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95/        حقيقت تجسم اعمال ازديدگاه متكلمان اسالمي 

متكّلمان اسالميحقيقت تجسم اعمال ازديدگاه 
1سيدباقر سيدي بنابي

:چكيده
خــوريدرتحقيـق »عمــلتجـسم  «حقيقـت دردانــشمندانوعلمـا اينكـه بــهتوجـه بـا 

لـذا رسد،مينظربهدشواربسكاريبارهايندرگوناگونآراءونظرياتيافتناند؛ننموده

فلـسفي وكالمـي مبانيبهنيازيددستازناچارايشاننظرياتوآراءاوردندستبهبراي

يدربـاره راايـشان نظرياتبتوانيموسيلهبدانتاداريمدستدرانانجانبازكههستيماي

. آوريمدستبه»اعمالتجسم«

آنـان بـاور ومعتقدبريقينوحتمطوربهتواننمينيزمبانياينبرتكيهباكهچندهر

اختيـار كهحكميوفلسفيمبانيبهتوجهباكههستنديدانشمندانميانايندرزيرابرد؛پي

هـاي نوشـته وكتبالباليدرولينمود،اثباترا»اعمالتجسم «نظريهتواننمياند،نموده

ايـن واندآوردهميانبه»اعمالتجسم «ازسخنصراحتبهگاهكهشودميپيدامطالبيآنها

. داردرستاخيزروزدر»اعمالتجسم «بهاوباورازنشان

ازبحـث طـرح علّـت كـه اسـت ذكرشـوداين چكيـده درايـن بايـد كـه ديگـري نكته

ازدفـاع واثبـاث متكلميكوظيفهديگرسخنبهوچيست؟اسالميدركتبجوهروعرض

مباحـث بـا ارتبـاطي چـه عـرض وجـوهر مسألهاست،معادومبداءجملهازدينيمعتقدات

.نمايندموضعاعالمآنقبالدرتاداردميواارمتكلمينكه؟داردكالمي

:واژگان كليدي
 تجسم، اعمال، عرض، جوهر

. عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد بناب-1

                            The Research Quarterly Ofپژوهشي–  فصلنامه علمي 
Islamic Scienceعلوم اسالمي 

13902011The 6th Year /No: 21/ Spiring بهار –21 شماره –سال ششم 
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:طرح مسأله
ايـن . داننـد ميممكنراآنانتقالونقلواعادهوبودهاعراضبقاءبهقائلكهكساني

دليـل بـه ولـي اند،اعراضچندهراعمالزيرابپذيرندرااعمالتجسمنظريهتوانندميگروه

نبايـد مـشكلي هـيچ آخـرت وبـرزخ بهاعمالانتقالبراياعراض،اعادهوثباتويژگيدو

. باشندداشته

معتقـد كـه جهـت بـدان بصريان«. هستندنظريهاينطرفدارانجملهازبصريمتكلمان

اعراضوجواهربازگشتخصوصدرهستند،بقاءداراياجسامهمچوناعراضكهبودند

قـدرت دركنـد مـي اسـتناد آنبهنخستعبدالجبار. كردندميپرسشرستاخيزابارتباطدر

دنبالـه درسـپس . گردانـد بـاز راآنكنـد، مـي نابودراجواهركهگونههمانكههستخدا

مـارتين  (».اسـت بازگـشت قابـل نيـز ) األكـوان  (اصـلي هـاي عرضكهگويدميخودبحث

 المغنـي،   ،وعبـدالجبار معتزلـي   268 مفيد،ص مكدرموت،احمدآرام،انديشه هاي كالمي شيخ   

 )117 اوائل المقاالت ص،وشيخ مفيد451و 81ص

ثبــاتنظريــهطرفــداراماميــهمتكلمــانازبرخــيومعتزلــيمتكلمــاناكثــرهمچنـين و

طرفـداران مـدعاي بـه وكندميدفاعاعراضثباتنظريهازكهكسانيجملهازاند،اعراض

دراشـاعره مدعاينقلازپسايشان. است;حلّيعالمهازد،تميسختاعراضفناءنظريه

؛»باقيةغيراألعراضأنالياالشاعرةذهبت«: گويدميواستآمدهبرآنپاسخصدد

: گويدميآننقددرحلّيعالمه

عنـد أجلـي الحكـم فإنـه بخالفـه الحاكمـة للـضرورة تكذيبوللحسمكابرةهذاو«

أنـه وطبقهاقبلشاهدتهالذيهوالعين،فتححينالثوبفيشاهدتهالذياللونانمنالعقل

منه؟أظهروهذامنالعقلعندأجليحكمأيو. يتغيرلمويعدملم

: محاالتمنهيلزمأنهثم

االنـسان ألنّبعـده، آنٍفـي يوجـد ثمآنٍكلّفييعدمغيرهواالنسانيكونأن: األول

مـن انـساناً كونـه تحقـق فـي البـد بـل عنـدهم، فيـه التياالفرادوواهرالجباعتبارانساناًليس

مـن و. مشخـصاته مـن غيرهـا ومقـدار، وشـكل، ولـون، مـن : الجواهربتلكقائمةاعراض
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كـان ذلـك خـالف مـن وآنٍكـلّ فيباقيةالتتغيرنفسهيجدعاقلكلأنبالضرورةالمعلوم

. سوفسطائياً

. التغيرعدموالوحدةعليالدالسالحتكذيبيلزمانه: الثاني

فكـان ) نوعـه تأبيـد يلـزم لـم  (نوعـه يـدم لـم واحداًآناًالّاالعرضيبقلملوانه: الثالث

حمـرةاو اوبيـاض عقيبـه يحـصل أنجازبلآخر،سواديخلفهانيجبلموعدماذاالسواد

يـدل دوامهلكنل،الحصوذلكلوجوبوجهالاذاأللوان،منشيءاليحصلاوذلكغير

)68-69عالمه حلي،حسن بن يوسف المطهر،نهج الحق وكشف الصدق،ص(».بقائهوجوبعلي

بـدين آنهاازبرخيكهكندمياقامهراايادلهاعراضتجددنفيوبقااثباتدرعالمه

: استقرار

: عقلبديهيحكم) الف

واسـت ضروريوبديهييامراعراضبقايوثباتكهاستباوراينبرحليعالمه

هـستند، سوفـسطائيان ازگمـان بيدارندباوراعراضتجددوتبدلبهكهآنانكهگويدمي

برابـر دركـه را) رنـگ  (عـرض آنكهيابدميدرعقلضرورتوبداهتبهانسانكهچرا

زمـاني واستيافتهتغييرنهوشدهمعدومنهوبودهاينازپيشزمانيكهاستهماناوست

چـشم كـه زمانيوگشودهبدانچشمونگريستهبدانكهزماني. بودخواهدهماينازپس

. هستكهاستچيزيهمانگشايد،ميآنبرچشمدوبارهكهزمانينيزوبستهفرواناز

: حسگواهي) ب

سـتيز همانـا اعـراض ناپايـداري برفشردنپايودهدميگواهياعراضبقايبهحس

فـي -كـه چـرا . اسـت عقـل بـديهي وضـروري امرشمردننادرستواستحسابكردن

بـاز گـاه بـه انسانكهرارنگيكهنيستحكماينازترمسلموخردپذيرترحكمي-المثل

وديـد ميخودچشمانگشودنبازازپيشكهاسترنگيهمانبيندميخودديدگانبودن

. ديدخواهدهمآنازپس

: ثباتاحساس) ج

نـاگريز بـه باشـند ناپايـدار اعـراض اگـر اعراض،وجواهرازاستايمجموعهانسان
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ثبـات احـساس انـسان كـه حـالي دركنـد، ناپايـداري احـساس خوددردمبهدمبايدانسان

. شودنميدگرگونلحظههركهيابدميدروكندمي

: عرضنوعادامه) د

پساگرمثالً. بودنخواهدممكنآننوعهادامنماند،باقيآنيكازبيشعرضاگر

ديگـري رنـگ كـه آيـد ميالزمنباشد،واجبآنازپسديگريسياهيسياهي،نابودياز

آنكهيابيمميدرمالكننباشد؛آنپيدرديگريرنگهيچاينكهياوشودآنجايگزين

. است) عرض (آناءبقوجوببردليلاينواستيافتهاستمرارنيزبعدآناتدرسياهي

تـوان مـي اعـراض، بقـاء وثبـات بهقائلينادلهسقموصحتازنظرقطعبااينكهنتيجه

كهاعمالكهداردصحيحفرضزمانياعمالتجسمزيراداد؛نسبتآنهابهرااعمالتجسم

قوانينبامتناسبآخرتجهانبهانتقالباوباشندبرخوردارالزمبقاءوثباتازاند،اعراض

. بيابندتمثلوتجسمجهانآنسننو

ممكـن غيـر راآنانتقـال ونقـل واعـاده ونبـوده اعـراض بقـاء بـه قائلكهكسانياما

آناعادهونبودهبرخوردارالزمپايداريوبقاءازاعراضكهگويندميگروهايندانند،مي

اعـاده بـه قائـل وبمانندباقيزماندودرتوانندنميانداعراضكهاعمالواستناممكننيز

. نيستندهم

: شوندميتقسيمدستهدوبهخودگروهاين

متكلمـان ازبرخـي واشـاعره متكلمـان هـستند، اعمـال تجـسم منكركهكساني) الف

نظريـه ايـن بررسـي وتبيـين دارعهدهبعديفصلودادجايدستهايندرتوانميرااماميه

. باشدمي

ازويمكتبپيروانازبرخيوصدرامالهستند،اعمالتجسمبهقائلكهنيكسا) ب

بقـاء وثبـات ازوبـوده عـرض چـه اگراعمالگويدميصدرامال. كنندميدفاعنظريهاين

همـين وشـود مـي ملكـات وصفاتپيدايشموجبآنهاتكرارولينيستند؛برخوردارالزم

مناسـب صـور بـه انـسان شدنمجسمومصورباعثويافتهتجسمآخرتسرايدرملكات

)289-290،ص9،اسفار،ج197-195مالصدرا،اسراراأليات،ص(. شوندميهمملكاتآنبا
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:نظريه عرض بودن عمل و غيرممكن بودن تجسم آن دربرزخ و قيامت
:مقدمه

آنهـا ميـان ازكـه انـد شـمرده نـوع يكوبيسترااعراضمجموعهمتكلمينازبرخي

. استزندگانغيروزندگانميانمشتركديگرتعداديوزندگانبهمربوطيتعداد

اراده،قـدرت، نفـرت، شـهوت، حيـات، «: ازانـد عبـارت زنـدگان بـه مخـتص اعراض

»دردونظروظنواعتقادكراهت،

مشتملكه) مكانوحيزدرشيءحصول (كون«: اندقبيلاينازنيزمشتركاعراضو

سـنگيني همچنينواعتماد،وتأليفافتراق،واجتماعسكون،وحركت: ستانوعچهاربر

».مزهوبووصوتورنگورطوبتويبوستوحرارتوسبكيو

وسـعدالدين  34لپايگاني،قواعدالعقائـد،ص گعلـي ربـاني   :خواجه نـصيرالدين طوسـي،تحقيق    (

)142،ص2 شرح المقاصد ج،تفتازاني

درتوانـد مـي كـه اسـت آدمـي اختيـاري اعمـال بهوطمربتعدادياعراضاينمياناز

: ازعبارتندآنهاوبگيرندقرارتوجهمورداعمالتجسمنظريه

وبـو وصـوت سـكون، وحركـت نظـر، ظن،اعتقاد،كراهت،اراده،نفرت،شهوت،«

مـراد مـثالً اسـت آنهامعنونهماناعراضاينازكدامهرازمقصودكهاستروشنو»مزه

ديگـر طـور همـين واسـت شـده صـادر انسانازشهوترويازكهاستعمليهوت،شاز

. استعرضمتكلميننظرازعملكهگفتتوانميبنابراين. نامبردهاعراض

بـودن عـرض بـه قائـل كـه رويـم مـي متكلمينسخناننقلسراغبهمقدمهاينحفظبا

وبغداديمتكلميناكثر. اندنمودهكارانآناساسبرنيزرااعمالتجسمنظريهوبودهاعمال

) داننـد مـي جـايز آندرراحركتكهمقوالتازدربعضي (اشراقومشاءفالسفهواشاعره

: ازاندعبارتكهدارندجايگروهايندر

: اقوالنقل
اشعريابوالحسن-1

: گويدمياشعريالحسنابو

همـه انـد گفتـه گروهي. دارنداختالفيكديگربااعراضبقاءعدميابقاءدرمردمان«
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يـا اسـت باقيخودبهيااستباقيآنچهكهجهتبدانمانند،نميباقيوقتدودراعراض

امـر ايـن كـه زيـرا باشند،باقيخودتوانندنميآنهاولياست،شدهنهادهآندركهبقاييبه

حـادث آنهـا دركهبقاييبسببهتوانندنمينيزو. حدوثشانحالدرآنهاستبقايمستلزم

. شونداعراضمتحملتوانندنميچهبمانند،باقيشده

بـن عبـداهللا بـن محمـد وبلخـي القاسـم ابووشَطَويعليبناحمدگفتاراينگوينده

ــك ــودهاصــفهانيمملّ ــدب ــيخ   (».ان ــي ش ــاي كالم ــشه ه ــارتين مكدرموت،احمدآرام،اندي م

)46-47،ص2السالميين،ج،ابوالحسن اشعري،مقاالت ا266-267مفيد،ص

دفــاعاعـراض فنـاء ديـدگاه از»زمـانين اليبقـي العـرض  «اسـاس بـر اشـعري متكلمـان 

-166بـه بعد،الـشامل فـي اصـول الـدين،ص        708الجوييني،مذاهب االسـالميين،ص  (.كنندمي

بمانـد، بـاقي عـرض اگـر : كـه استآنخويش،مدعاياثباتبراشاعرهادلهجملهاز)190

مانـده بـاقي كهاستعرضيهمانمعروضشوموصوفكهاسترضعياصفتآنبقاي

تلـيخص  (.محـال اسـت امـري كـه اسـت عـرض بـه عـرض قيـام همانـا امـر ايننتيجه. است

وعــضدالدين 161-162،ص2وســعدالدين تفتازاني،شــرح المقاصــد،ج  110المحــصل،ص

)37،ص5ايجي،شرح المواقف،ج

انهـستي وبـود خواهـد بقابرايعرضبقابقايبدانيمباقيرابقااگر «كهمعنيبدين

آيـد ميالزمعرضبهعرضقيامبود،عرضنيزاولبقايچونواستوابستهنخستبقابه

عالمه حلي،عليرضـا كهنـسال،ترجمه نهـج الحـق و كـشف            (».پذيرندنميراآنمتكلمانكه

)86-87الصدق ،ص

رازيفخر-2
: گويدمينيزرازيفخر

صـورت بهآخرتدرتواندنميشود،ميفانيعرضواستعرضانسانعملچون«

)17،ص3،جزء8-7فخر رازي،تفسيركبير،ج(».گرددجوهروآيددرجسم

تفتازانيالدينسعد-3
اسـت نمـوده اتخـاذ كـه فلـسفي وكالمـي مبـاني اسـاس بـر نيـز تفتـازاني الـدين سعد

: گويدميكهآنجادر. بپذيردرااعمالتجسمتواندنمي
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)154،ص2سعدالدين تفتازاني،شرح المقاصد،ج(»زمانينالتبقياالعراض«

امتنـاع علـي الحكمـاء والمتكلمـون اتفـق : قـال آخـر؛ اليمحلمنينتقلالالعرضو

نفـسه فـي وجودهأنهوبالمحلالعرضقيامأنمنسبقلمااخراليمحلمنالعرضانتقال

)160همان،ص(».نفسهفيلوجودهزواالًلالمحذلكعنزوالهفيكونمحلهفيوجودههو

تواننـد نمـي دارندناطقهنفسبهكهتعلقيوجوددليلبهاند،اعراضكهاعمالبنابراين

تجـوهر وتجسمقابلنتيجهدروشوندبرخوردارمحلوموضوعازفارغومستقلوجوداز

. بودنخواهندهم

برسويحقياسماعيل-4
چنـين كـريم قـرآن ازآيـاتي تفـسير در) ق. ه1137توفـاي م (برسـوي حقياسماعيل

: گويدمي

: گويـد مـي ) 167/بقرهسوره (»عليهمحسراتاعمالهماهللايريهم«: شريفهآيهتفسيردر

فاليـرون علـيهم حـسرات تنقلـب أعمالهمأنالمعنيواعمالهممنحاالً»حسرات «تكون«

الثـاني، الجـزء ،1البيـان،ج سوي،تفـسير روح    اسماعيل حقـي بر   (».حسراتكونهاإلّاأعمالهم

)271ص

مـن عملـت مـا ومحضراًخيرمنعملتمانفسكلتجديوم«: شريفهآيهتفسيردرو

لوسوءگويدمي) 30/عمرانآل(».بعيداًأمداًبينهوبينهاأنتود :»اي»توديـوم وتتمنّيتحب

)21،ص2همان،ج(».حضرةمأجزيتهاأوالشروالخيرمنأعمالهاصحائفتجد

: گويدميچنيناينزلزالسورهذيلدرو

بهـا اليتعلّـق األعمـال فـنفس إلّـا وشـراً أوكانخيراًاعمالهمجزاءايأعمالهم،ليروا«

الرؤيـه و»ليـروا  «تفـصيل الخ،يعملفمن «قولهألنعلميةليستهناالرؤيةاذاالرؤيةالبصرية،

».واحدعولمفاليلتعديتهابصريةفيه

همــان،(».بكتبهــاالرويــةيتعلــقأوظلمانيــةأونورانيــةصــورةلهــايجعــلأنإلّــااللهــم

)494،ص30ج

بـه مربـوط راآنودانـسته نـاممكن رااعمالرؤيتموارداينهمهدربرسويمرحوم
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صـورت بـدين . كنـد ميهماستداللمطلباينبرزلزاليسورهدروداندمياعمالجزاي

مفعـول يـك بـه متعـدي »ليـروا  «زيرااست؛سرچشمبهوبصريرؤيت»رؤيت «ازرادمكه

رؤيـت پـس گيرنـد نمـي قراربصريرؤيتبهمتعلقاعمالخودكهآنجاييازواستشده

. اعمالخودنهاستاعمالجزاي

مراغيمصطفياحمد-5
: گويدمينيزمراغيمصطفياحمد

خيـر مـن تعملـوا مـا وأي) 110/بقـره  (عنـداهللا تجـدوه رخيمنألنفسكمتقدمواماو«

نـسب و. المـستقيم بالقـسطاس عملهـا جـزاء نفـس كـل تـوفّي يـوم ربكمعندجزاءهتجدوا

الجـزاء فكـأنّ العامـل نفـس فـي أثرمنللعمللماجزاءههويوجدوالذيالعملاليالوجود

)192،ص1احمد مصطفي مراغي،تفسير المراغي،ج(».نفسهالعملبمثابة

: گويدميديگرجايدرو

احذروااي؛)30/عمرانآل(بعيداًامداً... محضراًخيرمنعملتمانفسكلتجديوم«

معنـي و.. لهـا سـروراً وغبطـة ذلكفيكونلديهاحاضراًالخيرمنعملهانفسكلّتجديوم

)138-139ص3همان،ج(».لهاحاضرةتكونمنفعتهوفائدتهأنمحضراًكونه

تفـسيري مراغيمرحومكهاستاينبگيردقرارتوجهموردبايداينجادركهاينكته

دانـشمندان ديگـر نظريـه يـا وتفسيرازمتفاوتاستممكندهدميارائهعملجزايازكه

جـزاي ايـشان زيـرا باشـد، آخـرت درآنتجـسم عدمنتيجهدروعملبودنعرضبهقائل

ضـمني طـور بـه ايـشان است،ماندهجايبرنفسبرعملازهكداندمياثريهمانراعمل

ازبرخــيكــهاســتچيــزيهمــانايــنوانــدگذاشــتهفــرقآنازحاصــلاثــروعمــلبــين

افـراد ايـن ازيكـي المتـألهين صـدر مرحومكهگويندمي»عملتجسم «بهمعتقددانشمندان

قرارنيستيوزوالمعرضدردائماًوانداعراضچهگراعمالگويدميمتألهينصدر. است

بـه تبـديل زمـان مروربهوماندميباقيناطقهنفسصقعدرآنهاازحاصلاثراتامادارند،

االيات،اسرارمالصدرا،.يابندميتجسمآخرتدركههستندملكاتهمينوشودميملكه

)197-195ص
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. گيردميقرارارزيابيونقدموردتفصيلبهخودمناسبجايدرمسئلهاين

;;;;نوبختبناسحاق-6
نظريـه ازوهمداسـتانند اشاعرهبااعراضناپايداريدربارهنيزاماميهمتكلمينازبرخي

بـدين »يـاقوت  «كتـاب درشـيعه بنـام متكلمانازنوبختيكنند،ميدفاعاعراضنيستيوفنا

رواواستناممكنعراضاانتقالنيزواعراضبقايكهاستآنبروكندميتصريحمعني

بـه قـائم عـرض ورونـد ميشماربهعرضخود–انتقالوبقايعني-دوهركهچرانيست؛

: استچنينايشانگفته. بودنتواندعرض

ــال،والبقــاءعليهــااليــصحاألعــراضو« يقــومالاألعــراضوعرضــانألنهمــااإلنتق

)32اسحاق بن نوبخت،الياقوت،ص(».بالعرض

;;;;مفيدخشي-7
كيفرياپاداشديگرجهاندراوبهبايدكهشخصاعراضكهگويدمينيزمفيدشيخ

بـاقي بـود كـه همـان ويدنيـايي زندگيدرديگرايلحظهتاايلحظهازهرگزشود،داده

روزدربـدنش نوسـازي ازپـس عـوارض همـان اينكـه امكـان جهـت همـين بـه وماندنمي

مارتين مكدرموت،احمدآرام،انديشه هاي كالمـي شـيخ       (.ندارندوجودشود،اعادهرستاخيز

)268مفيد،ص

نيزوبقاعدميابقاوعرضوجوهرازبحثدالئلازيكيكهآيدميبرسخنايناز

مشخـصه عـوارض واعمـال بـه مربوطتواندميكالميكتبدراعراضاعادهعدميااعاده

. باشدآخرتسرايدرجسمانيكالبد

: استچنينايناعراضبارابطهدرمفيدشيخنظريه

فيزيكـي صـورت بـه راآنكـه كندميتعريفايگونهبهراكالموسخنمفيدشيخ

وداردمـي بيـان عـرض يكعنوانبهراخصوصيتاينودهدمينشاندهانازشدهخارج

: استنينچويگفته. كندميتلقيمحالونشدنيكليطوربهرااعراضثباتوبقا

حيـث مـن البقـاء الكـالم علييصحليسواألعراضمنضربعندياألصواتو... «

)145شيخ مفيد،اوائل المقاالت،ص(».كلّهااألعراضعليذلكيستحيل
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: گويدميهمچنينو

هووذكرهايطولبدالئليصحالمحال) اعادتهاواألعراضقلباي (ذلكأناقول«

)117همان،ص(».الموحدينمناألعراضبقاءنفيمنميعجوالقاسمابومذهب

)همان(».البغدادييناكثرمذهبهذاوالبقاءمنهاشيءعلييجوزالو«

: استدادهفتواآنهابودنعرضبهصراحتبهاعمالمسألهدرو

وجـه علـي الخفّـة وبالثقـل توصفإنّماووزنهايصحالاألعراضوأعراضاألعمال«

وسـيدعلي خانمـدني،رياض الـساكنين،     259،ص7محمدباقر مجلسي،بحاراالنوار،ج (».زالمجا

)370ص،5ج

: داردمياظهارچنيناينواپسينروزدرجوارحواعضاشهادتبيانمقامدرو

) شهادتهاونطقهاوالجوارحكالممنأي (ذلكذكرمنالقرآنتضمنهماأناقولو«

)                                              142شيخ مفيد،اوائل المقاالت،ص(».لحقيقةادوناالستعارهعليهوإنما

اعـاده وثبـات اينكـه دليـل بـه ;مفيدشيخكهگيريممينتيجهسخناناينمجموعاز

رااعمـال تجـسم بـه قـول توانـد نمـي اند،اعراضكههماعمالوداندميناممكنرااعراض

. بپذيرد

طبرسيحسننبفضل-8
: گويدميعمرانآل30آيهذيلدرخودتفسيردرنيزطبرسيعاليقدرمفسر

. الـسبئات والحـسنات صـحائف تجدفقيلمحضراً،العملوجودكيفيةفياختلفثم«

فامـا . العقـاب والثوابمنعملهاجزاءتريقيلوالقاضي،اختيارهووغيرهومسلمابوعن

».محــضرةتــريأنفيــستحيلاإلعــاده،عليهــايجــوزالوبطلــتقــداضاعــرفهــياعمــالهم

)419،ص10وج276،ص2طبرسي،تفسيرمجمع البيان،ج(

طاووسبنسيد-9
وسـؤال ضـمن دررمـضان مبـارك مـاه وداعبـا رابطهدرهمطاووسبنسيدمرحوم

: گويديمودانستهحالزبانبهرارمضانمباركماهوداعاستنمودهمطرحكهجوابي

كـالم فـي والمجيـد الـشريف القرآنفيكثيراًذكروالحال؛لسانالياشارةهوو... «
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االلبابوذويحتاجفالالتعريفاهلكالموالسالم،عليهموعليهاهللاصلواتاألئمةوالنبي

ــي ــةال ــياإلطال ــوابف ــال     (».الج ــال باألعم ــن طاووس،اإلقب ــر ب ــن جعف ــي ب ــن موس ــي ب عل

)419-420،ص1الحسنه،ج

نـه دانـد ميحالزبانبهومجازيرارمضانمباركماهوداعطاووسبنسيدمرحوم

بـه 7معـصومين ائمـه احاديـث وقـرآن درحـال زبانقبيلاينازكهفرمايدميوحقيقت

واعـضا شـهادت واعمـال گفتنسخنمواردقبيلاينازاستممكنكهدارد،وجودوفور

: باشدانسانعليهرستاخيزروزدرانسانجوارح

)24آيه/نورسوره(».يعملونكانوابماأرجلهموأيديهموألسنتهمعليهمتشهديوم«

)65آيه/يسسوره(» .يكسبونكانوابماأرجلهمتشهدوأيديهمتكلمناو«

المـؤمنين اميـر موالازمرويحديثكهباشداوباانساناعمالگفتنسخنهمچنينو

: استقبيلايناز

: قالانه7المؤمنيناميرعنباسنادهالكافيفيروي

وولـده ومالهلهمثّلاآلخرةيوماولوالدنيااياممنيومآخرفيكاناذاآدمابنان«

. لثقـيالً علـي كنـت انـك وازاهـد فيككنتإنياهللاو: فيقولعملهاليفيلتفت: قال... عمله

علـي أنـت وأنـا أعـرض حتـي نـشرك يـوم وقبـرك فيقرينكأنا: فيقولعندك؟فمالي

)877،ص2فيض كاشاني،علم اليقين،ج(».ربك

نظريـه پـذيرش ازنيزطاووسبنسيدمرحومكهگفتتوانميتوضيحاينبهتوجهبا

همچـون ايبرجستهومتألهدانشمندانازشدگفتهقبالًهمچنانكهولي. داردابااعمالتجسم

اعمـال تجسمدرتصريحكهروايتوآيههمهاينمشاهدهباكهاستبعيدطاووسبنسيد

بزرگـان ايـن موضوعهاصولومبانياساسبرماولينمايدخودداريآنپذيرشازدارند؛

. كنيمميداوري

مجلسيباقرمحمد-10
بـه بـاره ايـن دروفـشارد ميپاياعمالبودنعرضبهسختكهدانشمندانيجملهاز

ايـشان . اسـت مجلـسي بـاقر محمـد مرحـوم شيعهمعروفمحدث. گويدميسخنصراحت
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صـيرفي سـدير روايـت نقـل ازپسنامبرده. استنمودهتوجيهرابابايندرواردهروايات

چنـين وآمـده بـر روايـات قبيـل ايـن توجيهمقامدراست،عملتجسمگويايظاهرشكه

: گويدمي

األعمـال بـازاء يخلـق تعـالي اهللاأنعلـي االخبـار واآلياتحمليمكنانهالحاصلو«

قبحهـا ليظهـر قبيحـة صـوراً الـسيئة االعمـال بازاءوللناس،حسنهاليظهرحسنةصوراًالحسنة

)95،ص9محمدباقرمجلسي،مرآت العقول،ج(».معانية

: نويسدميوداندميعقلحكمخالفبررااعمالتجسمبهقولآنگاه

جعلـه والمعـاد فـي بتأويلإلّااليستقيمالعقللطورمخالفبأمرلالعقواليحاجةوال«

اآلخـرة والـدنيا تـشبيههم بـه يـشعر كمـا الخياليـة األمـور الـي إرجاعهوالمثاليةاالجسادفي

الـدين ألنكـار مستلزمهذاوالمنامفياجساماليقظةفياألعراضأنواليقظةوالنومبنشأتي

)همان(».اإلسالمعنالخروجو

: گويدميپاياندرو

المتـأخرين والقـدماء الفالسفةيتّبعون–اهللارحمهم–المتأخريناصحابنامنكثيرو«

ضـروريات مخالفـة مـن يـستلزمه عمـا ذاهلـين مـذاهبهم، بعـض فياإلشراقيينوالمشائينو

)همان(».الدين

: فرمايدميچنينديگرجايدرو

القـول مـع النـشأة تلـك فـي جـوهراً العـرض وعرضاًجوهرالانقالبباستحالةالقول«

والنـشأة تلـك مثـل الّاليستاآلخرةالنشأةاذاالسفسطة؛منقريباآلخرةالنشأةفيبامكانها

والنـوم حـال عليالقياسوذلكألمثالمنشأيصيرأناليصلحبينهااإلحياءوالموتتخلّل

الخـارج فـي يظهـر مـا والعلميالوجودفييظهرانماومالنفييظهرمااذسفسطةاشداليقظة

إمـا والوجـودين، بحـسب الحقـائق اختالففيكثيراًاستبعادالوالعينيبالوجوديظهرفإنما

اليـصلح أنـه عرفـت قـد وذكرنـا بمـا الّـا بينهااختالفالوالعينيالوجودمنفهماالنشأتان

يمكـن اذذلـك فـي صـريحة فهـي األخباروياتاآلاماوذلكفيالعقليالحكمالختالف

بهـذا وشـائع المجازهذامثلوجزاؤهاأوهيتلكبإزاءهذهيخلقتعالياهللاأنعليحملها
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،7جاألنـوار، بحارمجلسي،باقرمحمد( ».اآلياتواألخبارمنكثيرفيالتصريحوقعالوجه

)229-230ص

بررسينقد و
آنهـا مخالفـت دليـل كـه يابيمميدردانشمندانازگروهاينسخناندرتأملودقتبا

اينكـه يكـي . باشـد مياعراضمقولهبهمربوطدوهركهاستچيزدواعمالتجسمنظريهبا

ونقـل يـا واعـاده اينكهديگريوماندنميباقيزماندودراعراضوهستنداعراضاعمال

. استممكنغيراعراضانتقال

دراولشـكل صورتبهاقترانيقياسقالبدررادانشمنداناينيمدعابخواهيماگر

: داشتخواهيمراذيلهايصورتآوريم

اعمالپس. استنيازمندموضوعخودوجوددرعرضيهرو. انداعراضاعمال) الف

-استاعمالمعروضوموضوعكه–انسانبدنچونو. استموضوعبهنيازمندانسان

جعفر،سبحاني،(.شوندمينابوديوزوالدستخوشآنتبعبههمعمالاپذيرد،ميزوال

). 97وقدردان قراملكي،محمدحسن،جهنم چرا؟،ص417،ص9ججاويد،منشور

دراعمـال پـس . شـود جـوهر بـه تبديلتواندنميعرضيهيچوانداعراضاعمال) ب

ــتاخيزروزوبــــرزخعــــالم تجــــسموشــــدهجــــوهربــــهتبــــديلتوانــــدنمــــيرســ

).229،ص7مجلسي،محمدباقر،بحاراالنوار،ج(.ابندبي

ومـستقل وجـودي ازتوانـد نمـي عرضـي هـيچ وانـد اعـراض اعمـال : ديگرعبارتبه

برخـوردار جـوهري ومـستقل وجـودي ازتواننـد نمـي اعمـال پسشود،برخوردارجوهري

. شوند

نـابود ونيـست اعمـال پـس شـوند؛ مـي نـابود ونيستاعراضوانداعراضاعمال)ج

ايـن مركـب قيـاس يـك دهـيم قـرار بعـدي قياسصغريراقياسايننتيجهاگروشوندمي

. داشتخواهدچنيني

است؛محالآناعادهشودنابودونيستكهچيزيهروشوندمينابودونيستاعمال

ــرزخعــالمدراعمــالاعــادهپــس امــين االســالم طبرســي،مجمع (.اســتمحــالقيامــتوب
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).732،ص2وج431،ص1البيان،ج

كـه عملـي و. ماننـد نميباقيزماندودراعراضوانداعراضاعمال: ديگرعبارتبه

توانـد مـي چگونـه اسـت برخـوردار غيرقارومتصرموجوديازوماندنميباقيزماندودر

فخـر  (آيـد؟ درجـسم صـورت بـه وگـردد جـوهر وگشتهموجودآخرتسرايدردوباره

).،همين نوشتار 107ص:ونيز رك16،ص8رازي ،تفسيركبير،ج

اينكـه يـا وبداندباقيراعملبايديااستاعمالتجسمبهمعتقدكهكسياينكهنتيجه

بـوده بهرهبيالزمبقاوثباتازبودنعرضدليلبهاعمالچونوبداندممكنراآناعاده

. نيستممكنهماعمالتجسمپسنيست،ممكنهمآناعادهو

عـرض وجـوهر بحثدرمتكلمينوفالسفهنظريهتأثيرتحتدانشمندانازروهگاين

بـر وانـد كـرده تلقـي ترديـد قابـل غيـر عقلييمسئلهيكرامسئلهاينآنان. اندگرفتهقرار

بردالرواياتوآياتودانستهناممكنآخرتوبرزخعالمدررااعمالتجسمآن،اساس

همچـون دانشمندانيسخنانازهمچنانكه. اندنمودهمجازوعارهاستبرحملرااعمالتجسم

ابـن طاوس،االقبـال    (طـاووس بـن سـيد و)142شـيخ مفيـد، اوائـل المقـاالت،ص       (مفيدشيخ

)230،ص7مجلسي محمدباقر،بحاراالنوار،ج (مجلسيعالمهو)420،ص1باألعمال الحسنه،ج 

. آيدميبر

قالـب درقيـاس چهـار صورتبهكهاعمالعرضيتبهقائليناستداللاينبهپاسخدر

صـورت بـه قياسـها همـه دركـه صـغري يمقدمـه يـك تحليـل ازناچارشدبياناولشكل

. هستيمكبرييمقدمهچهاروداردوجودمشترك

پاسـخ گونـه دوبيـان ازناچاربارهايندر: انداعراضاعمال: صغرييمقدمهتبييناما

هستيم

آدمـي رفتـار واعمالآمد،خواهدنوشتارهمينهشتمبخشدرهمچنانكه: اولپاسخ

عـالم قـانون بـه محكـوم وبـوده عرضآنظاهريبعد. استباطنيوظاهريبعددوداراي

زمـان دودرواسـت نـابودي وزوالمعـرض درهميـشه واسـت تنجوهربهقائموطبيعت

جـوهري بلكـه نيـست عـرض قولـه مازآنملكـوتي وجهـه وباطنيبعدولي. ماندنميباقي
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باطنيبعد. يابدتمثلوتجسمآخرتوبرزخدرخاصشرايطدرتواندميكهاستمستقل

قائمعرضظاهريوملكيبعدبسانتواندنمياستنيزعملاصليپايهكهعململكوتيو

بـاره نابـ درآملـي زادهحسنعالمه. استمستقلواصيلواقعيتيبلكهباشد؛بدنجوهربه

: گويدميچنين

يتحقّـق آخـر وجـه والزمانمعيتصرمقارغيروجهوجهين،ذواالنسانفعلأنفأعلم«

 حـسن زاده    :مالهـادي سـبزواري،تحقيق و تعليـق      (».معهايحشرولهاملكةيصيروالنفسفي

).350-351،ص5شرح المنضومه،جآملي،

حقيقتـي عـرض ايـن پـس دراامـ اسـت عرضعملزمانيوملكيوجههكهچندهر

. باشدميجوهرعاملخودمانندويابدمياشتقاقخودعاملذاتازكهاستنهفته

: كهبيانبديننيست،عرضعملروحوحقيقتديگرعبارتبه

خـارجي حركـات نيـست، خـارجي حركـات مباحـث گونـه ايـن درعملازمقصود«

)347،ص8دي آملي،تفسيرتسنيم،جآيت اهللا جوا(».استطالحوصالحبينمشترك

راعمـل كـه رازيفخـر نظريـه بـه پاسـخ مقـام درآملـي جوادياهللاآيتعالمهاستاد

: فرمايدميداند،ميعرض

بلكـه نيـست، خـاص عنـوان بهمعنونشودميواقعخارجدرآنچهكهاستآنپاسخ«

عنـوان همـان مـل ع). باشـند مـي عـرض يعنـي  (رودميبينازكهاستحركاتيسلسلهيك

بـين ازكـه اسـت حركـاتي داراينمـاز مـثالً دارد؛ارتبـاط عامـل روحبـا كهاستاعتباري

انـسان جـان دركـه اسـت اثـري همـان شـود مـي شـناخته عمـل عنوانبهآنچهوليرود،مي

ونيـت اززيـرا شود؛ميظاهرنورانيايگونهبهقبردرروايناز. ماندميجايبرنمازگزار

آيــت اهللا جـــوادي  (.اســـتبرخــوردار درونـــيثبــات نـــوعيازوبرخاســته روحيدهارا

)92،ص5آملي،تفسيرموضوعي قرآن،معاد درقرآن،ج

فـشارند، مـي پـاي بـدان سختودانستهعرضمقولهازراعملكهكسانياينكهنتيجه

قـرار وتثباازكهعململكوتيوباطنيوجههازودوختهآنمتغيروظاهريوجههبهنظر

عمـل زمـاني وظـاهري وجهـه بـه راخـود نظراگر. اندورزيدهغفلتاست،برخوردارالزم
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نيـست دانـشمندان بـين اختالفـي هـيچ ايـن درواسـت عرضعملكهبگوييمبايدبيفكنيم

ومتكلمـين جمهورومتعاليهحكمتواشراقومشاءحكمايهستندرأياينبرهمچنانكه

اسـت بـاطن عنوانظاهربلكهدهدنميتشكيلاوظاهريوجههراعملحقيقتاما. مفسرين

. اوستحقيقتعملباطنو

برخـي وصدراملّاتوجهوقبولموردوآيدميدستبهسخناينازكهديگرينكته

زاده وحــسن197و195مالصدرا،اســراراآليات،ص(اســتگرفتــهقــرارويمكتــبپيــرواناز

ازولـي انـد، اعـراض چندهراعمالكهاستاين)351،ص5جآملي،تعليقه،شرح المنضومه، 

سـرور ولـذت باعـث همـان كـه آيـد ميپديدعاملجاندراثريزمانمروربهآنهاتكرار

ومـصور نازيبـا يـا وزيبـا هـاي صـورت بـه راخـود عامـل آخرتوبرزخسرايدروشده

. نمايدميمجسم

وفعـل هـر اماندارد،بقاوثباتبودنعرضليلدبهمادهعالمدرافعالواقوالوجود

هـر كـه كنـد مـي ايجاداودرحالتيوگذاردميجايبراثريمتكلميافاعلذاتدرقولي

تكـرار افعـال واقـوال ايـن اگـر . رودمـي بينازوشدهزايلزمانياندكدرحالتاينچند

مرحلـه بـه ويافتـه اسـتحكام زمـان مـرور بـه گذارنـد ميجايبهنفسدركهآثاريشوند،

جـوهري صـور مرتبهبهعارضامورديگرعبارتبهشوند،مينفسانيملكهورسيدهرسوخ

بـدين . شـود مـي صـادر نفـساني ملكاتآننتيجهدرنفسازآثاريكهايگونهبهرسندمي

بـا ملكـات همـين وشـوند مـي ملكـه بهتبديلويافتهجوهريايچهرهانسانيافعالترتيب

. سازندميفراهمراخويشصاحبتلذذياتألمموجباتآخرتسرايدرتمثلوتجسم

رسـيديم، ;المتـألهين صـدر نظريـه ارزيابيوبررسيبهكهوقتينوشتاراينادامهدر

متعـدد براهينمددبهواستصحيحاينكهعيندرصدرامالنظريهاينكهشدخواهدگفته

انـد اعمـال ازحاصـل نتـايج اينكهبانفسانيملكاتزيرااست،ناتمامسخنيولياثباتقابل

. آنازحاصلنتايجنهاستعملخوددربارهماسخنونيستندعملعيناًولي

يـك آمـد؛ گفتههستيعوالمترتّبوتطابقبهمربوطفصلدرهمچنانكه: دومپاسخ

نقـصان وضـعف شدتازايمرتبهبهخودنزوليمراتبسلسلهدرتواندميواحدهحقيقت
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وجـودي حـد كمتـرين بـه كهوقتيكهآبهمانندنمايد،جلوهعرضصورتبهكهبرسد

. اسـت عرضصدرامالباوربهكهكندميجلوهرقيقنمورطوبتصورتبهرسدميخود

وترقـي مراحـل طـي بـا اسـتكمالي سيروصعوديمراتبسلسلهدرواحدهحقيقتهمينو

فـرود وفرازاينبهسطحيديدبااگر. شودمينمايانمستقلجوهرصورتبهكمالمدارج

مراتـب سلـسله نهايـت دركـه آنجـا كهنمودخواهيمقضاوتچنينبنگريمواحدهحقيقت

وتعلقـي وجـودي زيـرا ديگـر، چيـز نـه واسـت عـرض واقعاًاستگرفتهجايخودنزولي

يافتـه، وجـودي اشـتداد اسـتكمال وترقـي اثـر بركهآنجادروداردخودموضوعبهوابسته

. داردموضـوع ازفارغومستقلوجودياينكهبراياستجوهرآنكهكنيمميحكمچنين

دربلكـه جـوهر نـه واستعرضنهواحدحقيقتآنكهيابيمميدربنگريمنيكاگرولي

درحقيقـت يـك كـه استاينهممطلبدليل. استجوهرديگرنشئهدروعرضاينشئه

همـان لبـاس بـه نـشئه هردروگيردميخودبهمتفاوتومختلفهايشكلمختلفعوالم

نـشئه دروعـرض صـورت بـه نـشئه يـك دراستممكنحقيقتيك. شودميملبسنشئه

. گرددظاهرجوهرشكلوصورتبهديگر

: داردتصريحچنينايننكتهاينبربهاييشيخمرحومهمچنانكه

مـوطن كـل فـي فتحلّـي المـواطن، بـاختالف صـورها تختلفالواحدةالحقيقةاذا... «

ــة ــيوبحلي ــيتتزي ــلّف ــشأةك ــزين ــع و   (».ب ــديث التاس ــائي،األربعون حديثاًً،الح ــيخ به ش

)247الثالثون،ص

همان،الحـديث  (».جـوهراً آخـر فـي وعرضـاً مـوطن فـي الشيءكونفيبعدفال... «

)80التاسع،ص

: گويدميالزوراءرسالةشرحدردوانيمحمدالدينلجالمرحومو

المـشاعر علـي فيهـا ) يتجلّـي التـي  (يـستحيل الذيالصورلجميعمغايرةالحقيقةأن«

الوجـود، حيـث مـن الذاته،حيثمنلهامغايرةالروحانية،والجسمانيةالباطنة،والظاهرة

حقيقةفالعلم ... األحكام،مختلفةتخالفة،مبصورقابلةللظهورذاتهاحدفيالحقيقةتلكألن

كليـة بالعقلمدركةالظاهر،الحسعنمحتجبةبصورةعرضيةاليقظةموطنفييظهرواحدة،

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

1390بهار ،  بيست و يكم، شمارهششم علوم اسالمي، سال پژوهشيفصلنامة علمي ـ /  112

كمـا و. اللـبن صورةايجوهريةبصورةالرؤياموطنفيتظهربعينهاهيوجرئيةبالوهمو

فـي المـشاعر علـي الظاهركذلكوالعلمحقيقةاليقظةفيالباطنةالمداركعليالظاهرأن

».المـوطن ذلـك فـي لهـا بعينهـا بـصورة مـوطن كلّفييتجلّيانهإالّ. العلمحقيقةالرؤيا

-564،ص2كاشـف األسـرار،ج   :ك.ونيـز ر  218دواني،جالل الدين محمد، سبع رسـائل،ص     (

ــسنيم 563 ــسير ت ــات،ص349-353ص8،جوتف ــصلوه،،409-410،المراقب و307صاسرارال

)252-253الشاهداألول اإلشراق العاشر،صالمشهداألول،يه،الربوبشواهد

درسـت مـادي موجـود نظامبهتوجهباتواندميفقطاعمالبودنعرضنظريهبنابراين

حقيقتيكزيرااست،نادرست) آخرتوبرزخ (وجودمراتبديگربهآنتعميماماباشد

ووجـودي شـدت ازكـه رتـر بعـوالم دراسـت آمدهدرعرضصورتبهمادهعالمدركه

جـوهر كـه گفـت تـوان مـي بلكـه نيستعرضديگراست،برخورداربهتريوبيشتركمال

. بيابدتمثلوتجسمتواندميسبباينبهواست

جوهربهعرضتبديلاستحاله
»شـود جـوهر بـه تبـديل توانـد نميعرضيهيچ «كهبودايناستداللمقدماتازيكي

بـر كهمجلسيعالمهمرحومجملهازاستايناعمالتجسممنكرينههممدعايهمچنانكه

)230،ص7مجلسي،محمدباقر،بحاراألنوار،ج(.استنمودهتصريحمطلباين

حكمـاي همـه واسـت محـال جـوهر بهعرضتبديل! آريكهگفتبايدبارهابندر

تجسممسألهدرهرجوبهعرضانقالبشبههولي. دارندانفاقنظريهاينبرمتكلمينوالهي

جـوهر بـه عـرض وگيـرد نميصورتانقالباينجادرزيرااست،نادرستتصورياعمال،

. استموضوعانتفاءبهسالبهواقعدر. گرددمطرحفوقشبههتاشودنميتبديل

درتوانـد مـي واحـده حقيقـت يـك شد،گفتهاعمالبودنعرضمسألهدرهمچنانكه

وباشـد عـرض طبيعـت نـشئه در. باشدداشتهحضورمتفاوتهايصورتبهمختلفنشĤت

واصـل . نيـست جـوهر بـه عرضانقالبمعنايبهاين ولي گرددجوهرآنماوراءنشئهدر

واحكـام بـا عـالمي هـر دربلكـه شـود نميمتغيرصورتتغييرباكهاستچيزيعملذات

. شودميمصورومجسمعالمآنبامتناسبقوانين

مـاده عـالم كـه صـورت بـدين نمـود؛ تقريـر نيزديگريتعبيربهتوانميرالبمطاين
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آنتبـع بـه نيـز مـاده عـالم موجـودات وداردراوجـودي مرتبـه ترينناقصوترينضعيف

. بودخواهندناقصوضعيف

بـه ويابنـد ارتقـاء طبيعتعالممرتبهازكهميزانهربهاعمالجملهازواشياءحقيقت

كمـال وشـدت ازانـد گرفتـه قـرار آندركـه ايمرتبـه نـسبت بهكنندصعودباالترمراتب

. بودخواهندبرخورداربيشتريوجودي

مـادي وطبيعـي عـالم موجـودات أضـعف كهعرضكهگوييمميمقدمهاينحفظبا

نـشĤت بـه اگـر ولـي . استناتوانجوهريواستقالليوجودازضعفشدتدليلبهاست،

بهرهمستقلوجوديازتواندميباشدبرخوردارقويوشديدوجوديازويابدنتقالاباالتر

. شودمند

نيزعرضپس. استوجوديوكمالشدتازبرخورداريجوهر،استقالليقيامعلت

اسـتقالل ازوبـوده خودبهقائمتواندميشودبرخوردارالزموجوديكمالوشدتازاگر

.باشدبرخورداروجودي

عـوالم زيـرا شـود، محقـق باالترعوالمدرتواندميتنهاعرضوجوديكمالشدتو

بيـشتري كمـاالت ازوشديدوجوديازطبيعتعالمبامقايسهدربرزخسرايهمانندباالتر

وجـودي اسـتقالل ازعالمآندرتوانندميدنيوياعراضهمهكهنحويبهاستبرخوردار

. باشندبرخوردار

اسـت، منـد بهـره بيشتريوجوديشدتازبرزخعالمبامقايسهدرنيزآخرتعالمو

برخـوردار برتـري اسـتقالل نتيجـه دروكمـاالت ازبيشتريمنديبهرهبادنيوياعراضلذا

. بودخواهند

اسـت چيـزي همـان عينـاً دارد،وجودآخرتوبرزخعالمدرآنچهكهشدثابتپس

جملـه از-اعـراض همـه كـه حـدي بـه بيشتريكمالوشدتابولياست،بودهدنيادركه

. دارندرااستقالليقيامبرقدرتكمال،ووجوديشدتهمهآنبودندارابا-اعمال

وقـوانين اسـاس برويابندتجسموتجوهرتوانندميباالترعوالمدراعمالاينكهنتيجه

. باشندداشتهدنيويرصوبامتفاوتهاييصورتعوالمآندرموجوداحكام

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

1390بهار ،  بيست و يكم، شمارهششم علوم اسالمي، سال پژوهشيفصلنامة علمي ـ /  114

: گويدمياخرويموجوداتهايويژگيبيانمقامدرنيزملكيجوادميرزامرحوم

ــالألعــــراضو« ــامفيهــ ــواهرأحكــ ــالمهــــذاجــ ــي (».العــ ــواد ملكــ ــرزا جــ ميــ

)309تبريزي،اسرارالصلوه،ص

: ميگويدنيزالغطاءكاشفمرحوم

نـه هـستند، مـار عينانشئهآندرمضمومهصفاتبگوئيمكهاستاينترصحيحتعبير«

ومغـز آخـرت واستآنپوستوآخرتغالفدنيازيراميشوند؛ماريافته،انقالباينكه

ــاطندراكنــونهــمآخــرتو. آنحقيقــت ــاب كاشــف الغطــاءالفردوس (».داردوجــوددني

)173-175األعلي،ص

)اعمال (اعراضانعداماستحاله
هـستند شدننابودحالدرهموارهاعراضكهدبوايناستداللمقدماتازديگريكي

نـابود ونيـست همـواره بـودن عـرض دليـل بـه هـم اعمـال وماننـد نمـي باقيزماندودرو

همچنـان ) 417،ص9حاني،منـشورجاويد،ج همـين نوشـتارو جعفرسب    105ص:ك.ر(.شوندمي

ايـن برانديگرواشاعرهمتكلمينطبرسي،االسالمامينومفيدشيخنوبخت،بناسحاقكه

. باورند

هـيچ ووجودنـد سـنخ ازاعمـال كـه انـد نـشده متفطننكتهاينبردانشمنداناينولي

شـيخ محمدحـسين آل     (.گـردد نمـي موجـود نيـز معـدومي هيچوشودنميمعدومموجودي

گويـد ميكهاستعقليبراهينمقتضايبهاينو)285كاشف الغطاء،الفردوس األعلي ،ص   

آندروگـردد نمـي معـدوم وجـه هيچبهديگركرد،تنبرهستيلباسويافتتحققآنچه

آندرآنبـر عـدم طريـان واستباقيهميشهاستيافتهتحققكهخودظرفدرومرحله

بــــديهيآنبــــودنمحــــالكــــهاســــتعــــدمووجــــوداجتمــــاعقبيــــلازمرحلــــه

)418،ص9سبحاني،جعفر،منشورجاويد،ج(.است

بـاقي وثابـت »مبـين امـام  «درچيزهمه: گويدميصراحتبهكريمقرآناينبرعالوه

. بودنخواهدمستثنيكليحكماينازهماعمالواست

: فرمايدميچنانكه
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ذلـك مناصغرالوالسماءفيالواألرضفيذرهمثقالمنربكعنيعزبماو«

)75/ونمل3/وسباء61/سوره يونس(».مبينكتابفيالّااكبرالو

وتـصرّم حالدرآنبهآندارد،زمانيوملكيوجههاينكهدليلبهانساناعمالآري

بـه ايـن وليرود؛ميبينازبعدزماندروشدهفانيماندنميباقيزماندودرواستزوال

گـاه هيچوموجودندخودخاصزمانيظرفدراعمالزيرانيست،آنشدنمعدوممعناي

عمـل كهزمانيظرفهمانمالحظهبااستممكنهمرستاخيززرودروشوندنميمعدوم

ديـدگان برابـر دروشـوند حاضـر اسـت پوشـيده خـود برهستيلباسوشدهمحققآندر

. دهندشهادتاوعليهوبگشايندسخنبهلبخويشصاحب

اوسـت عـوارض ازكههماواعمالاستمحفوظانسانوجودكهطورهمان «بنابراين

خـود بـه انـسان بـدن ومـاده كـه مختلـف هـاي صـورت تبـع بهعوارضاين. استمحفوظ

آندرامـا . استشدهعوضصورتكهرودميبينازهنگاميوليرودميبينازگيردمي

ايـن داشـت، حـال آندرانـسان كهصورتواستشدهصادرانسانازعملآنكهحالتي

.نيسترفتنيبينازواستآنلوازمازعمل

آنبـا مـالزم اعمـال وبـوده ديروزصورتايناينكهقيدباانسانانسانيصورتيعني

صـورت اسـت، زدهسـر اوازعمـل امـروز كـه بـدن ومـاده پس. نيستانعدامقابلواست

صـورت كـه طـور همـان و. اسـت گرفتهخودبهراامروزصورتودادهدستازراديروز

باگذشتهدرليكنونيستمشهودنيزبودآنمالزمكهياعمالنيست،مشهودامروزديروز،

)272-273،ص7حسيني طهراني،محمدحسين،معادشناسي،ج(».بودخواهداوهيئتقيدگذشته

موجـود همـواره خـود خاصمكانيوزمانيظرفدرماديموجوديهراينكهنتيجه

نبـودن ايـن ولينيستبعدزماندركهچندهر. استبرخوردارالزمقراروثباتازواست

كـه اسـت جهـت ايـن بـه . باشـد نميهستيصفحهازآنشدنمعدوممعنايبهبعدزماندر

: اندفرمودهمتألهحكماي

األولـي النشأةفيالمختلفاتوالدهرعالمفيمجتمعاتالزمان،عالمفيالمتفرقات«

والوحـدة عـالم مـن قربهـا واألوعيـة ألوسـعية ذلـك كـل واألخريالنشأةفيمتفقات
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)158ص،5جالمنظومة،شرح: ك. رنيزو241صمعاد،خميني،امام( ».البساطة

)اعمال (اعراضانتقالونقليااعادهامكان
اينكـه دليـل بـه اعمـال اوالًكـه اسـت ايـن اعمـال تجـسم منكـرين دالئلنهايينتيجه

تجسمبنابراين. استمحالعدومماعادهثانياً. شوندميمعدومصدورشانازپساند،اعراض

گرديـده معـدوم انـسان اعمـال زيـرا اسـت ممكنغيرآخرتسرايوبرزخعالمدراعمال

. بيابندتجسمتانيستممكنآناعادهديگرواست

روشـن كـامالً شـد دادهقبـل صـفحات دركهتوضيحاتيبهتوجهباشبههاينبهپاسخ

و داراي بعد باطني    نيستندمعدوموليانداعراضجهتيازچندهراعمالكهبيانبديناست

. بيابندتجسمآنجاسننوقوانينطبقآخرتسرايدرتوانندميپس. و ملكوتي هستند

سـؤال ايـن تـا گيـرد، نمـي صـورت اياعادهياوانتقالونقلاصالًاينكهدقيقترپاسخ

. استموضوعانتفاءبهسالبهنايومحال؟يااستممكناعراضاعادهآياكهشودمطرح

ملكـوتي وبـاطني وجهـه زماني،حوادثوموجوداتبودنوجهيدوبهتوجهبازيرا

وجهـه حفـظ بـا اعمـال اينكـه نـه شودميظاهرآخرتسرايدراستغيبعالمدركهآن

. شوندمنتقلآخرتجهانبهآندرتغييرياودنيوي

مكـان ازايگوشـه وزمـان ازايزاويـه درآدميرفتارواعمالهمهديگرعبارتبه

محـو روزگارصفحهازنيزرفتاروعملآنمكان،تغييرياوزمانگذشتباوافتدمياتفاق

زماندرآناحضارواعادهديگروگيردميقرارفراموشيبوتهدرحجابپسدرياوشده

. استممكنغيرديگرمكانوبعد

راانـد يافتـه تحقـق مكـان وزمـان ازخاصـي ظـرف دركـه رفتارولاعمااينهمهاما

مكـاني وزمـاني ظرفدررفتاروعملمشاهدهآنونموداحضارديگريطريقبهتوانمي

قـرار تحقيقموردهشتمبخشدرهمچنانكهواستآنباطنيوملكوتيصورتبهخودش

الزمقـرار وثبـات ازسـبب بـدين ودهبومجرّدماديحوادثواشياءملكوتيبعدگيردمي

. گيرندنميقرارفراموشيبوتهدرياونابوديمعرضدرهرگزوباشدميبرخوردار

بـا واستبرخوردارجاودانهودائميوجوديازآدميرفتارواعمالملكوتبنابراين
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موجـود نيزاكنونهمباشد،شدهسپرياستممكنآنوقوعازدرازيسالياناينكهوجود

خـود بـه انـسان هرگـاه روايـن از. شودنميسپردهفراموشيونسياندستبههرگزواست

اگـر عمـل ملكـوتي چهـره آنكـه ديـد خواهدبزند،خويشوجودملكوتبهسريوآيد

وعمـل بـاطن زيـرا . اوسـت خوشيوسرورمايهزيباست،اگروآزاردميرااواستزشت

فرسودگيوكهنگيمقهورونيستمكانوزمانحكمبهحكوممهرگزآنملكوتيچهره

. شدآنمتذكرورفتآنسراغبهتوانميزمانهردرجهتاينازشودنمياندراسو

سخني با عالمه مجلسي
استعالمانيمعدودازمجلسيعالمهشد،گفتهگذشتهمباحثطيدركهطورهمان

توجيـه رابـاب ايـن درواردهرواياتازبرخيوازدتميسخت»اعمالتجسم «نظريهبركه

9اعظـم رسـول از–غيبـت مـذّمت در–عايشهازروايتينقلازپسايشان. استنموده
: گويدميچنينكند،مينقل

لحـوم أكـل بمنزلةالغيبةأنلتعلماسنانهابيناللحممنمضغةحدثتباعجازهكأنهو«

عـن ": اسـت اينعايشهروايت. 257ص،75جاراألنوار،بحباقر،محمدمجلسي،( »الناس

. الـذيل طويلـة إمرئـةٌ فمـرّت اهللارسولِعندكُنتفإنّيبعضاًبعضكميغتبال: قالتعايشة

فقال. الذّيلطويلةأنهااهللا،رسولَيا: فقلت ظـي، : النّبـيإلف همـان (»لحمـي بـضعةَ فلفظـت

)256ص

: گويدميديگرجايدرو

يقـدم مثـال معـه خـرج : قبـره منالمؤمناهللابعثاذا: طويلحديثفيعبداهللابوقال«

الدنيا،فيالمؤمنأخيكعليأدخلتكنتالذيالسرورأنا: فيقولأنت؟من: فيقول... امامه

».ألبشركمنهعزوجلاهللاخلقني

بـسببه خلـق لمـا فإنهالمجاز،عليالسرورأنا: قولهفيالحمليكونأنيحتمل: أقولو

محمـد مجلـسي، ( ».لإلبتـداء أوللـسببية مـن ومنه،اهللاخلقني: قولهاليهيرشدكماعينهفكأنّه

)95ص،9جالعقول،مرآتباقر،

بـرادر بـه كـه هـستم سـروري همـان مـن : گويـد ميمؤمنبهتمثالاينكهدارداحتمال
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سـرور ادخالسبببهتمثالبلكهنباشدسرورخودتمثالوباشدمجازرساندي،مياتديني

مراخداوندكهمعناستبدينكهاست»منهاهللاخلقني «يجملهآنشاهد. باشدشدهآفريده

. استآفريدهسرورازمراخداوندياآفريدهسرورسبببه

: فرمايدميادامهدرو

لاألعمـا بـازاء يخلـق تعـالي اهللاأنّاألخبـار واآليـات حمليمكنأنهالحاصلو«

قيحهـا ليظهـر قبيحةصوراًالسيئةاألعمالبازاءوللناس،حسنهاليظهرحسنةصوراًالحسنة

جعلـه والمعـاد فيبتأويلالّااليستقيمالعقللطورمخالفبأمرالقولاليحاجةالومعاينة

رةاآلخـ والـدنيا تـشبيههم بـه يشعركماالخياليةاألمورإليإرجاعهوالمثاليةاالجسادفي

الدينالنكارمستلزمهذاوالمنامفياجساماليقظةفياألعراضأنواليقظةوالنومبنشأتي

والقـدماء الفالسفةيتبعوناهللا،رحمهمالمتأخرينأصحابنامنكثيرواالسالمعنالخروجو

مخالفـة مـن يـستلزمه عمـا ذاهلـين مذاهبهم،بعضفياألشراقيينووالمشائينالمتأخرين

)95ص،9جالعقول،تمرآباقر،محمدمجلسي،( ».الدينرورياتض

: عالمهسخنانبررسي
قـرار ارزيـابي ونقدموردكهاستتوجهقابلنكاتيمجلسيعالمهسخنانبررسيدر

: گيردمي

بـه غيبـت تجـسم بـر داللـت راعايـشه ازمنقولروايتمضمونايشاناينكه: اولنكته

گوشـت ايتكـه انـداختن يعني-عملاينكهگويدميونمودهانكارگوشتتكهصورت

غيبـت، سـرّ ازسـخنان آنواقعاًاينكهنهاستگرفتهصورتاكرمرسولاعجازبه-دهاناز

اسـت خواسـته اعجـاز اينباخدارسول. استانداختهدهانازعايشهكهاستگوشتهمان

. استمردمانگوشتخوردنچونهمغيبتعملكهدهدنشاناوبهراعملآنزشتي

كـه آيدميپيشپرسشاينهمبازاينبرافزون. استروايتظاهربرخالفاينولي

گوشـت خـوردن بـه راغيبـت عمـل چـرا نازيباوزشتاعمالهمهآنميانخدارسولچرا

اينكهياداردوجودمناسبتيآدميگوشتخوردنوغيبتبينآيااست؟نمودهتشبيهمردم

آدمـي گوشـت خـوردن بـه راغيبـت عملمناسبتيهيچبدونوخوددلخواهبهخدارسول
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رسـول واسـت مناسبتيمردمانگوشتخوردنوغيبتعملبينمسلّماًاست؟نمودهتشبيه

. استدادهانجامرااعجازيچنينمناسبتاينمالحظهباخدا

اسـت، مردمـان گوشـت دنخـور همـان غيبتحقيقتنپذيريماينكهفرضبربنابراين

وزشـت اعمـال ديگـر باكهداردوجودتناسبيدوآنبينداريماعترافمقداراينبهالاقل

تواننـد مـي عقلـي بـراهين اسـاس بـر صحيحتوجيهمناسبتهمينوجودونداردوجودناروا

. باشداعمالتجسممؤيد

»الـسرور ادخال «حديثردراصادقامامكالممجلسيعالمهمرحوماينكه: دومنكته

كـالم معنـاي حمـل دراوالًكهداشتتوجهنكتهاينبهبايدولياستنمودهمجازبرحمل

وجـود مجـازي معنـاي ارادهبردالايقرينههيچاينجادرواستالزمقرينهوجودمجازبه

رايقـي حقمعنـاي خـويش سـخن اينازمتكلمآياكهداريمشككهجاييدرثانياًوندارد

معنـاي . باشـد نداشـته وجـود مجازيمعنايارادهبرهمقرينهرامجازييااستنمودهاراده

ادبـي واصـولي كتبدرمطلباينبرهمچنانكه. مجازبرنهشودميحقيقتبرحملكالم

. استشدهپرداختهمستدلنحوبه

يعنـي اسـت آوردهمجـازي معنـاي ارادهبـر دليلياقرينهعنوانبهايشانكهآنچهثالثاً

اعمـال تجسمنفيبهنتيجهدروبودهايشانمدعايبرشاهدتواندنمي»منهاهللاخلقني«: جمله

حقيقـت شود،ميمصورومجسمخاصصورتيبهديگرعالمدركهعمليزيرا. بدهدرأي

عمـل اگـر كـه معنـي بـدين . اسـت عمـل همانباطنيوملكوتيوجههودنيويعملهمان

توانـد مـي مـثالً بـذر ثمرهوميوهكهآنثمرهوبذرهمانندنبودنيزمزبورتمثالنبود،دنيوي

: بگويـد پاسـخ درتمثـال كـه اسـت درستاعتباراينبهپسهستمبذرآنازمنكهبگويد

. استمعناهمينبهناظر»اآلخرهمزرعةالدنيا «معروفحديثوآفريدعملازمراخداوند

دانـد مـي عقلحكمخالفبررا»اعمالتجسم «نظريهمجلسيعالمهاينكه: سومنكته

عنـوان ذيـل درشـبهه ايـن بـه مـا . اسـت دانـسته جـوهر بهعرضتبديلامتناعراآنعلتو

خـودداري آنتكـرار ازلـذا . نمـوديم ارائـه كـافي جـواب »جوهربهعرضتبديلاستحاله«

. كنيممي
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مثـالي ومعـاد تأويـل باجز»اعمالتجسم «كهاندشدهيمدعايشاناينكه: چهارمنكته

بـر كههمدليليو. آيدنميدردرستخياليووهمياموربهآنگرداندنبازوآندانستن

آخرتوخوابعالمبهرادنيااعمالتجسمنظريهطرفدارانكهاستايناندآوردهخويشمدعاي

. خوابدرانداجسامبيداريدراعراضكهاندفتهگواندنمودهتشبيهبيداريعالمبهرا

جـسماني معـاد واعمالتجسمبهقولبينكهاستنمودهگمانمجلسيعالمهمرحوم

نمايـد، انكارراجسمانيمعادبايدشوداعمالتجسمبهقائلكسياگروداردوجودمنافات

در-جـسماني معـاد بااعمالسمتجارتباط-مسئلهاينبهما. استنادرستپندارياينولي

آملـي زادهحـسن اسـتاد كـالم بهاشارهتنهابارهايندرپرداختخواهيمآيندهمباحثطي

: كندميكفايت

زادهحـسن اهللاآيـت ( ».واحـد لبنمنيرتضعاناالعمالتجسموالجسمانيالمعاد... «

)436ص) 27حديث(ديثحچهلخميني،وامام871صالعيون،شرحفيالعيونسرحآملي،

انـد دانستهوهميوخيالياموربهمربوطرااعمالتجسممسألهايشاناينكه: پنجمنكته

تجـسم انـد، پذيرفتـه رااعمـال تجـسم نظريـه كـه فيلسوفانودانشمندانتماميكهحاليدر

بـاره نابدرآنهادهدنشانكهمدركيودليلهيچوانددانستهعينيوخارجيامررااعمال

فـيض وصـدرا مـال هماننـد دانـشمنداني نـدارد وجـود اندداشتهخياليووهمياموربهنظر

فلـسفي كتبدراند،داشتهنظربزرگاناينسخنانبهايشانشايدكهبهاييشيخياوكاشاني

آخـرت درموجـود صورواخرويحقايقكهاندنمودهتصريحنكتهاينبرخويشعلميو

موجـوداتي امـور، ايـن بلكـه نيـستند؛ انـسان، گمـان ووهمازبرخاستهوهميوخياليامور

مـادي عـالم موجوداتازشديدترثبوتيوترقويوجوديوهستندعينيثابتاتوخارجي

: گويدميبارهايندرالمتألهينصدرمرحوم. دارند

التـي الصورهذهبأنّناالذعاهوو... اآلخرةفيبالصورالتياالعتقادفيالرابعالمقام«

بـاب فـي هـي وحقيقيةثابتاتوعينيةموجوداتالنبوة،بهاأنذرتوالشريعةبهاأخبرت

الـصور هـي والعـالم هـذا موجـودات مـن أدوموأشدوأتموأقويالتحققوالموجودية

ــة ــدأ175ص،9جاســفار،صــدرا،مــال( ».المادي ــاد،ومب ــيضو495-496و427صومع ف

)889ص،2جاليقين،علمكاشاني،
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بيـداري بـه آخرتوخواببهدنياتشبيهمجلسيعالمهمرحومگويااينكه: ششمنكته

كــهاســتعلــياميرالمــؤمنينمــوليكــالمصــريحنــصايــنكــهحــاليدرنــداردقبــولرا

)55صكلمه،صدبرشرحميثم،ابن( »إنتبهواماتوافإذانيامالناس«: فرمايدمي

. شوندميبيداربميرندكهزمانياندخوابدرمردم

توجيـه وتأويـل مـستلزم بيـداري بـه آخرتوخوابعالمبهدنياتشبيهتنهانهبنابراين

زمـاني تـا مردمـان كـه استحقيقتييكبيانبلكهنيستاندانستنپنداريوخياليومعاد

ازدنيـا ايـن درآدمـي هكـ چرابرندنميپيآنحقيقتبهبرندميسربهطبيعتنشئهدركه

فـرو خـواب دركـه كـسي بسانبردميسربهغفلتدرعالماينملكوتيحقايقازبسياري

ازيـك هـيچ ازنيـز خوابازبيداريازپسواستخبربيخودپيرامونحوادثازورفته

ناديـدني كنـد مـي سـفر آخـرت سرايبهدنيااينازكههميناماشودنميآگاهحوادثآن

آنهـا ادراكقدرتظاهريحواسباهرگزكهشنودميراهاييناشنيدنيوبيندميراهايي

. استآخرتدربيداريمعناياينونداشترا

مجلـسي عالمـه درباره-الشريفسرهقدس-خمينيامامحضرتكالمنقلپاياندر

: فرمايدميايشان. باشدميبخشاينختامحسن

ذكـر كـه اسـت شـده صـادر جليـل محـدثين ازبعـضي ازغريبيمكالمقامايندرو«

بـه قـول بينباشدميمنافاتكردندگمانكهاستآنازناشيآنو. استاوليآننكردن

كـه »تمثّـل  «يكلمهو. استآنمؤكدمطلباينكهباجسماني،معادبهقولواعمالتجسم

فتمثـل «: اسـت متعـال خدايقولدركهاستتمثليمثلاستآمدهشريفحديثايندر

. باشـد گمانوخيالآنكهنهشود،ميمتمثلجسمانيتصورتبهحقيقتاًكه»سوياًبشراًلهل

مطـابق آنكـه بـا خـود، ظـاهر ازراروايـات وآيـات ايـن امثالكردنصرفصورتهردر

وآيـد نمـي درسـت ماعقلبهآنكهمجردبهاست،مقررخودمحلدركهاستقويبرهان

حــديثچهــلخمينــي،امــام( ».نيــستمستحــسناســت،فالســفهوحكمــامــذهبمطــابق

)439ص) 27حديث(
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