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 . مقدمه ۱

شود و اهمی: آن در اسمم نیت  ایمان به معاد در همه ادیان الهی، از اعتقادا، بنیادین تلقی می
آن، بر ایامبر   دربارۀ (،  183   1ف،ج1417، ر ک؛ طباطبائی)  جاس: که حدود دو هتار آیهتا بدان  

  در   اس:  اما به عل: اینکه همه مسایل و حوادث آن، در غیر این عالم مادی وخدا )ص( ناز  شده
های زیادی را برای همه ایروان ادیان از جمله  شود، ارسشای باالتر محقق میجهانی دیگر، با مرتبه

 اس:  مسلمانان ایجاد نموده
از مسایل درباره معاد را تبیین کرده و به توصیف بسیاری از   در دین اسمم، قرآن کریم بسیاری

کارران   بندگان، مجازا،  اعما   به  رسیدگی  از جمله  آن  رویدادهای  و  اادا   در جهنمحوادث   ،
له بازگش: بدن انسان أمعاد، مس  بارۀ های مهم در    ارداخته، اما یکی از ارسش  مومنان در بهش: و

ا  اصلی اینکه از نظر قرآن، چگونه بدن انسان در قیام: باز  ا، سدر قیام: اس:  به همین منظور
نقد اال، ررعی اژوهش نیت، بدین گونه اس: که، نظریه عینی: چیس: و چگونه قابل  سا  گرددبمی
،  شودب نظریه اشتداد وجودی نفسباشدب نظریه مثلی: بر اسا  آیا، قرآن چگونه ارزیابی میمی

سازی بر اسا  آیا، قرآن کریم،  باشدب و درآخر، نظریه شبیهبل نقد میآیا، قرآن چگونه قابر اایۀ  
 شودب  چگونه توجیه می

کمم  ۀ دربار درعلم  تحقیق  این  کتاب  کتاب   ، ایشینه  مانند  شده،  منتشر  رراوانی  معاد  های 
اثر غممرضا رضایی،کتاب بررسی وتحلیل معاد جسمانی    نظران مسلمانصاحبجسمانی از منظر  

  حکیم   ازدیدگاه تاب معاد جسمانیهای بشری اثرمحمدرضا نکونام،کن کریم و اندیشهقرآ  از دیدگاه
رر،کتاب معاد جسمانی و معاد روحانی اثر محسن  اثر حمید امامی  زنوزی  مدر  آقاعلی  تهران

 زادهحسین خوانین محّمدالله شریفی،  مقاله معاد جسمانی در قرآن و عهدین اثر عنای:    و    ایتدی و
یسه تطبیقی نظریه  ، مقاله مقا21های معارف قرآنی شماره  درمجله اژوهش  منشعلیرضا انصاری  و

و طوسی  در  محقق  حلی  شبیه   محقق  نظریه  با  جسمانی  دوس:معاد  حسن  و سازی،    محمدی 
، مقاله تبیین عقمنی ممصدرا از معاد 52اندیشه نوین دینی شماره    در مجلۀ  محمدجواد دانیالی

https://rjqk.atu.ac.ir/?_action=article&au=13367&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%91%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86++%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://rjqk.atu.ac.ir/?_action=article&au=13356&_au=%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7++%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%85%D9%86%D8%B4
https://rjqk.atu.ac.ir/?_action=article&au=13356&_au=%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7++%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%85%D9%86%D8%B4
https://rjqk.atu.ac.ir/?_action=article&au=13356&_au=%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7++%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%85%D9%86%D8%B4
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شماره  های مابعدالطبیعی اژوهش مجلۀجسمانی و معاد قرآنی اثر شمس الله سراج و سمیه منفرد 
و    1اره  ، مقاله معاد جسمانی از نگاه حکیمان الهی اثر جعفر انواری مجله معرر: رلسفی شم2

اندیشه    ا آیا، قرآن اثر مصطفی مومنی مجلۀ مقاله اثبا، سازگاری نظریه معاد جسمانی ممصدرا ب 
ی قرآنی انجام  و    ، که بیشتر این آثار با نگاه رلسفی وکممی اس: و اگرتحقیق  33نوین دینی شماره  

کند، با رو  توصیفی و  تم  می اند  این مقالهگررته، آیه مورد بحث این جستار را دنبا  نکرده
  تفسیری ارائه دهدکه بتواند رابطه  يَنِسُلونَ » ۀ سوره یس و با تأکید بر واژ  51آیه  با استناد بهتحلیلی، 

از  یسازهیشب یهنظر ی مانندعلم  ،ا نظریابین انسان دنیا و انسان آخر، را به شکلی تبیین کند که ب
   دارد، َعْجُب الذه َنبان، به روایتی که تعبیر»تومی  قابل جمع باشد، به خصوص اینکه  DNA  قیطر

 با همین تفسیر مورد تأیید قرار داد    را  ام:یبازگش: بدن انسان در روز ق

 درباره چگونگی بازگشت بدن انسان درقیامت  تعابیر قرآن و آراء مفسران  . ۲

ه بپردازیم، الزم  سوره یس و بررسی دیدگاه علمی در تفسیر این آی   51قبل از آنکه به تفسیر آیه  
ایرامون  اس:، نگاهی اجمالی به آیا، متعدد قرآن درچگونگی بازگش: بدن انسان و آرا  مفسران، 

، روشن شود که آیا با تفسیر این مقاله قابل  ین آیا، ا  آن داشته باشیم و با ارزیابی ظاهر هریک از
توان به چند دسته تقسیم  یجمع اس: یا خیرب در این زمینه، آیا، معاد جسمانی و نظرا، آن را م

 نمود 

یه عینیت  ۱-۲  .  نظر

  ،یویتمام اجتا  بدن دن  گونه کهبرخی از آیا،، بازگش: بدن را به صور، ساده بیان نموده، بدان
از وسّلو   اعم  درطب  ، ها اتم   یحت  ها  ازمرگ،  خداوند  چون    و   ماندیمی  باق  ع:یاس  علم  متعّلق 

همان بدن را    نیع خداوند،   ، س:یعلم خداوند خارج ن طهیاز ح ع:ی در طب یتیچ چیه  و باشندمی 
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   1340  ی، رخر رازر ک؛  )کند یم  در آخر، محشور  ،یبدون کم وکاست  ، با روا بوده  ا یکه در دن
44)  

َو ِإْذ  ﴿  اشاره نمود   میبه داستان حضر، ابراه توان  این نوع تعبیر، می  به  مربو   ا،ی جمله آاز  
َو لِكْن لاَِلْطَمِئنه قََْلِب قاَل َفُخْذ َأْربَََعة﴾ ِمَن     ََلْ تَُْؤِمْن قاَل بَلىوَ قاَل أَ   َكاْلَف َُتِْي اْلَمْوتى   قاَل ِإْبراِهالُم َربِ  َأِرِن 

ُهنه ُجْزءا﴾ ُثُه اْدُعُهنه َيَْتالَنَك َسْعالا﴾ َو اْعَلْم َأنه     ِإلاَْلَك ُثُه اْجَعْل َعلىالطهرْيِ َفُصْرُهنه    ﴾ اَّللهَ َعزِيٌز َحِكالم ُكلِ  َجَيٍل ِمنَْ

سازی   ابراهیم گف:  ای اروردگار من، به من بنمای که مردگان را چگونه زنده می    (  260   قره ب)
خواهم که دلم آرام یابد  گف:  چهار ارنده ایب گف:  بلی، ولکن مینیاوردهگف:  آیا هنوز ایمان  

اس آنها را رراخوان  شتابان    ، بر کوهی بنه   برگیر و گوش: آنها را به هم بیامیت و هر جتئی از آنها را 
همننین آیاتی که در ماجرای عتیر ایامبر   و؛   آیند و بدان که خدا ایروزمند و حکیم اس:نتد تو می 

آ﴿  مطرا شده  )ع( َولَِنْجَعَلَک  ِْحَارَِک  ِإََل  الِعظَاِم کَ   ة﴾ يَ َوانظُْر  ِإََل  َوانظُْر  َنکْ   فَ الْ ل ِلنهاِس  ُثُه  ُسوَها نُنِشُزَها 
 وندیاالغ خود نگاه کن که چگونه آنها را برداشته، به هم ا  یهابه استخوان  ( 259)بقره     ﴾ْلَْم﴾ا...

    میمردم )در باب معاد( قرار ده یبرا  یاتو را نشانه نکهیا یبرا  !میاوشانیوگوش: برآن م میدهی م
َمن بَََعثَََنا ِمن مهْرَقِداَن َهَذا َما    َلَنايَْ وَ   َّيَ * قَاُلوا  نِسُلونَ يَ ّبِ ِْم  الصُّوِر فَِإَذا ُهم مِ َن اْْلَْجَداِث ِإََل رَ   یَونُِفَخ فِ ﴿

    (53-51یس )  ﴾ُُمَْضُرونَ   َنايَْ لهدَ   عٌ الَواِحَدة﴾فَِإَذا ُهْم َجَِ   َحة﴾ الْ َوَعَد الرهْْحَُن َوَصَدَق اْلُمْرَسُلوَن* ِإن َکاَنْت ِإاله صَ 
  ندی گویم  روند، ین مدادگاه اروردگارشا  یسو از قبرها شتابان به    ناگهان آنهاشودی م  دهی در ُصور دم

  ،همان اس: که خداوند رحمان  نیا  ، یآر  خ:بیما را از خوابگاه ما برانگ  یبر ما! چه کس  یوا   یا
ص گفتند   راس:  او  ررستادگان  و  اس:،  داده  ررس:ین  شیب  یاحدو  حةیوعده    م یعظ  یادی  

    شوندیحضار منتد ما ا یناگهان همگ تد، یخیبرم
»جا   ، أجداث به  دا جمع  و  اس:  یمعنا ث   بدن  ، شدهخاک   یها بدن  نیا  ، قبر    دا یا  یصور، 

معّذب بوده، آن را رها    ای متنّعم    ، گررته اس: و در عالم برزخ  یو روا که تعّلق به قالب مثال دنکنی م
ر ک؛  )  دی آیم  رونیبدارد و از قبر  یو قبر شکاف برم  رد یگیتعّلق م  ی بدن عنصر   نیو به هم  کندی م

   (98  17،جف1417 ، ی طباطبائ



 175   ی کالئ ی قاد   ی لطف   ی مهرعل  محمدی، محمود ابراهیمی ورکیانی، حسن دوست    / ...   ۀ مفّسران دربار و نقد آراء    ل ی تحل 

 

کند، مورد اشکا  بسیاری از  البته این دسته از آیا، که رهم ساده را از معاد جسمانی تایید می 
اس: و به استناد برخی شبها، در بحث  گررته  رمسفه الهی وحتی برخی از متکلمان اسممی قرار 

کل و ( 184تا   ی، بیحلر ک؛  )        شر انسان عظیم و، حکو مأ  معاد جسمانی همنون شبهۀ آ
نوع معاد جسمانی، غیر معقو  می این  بر اصو  عقلی که  معتقدند،  را  یا ظواهر دین  لذا  باشد و 

های دیگری، که متفاو، با این رهم ساده از معاد حل یا راه  اند وهمان معاد روحانی اس:، برگردانده 
تواند، ا شبهاتی که بیان شد، نمینظریه عینی: ب توان گف:  ميین  اند  بنابرا جسمانی اس:، ارائه داده

 تبیین نماید   عقم چگونگی بازگش: بدن در قیام: را 

یه مثلیت  ۲-۲  . نظر

عین  بازگش:  کیدی درباره  تأ  آیاتی که بازگش: بدن انسان را در قالب صور، نوعیه دانسته و
معنا که جوهر    نی بد  باشد را ندارد دنیوی می  ها و اجتا  بدنهمان اتممواد تشکیل دهنده بدن که  

قوه اس: که باعث    حامل استعداد و  ه،اس: که مادّ شده  لیصور، تشک   و  هجوهر مادّ   جسم، از دو 
رساد(  ریی تغ  یموجود جسمان  کی  شودیم و  )کون  ی کند  داده  یصورت   یعن،  از دس:  صور،    ، را 

دارا  جسم را    یتمام آثار وجود  واس:  جسم    :یهمان رعلنوعیه که    وصور،   آورد را بدس:    یدی جد
اسمم  باشدمی رمسفه  نظر  از  صور،  و  ی، )البته  اعراض    یمّشائریلسوران    ژه ی به  از  که  با شکل 

به    نوعیه  صور،  ، اماکند  ر ییتغ  ی، موجود جسمان  ک یممکن اس: شکل     باشد، تفاو، دارد ی م
امل استعداد  ح   ۀتواند بدون مادّ می  بدون هیچ تغییری باقی بماند و  نکند(  رییآن، تغ  یرلسف  یمعنا
توان گف: که مینگاه،    نیا  حا  با   درعالم دیگر نیت، باقی باشد،   ،حتی بدون صور، جسمیه  آن و

  ،انسانهایی اس: که نفس  دگرگونی  و  را،ییحاصل از تغرعلی:    وانسان، همان صور،    یبدن اخرو
در نتیجه   ، از دس: داده ، را  صور، جسمیه  و  استعداد وه حامل قو ۀکه مادّ آن را کسب کرده  ایدر دن

ه  روا ب  ام:، یروز ق  در  و  دی آیوجود مه  آن، ب  ثبا، در  ینوع  و  دهدرخ نمیدرآن    ی رییتغ  چیه گرید
  ق: یدر حق کند ویمآغاز  را   ایدر دن ی اکتسابیها:یمتناسب با رعل یزندگ وارد شده و آن صور،، 
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کسب  ، روا   توسط  اس: که  یویدن  یها:یان رعلهم وجودی    متجّس   و   یتجلّ   ها، عقوب:  و  هااادا 
 اند  رمسفه ازاین نحوۀ بازگش: بدن، تعبیر به مثلی: کرده اس: شده

َ الهِذي َخَلَق السهماواِت َو اْْلَْرَض قاِدٌر َعلى﴿   ا ی آ    (99 اسرا )  ﴾َأْن َُيُْلَق ِمثََْلُهمْ   َأَو ََلْ يَََرْوا َأنه اَّلله
را خلق نموده، قادر اس: که مثل آنها را )اس   نیها وزم: که آسماناس یکه خداوند، همان یدی ند

    ( دوباره خلق کندیاز نابود
رسد که ضمیر  )به نظر می  ، س: یخلق: دوباره او ن  مربو  به انسان و  ه، ی آ  نیاظاهر  چه    اگر

رر:(  ميه کار  ب    یا »هّن ها زمین برگردد »ها و  گردد، زیرا اگر به آسمان ها برمي»هم  به انسان
 نمود   لیوأت ام:،یمثل انسان در ق ه به خلق: دوبار آن را  توانیم ، منا   حیبا تنق یول 

ْنساُن أَلهْن ََنَْمَع ِعظاَمهُ ﴿ انسان    ایآ  ( 4-3 ام:ی ق )  ﴾َأْن ُنَسوِ َي بَنانَهُ   قاِدرِيَن َعلى  بَلى  ،َأََيَْسُب اْْلِ
را    شایه که سرانگش:  میما قادر هست  یآر  کرد،   میرا جمع نخواه  شیاستخوانها  که ماکندیرکرم

   میبرگردان یقبل یارها یدوباره با همان ش
  یممک معاد جسمان  ، شی اجتا   ها و ها با تمام اتم بازگش: استخوان  که  دآی یدس: مه  ب  هی آ  نیا  از

  :،یرعل  نیبدن اس: وا   :یبازگش: تمام رعل  ، مطرا اس:   یبلکه آننه در معاد جسمان   ، س:ین
هر ررد که او را    هایاز مشخصه   یک ی امروزه    باشد ویمنحصر به ررد هرکس م  یهاهمان مشّخصه

رغم    یدر طو  عمر هر شخ ، عل  ، اثر انگش:  نیا  و  اثر انگش: اس:  کند، یجدا م   گریاز ررد د
  یممک تشخ  و   مانده  یعراض( باق)اا   یشکل  و  ها (سّلو   ها ومولکو  ،  ها)اتم  یمادّ   را،ییهمه تغ

 متفاو، اس:   اثر انگشتشان تیهمسان ن  یدوقلوها یکه حتّ  باشدیاثر انگش: م نیماو، ه :یّ هو
برخی   ای اشکاال، معاد جسمانی را که ازسوی رمسفه وآیا،، اگر چه تا اندازه   از  ن تفسیرای

  اوال   اس: کهاین نگاه نیت همننان باقی    کند، اما برخی ابهاما، درمتکلمین وارد شده، مرتفع می  از
ت   ه و )مادّ   اینکه جسم، با تمام ماهیتش  فسیر با برخی از ظواهر متون دینی که دالل: دارد براین 

باید   وثانیا براسا  این نظریهشود، چگونه قابل جمع اس:ب عالم قیام:، محشور می صور،( در
 ته باشد تا بتواند بایس: در عالم قیام: وجود داشّما( می ة  نامشخ  )ماد ۀگف: که صور، با مادّ 
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شود و عالم قیام:، معدوم می  صور، جسمیه در   نظر رمسفه، ماده و  و حا  آنکه از   موجود شود
ماند، درحالی که صورِ، سرانگش:، به تنهایی، بدون رعلی: انسان باقی می  رقط صور، نوعیه و 

ینکه  ا  دنیا باشد، مگر  ماده، اصم اثر ماّدی ندارد تا شیارهای آن شبیه شیارهای سرانگش:، در عالم 
تواند با  نامشخ ، در عالم قیام:، محشور شود که البته این نوع تفسیر، می  ۀاین صور، با ماد

 باشد   ظواهر برخی از آیا، گروه دوم نیت منطبق 

یه اشتداد وجودی نفس۳-۲  . نظر

ر دنیا کسب گروه سوم آیاتی هستندکه بازگش: وجود بدن انسان را براسا  رعلی: نفسانی که د
مینموده توصیف  میاس:،  آیا،  ازاین  و  بدن کنند  میان  نوع شباهتی  هیچ  که  کرد  استنبا   توان 

و ماده  در  نه  اخروی،  و  مادی    دنیوی  و صور  اشکا   بلکه  ندارد،  رعلی:، وجود  و  در صور،  نه 
از آن اس: که  های روحی اس: که انسان آنها را در دنیا کسب کردهدرآخر،، متناسب با خصل: 

 شود شتداد وجودی نفس  یاد میبه عنوان   ا
آیا،    این  ف  ناالالأفََعَ ﴿ازجمله  ُهم  َبل  اْلوهِل  َجد  یِبخلَلِق  َخلٍق  ِمن    خداوند  (15)ف   ﴾دٍ يلَيٍس 

به خاک،   انسان شدن لی اس از مرگ و تبد که نی بر ا مبنی را  کارران  اعتقاد کهاس از آن ،یقبل ا،ی درآ
نموده   مطرا   هاس:و آننه را در آن  نیآسمان و زم  نشیجود ندارد، آررو  یبازگش: وخلق: مجّدد

   هستند  دی جد  نشیررهمننان درآ  هابلکه آن  مبی اّو  درماند  نشیما از آرر  ای آ»   دررمایمی  سپس  و
  و   جهان آخر،   ی به معنا  د ، ی »خلق جد  عبار،  که نیدالل: دارد بر ا  ، بر اسا  قرائن   ، ه ی ظاهر آ

اس:  موجودا،  نشیآرر جهان  شمکارر ک؛  )  درآن    ،طباطبائی  ، 241   22،ج1374  ، یرازیم 
   (254  3،ج1360 ، یطبرس  و 516  18ج ، 1374

حاکم    عییاز نظام طب  ریاس: که نظامی غ  گردی  هایبه نشئه  ایدن  ۀنشئ  لی تبد  د، ی مراد از خلق جد
  ی یرنا  مرگ و  گرید  ، اس:  دجدی  خلق  همان  که  آخری   نشئة  در  که  چرا   اس:؛  حاکم  نهابر آ  ایبر دن

  (517  18،ج1374 ، طباطبائیر ک؛ ) تمامش زندگی و بقا  اس: ؛وجود ندارد 
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  ی هابا چهره  ارک کوین  من وام  یهاندارد که انسان  یاشکال  چی ه،  ( ممصدرا )بر اسا  این نظریه  
ا انِظرَ   اَل  يََْوَمِئٍذ انِضَرةُوُجوٌه  ﴿   در آن عالم، محشور شوند  ینوران  یحت  سالم و یهااندام   و  بای ز  ﴾ هَرّبِ 
يََْوَم  ﴿  در قیام: شاداب هستند چون در انتظار رحم: الهی هستند  هایی کهصور، »   (23   م:ایق)

مردان    دینبییکه م یروز  »(12   دی )حد  ﴾نُورُُهم َبنْيَ أَْيِديِهْم َو ِبَُِْياَِّنِم  تَََرى اْلُمْؤِمِننَي َو اْلُمْؤِمناِت َيْسعى 
  های هکارران وگنهکاران با چهرهمننین  و دآی یم رونیدستان آنها ب انیاز م یو زنان مومن راکه نور

  فََُهَو ِف اْْلِخَرِة َأْعمى  َو َمْن كاَن ِف هِذِه َأْعمى﴿ناسالم در آن عالم، محشور شوند،  یهاو اندام  :زش
کور خواهد بود   تیکور د  اس: در آخر، ن  ایدن  ن یر کس در اه   » (72    ) اسرا   ﴾َو َأَضلُّ َسِيالً
َواْْلَْقدام﴿    واهد کرد وراه راگم خ ِبلنهواِصي  فََالَُْؤَخُذ  ِبِسالماُهْم  اْلُمْجرُِموَن      (41   )الّرحمن  ﴾يَُْعَرُف 

وس  ی هاانسان» به  م  شانهایچهره  ۀلیمجرم  ا   شوند، ی مشخ   با  گررته    یااها   و  یشانیاس  آنها 
    شوند ی م

نیس:، ولی به خاطر    ی ویبدِن دن  همان  ، بدن انسان درآخر، اگر چه  ،  آیا، روف  نیتمام ا  در
که در  همننانماند،  همانی بدن نیت باقی می  این  وحد، نفسانی انسان، در دنیا وآخر،، یگانگی و

بر اسا  اعما     ای کند    رییشکل وآثار  تغ  ،یعیحوادث طبایری و  به خاطر    تواندیم  بدن  ، ایدن
گوییم که به  و به آنها می  »(  65   )بقره  ﴾نيفََُقْلنا ََلُْم ُكونُوا ِقَرَدة﴾ خاِسئِ ﴿  مس  شود  یزش: به امر اله

درآیید  اس:  میمون  شکل  وبه  شده  مس   اعمالتان،  باقی     خاطر  بدن  عینی:  حا ،  درعین  اما 
 باشد  می 

نوع   ، یونشئ: حّس   هیبه حسب رطر، اولصدرا، هرچند انسان  ممدر نگاه    یکردیرو  نیچن  با
 قی خم  ام:، یدر ق  و  شودیم  لی تبد  یاع مختلفاعما  وکردار  به انو  به واسطهاما  اس:،    یواحد

انحا م  یمتعدد  یبه    1385و  288  -287   1366  ، یرازیش  نی صدرالدر ک؛  )  شوندیمحشور 
221)  

  کند، یاین باب، گفته ما را تأیید مآننه که در گوید  آیا، می از ممصدرا درتوضیح این تفسیر
اینکه نخستین    و   هستند  آنها جوان و زیبارو  ۀبهشتیان وارد شده که هم  وصفاس: که در    یروایات
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هستند که در    کسانی  آن،   از  بعد   و   اندشوند، به شکل ماه شب چهاردهیکه وارد بهش: م  یگروه
روز رستاخیت،    که دندان کارران در  اس:نیتآمده  نوصف دوزخیا  درخشانند  در  ۀ تابش، چون ستار

  سه   مسار:  آتش،   در  گاهشاننشیمن  ر دمشق( و)د  چونان کوه ُاُحد اس: و ران آنها چون کوه بیضا 
محل    دو زراع و  اوس: کارر، چهل و  یاس: که ستبرآمده  تنی  دیگر  روای:  در  و  ااس:  تیت  ایک  روز

   9تا، جبی  ، ی رازیش  نی صدرالدر ک؛  )  مدینه اس:  و  مّکهدوزخ، مسار: ما بین    نشستن آنها در
31)   

ملکا، زشِ: راس     از اخمف مذموم و   ی لقبراي هر ُخ   ، ممصدرا معتقد اس:،  گرید  ازطرف 
تکّبر    لقاختصاص یارته اس:؛ مانند ُخ   ، ی لق و خوکه به آن، ُخ  آیدبه وجود می  هایی بدندر نفس،  

لق تمسخر و  لق نیرنگ و رریب که متناسب با بدن روباه، و ُخ ناسب با بدن شیر، و ُخ و تهّور که مت
لق حرص که متناسب  جب که متناسب با طاوو  و ُخ لق ُع که متناسب با بدن میمون، و ُخ   استهتا 

اس: و مناسب با هر یک از آنها،   یانواع مختلف یدارا  تیلق مذموم نبا خوک اس:  همننین هر ُخ 
ابتدا صور،    ، آخر،  که در انسان چند اخمف رذیله باشد، در  یصورت   وجود دارد  دری  حیوان خاّص 

تر شدن  رنگیا کم  و اس از زائل شدن و   شودیمشّخ  م  ،اس:  ترغالب  تر و یکه قو  ای لکهم  ِی مثال
تا این    شود؛یمنتقل م  ، از بقیه اس:  تریودیگر که ق   یُخلق  یآن ُخلق بر اثر عذاب، به صور، مثال

آنها رهای  از او زایل شده و  جی که ملکا، رذیله به تدر این، در صورتي اس: که   یابد و  ینفس از 
عذاب    به صور، دیگر، منتقل شده و همواره در  یابد، از صورت   ملکا، قابل زوا  باشند وگرنه تا

  (35  )همان خواهد بود
جسمانی،   معاد  درباره  ممصدرا  مبنای  اصليبراسا   رطر،  حسب  به  صور،  و   انسان  به 

به سو  یتدریج به گام رو  م  یو گام  باز  به غای: مقصود   دارد و  به    ،گرددیآخر،  دنیا  نسب: 
نوزاد   از این جه:، همانند   انسان بالغ  و نسب: کودک اس: به  ،کما آخر،، نسب: نق  اس: به  

خواهدکه عبار، از زمان وچون به بلوغ  یم  یادایه  دارد که عبار، از مکان و  یاه نیاز به گهوارکه  
  ی خروج ازاین سرا  هگردد وآمادیخارج م ی، به وجود اخرو یا  رسید، از این وجود دنیوی جوهر
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 یرا ط  یسپس نفسان  وی  شود  انسان تا تمام مرزهاي طبیعیالقرار مدار  ودان وجا  یبه سرا   نااایدار
  (467  9تا، جممصدرا،بیر ک؛ ) آیدیبه مقام»عندی:  نایل نم خدا و یبه همسایگنکند، 

که نفس انسان اس از مرگ   یگوید  »مبادا اینگونه بپنداري که این اموریصدرا در این باره ممم
د؛  ن در عالم واقع ندار  یقتحّق   واس:    یلصرراا موهوم و تخیّ   یاحوا  قبرو قیام:، اموربیند مانند  یم

اند  کسي انداشتهاینننین    ، تعّمق ندارند   تأّمل و   ، شریع:   و  یوح  از آنها که در اسرار  یچنان که برخ 
 بلکه امور   گمراه اس:   ، کارر و به حسب حکم:  ،داشته باشد، به حسب شریع:  یکه چنین اعتقاد

 یدنیو  یاه، تر اس:؛ زیرا صورشدید  تر ویقو  ، ، نسب: به امور دنیایقیام: از جه: وجود  بر وق
دند و یا ّر یا مج  یهاي اخروصور،   اارتد؛ امیم  اتفاف  ، ترین موضوعا، اس:که اس:  ، در هیوال

اخروي( و هم  موضوع  )موضوع دنیوي و    کنند  هم میان دو موضوعیتحقق ایدا م  ، موضوع نفس  در
صور، میا دو  و    ن  دنیوي  تفاوتصور،  )صور،  جّد   یاخروي(  و  این    یراحش  از  دارد؛  وجود 

)چشم، گو  و    (    یآال، جسمان  ۀ واسط  هب  ییک ،  گردندیادراک م  ،آنها با نفس  یدوگذشته، هر
   (276  1382 ، یراز یش  نی بدون وساط: این آال،     )صدرالد ، با ذا، نفس ی و دیگر

اراده    هّم: و  یکراما، )اولیا  خدا( با نیرو  صاحبانهمان گونه که      صدرا معتقد اس:و نیت مم
ق ببخشند، همه اهل آخر، نیت قادر خواهند بود که با تحّق   ، را در خارج  یتوانند اموریم  ، خویش

خود باطن  یهاصور،   ، نفس  صفا،  و  ملکا،  با  ررف    را   خویش  یمتناسب  و     عدا سبیاررینند؛ 
مانند    ی بهشت  ی هادرونشان، صور،  یفا ص  ه خاطر حسن اخمف و ب    در این اس: که سعدا    اشقیا
 یاخمف و الید  یبه خاطر است   اما اشقیا،  همنشین آنهاس:  ، شراب طهور  حوض و  و قصور و  حور
زّقوم و کژدم  ی کژ  د و یعقا و  با جحیم  و مارها همنشینعاداتشان،  ناخوش  یاند  خوشها  این   یو 

  ی حت    بیشتر اس:  ، ارتدیاین عالم اتفاف ماتب از آن چه که در  ش به مراتها درآن عالم، تأثیرصور، 
 گذارد یم  اوبیند در  یم  یبیش از آن چه در بیدار  ی بیند تأثیریدر خواب م   که انسان  آن چه  یگاه

  (265و 264همان  ر ک؛ )
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 ی معاد جسمان  توانسته ، صدرا نه تنهاممکه  توان گف:  بنابراین از مجموع مطالب طرا شده می
و ثواب و  قیام:  ، آن چه را که در باب قبر ه، سازگار سازد؛ بلکه مورق شد  یسفو رل  یعقل  یبا مبان را 

توان گف: که دیدگاه ایشان  عین حا  می اما در  ،توجیه معقو  نماید  ، حکم:   ی با مبان  ، آمده  عقاب 
اخروی از    در حقیق: بدن  گردد، تعارض دارد وبا معاد جسمانی که بدن دنیوی در قیام:، بعینه باز

تکوینی با مراتب نفس دارد و این نگاه در    ممصدرا، نوعی بدن مثالی اس: که ارتبا  منطقی ونگاه  
باشد، اگر چه ایشان مصّر هستند که بدن اخروی،  حقیق:، خود نوعی تأویل نصوص وحیانی می

  عین بدن دنیوی اس:

یه مطلوب درباره چگونگی بازگشت بدن در قیامت  ۳  . نظر

 علمی از قرآن  عتبر بودن تفسیر . م ۱-۳

با نظریا، زیس: شناسی مانند  با توجه به اینکه در ادامه مقاله سعی شده که نظریه مطلوب را  
از طریق  شبیه از   DNAسازی  تفسیر علمی  بودن  تطبیق دهیم، الزم اس: که درخصوص معتبر 

 قرآن، نکاتی طرا شود 
دای: بشر اس: و همه علوم  که، قرآن کتاب هدرباره رو  تفسیر علمی از قرآن، نکته مهم این 

را به صور، تفصیلی بیان نکرده، بلکه اصو  عام هرچیتی را که معرر: و عملش، برای انسان مهم  
های مورد گیرد  بنابراین یکی از رو  می  رساند، در بررا به درجه کما  روحی و جسمی می  و او

توان از اشارا،  باشد که مین میلوم تجربی و قرآاستفاده از قرآن، همین رو  تفسیری تعامل بین ع
های جدیدی را از مسائل مختلف علمی به دس: آورد  مانند تعبیر قرآن به شبیه بودن قرآنی کشف

هُ »ب  بدن انسان در دنیا و آخر، با واژه ( که این اشاره هدایتی قرآن،  4و3   ام:یق  اثر انگش:  )نانا
کرده تا بتوانند، جتئیا، آن علوم را طبق ایشرر:    ربی، راه را بازتواند برای دانشمندان علوم تجمی

های علمی )که  انی که برای تطبیق قرآن با نظریهکس   عین حا ،   زمان، برای مردم بیان کنند  اما در
قرآن در برداشته باشد، زیرا  کنند، میثبا، ندارند( قرآن را تأویل می تواند خطر بترگی برای رهم 
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که نظریا، علمی که امکان ردشان در آینده وجود دارد، قرآن را به آن، برگردانیم،   باشدصحیح نمی
توان آن آیه را با آن حقیق: حقیق: علمی ثاب:، موارق باشد، میبلکه اگر ظاهر علمی یک آیه با یک  

ر ک؛  )  الله معرر:آی:  (، 89   1ج  ف، 1417  ، ر ک؛ طباطبائی)طباطبائی    عّممهعلمی تفسیر نمود   
     از جمله معتقدان این دیدگاه هستند  ( و 468  2ج  ، 1377 رر:، مع

های قطعی ، بلکه از یارتهاس تفسیر علمی به معنای تطبیق و تحمیل ررضیا، علمی نیس: 
  بنابراین در مسأله بازگش: چگونگی بدن  توانیم برای رهم بهتر آیا، قرآن، بهره بگیریم علمی می

ه علمی برای ایجاد یقیین بیشتر به امر معاد، به ویژه معاد جسمانی  در قیام: نیت، ارائه یک نظری
 کند  انسان را در این زمینه تقوی: می اس: که، اعتقاد

یه مطلوب  « یَنسِلُونَ . استناد به تعبیر»۳-۲  بر نظر

 ۀ سور  96  یۀآرقط دو بار تکرار شده، یکی در     يَنِسُلونَ »واژه    با جستجو در آیا، قرآن کریم، 
تا روزی که راه    ( 96)کهف     ﴾َحَّته ِإذا فُِتَحْت َيَُْجوُج َو َمْأُجوُج َو ُهْم ِمْن ُكلِ  َحَدٍب يََْنِسُلونَ ﴿  کهف

درآیند شتابان  زمین  بلند  و(  )اس:  جانب  هر  از  آنان  و  شود  باز  مأجوج  و  داستان    یأجوج  در 
َونُِفَخ  ﴿سورۀ یس    51گری درآیۀ  دی  ذوالقرنین که همان معنای لغوی آن به معنای جهیدن به کار ررته و

 (  51)یس   ﴾ُلونَ َرّبِ ِْم يََْنسِ  الصُّوِر فَِإذا ُهْم ِمَن اْْلَْجداِث ِإَل  یفِ 
آمده که    کنندیاروردگارشان با شتاب حرک: م  یبه سو  تی ها چون ذرا، ر با نف  صور، انسان
انسان حشر  قیام چگونگی  در  میها  بیان  را  دوم،  صور  نف   از  اس  واژه کند:  مفسران  بیشتر    

جهیدن گرگ،      را بر اسا  معنای لغوی آن، یعنی حرک: شتابان همراه با جهش، شبیهيَنِسُلونَ »
سرع: و ه  و حرک: ب  سیراس: که  در قیام:  اینگونه آمده  البیاناطیباند  در تفسیر  معنی کرده

م مشاهده  را  قیام:  احوا   چون  اس:  اریمانند  کنند،  یشتاب  و  گیج  ب  یشانآدم  راه  جایی  ه  که 
بحر العلوم  ( یا در تفسیر  86   11،ج1378  طیب، ر ک؛  )وند  دیم   آن طرف   و   از این طرف  و  دبرنینم

« ِسُلونا کلمۀ  نإ المش    یا ری  المحشر  ییسرعون  )معنی شده  إلی     3تا،جسمرقندی،بیر ک؛  اس: 
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همه مردگان    ، به وسیله آناین نفخه صور، نفخه دومی اس: که    اس: آمده  تانیالم  ریتفس( و در  125
می   شدهزنده   براا  قیام:  کلمهشو  و  و  کلمه    جدث»  معج   أجداث»  د  و  اس:  قبر  معنای    به 

الی ربهم »  و در تعبیر از قیام: به  باشدمیبه معنای راه ررتن به سرع:     نسل»  از ماده    ینسلون»
ارور تع  یهشدار   دگارشانبه سوی  برای کفار که منکر ربوبی: خدای  ر ک؛  )  الی هستنداس: 

   (100  17ف،ج 1417، طباطبائی 
مفسرا  از  برخی  به  البته  »ن  کلمۀ  اینکه  می  را    يََْنِسُلونَ خاطر  نسل  مشتقا،  تم  از  دانند، 

اند با استناد به ریشۀ آن، تفسیری ارائه دهند که نحوۀ بازگش: انسان را با مشابه: نسل انسان نموده
ر ک؛  (اس:  له را بیشتر کردهأر نمایند که البته این تفسیر، ابهام مس از ادران و مادران به ررزندان تفسی

  ( 443  1ف،ج1419ادقی تهرانی، ص
ها را از قبر، به خروج آنها از  لهین نیت بنابر دیدگاه رلسفی وعررانی خود، خروج بدنالمتأصدر

اسا  همین دیدگاه    داند و این آیه را بر رعلی: می  مرحله ماّدی: و هیوالی اولی به مرحله تجّرد و
ِإذا    و کند  »تفسیر می داِث ِإلیینکشف معنی قوله تعالی  را جإ

ا ِسُلونا   ُهمإ ِمنا األإ نإ ِهمإ یا بِّ صدور النا      را
ِإذا ُهمإ ِمنا   خروجهم من مکان قبورهم و أجداث أجسادهم األرضّیة إلی الّله تعالی، کما ري قوله  را

ِإلی  داِث  جإ
ا ِس   األإ نإ یا ِهمإ  بِّ هُ ُلونا را نَّ أا کا ِسراعاا  داِث  جإ

ا األإ ِمنا  ُرُجونا  خإ یا ما  وإ یا قوله   ِإلیو  ُیوِرُضونا   مإ  ُنُصٍب 
   5، ج1366  )صدرالمتالهین، وبروزهم من أغشیتهم المادّیة و أعطیتهم الهیوالنّیة إلی عالم اآلخرة

164)  
خدا)ص( امبریاز ا  یتیروا   اما تنها تفسیری که دیدگاهی متفاو، با سایر تفاسیر، آن هم به استناد

ُب الذاّ نابدرباره »   جإ توان از آن به عنوان رابط بدن  باشد که میمی  انیالبروا  ریتفس  ارائه داده،    عا
دنیوی وبدن اخروی استفاده نمود و آیه را به گونه ای تفسیر کرد که شبیه نظری باشد که ما در این  

ما اِ را مقاله به دنبا  آن هستیم  » با ذا  لإ ا  عاما   ونا عُ ربا أا   یِن تا فخا النا   ینا ضی  اا  :ِ حإ تا ِمنإ  ُه  للَّ اا را  طا مإ ا ا  أا ما   ِ رإ عا
ُکُل األرإ  أإ ُل وتا قإ با ُبُ: الإ نإ ا یا ما اُمُهمإ کا سا جإ ُبُ: أا نإ تا اِن را وا یا حا اُ  الإ ُه ما اُ  لا اِ  ُیقا جا لرِّ ی اا نا ما ِلیظاا کا ما  غا نا آدا ُض ابإ

ی  قا بإ ه یا ِانَّ را ُب  نإ لذَّ اا ُب  شأ الخا   األعجا ینإ را ُف  رإ لطَّ اا ِرُکُه  ِة الا ُیدإ ادا را جا لإ اا ِن  یإ لا عا ِه  ِمثإ یإ لا با عا کَّ را تا ِلكا وا  لُق ِمن ذا
نإ  یا اِریلا را را ی ِاسإ الا عا ُه تا للَّ ی اا یا اُد ُیحإ سا جإ

ا ألإ ِ: اا لا اما کا ِس رِاذا تا مإ لشَّ اِع اا اِ  ِری ُشعا با ها الإ اُؤُه کا تا وِر ِاجإ ُفُ  ِری الصُّ
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طیُر   یا ُر را بإ قا لإ اا ُه  نإ قُّ عا شا نإ یا ُثمَّ  ِدِه  سا مد، چهل روز بین دو نفخه سپری شد،  وقتی که    ُکلُّ روٍا الی جا
وسیلۀ این بار ،  ه  خداوند باران غلیظی را از زیر عر ، شبیه منی مردان، ناز  خواهد کرد که ب

رویاند و زمینی که  ها را میکه باران معمولی، سبتهها( رویش خواهند نمود، همنناناجسام )بدن
  اند، بارور شده و سپس مخلوقا، هز باقی مانددنبالنۀ سرین ررزندان آدم را خورده ولی آنها، هنو

انسان ب  ها()بدن  آن،  انسانه  از  بدن  اجتا   تمام  آمده،  مانند  وجود  یارته،  ترکیب  آن،  اسا   بر  ها 
صور   اسراریل را زنده کرده و او دررشدگیاهان در ارتو خورشید  و وقتی اجساد، کامل شد، خداوند  

ها برای خروج  آید و سپس قبروی جسد خود  به ارواز در میدمیده، در این هنگام، هر روحی به س
   ( 412  7ج تا، حقی بروسوی، بیر ک؛ ) شودها شکارته میانسان

از   توان گف: که حرک: به سوی خداوندمی سوره یس    51در آیه     نسلونییابی واژه »با ریشه
نسل    باشد وینسل مکلمۀ  از مشتقا،    واژه  نیادرون قبرها تفسیری متفاو، دارد  با توجه به اینکه  

اس:  در برخی از کتب لغ:  جهش به معانی دیگری نیت آمده  ، عموه بر حرک: شتابان ولغ:  در
کردن آمده    دیتول  ادن وز  یا به معنا ثالثا   ودودمان و  هی ذّر   یبه معنا  ایا زاده و ررزند، ثان  یبه معنا،  اوالا 

ُل    اس: معنا شده  نگونهینسل ا  ،در مفردا، راغب  (4722   3، ج1371، ن یمعر ک؛  )  اس: سإ   النَّ
ُدوا   الا وا ناسُلوا تا نإ تا ِبیِه اا نإ اا ِنِه ناِسما عا وإ ِد ِلکا لا وا ِل الإ سإ یي النَّ ِن الشَّ اِ  عا ِفصا   ، یاصفهان  براغر ک؛  )ااِلنإ

سازی نمود،  انسانی را شبیه شود، که از یک سلو ، میتوان گف:، همننانبنابراین می  (  783  تا بی
توان به این نتیجه جمله، اثر انگش: را دارا باشد، می  زای که تمام مشخصا، انسان قبلی ابه گونه

انسان اس:، انسانی شبیه انسان دنیا، در   DNAرسید که خداوند نیت از ذّرا، ریت انسان، که حامل 
 آورد  وجود میه ب آخر، نیت

 ی ساز هیشب  یهنظر . ۳-۳

  ی هاسّلو    وندی و ا  یسجن  ت  یبه آم   از یزنده، بدون ن  یموجود  دیتول   از  یسازه یشب  ، ینظر علم  از
ماّنث   یجنس و  می  مذّکر  اک  به  محّققان  شود ایجاد  ا  وه، یش  نیمک  به   یاستانداران  جادیموّرق 
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  انسان به کارگررته نشده   ره دربا  یرّناور  نیاکنون ااند  هرچند تگوسفند، خوک، گربه و گاو شدهمانند
  ،ی به لحاظ علم وه، یش نیکه با تکامل در ا رسدیبه نظر م اما، امدهین دی اد قیطر  نیاز ا یو شخص

  ک یاز    یبدن  و  یبراسا  ساختار ماد  یصور، که هر انسان  نی باشد، بد  یشدن  تیکار در انسان ن  نیا
مخفف   روفبا ح  کیعلم ژنت  که در  باشدمیبرخوردار    ، :که مخت  به همان انسان اس  ژه یژن و

DNA  یارته تمام ساختار و و  ی ازنظر علم  و  شهر،  مانندانسان  یهاگیژ ی اثبا، شده که  رنگ    ، 
درون چشم    یارهایش  اثر انگش: و  یحت  بدن و  یها اندام   یبندشکل  ۀنحو  و  ارهیق  شکل و  چشم، 

از    باشد ویم  DNA  نیبه خاطر هم  رود،یمشمار  ه  ررد ب  هر  : یّ هو   یکه امروزه، ممک تشخ
 ه یتوان شبیبارور نمود، م شگاهیکه اگر بتوان آن را در آزما شودیمطرا م  نیت،  لهأمس نیا ینظر تئور

  له و أمس  نیدر خصوص ا  وجود آورد وه  منحصر به ررد، دوباره ب  یهایژگیبه آن انسان را با تمام و
در برخ   یامکان علم ر  یآن  امکان    تین  یلیّ تخ  یلمع  یهالمیاز  اگرچه هنوز  ارداخته شده،  آن  به 

 دارد   یگف: امکان وقوع توانیم یان وجود ندارد ول انس امر، در نیا یعمل

یقساز هیشب.  ۴  - ۳  DNA  ی از طر

علمسازی  شبیه اصطما   Gene  ای  و  Molecular Cloning  ای  DNA Cloningی،  در 
Cloning  از  یآن، قسمت  که توسط  یاتیمجموعه عمل  از شود که  نامیده می  DNA   موجود مورد

به    یسازهیشب  شده،   مقررکه  اژوهش   ارگان  یک یشود،  انواع موجودا،  تکث  یک یاز  انتقا     ر، یخود 
   شودیم بهره برده کار  نیا یها برا Bacterial Plasmid اآن ی هایی باکتر  ازیابد که می

»جوانه    یمعنا  به  »کلون   ن یونانیزبا  شهی   از ر  نگی»کلون   ای   DNA  یسازهیشب  ق:یحق  در
و »کلون   کردن   ریتکث  زدن  ز   نگیاس:،  آم  ریتکثی،  شناسس:ی درعلم  بدون  زنده،   ت  یموجود 

شده   دی تول شگاهیآزما در تدا که اب شودیمگفته  رِحم در ینیبه عمل کاش: جناس: وامروزه  یجنس
نموده، سپس تخمک    نی گتی اج گریدی  هاسلو    DNA  تخمک را با  کی  هایمحّققان ابتدا هسته   و

را درآزما  یبازساز م  شگاه،یشده  قرار  تقس  دهندیمورد مراقب:  شود     ل ی تبد  نیبه جن  و  شده  میتا 
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موّلد    یسازهیشب  ندگوی یم  ، دآی   به وجود   یمتبور در رحم، کاشته شود و از آن، انسان  نیچناننه جن
    (2- 1   1381، یمهاجرر ک؛ ) اس: انسان صور، گررته

واق گاه    انواع  ریتکث  ی برا   درگذشته    اس:  اهانیدرگ  یزن قلمه  مانند  ی سازهیشب  ع، در  درختان، 
 ک یاز بدن    یکوچک اریبس  ۀقطع   یعنی   کردندیقلمه استفاده م  وگاه از  دندااشییم   نیبذرآن را در زم

 زن  کیکرده، در درون تخمک    :ی تقو  را از اوس: بدن( و آن    یاقطعه  )غالباا   دارندیانسان را برم
مساعد، ارور     طیدرآن مح  ی انسان  ۀ قلم  ن ی، اکارندیزن، م  کی ، سپس آن را در رحم  دهندیقرار م

  ه یبلکه شب  ، ینه مادر  داشته و  یکه نه ادریدرحال  شود، یمتوّلد م   ینیدوران جن  یو بعد از ط  ابدییم
سخه چاپ  که ازآن، هتار ن   ی کتاب  اس:، درس: ماننداس: که آن قلمه از بدن او، جدا شده  یکس

  (58  1395 و هابر ما   نیفک ی رر ک؛ ) هم هستند هیکه همه شب دشویم

ی5-۳  مطلوب   ۀ. نظر

نکته  این  به  باید  شویم،  جسمانی  معاد  درباره  مطلوب  نظریه  اثبا،  بحث  وارد  آنکه  از  قبل 
  دارند و از   ینی تکو  و  یرابطه منطق  کی  دنیا، عالم    نی، در ارابطه روا و بدنرلسفی توجه شود که  

  م ی آن، ارتبا  مستق  ا،یخصوص   روا و  دوجو  ۀمعنا که نحو  نی بد  برخوردارند،   یقیاتحاد حق  ی، نوع
های خاص خود  )ژن خاص هر  گيبدین صور، که از هر بدنی با ویژ وجود بدن دارد و ۀنحو با

ظر  متناسب، از ن ریروا با بدن غ ریهر نوع تدب آید و وجود ميه بدن ( رقط روا منحصر به آن بدن ب 
بتواند در   واحد  روا   س:باییبود م  گونه نیاگر ا    زیراامکان ندارد حتی علمی،    و  یو رلسف  یعقل
ا  یهابدن م  یدر هر ظرر تواند  مي  یکه هر مظرور)همننان  کند  دا یمختلف حضور    ، رد گییقرار 

ا رو نیب ینی تکو ۀوجود ندارد( که با ررض عدم رابط ینی تکو ۀرابط چیه وفظرف و مظر ن یچون ب
  ن یا  ینین دو هم متو  عقلی  ادّله   هم  که  باشد  داشته  یامکان وقوع  توانس:میتناس     یۀو بدن، نظر

دارد که موضوع بحث    تین  ی گر ید  یو نقل  یعقل  ۀ)اگر چه بطمن تناس ، ادلّ   کندیمی  را نف  دگاهید
  (س:ین مقاله نیا
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، مطروحه ایرامون بازگش: ونقد وبررسي نظریا،  که ذکر شد  با توجه به این نکتۀ عقلی و علمی
سورۀ    51با استناد به تفسیری متفاو، از آیۀ    توان به این نتیجه رسید که میبدن انسان در قیام:،  

گانه  های سهیس که در گروه او  از آیا، اشاره شد، تحلیلی ارائه داد که بتواند هم با ظواهر گروه
-عین حا  با دیدگاه  در  فه را نداشته باشد وا، و ایرادا، رمسهم شبه  آیا،، مطابق: داشته باشد و

شبیه نظریه  جمله  از  علمی  طریق  های  از  زیس:  DNAسازی  در  نیت،  که  شده  اثبا،  شناسی 
 مخالفتی نداشته باشد   

  ۀبه ویژه برخی از کلماتی که در این آیۀ بکار ررته، دربار  سورۀ یس،   51دق: در آیۀ    ّمل و با تأ
  تواند یم  یاس: که معاد جسمان  نیاز ا  یحاک فسیری ارائه داد که  توان تجسمانی می  کیفی: معاد

  س: ین  یمعن  نی بد  نیالبته ا  محقق شود   در خاک،   هر ررد موجود    یهابه صور، بارور نمودن ژن
ب کارخان  مییگوکه  شود  یسازه یشب  ۀ خداوند  محدود  خداوند  قدر،  تا  ال  ، دارد  ذا،    تا  یبلکه 

کشد  ب  رونیها را از درون خاک بانسان   یهاDNAتمام    دتوانیبا قدر، نامحدود  م   یخداوند
و    ا یاح  نیاگر چه ا   کنددر عالم آخر، محشور    اند، داشته  ایکه در دن   یوآنها را با همان ساختار

قابل    یهم علوم تجرب  را ی ز  ، مطرا اس:   یباشد که در علوم تجرب  یصورت   ن یبه ا  داردن  یلتوم  ، حشر
فِ ﴿حدود اس:   هم قدر، خداوند نام  اس: و  رییتغ ِإََل َرّبِ ِْم   یَونُِفَخ  اْْلَْجَداِث  مِ َن  فَِإَذا ُهم  الصُّوِر 
ه  هنگام اس: که آنها از گورها ب   نیشود در ا  دهیکه در صور دم  یهنگام  و  (51)یس   ﴾نِسُلونَ يَ 

  ندآی یرمبه حرک: د تی اروردگارشان همنون ذرا، ر یسو

یه مطلوب ۶-۳  . شواهد قرآنی و روایی بر نظر

ای اس: که بازگش: بدن انسان را به تشابه اثر انگش: انسان در دنیا  شاهد براین مطلب آیه
ْنساُن أَلهْن ََنَْمَع ِعظاَمُه بَلى ﴿ گوید   داند میوآخر، میّسر می   ﴾ُنَسوِ َي بَنانَهُ َأْن    قاِدرِيَن َعلى  َأََيَْسُب اْْلِ

 صور، کامل اس:  ه ب DNAتلتم تشابه  ( که ازنظر علمی، تشابه اثر انگش:، مس4و3  ام:ی)ق
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آیه به  استناد کرد  آیه،  از  تفسیر  این  تایید  بتوان جه:  را شاید  انسان  ای که نحوۀ خلق: بدن 
و ادران(  )اش:  صلب  از  می  خروج  مادران(  )سینه  و  ترائب  میداند  بر بمراصله  ما  که  گوید  

، جت همان سّلو  بنیادی که حاوی  ترائب  رسد از صلب وبازگش: آن توانا هستیم، که به نظر می
DNA  ْنساُن ِممه ُخِلقَ ﴿   تواند باشدانسان اس:، چیت دیگری نمی َُيُْرُج    ،ُخِلَق ِمْن ماٍء داِفقٍ   ،فََْلالََْنظُِر اْْلِ

  (8-5)طارف  ﴾رَْجِعِه َلقاِدر ِإنهُه َعلى، اِئبِ ِمْن َبنْيِ الصُّْلِب َو الَته 
  ق یمادران به ررزندان از طر ها از ادران ونسل انسانکه  طوریان همتوان نتیجه گرر:، اس می 

DNA  اثبا،    یبرا   تین  ک یژنت  یهاشیدر آزما  و   شودی، حاصل م)آن هم نه بصور، کامل(  مشترک
اجتا   نیت خداوند  ، شودیاستفاده م ،لهأمس نیا ی را آنها ب DNAبا ررزندان از  یمادر و یرابطه ادر

  ،سپس روا را   ه وکرد جمع نموده و آنها را بارور    ، آنهاس:   DNAمان  ها را که هبدن انسان  یاصل
 کیهمان رابطه ژنت  ی، ویبا بدن دن  یرابطه بدن اخرودر نتیجه      کندیاز عالم برزخ به آنها منتقل م

  شودیها مآن نیب
 و   ترقیدق  دیبا  بدن اخروی  ۀ بدن دنیوی ورابطنکته نباید مورد غفل: واقع شود که    نیا  البته

داشته    تفاو، کمی   دیبا ررزندان با  ن ی والد  DNA  ، زیرامادر با ررزندان باشد  از رابطه ادر و  ترقیمع
  نه خصوصیا، جسمانی آنها کامم شبیه به هم  آنها، شباه: کامل وجود ندارد   نیچون ب  باشد، 

یکدیگر می آنها عین  نه روا  و  در حالی که  هس:  دن   نیبباشد،  اخرو  و  یویبدن    آنقدر   ی، بدن 
حتی روا آنها نیت واحد اس:،    واس:    یویبدن دن  نیبدن، ع  نیباشد تا بتوان گف: که ا   دیبا  شباه:

 باشد   یک یواقعا    دیبانیت آنها  DNAاس 
تواند، توسط برخی از احادیث به عنوان شاهد و موید نیت قرار گیرد،  این نوع تفسیر از آیا، می

اِحداا   ا دیررمایاکرم )ص( که م  امبریاز ای  ثی حد  ازجمله ماا وا ظإ ئاا ااّل ُیبلي ااّل عا یإ ساِن شا سا ِمنا االنإ یإ
ُب الخا  رکا ِب وِمنُه یا نا جُب الذَّ ِة  ُهوا عا اما وما الِقیا   ییاز جدا   اس  (92-91   14ج  تا، بیمسلم،  ر ک؛  )لقا یا

چ بدن،  از  باق   یتیروا  انسان  واحد   ، ماندینم  یاز  استخوان  ِسر  ، مگر  دنبالنه  آن  به    ن یکه 
ب  ندی گویالذنب( مب)عج از آن، انسان در روز قیام:  و نیت روای: دیگری از    آیدوجود میه  که 
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اُب    ررماید متفاو، که میرسو  خدا )ص( با بیانی   را لتُّ اِکُلُه اا ما یا ُن آدا ِریُه اّلِ اِ ِابإ ُه ُخِلقا وا ُب ِمنإ نإ لذَّ ِجُب اا عإ
آدم را خاک    (  490  ف   1410  ،یسجستان    و   343   9تا،جبی  یالنوور ک؛  ) ررزندان  تمام بدن 

 آید  ترکیب می شود وخواهد خورد مگر دنبالنۀ سرین که از آن، انسان در قیام: خلق می
آن را    یبرخ د،  آن، اختمف دارن   نیی  علما در تبگویدیم، اینگونه  ثی حد  حیدر توض   ممصدرا 

اصل اجتا   نص  هی)نظر  دانسته  یهمان  ویحل  عّممهو  یطوس  نی رالدیخواجه  ماد  یبرخ   (  را   ۀآن 
آن   ی، غتال( ابوحامد  یاز نظررمسفه قائل به معاد جسمان  یاول   یوالی)ه  دانندیم  نیمشترک نخست

ۀ  آن را جوهر ررد دانسته که از نشئ   ی، قوار  و  دی تیابو    و  آخر،، بر آن قرار دارد   شئهرا نفس دانسته که ن
  ن یاس: که ع  :یهمان ماه  ، الذنبعجب  ی، ببه نظر ابن عر  و  ،ابدی ینم  رییتغ  و  ماندیم  یباق  دنیا

  آن را  ،( اگرچه خود مم صدرا 77   8ج  تا، دین شیرازی،بیصدرالر ک؛  )  شودیمدهیثاب: انسان نام
در   ی، آن به بدن ماد  ازین  و  ماندی م  یبعد از بدن باق  داشته و  یکه استقم  وجود  داند یم   ا یقّوه خ

   (219  9ج  همانر ک؛ ) اس:، نه دربقا  یهست یابتدا 
بازگش:  عممۀ حّلی که قائل به    الدین طوسی و در بین متکلمین اسممی، نظریۀ خواجه نصیر

تواند بر این تفسیر از آیا،، دالل: نماید، مرحوم  باشند، میجت  اصلی انسان در عالم قیام: می
می  عّممه در شرا کمم خواجه که  ا»ررماید   حّلی  واِضِل  را ُة  اعادا ُجُب  الیا ِف وا لَّ دربازگش:  »  لُمکا

 دهد میاینگونه توضیح   س:یبه بازگش: اضارا، بدن مکّلف ن یلتوم ، یاجتا  اصل
  شود یم  میتقس  یاصل  ری و غ  یبدن به اجتا  اصل  ام:، یبدن انسان در ق  نیع  بازگش:  نکته اینکه

اجتا    به بازگش: یلتوم اس: و یاجتا  اصل گردد،می باز محشر،  روز و آخر، در آن چیتی که و
غییر  ت  چ یه  ر، ییتغ  نیا  اس: و  رییدائما در حا  تغ  تین   ایدن  نیدر ا  ی)اصم اجتا  ررع  س:ین  یررع

  یۀما  ریخمی،  اجتا  اصل  نیهم   ( وآورد یآن به وجود نم  :یّ هو  تشّخ  و  در اصل بدن و  ماهوی
اجتا     ن یدر خصوص ا  یحیتوض   شانی( البته ا321تا ی، بیحلّ ر ک؛  )  شودیم  ی بدن انسان اخرو

آن را   یبرخ   ، نیهم  یبدن هستندب برا   یدرکجا  و  ستندبیاجتا  چ  نیا  دگوی ینم  و  دهدینم  یاصل
مفروضا، با توجه   نای  که  اندررض کرده  گر، ید  تیچ  ای   و  ،آن را کبد  یبرخ   و  ، آن را قلب  یبرخ   مغت و
اأبه مس ا  و   باشدیقابل قبو  م  ریاعضا ، غ  وندیله  ن  وندیدر خصوص    ،هنوز علم   اگر چه  ، ت یمغت 
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امکان آن، وجود دارد وچون تمام تفکرا،، احساسا،، عواطف و        اما  ،کند ینتوانسته آن را عمل
  و  یی( هر نوع جابجا س:ین  رتاثییامور ب نیدر ا ، )اگر چه جسم انسان، مربو  به روا انسان اس:

تغ  تواندینم  اعضا ،  نیا  وندیا را  انسان  تفدهد  رییتشّخ  بدن  بهترین  از جت  اصلی ، اس  سیر 
 باشد   DNAتواند همان ژن یامی

میان روا و جسم انسان، ایوندی  که سابق بر این گفته بودیم  همننان نکتۀ دیگر اینکه،  و باالخره  
ناگسستنی وجود دارد  بدین صور، که هر بدنی بر اسا  ساختار درونی خود ، روا خاصی را  

این    سازی واقعی درتوان گف: که شبیهعقلی، میطلبد  اس از نظر  )عالم غیب( می  از عالم امر
ندارد، زیرا بر اسا  این نظریه، دو بدن مشابه و ب  دنیا، امکان  آیند که دارای  وجود میه  عین هم 

ارواا متفاو، هستند که این امر، از نگاه رلسفی امکان ندارد، زیرا هر جسمی، روا منحصر به  
  اشته باشندمشترک باشند، درعین حا  دو روا د  DNAبا    امکان ندارد، دو جسم  طلبد ورردی را می

سازی در دنیا، باید نسبی شبیه  سازی مطلق در این دنیا وجود ندارد و امکان شبیه  )از نظر عقلی، 
باشد( اما این مسأله، در عالم دیگر)آخر،( که روا اخروی، همان روا دنیوی اس:، دیگر این 

مشترک بین جسم دنیا   DNA  توان گف:  خداوند بایق: میحق  کند، دراشکا  عقلی را تولید نمی
آورد و همان روا را که مدتی در دنیا وجود میه  جسم آخر،، بدنی شبیه به بدن دنیا در آخر،، ب  و

 کند        اس:( وارد بدن اخروی میسپس به عالم برزخ ررته )و مدتی با بدن مثالی زندگی کرده بوده و
  ،س: ی، محا  نا،یهمان خصوص  همان بدن با ی ریگشکل  ، نیت یجربتهای علم براسا  یارته 

  ی موجود  ی، ولسلّ   یسازهیشب  ندیررا   قیتوان از طریم  ی، از بدن قبل  ، سلو   کیبلکه با وجود تنها  
  ودارد    یوعو امکان وق  به لحاظ عقلی محا  نیس:  ، امر  نینمود و ا  جادیرا ا  یهمانند موجود قبل

گذارد یه مصّح   نیت   انیمورد نظر اد  ف یمعاد بر اسا  تعر  ی ریگان شکل بر امک   یتا حدود  ارتهی  نیا
 کند  یآن را رد ممحا  بودن و 



 191   ی کالئ ی قاد   ی لطف   ی مهرعل  محمدی، محمود ابراهیمی ورکیانی، حسن دوست    / ...   ۀ مفّسران دربار و نقد آراء    ل ی تحل 

 

 گیری . بحث و نتیجه۴

ا  اصلی حو  یکی از مسایل اساسی معاد شکل گرر: و آن  با محوری: یک سا  این مقاله
فسیری علمی با نگاه وت  گرددب این اژوهشاینکه  از نظر قرآن، چگونه بدن انسان در قیام: باز می

آرا  مختلف  و همننین     اس:هارداخت  سی  ۀ سور 51از بازگش: بدن انسان در قیام: با استناد به آیه
نظریه  دربارۀ    مفسران و  مثلی:  نظریه  عینی:،  نظریه  از جمله  قیام:  در  بدن  بازگش:  چگونگی 

که در قرآن   معاد جسمانیتوان نتیجه گرر: که  اشتداد وجودی نفس، طرا و نقد و بررسی شد و می
آی  برخی  به  استناد  با  اما  اس:،  مختلفی  تعابیر  دارای  اگرچه  تصریح شده،  اشارهبدان  مورد  ،  ا، 

توان آنها را در جه: واحد، هدای: نمود وتفسیری را ارائه نمود که هم توضیح روشن از معاد  می 
ن حا  بتوان گف:  اشد و در عیجسمانی را داشته باشد و هم با ظاهر آیا،، مخالف: صریح نداشته ب 

که تمام این تعبیرا،، عموه بر مستندا، عقلی و وحیانی، منطبق بر نظریا، علمی و تجربی نیت 
باشد  به این صور، که خداوند، از اجتا  اصلی بدنی که در زمان طوالنی اس از مرگ، تبدیل  می

دارد  را محفوظ نگه می  گررته، چیتیموجودا، قرار    گریدهایش در  ها واتم به خاک شده و تمام سلو  
(DNAو )   های روا انسان را با  های متناسب با خصل: در قیام: بعینه همان را محشور و اندام

در عین حا ، لتومی به   کند( وآورد)در حقیق: آن را بارور میمیوجود  ه  همان ساختار ژنتیک ب
سّلو   عین  اتم بازگش:  و  نمیها  دنیوی  آهای  حاصل  واژه نکه،  باشد   از  خاص  تفسیر  بر  کید   تأ

تعبیر »يَنِسُلونَ » از روایتی که  استفاده  الذهَنب  و  با نظریه     َعْجُب  تفسیر،  این  انطباف  نیت  داش: و 
نتیجهسازی شبیه اصلی  ،  جت   از  انسان،  بدن  که  نمود  ارائه  شکل  ای  دنیوي،  بدن  از  مانده  باقي 

 شود  می اخرويگیرد که آن جت  اصلي، مبدأ ایدایش بدن می 

 منابع 

 .میقرآن کر   1
   دانشگاه تهران   تهران النجاة  ( 1364)  نیابن سینا، حس  2
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سجستان  3 اشعث  مانیسل  ، یابوداود  اب  ف( 1410)    بن   ق یتحق   داود  یسنن 
   بیرو،  دارالفکر  دیعبدالحم نی الد یمحمدمح

   کردارالفتهران   ، 7ج   انیروح الب ریتفس  تا(  )بی  لیاسماع ، یبروسو یحق  4
ید االعتقاد )بی تا(     حلی، حسین بن یوسف مطهر    5   قم   کشف المراد فی شرح تجر

 مکتبه المصطفی  
ونشر   قا،یموسسه تحق  قم   المفردات  )بی تا(    ابن محمد  نیحس  ، ی راغب اصفهان  6

   (:یمعارف)اهل ب
 ح   صبی تهران  داود نی  ترجمه حسیوتکنولوژ یقرن ب(  1382) ی جرم ن، یفک ی ر  7
محمدن   ، یندسمرق   8 محمدابن  تا(    صرابن  بیرو،   ،  3ج   بحرالعلوم   ریتفس  )بی 

 دارالفکر  
 دارالفکر   بیرو،   ، 18ج  کتاب الفتن تا(  )بی ی مسلم بشرا النوو حیصح  9

ابراه ، یرازیش  نی صدرالد  10 ال (   1385)   قوام   میمحمدابن   د یس  قیتحق   اتیاسرار 
 ی تهران  حکم:  محمد موسو

ابن    ،یرازیش  نی صدرالد  11 المتعال   ( 1368)    قوام   میابراهمحمد   ی ف  ةیالحکمة 
 ی  کتبة المصطفوم  قم  ، 9و8ج االسفار االربعه

الد  12 ابراه  ، ی رازیش  نی صدر  ابن  الربوب  ( 1382)   قوام   م یمحمد    ی ف  هیالشواهد 
   بوستان کتابی  قم  انیآشت ق یو تعل حیتصح  هیالمناهج السلوک

، 5  جمیالقرآن الکر  ریتفس ( 1366)  قوام  میمحمد ابن ابراه ، یرازیش نی صدر الد  13
  قم  بیدار

مکتبه    قم  المعاد  المبداء و  )بی تا(   قوام  میمحمد ابن ابراه ، یرازیش نی صدر الد  14
  هیاالسمم
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ف  ف( 1419)    محمد  ،یتهران  یصادق  15 موسسه  قم   ،  1ج   القران  ریتفس  یالبالغ 
   انیلی اسماع

درتر انتشارا،   ، قم  19و 17ج  زانیالم ریتفس ف( 1417)  نیمحمد حس ، طباطبائی   16
   یاسمم

شرح    یکشف المراد ف  )بی تا(    وسفیحسن ابن    ، ی و الحل  نی الد  ر ینص  ، یالطوس  17
   یمکتبة المصطفو  قم  االعتقاد  د یتجر 

جانی الب  بیاط  ( 1378)   نیعبدالحس  دیس  ب، یط  18 اسمم،  تهران   ،  11   انتشارا، 
   تهران

  د ی س حی  تصحی ه امام فخر راز چهارده رسال ( 1340)   محمد ابن عمر ، یرخر راز  19
   گاه تهرانتهران  دانش  یمحمد باقر سبتوار

   التهرا     تهران مانیا  هیسرما ( 1372)   عبدالرزاف  ، یجیاله  20
محمدهادی   21 القشیب(   1377)  معرر:،  ثوبه  فی  المفسرون  و  مشهد   التفسیر    

 للعلوم االسممیه  الجامع الرضویه 
   ریرکبیام، تهران  3ج  یفرهنگ فارس ( 1371)  محمد ن، یمع  22
  هیدارالکتب االسمم تهران  ، 22ج  نمونه ریتفس ( 1374)   ناصر ، یرازیمکارم ش  23
قم   یساز هیشب  رامونیپ  یگزارش  ( 1381)   عبدالرسو    ، یمهاجر  24 مطالعا،     درتر 

   زنان، قم
تامل   ۀنیآ  کیژنت  یمهندس  ( 1395)   ورگنیهابرمس،    25 انسان  مسائل    یسرشت  در 

نقش و   ی  تهران امان ییحی مترجم   یانسان یساز هیشب یو فلسف یو حقوق یاخالق
نگار 



 

 

 
 

 
 


