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  چکیده
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  . مقدمه1
ود. گروهی از متفکران، شمعاد جسمانی از مسائل مهم اصول اعتقادی مسلمانان تلقی می

اند اما توانایی عقل در اثبات معاد اجساد را بنابر اعتقاد دینی خود این موضوع را پذیرفته
ها با استناد به ودیعه گذاشته شدن سهمی از حیات، نگرند. آنبه دیده تردید و انکار می

انند. مطابق با دشعور و تمکین در انجام عبادات و معاصی، تکلیف را تنها متوجه روح می
این رویکرد، مکلّف بودن روح و برخورداری از شعور و اختیار سبب گردیده عرضه ثواب و 

رو معاد روحانی اختالفی ندارند؛ اما از آن دربارهعقاب بر آن (روح) صحیح باشد. بنابراین 
کنند، مساله تکلیف، هایی را مالحظه نمیکه در ساختار وجودی اجساد چنین ویژگی

ها (اجساد) به عنوان یک امر مبهم برای آنان باقی مانده است. ب و معاقب دانستن آنمثا
ق) از جمله اندیشمندانی است که نظریه او در 1166- 1241شیخ احمد احسایی (

به تکفیر وی منجر شده است. او دیدگاه خود درباره معاد جسمانی را متفاوت از باره  این
وارد متعددی از شرح خود بر عرشیه مالصدرا تصریح سایر اندیشمندان دانسته و در م

دیدگاه  ازشود. کند که عقیده صدرالمتألهین در این مسأله به انکار آن منجر میمی
شیخ، وقوع معاد جسمانی در این بدن عنصری از اقوال ضروری نزد ائمه است که بر آن 

را ناشی از عدم معرفت  های وارد بر خود در بحث معاد اجساداو اعتراض اند.حکم کرده
کند داند. او تأکید مینسبت به مقصود کالمش و آگاهی نداشتن از سخن معصومین می

باشد. از نظر او شرع و عقل معاد جسمانی را ائمه میچه بیان شده است همان رأی آن
رساله فی ؛ همو، 422، شرح المشاعرکنند (احسایی، صحیح دانسته و آن را تأیید می

جایی که برای فهم صحیح یک از آن). 531- 526، خوان فی المعاد الجسمانیجواب اال
است که شیخ بر اساس نظریه باید مبنای نویسنده آن را دانست، مساله قابل تأمل این 

کدام مبانی عقلی و نقلی به این دیدگاه درباره معاد جسمانی دست یافته است؟ در 
و توصیفی سعی گردیده اصول و مبانی او راستای پاسخ به این پرسش با روش تحلیلی 

باره معاد جسمانی با محوریت کتاب ها درگاه کارکرد هر کدام از آناستخراج شده، آن
شرح العرشیه و شرح المشاعر مورد بررسی قرار گیرد. شایان ذکر است برخی از این 

مد نبوده و او مبانی، از جمله عالم هورقلیا و اصل حرکت جوهری از آراء ابتکاری شیخ اح
در این زمینه از فالسفه پیش از خود بهره گرفته است. شیخ اشراق نخستین کسی است 

). نظریۀ حرکت جوهری، یکی از 24گیرد (هروی، کار می که هورقلیا را در فلسفه خود به
- ابتکارات صدرالمتألهین محسوب می ترین مبانی وجودشناختی حکمت متعالیه و ازمهم
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دیدگاه صدرا در اثبات  لی و فلسفی این نظریه، اصالت وجود است؛شود. مبنای عق
حرکت جوهری براین پایه استوار است که وجود شیء، همه واقعیت شئ است و ماهیت 

ای مابعدالطبیعی و مربوط به متافیزیک امری اعتباری است. مالصدرا حرکت را مسأله
مطرح  "ثابت"و  "سیّال"ود دانسته و آن را ذیل یکی از اقسام وجود، با عنوان وج

  ).107/ 3کند (صدرالمتألهین،  االسفار االربعه،  می
  
  . پیشینه پژوهش1- 1

اند. های انجام گرفته در این زمینه غالباً عالم هورقلیا را مورد بحث قرار دادهپژوهش
کند واژه اشاره می» بررسی اصطالح هورقلیا در منظومه فکری شیخ احمد احسایی«مقاله 
، »عناصر هورقلیایی«هایی نظیر ای سریانی داشته و در آثار شیخ از ترکیبقلیا ریشههور
برخوردار است. با بررسی آثار شیخ » افالک هورقلیا«و » ارض هورقلیا«، »عالم هورقلیا«

توان دست یافت. شیخ در پاسخ به محمد حداقل به دو اطالق مختلف در باب هورقلیا می
کند گاهی مراد از آن همان عالم برزخ یا م هورقلیا تصریح میحسین اناری درباره عال

خادمی؛ عربی).  نکـ:(شود تر بر افالک آن اطالق میمثال است و گاهی به معنای خاص
 بحث، عالوه بر سایر آراء به »آراء کالمی شیخیه«ها نظیر مقاله برخی دیگر از پژوهش

کند شیخ تفسیر رایج در ده بیان می. نویسنپردازدمیاجساد و اجسام دوگانه انسان 
لغوی و حدیثی  یپذیرد و در باب جسم و جسد انسان بحثمساله معاد جسمانی را نمی

های شیخ برخی از دیدگاهدو پژوهش مذکور که علی رغم اینباقری).  نکـ:( دهدمیارائه 
نشده است.  کند اما مبانی او در این مساله (معاد جسمانی) مورد نظر واقعرا تبیین می

بررسی انتقادات احسایی به برهان تضایف مالصدرا در اثبات «سایر مطالعات از جمله 
بررسی و نقد انتقادات شیخ احمد احسایی «صیدی؛ مرادی). و  نکـ:» (اتحاد عالم و معلوم

به  از مبانی مالصدرا برای پاسخموسوی).  نکـ:» (به قاعده بسیط الحقیقه کل األشیاء
نقد و «بهره گرفته است اما مرتبط با موضوع مورد نظر ما نیست. مقاله  شیخ نقدهای

شناسی این مکتب به مواردی با روش» بررسی روش شناسی شیخیه در فهم دین
 و همچون اعتقاد به حذف آیات، تأکید بر حجیت ظواهر بدون اعتنا به روش اصولیان

کند. نویسنده یث اشاره میاهمیت ندادن به علم رجال و درایه در تشخیص اعتبار حد
گیری از این سبک تبعاتی را همچون حذف قرآن و دخالت احادیث غیر معتقد است بهره

  رضانژاد؛ مصحفی).  نکـ:( دنبال دارد که منطبق با عقل نیست صحیح به
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 و مبانی شیخ احمد احسایی در تبیین معاد جسمانی . اصول2
ای که اذعان برخی از گونه بوده به برانگیزموضوع معاد جسمانی از مباحث چالش 

 امااندیشمندان مبنی بر عدم اثبات عقالنی آن بر ابهام بیشتر این موضوع افزوده است. 
عقالنی از معاد جسمانی  یاند بر اساس مبانی خود تبیینگروهی از متفکران تالش کرده

ی مورد استناد ارائه دهند. شیخ احمد احسایی از جمله کسانی است که اصول عقلی و نقل
  وی دیدگاه متفاوتی را رقم زده است.

 
  ترین رکن شیء و صورت در جایگاه هیئت مادهاساسی . ماده2-1

از دیدگاه شیخ احمد احسایی تمام موجودات نسبت به تحقق خود از مرتبه خلقت دارای 
 ماده و صورت هستند؛ با تاکید بر این نکته که ماده هر موجودی از سنخ همان موجود

او معتقد است مخلوق اول همان وجود بوده که ). 225، شرح المشاعربود (همو،  خواهد
کند اما  نه به این معنا که به واسطه وجود حق تعالی تمام موجودات را از آن خلق می

اند تا الزم آید مغایر با ماده باشد. به عبارت دیگر وجود همان طینتی است که خلق شده
گردد اگرچه بنا به اعتبارت مختلف تعابیر متفاوت آن حاصل میخلقت تمام اشیاء از 

صّ«یابد. به اعتبار جزء بودنش برای مرکب می ستُقُ ، به اعتبار قابل بودنش برای صور »اُ
، 53شود (همان، مینامیده » ماده«و به اعتبار پذیرش صور معین» هیولی«غیر معین 

است » این همانی«و وجود در اندیشه شیخ چه ذکر شد ارتباط ماده ). با توجه به آن211
دارند که این مساوقت در » مساوقت«توان گفت وجود و ماده با یکدیگر اصطالحا و می

چنین وجود بر ماهیت قابل مشاهده است. به این معنا نحوه توقف ماده بر صورت و هم
ی شود، زیرا صورت مقتضکه ظهور ماده در خارج تنها به واسطه صورت حاصل می

جایی که ماده تقدم ذاتی بر صورت داشته و صورت قابلیت و انفعال ماده است. اما از آن
گردد، تحقق صورت در گرو ماده است. این مطلب من حیث هی از نفس ماده خلق می
کند. وجود در ظهور خویش متوقف بر ماهیت است و درباره وجود و ماهیت نیز صدق می
داشت؛ این در حالی است که ماهیت در تحقق خود  بدون آن ظهوری در خارج نخواهد

). در 204-205شود (همان، میمتقوم به وجود خواهد بود، زیرا از نفس وجود خلق 
همین راستا بنابر دیدگاه او تقدم وجود بر ماهیت مانند تقدم ماده بر صورت است؛ به 

العرض. شیخ کیفیت شود و ماهیت ثانیا و باین معنا که وجود اوال و بالذات موجود می
کند. او ماده و وجود را مقبول و صورت و ماهیت گونه تبیین میاین تقدم و تاخر را این

داند اما قابل سابق بر مقبول نیست. با این توضیح که سابق بودن یا تنها از آنِ را قابل می
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هو  شود، زیرا قابل من حیثمقبول است که بالذات مقدم بر قابل و اصل آن محسوب می
از نفس مقبول خلق شده که همین امر سبب مسبوق بودن آن گردیده است. فرض دیگر 
تساوق قابل و مقبول است که در این صورت قابل در هستی خویش با مقبول ظاهر 

شود. نظیر کسر و انکسار که کسر به منزله وجود و ماده و انکسار مانند ماهیت و  می
دم علّی بر صورت (ماهیت) دارد و این دو در ذات صورت است. بنابراین ماده (وجود) تق

  ). 212 - 213وجود هستند (همان، خویش متأخر از ماده و 
داند، زیرا مواد نازل شده از مینسبت نقص به تمام را شیخ نسبت صورت به ماده 

باشند از خزائن بوده و صور از آن جهت که از عوارض مراتب و مرکب از عوارض می
روند. حقیقت شخص جز ماده و صورت چیزی نیست و شیء با تمام مینقایص به شمار 

شرح (همو، الحصول بالقوه است الحصول بالفعل و با نقص خود ممکنخود واجب
شود، وجود ذاتی و تحقق بشخصه حاصل میکه تحقق با ماده جایی). از آن432، العرشیه

باید گفت وجودی که همراه با آید. در غیر این صورت شیء نیز با بقا ماده به دست می
در زبان فارسی خواهد بود. از » هست«عدم ماده برای شیء تحقق یافته است همان 

عاد نمی توان تنها به صورت شیء استناد کرد، زیرا صورت صفتی دیدگاه شیخ در بحث مُ
گرد. در همین راستا است که ثواب و عقاب را به دنبال داشته و بدون موصوف باز نمی

شود از لوازم شخص است و تماما از احکام ثواب یا عقابی که بر اعمال مترتب می نیز
یابد؛ زیرا شوند. به این ترتیب بازگشت شیء با رجوع جسم معنا میماده محسوب می

جسم همان ماده است و صورت در جایگاه هیئت جسم و از ممیزات آن به حساب 
نیست (همو، شرح ا جزء ماهیت ماده چه صورت جزء ماهیت شیء است امآید؛ اگر می

شیء ماده بوده و چه ذکر شد رکن اعظم ). با توجه به آن488، 431، 429العرشیه، 
ص آن است که از جهت ایجاد منفرد از صورت در نفس االمر هیئت قبول ماده و مشخِّ

ناء یابد. با فماده نیست. صورت عملی است که ماده به واسطه آن رنگین شده و تغییر می
آن » عین«آن است اما » مانند«کند که را خلق می صورت، علل صور نخستین صورتی

الوجود زیرا مبعوث ممکنگردد، نیست و ماده در صورتی مثل صورت نخستین باز می
 بوده و هر ممکنی اعم از جوهر یا عرض، کل یا جزء زوجی مرکب از ماده و صورت است.

هابَ«سوره نساء  56این مطلب در آیه  رَ وداً غَیْ لُ گرفته است تأکید قرار  مورد» دَّلْناهُمْ جُ
  ). 430 ،426(همان، 

ای از نوع انسانی است که به واسطه صورت شخصی زید ماده موجود در انسان، حصه
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شود مغایر با صورتی است که در دنیا همراه او که زید در آن محشور می شود. صورتیمی
ای است که صورت اول از آن خلق شده فس همان مادهبوده اما از همان قالب و از ن

باشد دیگر است. پس در غیر آن قالب محشور نخواهد شد، زیرا اگر در غیر آن قالب 
توان گفت غیریت با صور و عینیت با ماده می). 539نخواهد بود (همان، صورت زید 
گردد. بنابراین تحقق میهایی مانند صور فانی ابتدایی بازشود و ماده در صورتحاصل می

هویت شیء در صورت فقدان ماده و فرض قیام صورت بدون آن (ماده) فرض نامعقولی 
است. مقتضای حکمت نیز این است که مصنوع بدون ترکیب از ماده و صورت قوام 

انسان هنگامی که صفت غضب بر او غلبه کند، در صورت سبع  نخواهد یافت.
زی است که با ضمیمه شدن خود حقایق اشیاء را گردد؛ زیرا صورت همان چی بازمی

گردد. تغییر داده و ماده انسانی که صفت غضب بر آن غلبه یافته است ماده سبعی می
یابد. عمل جز حقیقت متغیر ماده است که تغیر آن به واسطه علم و عمل تحقق می

و  صورت ثواب و عقاب نیست و صورت که معلول حالت ماده است علت برای حقیقت
تغیّر ماده نیست؛ با این توضیح که ماده گاهی صالحیت دارد صفتی را از فعل 
پروردگارش دریافت کند و به واسطه آن پاک و طیب گردد اما گاهی از جانب خویش 

گردد. به شود و به واسطه آن خبیث مییعنی از آن حیث که ماده است واجد صفتی می
شود ماده همراه با صورت عقاب محشور می چه برای ثواب واین ترتیب شکی نیست آن

  ).426(همان، عملش است 
از دیدگاه شیخ قیام هر شخصی به صورت آن است. او معتقد است قائم غیر از صورت 
بوده بلکه همان چیزی است که همراه با صورت قوام یافته و با آن از عالم دنیا خارج 

زیرا او انسان است و هنگامی که یابد، شود. قیام شخص تنها با صورت تحقق نمیمی
یابد بلکه متقوم به حیوانیتی اش) قوام نمیشهوت بر او غلبه کند به انسانیتش (ماده

گردد که ابتدائا به آن متصور شده است. شیخ دیدگاه خود را با وضوح بیشتری بیان  می
نسان کند: شخص به مجرد پاسخی که در عالم ذر اظهار داشته در ظاهر به صورت امی

خلق شده است؛ اگر پاسخش کافی و به عهد خود عمل کرده بود خداوند باطن او را نیز 
رفت و انسانی نیز نمود. در این صورت انسانی از دنیا میبه عمل انسانیش خلق می

شد؛ زیرا ماده او در اثر عملش از نوع ماده انسانی گردیده است اما در صورت محشور می
اش به صورت حیوانی که صورت عمل اوست متصور ت، مادهعصیان و تبعیت از شهو

رود شود و در ظاهر بر صورت انسانی خویش باقی مانده است. هنگامی که از دنیا میمی
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یابد صورت حیوانی عملش آشکار خواهد شد و و صورت انسانی او در قبر اضمحالل می
وهر مباشر برای عمل بوده که شود. بنابراین ماده همان جماده او از نوع ماده حیوانی می

عاد البس صورت است نه نفس صورت. به این ترتیببه صورت عمل متصور می  گردد و مُ
است که در دنیا چیزی از حیث ماده همان  مبعوث، مثاب و معاقب شیخ معتقد است

  ).477، 478، 426است (همان،  تبدل یافتهش اگرچه صورت بودهموجود 
  

  موجودمنشأ تشخص  »ماده. «2-2
هستند که از عوارض ذاتی آن  از منظر شیخ احمد احسایی ممیزات شخص امور وجودی

داند. حدود صورت و ارکانش شامل ها را هیئات ماده میشوند و آن(شخص) محسوب می
شود که سبب می هاستاینکمیت ماده، کیفیت، زمان، مکان، رتبه، جهت و متممات 

گاه شخص از ماده و صورتش تألیف کیب یافته و آنها ترصورت یا همان ماهیت از آن
کند گیری هویت شیء، اشاره مییابد. شیخ بعد از تبیین نقش ماده و صورت در شکل

گونه است که جسم تعین موجود تنها بر اساس صورت آن قابل اثبات نیست. حقیقت این
جزء دیگر  به ماده و صورتش معین است. وقتی ماده معدوم گشته و صورت به عنوان

» زید«نیست، زیرا » زید«گردد چه به عنوان مثال بازمیدار تعین آن شود آنموجود، عهده
هویت شخصی عینی ). ماده همان 433،  615است (همان، » زید«به ماده و صورتش 

رود زیرا شود. اگر ماده زائل شود صورت نیز از بین میاست که به صورتش رنگارنگ می
ما زوال صورت فقط اختصاص یا تقید ماده را زائل ساخته و شایستگی سایه ماده است، ا

کند. شیخ در توضیح بیشتر این های دیگر آشکار میهیوالنی آن را برای قبول صورت
یابد و تشخص هر کدام از تمیز می» تخت«از » در«و » در«از » تخت« کندمطلب اشاره می

که چوب، خاص یا اعم از این گردد؛آن دو به نحو وجودشان یا همان چوب حاصل می
کند عام اراده شود. در این دیدگاه، خاص به ذات خود من حیث هو تخصص پیدا نمی

شود. چوب نیز به واسطه عروض صورت بلکه به واسطه مخصصات عارض بر آن خاص می
تخت بر آن، خاص گردیده و اال اگر چنین صورتی وجود نداشت آن هم خاص تلقی 

صات از » در«برای  شد بلکهنمی یا هر چیز دیگری صالحیت داشت. او معتقد است مشخِّ
گردند و تنها شیئی به شیء دیگر تبدل نیافته بلکه هنگامی که زایل شوند ابدا بر نمی

گردد. این مطلب که صورت اولیه تخت به صورت دوم آن مثل یا غیر آن به شیء باز می
آن عینا باقی باشد، قابل پذیرش نیست. به عبارت ای که هویت اولیه گونهتبدل یافته به
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که انتقال پیدا کند. شود نه ایندیگر بر تخت صورتی نظیر صورت نخستین عارض می
داشته اش یعنی چوب وجود توان بقاء هویت عینی تخت را پذیرفت که مادههنگامی می
  ).435، 436 ،438 باشد (همان،

  
  اصلی. تقوم حقیقت شخص به جسم و جسد 2-3

ها را به دو دسته ظاهری و حقیقی در نگاه به کمیات و کیفیات، آن شیخ احمد احسایی
یابد و در فرآیند تحلیل کند. حقیقت شخص از کم و کیف حقیقی تقوم میتقسیم می

جایی آن). از 438، 439 شود (همان،نمیها کاسته رفتن و قوت گرفتن او چیزی از آن
های متفاوت از سوی متفکران را به دنبال د جسمانی واکنشکه دیدگاه شیخ درباره معا

پردازد. او نظر خود میای مستقل به تبیین جسم و جسد مدداشته است، در رساله
کند این نظریه به نحو یقینی از مذهب اهل بیت دریافت شده و مخالف با تصریح می

توان وگانه است و نمیعقل و نقل نیست. از دیدگاه او انسان دارای اجساد و اجسام د
جسد اول همین پذیرفت اصل ابدان دنیوی تماما متشکل از عناصر فانی منعدم باشد. 

جسد ظاهری است که حکم لباس را برای انسان داشته و از عناصر زمانی تألیف یافته 
توان در نظر گرفت. این جسد بعد از است اما برای آن درد، لذت، طاعت و معصیتی نمی

یابد به اصل خود ملحق گشته و با آن چه از آن تحلیل میی شده و هر آنمرگ متالش
؛ یعنی عناصر چهارگانه خاک، آتش، آب و هواء آن به مبدأ خود باز کندپیدا میامتزاج 

جسد همان ). این 26، شرح الزیاره الجامعه الکبیره؛ همو، 460 گشت (همان،خواهند 
شود. در اثر نزول به دنیا است و عرض تلقی می جسد تعلیمی است که دارای ابعاد ثالثه

گردد و بازگشتی نخواهد داشت؛ زیرا میبه جسد ثانی یا همان جسد محشور ملحق 
شود اما به این ای که عارض لباس مینظیر دوده اعراض غریبه از ذوات شیء نیستند.

ی از خود لباس رود ولی ابدا چیزخاطر که از آن (لباس) نیست، در اثر شستن از بین می
ای نوری است که مجرد از ماده عنصری و اصل این جسد محسوس مادهشود. کاسته نمی

پوشد که از آن به جسد عنصری(جسد اول) زمانی بوده و در اثر نزول صورتی را میمدت 
در ). شیخ 527 رساله فی جواب بعض االخوان فی المعاد الجسمانی/(همو،  شودتعبیر می

گردد در صورتی که با این کند جسمی که روز قیامت باز میتصریح می اغلب آثار خود
ای نسبت به آن کاستی ندارد. این جسم ملموس و مرئی موجود در دنیا میزان شود ذره

مطلب در صورتی صحیح است که مقصود از آن جسم یا جزئی از آن باشد نه عرض 
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دوم در غیب یا پنهان . جسد )560، رساله فی بیان اصطالح فی الجسم و الجسد(همو، 
 این جسدنازل شده از عالم هورقلیا است. تمام اجزائی که از و جسد اول قرار دارد 
یابند. مقصود از مستدیر بودن آن این در قبر استقرار میگردد منفصل و پراکنده می

است که اجزاء به ترتیب و بر نظم متقنی موافق با نشئه نخستین انتظام یافته و جمع 
گونه شوند. این نظمِ دوباره مقتضی تعین نفس و تعلق ثانویه آن به اجزاء است، همانمی

ها تعلق گرفته است؛ با این توضیح که که دفعه نخست هنگام والدت جسمانی به آن
طور به سمت پایین ابتدا اجزاء سر، سپس اجزاء گردن و پس از آن اجزاء سینه و همین

اندار دیگری از او، اجزاء این جسد که از اجزاء عنصری آید. در فرض تغذیه هر جمی
(همو، شرح گیرد است در قبر به همین ترتیب قرار می تفکیک یافته و رها گردیده

). معاد جسمانی با جسد دوم که بعینه همین جسد مرئی ملموس است، 460العرشیه،
گرفته است روی است که گرچه شکسته و دوباره شکل شود و همان جسد اخحاصل می

شود. در اثر شکستن، صورت اولیه یا همان اجزاء اما فساد و اضمحالل را متحمل نمی
رود. شیخ بعد از بیان خصوصیات و کیفیت ارتباط جسد اول و ثانی با عنصری از بین می

جسم اول، جسمی است که روح هنگام  پردازد.یکدیگر، به جسم نخست و ثانویه می
شود و تا نفخه صعق خارج میاز عالم دنیا ر تن کرده و با آن قبض ملک الموت آن را ب

جسم اول نظیر جسد اول از سنخ اعراض است منتها از اعراض برزخ  ماند. در آن باقی می
شوند و با فرض کم و زیاد ها کمیات حقیقی شخص تلقی نمیگردند، زیرا آنو باز نمی
او در تفهیم بیشتر این مطلب به  چنان ثابت باقی است.ها، حقیقت شخص همشدن آن

شود و به صورت کند. خشت هنگامی که شکسته روایتی از حضرت صادق (ع) استناد می
رود. اگر در قالب ابتدایی خود ساختار یابد به یک آن از بین می خاک درآید صورت اولیه

خداوند در  اعتبار عیناً همان خشت بوده و به اعتبار دیگر غیر از آن است. همانطور که
وا «فرماید: سوره نساء می 56آیه  وقُ ها لِیَذُ رَ وداً غَیْ لُ هُمْ بَدَّلْناهُمْ جُ ودُ لُ تْ جُ جَ لَّما نَضِ کُ

عَذابَ با نگاه عدالت محور به این مسأله اعطاء پوستی غیر از پوست خودشان جایز ». الْ
ی غیر از آن تعذیب شود معذَّب غیر از گناهکار بوده و بلکه به گناهنیست؛ زیرا سبب می

 شود. پوست بعینه همان اولی است با تأکید بر این نکته که در اثر سوختن صورت اولیه
گردد به این خاطر که از جهت رود. هنگامی که بازمیآن که عرض بوده از بین می

صورت تغییر و تجدید یافته است غیر از آن صورت خواهد بود اما از حیث ماده همان 
اول خارج شده و آماده ورود به عالم آخرت ع نفخه صعق روح از جسم است. با وقو



 1401دوم، پاییز و زمستان ، شمارۀ پنجاه و پنجم، سال فلسفه و کالم اسالمی    422

نحوی که روح  ری صاف باقی است، بهجوهعنوان ه بجسم دوم در این فرآیند  گردد. می
کند. نفس با جسم و های ثری عبور میدر آن حلول کرده و همراه با جسد دوم از طبقه

تغایر وجودی دارد اما میان نفس و  جسد اولیه که فانی و جسد ثانویه که باقی است
جسم دوم تغایری نیست زیرا بنابر تفصیل در مراتب، نفس همان جسم ثانی و جسم 

؛ 129، الرساله الخاقانیه؛ همو، 461 ،460 ،شرح العرشیهاست (همو، ثانی نیز همان نفس 
  ). 530،531،رساله فی جواب بعض االخوان فی المعاد الجسمانیهمو، 

 .گرددون موجود و محسوس است همان است که روز قیامت باز میجسدی که اکن
ای است که برای بقاء خلق شده و از هزار عالم نازل گشته تا به خاک رسیده جاودانه
شود تا دوباره در مقابل عوالمی که نزول پیدا کرده است سپس از خاک اخذ می ،است

معنا به این  ؛دار تصفیه آن استدهترقی یابد. زمین در فرآیند نزول و صعود این جسد عه
شود، به که تمام اعراض و غرائبی که در آن وجود دارد و از آن به جسد عنصری تعبیر می

واسطه زمین اخذ شده و روز قیامت همین جسدی که در دنیا موجود بوده بعد از تصفیه 
ها به سرای شود. اگر جسد عنصری بدون زدودن اعراض و ناخالصیبه عینه خارج می

یابد بلکه چنین امری آخرت و بهشت وارد گردد، نه تنها در بهشت باقی نمانده و زوال می
چه در جایگاه علت موجبه برای انتقال از این سرا مخالف با عقل و نقل نیز هست؛ زیرا آن

شود، تطهیر آن جسد لطیف و جسم نورانی است که هر دو حقیقت جسم مطرح می
ها همه اعراض هستند. مقصود از عناوینی نظیر دهد و ماسوای اینمی انسانی را تشکیل

بشری، عنصری، ناخالصی و اعراض در واقع همین صوری است که در سرای تکلیف عارض 
گردد و میبر جسم شده اما در اثر شکستن و ساخته شدن، مقتضیات فنا از آن زدوده 

   ).527-533، فی المعاد الجسمانیرساله فی جواب بعض االخوان  ماند (همو،باقی می
  

  ء به حرکت جوهری. عدم فاعلیت ذات شی2-4
گیرد و از ذات شیء نبوده بلکه از جانب به واسطه مدد صورت می ءحرکت جوهری شی

یابد. مدد، قبول و حرکت و سکون تمام اشیاء خداوند و از طریق قوابل اشیاء تحقق می
افتد و شیء چ حرکت جوهری ذاتی اتفاق نمیبه اذن خداوند است و از جانب شیء هی

شود. زیرا تمام اشیاء کند بلکه از جانب ذات آن فقط میل نیاز واقع میلذاته ترقی نمی
متوقف بر بندگی او هستند و از جانب خود مالک ضرر، نفع و مرگ و حیاتی نخواهند 

اد آن از جانب شود و ایججایی که شیء لذاته موجود نمیبود؛ به عبارت دیگر از آن
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خداوند است، قادر بر بقاء و عدم بقاء خویش و چیزی زیاد و کم بر آن نیست. خداوند 
موجود را از طریق پذیرش مدد که همان صورت است و انفعالش به واسطه آن از رتبه 

وجود ). شیخ 571-569، شرح العرشیه(همو، دهد دنیایی به رتبه عالی انتقال می
د، زیرا معتقد است این وجود از جانب صانع خود و به نحو دانشخصی را حادث می

اختراعی افاضه شده و در واقع اثر فعل اوست. از دیدگاه او چنین وجودی عالوه بر امکان 
جایی که ظهورش متوقف بر قابلیت آن است در اشتداد امکان تضعف نیز دارد و از آن

این معنا که با اخالص در شدت و ضعف نیز بر حسب همان قابلیت خواهد بود؛ به 
ها قابلیتش صاف گشته و وجودش نیز قوت و اعمال، صحت عقاید و مقاومت بر آن

یابد؛ در مقابل فقدان پایداری و مقاومت بر عقاید و عدم خلوص در اعمال، اشتداد می
قاری الوجودی ذات غیرشیخ معتقد است هر ممکنتضعف این وجود را به دنبال دارد. 

الوجود در رسد مقصود شیخ از ممکنبه نظر میر بقاء خود نیازمند مدد است. داشته و د
چنین موجودی در تبدل و تغیر خود مانند نهر اینجا وجود شخصی حادث باشد. 

که رود مگر اینیابد و چیزی از آن نمیمستدیری است که انتهایش در ابتدایش پایان می
ج گونه و نظیر بازگشت قطره به دریا است؛ به گردد. این بازگشت ممازبه خود آن باز می

ها وجود ندارد، تشکیل این معنا که موجودات هرگز از شیء جدیدی که در ساختار آن
به  شوند.شوند بلکه دوباره به واسطه چیزی که از آن شکل گرفته بودند، ساخته مینمی

ازه و جدید این ترتیب اگرچه شخص در هر آن از حیث شکستن، اعاده و ساختار، ت
گونه نیست که اجزائش به غیر آن تبدل یابد، بلکه جدید همان سپری شود اما این می

ای است که متحلل و فانی گشته و از رتبه ترکیب و تألیف شده و بعینه همان اجزاء اولیه
گردد. به رتبه هوا، بخار، جوهر هوایی، صور نفسی، رقائق روحی و معانی عقلی ملحق می

گونه گرداند تا دوباره شروع به تألیف نماید؛ همانها را به شخص باز مید آنسپس خداون
ها اقامه کرده است. فرآیند شکستن و شکل یافتن در سیر که نخستین بار او را به آن

شود. حق ها منتهی میترین آنصعودی به باالترین درجات و در سیر نزولی به پایین
عَبِیدِ«رماید: فسوره فصلت می 46تعالی در آیه  لْ لَّامٍ لِ بُّکَ بِظَ شیخ در توضیح این » وَ ما رَ
کند تمام ماسوای خداوند در وجود و بقاء خود نیازمند مدد بوده و متغیر و آیه اشاره می

گیرند و پس از بازگشت مدد اند. در اثر تبدل شکسته شده و دوباره شکل میمتبدل
ها فانی چه از آنمفقود نشده بلکه تمام آن هاشوند؛ به این معنا که چیزی از آن می

چه از او آن از منظر). 439 ،478، 479گردد (همان، میبازگشته به نحو تدریج و سیال 
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شود از جانب ذات و هویت جوهر نبوده بلکه در آن با عنوان حرکت جوهری یاد می
که موجود اشتداد و حرکت آن امری خارج از هویت شی دخیل است؛ زیرا در صورتی 

گردد و فی نفسه اقتضای اشتداد داشته باشد به عنوان یک امر ذاتی برای آن تلقی می
ذاتی امری است بالفعل نه بالقوه. بنابراین حرکت و اشتداد جوهر یک حرکت انفعالی 

از دیدگاه شیخ بنابراین  .1)441،440د (همان، است نه فعلی و مطلقا فی نفسه نخواهد بو
هری و اشتداد و تضعف وجود با سه رکن اساسی روبرو هستیم: اوال در بحث حرکت جو

این اشتداد باید وجود را حمل بر ماده کرد تا شدت و ضعف یافتن آن صحیح باشد. ثانیا 
که جوهر شود نه اینو ضعف به واسطه مددی است که از جانب خداوند حاصل می

او در تأیید  2خود تجاوز نماید.بنفسه حرکت کند، زیرا صحیح نیست شیء لذاته از مبدا 
ومٌ«سوره صافات  64این مطلب از آیه  لُ عْ هُ مَقامٌ مَ گیرد. ثالثا قبول بهره می» وَ ما مِنَّا إِلَّا لَ

این مدد از جانب شیء، بر حسب قابلیت آن بوده و ترقی جوهر در مراتب افراد نوع 
ت خاص مثال انسان باشد از تر مادامی که جوهر یک حقیقیابد؛ به عبارت دقیقتحقق می

تمام افراد نوع تجاوز نخواهد کرد. به عنوان مثال هیچ یک از مومنین با علم و عمل خود 
که خداوند اراده کرده باشد حقیقتش را تغییر داده و او را نبی شود مگر اینپیامبر نمی
 ). 444،  506(همان، قرار دهد 

  

  های آن. عالم هورقلیا و ویژگی2-5
در توضیح این واژه و بیان خصوصیات این عالم که ارتباط مستقیم  حمد احساییشیخ ا

لک دیگر می داند. مقصود از آن، عالم برزخ با بحث معاد جسمانی دارد، آن را به معنای مُ
که به اندازه لطافت مجردات و کدورت مادیات نیست. واژه  یا همان عالم مثال است

هِمْ  نو مِ«سوره مؤمنون 100افالک آن است. آیه  هورقلیا مشتمل بر عالم، عناصر و وَرائِ
رْزَخٌ إِلى ونَ  بَ عَثُ وْمِ یُبْ کنند. از دیدگاه و آیات بسیاری وجود چنین عالمی را اثبات می» یَ

لک  عقل نیز وجود عالم برزخ ضروری است، زیرا عالم ملکوت متعلق به مجردات و عالم مُ
). هنگام 513، جواب المال محمد حسین االناریرساله فی باشد (همو، میاز مادیات 

                                                                                                                                        
ک من شیء خارج عن هویّته صحّ  .1 ما ذکرنا و ان کان من نفسه کان انّ الهویه الجوهریه اذا اشتدّ و تحرّ

المقتضی لالشتداد ذاتیّا له و الذاتی یکون بالفعل ال بالقوه. فحرکۀ الجوهریه التی یترقّی بهـا او یتنـزل   
  انفعالیه ال حرکۀ فعلیه. ةکحر

ک الجوهر بنفسه الن الشیء لذاته ال یصح . 2 هذه الحرکه بشرط حصول المدد و صحه القبول ال انّه یتحرّ
  .تجاوزَ مبدءهان ی
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اش را بر تن شود و قالبی شبیه قالب دنیاییرحلت از دنیا روح از بدن انسان خارج می
کند. شیخ معتقد است اجزاء اصلی بدن انسان که مقتضی کرده و مدتی در آن نزول می

بر اساس حکمت تعلق نفس در دنیا و آخرت به آن است، از عناصر هورقلیا بوده که 
اجزاء اصلی که متعلق  شود. تغذیه ازخداوند به دنیا یا همان سرای تکلیف فرستاده می

گیرد تنها چه مورد تغذیه قرار میبه هر طریقی محال است. آن به عالم دنیا نیستند
شود و متعلق به دنیاست. اگر هزاران موجود اعراض دنیوی است که جسد اول نامیده می

گیرد در آتش تعلق می ای که از دنیا به آنیه کرده و همراه با اعراض غریبهتغذ از آن
شود و همان است که نخستین بار خلق ای از آن کاسته نمیسوزانده شود، باز هم ذره

شده است. فاعل با قدرت خود اجزاء اصلی شیء را منقبض کرده، به همین خاطر حجم 
سازد تا حجم آن زیاد لی را بسط و منتشر میشود و مجددا نیز اجزاء اصآن کوچک می

رساله فی جواب بعض العلماء فی احوال البرزخ و ؛ همو، 538گردد (همو، شرح العرشیه، 
دیدگاه او احکام ابدان واحد بوده و فرقی بین اهل دنیا و اهل ). از 564، الملک النقاله

ئب اجنبی و انسجام آخرت نیست. متالشی شدن ابدان اهل دنیا به سبب اعراض و غرا
که پراکندگی ابدان اهل حالیها است؛ درابدان اهل بهشت از ثمرات تصفیه اعمال آن

باشد ولی ماده اصلی آن کم و جهنم ناشی از غرائبی است که با اعمال آنان آمیخته می
  ). 486و  487گردد (همان، نمیزیاد 

  
  حقیقت دنیا و آخرت اتحاد .2-6

عودون«سوره اعراف  29توجه به آیه شیخ احمد احسایی با  م تَ کُ سوره  62و آیه » کَما بَدَأَ
ولى«واقعه  مْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُ لِ قَدْ عَ ونَ  وَ لَ ذَکَّرُ وْ ال تَ لَ اتحاد نشئه دنیا و آخرت را اثبات می » فَ

کند. او بر این نکته تأکید دارد که عدم نسبت میان این دو (دنیا و آخرت) از حیث 
باشد، زیرا ظاهر تنزل باطن، صفت یا معلول آن نیست بلکه از جهت وضع میحقیقت 

است و در اعتبار هر یک از این سه باید وضع را در نظر گرفت تا وجه مظهر محقق شود. 
). آخرت در فضل و 497 ،498شود (همان، میان آن دو مشاهده نمیپس تزاحمی 

ا جنس محتویات آن اکنون در غیب دنیا برتری متفاوت از دنیا است اما باید گفت نوع ی
وجود دارد و این امر مستلزم خرق و التیام و تداخل اجسام نیست، زیرا خداوند بر هر 

چه در سرای آخرت تحقق یافته است چیزی قادر است. عالوه بر این نیز استدالل بر آن
موجودات ). آفرینش 555 ،556گرفتن از ساختار دنیا ممکن نیست (همان، بدون بهره
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ها از طریق همراه شدن با عوارض غریبه دنیوی بر صیغه تکلیف و اختبار بوده و مدد آن
شوند. گردد در حالی که موجودات اخروی با تصفیه یافتن از منافیات مدد میحاصل می

بنابراین تمام مخلوقات از جهت نیاز به مدد الهی در بقاء خود حکم واحدی دارند (همان، 
شمار وجودی خود اعم ها در اطوار بیدیدگاه شیخ اگرچه اشیاء و انساناز ). 494، 516

چه در یابند اما دلیل قطعی عقل دالّ بر این است که آناز تنزالت و ترقیات انتقال می
لک خداوند داخل می گردد. دنیا در اموری از قبیل ترکیب و شود از آن خارج نمیمُ

ها متفاوت از آخرت بوده اما نسبت به جام آناعراض نظیر کدورت اجسام و عدم انس
شود مختلف نخواهد بود، زیرا در غیر این صورت به انکار ای که در این دو یافت میماده
نْ شَيْ«سوره حجر 21). او با استناد به آیه 521، 523انجامد (همان، می معاد نْ مِ ءٍ إِلَّا  وَ إِ

هُ إِ زِّلُ هُ وَ ما نُنَ زائِنُ نا خَ ومٍعِنْدَ لُ عْ دَرٍ مَ قَ بر این باور است که تمام موجودات از خزائن » لَّا بِ
گردند. اجساد نیز غیب و به اندازه معلوم بر دنیا نازل گشته و به اصل و مبدأ خود باز می

ای که اگر در دنیا باقی بمانند و فانی شوند از یک گونهاز این امر مستثنی نیستند؛ به
باشد و از طرف دیگر است که مورد اتفاق عقل و نقل می طرف خالف قاعده فوق الذکر

در همین راستا بنابر اقتضاء عدل، ثواب ). 523،  424شود. (همان، موجب انکار معاد می
و عقاب ضرورتا با سبب و منشأ خود مطابق است. اگر تنها روح بابت عملی که هم از آن 

مستلزم آن است که اجر عامل و هم از جسد واقع شده است ثواب و نعمت داده شود، 
مْ « طورسوره  21ناقص گردد. شیخ در تأیید این بخش از سخن خود به آیه  تْناهُ وَ ما أَلَ

مْ هِ لِ نْ عَمَ نْ شَيْ مِ لٍ مِنْکُمْ مِنْ ذَکَرٍ «سوره آل عمران  195و آیه «  مِ لَ عامِ أَنِّي ال أُضِیعُ عَمَ
نْ بَعْضٍ  أَوْ أُنْثى کند. پس جسم دنیوی انسان بعینه همان جسم برزخ د میاستنا» بَعْضُکُمْ مِ

و آخرت است که اکنون ملبّس به اعراض دنیا است و از سرای دانی به سرای عالی منتقل 
شود، زیرا از همان عالی هم به دانی نزول پیدا کرده است. به همین خاطر به محل آغاز می

ض غریبه و پوششی برای خود باز خواهد گشت. مقصود از جسم ظاهری خصوص اعرا
جسم اخروی است که اکنون موجود وارد آن گشته است. شیخ در تبیین این بخش از 

زند که از نقره تشکیل یافته است. ساختار و دیدگاه خود خاتم (انگشتری) را مثال می
باشد. هنگامی که صورت آن همان جسد اول است که پوشاننده جسم باقی خاتم می

اختار یابد، اگر نقره آن وزن گردد به عینه همان مثقال خاتم است. شکسته و دوباره س
جسد عارضی نظیر همان صورت نخستین است که متعلق به شخص نبوده بلکه بیگانه از 

شود اما ماده واحد است. به این اوست؛ اگرچه این جسد شکسته و دوباره ساخته می
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ه همین بدن محسوس است که در ترتیب بدن مُعاد در روز قیامت از جهت عینیت و ماد
شود و همان است که عامل طاعات و معاصی بوده، در قبر مورد حساب قرار دنیا رؤیت می

  ).423، 494، 491، 497شود (همان، میگیرد و روز قیامت برای جزا بازگردانده می
در این رویکرد یکسان بودن علت موجبه اعاده ارواح و اجساد بر اساس همین حکم 

ارواح  بازگشتچه به عنوان علت موجبه برای آنشود؛ به این معنا که د تفسیر میاتحا
ادراک، شعور، احساس و اموری  .گردد علت موجبه برای تمام اجساد نیز هستمطرح می

در اجساد نیز  وجود داردگونه که در ارواح همانشود که موجب تکلیف، جزا و اعاده می
چه به مبدأ خود اموری از این قبیل هر ین نکته کهبا تأکید بر ا خوردبه چشم می

های تر خواهد بود. ویژگیشود ضعیفتر و هر اندازه دورتر میتر باشد قوینزدیک
تر از الذکر به حقیقت خود در جسد و سایر جمادات نیز موجود هستند منتها ضعیف فوق
بت وجود خود حی، توان گفت ابدان به نسچه در ارواح تحقق یافته است. پس می آن
ارواح به ودیعه گذاشته شده اقوی  در که یلطافت منتها شعور، مختار و مکلف هستند ذی
بنابراین اعاده . مشکک استبه طریق  ؛ یعنیوجود داردد چیزی است که در اجساآن از 

  ). 422،423، 509خواهد بود (همان، ها به نحو اعاده ارواح اجساد و برانگیختن آن
  
  مبانی شیخ در تبیین معاد جسانی کارکرد. 3

که آیا امکان وقوع فقره معاد جسمانی با دو مساله اساسی روبرو هستیم. نخست ایندر 
توان پذیرفت؟ دوم در صورت امکان وقوع، تحقق معاد جسمانی با چیست؟ آن را می

 ماده یا صورت؟ در پاسخ به سوال اول باید گفت عدم تزاحم دنیا و آخرت مبنایی است
گیرد، زیرا در صورتی که دنیا و آخرت که شیخ آن را در اثبات معاد جسمانی به کار می

با یکدیگر ضدیت داشته و بیگانه از هم باشند، وجود جسد دنیوی در آخرت قابل 
کند و از های عقلی و نقلی این عدم تزاحم را اثبات میپذیرش نیست. او با تنظیم مؤلفه

شود. با این شرح که تنزل یوی در آخرت رهنمون میطریق آن به تحقق ابدان دن
موجودات به عالم دنیا، از خزائن غیب و به میزان مشخص است که در نهایت به اصل 
خود باز خواهند گشت. در این دیدگاه نسبت دنیا و موجودات آن با آخرت، نسبت ظاهر 

و نوع یا جنس  به باطن است و باید گفت آخرت هم اکنون در باطن دنیا موجود بوده
شود در دنیا نیز حاصل گشته است؛ با این تفاوت که موجودات چه در آن یافت میآن

شوند. شیخ با واحد دانستن هیوالی ارواح دنیوی در شالوده مسئولیت و آزمون ایجاد می
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شود علت موجبه ها یافت میو اجساد معتقد است ادراک و شعوری که در هر دو آن
ها است، هرچند سهم ارواح از این امور مضاعف از بهره اجساد نقق آبرای  اعاده و تح

شود که او مجرد تام را منحصر گونه پاسخ داده میاست. سوال دوم از دیدگاه شیخ این
داند و معتقد است تمام موجودات مرکب از ماده و صورت هستند که در حق تعالی می

کرد فقط ماده عنصر حیاتی موجود تلقی بدون این دو قوام نخواهند یافت. در این روی
کند و سبب امتیاز شود. صورت اگرچه نقشی است که ماده را از حالت ابهام خارج میمی

توان آن را رکن اساسی شیء قلمداد کرد، زیرا احتمال جایگزین گردد اما نمیآن می
ص شدن یک صورت با صورت دیگر وجود دارد. بنابراین تحقق معاد جسمانی و تشخ

  شود. موجود با ماده حاصل می
جا به سرای آخرت در هیئت یک انتقال ماده از سرای دنیا به عالم هورقلیا و از آن

شود که از حق افتد. این حرکت به واسطه مددی حاصل میحرکت پیوسته اتفاق می
تعالی افاضه گشته و شیء بر حسب قابلیت خود پذیرای آن خواهد بود. با تنزل موجود 

ای که از کمیات و کیفیات حقیقی شیء دنیا و ورود آن به عالم هورقلیا اعراض غریبهبه 
گردد. در اثر این عزیمت اجزا اصلی موجود از حالت ترکیب نیستند بر آن عارض می

گردد. در این فرآیند خارج شده اما با وقوع مدد از جانب خداوند دوباره به آن باز می
دنیا و آخرت ضروری است. شیخ معتقد است اجزا  ن واسطهوجود عالم هورقلیا به عنوا

اصلی بدن دنیوی متعلق به عالم هورقلیاست که پس از فنا جسد نخستین در قبر باقی 
کند که مشتمل بر جسم اولیه و ماند. روح با ورود به عالم برزخ قالبی را بر تن میمی

مانند. پس ر همان عالم بر جای میاند که دثانویه انسان است. جسم اولیه از اعراض برزخ
از تصفیه جسم دوم از اعراض برزخ، روح همراه با آن و جسد ثانویه از عالم هورقلیا به 

  شود تا معاد جسمانی تحقق یابد. آخرت منتقل می
  
  گیرینتیجه. 4

چه مورد اشاره قرار گرفت شیخ از مبانی نقلی و روایی در اثبات اتحاد نشئه با توجه به آن
گیرد. در این دیدگاه اگرچه بر فضیلت موجودات اخروی نسبت به دنیا و آخرت بهره می

 گردد که نوع، جنس و مادهشود اما این نکته مطرح میموجودات دنیوی تأکید می
شود و نیز از جهت نیازمندی به مدد الهی در بقاء موجوداتی که در این دو یافت می

که اوال علت موجبه برای اعاده ارواح عینا علت  خود، یکسان هستند. با این توضیح
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باشد، ثانیا اموری از قبیل ادراک که مسبب تکلیف و جزا موجبه برای بازگشت اجساد نیز می
ها نیز مانند ارواح برانگیخته خواهند شد. از آیه هستند در اجساد هم وجود دارند. بنابراین آن

موجودات نزد خداوند بوده و در نهایت به اصل  مبنی بر این که خزائن تمام» حجر«سوره  21
سازد. بر این اساس فناء موجودات در دنیا و عدم گردند، مطلب فوق را مستند میخود بازمی
چه در روز قیامت به عنوان بدن ها به منزله انکار بعث است. به این ترتیب آنبازگشت آن

دن محسوس و مرئی عینیت داشته بلکه تنها به لحاظ ماده با این بشود نهمُعاد آشکار می
اکنون در همین جسم موجود است. تحقق صورت در جایگاه صفت ماده و حیثیت انفعالی 
آن در فرض عدم ماده و به نحو مستقل قابل قبول نیست؛ اگرچه هر یک از ماده و صورت بر 

ند و معتقد دایکدیگر توقف دارند لکن شیخ نسبت صورت به ماده را نسبت نقص به تمام می
   کند که ماده باقی باشد.است تحقق بشخصه شیء زمانی معنا پیدا می

آید تشخص موجود به وجود یا ماده آن است. در این چه از دیدگاه شیخ برمیبنابر آن
چه شود سبب امتیاز آن گردیده است اما آنرویکرد اگرچه صورتی که بر ماده عارض می

ارد ماده است. به این ترتیب با توجه به نقش کلیدی بقاء هویت موجود را به دنبال د
  حالی  گردد درماده در تعین موجود باید گفت، زوال ماده سبب معدوم شدن صورت می

که زوال صورت فقط ماده را از قید یک صورت خاص رها کرده و آن را برای پذیرش 
ار دنیا و آخرت، چه شیخ در باب کیفیت ساختسازد. مطابق با آنصور دیگر آماده می

دهد اهمیت ماده در هویت و تشخص شیء و نیز تفسیری که از حرکت جوهری ارائه می
یابد. جسد و و با بهره گرفتن از عالم هورقلیا به بحث اجساد و اجسام انسان دست می

شوند که  (اصلی) مطرح می جسم نخستین او به عنوان پوششی برای جسم و جسد ثانویه
ها را در به دنیا و برزخ واجد آن شده و با خروج از این دو عالم آننفس هنگام ورود 

سرای مربوط به خود جا خواهد گذاشت. در این رویکرد جسد اولیه یا همان جسد 
گیرند. نسبت جسم نخستین به جسم میعنصری اعراضی است که جسد ثانویه را در بر

ه نظیر جسد عنصری حکم اعراض گونه است؛ به این معنا که جسم اولیثانویه نیز همین
آید که در سیر صعودی انسان از عالم دنیا به را داشته لکن از اعراض برزخ به حساب می

چه رود. آنشود و هنگام خروج از برزخ از بین میعالم برزخ به جسم اصلی او ملحق می
 در این فرآیند لحوق و عروض بر جسد و جسم اصلی انسان افزوده و از آن کاسته

گردد بلکه جسم از تمامی اعراض ظاهری شود سبب نقصان در حقیقت جسم او نمی می
  شود تا معاد جسمانی با آن تحقق یابد.تصفیه و آماده ورود به عالم آخرت می
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