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  دهیچک

ویژه در باب حرکت جوهري و نفس شناسی، بازگشت به زندگی دنیوي پس اساس قواعد فلسفی حکمت متعالیه، بهبر 

ویـژه  یاب خواهد بود، بـه  از مرگ امري دور از نظر است؛ از این رو، ابطال تناسخ در شبکه مفاهیم صدرایی امري آسان

به نصوص دینی اسالمی رجوع کنـیم نـوعی از بازگشـت بـه     اما وقتی . زمانی که قاعده امتناع تراجع را در نظر بگیریم

ویژه شیعیان به آن معتقدند مانند احیاء مردگـان و  بینیم که غیر از تناسخ است و عموم مسلمانان، به زندگی دنیوي را می

اس مبـانی  در نگاه اول تبیین این اعتقاد بر اس. اي از نفوس بشري در آخرالزمان که از باورهاي شیعه استرجعت دسته

کند اي که دالیل ابطال تناسخ شامل این اعتقاد نشود کار بسیار دشواري جلوه میصدرایی و تفکیک آن از تناسخ به گونه

عنوان یک حکیم صـدرایی ضـمن حفـظ مبـانی     اند و بهاما برخی صدراییان مانند عالمه طباطبایی به این مسئله پرداخته

هاي وارد بر  یک میان موت طبیعی و موت اخترامی این اعتقاد را تبیین و اشکالکوشند با تفک فلسفی حکمت متعالیه می
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  مقدمه

 درمعتقدنـد   شـیعیان باور این  اساس بر. است »رجعت«تشیع  حقه مذهبباورهاي  از یکی

 گروهی نیز و هدي يائمه، )عج(مهدي حضرت قیام و ظهور از پس، آخرالزمان دوران

 دنیـا  عـالم  در خـود  دنیـوي هـاي   بـدن  به محض ظالمان از گروهینیز  و خالص مؤمناناز 

 دنیـا  در مـدتی  مؤمنـان  گـروه  و رسـیده  خودزشت  اعمال سزاي به ظالمان گروه، بازگشته

 امامـان . برنـد مـی  انـد نبـرده  دنیـا  از کـه  اي را بهـره ، خـود  امـام  یاري ضمن و کرده زندگی

سـپس بـا    و کـرده  هدایت را بشري نفوس، جهانی حکومت تشکیل ضمن نیز معصوم

 برخـی  و هـدي  ائمه روایاتاي  پاره از برگرفته عقیده این. روندمی دنیا از طبیعیمرگ 

 قـدر  شـد  گفته آنچه اما است مختلف باره این در شیعی احادیث. است کریم قرآن آیات از

  : مانند روایاتی. است رجعت از عشریه اثنا شیعه عقیده متیقن

در مـورد گفتـارش هنگـام زیـارت     حضـرت  در پاسخ به شخصی که از  امام هادي«

وارد شـدي  ] یکـی از ائمـه  [هنگامی که به درگـاه : فرمایدپرسد میمی ائمه یکی از

خدا مرا از کسـانی قـرار   ... که غسل داري و تکبیر بگو و سپس بگو حالی در ،شهادتین بگو

گردنـد در  شوند در زمره شما و باز مـی محشور میو ... کنند و می دهد که آثار شما را دنبال

  .)99ص، 6ج، 1365، طوسى خیش( 1»...گیرند وقرار میتان  تان و تحت دولت رجعت

 محتـوایی  یا و حدیثی عمدتاً بررسی، اندشیعه از رجعت بحث کردهعالمان آنچه که  هر

اسـت امـا    شده خوانده شیعه مذهبباورهاي  از یکی عنوان بهدر نتیجه،  بوده که عقیده این

. عقل و قواعد فلسـفی قـرار داده باشـد   یافت که این عقیده را در بوته توان  میاثري را کمتر 

گران شـ کوشـش شـمار انـدکی از پژوه   تمام مباحث مربوط به بررسی عقالنی این عقیده به 

                                                        

 جعلَنی...  قُلِ و فَقف دخَلْت فَإِذَا غُسلٍ علَى أَنْت و الشَّهادتَینِ اشْهد و فَقف الْبابِ لَىإِ صرْت إِذَا فَقَالَ ... «.1

تکُم  فـی  یکُـرُّ  و زمرَتکُم فی یحشَرُ و بِهداکُم یهتَدي و سبِیلَکُم یسلُک و آثَارکُم یقْتَص ممنْ عـجر و  لَّـکمـی  یف 

کُملَتود و شَرَّفی یکُم فتیافدر این موضوع احادیث زیادي . این عبارت قسمتی از زیارت جامعه کبییره است. »ع

  . )ترجمه احمد جنتی ،1362شیخ حر عاملی، ( آمده است



برون رفت عالمه طباطبایی از مشکله رجعت در اندیشه صدرایی

 شـبهه  یـک  دفـع  عنـوان به در بخشی از کتاب خود و صرفاًشود که  متأخر شیعه محدود می

  .اند پرداخته پدیده این عقلی امکانبه دفاع از  عقالنی

بازکاوي عقالنی و فلسفی این عقیده در شبکه مبـانی و  کنیم  دنبال می مقاله این در آنچه

  . است هاي حکمت متعالیهآموزه

 آن باید، کنیم بررسی فلسفی دقت با را رجعت بخواهیم وقتی که است اینمهم نکته  اما

آن را بـه   و کـرده  خـارج  اشـخاص  و مکان و زمان قیود از و برگردانیم فلسفی ادبیات به را

افتد بازگشت برخی از نفوس بـه  آنچه که در رجعت اتفاق می. بگیریم نظر در لیک صورت

 بـدن  به نفس بازگشت«یعنی  ،رجعت به معناي فلسفیپس . است بدن دنیوي در همین دنیا

 بـدن  به نفس بازگشت«. بدون اینکه مقید به زمان یا مکان خاصی باشد »دنیانشئه  دنیوي در

خواهد بـود، اعـم   کلی است که زنده شدن هر میتی مصداق آن  یمفهوم »دنیا این در دنیوي

حـد   تـا  را مسـئله صـورت   نکته این به توجه. فتداآینده اتفاق بییا حال ، در گذشتهاز اینکه 

رخ داده  بارهـا  پدیـده  ایـن  کریم قرآن آیات از بسیاري حسب چرا که ،دهدمی تغییر زیادي

اي کـه در تحلیـل عقالنـی    بر این اساس هر نتیجه. 1اندبازگشته دنیا این به مردگانی و است

در مـورد رجعـت خـاص     ،آوریـم  بـه دسـت   »دنیـا نشئه  در دنیوي بدن به نفس بازگشت«

  . آخرالزمان نیز صادق و جاري خواهد بود

 بـه  نفـس  بازگشـت «امتناع و یا ضـرورت  ، ما در این مقاله بررسی امکان مسئلهبنابراین 

در این مقالـه بـه جهـت    . هاي مالصدرا خواهد بودشبکه آموزهدر  »دنیانشئه  در دنیوي بدن

  . تعبیر خواهیم کرد »رجعت«به  »دنیانشئه  در دنیوي بدن به نفس بازگشت«اختصار از 

 بـا  صـدرایی  فلسـفی  هـاي از آمـوزه هاي ذهنی  فرض پژوهشگري با پیش که اما هنگامی

 تعالیم با را آن وبیابد به احتمال زیاد نتواند جایی براي آن ، شودمیرو  روبه »رجعت« مسئله

 او بـراي  زیـر هـاي   هایی مانند پرسـش  پرسش و کند سازگار خود ذهن در موجود صدرایی

   :آید پدید

                                                        

 اسرائیل بنی از گروهی احیاء ،عیسی حضرت دست مردگان به شدن زنده عزیر، و عزیز داستان مانند. 1

 میرانده را آنها خداوند و شده خارج خود شهر از بیم مرگ از که گروهی احیاء صاعقه، به وسیله مرگ آنها از بعد

 ... .و بود



13، شماره نیفلسفه د

؟ از لحـاظ فلسـفی   سـازگار کـرد  توان قاعده امتناع تراجع را بـا ایـن عقیـده    چگونه می

 آیـا  برآمده از احادیث و پدیده موهوم تناسخ تفاوت گذارد؟ »رجعت«توان میان چگونه می

آیـا   کند؟نمی وارد »رجعت« بهاي  ، خدشهاست آورده تناسخ ابطال براي مالصدرا که ايادله

  است؟ به این موضوع پرداختهاندیشان صدرایی شمار حکیمی از 

رد و پـذی  مـی  عنـوان یـک شـیعه رجعـت خـاص آخرالزمـان را      بـه خود صدرالمتألهین 

او عقل را نیـز پشـتیبان ایـن عقیـده     . داندرا دلیل بر صحت این اعتقاد میهاي بسیار  روایت

اما پـس   1.دکاوعقلی و فلسفی نمیبا نگاه خواند اما در هیچ یک از آثارش این عقیده را می

 رفیعـی  ابوالحسـن  سـید  مرحـوم  و طباطبـایی  عالمـه ، 2نـوري  علیمال چون از او بزرگانی

 آن تـا اند  مسئله پرداخته و کوشیده این به که ندا مسلک صدراییفیلسوفان  جمله از 3قزوینی

کرد و واکـاوي   خواهیم بررسی را عالمه طباطباییهاي  دیدگاه مقاله این در ما. کنند تبیین را

  . سپاریم می دیگريوقت  به را نوري علیمال و سید ابوالحسن رفیعی قزوینی يها دیدگاه

پیش گفته  مسایل چگونه و آن اینکه عالمه طباطبایینماید  رخ میدیگري  پرسشاکنون 

 پدیـده  ایـن  پشـتیبان  را صدراییهاي  آموزه آیا است؟ کرده تبیین را رجعت ورا پاسخ داده 

 را بـر اسـاس مبـانی عقلـی دیگـري      رجعـت  و نکردهتوجه  مبانی آن بهدر نتیجه،  و نیافته

 آن اسـاس  بر کهرا  رجعتی و مانده استوار خود صدرایی مبانی بر اینکه یا و است؟ پذیرفته

 و کـم  هـیچ  بـدون  توانسـته اسـت   اساسـاً  اینکه یا و است؟پذیرفته  است تبیین قابل مبانی

 مبـانی  اسـاس  بـر  را آن و کند جمع »رجعت« دینی آموزه و صدرایی هايآموزه بین کاستی

  ؟نماید تبیین صدرایی

                                                        
 و الرجعـۀ  مـذهب  حقّیۀ العلم و النبوة بیت أهل من ساداتنا و أئمتنا عن المتظافرة بالروایات عندنا صح قد و«. 1

 المـوتى  احیـاء  من کثیرا، مثله لوقوع یمنعه ال أیضا العقل و -السالم علیهم و علیه -محمد آل قائم ظهور عند وقوعها

 .)76 ص ،5ج ،1366 مالصدرا،(» .السالم علیهم و آله و نبینا على -غیرهما و شمعون و کعیسى أنبیائه بید اللّه بإذن

 مبارکه سوره(مالصدرا  کریم قرآن تفسیر بر تعلیقه است؛ آورده را بحث این موضع دو در نوري علی مال. 2

 .نوري علی مال تعلیقه ،1366 مالصدرا، ؛1363 نوري، علی مال :نک. الغیب مفاتیح بر اشتعلیقه در دیگري و )یس

رفیعـی  . اسـت  ، مفصالً به این مطلـب پرداختـه  »رجعت و معراج«مرحوم رفیعی قزوینی در کتابی به نام . 3

 .1355قزوینی، 



برون رفت عالمه طباطبایی از مشکله رجعت در اندیشه صدرایی

 بررسـی  بایـد نخست دو مرحله را طی کنیم؛  هاي باال باید پرسشبراي رسیدن به پاسخ 

 بـه  نفـس  رجعـت؛ بازگشـت  « پدیده بابرخورد  در مسلک صدراییپژوهشگر  یک که کنیم

شـد و ایـن عقیـده را بـا کـدام       خواهد رو هروب مشکل یا مشکالتی چه با دقیقاً »دنیوي بدن

تا نیمـه راه  قسمت از مبانی صدرایی ناسازگار خواهد یافت؟ فهم دقیق مشکل پژوهشگر را 

  . کامل به تبیین اشکال خواهیم پرداخت به طورلذا ما در یک فصل ؛ از این رو، خواهد برد

 کـه  نوصدرایی یحکیم عنوانبه را) ره(عالمه طباطبایینامور حکیم  دیدگاه، بعد گام در

 را بـاب  ایـن  در مطروحـه  شبهات و کرده فلسفی تبیین را آن، رجعت عقیده پذیرش ضمن

  . کرد خواهیم بازکاوي و بررسی، است داده پاسخ

  یمتعال حکمتهاي  آموزه و ويیدن بدن به نفس بازگشت

رجعت خاص آخرالزمان مطرح بوده اسـت  زمینه در گذشته که در چند قرن  هایی از اشکال

 »شباهت رجعت خاص با تناسـخ «اند  گفتهپاسخ آن کرده و به بررسی شیعه آن را عالمان و 

چراکـه در ادبیـات فلسـفی رجعـت و      ،بـوده اسـت   »ي حکم االمثالقاعده«و جاري کردن 

بازگشـتن نفـس   «یک واقعیت خارجی دارند و آن ، تناسخ هر دو یک معنا و با فرض تحقق

هر دو مصادیقی از رجعت به معناي عـام   ،دیگرسخن به . است» دنیانشئه به بدن دنیوي در 

  . که در مقدمه ذکر شد هستند

براهین ذکـر  ترین  مهممالصدرا در رد تناسخ از هاي  دانیم که استدالل ، میاز سوي دیگر

هـا کـه کـامالً ریشـه در      این استدالل. اسالمی براي ابطال تناسخ است هشده در سنت فلسف

است که با پذیرش مبانی صدرایی براي اعتقاد بـه   ، چنانمبانی و اصول حکمت متعالیه دارد

خشکاند امـا بـه علـت     می اعتقاد به تناسخ را هبانی ریشاگرچه این م. ماند نمی تناسخ جایی

رو کنـد؛ بـه    روبـه مشـکل  بـا  ممکن است اعتقاد به رجعـت را نیـز   تناسخ با رجعت، تشابه 

  . کرد رجعت را تبیین، که نتوان در میان آن مبانیاي  گونه

اعتقـاد  دقیق مرور کنیم تا دریابیم که براي  به طوربر این اساس الزم است این مبانی را 

در میـان  . آیـد  پدید مـی معناي عام در میان اصول حکمت متعالیه چه مشکلی ه به رجعت ب

مبانی مالصدرا ، شود مرتبط میمستقیم به این بحث  به طورحکمت متعالیه آنچه هاي  آموزه

 .  است »شناسینفس«و  »حرکت«در باب 
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  حرکت باب در مالصدرا مبانی .1

  حرکت ستییچ )الف

تعریـف مـاهوي از    پس. وجود استاي از  گونهحرکت ، مبانی حکمت متعالیهبر اساس 

در حکمت  1. "الوجود تدریجی شیء وجود نحوه"حرکت در حکمت متعالیه وجود ندارد 

 در که مجزا و منفصل قطعات از متشکل نه و تدریجی است و اتصالی امري متعالیه حرکت

 و اسـت  واحد امتداد یک حرکت. )178 ـ 177 ص ،3 ج، 1981، مالصدرا(. آیندمی هم پی

  . شودنمی ساخته امتداد بی ياجزا از ممتدي امر هیچ

 ــ  سیالنی امر این وحدت و حرکت بودن اتصالی و تدریجی یعنی ـ مذکور مطلب اگر

 تصـویر  بـه  ،کنـیم  تلفیـق  »فعـل  بـه  قـوه  از خـروج « یعنـی  ،حرکت از مشهور تعریف با را

 متحـرك  تـدریجی  خروج یعنی ،حرکت. رسیممی مالصدرا حرکت مورد نظر ازتري  روشن

 دربه سـخن دیگـر،   . دارد سیال و متصل به طور را آن قوه که حالتی به خود فعلی حالت از

 در موجـود  قـوه  آن جـاي  بـه  و شـود مـی  زائل کنونی فعلیت وقفه بدون و تدریجاً حرکت

   2. شودمی بالفعل شده لیزا فعلیت

  )مسافت انواع( حرکت مقوالت )ب

 و اسـت  مقولـه چهار  است تصور قابل آنها در حرکت که مقوالتی فالسفه جمهور نزد«

  .)79ص، 3ج، 1981، مالصدرا( 3»وضع و أین، کم، کیف، جوهر: پنج ما نزد

پذیرفتـه شـده    اعراض از مورد چهار در فقط حرکت مالصدرا از پیشحکیمان در میان 

 اشراق شیخ مثالً ؛پذیرفتندمی مقوالت از يتر کم موارد در را حرکتحکیمان  برخی از. بود

                                                        
 »المــذکور الکــون إال لــه ماهیــۀ وال الوجــود التــدریجی الشــیء وجــود نحــو عــن عبــارة هــی الحرکــۀ أن«.1

 .)4ص ،4،ج1981مالصدرا،(

 حضرت. داشت نخواهد وجود آنها در یحرکت و بود خواهند ثابت محض، بالفعل موجودات اساس نیا بر .2

  .)61 ـ 60 ص ،3 ،ج1981 مالصدرا،( اندقسم نیا از تام مجرد موجودات و یتعال واجب

 و الکم و الکیف و الجوهر عندنا خمس و الجمهور عند أربع إال الحرکۀ فیها یتصور التی المقوالت من یبق فلم«.3

 .»الوضع و األین



برون رفت عالمه طباطبایی از مشکله رجعت در اندیشه صدرایی

 حکیمـی  هـیچ  امـا  1دهـد مـی  انتقـال  أینـی  حرکت به را آن و ندارد قبول را کم در حرکت

 اساس و جوهره در حرکت ویژهبه ،است نداشته قبول مورد چهار این از بیش در را حرکت

کنـد و  می نفی را قویاً اشیا ذات در حرکت از آن جمله شیخ الرئیس است که. را اشیا هستی

  . داند می جوهر را عدم بقاء موضوع در این نوع حرکت در حرکت نفی دلیل ینتر مهم

 قـدرت  تمـام  بااز این رو . داندمی ماهیت به اصالی را نگاه ها اشکال این ریشه مالصدرا

 جـوهر  در حرکـت  گویـد می و 2ایستدمی پیشین حکماي عظمت تمام برابر در خود فکري

 در اعتبـاري  امـري  را و وجـود  بـدانیم  خارجی آثار منشأ را ماهیت اگر، بله. دارد وجود نیز

 و شـدت  ماهیـت  در زیـرا بود؛  نخواهدممکن  هريوج حرکت صورت این در بگیریم نظر

 شرایط این در، آن از تر مهم و دارد سیالنی و تدریجی حرکت گفت بتوان کهنیست  ضعف

، شود عوض، آن است ماهیت که، متحرك شیء حقیقت جوهري حرکت هر در بگوییم اگر

 جوهریـه  حرکت یک در نتیجتاً که آید پدید يدیگر ماهیت و برود بین از ماهیتی یعنی این

 نخواهـد  وجـود  چیـزي  حالـت  این در؛ برود بین از و آید به وجود نوعیه ماهیت نهایت بی

، 1360، مالصـدرا ( 3کنـد  حفـظ  را حرکـت  اتصـالی  وحـدت  موضوع و وحدت که داشت

  .)99ص

 آنهـا  ذهنـی  انعکاس را ماهیت و آنها »وجود« را خارجی ياشیا واقعیت که مالصدرا اما

                                                        
 الشـیرازي،  الـدین  قطـب  و السهروردي الدین شهاب(» ... للحرارة أجزاء بتفریق إلّا التّخلخل لیس فإذن... «. 1

 .)212 ـ 211ص ،1383

 الحرکۀ و الزمان فی منحصر القار الغیر األمر فإن الحکماء من أحد به یقل لم مذهب إحداث هذا تقول لعلک و«. 2

 فی له تابعۀ الحرکۀ و الزمان صفۀ هذا أن على فالجمهور بالعرض کذلک اآلخر و بالذات قار غیر أیهما أن فی اختلفوا و

 فاعلم. أحد به یقل فلم الذات ثابت غیر جوهرا الطبیعۀ کون أما و العکس إلى اإلشراق صاحب ذهب و الذات قرار عدم

 ،3ج ،1981 مالصـدرا، (»  ...أن ثانیـا  و. محیصا عنه وجد ما المشهور عن یحید ال العاقل و البرهان هو المتبع أن أوال

 .)108 ص

 رابطـه . نیسیت تبیین قابل حرکتی هیچ وجود اصالت گرفتن نظر در بدون اساساً که است معتقد مالصدرا. 3

چینـد  مـی  اسـتدالل  وجـود  اصـالت  بـراي  حرکـت  از مالصـدرا  کـه  است وثیق آن قدر حرکت و وجود اصالت

 .)83ص  ،3ج ،1981مالصدرا،(



13، شماره نیفلسفه د

 تغییـر  متحـرك  حقیقـت  و ذاتکـه   حرکتی هر در کندبه خردمندان عالم اعالم می ،بیند می

 و خود که آنجایی از. گردد می تبدیل دیگر خودي به و شود دگرگون می شیء خود، کندمی

 متحـرك  وجـود  نحوه حرکت گفتیم کههمچنان  و، است شیء آن وجود ،شیء هر حقیقت

در  بنـابراین . اوسـت  متحـرك  وجـود  همـان  شیء حقیقت هر و خود گفت س بایدپ .است

 قـوه  که آنجایی از مادي موجود هر، اشتدادي حرکت حرکت جوهري و به عبارت بهتر، در

 هسـتی  و شـکند  مـی  را خـود  پیشـین  هسـتی  مرز و است حرکت در وجودش دارد فعل و

 نهـان  در مـاده  عالم موجودات تمام اساس این بر .1است سیالنی هم آن که گیردمی دیگري

 آنهـا  ذات پـس  ،آنهاسـت  ذات عـین  آنهـا  حرکـت  که آنجایی از و ندا حرکت حال در خود

  . برد نمی بین از را آنها هویت و شخصی وحدت ،امتداد این و است ممتد و پخش، گسترده

 و کـائن  و حـادث  تماماً، مرکباتش و بسائط و ستارگان و افالك، شیاجزا تمام با عالم«

ــی ــدرفتن ــام. ان ــه تم ــالم در آنچ ــت ع ــر در ،اس ــودي آن ه ــی و دیگــر موج ــد خلق  جدی

  .)298ص، 7ج، 1981، مالصدرا(2»است

                                                        

 از جدا و مستقل وجودي اعراض زیرا داند؛تغییر در اعراض را ناشی از تغیر در جوهره اشیا می مالصدرا. 1

 و الکـم  و کالزمـان  بعضا أو کال المشخصات هذه علیه یتبدل جسمانی شخص کل فنقول هذا تقرر فإذا« .ندارند جوهر

 یحمـل  جسمانیۀ طبیعۀ کل وجود فإن بوجه عینه بل إیاها المستلزم الوجود لتبدل تابع فتبدلها غیرها و األین و الوضع

 تبدل یوجب األوضاع و األلوان و المقادیر فتبدل لذاته الزمانی المتحیز الوضعی المتکمم المتصل الجوهر أنه بالذات علیه

 العـرض  وجـود  أن کمـا  جـوهر  الجـوهر  وجود إذ الجوهر فی الحرکۀ هو هذا و الجسمانی الجوهري الشخصی الوجود

  .)104 ص ،3ج ،1981مالصدرا، (» عرض

 الواحد الوجود و وجود له الواحد المتصل«. زنداي نمی به وحدت آن شیء لطمه گوید تغییر در ذات اشیااو می

 جـوهري  حرکـت  در شخصی وحدت حفظ براي مالصدرا. )82ص ،1422 مالصدرا،(»عندنا الشخصیه هویه عین

 فی فلیس سوادیته فی لموضوع اشتدادا بل اشتد سوادا لیس فالتسود« :آوردمی را شدنش سیاه در سیاهی اشتداد مثال

 ش،1360 مالصدرا،(»واحد موضوع فی مثلین اجتماع الستحالۀ علیه زائد سواد و مستمر أصل سواد سوادان الموضوع

  .)96 ص

 بقاء نه است، حرکت ذاتی اتصال دارد، نیاز آن وحدت به حفظ براي حرکت آنچه گفت توانمی حقیقت در

  .موضوع

 حین کل فی فیه ما کل ،فاسدة کائنۀ حادثۀ مرکباته و بسائطه و کواکبه و أفالکه أجزائه بجمیع العالم فإذن«. 2
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  انسانی نفس باب در مالصدرا مبانی. 2

 ایـن  بـر . داند می متحرك خود جوهره و ذات در را ماده عالم موجودات تمام مالصدرا که دانیممی

 تغییـر  خـود  وجـود  در یعنـی  خـود،  حقیقـت  در نیز شد، او منعقد انسانی نطفه که هنگامی اساس

اي کـه پـیش از ایـن     بـالقوه  فعلیت به و خارج شده فعلیتی از تدریجی و اتصالی به طور و کندمی

 نطفگـی  وجـودي  نحـوه  قـبالً  که سیالنی وجود همانتحول،  این نتیجه در. آیدمی در است داشته

  . شودمی برداشت علقه ماهیت آن از و دارد علقگی وجود نحوه اکنون داشته

 و آرام آرام سـپس ، اسـت  جسـمانی  جـوهري  اش تعلقـی نشـئه   ابتداي در) نفس( آن و«

-مـی  خـود  پاي به اینکه تا شودمی طورطور خلقتش و کندمی طی را اشتداد مراتب پیوسته

 بـه  پـس  ،شـده  جـدا  آخـرت  دار سوي به دنیوي دار این از و شودمی خود به قائم و ایستد

 و اسـت  البقـاء  روحانیـه  و الحدوث جسمانیه نفس بنابراین. گرددبازمی پروردگارش جانب

 سـپس ، شودمی طبیعی صورت سپس ؛است جسمانی اي قوه عالم این در تکونش ابتداي در

، مالصـدرا ( ». . . سپس و ناطقه سپس، مفکره سپس، مراتبش تمام به شودمی حساس نفس

  .)235ص، 1361

 کمـال  حرکتش از ايمرحله در اینکه تا ایستدنمی باز تحول از هیچگاه واحد وجود این

را از آن وجـود در حرکـت    بـودن  گوشـت  و اسـتخوان  دیگـري  مرحلـه  در و بودن مضغه

   1.برداشت کردتوان  می

 کمـاالت  و افـزوده  خـود  هسـتی  به قدر آن است داشته نطفگی صورت قبالً که وجودي

 بـا  کـه  اسـت  انسـانی  نفس قوه، دارد رو پیش در که ايقوه اکنون که است کرده پیدا جدید

 شـود می فراهم نیز کمال این کسب براي الزم زمینه ،مجردات عالم از کماالت مداوم افاضه

-مـی  باره این در صدرالمتألهین. دگردمی محسوب او کنونی فعلیت و کمال انسانی نفس و

  : گوید

                                                                                                                                  
  .»جدید خلق و آخر موجود

 یجـاوز  حتـى  المـادة  استکماالت حسب فشیئا شیئا یترقی ثم الطبیعۀ درجۀ درجتها الکون أول فی النفس أن«. 1

  .)234 ص ،1360 مالصدرا،( »الحیوان و النبات درجۀ



13، شماره نیفلسفه د

 محـل ، شـد  شـبیه  فلکی جرم به که شد لطیف جدي به طور عنصري ماده که زمانی و«

 نیـز  آن غروب و خدا جانب از آن طلوع که روحی، شود می اضافی نطقی روح گرفتن قرار

 1»اسـت  ملـک  سـنخ  از چیـزي  و فلـک  سـنخ  از چیـزي  انسـان  در پـس . اوسـت  سوي به

  .)126 ص، 1360، مالصدرا(

 بـه وجـود   خـاص  مـوادي  از چراکه( است خاص ايگونهه ب خود وجود در اينطفه هر

 ایـن . دارد را خاصـی  نفـس  اقتضاي ،تبع به و دارد را خاصی علقه قوه بنابراین .)است آمده

 داشـته  را آن اقتضـاي  کـه  اسـت  بـدنی  خاص ،نفسانی صورت هر که معناست بدان حرف

  . است داشت را آن اقتضاي که است بدنی خاص ثمره انسانی نفس هر و است

 صـورت  بلکـه ، نیسـت  بـدن  همین از غیر چیزي نفس این که کندمی تصریح مالصدرا

 ادراکاتیهمیشه در حرکت، به واسطه  وجود این. است بدن همین فعلیت و صورت انسانی

 ایـن  کـه  شـود مـی  حاصـل  او در شدیدتري کماالت زمینه، در ادامه حرکت خود کندمی که

 شـود می مجرد کمکم کندمی که ادراکاتی واسطهبه  انسانی وجود این. نیستند مادي کماالت

   2. کندمی کسب را خود تازه هايفعلیت نیز بدن سو آن از و

 که تعلقی علت به اما است مجرد اگرچه است مادي دنیاي در که مدتی در انسانی نفس

 آن نفـس . اسـت  تحول درهمیشه  هم آن و شودنمی محسوب تام مجرد دارد بدن و ماده به

 بـه  نیـازي  کارهـایش  انجام براي دیگر که کندمی کسب مجرد کماالت و یابدمی شدت قدر

 رهـا  را خود بدن انسان نفس حالت این در. کند می ایجاد مثالی بدن خود براي و ندارد بدن

 معنـاي  اسـت  ایـن . دهـد مـی  ادامـه  را راهش تنهایی به خود و شودمی مرگ سبب و کرده

  . نفس بودن البقاء روحانیۀ و الحدوث جسمانیۀ

                                                        
 اللّه من الذي اإلضافی النطقی الروح استواء محل صار الفلکی الجرم تشبه حتى جدا العنصریۀ المادة لطفت إذا و. 1

 .کالملک شیء و کالفلک شیء اإلنسان ففی مغربه، اللّه إلى و مشرقه

 کنسـبۀ  البـدن  إلى نسبتها أن من الحکماء من الجمهور زعمه کما لوجودها عارضۀ إضافۀ لیست النفس نفسیۀ«. 2

 و األب و الربـان  و الملـک  کحـال  ال وجودهـا  نحـو  هی إنما النفس نفسیۀ بل السفینۀ إلى الربان و المدینۀ إلى الملک

  .)239ص ،1360 مالصدرا،(» ...وجود بعد غیره إلى إضافۀ تعرضها مخصوصۀ ذات له مما غیرهما
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 جسـمانیۀ  صـدرایی  قاعـده  بیـان  نیـز  و جـوهري  حرکت باب در مالصدرا مبانی بیان با

. شـود  به خـوبی فهمیـده مـی    تناسخ ابطال در او برهان، نفس بودن البقاء روحانیۀ و الحدوث

 ابطـال  براي اآلیات اسرارو  الربوبیه الشواهد، اسفار مانند خود متعددهاي  کتاب در مالصدرا

  . است آورده برهان تناسخ

 از بعد نفس یعنی تناسخ .کنیممی مرور شودمی ادعا تناسخ دردر این بخش آنچه را که 

  . شودمی وارد دنیا این در دیگري نوزاد بدن به دوباره ،بدن ازو جدایی  مرگ

 در و شـده  حـادث  خاص بدنی ازکه  نفسیبه این معنا است  صدرایی ادبیاتدر  تناسخ

 مجـدداً و  کـرده  رها را آن، سرانجام کرده کسب کماالتی و هافعلیت آن واسطهه ب و بدن آن

  . کند کسب را کماالتی ها وفعلیت و کرده رشد آن در و شود متحد دیگر نوزادي بدن با

 طـور  همـان  زیرابطالن است؛  به محکوم قویاً صدرایی هايآموزه شبکه در چیزي چنین

 گـردد می حادث بدن واسطه به انسانی نفس که آنجایی از، شد گفته مقدماتی مباحث در که

 و قـوه  بـدنی  یـا  و مضـغه ، نطفـه  هـر  بنابراین، است متفاوت دیگر بدن با بدنی هراینکه  و

 بـدنی  آن خـاص  نفسی هر پس. دارد اوست بعدي کمال که را نفس از خود خاص اقتضاي

 که است بدنی کمالی صورت و فعلیت، انسانی نفس هر 1. است شده حادث آن از که است

 را اينطفـه  دو هـیچ  و دارد فـرد ه ب منحصر ايقوه بدنی هر و است داشته را آن قوه بدن آن

 و مکـان  در اينطفـه  هـر . باشـند  داشته اقتضا یک تا باشند یکی و متحد که یافت تواننمی

 کـه  نفسی ندارد امکان بنابراین. است آمده به وجود خاص افرادي و مواد از و خاص زمانی

 متحـد  دیگـري  بـدن  بـا  است رسیده فعلیت به آن وسیلهه ب و برآمده خودش خاص بدن از

  . شود

 بـدنی  در نفس که صورت بدین؛ آوردمی الزمرا  قوه به فعلیت از بازگشت اینکه تر مهم

ـ  نهایتـاً  کـه  اسـت  کـرده  کسـب  را متعددي هايفعلیت و آمده به وجود آن واسطهه ب که ه ب

 یـا  وگـردد   وارد مادي بدن به مرتبه دو باید، است شده نیازبی بدن آن از هاکمال آن واسطه

                                                        
 در بدن که است این منظور بلکه آن، معلول نفس و است نفس علت بدن که نیست معنا بدان حرف این. 1

 .است العلۀ شریک نفس حدوث
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 بـدن  از نفسنیازي  بی باعث که را کماالتی باید نفس یعنی؛ شود متحد دیگري مادي بدن با

 بـدنی  دیگر سوي از. باشد داشته را کماالت آن قوه دوباره و بدهد دست از شده است خود

 و کمـاالت  از یک هیچ که است بدنی شود آن وارد یا و متحد آن با است قرار نفس این که

 کسـب  قبلـی  بـدن  در کـه  را کمـاالت  این تمام باید نفس این و ندارد را انسانی هايفعلیت

 ایـن  مـثالً ؛ آورد به دست را آنها دوباره که باشد داشته را آن قوه و بدهد دست از بود کرده

-گونـه ه ب مرتبه دو و بدهد دست از را... و نوشتن ،خواندن، استماع، تکلم قدرت باید نفس

، 9ج، 1981، مالصـدرا ( بنویسـد  و بخواند و کند استماع و بگوید سخن نتواند که درآید اي

   2. است مردود فلسفی لحاظ از که است قوه به فعلیت از بازگشت این 1.)3 ص

 ،صدرایی هايآموزه اساس بر آن ابطال و تناسخدر زمینه  فوقمباحث  بیان از پس، حال

   .گردیم باز می دنیوينشئه  در بدن به رجعت؛ نفس یعنی ،مقاله این اصلی مسئله به

دریافتیم که بر اساس مبانی حکمت متعالیه تناسخ که نوعی بازگشـت  باال با بیان مطالب 

اما آیا هـر نـوع   . ستا دنیاست جایی ندارد و محکوم به بطالنه نشئنفس به بدن دنیوي در 

تـوان بـا مبـانی    بازگشت به دنیا در همین دنیا با مبانی مالصدرا ناسـازگار اسـت؟ آیـا نمـی    

تـوان از کنـار قاعـده امتنـاع     مالصدرا احیاء اموات در همین دنیا را تبیین کرد؟ چگونه مـی 

معناي عام اعتقاد داشـت کـه بـا مبـانی مالصـدرا      ه تراجع عبور کرد و به نوعی از رجعت ب

تبیین کرد که غیر از تناسـخ  چنان توان با مبانی مالصدرا رجعت را موافق باشد؟ چگونه می

  باشد و ادله ابطال تناسخ اعتقاد به رجعت را زیر سؤال نبرد؟ 

 چنان که گذشت، مالصدرا خود اعتقـاد بـه رجعـت خـاص آخرالزمـانی را پذیرفتـه و دالیـل       

عقلی را نیز پشتیبان آن خوانده است اما درباره آن توضیحی نداده است، اما عالمـه طباطبـایی کـه    

عنوان یک نوصدرایی چگونـه مبـانی مالصـدرا را بـا اعتقـاد      در زمینه رجعت سخن گفته است، به

                                                        
 ، 1360 مالصـدرا، (» المحضـۀ  القـوة  إلـى  أخـرى  تارة یرجع أن فیستحیل ما فعلیه لها حصلت متى فالنفس«. 1

 .)10 ص ،9، ج1981 ؛234ص

 ؛331ص ،1404سینا، ابن. اند بررسی کرده مالصدرا هم و سینا ابن هم را قوه به فعلیت از بازگشت بطالن. 2

  .172ص ،2ج ،1981 مالصدرا،



برون رفت عالمه طباطبایی از مشکله رجعت در اندیشه صدرایی

به رجعت کنار هم نشانده است؟ چگونه توانسته است از مشکالت مذکور گذشـته و رجعـت بـه    

  . ام را بپذیرد و آن را تبیین کند؟ در بخش بعدي به این پرسش خواهیم پرداختمعناي ع

  )ره( ییطباطبا عالمه دگاهید از رجعت

 بازگشـت در زمینـه   المیـزان  شـریف  تفسـیر جاي  دو در عمده به طور) ره(طباطبایی عالمه

 االعم وبالمعنی  بدن به نفس بازگشتدرباره  جا یک در .راند سخن می دنیوي بدن به نفس

 کنـار  رسـد می نظر به. کندمی صحبت آخرالزمان رجعت بازمینه  در خاص به طور جا یک

 طباطبـایی  عالمه دیدگاه در رجعت از جامعی نگاهجا  دو این در ایشان مطالب گذاردن هم

  . دهدمی دست به

 هـاي داستان( مردگان شدن زنده باب در متعدد هايداستان میان در بقره سوره در ایشان

 بنـی  کشـتۀ  بـدن  بـه  گاو دم زدن، عیسی حضرت به دست اموات کردن زنده، زیرع و عزیز

-می مطرحرا  دنیوي بدن به آنها بازگشت و مردگان شدن زندهزمینه  در بحثی) ...و اسرائیل

  1. دهدمی پاسخ شده وارد هاي اشکال به و کند

 کـه است  الوقوع جایز و ممکن امري معجزه که شودمییادآور  را نکته ایننخست  وي

در دست  دارند معجزه وقوع درظهور  که آیاتی تأویل جواز بر دلیلی و نیست علیت ناقض

  . دهد قرار 4 و 3 اعداد میان را 2 عدد اینکه مانند؛ باشد محالی موضوع اینکه مگرنیست، 

 شـفاف  و دقیـق  بـه طـور   را اشـکال  ابتدا نشئه دنیا در دنیوي بدن به نفس درباره بازگشت اما

 فعلیـت  از بازگشـت « اشـکال  شـود  گفته اینکه مانند اشکال تقریر در گویی کلی از کند، ومی تقریر

 قـوه  بـه  فعلیـت  از بازگشـت  کـه  کنـد  می مشخص ایشان بلکه کند،می است پرهیز مطرح »قوه به

-مـی  ایشـان بنـابراین  . زا گردد مشکل تواندمی در زمینه رجعت »ايقوه چه به فعلیتی چه از« دقیقاً

 خـود  اشـتدادي  حرکـت  مسیر در که موجودي هر« :که کند اشکال چنین کسی است ممکن گوید

 بـر  و شـود مـی  تبـدیل  تـر  کامل موجودي به آید، متوالیاًمی در ناپایدار فعلیتی به و خارج ايقوه از

 امکـان  خـود  تکـاملی  سـیر  در دارد تـر  کامـل  وجودي که موجودي تراجع، هر امتناع قاعده اساس

 شـود مـی  جـدا  ماده از مرگ از بعد انسان چون اساس این بر. بازگرددتر  ناقص موجودي به ندارد

                                                        
بـه علـت    کـه  هست نیز »مسخ« از عقالنی دفاع دنبال به موضع این در) ره( طباطبایی عالمه مرحوم البته. 1

 . گذریم درمی آن از مقاله این ارتباطی با بحث بی
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 تجـرد  مرتبـه  کـه  چـرا  بـازگردد،  مـادي  بدن به که است رسد، محالمی عقلی یا مثالی تجرد به و

   1.»است فراتر مادي مرتبه از عقلی یا مثالی

 نفـس  بازگشت پذیرد اما معتقد است درمیرا  تراجع امتناع قاعده اصل ،پاسخ در عالمه

 نفـس  بازگشت بر مبنیاشکال کننده  که را آنچه و آیدنمی الزم) تراجع( محذور این بدن به

 رخ مردگـان  شـدن  زنـده  در اسـت  کـرده  بیـان  مـاده  مرتبه به مثالی یا عقلی تجرد مرتبه از

 حـال  این با و رسدمی عقلی تجرد به ،دنیا این ازپیش از رفتن  انسانی نفس زیرا 2؛دهد نمی

 موجـودي  بـراي  انسـانیه  صـورت ، کلیـات  ادراكبه واسـطه   وقتی اساساً. دارد تعلق ماده به

 در اما است رسیده عقلی تجرد مرتبه به مثالی تجرد مرتبه از انسان نفس، است شده حاصل

. شـود مـی  جـدا  بدن از که وقتی تا دهدمی انجام مادیش بدن ه وسیلهب را افعالش حال عین

 نـه  ،بود خواهد عقلی تجرد مرتبه همان در باز، بگیرد تعلق مادي بدن به نفس این اگر حال

  . گردد باز آن از اینکه

 حیـوان  داراي قـوه  خـود  تکـاملی  سـیر  در نبـاتی  جـوهري  وقتی توضیح مطلب این است که

 حیوانیـت  مرحلـه  بـه  و کنـد  فعلیـت  بـه  تبدیل خود جوهري حرکت آن قوه را طی و باشد شدن

 حرکـت  مسـیر  در حیـوان  ایـن  اگـر  امـا . اسـت  گرفته برزخی مجرد صورت حالت این برسد، در

 ایـن  بـه  رسـیدن  براي کند، حرکت انسانیت طرف به و باشد شدن انسان داراي قوه خود جوهري

. بگیـرد  عقلـی  تجـرد  و شود خارج ،)برزخی(مثالی  تجرد یعنی خود، کنونی فعلیت از باید فعلیت

 صـورت  کـه  زمـانی  بـه سـخن دیگـر،   . شد خواهد حاصل اول براي انسانی صورت حالت این در

. اسـت  رسـیده  عقلـی  تجـرد  گاه به شود، آن نامیده می انسان شده و حاصل موجودي براي انسانی

 بـراي  را مختلفـی  ملکـات  خـود  گونـاگون  افعال از برخی تکرار با انسانی مجرد صورت این حال

 تکـرار  بـا  کـرد  کسـب  را برزخـی  مجـرد  صـورت  وقتی حیوان که طور همانکند؛ می حاصل خود

  . آیدمی در حیوان از خاصی شکل به و آورده در ملکه به صورت را آنها خود افعال از برخی

                                                        
 المادة، مرتبۀ فوق الرتبتان هاتان و عقلیا، أو مثالیا مجردا موجودا فیعود المادة عن بنفسه یتجرد بموته اإلنسان. 1

 ء الشـی  رجوع لزم إال و ثانیا، بالمادة موتها بعد النفس تتعلق أن المحال فمن المادي، الوجود من أقوى فیهما الوجود و

  .)206 ص ،1ج ،1417طباطبایی، عالمه( محال هو و الفعل، إلى خروجه بعد القوة إلى

 عود لکن فیه، ریب ال حق ثانیا القوة إلى الفعل إلى خروجه بعد بالقوة ما رجوع استحالۀ من ذکره ما: أقول. 2

  )206: ص ،1ج ق، 1417طباطبایی، عالمه. (مصادیقه من لیسا المسخ کذا و الجملۀ فی ثانیا الدنیا حیاته إلى المیت



برون رفت عالمه طباطبایی از مشکله رجعت در اندیشه صدرایی

 موجـود  بـه  است رسیده عقلی تجرد به که موجودي است محال تراجع امتناع قاعده طبق البته

 محـال  دارد مثـالی  و برزخـی  تجـرد  که صـورت  حیوانی موجودبازگردد، همچنان که  مثالی مجرد

  . بازگردد جماد و نباتی صورت به است

 برگـردد، آیـا   دنیا به باز و برود از دنیا 1رسیده، عقلی تجرد به که انسانی اگر بیان این با

 از قبـل  نفـس  ایـن  خیر؛ زیرا باشد؟ بازگشته عقلی تجرد از انسانی نفس که است آمده الزم

 بازگشـت  تجرد او با و است نیافزوده او تجرد بر چیزي مرگ و بوده ماده از نیز مجرد مرگ

 مـرگ  هنگـام  فقـط . گرددنمی باز) مثالی تجرد( حیوانی مرحله و به نشده کم دنیوي بدن به

 بـدن  بـه  بازگشـت  با و است دادهنمی انجام مادي فعل پس. است شده قطع ماده با او رابطه

 کـه  نجـاري  ماننـد . دهـد مـی  انجام مادي فعل دو مرتبه و شودمی حاصل دوباره ارتباط این

 ایـن  در امـا . او بازگرداننـد  بـه  مـدتی  از بعد و باشند گرفته او از را ابزار کارش مدتی براي

 بـین  از او نجـاري  قدرت و است سابق نجار همان و نشده کم او در بودن نجار ملکه مدت

  : است چنین طباطبایی عالمه مرحوم عبارت. است نرفته

 انسـانی  کـه  کنـیم  فرض ما اگر که شودمی آشکار برایت باشی، دریافته گفتیم که را آنچه اگر«

 متعلَّـق  قـبالً  کـه  ايماده ویژهبگیرد، به تعلق ماده به نفسش مجدداً و برگردد دنیا به مرگش از بعد

 قطـع  از قبـل  نفـس  ایـن  چراکـه  شود،نمی باطل نفس تجرد اصل شرایط این بوده، در نفس همین

 او) حـال ( و اسـت  بوده مجرد به صورت آن همراه) مدتی( چنین هم و است بوده مجرد ارتباطش

  .)207 ، ص1، ج1417طباطبایی،  عالمه( 2»است خود تجرد همان دارنده دومش تعلق با

 دنیـا  ایـن  در مردگـان  شـدن  زنـده  و تناسـخ  میان تفاوت به هم گریزي عالمه اینجا در

 بـودن  محـال  کـه  آوردنمی الزم و نیست تناسخ براي جوازي گفتیم آنچه گویدمی و زند می

 تعلق و بدن از یافته فعلیت نفس خروج از است عبارت تناسخ زیرا؛ شود رفع تناسخ عقلی

                                                        
: شود گفته اینکه مانند احترازي؛ نه است توضیحی قید انسان براي »عقلی تجرد« قید عالمه، بیان این طبق. 1

 .است سفت که سنگی

 و بالمـادة  التعلق لنفسه تجدد و الدنیا إلى موته بعد رجع إنسانا فرضنا لو أنا لک ظهر ذکرناه ما عرفت إذا. 2

 العلقۀ انقطاع قبل مجردة کانت فقد نفسه تجرد أصل بذلک یبطل لم قبل من نفسه متعلقۀ کانت التی المادة خاصۀ

  .لتجردها حافظۀ ثانیا التعلق مع هی و أیضا معها و
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 یـا  نیسـت؛  خارج حال دو از بدن این. نوزاد بدن یعنی ،است شده خلق تازه که بدنی به آن

 این اگر. ندارد نفس بدن این یا، دارد نفسی بدن این در موجود استعدادهاي اقتضاي حسب

 محـال  بـدن  این به دیگر بدنی یافتۀ کمال نفس تعلق ،باشد داشته را خود مقتضی نفس بدن

 قـرار  و نداشـته  نفـس  بـدن  این اگر اما. باشد داشته نفس دو تواندنمی بدن یک زیرا؛ است

 از را خـود  هايفعلیت بایستی کند تدبیر را آن و شود نوزاد بدن وارد یافته کمال نفس باشد

 اینکـه  ماننـد ، کنـد  کسـب  جدیـد  هايکمال ،هافعلیت بدن آن پاي پابه بتواند تا بدهد دست

 محال تناسخ پس. است باطل مذکور حالت دو هر. شود ينوزاد نفس به تبدیل مردي نفس

 مشـکل  شـد  ذکـر  دنیـا  همین در انسانی نفس براي تجرد حصول مورد در که آنچه و است

     1. کندنمی حل را تناسخ

 بـراي  را مشـکالت اي از  پاره و نکند حل را مشکالت همه عالمه بیان این است ممکن

 نفـس  اگرچـه  کـه  کنـد  اشـکال  چنـین  کسـی  است ممکن؛ براي مثال، گذارد باقی مخاطب

 طبق امانیست،  بدن از نفسبه جدایی  ينیاز تجرد براي و است مجرد دنیا همین در انسانی

 دنیـا  ایـن  در را خود کماالت تماماز راه بدن مادي  آنکه از بعد انسانی نفس مالصدرا مبانی

، دهدمی انجام مثالی بدن با را افعالش و کندمی رها را بدن وشده  نیاز بی بدن از، کرد کسب

 کمـاالت  از برخـی دست کم  نفس بایستی، بازگردد بدن به نفس دوباره باشد قرار اگر حال

  . کند کسب دنیایی کماالت و بازگردد بدن به دوباره و بدهد دست از را خود

 مطلـب ، با تکمیل است آخرالزمان خاص رجعتویژه درباره  به طور که عالمه دوم بیان

  . سازد مرتفع نیز را اشکال این تواند می ایشاننخست 

 آخرالزمـان  در رجعـت  از خاص به طور 2بقره همبارک سوره 210 تا 208 آیات در عالمه

                                                        
 إن البـدن  هذا فإن محال، آخر ببدن البدن مفارقتها بعد کمالها بنوع المستکملۀ النفس تعلق هو و التناسخ فإن«. 1

 اسـتلزم  نفـس  ذا تکن لم إن و الواحد، کثرة و الکثیر، وحدة هو و واحد، ببدن نفسین تعلق التناسخ استلزم نفس ذا کان

 .)209 ص ،1ج ، 1417 طباطبایی، عالمه(» الصبا إلى الشیخ کرجوع القوة، إلى بالفعل ما رجوع

 منْ زلَلْتُم فَإِنْ) 208( مبینٌ عدو لَکُم إِنَّه الشَّیطانِ خُطُوات تَتَّبِعوا ال و کَافَّۀً السلْمِ فی ادخُلُوا آمنُوا الَّذینَ أَیها یا«. 2

دعما ب تْکُمجاء ناتیوا الْبلَمأَنَّ فَاع زیزٌ اللَّهع کیملْ) 209( حنْظُرُونَ هأَنْ إِالَّ ی مهیأْتی نَ ظُلَلٍ  فی اللَّهالْغَمامِ م کَۀُ والئالْم 

و یرُ قُضالْأَم إِلَى و اللَّه عتُرْج ور210( الْأُم( «.  
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 عالمـه  امـا  نـدارد  رجعـت زمینـه   در زیـادي  بـروز  و ظهـور  آیه این چه اگر. راند سخن می

. کنـد مـی  دفـاع بسیار  آن از وآورده  رجعتدرباره  آیه این ذیل در را مهمی بحث طباطبایی

 نمـود  که آیاتی در نه ،بیاورند آیه سه این ذیل دراین بحث را  عالمه است شده باعث آنچه

 ذیـل  در روایـت  گانـه  سـه  تفاسیر وجود، دارد آخرالزمان رجعت باب در تري بییش ظهور و

 رجعـت  به برخی، قیامت به را آیات این هدي ائمه روایات از برخی. است آیه سه این

 که نیست ايآیه تنها این البته. اندکرده تفسیر )عج(زمان امام ظهور به برخی و آخرالزمان در

 را مهمـی  نکتـه  گانـه  سـه  تفاسـیر  این از عالمه ،آمد خواهد که طور همان. دارد حالتی چنین

  . کرده است برداشت

 موضـوع  سـه  هر به اختصار ، به طورشده وارد روایات حسب، آیات این ذیل در ایشان

دربـاره   خـود  بحـث  در امـا  پـردازد مـی  )) عج(زمان امام ظهور، آخرالزمان رجعت، قیامت(

  . کندمی يتر درنگ بیش آخرالزمان رجعت

 وگشـته   آخرالزمان رجعت منکر که ـ  شیعیان ویژه برخیبه ـ کسانی قولنخست  ایشان

 از را آخرالزمـان  رجعـت  بـه  مربـوط  روایـات  و شـده  متوسـل  عقلی غیر و عقلی دالیل به

هـاي وارده   در برابـر اشـکال   آخرالزمان رجعت ازکرده و  رد شدت به ،اندخوانده اسرائلیات

   1. کند می دفاع

 از بازگشـت  همـان  یعنـی ، آخرالزمان رجعت بارهدر مطروحه اشکال ینتر مهم در عالمه

 دنیـوي  بدن به نفس بازگشت اما، صحیح را قوه به فعلیت از بازگشت امتناع، قوه به فعلیت

  . داندنمی آن مصادیق از را دنیانشئه  در

 تمـام  نفـس  کـه  آیدمی الزم تراجع وقتی دنیوي بدن به نفس بازگشت دربه باور عالمه 

بـراي آن   و باشـد  آورده دست به ،آورد به دست ،مادي بدن راه ازتوانسته  می که را کماالتی

                                                        
 أنکروا لکنهم النبی عن متواترة بطرق رووه و المهدي بظهور أذعنوا إن و المسلمین عامۀ هم و الشیعۀ غیر و. 1

 ذلک عد و الشیعۀ، إلى المنتسبین بعض األعصار هذه فی بهم لحق ربما و الشیعۀ، مختصات من بها القول عدوا و الرجعۀ

 بمـا  الرجعـۀ  إبطـال  رام بعضهم و أصحابه، و سبإ بن کعبداهللا باإلسالم المتظاهرین بعض و الیهود عمله الذي الدس من

  .)106 ص ،2ج ،1417 طباطبایی، عالمه( العقل الدلیل من زعمه
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 در و باشـد  نمانـده  بـاقی  ،آورد به دست مادي بدن راه از بتواند که فعلیت و کمال از ايقوه

  .دیگر بار به بدن بازگردد باشد کرده کسب را ممکن کماالت تمام آنکه از بعد حال این

 کـه  دهـد مـی  رخ زمـانی  طبیعـی  شناسـی، مـرگ  نفس در مالصدرا مبانی طبق به سخن دیگر،

 تمـام  بپیمایـد و  را خـود  تکامـل  دوره روح و برسـد  دنیـا  ایـن  در خـود  کمـاالت  تمـام  بـه  نفس

 انجـام  مثـالی  بـدن  افعـالش را بـا   و کنـد  رها را بدن خود طبع به بعد برده و بدن از را اشاستفاده

 نفـس  اگـر  امـا . بود خواهد محال و تراجع مادي بدن به نفسی چنین بازگشت حالت این در. دهد

 از ايقـوه  با اینکـه هنـوز   و کند کسب آورد به دست بدن راه از توانستهمی که کماالتی تمام نتواند

 حاصـل  بـرایش  اخترامـی  مـوت  دیگـر  یا به عبـارت  برود، دنیا است، از داشته دنیا این در تکامل

  . داشت نخواهد را تراجع محذور دنیا این در مادي بدن به شود، بازگشتش

 آیـد مـی  پدیـد  مرضـی  یـا  قاسـر  قسـر  ه واسطهب یا که اخترامی موت مورد در اما و. ..«

، 1417، طباطبـایی  عالمـه ( 1»آیـد نمی به وجود مرگ از بعد دنیا به بازگشتن براي محذوري

  .)7 ص، 2ج

مانند اینها  حوادثی و جسمانی بیماري، شهادت، قتل اثر در که افرادي، عالمه بیان این با

 عقالًدهند،  از دست می را دنیا این در خود هايفعلیت تمامکسب  فرصت و روندمی دنیا از

  . دارد وجود مادي بدن و دنیا بهبازگشت آنها  امکان

 ایـن  امـا ، دآورمی آخرالزمان رجعتدر زمینه  خود بحث در را مطلب این عالمه اگرچه

 رجعـت  خـاص  مطلـب  ایـن . بـرد  بـه کـار   نیـز  االعم معنیبال رجعت در توانمی را مطلب

  . است داخل دنیوي بدن به نفس بازگشت در کلی به طور و نیست آخرالزمان

 در بـدن  بـه  نفـس  بازگشت استبعاد دفع راستاي در فقط طباطبایی عالمه تالش اینجا تا

 اسـتدالل  دو نیـز  رجعـت  ضـرورت  بـراي  ایشـان  امـا  بود رجعت عقلی امکان تبیین و دنیا

 آیـات  از برآمـده  بلکه ،نیست صرف عقلی و فلسفی مبانی بر استدالل دو این البته. آورد می

  . است نقلی -عقلیدر واقع  و قرآن

  :است قرار این از طباطبایی مرحومهاي  استدالل

                                                        
 .محذورا بعده الدنیا إلى الرجوع یستلزم فال مرض أو کقتل قاسر بقسر یکون الذي االخترامی الموت أما و. 1



برون رفت عالمه طباطبایی از مشکله رجعت در اندیشه صدرایی

 هـاي امـت  در آنچه هرنظیر  که کندمی استدالل چنین 1بقره هسور 214 آیه اساس بر .1

 در قـرآن  آیـات  از چنانچـه  و افتـد  اتفـاق  نیـز  اسالمی امت براي، باید استرخ داده  سابق

 از یکـی  آیـد  مـی  بـر  ارمیـا  و عزیـر  و عیسـی  و موسـی  و ابراهیم حضرت هايداستان

 اسـاس  بـر  که است مردگان کردن زنده استرخ داده  سابق هايامت درتر  پیش که حوادثی

 ایـن  خـود  سـخن  تأییـد  و تکمیـل  در ایشـان . اتفاق بیافتد نیز اسالمی امت درباید  آیه این

  . آوردمی است فریقین مقبول که را اکرم رسول حضرت روایت

 قـدم  به قدم اندرفته شما پیشینیان که راهی از ،اوست دست در جانم که کسی به سوگند«

، شـد  نخواهیـد  جـدا  ایشان راه از و کرد خواهید عمل ایشان روش طبق بر و رفت خواهید

  .)303ص ،1 ج، 1380، عیاشی( 2»اسرائیل بنی هايروش مخصوصاً

 بینـی  پـیش  روایات در راتر آنها  پیش هدي ائمه که حوادثی و قضایا شدن محقق .2

 بازگشـت  بینـی  پـیش جملـه   از، هـا بینی پیش آنبر درستی همه  محکمی دلیل خوداند،  کرده

  .است آخرالزمان در نفوس از برخی

 و هـا  اشـکال  رد و رجعت منکرین با کشمکش از فراغت از بعد طباطبایی عالمه مرحوم

 اينکتهآن،  وقوع نقلی ـ  عقلی ضرورت و رجعت عقلی امکان اثبات سپس و آنها ایرادهاي

. اسـت  آخرالزمـان  رجعـت  به ایشان نگاه نمایانگر که کندمی بازگو رجعت حقیقت باب در

 آخرالزمـان  حـوادث  سایر عرض در که متمایز و مجزا ياپدیده را آخرالزمان رجعت ایشان

 خـود  حقیقـت  در قیامـت  و رجعت، )عج(زمان امام او ظهور نگاه از. بیند نمی افتد می اتفاق

  . ندا متفاوت ضعف و شدت در چه اگر ،واحدند

 امـام  ظهور، آخرالزمان رجعت، قیامت( واقعه سه این حقیقت طباطبایی مرحوم نگاه در

 حجـب  رفـتن  کنـار  و باطل از حق جدایی، حق بروز و ظهور جز نیست چیزي) )عج(زمان

                                                        
1 .»أَم تُمبسخُلُوا أَنْ حنَّۀَ تَدالْج ا ولَم کُمأْتثَلُ یا الَّذینَ منْ خَلَوم کُملقَب متْهسم أْساءالْب و الضَّرَّاء لْزِلُوا وتَّى زقُولَ حی 

  )214: بقره(» قَریب اللَّه نَصرَ إِنَّ أَال اللَّه نَصرُ  متى معه آمنُوا الَّذینَ و الرَّسولُ

 ال و طـریقهم  تخطئـون  ال حتى بالقذة القذة و بالنعل النعل حذو قبلکم کان من سنن لترکبن بیده نفسی الذي و«. 2

  .»إسرائیل بنی سنۀ یخطأکم
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. اسـت  نفسـانی  هواهـاي ائبه ش بدون ونداخد پرستش امر این پیامد که بندگانش و خدا بین

 از را )عـج (زمـان  امـام  ظهـور  و، قیامت مراتب از یکی را آخرالزمان رجعت ایشانبنابراین، 

 خـود  حقیقت در امر سه این چه اگر گویدمی ایشانپس . داند می آخرالزمان رجعت مراتب

 فسـاد  الجملـه  فـی  رجعـت  در زیرا ؛ندهست متفاوت هم با ضعف و شدت در اما ندا مشترك

) عـج (زمـان  امام ظهور و رجعت درباره امر این. نیست فسادي هرگز قیامت در ولی هست

  : است چنین باره این در عالمه بیان. است صادق نیز

 خـاطر بـه   اگرچـه  ،اسـت  قیامـت  روز مراتـب  از رجعت روز که معناست آن به این و«

 چـه  خـاطر  همین به و، است آن دون) حقیقت آن( ظهور لحاظ از آن در فساد و شر امکان

 و ظهـور  تماماً به حق نیز روز آن در چراکه، شود ملحق آن به زمان امام ظهور روز بسا

 1»اسـت  رجعـت  دون) حقیقت آن ظهور شدت حیث از( هم روز این اگرچه ،یابدمی بروز

  .)109 ص، 2ج، 1417، طباطبایی عالمه(

، قیامـت  بلکـه  ،نیست عالم نظام خوردن برهم قیامت حقیقت که دهدمی توضیح عالمه

 و خداونـد  میـان  واسـطه  و حجاب شدن برداشته، آید می بر روایات و آیات از کههمچنان 

 شـدن  برچیده مستلزم امر این تحقق واست  الهی آیات کامل و تام بروز و ظهور نیز و خلق

 از کـه  بشـري  نسل، کندمی داللت قرآن آیات ظاهر که طور همان البته. نیست جسمانی عالم

 اجسـام  عـالم  شـدن  باطـل  معناي به امر این اما شودمی منقرض روز آن تا است حوا و آدم

 تجـرد ( مثـال  عـالم  بین ، همچناننیست تزاحمی دنیا عالم و قیامت عالم بین اساساً. نیست

 انسـانی  نفـوس  از بسیاري برپاست ماده عالم کهاکنون  و نیست تزاحم ماده عالم و) برزخی

  . ندا برزخ عالم در

 و بهتـر  را قیامـت  و آخرالزمـان  رجعـت ، زمان امام ظهور حقیقت وحدت نکته این

بـر   یدلیلـ  را قیامـت  در ماده عالم شدن باطل تواندنمی کسی که چرا، دهدمی نشان تر بیش

                                                        
 فـی  فیـه  الفسـاد  و الشـر  إلمکان الظهور فی دونه کان إن و القیامۀ، یوم مراتب من الرجعۀ یوم أن: یفید هذا و. 1

 هو کان إن و الظهور تمام أیضا فیه الحق لظهور أیضا ع المهدي ظهور یوم به ألحق ربما لذلک و القیامۀ، یوم دون الجملۀ

  .الرجعۀ دون أیضا
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 هـر  درقرار دهد؛ زیرا حق  زمان امام وظهور آخرالزمان رجعت از قیامت حقیقت تمایز

  .  دارد وجود هم ماده عالم که حالی در ؛یابدمی بروز و ظهور واقعه سه

 عالمـه . ستا آورده آیات این ذیل در را بحث این عالمه چرا که شودمی معلوم اینجا از

 سـند ، بـه عنـوان   انـد داده تخصـیص  روز سه این به را اهللا ایام که هدي ائمه از روایاتی

  : مانند روایاتیآورد؛  می خود سخن

، 1403، صـدوق  شـیخ ( 1»قیامت روز و رجعت روز، ظهور روز؛ است روز سه اهللا ایام«

  .)109 ص،1 ج

   . شودمی روشن ظهور و رجعت ،قیامت به قرآن آیات اینعلت تفسیر بنابراین 

 بـراي  دنیانشئه  در بدن به نفس بازگشت، طباطبایی عالمه دیدگاه درگذشت،  آنچه بنابر

 فعلیـت  از بازگشـت  اشکال و ممکن است امري اندرفته دنیا از اخترامی موت به که افرادي

 آخرالزمـان  در رجعـت  ضـرورت  بـراي  ایشـان  اینکـه  فراتر این از. آوردنمی الزم را قوه به

  . آورندمی عقلی -نقلی استدالل

  بررسی و نقد، لیتحل

عنـوان  کـه از آن بـه  (و مشکل اصلی اعتقاد به رجعـت   ، مسئلهبر اساس بخش نخست مقاله

در نظام فکري حکمت متعالیه از این قرار است کـه بـر اسـاس    ) شودمشکلۀ رجعت یاد می

مثـالی تـا تجـرد    و  حیوانی، نباتی در مسیر خود از مرحله هاي صدرایی وجود انسانیآموزه

شـود و بـه فعلیتـی     می اي خارجعقالنی در یک سیر حرکتی قرار دارد که بدون وقفه از قوه

 اي که از آن عبور کرده، ممکن نیست؛ بـراي انسان به مرحلهبازگشت در این روند ؛ رسدمی

دیگـر  انسان تکامل یافت و به مرحلۀ تجرد عقالنی رسید محال است کـه   هنگامی که ،مثال

با این توصیف آیا ممکن است انسـان بعـد از ایـن کـه     . بازگردد مرتبه مادي یا خیالیبار به 

                                                        
  .»القیامۀ یوم و الکرة یوم و القائم یقوم یوم ثالثۀ جل و عز اهللا أیام«. 1

 »مـرگ  روز« ،»رجعـت  روز« جاي به برخی در و »مرگ روز« ، »ظهور روز« به جاي روایات برخی در البته

 . )36  ص ،1  ج ،1404قمی، ( »القیامۀ یوم و الموت یوم و القائم یوم ثالثۀ اهللا أیام قال«: مانند است آمده
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پـس  ، هایی را کسب کرد و از دنیا رفتگذراند و فعلیتآن وارد این دنیا شد و مدتی را در 

مشکلۀ رجعـت در همـین    نیا برگردد و مدتی زندگی کند؟از مدت زمانی دوباره به همین د

  . کندخودنمایی میجا 

وارد مرحلۀ دیگـري   ،اياز مرحلهبا عبور گفته شود انسان نخست ممکن است در نگاه 

محـال و باطـل    ،اي کـه از آن گذشـته  از سیر تکاملی خود شده است و بازگشت به مرحلـه 

بـا  اما عالمـه طباطبـایی   . ممکن استمطلقاً نا بازگشت انسان به دنیا بعد از مرگ پس. است

توان به نـوعی بازگشـت انسـان بـه     گشاید که طی آن میتر راهی میو دقیقتر  ژرف ینگاه

بـه  تـوان گفـت نبایـد    در بسط کـالم ایشـان مـی   . قائل بودمشکل مذکور ، بدون وجود دنیا

بلکـه بـا رجـوع بـه اصـل و ریشـۀ       ، از مرگ را نفی کرد پسکلی رجعت انسان به دنیا طور

  .اي به شرح زیر ارائه داد تقسیم دوگانهمشکل تراجع باید 

هـایی  اگر بازگشت نفس انسان به همین دنیا به این معنا باشد که نفس انسان فعلیـت  .1

، دنیا کسب کرده اسـت دوبـاره بـه دسـت آورد    نشئه که در مرتبۀ اول حضور مادیش در را 

که در سیر حرکتی تکاملش در مرتبۀ اول حضور در را هایی عنی تمام و یا برخی از فعلیتی

بالقوه درآید و نفـس انسـان    به صورتها دنیا کسب کرده است از دست بدهد و آن فعلیت

کـه  این همـان تراجـع اسـت    باشد، همان کماالت در پی کسب دوباره در بازگشتش به دنیا 

، اگر قرار باشد نفسی که در این دنیـا علـم آموختـه    ،براي مثالد؛ باش می امري محال و باطل

را آموختـه اسـت تمـام    ... غذا خـوردن و ، راه رفتن، سخن گفتن، شیوه اي را فراگرفتهحرفه

دنیا باز گـردد و بخواهـد ایـن    نشئه ها را از دست بدهد و دو مرتبه به این کماالت و فعلیت

بازگشت از فعلیت به قوه و تراجع است که امري غیر  این به معناي ،ها را کسب کندفعلیت

  . تناسخ از این نوع بازگشت به دنیا است. ممکن است

را ترسیم و تصویر کنیم کـه در آن قـرار نباشـد    دنیا اما اگر بتوانیم نوعی از رجوع به  .2

که در مرتبۀ اول حضور مادیش در دنیا کسـب کـرده اسـت از دسـت     را هایی انسان فعلیت

خواهـد بـه   کسب کند و از سوي دیگر نفسی کـه مـی   بدهد و دوباره بخواهد آن کماالت را

دنیوي بازگردد هنوز قوه و استعدادي داشته باشد که بتواند با زندگی مجدد دنیـوي آن  نشئه 

توانسـته در  کـه مـی  را ی هایها و استعدادنباید تمام قوه، دیگرسخن به . را به فعلیت برساند
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اي نداشته ت برساند به فعلیت رسانده باشد و در هنگام مرگ هیچ استعداد و قوهدنیا به فعلی

امـا اگـر چنـین بـود و قـوة      . باشد که بتواند آن را از طریق زندگی دنیوي به فعلیت برساند

، تـر فلسفیه بیان اي نداشت که زندگی مجدد دنیوي آن را به فعلیت برساند و بفعلیت نیافته

هیچ نیازي به بدن مادي نداشت و در چنین حالتی بدن را رها کـرده   نفس براي تکامل خود

معنـا   دنیـوي بـی  نشـئه  بازگشتش بـه  ، )موت طبیعی( ادامه راه را پیمودو خودش به تنهایی 

اي داشته نشده هاي کسبدر لحظۀ مرگ هنوز فعلیت ،اوالً :ولی اگر نفس انسان. خواهد بود

بلکه حاصل جدایی و یا کنده شـدن   ،نفس نباشدباشد و مرگ حاصل رها کردن بدن توسط 

بخواهـد  اي نباشد که در رجوعش به دنیا به گونه ،و ثانیاً) موت اخترامی(نفس از بدن باشد 

بلکه بـا تمـام کمـاالت و    ، اش را از دست بدهد و به قوة آنها بازگرددکرده هاي کسبفعلیت

بـالقوه در او   بـه صـورت  کـه  را هـایی  هایی که دارد به دنیا باز گردد تا سایر فعلیـت فعلیت

توانـد مـانع ایـن امـر     در این حالت قاعدة امتناع تراجع نمـی ، وجود دارند به فعلیت برساند

  . تواند از همین سنخ باشد میآیات قرآنی و روایات مطرح در رجعت . شود

رود توان دریافـت نفسـی کـه از دنیـا مـی     در اینجا ممکن است پرسیده شود چگونه می

هـایش را بـه   هنوز قوه و استعدادي دارد که به فعلیت نرسانده است و یـا اینکـه تمـام قـوه    

تـوان  از کجـا مـی  ، دهدشخصی که بر اثر بیماري جان می ،فعلیت رسانده است؟ براي مثال

باعـث کنـده   سـرانجام  یک آسیب جسمی و فیزیولوژیک بوده کـه  نتیجه فهمید این بیماري 

یا اینکه حاصل کمال نفس و رها کـردن  ) مانند کشته شدن(ست اگردیده شدن نفس از بدن 

مالك تمایز میان موت طبیعـی و مـوت اخترامـی    تر،  سخن روشنتدبیر بدن بوده است؟ به 

  . باید در میان مبانی صدرایی واکاوي شود ونپرداخته  مسئلهچیست؟ عالمه طباطبایی به این 

از کسانی کـه  اي  دستهتنها شود ث میدیگر این است که چه عامل یا عواملی باعپرسش 

آنها؟ چـرا تمـام کسـانی کـه بـه       هنه هم ،اند به دنیا بازگردندبه مرگ غیرطبیعی از دنیا رفته

چه تمایزي میان امـوات   ،دیگربه سخن گردند؟ اند به دنیا باز نمیمرگ اخترامی از دنیا رفته

گردند و بـا بـدن   دنیوي باز میه نشئبه موت اخترامی وجود دارد که گروهی براي تکامل به 

کنند اما باقی ایشان سیر تکاملی خود را در عالم بـرزخ و  مادي سیر تکاملی خود را طی می

  . نیز نپرداخته است مسئله؟ عالمه به این پیمایند میبا بدن برزخی 
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ـ ا الزمـۀ « کـه  شـود  اشکال تا ستین آن یعرف يمعنا به کمال و تیفعل که شود دقت  نی

 مرتبـه  کمال به ایدن نیا در )السالم همیعل(يهد ائمه مانند خدا خاص اءیاول که است نیا سخن

ـ فعل از منظـور  بلکـه  ،».اند رفته ایدن از ناقص و دهینرس خدا به تقرب و یانسان ، کمـال  و تی

 از و برسـد  کمال به يگناهکار و ظالمممکن است انسان  معنا نیا به که است یفلسف کمال

 آن يبـرا  کـه را  هـایی تیفعل تمام که بود خواهد ینفس افتهین کمال نفس نیبنابرا. برود ایدن

ـ ن دسـت  بـه  ،آورد دست به توانستهیم و بوده متصور نفس ـ ا در. باشـد  اوردهی  صـورت  نی

ـ  در را تراجـع  امتنـاع  محـذور  ایدن به ینفس نیچن بازگشت ایـن یـک   . داشـت  نخواهـد  یپ

  . راهگشایی فلسفی در مشکلۀ رجعت است

پایـان   دنیـا بـه همـین جـا    نشـئه  رجعت نفس انسـانی بـه   زمینه و مشکالت در  مسایل

آنچه که ما در این مقاله در پی آن بودیم بررسی حاالت و مقامات نفس از جهـت  . یابد نمی

اما از بدن مادي و ابهامات آن در باب رجعت ، بود آن قوه و فعلیت در سیر حرکتی تکاملی

گردد؟ آیا دقیقـاً   می خواهد به دنیا بازگردد به چه بدنی باز یم سخنی به میان نیامد؛ نفسی که

همان بدنی است که در مرتبۀ اول داشته است؟ یا آن بدن افاضی اسـت؟ آیـا مـالك مـادي     

نطفه و جنین در رحـم مـادر حاصـل شـده باشـد؟      راه بودن بدن این است که حتماً باید از 

  ن بدن مادي و بدن مثالی وجود دارد؟اصالً مالك مادي بودن بدن چیست؟ چه تفاوتی میا

توان با در دست داشتن سـلولی بنیـادین   امروزه در علم پزشکی ادعا بر این است که می

آن فـرد را دو مرتبـه بازسـازي کـرد و     ، ها قبل از دنیا رفته است هاي فردي که سالاز سلول

اظ عقلی چقـدر امکـان   این پدیده از لح. عیناً به شکل اول خود در آورد و وارد اجتماع کرد

  ما در باب رجعت دارد؟ مسئله با نسبتی ؟ چه پذیر است

کـه نـه عالمـه    انـد   ی هستند که در بحث دخیلمسایلدیگر هاي  ها و پرسش پرسشاین 

. جامع به آنها نپرداخته اسـت  به طوراسالمی  هبلکه هیچ فیلسوفی در سنت فلسف ،طباطبایی

  . طلبد می مجال دیگريو مقاله نیست این موضوع  مسایلپرداختن به این 

در نظـر   مسـئله عنـوان یـک   اگرچه بازگشت نفس به بدن دنیـوي را بـه   طباطبایی عالمه

 بـه  نفـس  بازگشت به کلی ، به طورالمیزان تفسیر از قسمتی در اما حسب نیاز، نگرفته است

 خـاص  معنیه ب رجعت به نه، است پرداخته) اموات شدن زنده(نشئه  همین در دنیوي بدن
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 اشـکال  بـه  و دهـد نمـی  پاسـخ  کامـل  به طور را واردههاي  جا اشکال این در اما، آخرالزمان

 ایشـان  مطالب که شودمی کامل وقتی ایشان بیان و پردازدنمی تراجع یعنی ،بحث این اصلی

 آن کنـار  ،کنـد مـی  بحث األخص معناب رجعتدرباره  کهرا  تفسیرشان از يدیگر قسمت در

 در بـدن  بـه  نفـس  بازگشـت  مسـئله  بهبنیادین  و منسجم به طور ایشانبنابراین، . دهیم قرار

 بیـان  و جـامع  نگـاه  تـوان مـی  ایشان هايگفتهنهادن  هم کنار از اما اندنپرداخته دنیوينشئه 

  . آورد به دست مسئله این تحلیل براي منسجمی

 رجعـت  عقلی امکان که است این به معطوف بحث این در طباطبایی عالمه تالشبیشتر 

 مخاطـب  بـه سرانجام  و دهد پاسخ را شده مطرح هاي اشکال و کند تبیین را) عام معنايه ب(

 ایشـان . نیسـت  محالاي  ، زنده شدن مردهعقلی لحاظ از که دهد دست به را نتیجه این خود

چگـونگی   مـورد  در بلکه، کندنمی اقامه عقلی استدالل آخرالزمان در رجعت ضرورت براي

  . دهدنمی توضیحی هم دنیا این در بدن به نفس بازگشت

 رجعـت  ظـاهري  رویه را آخرالزمان دوران در نفوس از برخی بازگشت طباطبایی عالمه

 حقیقـت  اسـت  معتقد و قایل حقیقتی و باطن آخرالزمان رجعت براي او. بیندمی آخرالزمان

 ،زمـان  امام ظهور اوبنابراین، . اوست هاي هجلو و حق نمود و ظهور آخرالزمان رجعت

  . داندمی حقیقت یک مراتب را قیامت و آخرالزمان رجعت

 مسـموع  و مـؤثر روشـن،  امـوات   شـده  زنـده  و تناسخ میان تفاوت مورد در ایشان بیان

  . است

  یجهنت

 بدن به نفس بازگشت« مبنایی به صورت عالمه طباطبایی که دهدمی نشان مقاله نیامباحث 

پراکنده به فراخور تفسیر برخـی   ، بلکه به طورنداده قرار خود مسئله را »دنیانشئه دنیوي در 

 بـا  حـال  هـر  در امـا ، اسـت سـخن گفتـه   رجعت به معنـاي عـام و خـاص     از آیات درباره

تعـارض   توانسـته اسـت  او کـه   گفـت  تـوان مـی  ایشان مطالبنهادن  هم کنار و بندي جمع

 و حرکـت  حیطـه  در صـدرایی  هـاي آمـوزه  عـام و  معنايه ظاهري میان اعتقاد به رجعت ب

 رونـد مـی  دنیـا  از طبیعـی  مـوت  به که نفوسی کردن خارج با شناسی را برطرف کند و نفس

  . را رفع کند ها اساس مبانی صدرایی توضیح دهد و اشکالرجعت را بر 
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رو و از ایـن  . نکرده است ارایهاین بازگشت چگونگی عالمه طباطبایی تبیین جامعی از 

  . همچنان گشوده است رونده این بحثپ
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  . صدرا

، نـوري  علی مال تعلیقه، 5الکریم، ج القرآن تفسیر، )1366( ـــــــــــــــــــــــــــــ .9

  . داریب انتشارات: قم

: مشـهد السـلوکیه،   المنـاهج  فـی  الربوبیه الشواهد، )1360( ـــــــــــــــــــــــــــــ .10

  . للنشر الجامعى زکالمر

  . مولى انتشارات: تهران، العرشیه، )1361( ـــــــــــــــــــــــــــــ .11

  . قم ن حوزه علمیهیمدرس جامعه انتشارات: قم، الخصال، )ق 1403(علی ابن محمد، صدوق .12

 جامعـه  انتشـارات : قـم ، 2و1ج، القـرآن  تفسیر فی المیزان، )1417( محمدحسین، طباطبایی .13

  . قم هیعلم حوزه نیمدرس

 .هیاإلسالم تبکال دار: تهران، 5ج، التهذیب، )1365( حسن ابن محمد، طوسى .14

  . تهران هیعلم چاپخانه: تهرانالعیاشی،  تفسیر، )ق1380( مسعود بن محمد، اشىیع .15



13، شماره نیفلسفه د

 آثار انجمن: تهران، االشراق حکمۀ شرح، )1383( مسعود بن محمود، رازىیالش نیالد قطب .16

  . فرهنگى مفاخر و

  . قم تابکدارال مؤسسه: قم، 1ج، قمى تفسیر، )1404( هاشم بن میابراه بن على، قمى .17

 قـات یتحق مؤسسـه : تهـران ، الغیـب  مفـاتیح  علـى  التعلیقـات ، )1363(على المولى، النورى .18

 .فرهنگى

  

  

  

  

  


