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  مقدمه

تكليف بر اين فرض استوار است كه  1.است» مكلّف«بيني كالمي، حيوان جهانانسان در 
ها آگاهانه و آزادانه  زند و چون انجام آنانسان، فاعل كارهاي نيك و بدي است كه از او سر مي

بر همين اساس، متكلمان متقدم براي شناخت . است، استحقاق پاداش يا كيفر به همراه دارد
در نتيجة اين رويكرد، از . لعه و بررسي چگونگي وقوع فعل از او روي آوردندماهيت انسان، به مطا

از اين روست كه . صفات گوناگون انسان، قدرت و حيات ـ كه شرط آن است ـ اهميت ويژه يافت
بردن به ماهيت آن، راه چاره را  شناسد و براي پيمي» ذات حي فعال«سيد مرتضي، انسان را 

  .ررسي كنيم و ببينيم كه قدرت و حيات انسان، وابسته به چيستندبيند كه بدر اين مي
خود، ذهن متكلمان را با اين مسئله درگير كرد كه اگر انسان، زنده و نوبة صفت حيات، به 

كه از آراي فيلسوفان خصوص اگر حيات ـ چنانميرد؟ بهبرخوردار از حيات است، چگونه مي
  نابودي، يا انتقال؟ : و اصوالً مرگ چيست آيد ـ ذاتي نفس انساني باشد؛برمي

در اين مقاله، نظر سيد مرتضي را دربارة حقيقت انسان و مرگ، با روش توصيفي ـ تحليلي 
گرچه دربارة چيستي انسان و چگونگي زندگي پس از مرگ از ديدگاه سيد مرتضي، . كاويممي

تالش نشده آراي سيد مرتضي بر  ها كدام از آن، اما در هيچ2تر مقاالتي نگاشته شده استپيش
  .شناختي عصر او تبيين شود اساس مفاهيم و مباني جهان
ها را كه به  شناختي متكلمان متقدم ياد شد؛ جا دارد برخي از آناز مفاهيم و مباني جهان

گفته شد كه متكلمان، انسان را به عنوان . كنند توضيح دهيمفهم آراي سيد مرتضي كمك مي
كه فاعل آن چه كسي باشد ـ به سه دسته  نظر از اين ها فعل را ـ صرف آن. ندشناختفاعل مي

واسطة فعل ديگر حادث ها فعل يا بي مبتدأ، مخترَع و متولِّد، زيرا از ديدگاه آن: كردندتقسيم مي
شود، مانند شكستن شيشه پس از ميناميده » متولد«واسطه فعلِ با. شود، يا با واسطة آنمي

فعل : شودنوبة خود به دو دسته تقسيم مي واسطه بهفعلِ بي. گ به سوي آنپرتاب سن
                                                        

ديگر موجودهاي زنده به  شود، هرچند ذات حيناميده مي» انسان«به نظر سيد مرتضي، ذات برخوردار از حيات ما . 1
و معاد در  از سوي ديگر، متكلمان متقدم، از ماهيت انسان. شودخوانده مي... يگري چون ملك، جن، بهيمه وهاي دنام

   .كردند، از اين جهت كه انسان مخاطب تكليف است و بايد فرجام زندگي او را دانستبخش تكليف بحث مي
هاي نظريه«نقي خداياري، ؛ علي60ش ،نقد و نظر، »نفس و معاد از ديدگاه سيد مرتضي«عليرضا اسعدي، : نك( .2

؛ و حسن يوسفيان 61، شنقد و نظر، »ها در تبيين آموزه معاد هاي ميانه و كاركرد آنشناسي متكلمان امامي سده نفس
معرفت ، »حقيقت انسان و تأثير آن در تبيين حيات پس از مرگ، از نگاه سيد مرتضي«صحبت، و مرتضي خوش

  .)9، شكالمي
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نامند، مانند دراز مي» مبتدأ«آيد كه متكلمان آن را اي كه در محل قدرت پديد ميواسطه بي
  كردن دست براي برداشتن سنگ ـ البته بنا بر نظر كساني كه معتقدند قدرت انسان در 

پيوندد كه اي كه در بيرون محل قدرت به وقوع ميواسطه و فعل بيهاي او نهفته است ـ، عضله
نام دارد و نمونة بارز و برجستة آن و چه بسا تنها مورد آن، آفرينش جهان به دست » مخترع«

  . خداست
ترين اندام بدن است، حال يا به  مهم» قلب«چنين گفتني است از نگاه متكلمان متقدم،  هم

  .خواندنداست يا جايگاه صفات انسان كه متكلمان فعل قلب مي اين علت كه جايگاه انسان
درآميختن «است كه بنا بر تعريف خود سيد مرتضي، عبارت است از » بِنيه«اصطالح ديگر، 

ها حكم يا نامي پيدا كند كه براي افرادش  اجزاي داراي اعراض مخصوص، طوري كه آميزة آن
در فلسفه را به عناصر چهارگانه محدود نكنيم،  اگر مزاج). 165: 2ق، 1405مرتضي، (» نباشد
  .توانيم بنيه را معادل آن به شمار آوريممي

متكلمان به . است» معاني«و جمع آن » معنا«مفهوم ديگري كه بسيار به كار رفته است، 
از جملة اعراض، حركت و سكون و . گويندنامند، معنا ميمي» عرض«آنچه فيلسوفان اصطالحاً 

مندي جسمند و به نظر متكلمان، استمرار وجود جسم، پس از  افتراقند كه الزمة مكاناجتماع و 
در اصطالح متكلمان، به اين چهار عرض اشاره » اكوان«. ها وابسته است لحظة حدوث، به آن

بعضي از متكلمان، استمرار وجود . بقاست / اند، فنااز ديگر اعراضي كه متكلمان برشمرده. دارد
لحظه خداي تعالي آن را در به دانستند كه لحظه دوث را به علت عرض بقا ميجسم پس از ح
خود  خوديكه بعضي ديگر باور داشتند جسم پس از حدوث، به  حالي كند؛ درجسم خلق مي

  .آفريندها خدا عرض فنا را مي اند، براي نابود كردن آنماند، اما چون اجسام نابودشدني باقي مي

  ز ديدگاه سيد مرتضي ماهيت انسان ا
او چندين معناي لغوي براي نفس . گذاردسيد مرتضي بين نفس، روح و انسان فرق مي

دادن آن، از جرگة حيات خارج  ها كه با از دست نفس انسان و ديگر حيوان: شمرد؛ از جملهبرمي
مرتضي، ( »نفُسه َفَعَل ذلك فالنٌ «؛ و ذات شيء، مانند »كّل نفٍس ذائقه الموت«شود، مانند آيه مي

: كندچنين دو معنا براي روح ذكر مي او هم). 104ـ102 :تابي؛ مرتضي، 9ـ7 :2، 1ق، 1403
كشيدن و شرط حيات است؛ و دوم، جسمي يكي، هواي سردي كه در قلب هست و مادة نفس 

خود او ). 271 :2، ق1405مرتضي، (كه در بدن حيوان روان است و محل حيات و قدرت است 
به نظر ما، صحيح اين است كه روح عبارت است از : گويددهد و ميي نخست را ترجيح ميمعنا
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به . وآمد است و حيات به تردد آن وابسته استهوايي كه در منفذهاي ذات حي ما در رفت
  شود؛ و سپس نتيجهكند، روح گفته نميهمين دليل، به آنچه در منفذهاي جماد تردد مي

در تأييد معناي يادشده، به ). 130 :1ق، 1405مرتضي، (روح، جسم است گيرد كه بنابراين مي
كه از صفات » نفخ«و » نفث«اين نكته استشهاد شده است كه در قرآن، روح، با تعبيرهاي 

  ).338: 11، 1962عبدالجبار، (اجسام دقيق است، به كار رفته است 
اند وعلي و ابوهاشم جباييقاضي عبدالجبار، به استادانش ـ كه به تصريح شيخ مفيد، اب

دانستند، با مي 1دهد كه انسان حي قادر را همين شخصـ نسبت مي) 59 ):ج(ق 1413 مفيد،(
هاست و هم اوست كه امر و نهي و  اين بنيه و ساختار خاص كه ماية امتياز او از ديگر حيوان

 ي در اويند، نه بهامدح و ذم متوجه اوست؛ و حي قادر است به سبب حيات و قدرت كه معاني
كند و انسان را سيد مرتضي اين تعريف را تأييد مي). 311 :11، 1962عبدالجبار، (خود خودي 

بينيم ـ و نه بخشي از آن ـ هاي گوناگون كه با چشم ميشده از اندامهمين مجموعة تشكيل
  ).114: ق1411مرتضي، (شناسد مي

  ها و مقدمات ديدگاه سيد مرتضي فرضپيش
  : ها و مقدمات زير تكيه داردفرضفكرانش بر پيش تدالل سيد مرتضي و هماس
شناختند مي» مخاطب تكليف«متكلمان، انسان را ). فرض دينيپيش(انسان مكلف است . 1

  گرفتند كه ماهيت انسان هرچه باشد،و چون قدرت و حيات شرط تكليف است، نتيجه مي
اين وصف، براي تحليل ماهيت انسان، راهي جز اين  با. شك از قدرت و حيات برخوردار استبي

  خصوص، اين دو صفت در ما قائم به چيست؟ پيش رو نداريم كه بررسي كنيم صفات انسان و به
مرگ، پايان زندگي نيست و انسان پاداش و كيفر كارهاي نيك و بد خويش را در آخرت . 2

شوند كه انسان اجزائي اعاده مي/ عين/ ؛ بنابراين هنگام رستاخيز،)فرض ديني پيش(خواهد ديد 
اند و هم او بوده كه سالي همواره در او ثابت بوده داند كه از كودكي تا بزرگاز راه خودآگاهي مي

كرده و به تناسب كارهاي نيك يا بدي كه انجام داده است، استحقاق مدح و پاداش، يا اراده مي
رو، اعادة اطراف بدن و اجزائي كه در اثر چاقي  از اين). 146: ق1411مرتضي، (ذم و كيفر دارد 

: ق1411مرتضي، (شوند و در استحقاق مدح و ذم نقش ندارند، ضرورت ندارد به پيكر افزوده مي
كند كه معاد را اعادة حيات چنين، به نظر برخي متكلمان اشاره مي سيد مرتضي، هم). 152

                                                        
  .كردندرا بر قالب و پيكر انسان اطالق مي »شخص«تقدم، متكلمان م. 1
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اين دسته از متكلمان،  بنا بر تصور). 153: ق1411مرتضي، (كردند، نه اعادة حي تفسير مي
ممكن است پس از مرگ، اجزاي بدن تغيير كنند و جزء موجود زنده ديگر شوند، اما حيات آن 

داند، به سيد مرتضي اين تصوير از معاد را مردود مي. گردد ماند و دوباره به آن باز ميپايدار مي
اعاده شود، حي است كه داراي اجزاست،  اين دليل كه آنچه مستحق ثواب يا عقاب است و بايد

توانيم اين نتيجه را هم بگيريم كه از از آنچه گفته شد مي). 153: ق1411مرتضي، (نه حيات 
ديدگاه سيد مرتضي، هويت شخصي و آگاهي و ارادة انسان، صرفاً به تركيب اجزاي اصلي و 

 .حياتي بدن وابسته است
  شيء را از راه صفاتش] ماهيت[دارد و بنابراين علم به ذات، بر علم به صفات تقدم . 3
، زيرا علم به صفت، بدون علم به )شناختيفرض فلسفي ـ معرفت پيش(توان شناخت نمي

از سوي ديگر، چون ). 113: ق1399؛ طوسي، 312: 11، 1962عبدالجبار، (موصوف محال است 
هي جز استدالل براي ، را)317: 11، 1962عبدالجبار، (علم به ذات انسان ضروري نيست 

فكرانش، براي  كه خواهيم ديد، سيد مرتضي و همچنان با اين حال، هم. شناخت آن نيست
گونه حل  شايد اين تناقض ظاهري را بتوان اين. اندآوردهتعريف ماهيت انسان، از صفات او دليل 

اين بود كه ذات توان شناخت، كه ماهيت شيء را از راه صفاتش نمي ها از اين كرد كه مراد آن
  آمدههمتوان به صفاتش فروكاست؛ برخالف نجار كه جسم را اعراض گردهيچ چيزي را نمي

 ). 266: 2003؛ بغدادي، 142: 1992بغدادي، (دانست مي
آورد، مبتدأند؛ نه مخترع و نه متولد، زيرا افعالي كه انسان در اطراف بدن خويش پديد مي. 4

آيد، نه انسان كه قدرت او زايد بر ذات الي كه قادر لذاته است برمياختراع فعل تنها از خداي تع
؛ براي توليد فعل در اطراف بدن هم بايد قلب، با جذب و )322 :11، 1962عبدالجبار، (اوست 

، حركاتي را دومينووار، يكي پس از ديگري، در اجزاي بدن پديد آورد تا به طرف آن برسد 1دفع
 كه در اين صورت، افعال انسان جبري) 329: 11، 1962لجبار، ؛ عبدا115: ق1411مرتضي، (

) 331ـ329: 11، 1962عبدالجبار، : ك.ر(خواهند بود و استحقاق مدح و ذم به بار نخواهند آورد 
  . و در نتيجه، تكليف نامعقول خواهد بود

ترين مقدمات استدالل سيد مرتضي، در توجيه ديدگاهش دربارة  اين اصل، يكي از مهم
راوندي و معمر را نقد و رد اهيت انسان است، زيرا با تكيه بر آن آراي كساني چون اسواري، ابنم

اي از شناسيم، همچون ديگر اجسام، تودهبه نظر اسواري، جسمي كه به نام انسان مي. كندمي

                                                        
  .جذب و دفع قلب، همان انقباض و انبساط عضله بطني قلب و به تعبير پزشكي، سيستول و دياستول است. 1
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 اجزاي اليتجزاي بسيار است كه تنها يك جزء آن كه در قلب جا دارد، انسان است و بقية اجزا،
، 1962 عبدالجبار، ؛59 ):ج(ق 1413مفيد، (اند بهرهو از حيات، علم و قدرت بي همگي، مرده

بر اين تعريف اشكال شد كه اگر انسان جزء اليتجزي و روحِ ). 114: ق1411؛ مرتضي، 311 :11
كه انسان در ديگر حالي  گرفته در قلب باشد، بايد درد را تنها در قلبش احساس كند، درجاي

  همين امر). 332: 11، 1962عبدالجبار، (كند عضا و جوارحش نيز درد را احساس ميا
راوندي را واداشت تا نظريه را اصالح كند، به اين شكل كه چنين نيست غير از انسان، اجزاي ابن

ديگر بدن مرده باشند؛ همة اجزاي بدن، اعم از انسان و غيرانسان، داراي روح و از حيات و 
تنها فرقي كه انسان با اجزاي غيرانسان . كننددارند و در نتيجه، درد را احساس ميادراك برخور

دارد، اين است كه عالوه بر حيات و ادراك، از قدرت و اراده نيز برخوردار است و از همين رو، 
  ).333ـ332 :11، 1962عبدالجبار، (دهد بين اجزاي بدن، تمانع قدرت رخ نمي

كه مگر قلب چه خصوصيتي دارد كه  ساز نشد، زيرا در تبيين اينراوندي چارهحل ابنراه
هاي ديگر بدن، درماند، چون اگر كند و نه ارواح اندامگرفته در آن حلول مي قدرت در روحِ جاي

گرفته در قلب، محل قدرت است كه اگر از آن جدا شود، تدبير  گفته شود به اين دليل روحِ جاي
پاشيدن بنية گردن يا همگردد، پاسخ اين است كه با ازيو تصرف براي انسان ناممكن م

و اگر گفته شود به . دهدميرد و توانايي تدبير و تصرف را از دست ميريزي نيز انسان مي خون
كند، كند، پاسخ اين است كه اگر اراده در قلب حلول مياين دليل كه اراده در قلب حلول مي
كه قلب محل قدرت است،  اگر اولي داللت دارد بر اين. شودفعل مبتدأ در اطراف بدن پديدار مي

كه همة اطراف بدن، از حيات و قدرت برخوردارند كه در اين  دومي را بايد دليل گرفت بر اين
ها بعيد  اي خواهد بود از موجودهاي حي بسيار كه تمانع قدرت بين آنصورت انسان مجموعه

  ).117ـ116: ق1411؛ مرتضي، 334ـ333 :11، 1962 عبدالجبار،: ك.ر(نيست 
ها، چون قدرت صفت  راوندي اين بود كه طبق نظر آناشكال ديگر نظرية اسواري و ابن

كه حركتي را در اطراف بدن ـ مثالً دست و پا ـ  انسان است و انسان در قلب جاي دارد، براي اين
زاي بدن اين كار را بكند، يا پديد آورد، يا بايد باواسطه و از راه توليد دومينووارِ حركات در اج

كه گفته شد ـ تنها از راه جذب چنان توليد حركت ـ هم. ها واسطه و از راه اختراع فعل در آنبي
كه از قلب به آن حركت آنكند، بيكه دست حركت ميحالي  پذير است، دريا دفع قلب امكان

تراع حركت نيز تنها از فاعلي و اخ) 329: 11، 1962؛ عبدالجبار، 115: ق1411مرتضي، (برسد 
  ).322 :11، 1962عبدالجبار، (آيد كه بذاته از حيات و قدرت برخوردار است برمي
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اين مقدمه در رد نظر ). شناختيفرض فلسفي ـ جهانپيش(تداخل اجسام ممتنع است . 5
 :ق1408بغدادي،  ؛333 :تابياشعري، (پنداشت نظام است كه انسان را روح و جسم لطيف مي

هاي گوناگون، نقش بدن و جسم كثيف  چنين، منتقدان به بيان هم). 93 :1992؛ بغدادي، 117
كه انسان با بدنش گرما و سرما و درد را  انسان در ماهيت او را گوشزد كردند، از جمله اين

. 339: 11، 1962عبدالجبار، (كند؛ پس بايد بدن از حيات و قدرت برخوردار باشد احساس مي
عالوه، چگونه است كه وقتي سر بريده، يا بدن  به. 1)115ـ114: ق1411مرتضي، : ك.ين رچن هم

مرتضي، (شود، نه؟ گردد، اما هنگامي كه دست يا پا قطع ميشود، روح تلف ميدو نيم مي
  خصوص اشكال آخر، برخي از متأخران رابه گفتة سيد مرتضي، همين امر، به) 119: ق1411

: 1399؛ طوسي، 105: ق1414مرتضي، (اخشيد  ديگر، كسي نيست جز ابنـ كه بنا بر منابع 
ـ بر آن داشت تا انسان را جسم رقيق روان در بدن تفسير كند ) 291: ق1412؛ حمصي، 113

گردد، برخالف  شود و تلف ميكشيده و جمع نميشود، درهمكه وقتي گردن زده يا دو نيم مي
؛ و به )291: ق1412؛ حمصي، 119: ق1411مرتضي، (شود زماني كه دست يا پاي او قطع مي

سيد مرتضي . پا كندواين ترتيب كوشيد براي اشكالي كه بر نظرية نظام شده بود، پاسخي دست
ماندن شدن انسان و در نتيجه، زنده جمع  كشيده وكند، زيرا درهمتالش او را ناكام ارزيابي مي

پذير است پس از قطع سر نيز عقالً امكان كه پس از قطع دست ممكن است،چنان او، هم
 ).119: ق1411مرتضي، (

اي كه مركزيت يك اي را بسازند، به گونهپارچه توانند هويت واحد و يكاجزاي كثير مي. 6
فرض فلسفي ـ پيش(پارچگي آن نزند  اي به وحدت هويت و يكعضو در آن ـ مثالً قلب ـ لطمه

 ). شناختيجهان
اي نضمام چيزي كه داراي حيات نيست به غير حي ديگر، مجموعهممكن است از ا. 7

 ). شناختيفرض فلسفي ـ جهانپيش(برخوردار از حيات پديدار شود 
 في علم الكالم ةالذخيردر توضيح اين دو مقدمه گفتني است از اشارة سيد مرتضي در 

  را جزء اليتجزينظر متكلماني كه از سويي، انسان آيد كه بخش مهمي از اختالف برمي
ها به دو  شمردند، در پاسخ آندانستند و از سوي ديگر، تداخل اجسام را نيز ممتنع مينمي

                                                        
برد، اما قاضي عبدالجبار آن را به ادراك گرما و سرما و سيد مرتضي ادراك حسي را مطلق به كار مي ،ناگفته نماند. 1

هاي بدن مانند چشم و گوش كه هاي حسي، اندامكند، به اين دليل كه به باور متكلمان، در ديگر ادراكمحدود مي درد
بسا به خاطر  ها چه نقش دارند و از اين رو، اختالل و نابساماني در ادراك آن ،اي هستندهر كدام داراي ساختار ويژه

336: 11، 1962عبدالجبار، (ات هاي حسي باشد، نه عدم حياندام اختالل در خود.(  
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اي از اجزا تواند قائم به مجموعه كه آيا يك صفت مي نخست اين: پرسش اساسي زير ريشه داشت
اي جموعهكه آيا از انضمام چيزي كه داراي حيات نيست به غير حي ديگر، م باشد و دوم اين

ها، چون قاضي عبدالجبار  بعضي از آن) 117: ق1411مرتضي، (آيد؟ برخوردار از حيات پديد مي
  پيروي از ابوعلي و ابوهاشم جبايي، با قبول اين اصل كه ممكن استو سيد مرتضي، به 
  ديگر تركيب شوند و هويت واحدي را بسازند، انسان را همين بنيه و ساختار اجزاي كثير با يك

هاي گوناگون دانستند و بعضي ديگر، چون معمر و شيخ مفيد، كه منكر شده از اندامتشكيل
فرضي بودند و باور داشتند كه هويت واحد انسان بايد به ذات واحدي وابسته باشد، چنين پيش

گرفته در قلب، بلكه انسان جزء اليتجزي است، اما نه جزء اليتجزاي جاي: طرحي نو درانداختند
مند است و تماس و جدايي و حركت و  يگري از جزء اليتجزي كه به تعبير اشعري، نامكاننوع د

معادلي كه شيخ مفيد براي ). 332ـ331 :تابياشعري، (سكون و ديگر اعراض در آن راه ندارد 
مفيد، ؛ 60 ):ج(ق 1413مفيد، (» جوهر بسيط«اين نوع جزء اليتجزي يافت، اصطالح فلسفي 

 .است) 77 ):الف(ق 1413مفيد، (» نفس«) 91 ):ب(ق 1413
. كند؛ پس قادر نيز بايد يكي باشديابد كه با يك اراده تصرف ميانسان در درون خويش مي

وحدت هويت شخصي، بر اساس ديدگاه كساني كه انسان را جزء اليتجزايي در قلب، روح بسيط، 
ها كه  جباييان و پيروان آن سادگي قابل تبيين بود، برخالف ديدگاه دانستند، بهيا نفس مي

آمده ار اجزاي هماي گرداين امر البته از كساني كه جسم را مجموعه. نمودغريب و نامأنوس مي
شايد . آور نيستانگاشتند و حداكثر به مزاج عناصر چهارگانه باور داشتند، شگفتاليتجزي مي

بايي خطور كرد كه غير از اجتماع براي نخستين بار به ذهن پويا و تيزبين ابوعلي و ابوهاشم ج
سازد، بايد گونة ديگري از تركيب نيز باشد كه اختصاص فيزيكي جوهرهاي فرد كه جسم را مي

ديگر  اي به يكدر اين نوع تركيب، اجزاي اليتجزي با ساختار ويژه. به موجودهاي زنده دارد
ند رطوبت و گردش خون و بودن شرايط ديگر، مان شوند كه در صورت فراهم متصل و ضميمه مي

در . گردندي اجزا به يك شيء بدل ميشود و مجموعههواي دم و بازدم، حيات در آن پديدار مي
كه طبق نظر متكلمان قلب است ـ كه حيات و قدرت در بخشي از بدن ـ با اين نتيجه اين فرايند،

  شوديل گفته نميشود و به همين دلكند، كلّ مجموعه به حي و قادر توصيف ميحلول مي
: 11، 1962عبدالجبار، (شود كه انسان زنده است كه مثالً دست زنده است، بلكه گفته مي

  ). 355ـ351
  رو شده بود ـ درستسيد مرتضي، نظرية معمر را ـ كه با اقبال شيخ مفيد نيز روبه

ن پيكر باشد و اگر انسان ـ يعني، ذات حي و فعال ما ـ خارج از اي: دانست؛ به اين دليل كهنمي
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ها، قائم به آن ذات  نه در آن، بايد افعال را ابتدائاً در آن اختراع كند، زيرا قدرت بنا بر ديدگاه آن
  ).115: ق1411مرتضي، (طور  تالي باطل است؛ پس مقدم هم همين. است و نه اين پيكر

فعل داده  در توضيح تالزم مقدم و تالي بايد گفت با توضيحي كه در مقدمه دربارة اقسام
جا كه قدرت صفت انسان است، نه بدن، حركت و سكوني شد، اگر انسان غير از بدن باشد، از آن

آورد، چون در بيرون محل قدرت است، فعل مخترع خواهد  كه انسان در بدن خويش پديد مي
كه  آيد كه قادر لذاته است، نه انسانكه اختراع فعل، تنها از خداي تعالي برمي بود، در حالي

. رود، مگر با وساطت فعل ديگرهايش فراتر نميها و عضلهقدرتش محدود است و از حدود اندام
در اين . به عبارت ديگر، اگر انسان غير از بدن باشد، بايد محل قدرت هم غير از بدن باشد

آورد، چون از سويي، در بيرون محل صورت، حتي حركتي كه انسان در اطراف بدنش پديد مي
در نتيجه، به حركت . است و از سوي ديگر، با واسطه و از راه توليد نيست، مخترع استقدرت 

دادن درآوردن دست ـ مثالً ـ درست مانند اين است كه كسي ورقة كاغذ يا قلم را بدون تكان 
  .واسطه، به حركت درآورداطراف بدن ـ مثالً دست ـ، بي

  :وردآسيد مرتضي، براي ابطال تالي، چندين شاهد مي
جا كردن جسم سنگين با يك دست ايم كه جابهبيش تجربه كردهوهمة ما كم :شاهد اول

جا گيريم، توانايي جابهبرايمان دشوار و گاه نامقدور است، اما وقتي از دست ديگرمان كمك مي
 پي تواناز همين جا مي. شودكنيم، يا انجام آن براي ما آسان و هموار ميكردن آن را پيدا مي

  ). 115: ق1411مرتضي، (هاي بدنش نهفته است ها و عضلهبرد كه نيرو و قدرت انسان در اندام
توانست بايد مي توانست در بيرون محل قدرتش فعل اختراع كند،اگر انسان مي :شاهد دوم

مرتضي، (دادن دستانش را ندارد، به حركت درآورد  گيري را كه قدرت تكان بيمار ناتوان و زمين
  .، زيرا قدرت، طبق فرض، صفت انسان و قائم به اوست، نه بدن)116ـ115: ق1411

اگر فاعل مجاور بدن يا حالّ در آن نباشد و فقط فعل را در آن اختراع كند، اين  :شاهد سوم
به . شوند، به شخص خاص نسبت دادآيد كه نتوان افعالي را كه در بدن ظاهر مي اشكال پيش مي

ن غير از بدن باشد كه صرفاً رابطة تدبيري با آن دارد، چگونه است كه بيان ديگر، اگر انسا
سازد، تنها بدن او را را مي Aجوهري بسيط ـ البته به تعبير شيخ مفيد ـ كه هويت شخص 

ها نسبت يكسان  كه با هر دوي آن حاليرا، در  Bكند، نه بدن شخص ديگري مثالً تدبير مي
  ) 117ـ116: ق1411مرتضي، (دارد؟ 

به گفتة سيد مرتضي، نه تنها قدرت، بلكه اراده و خستگي و درد نيز به بدن وابسته است، 
شود، ور ميچنين زماني كه در فكر و استدالل غوطه هم. يابدزيرا انسان اراده را در قلبش مي
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ها نباشد، احساس خستگي  اگر قلب محل آن. كندخستگي و درد را در ناحية قلبش احساس مي
حيات نيز به ) 116: ق1411مرتضي، (در قلب و يافتن اراده در آن چه توجيهي دارد؟  و درد

عالوه،  به. ميردشود، ميزده يا دو نيم ميبدن وابسته است، به اين دليل كه وقتي كسي گردن 
كه اگر  ميرد، اما با دومي نه، در حاليچه فرقي بين قطع سر و دست است كه با اولي انسان مي

هاي بدن نسبت يكسان خارج از اين پيكر باشد و مجاور يا حالّ در آن نباشد، با همة اندام انسان
  ).117: ق1411مرتضي، (دارد 

اند، بايد حكم كرد انسان حال كه ادراك، قدرت و حيات انسان، همگي، به بدن وابسته
قدرت را براي او  تبع آن، علم واش كه حيات و به چيزي جز اين بدن ـ البته با ساختار ويژه

  .گرداند ـ نيستممكن مي

  آراي متكلمان دربارة چيستي مرگ 
بسياري از متكلمان متقدم، حتي كساني چون شيخ مفيد كه براي انسان نفس قائل بودند، 

آيا وجود انسان . 1: هايكردند، گرچه به تناسب پاسخي كه به پرسشمرگ را نابودي تصور مي
  شود؛ و بنا بر فرض نخست،لحظه حادث ميبه كند، يا لحظه  ميپس از حدوث استمرار پيدا 

اند، تصويرها و يابد، يا به سبب عرض بقا، داده خود استمرار ميخودي  آيا وجود انسان به. 2
به نظر نظام جوهر و : اند، به اين شرحهاي گوناگوني از چگونگي نابودي انسان پرداختهنظريه

ها كافي است خداي تعالي  شوند؛ پس براي نابودي آنحادث مي لحظه خلق و به جسم لحظه
 .ها بشويد دست از آفرينش آن

آوردند كه همگي، علم ضروري نگري ما شاهد ميمخالفان، در مقام نقد، از شهود و درون
جا كه ديگر جواهر و  كه همان شخص ديروزي هستيم؛ پس انسان باقي است و از آن داريم به اين
؛ 443: 11، 1962عبدالجبار، (ها نيز بايد باقي باشند  جنس انسانند، آننخ و همساجسام هم
لحظه به اگر جوهر لحظه : كندسيد مرتضي دليل ديگري اضافه مي). 146: ق1411مرتضي، 

حادث شود، مدح و ذم آن قبيح خواهد بود، زيرا مدح و ذم، پس از وقوع فعل، زماني سزاوار 
مرتضي، (شود، همان كسي باشد كه كار نيك يا بد كرده است ذم مي است كه كسي كه مدح يا

شايد گفته شود كه چرا فرض نكنيم خداي تعالي، جوهر را در هر لحظه از نو ). 146: ق1411
كه همان جوهر پيشين است؟ پاسخ سيد مرتضي اين است كه در اين  كند، در حالي خلق مي

  دو زمان متوالي و پيوسته، در دو مكان ناپيوسته صورت، عقالً بايد ممكن باشد كه جوهر در
كه مسافتي را طي كند، از آنـ مثالً لحظة اول در بغداد و لحظة دوم در بصره ـ خلق شود و بي
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جايي به جاي ديگر منتقل شود، زيرا اگر وجود جوهر در لحظة دوم نيز همانند لحظة قبل به 
كه در لحظة نخست مخير بود، او را در هر شهري نچنا خدا و قدرت و ارادة او وابسته باشد، هم

كه بخواهد خلق كند، در لحظة دوم نيز بايد بتواند او را در هر كجا كه اراده كند، بيافريند 
  ). 147ـ146: ق1411مرتضي، (

خودي  به: كند؛ اما چگونهبنابراين، وجود جواهر و اجسام پس از حدوث استمرار پيدا مي
كند، برخالف شيخ مفيد كه بقا؟ سيد مرتضي گزينة اول را اختيار مي خود، يا به سبب عرض

نظر ـ كه البته به ظاهراً اين اختالف ). 97ـ96): الف(ق 1413مفيد، (گزيند ميگزينة دوم را بر
به نظر سيد مرتضي، صفاتي . ها از صفات و اعراض دارد ها محدود نيست ـ ريشه در تصور آن آن

شوند، زماني بر وجود يك عرض در آن داللت دارند كه متمايز و اده ميكه به يك شيء نسبت د
ها نيست؛ بنابراين بقا، عرض واضح باشند؛ باقي از آن جهت كه باقي است داراي اين ويژگي

عالوه، اگر بقا عرض باشد، بايد وجود آن در جوهر از همان به ). 96: ق1411مرتضي، (نيست 
كند، تحيز چون آنچه وجود عرض را در جوهر ممكن مي لحظة پيدايش جوهر ممكن باشد،

پس از ] هاي[كه بقا، لحظه حالي است كه جوهر در لحظة پيدايش هم داراي آن است، در
جا كه به نظر سيد مرتضي،  از سوي ديگر، از آن). 149: ق1411مرتضي، (گيرد حدوث را فرا مي

، اعدام هم عدم فعل )147و146: ق1411مرتضي، (جوهر در وجودش به چيزي وابسته نيست 
، ناچار )471- 470: 1381مرتضي، (گيرد است، نه فعل عدم و در نتيجه، قدرت به آن تعلق نمي

  . بايد نابودي جوهر را از راه ضد ـ يعني فنا ـ دانست
ترين ـ كه يكي از قديمي اإلنتصارخياط در . نظرية نابودي جوهر از راه فنا تازگي نداشت

ها  كند كه وجه اشتراك همگي آنماندة كالمي است ـ از سه ديدگاه ياد مي رجايهاي بكتاب
ها  كند؛ و اختالف آناين است كه هرگاه خدا اراده كند چيزي را نابود سازد، فنا را حادث مي

: تاخياط، بي(خدا، خود شيء، يا شيء ديگر؟ : تنها در اين است كه فنا قائم به كيست يا چيست
آميز ديدگاه متكلماني چون سيد مرتضي كه در اصل از آنِ ابوهاشم جبايي يفهتازگي لط) 56

است، در اين بود كه معتقد شدند فنا، اوالً، عرضي است كه محل ندارد و ثانياً، ضد همة اجسام 
  . 1)58: 2003؛ بغدادي، 231 و 67: ق1401؛ بغدادي، 368: تااشعري، بي(است 

                                                        
و سيد مرتضي در  )444، ص11ج( المغنيمهمي كه نبايد فرو گذاشت اين است كه تعبير قاضي عبدالجبار، در  تهنك. 1

  .»اجسام« هروند، نه هماز بين مي» جواهر« هست كه با جزء واحد از فنا، هماين ا )150ـ149ص( الذخيره
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ر ـ كه در آثار سيد مرتضي نيز بازتاب يافته ـ نظرية باقالني هاي متأخرتانديشييكي از چاره
تعبير » كون«مندي جوهر و جسم ـ كه متكلمان از آن به  حل را در ويژگي مكان است كه راه

شوند، مگر در مكان و جهت خاص؛ دانيم كه جوهر و جسم موجود نميمي. كاودكنند ـ ميمي
مرتضي، (ها بگيرد تا نابود شوند  مندي را از آن با اين وصف، كافي است خدا ويژگي مكان

  ).147: ق1411
هاي گوناگوني را كه متكلمان، به تناسب رأي خويش سيد مرتضي در نقد نظر باقالني، پاسخ

مندي  نبيش در بقاي مكاوخود او گرچه كم. كندمندي دادند، نقل مي دربارة بقاي عرض مكان
  دهد و حتي در تأييد آن استداللقاي اكوان را ترجيح ميترديد دارد، اما در نهايت نظرية ب

  ).149ـ148: ق1411مرتضي، : ك.ر(كند مي
پذير است كه فرض مهم استوار و توجيهها و چون و چراها، بر اين پيشهمة اين نقض و ابرام

فرضي كه سيد مرتضي در تأييد يا نفي آن، دليل عقلي سراغ جواهر نابودشدني باشند؛ پيش
  به نظر او، معتبرترين دليل در تأييد اين مقدمه، اجماع). 144: ق1411مرتضي، (رد ندا

كلّ «و ) 3: حديد( »هو األول و اآلخر«چنين به آياتي از قرآن، همچون  او هم. مسلمانان است
آية نخست ظهور دارد ). 145: ق1411مرتضي، (كند استشهاد مي) 26: الرحمن( »من عليها فان

كه بهشت و دوزخ  ا پس از همة موجودات است؛ از سوي ديگر، دليل داريم بر اينكه خد در اين
شدن بندگان در بهشت براي جمع دو دليل ناچاريم آيه را مقيد كنيم به پيش از داخل . جاويدند
تنهايي موجود بنابراين جواهر و ديگر مخلوقات بايد همگي، زماني، نابود شوند تا خدا به . و دوزخ

به معناي » فان«در آية دوم نيز كلمة ). 145: ق1411مرتضي، (شود  موصوف» آخر« و به صفت
: ق1411مرتضي، ( »و يبقي وجه ربك«: فرمايد ويژه به قرينة دنبالة آيه كه ميعدم است، به

  ).146ـ145
  : بندي كردتوان چنين صورتفكران او را مي با توضيحي كه گذشت، استدالل سيد مرتضي و هم

  .اندجواهر باقي: 1 مقدمة
  .شوندجواهر نابود مي: 2مقدمة 
شوند، يا از راه چيزي كه در وجود يا بقاي خويش به جواهر يا از راه ضد نابود مي: 3مقدمة 

  .آن نياز دارند
  .جواهر در وجود و بقاي خويش به چيزي نياز ندارند: 4مقدمة 
  .شوندجواهر از راه ضد نابود مي :نتيجه

  دي همة جواهر از راه يك عرض فنانابو
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فكران او، جوهر از راه ضدش كه عرض  جا ثابت شد كه به نظر سيد مرتضي و هم تا اين
شوند، يا هر جوهري با عرض شود؛ اما آيا همة جوهرها با يك عرض فنا نابود ميفناست نابود مي

وهاشم جبايي به گزينة ، ابالفائق في اصول الدينفناي خاص خودش؟ بنا بر گزارش مالحمي در 
استدالل ابوعلي اين بود كه هر جوهري، به . نخست باور داشت و ابوعلي جبايي به گزينه دوم

استدالل ابوهاشم هم اين . تنهايي، ذات مستقل است؛ پس بايد ضد خاص خودش را داشته باشد
ز جسم و فناي كه عبارتند ا[بود كه امكان ندارد فنا در چيزي حلول كند، زيرا اجتماع ضدين 

دهد؛ و زماني هم كه بدون محل موجود شود، با هر جوهري منافات پيدا رخ مي] حالّ در آن
كند؛ مانند جزء واحد از سياهي كه اگر در محلي موجود شود كه در آن ده جزء سفيدي مي

: 1386مالحمي، (كند، چون به جزء خاصي اختصاص ندارد  هست، با هر ده جزء منافات پيدا مي
از اين دو قول، سيد مرتضي، به نظر ابوهاشم گرويد و استدالل او را تأييد كرد ). 451ـ450

  ).150ـ149: ق1411مرتضي، (

  نقد نظرية سيد مرتضي دربارة فنا
چگونه . 1: برانگيز بودديدگاه قاضي عبدالجبار و سيد مرتضي، از چند جهت نامأنوس و سؤال

؛ مرتضي، 446: 11، 1962عبدالجبار، (يدا كند؟ ممكن است كه يك معنا بدون محل وجود پ
توان چرا بايد همة جواهر با هم نابود شوند؟ آيا نمي. 2و بنا بر فرض امكان، ) 150: ق1411

ها منافات داشته باشد،  هيچ علتي، با برخي جوهرها و نه همة آنفنا، بي. 2ـ1فرض كرد كه 
: ك.ر(كه علتي در كار باشد؟ آنكند، بييكه عرض به يكي از دو محل اختصاص پيدا مچنان هم

اي باشد كه فقط با برخي از جوهرها جنس فنا به گونه. 2ـ2يا ) 445 :11، 1962عبدالجبار، 
كه ها و در نتيجه، هر جوهري با فناي خاص خودش نابود شود ـ چنان ناسازگار باشد، نه همة آن

: 1، 1998، به ضميمه دغيم، 447: 11، 1962عبدالجبار، : ك.ر(ـ؟   گفتابوعلي جبايي مي
فنا در جهت . 2ـ3يا ). 231، التذكره في أحكام الجواهر و األعراضمتويه، ابن: ؛ به نقل از924

كه چنان خاصي باشد و هر جوهري را كه مقابل آن قرار گيرد، نابود كند و به عبارت ديگر، هم
يدي در آن حلول كرده است، امكان امكان ندارد سياهي در همان محلي وجود پيدا كند كه سف

؛ 447: 11، 1962عبدالجبار، (ندارد جوهر در همان جهتي وجود پيدا كند كه فنا در آن هست؟ 
اش آيا نتيجة اين نظريه، محدوديت قدرت خدا نيست، زيرا الزمه. 3و ) 150: ق1411مرتضي، 

: ك.ر(را باقي نگه دارد؟ اين است كه خدا قادر نباشد برخي از جواهر را نابود كند و بقيه 
  ) 449 :11، 1962عبدالجبار، 
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پنداشتن حلول فنا اين بود كه ممكن ) 1(پاسخ قاضي عبدالجبار و سيد مرتضي به اشكال 
زمان وجود داشته باشند كه در اين صورت، در يك محل، به اين معناست كه فنا و محلش هم
عبدالجبار، (متناقض است در يك جوهر درون ديگر با هم تنافي ندارند؛ بنابراين فرض حلول فنا

 خودي اين بود كه دو چيز، به) 2ـ1(پاسخ فرض ). 150: ق1411؛ مرتضي، 446: 11، 1962
كنند و غير قابل  كنند؛ و زماني با هم تضاد پيدا ميديگر تضاد و تنافي پيدا نمي خود، با يك

ار باشد و ثانياً، بنا باشد در يك محل ديگر ناسازگ ها با يك گردند كه اوالً، جنس آنجمع مي
نيز گفته شد كه اين ) 2ـ2(در پاسخ به فرض ). 446ـ445: 11، 1962عبدالجبار، (موجود شوند 

ديگر  بسا با يكمختلف نيستند، زيرا اشياي مختلف چه . فناها يا مختلفند، يا متضاد، يا متماثل
رها، طبق فرض، ضد فناي جوهرهاي ديگر كه فناي برخي از جوهتضاد نداشته باشند، در حالي 

ديگر؛ كه در هر دو حالت، يكي از  ديگر باشند، يا مثل يك بنابراين، فناها يا بايد ضد يك. است
كه چنان شود؛ همها مي كند و سبب نابودي آنتنهايي ـ با همة جوهرها تضاد پيدا ميها ـ به  آن

تنهايي ـ سبب نابودي ها ـ به  متضاد، يكي از آنهاي ديگر غير از سفيدي، متماثل باشند يا رنگ
). 924: 1، 1998، به ضميمه دغيم، 447: 11، 1962عبدالجبار، (شود همة اجزاي سفيدي مي

كه فنا در جهت خاصي باشد، بايد  هم اين بود كه براي اين) 2ـ3(پاسخ استاد و شاگرد به فرض 
كه تحيز صفت جوهر حالي  يد متحيز باشد، درمند باشد، با كه مكان مند باشد و براي اين مكان

شايد گفته شود كه فنا ذاتاً در جهت خاصي هست و بنابراين نياز نيست . است] و جسم[
كه در  مند باشد؛ پاسخ اين است كه الزمة چنين فرضي اين است كه جوهر هم براي اين مكان

كه برخالف ذات و ماهيت جوهر مند و متحيز باشد  جهت خاصي قرار گيرد، نياز نباشد كه مكان
به بيان ديگر، ). 448ـ447: 11، 1962، به ضميمه عبدالجبار، 150: ق1411مرتضي، (است 

  مندي، الزمة تحيز و از جوهرمندي و به تبع آن، جهت تحيز ذاتي جوهر است و مكان
آيد د، الزم ميمند و متحيز نباش مند باشد، اما مكانحال، اگر فنا ذاتاً جهت. ناپذير استجدايي

پذير باشند و در اين صورت بايد بتوان فرض كرد مندي جداييمندي، از جهت كه تحيز و مكان
. مند باشد، كه اين برخالف ماهيت جوهر است كه متحيز و مكانآنمند باشد، بيكه جوهر جهت

فنا اقتضا كند اگر ماهيت . ديگر تالزم دارند مندي با يكمندي و جهت به بيان سوم، تحيز، مكان
كه  مند باشد، در حالي چنين اقتضا كند كه متحيز و مكان كه در جهت خاصي باشد، بايد هم

يقين آن را  ، به)447: 11، 1962عبدالجبار، : ك.ر(منتقدان، اگر فنا را عرض و معنا ندانند 
: ك.رتر دربارة اين فرض و نقد آن، براي مطالعة تفصيلي(دانند جوهر و متحيز هم نمي

  ). 448: 11، 1962عبدالجبار، 
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تري داشت كه از چشم تر و بنيادينهايش، ريشه در اشكال مهماشكال دوم، با همة فرض
به باور اشاعره، نظرية جبايي و . ويژه اشاعره پنهان نماند؛ يعني، همان اشكال سوممخالفان، به

: ق1401؛ بغدادي، 58: 2003بغدادي، (آورد پسرش، سر از محدوديت قدرت خداي تعالي درمي
كند گيرد، اما قاضي عبدالجبار تالش مي سيد مرتضي اين اشكال را ناديده مي). 232ـ231و  67

گيرد كه پاسخ او اين است كه قدرت به چيزي تعلق مي. پا كندوپاسخي درخور براي آن دست
راين براي قادر عجز و نفسه محال است؛ بنابالحصول باشد، نه چيزي كه فيخود ممكنخودي  به

  ).449: 11، 1962عبدالجبار، (آيد شمار نمي ناتواني به
مندي از اعراض  كند كه مكانتصريح مي في علم الكالم ةالذخيركه سيد مرتضي در  با اين

دهد كه اكوان و تأليف جزء رود و احتمال قوي ميباقي است و جز از راه ضدش از بين نمي
دهد كه گرچه مانند ، به او نسبت ميالمنقذ من التقليدمصي رازي، در اعراض پايدار باشند، ح

ها يقين به بقاي  دانست، اما برخالف آن مندي را معنا و عرض مي پيروان ابوهاشم جبايي، مكان
كه فنا معنايي ضد جوهر باشد هم دچار ترديد شد و  آن نداشت و فراتر از آن، حتي در اين

حمصي، (مندي در آن نابود سازد  جوهر را با نيافريدن عرض مكاناحتمال داد كه خداي تعالي 
  مندي را ضروري شايد از همين روست كه سيد مرتضي، اعادة عين مكان). 183: ق1414
اگر اين ادعا درست باشد، سيد مرتضي در مقطعي ). 136ـ135: 3ق، 1405مرتضي، (داند نمي

ندي و چگونگي فناي اجسام و جواهر، به م اش، در مسئله بقاي مكاناز حيات فكري و علمي
  . پاسخ گذاشته بودها را بي هايي كه آنمخالفت با جباييان برخاست؛ شايد به دليل اشكال

  ماهيت مرگ از ديدگاه سيد مرتضي
في علم  ةالذخيراز ديدگاه سيد مرتضي مرگ، فنا و نابودي است كه بنا بر تبيين او در 

مرحلة نخست، مرحله نابودي تأليف و : دهددر دو مرحله، روي مي، طي فرايندي تدريجي، الكالم
هاي حياتي انسان ـ مانند قطع سر يا از تركيب اجزاست كه با توقف يا اختالل در عملكرد اندام

  شود و مرحلة دوم، مرحلة نابودي اجزاي سازنده انسان، همراه و كار افتادن قلب ـ آغاز مي
جا دريافت كه سيد مرتضي  توان از آناين معنا را مي. ي فرد استزمان با فناي ديگر جوهرهاهم

ديگر  از سويي، در پاسخ به شبهة آكل و مأكول، در انسان دو دسته اجزاي اصلي و زايد را از يك
شناسد و بر اين باور است كه اجزاي اصلي انسان، جذب بدن موجود زندة ديگري باز مي

بسا جزء ـ و حتي شايد جزء اصلي ـ بدن موجود زندة ه شوند، برخالف اجزاي زايد كه چ نمي
؛ و از سوي ديگر، نظر ابوهاشم جبايي مبني بر )153ـ152: ق1411مرتضي، (ديگري شوند 
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پذيرد زمان همة جوهرهاي فرد از راه خلق، تنها يك عرض فنا را ميباره و همنابودي يك
  ). 150ـ149: ق1411مرتضي، (

دهد كه تاب ، تعريفي از فنا به دست ميرساله الحدود و الحقائقدر با اين همه، سيد مرتضي 
فنا عبارت است از «: به گفتة او. آن را دارد تفسير ديگري از ماهيت مرگ از آن برداشت شود

مرتضي، (» اي كه به كار گرفتن آن ديگر ممكن نباشد شدن اجزاي جسم، به گونهپراكنده 
دگاهي دربارة مرگ سازگار است كه متكلمان متأخر از سيد اين تعريف با دي). 279: 2ق، 1405

الدين بن مالحمي خوارزمي برگزيدند مرتضي، همچون سديدالدين محمود حمصي رازي و ركن
: ق1414 ، به ضميمه194: ق1414؛ حمصي، 175: 1387؛ مالحمي، 444: 1386مالحمي، (

شد، مردود شناختند و به اين باور  ها مرحلة دوم فنا و نابودي را كه در باال ذكر آن). 190
رسيدند كه برخالف نظر ابوعلي و ابوهاشم جبايي، چنين نيست كه جوهرهاي فرد نابود شوند، 

كه ابوهاشم  باره ـ چنانزمان و يكانديشيد ـ و نه همكه ابوعلي مي نه هر يك جداگانه ـ چنان
امكان فناي جواهر و اجسام شاهد آورده ها تفسير ديگري از آياتي كه در تأييد  آن. كرد ـفكر مي

و در ) 450ـ448: 1386؛ مالحمي، 188ـ185: ق1414حمصي، : ك.ر(شد، به دست دادند مي
نهايت، نظرية جاحظ دربارة فنا را پذيرفتند كه فنا و اعاده را ميراندن و پراكندن اجزاي 

: ك.ر(ني پس از نابودي دانست، نه بازآفريها به حيات مي داران و سپس بازگرداندن آن جان
طبق اين تفسير از مرگ، جوهرهاي فرد گرچه ). 175: 1387؛ مالحمي، 443: 1386مالحمي، 

: ق1414حمصي، : ك.ر(شود ها نابود مي اند و تنها تأليف و تركيب آنازلي نيستند، اما ابدي
درت خويش را ها، خدا گرچه بر نابودي جوهرهاي فرد قدرت دارد، اما ق به نظر آن). 189ـ188

كند و در نتيجه، هرچند نابودي جوهرهاي فرد ممكن است، اين امكان هرگز به وقوع اعمال نمي
  مالحمي در تأييد نظر خويش، آياتي از قرآن را شاهد). 447: 1386مالحمي، (پيوندد نمي
 كنندكردن زمين با روياندن گياهان تشبيه مي آورد كه زندگي پس از مرگ را به زندهمي

كه از خدا درخواست كرد چگونگي زنده  j؛ يا داستان حضرت ابراهيم)451: 1386مالحمي، (
؛ حمصي، 179: 1387؛ مالحمي، 452ـ451: 1386مالحمي، (كردن مردگان را به او نشان دهد 

  ). 194: ق1414

  نتيجه
 اگر. آراي سيد مرتضي دربارة حقيقت انسان و مرگ، داراي نتايج بسيار و گسترده است

اش باشد، ناگزير برزخ و معاد صرفاً جسماني خواهند بود و انسان همين بدن با ساختار ويژه
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بنا . رسد، مادي خواهند بودها مي اش به آنبنابراين لذات و آالمي كه انسان در زندگي پسادنيوي
بر نظر سيد مرتضي دربارة ماهيت مرگ، براي زندگي برزخي كافي است خداي تعالي، تركيب و 
تأليف اجزاي انسان را كه با مرگ از بين رفته بود، از نو بسازد، اما زندگي اخروي بستگي دارد به 

اگر پيش از حشر مردگان، اجزاي بدن . كه در آستانة قيامت، فناي كلي عالم روي دهد يا نه اين
. ز نو آفريده شوندها ا ها بايد ابتدا اجزاي بدن آن كردن آنها نيز نابود شوند، براي دوباره زنده  آن

آيد اين است كه انسان، پديدآورندة افعال خودش نتيجة ديگري كه از آراي سيد مرتضي برمي
ها را به او  ها نقشي ندارد، مگر در اين حد كه قدرت انجام آن است و خداي تعالي، در حدوث آن

 . بخشيده است
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