرگ از یک سنخ می بیانآشکارا در این روایت،  امام
حقیقـت مـاوراي طبیعـی     ؛ بنـابراین تاندس می کامل صورت بهخداوند سبحان نفس و روح آدمی را 

 با این تفـاوت کـه روح پـس از پایـان خـواب، بـه بـدن بـاز         ،خواب و مرگ مشابه یکدیگر است
  شود. می پس از مرگ به نشئه دیگري منتقل ولیگردد،  می

رسد در دیدگاه وي، حقیقت مـرگ عبـارت اسـت از قطـع      نظر می به ،بیان شدآنچه  بهباتوجه 
آن، نفس از تدبیر بدن و تصرف  دنبال بهارتباط نفس مجرد انسانی با بدن مادي و جسمانی او که 

شود و حقیقت مرگ  می دهد و متالشی می کشد و بدن نیز سامان خود را از دست می در آن دست
شود  می آن، روح به جهان دیگري منتقلدنبال  هبهمانا جدایی کامل روح (نفس) از بدن است که 

  پیوندد. می جان بی اجسام و بدن نیز به مجموعه
  گوید: می در تعریف مرگ مرتضی سید

اهللا تعالی أو الملـک مـن غیـر     الموت مایقتضی زوال حیاة الجسم من
مرگ آن چیزي است که اقتضاي زوال حیات جسـم ازجانـب    :جرح یظهر

، مرتضی سید( ه دارد، بدون جراحتی که ظاهر شودخداوند سبحان یا فرشت
  .)284ص ،2، ج1405
، مرگ امري است که مقتضـی زوال  مرتضی سیدتوان گفت در نظر  می بر اساس این تعریف

از  قصود، مآمد مرتضی سیدزوال حیات. بنا بر آنچه در تعریف حیات از نگاه  نه خود ،حیات است
توانسـتن و   ،سبب آن، امکـان دانسـتن   حیات، اعتدال مزاج یا قوه حس یا خصوصیتی است که به

رود و دیگـر   مـی  میـان با مرگ، ایـن خصوصـیت از   ؛ بنابراینآید می ادراك در موجود زنده فراهم
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  .)41، ص1391یوسفیان، ( توانستن و ادراك نخواهد بود ،شخص قادر به دانستن
دارنـد،  داللت ئله با روایات بسیاري که بر آگاهی مردگان از برخی امور برخی معتقدند این مس

زنند  می شهر و دیار خود سر ،گویند مردگان به خانواده، دوستان می مخالف است؛ مانند روایاتی که
  ).292، ص6ج، 1403مجلسی، ( یابند می و از احوال آنان آگاهی

یعنی به ساحتی وجـودي در انسـان    ـ بر اساس مبنایی که در پیش گرفته است مرتضی سید
پاسخی براي این دسته از روایات که داللت بر آگاهی مردگان دارنـد،   ـ به نام روح اعتقادي ندارد

  نخواهد داشت.
طـی  مرگ انسان  اساس براین است که نابودي و فنا ماهیت مرگ، ،مرتضی  سیداز نگاه 

دهد: مرحله نخست، مرحله نابودي تألیف و ترکیـب   فرایندي تدریجی در دو مرحله روي می
قطـع سـر یـا     همچـون هاي حیـاتی انسـان    اجزاست که با توقف یا اختالل در عملکرد اندام

مرحله دوم، مرحله نابودي اجزاي سـازنده انسـان، همـراه و     ؛شود کارافتادن قلب آغاز می  از
تـوان ازآنجـا دریافـت کـه      یگر جوهرهـاي فـرد اسـت. ایـن معنـا را مـی      زمان با فناي د هم

سو در پاسخ به شبهه آکل و مأکول، در انسان دو دسته اجزاي اصـلی و   از یک مرتضی  سید
شناسد و بر این باور است که اجزاي اصلی انسان، جذب بدن موجود  زاید را از یکدیگر بازمی

بسا جزء و حتی شـاید جـزء اصـلی بـدن      ید که چهشوند؛ برخالف اجزاي زا  نمی يزنده دیگر
ابوهاشـم  دیگر نظـر   )؛ ازسوي153ـ152ص ،1411، مرتضی  سیدموجود زنده دیگري شوند (

زمان همه جوهرهاي فرد از راه خلق یک عرض فنـا را   باره و هم مبنی بر نابودي یک جبایی
نظریه، جوهرهاي فرد و اجسـام پـس از آنکـه     مطابق این ؛)150ـ149ص ،همانپذیرد ( می

مانند. در آستانه قیامت، خداي تعالی همه آنها را با آفریدن  آفریده شدند، در طبیعت باقی می
، کند (نبـوي  باره نابود می جا و یک یک عرض فنا که برخالف دیگر اعراض محل ندارد، یک

  .)102ـ96ص ،1394
 دهـد کـه   مـی ارائـه  ، تعریفـی از فنـا   »الحدود والحقائق«در رساله  مرتضی سید اساس براین

فنـا عبـارت اسـت از    : «يو گفتـه  توان تفسیر دیگري از ماهیت مرگ از آن برداشت شود. به می
، مرتضـی  سـید ( »کارگرفتن آن دیگـر ممکـن نباشـد    که بهاي  گونه شدن اجزاي جسم، به پراکنده
  .)279، ص2ج، 1405
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، مرتضـی   سـید رگ سازگار است کـه متکلمـان متـأخر از    م این تعریف با دیدگاهی درباره
آنهـا   برگزیدنـد.  مالحمی خوارزمی بن رکن الدینو  سدیدالدین محمود حمصی رازيهمچون 

ذکر شد، مردود شناختند و به این بـاور رسـیدند کـه بـر     تر  پیشدوم فنا و نابودي را که  مرحله
نـه   ؛که جوهرهاي فرد نابود شوند نیستگونه  این ،ابوهاشم جباییو  مرتضی  سیدخالف نظر 

کـه  گونـه   آنبـاره   زمـان و یـک   د و نه هـم یاندیش می مرتضی  سیدگونه که  آنجداگانه  هریک
تفسیر دیگري از آیاتی که در تأییـد امکـان فنـاي جـواهر و     آنها  .کرد می فکر جبایی ابوهاشم

فنا را پذیرفتند که فنـا و   درباره جاحظ دادند و درنهایت، نظریهارائه شد،  می اجسام شاهد آورده
نـه   ؛بـه حیـات دانسـت   آنهـا   اعاده را میراندن و پراکندن اجزاي جانداران و سپس بازگردانـدن 

این تفسـیر   مطابق .)175ص ،1387همو،  /443ص ،1386مالحمی، ( بازآفرینی پس از نابودي
 نـابود آنهـا   و ترکیـب تـألیف  فقـط  و اند  ابديولی از مرگ، جوهرهاي فرد گرچه ازلی نیستند، 

  .)189ـ185، ص1414حمصی، ( شود می
 قـدرت خـویش را اعمـال    ولـی آنها خدا گرچه بر نابودي جوهرهاي فـرد قـدرت دارد،    نظر به

 نابودي جوهرهاي فـرد ممکـن اسـت، ایـن امکـان هرگـز بـه وقـوع         هرچندکند و درنتیجه  نمی
  .)447ص ،1386مالحمی، ( پیوندد نمی

آورد که زندگی پـس از مـرگ را بـه     می در تأیید نظر خویش، آیاتی از قرآن را شاهد مالحمی
  .)451ص ،همان( کنند می یا رویاندن گیاهان تشبیه کردن زمین زنده

  حیات برزخی و سؤال قبر .4

این واژه  .)252ص، 1ج ،1368شود (مصطفوي،  می فاصل دو چیز گفته درلغت به حد» برزخ«
ـ 19 :الـرحمن  /53 :فرقـان ر.ك: ( کار رفته است سه جا بهدر کریم در قرآن   .)100 :مؤمنـون  /20ـ

 .)650ص، 1372الهیجـی،  ( شود می (دنیا) و رستاخیز گفته میان مرگ برزخ دراصطالح به فاصله
» ثـم أماتـه فـأقبره   « :شـود  مـی  میرد و در قبـر مـدفون   می یعنی از آن زمان که انساندرحقیقت 

که خداوند دوبـاره او را از قبـر    یتا زمان ،شود می مادي او متالشی ) و بدن محسوس و21 :(عبس
فـیض کاشـانی،   ( در عالم برزخ خواهد بود ،)22 :(فاطر» القبور اهللا یبعث من فی نّإ« :انگیزاند میبر

  .)106ص ،2، ج1377
عالم مثال و قیامت  ،به عالم برزخ، عالم قبر نیز اطالق شده است. به برزخ دلیل همین شاید به
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 فـیض کاشـانی،  ( شـود  می نیز اطالق ـ شود می که به آخرت اطالق ادر مقابل قیامت کبر ـ اصغر
  .)297ص ،8، ج]تا بی[

و حیات برزخی سخن نگفته است و بابی به  از برزخآشکارا  عتقاداتاإلدر کتاب  شیخ صدوق
حیـات   اتی از قرآن کریم دربـاره حیات برزخی به آی است. وي درباره دادهاین موضوع اختصاص ن

) و ذیل باب سؤال قبر اشـاره دارد کـه انسـان بـراي     48ص، 1414صدوق، (کند  میشهدا استناد 
مسـتند   .)59ص، همـان ( میرد می یابد و دوباره می حیات مجدد ،ملکین هاي گویی به پرسش پاسخ
خُرُوجٍ مـنْ    نِ فَاعتَرَفْنا بِذُنُوبِنا فَهلْ إِلىیتَنَا اثْنَتَیینِ وأَحیربنا أَمتَّنَا اثْنَتَ«آیه  ،باره دراین صدوقشیخ 

  ) است.11: (غافر» لٍیسبِ
شـده در   انجـام  هـاي  که با بررسیاي  گونه به ؛دارد خوداین عدم تصریح را در کتب دیگر وي 

تبیین ایـن  دهد یا باعنوان برزخ به  نمی ، بابی را به روایات برزخ اختصاصشیخ صدوق هاي کتاب
کند کـه در   می روایتی را نقل ،الخصالدر کتاب  فقطپردازد. وي  نمی بخش از حیات پس از مرگ

  میان آمده است: برزخ سخن به عنوان بهاز قبر  روشنی آن به
هـاى   ن ساعتیتر ه فرمود: سختکند ک نقل مى زهرى از امام سجاد

ند و یب ا مىه در آن فرشته مرگ رکساعتى  ؛فرزند آدم سه ساعت است
ه در آن دربرابر خدا قرار کزد و ساعتى یخ ه در آن از قبر برمىکساعتى 

رود. سپس فرمود: اى فرزند  ا به آتش مىیا به بهشت و یه کرد، یگ مى
 كوگرنه هال ،ه هستىکافتى، تو همانى یآدم! اگر درحال مرگ نجات 

نجـات   ،ه به قبر گذاشـته شـدى  کاگر در موقعى  !اى فرزند آدم .شدى
ه کـ شـدى و اگـر هنگـامى     كوگرنه هال ،ه هستىکافتى، تو همانى ی

وگرنه  ،ه هستىکافتى، تو همانى ینجات  ،نندک مردم از صراط عبور مى
 ،رنـد یگ ه مردم دربرابر خداوند قرار مـى کشدى، و اگر هنگامى  كهال

ه ین آیسپس ا .شدى كوگرنه هال ،ه هستىکتو همانى  ،افتىینجات 
ختـه  یه برانگکـ و از پس آنان برزخى است تا روزى «ود: را تالوت فرم

  ) و فرمود:100مؤمنون: ( »شوند
ه کخدا سوگند  برزخ قبر است و براى آنان درآنجا زندگى سختى است و به

سـپس   .هاى آتش اسـت  ا گودالى از گودالیهاى بهشت و  قبر، باغى از باغ
نان بهشـت  کسانانش فرمود: خداى آسمان، ینش آن حضرت به مردى از هم

گـاه،  یدام جاکـ هسـتى و   یـک  دامکـ ا تو از یآ ؛شناسد نان آتش را مىکو سا
  .)120ـ119ص ،1، ج1362صدوق، ( گاه توست؟یجا
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کـار   را بـه » عالم برزخـی «و » حیات برزخی«اصطالحات  ،نیز در آثار خود مرتضی  سید
 وجـودي انسـان کـه روح را جسـم     هـاي  نبرده است و بر اساس مبناي وي در بـاب سـاحت  

معناسـت و   بـی  ،داند، باید گفت حیات برزخـی  می شمرد و آن را پس از مرگ فاقد ادراك می
پذیرد  می عذاب قبر را با تمسک به اجماع رغم این مبنا، وي مسئله به ، ولیباید منکر آن شد

انـد،   محـال دانسـته  کند که گویا کسانی که عـذاب قبـر را    می آن بیان و براي رفع استحاله
اینکه  که مرده پس از درحالی ،شود می عقاببودن  که مرده درحال مردهاند  گونه پنداشته این

گونه که عقاب او پیش از مرگ امکان داشت،  همان ؛ بنابراینگردد می دوباره زنده شد، عقاب
وي  .)43ص ،1391یوسـفیان،  ( نـدارد اي  شدن نیز ممکن است و هیچ اسـتحاله  پس از زنده

ناچـار بایـد بپـذیرد کـه سـه احیـا        ،کند که هرکس عـذاب قبـر را بپـذیرد    می سپس تصریح
؛ در قبر بـراي عـذاب  دوم،  ؛در دنیا براي تکلیف نخست،شدن) براي انسان وجود دارد:  (زنده
  .)530ـ528، ص1411، مرتضی  سید( هنگام قیامت براي حیات جاوید سوم،

  حیات اخروي و کیفیت معاد .5

جهـان بـاقی،    متدینان و محققان از فالسفه و صاحبان مذاهب بـر اصـل وجـود معـاد و     همه
آن، مـورد اخـتالف   بـودن   و جسـمانی یـا روحـانی   هـا   چگونگی حشر انسـان  ، ولینظر دارند اتفاق

  نویسد: می سفاراألدر کتاب  صدرامالآنهاست. 
صـرفاً  اکثر مسلمانان، عموم فقها و اصحاب حدیث بر این باورند که معـاد  

این قول بر این استوار است که روح، جسمی اسـت کـه در    جسمانی است.
بدن سریان دارد؛ همانند سریان آتـش در زغـال، آب در گـل و روغـن در     

ولی اکثر فالسفه و پیروان حکمت مشاء معتقدند معاد تنها روحـانی   ،زیتون
اضش و اعرها  نفس، بدن با صورت زیرا در اثر قطع عالقه ؛(= عقلی) است

آنچـه   دلیل آنکـه  به ؛توان شخص او را دوباره بازگرداند نمی رود و می ازبین
ایـن   پس اعـاده  ؛محال است ،معدوم قابل اعاده نیست و اعاده ،ازبین رفته
ماند  می جوهر مجردي است که باقی ،عینه محال است، اما نفس شخص به

شوند. دربرابر  می نفوس مجرد محشور ،و نابودي بدان راه ندارد و در قیامت
این دو گروه، بسیاري از حکما و عرفاي بزرگ و گروهی از متکلمان، معـاد  

دانند؛ یعنی با برپایی قیامت، نفس مجرد به بـدن   می جسمانی ـرا روحانی  
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آیا بـدن  اینکه  این دسته خود در کیفیت بدن اخروي و هرچندگردد.  میباز
 دارنـد  نظـر  اخـتالف آن،  شده عین همان بدن دنیوي اسـت یـا مثـل    اعاده

  .)166ـ165ص ،9، ج1410، اصدرمال(
در کیفیـت   ولـی  ،به معاد جسمانی و روحانی معتقدندهردو  مرتضی  سیدو  شیخ صدوق

دارند. برخی متکلمان، اثبات معـاد جسـمانی را در    نظر اختالفبدن اخروي و چگونگی اعاده 
ضروري دین  عنوان بهرو که به معاد  و ازآن اند عینه دانسته هگرو پذیرش امکان اعاده معدوم ب

در نظر این گروه از متکلمان، موضوع حشـر و   اند. جایز دانسته معدوم را نیز، اعاده باور دارند
 هاي انسان اعاده«معاد عبارت است از:  بوده،شدن انسان در قیامت، همان اعاده معدوم  زنده

داننـد و   مـی  مساوي با همان بدن جسمانی انسان راآنها  ».وجود، در آخرت معدوم به صحنه
پدیـد  را دوبـاره  آنهـا   شوند و در سـراي آخـرت، خداونـد    می با مرگ نابودها  معتقدند انسان

از متکلمان که بدن انسان را داراي اجزاي اصلی و اجزاي غیراصلی یا  ي. گروه دیگرآورد می
د و در آخـرت، خداونـد   نشو نمی دانند، معتقدند پس از مرگ، اجزاي اصلی بدن نابود می زاید

ازاي اجـزاي غیراصـلی نابودشـده، اجـزاي      کنـد و بـه   می اجزاي اصلی هر بدنی را گردآوري
بخشد. در نظر این گروه،  می دانت بدن دنیوي بئتی مشابه هیئکند و هی می جدیدي را خلق

شوند تـا   نمی اجزاي اصلی بدن نابود ،زیرا با مرگ ؛معاد بر امکان اعاده معدوم استوار نیست
نمایـد   میگونه  اینحال  ند. بااینشو می جدا یکدیگرنیازمند ایجاد دوباره باشند، بلکه صرفاً از 

نوعی بر امکان اعاده معدوم استوار است؛ زیرا اگر حقیقت انسان را منحصر در  که این نظر به
انسـان را  ، یکـدیگر رف تجمع اجزاي مادي در کنـار  بدن جسمانی او بدانیم، شکی نیست ص

باشد که اوصاف خاصی بر آن عارض گردد و اي  گونه بهآورد، بلکه این اجتماع باید  نمی پدید
شوند و احیاي مجدد انسان منوط به  می است که این اوصاف خاص بر اثر مرگ، نابودروشن 

  .)254ـ253ص ،2، ج1390مهر،  سعیدي( اعاده اوصاف مذکور است
از طرفداران تجرد نفس است که معاد جسمانی را پذیرفتـه،   شیخ صدوقرسد چون  نظر می به

؛ بنـابراین تغییـرات جسـمانی    باشـد  میدیدگاه وي این است که تشخص و هویت انسان به نفس 
 ؛زنـد  نمـی  وحدت و تشخص آدمی را برهم ـ از کودکی تا کهنسالی ـبدن در طول حیات دنیوي  

ثبات نفس براي حفـظ هویـت فـرد    بوده، ابت این تحوالت، ث یزیرا نفس مجرد او در خالل تمام
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آفرینـد و نفـس    مـی  توان گفت خداوند در رستاخیز، بـدن دیگـري را   می اساس براین ؛کافی است
ترتیب معـاد جسـمانی    یندب ؛آنکه تبدل شخصیت او الزم آید یب ،پذیرد می انسان به آن بدن تعلق

  مستلزم اعاده معدوم نخواهد بود.
  :شرح است بدین ،حث حیات اخروي و کیفیت حشر و معاددر ب مرتضی سیددیدگاه 

جزاء التی هی أقل ما یکون معـه الحـی حیـاً و    إعادته، األذي یجب لّأ
آن  آنچـه اعـاده   :نقضت بنیتها خرج مـن أن یکـون حیـاً   إهی التی متی 

با آن زنده اسـت و آن اجزایـی    واجب است، کمترین اجزایی است که حی
از حیــات  ]انســان[رود، میــان اســت کــه هرگــاه ترکیــب و ســاختار آن از

  .)152ص ،1411(سید مرتضی،  رود بیرون
 ، به جـواز اعـاده معـدوم   مجموعه در معاد نیا ی)اتیح ياجزا( نعی دهعابر لزوم ا دیتأکوي با 

 ؛حـی بـه اجزاسـت   بـودن   زنـده  بیـان کـرد:  تـوان   میگونه  اینرا است. استدالل او معتقد  عینه به
کننده و کوچک و جوان بود، معلـوم علـم وي    از ما چون بداند که دیروز اراده هریکگواه که  بدین

نـه جـزء    ،پایه در اعاده باید عین اجزاء را معتبر دانست براین ؛آن نه اوصاف ویژه ،همان حی است
آنچه  وحی است عقاب  ایمستحق ثواب  رایز ؛حفظ نخواهد شد یهمان نیا ،باشد نیکه اگر چن آن

  ت.احی نه ،آنهاست دهنده لیتشک ياجزا ،کند یم زیمتماحی  را از آنحی  نیا
حیـات انسـانی    اندام ها و اجزایی همچـون دسـت و پـا   دادن  ازدستبا  ،مرتضی سیداز نگاه 

 اعـاده  فقط ، بلکهنیست اجزاي بدن الزم همه در روز رستاخیز، اعاده ؛ بنابراینهمچنان پابرجاست
هویـت   دیگر عبارت ؛ بهم هویت یک فرد نیز هستند، الزم استنحوي مقو اجزاي حیاتی بدن که به

با بـودن   و به ترکیب اجزاي اصلی و حیاتی بدن وابسته است فقطانسان،  آگاهی و اراده ،شخصی
ثابـت و   ،اجـزا اوالً  ایـن  زیـرا شـود؛   مـی  مراحل زندگی حفـظ  همانی انسان در همه این اجزا، این
  شوند. نمی منتقل ياز فردي به فرد دیگر ،ثانیاً ؛تغییرناپذیرند

 ،واجب نیست. دلیل وي ایـن اسـت کـه تـألیف     ،تألیف همچنین بر این باور است که اعاده او
شود و شایسته نیست با چنین امري، این حی از  می امري انتزاعی است که از محل اجزاء برداشت

 ـ   و نـه عـین آن  ـ   ت بـدن دنیـوي  ئـ ت تألیفی، مشابه هیئهی دیگر عبارت ؛ بهمتمایز گرددآن حی
دلیـل   همـین  بـه الجمله) تأثیري ندارد و  انسان (هذهبودن  تألیف اجزا در انسان نحوه ؛ بنابرایناست
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دهند، اتحاد  می آن نیست. ازآنجاکه حقیقت بدن را همان اجزاي اصلی آن تشکیل لزومی به اعاده
 کنـد  کفایـت مـی   همـانی آن دو  و ایـن بـودن   ن دنیوي و اخروي در اجزاي اصـلی بـراي یکـی   بد
  .)153ـ152ص ،1411، مرتضی  سید(

  تیجهن

معـاد و حیـات    مـورد درکه دو متکلم شیعی دست یافتیم به این نتیجه حاضر در مقاله 
یکـی   عنوان بههردو متکلم اصل معاد را  اینکه ازجمله ؛تشابهات و تمایزاتی دارند، اخروي

از توحید قبول دارند. هردو حیات برزخی و مسئله سؤال قبر و حتی  پساز اصول اعتقادي 
وجـودي   هاي درباب ساحتآنها  از هریکبر اساس مبناي  هرچند ؛پذیرند می عذاب قبر را

هـردو  دارند.  نظر اختالف) در چگونگی و کیفیت آن انگاري و دوگانهانگاري  انسان (یکسان
البته در کیفیت بـدن اخـروي و چگـونگی اعـاده      ؛د جسمانی و روحانی اعتقاد دارندبه معا

  اختالف دارند.
  گونه برشمرد: توان این می ترتیب را به مرتضی سیدو  شیخ صدوق هاي اختالف

نبـودن   ي در انسان و تجرد نفس، به جسـمانی غیرمادبا پذیرش ساحتی  شیخ صدوق .1
وي برخالف  مرتضی  سیدولی مایه حیات است،  همان روحوي نفس ازنظر روح معتقد است. 

تفاوت  ،نفس و روحمیان پذیرد. او  نمی نه از انسان دارد و تجرد نفس راانگارا دیدگاهی مادي
نفس را  شیخ صدوقداند.  می پذیرد و آن را منشأ حیات نمی قائل است و اصل وجود روح را

نفـس را   مرتضی  سید ولیداند،  می انسانی و حامل علم و ادراك هاي حادث و حامل ویژگی
از نفس و روح تعلق ندارد، بلکه  یک هیچمعتقد است علم و ادراك به  دانسته، حادث عرضی

  وراي هردو آنهاست.
روح مسـتقل،  بـودن   ، اشاره او به صاحب ادراكصدوقشیخ  یکی از نکات مهم در اندیشه .2

بنـابراین  روح قـائم بـه نفـس نیسـت؛      ،مرتضـی  سـید ، ولی در نظر پس از مفارقت از بدن است
  درصورتی که از بدن مفارقت کند، حیات و ادراك نخواهد داشت.

حقیقت مرگ، عبارت است از قطع ارتباط نفس مجرد انسـانی بـا بـدن     شیخ صدوقازنظر  .3
راه فنـا و  آنچـه   کشـد و  می آن، نفس از تدبیر بدن و تصرف در آن دستدنبال  بهجسمانی او که 
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گیرد، همان بدن انسان است که نسبت به حقیقت انسان  می درپیش ـ صورت ظاهر به ـنابودي را  
حقیقـت مـرگ آن چیـزي اسـت کـه       مرتضـی  سـید ابزار و وسیله است. در نظر  منزله به(روح)، 

این پس بنابر ؛یا فرشته دارد، نه خود زوال حیات حیات جسم ازجانب خداوند سبحان اي زوالقتضا
طی فرایندي تدریجی،  او تبیین بنابر و ماهیت مرگ فنا و نابودي است کهنیست حیاتی  ،از مرگ

که با  آنها فروپاشیدن بدن و نابودي هیئت تألیفیدهد: نخست،  در دو مرحله روي مینابودي بدن 
قطع سر یـا ازکارافتـادن قلـب آغـاز      همچونهاي حیاتی انسان  توقف یا اختالل در عملکرد اندام

مان بـا فنـاي دیگـر    همزاجزاي سازنده انسان، همراه و خود شود و مرحله دوم، مرحله نابودي  می
 .است رستاخیز ، در آستانهجوهرهاي فرد

نظـر   در کیفیت بدن اخروي و چگـونگی اعـاده نیـز اخـتالف     مرتضی سیدو  شیخ صدوق .4
، بـه جـواز   مجموعـه در معـاد   نیا ی)اتیح ياجزا( نعی دهعازوم ابر ل دیتأکبا  مرتضی سیددارند. 

ثبات نفـس بـراي حفـظ هویـت فـرد       ،شیخ صدوقدر نظر  ولیاست، معتقد  عینه به اعاده معدوم
آفرینـد و نفـس    می توان گفت خداوند در رستاخیز، بدن دیگري را می اساس براین کند؛ کفایت می

ترتیب معـاد جسـمانی    یندب ؛آنکه تبدل شخصیت او الزم آید یب ؛پذیرد می انسان به آن بدن تعلق
  مستلزم اعاده معدوم نخواهد بود.

کاربستن  به چگونگیاین دو متکلم بیان کرد، در  توان درباره می کهاي  اختالف عمده .5
ـ   نص یمتکلم صدوق خیش ج،یرا دگاهیدر د است. روش کالمی ـ  یگـرا معرف  ولـی  شـود،  یم

روش میانـه و اعتـدالی شـیعه را کـه      ی،هاي کالم فعالیت عهدر مجمو شیخ صدوق شک بی
پایی از تندروي و انحصارگرایی عقلی معتزله اثري از جمود فکري و ظاهرگرایی اشاعره و رد

مطـرح   اتیروا هچیرا از در يمباحث اعتقاد هرچند يو .شود، برگزیده است  نمی در آن دیده
و در موارد متعدد،  اردد یمهم و قابل توجه یعقل يها از آثار خود، بحث ياریدر بس کند، یم

اي گمـان   عـده  نخسـت، در نگـاه  ؛ بنابراین تمخالف عقل پرداخته اس یِسمع هادل لیبه تأو
 گرایـی  نص تینیست و خصوصگونه  اینکه مخالف عقل است، درحالی صدوقشیخ کنند  می

گفـت آن   توان یکه م يزیه تنها چکبل ،است یمنتف ایشاناز عقل) درمورد  ی(استفاده حداقل
 نییتب يخود، برا یکه در اکثر آثار کالم معنا بدینگراست؛  نص ف،یدر روش تأل ياست که و
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مـرتبط  را که حاوي ادلّه عقلـی   حیصح ثیاحادآیات و  عه،یکالم شگوناگون مسائل  اثباتو 
و با  گرایانه با رویکردي عقل مرتضی  سید ، ولیکتاب قرار داده است یمتن اصل ،ستبا آنها

، معرفـت  شیخ مفیـد اسـتادش   انندو هم شیخ صدوقمنطقی، برخالف  هاي استفاده از روش
نیازمند سمع نیست  ،داند و بر این باور است که عقل در استدالل می حقایق دینی را اکتسابی

ـ      مـی  و راه شناخت خداوند را منحصـر در عقـل   د دارد و شـمارد. وي بـر حجیـت عقـل تأکی
است عقل در استدالل معتقد  مفیدشیخ را ادامه داده است. البته  شیخ مفیدروش  باره دراین

واقـع نشـده و    مرتضـی   سـید امري که مورد پذیرش  ؛نیازمند نقل است ،و وصول به نتیجه
بر این باور است که هرجـا دلیـل نقلـی     یشانداند. ا می درحقیقت وي عقل را دلیلی مستقل

هـردو   اي مسـئله که در  ، عقل در شناخت و کشف احکام حجت است و درصورتیوجود ندارد
که با دالیل را داند و هر خبري  می دلیل عقلی و نقلی وجود داشت، دلیل نقلی را مؤکد عقل

  شمارد. می ناپذیري باطل درصورت تأویل ،عقلی ناسازگار باشد
در بحث حقیقـت انسـان و معـاد، متـأثر از اسـتاد       مرتضی سید، گفته مطالب پیش بهباتوجه 

حال به زندگی پس از مرگ اعتقاد راسخ دارد  دیدگاه وي را پذیرفته است، بااین ،معتزلی خود بوده
بـراي   مرتضـی  سید اساس براین ؛کوشد می و در تبیین حقیقت مرگ و چگونگی برزخ و رستاخیز

سـازوار بـدن    حقیقت انسان همان مجموعـه  کند که در آن می نوعی حیات برزخی تصویر ،انسان
 برزخـی عالوه اجـزاي بـدن    بدن دنیوي (اجزاي حیاتی) به يبرخی اجزابدنی که از  ؛مادي اوست

 ما تفـاوت دارد؛ زیـرا   هاي باید توجه کرد این مطلب با مشاهدات و تجربه، ولی تشکیل شده است
 تنهـا جزئـی بـر آن افـزوده     شـود، نـه   مـی  حضور در قبر دیـده ها  از بدن مادي پس از مدتآنچه 
اگر ایـن احیـا    ؛ بنابراینشود میتبدیل  رود و سرانجام به خاك می روز تحلیل شود، بلکه روزبه نمی

گیرد، چگونه است که در نبش قبرها چنین چیزي دیده نشـده اسـت و اگـر در     می در قبر صورت
این اجزاي حیاتی مادي چگونه  ،انیاًاین مکان کجاست؟ ث ،گیرد، اوالً می مکانی غیر از قبر صورت

  شوند؟ می به آن مکان منتقل
رف ادعایی بیش نیسـت و وي  از حیات برزخی، ص مرتضی سیدتوان گفت تبیین  می بنابراین

به  ،هیچ دلیل عقلی یا نقلی براي این مدعیات نیاورده است. وي همچنین در بحث حیات اخروي



  99  یمرتض دیصدوق و س خیش دگاهیمسئله معاد ازد یقیتطب يواکاو  

 

در کیفیت بدن اخروي و چگونگی اعاده به جـواز اعـاده    ولیمعاد جسمانی و روحانی معتقد است، 
پـذیرد، چگونـه    نمـی  به مبناي وي که تجرد نفس راباتوجه باور دارد و این مسئله  عینه به معدوم

  قابل توجیه است؟
سـاحت  اینکـه   انسـان تأکیـد دارنـد و   بودن  به معارف قرآنی و روایی که بر دو ساحتیباتوجه 

قـول صـحیح   آنچـه   دهد، همان روح اوسـت،  می حقیقت وي را تشکیلاصلی او که شخصیت و 
  نفس است.بودن  نفس و بدن و مجردانگاري  رسد، قول به دوگانه نظر می به
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