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چکیده
تعداد بسریار زیاد آیا ،قرآن درباره معاد ،از اهمی :رراوان این اصرل اعتقادی حکای :دارد و یکی از موضروعا ،مهم
آن ،زنده شردن دوبارۀ انسران در قیام :میباشرد که قرآن ،آن را حتمی میداند ارسرش اصرلی اینکه از نظر قرآن ،چگونه بدن
انسرران در قیرام :باز میگرددب این مقراله تم نموده با رو توصرریفی و تحلیلی ،تفسرریری منطبق بر نظریرا ،علمی از
بازگشرر :بدن انسرران در قیام :با اسررتناد به آیۀ  51سررورۀ یس را ارائه دهد به همین منظور ،آرا مختلف مفسررران درباره
چگونگی این بازگشر :از جمله نظریه عینی( :بازگشر :به تمام اجتا بدن) ،نظریه مثلی( :بازگشر :صرور ،نوعیه بدون
ُ ا
مادۀ مشرخ ) و نظریه اشرتداد وجودی نفس (بدن تکامل یارته) طرا و نقد و بررسری گردید تأکید بر واژه « ای ِنسرلون و
اّ ا
اسرتفاده از روایتی که بازگشر :بدن انسران در قیام :را به جتئی به نام ا
«ع إج ُب الذ نب دانسرته و نیت انطباف این تفسریر ،با
نظریه شبیهسازی ،نتیجهای ارائه میدهد که بدن انسان ،از جت اصلی باقي مانده از بدن دنیوي ،تشکیل میشود که آن جت
اصلي ،مبدأ ایدایش بدن اخروی اس:
واژگان کلیدی :معاد جسمانی ،قرآن ،نظریه شبیهسازی ،ژنتیک.DNA ،

(نویسنده مسئو

) Email: h_doostmohammadi@semnan.ac.ir

*
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 .۱مقدمه
ایمان به معاد در همه ادیان الهی ،از اعتقادا ،بنیادین تلقی میشود و اهمی :آن در اسمم نیت
تا بدان جاس :که حدود دو هتار آیه (ر ک؛ طباطبائی1417،ف،ج ،)183 1دربارۀ آن ،بر ایامبر
خدا (ص) ناز شدهاس :اما به عل :اینکه همه مسایل و حوادث آن ،در غیر این عالم مادی و در
جهانی دیگر ،با مرتبهای باالتر محقق میشود ،ارسشهای زیادی را برای همه ایروان ادیان از جمله
مسلمانان ایجاد نمودهاس:
در دین اسمم ،قرآن کریم بسیاری از مسایل درباره معاد را تبیین کرده و به توصیف بسیاری از
حوادث و رویدادهای آن از جمله رسیدگی به اعما بندگان ،مجازا ،کارران در جهنم ،اادا
مومنان در بهش :و ارداخته ،اما یکی از ارسشهای مهم دربارۀ معاد ،مسأله بازگش :بدن انسان
در قیام :اس :به همین منظور ،ساا اصلی اینکه از نظر قرآن ،چگونه بدن انسان در قیام :باز
میگرددب سااال ،ررعی اژوهش نیت ،بدین گونه اس :که ،نظریه عینی :چیس :و چگونه قابل نقد
میباشدب نظریه مثلی :بر اسا آیا ،قرآن چگونه ارزیابی میشودب نظریه اشتداد وجودی نفس،
بر اایۀ آیا ،قرآن چگونه قابل نقد میباشدب و درآخر ،نظریه شبیهسازی بر اسا آیا ،قرآن کریم،
چگونه توجیه میشودب
دربارۀ ایشینه این تحقیق درعلم کمم ،کتابهای رراوانی منتشر شده ،مانند کتاب معاد
جسمانی از منظر صاحبنظران مسلمان اثر غممرضا رضایی،کتاب بررسی وتحلیل معاد جسمانی
از دیدگاه قرآن کریم و اندیشههای بشری اثرمحمدرضا نکونام،کتاب معاد جسمانی ازدیدگاه حکیم
تهران آقاعلی مدر زنوزی اثر حمید امامیرر،کتاب معاد جسمانی و معاد روحانی اثر محسن
ایتدی و و مقاله معاد جسمانی در قرآن و عهدین اثر عنای:الله شریفیّ ،
محمدحسین خوانینزاده
و علیرضا انصاریمنش درمجله اژوهشهای معارف قرآنی شماره  ،21مقاله مقایسه تطبیقی نظریه
محقق طوسی و محقق حلی در معاد جسمانی با نظریه شبیهسازی ،حسن دوس:محمدی و
محمدجواد دانیالی در مجلۀ اندیشه نوین دینی شماره  ،52مقاله تبیین عقمنی ممصدرا از معاد
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جسمانی و معاد قرآنی اثر شمس الله سراج و سمیه منفرد مجلۀ اژوهشهای مابعدالطبیعی شماره
 ، 2مقاله معاد جسمانی از نگاه حکیمان الهی اثر جعفر انواری مجله معرر :رلسفی شماره  1و
مقاله اثبا ،سازگاری نظریه معاد جسمانی ممصدرا با آیا ،قرآن اثر مصطفی مومنی مجلۀ اندیشه
نوین دینی شماره  33و  ،که بیشتر این آثار با نگاه رلسفی وکممی اس :و اگرتحقیقی قرآنی انجام
گررته ،آیه مورد بحث این جستار را دنبا نکردهاند این مقاله تم میکند ،با رو توصیفی و

تحلیلی ،با استناد به آیه  51سوره یس و با تأکید بر واژۀ «ي ِ
نسلُو َن تفسیری ارائه دهدکه بتواند رابطه
َ

بین انسان دنیا و انسان آخر ،را به شکلی تبیین کند که با نظریا ،علمی مانند نظریه شبیهسازی از

ب ال هذ نَب دارد،
طریق  DNAقابل جمع باشد ،به خصوص اینکه میتوان ،به روایتی که تعبیر« َع ْج ُ
بازگش :بدن انسان در روز قیام :را با همین تفسیر مورد تأیید قرار داد

 .۲تعابیر قرآن و آراء مفسران درباره چگونگی بازگشت بدن انسان درقیامت
قبل از آنکه به تفسیر آیه  51سوره یس و بررسی دیدگاه علمی در تفسیر این آیه بپردازیم ،الزم
اس ،:نگاهی اجمالی به آیا ،متعدد قرآن درچگونگی بازگش :بدن انسان و آرا مفسران ،ایرامون
آن داشته باشیم و با ارزیابی ظاهر هریک از این آیا ، ،روشن شود که آیا با تفسیر این مقاله قابل
جمع اس :یا خیرب در این زمینه ،آیا ،معاد جسمانی و نظرا ،آن را میتوان به چند دسته تقسیم
نمود

 .۱-۲نظر یه عینیت
برخی از آیا ،،بازگش :بدن را به صور ،ساده بیان نموده ،بدانگونه که تمام اجتا بدن دنیوی،
ّ
ّ
اعم از سلو ها و حتی اتمها ،اس ازمرگ ،درطبیع :باقی میماند و چون متعلق علم خداوند
میباشند و هیچ چیتی در طبیع :از حیطه علم خداوند خارج نیس ،:خداوند ،عین همان بدن را
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که در دنیا با روا بوده ،بدون کم وکاستی ،در آخر ،محشور میکند(ر ک؛ رخر رازی1340 ،
)44

از جمله آیا ،مربو به این نوع تعبیر ،میتوان به داستان حضر ،ابراهیم اشاره نمود ﴿ َو إِ ْذ
َ ِ
الم َر ِ
قال فَ ُخ ْذ أ َْربََعَة﴾ ِم َن
قال بَلى َو لكِ ْن لِالَط َْمئِ هن قََلِِْب َ
قال أَ َو ََلْ تَُ ْؤِم ْن َ
ف َُتْ ِي ال َْم ْوتى َ
ب أَِرِن َكالْ َ
قال إِبْراه ُ
َم أَ هن ه
اَّللَ َع ِز ٌيز َحكِالم﴾
اج َع ْل َعلى ُك ِل َجيَ ٍل ِمنَْ ُه هن ُج ْزءا﴾ ُثُه ا ْدعُ ُه هن ََيْتِالنَ َ
ص ْرُه هن إِلَْال َ
ك ُثُه ْ
الطه ِْري فَ ُ
ك َس ْعالا﴾ َو ا ْعل ْ

(بقره  ) 260ابراهیم گف :ای اروردگار من ،به من بنمای که مردگان را چگونه زنده میسازی

گف :آیا هنوز ایمان نیاوردهایب گف :بلی ،ولکن میخواهم که دلم آرام یابد گف :چهار ارنده
برگیر و گوش :آنها را به هم بیامیت و هر جتئی از آنها را بر کوهی بنه ،اس آنها را رراخوان شتابان
نتد تو میآیند و بدان که خدا ایروزمند و حکیم اس :؛ و همننین آیاتی که در ماجرای عتیر ایامبر

ِ
َام َکال َ ِ
ک آيَة﴾ لِلن ِ
وها
ک َولِنَ ْج َعلَ َ
(ع) مطرا شده ﴿ َوانظ ُْر إِ ََل ْحَا ِر َ
س َ
هاس َوانظ ُْر إِ ََل العِظ ِ ْ
ف نُنش ُزَها ُثُه نَ ْک ُ
َْلْ ﴾ما( ﴾...بقره  )259به استخوانهای االغ خود نگاه کن که چگونه آنها را برداشته ،به هم ایوند

میدهیم وگوش :برآن میاوشانیم! برای اینکه تو را نشانهای برای مردم (در باب معاد) قرار دهیم

ِ
اث إِ ََل رّبِِم ي ِ
َج َد ِ
نسلُو َن* قَالُوا ََّي َويَْلَنَا َمن بََ َعثََنَا ِمن هم ْرقَ ِد َان َه َذا َما
﴿ َونُِف َخ فِی ُّ
الصوِر فَِإذَا ُهم م َن ْاْل ْ
َ َْ
ت إِهال صالحة﴾ و ِ
اح َدة﴾فَِإذَا ُهم َِ
ض ُرو َن﴾ (یس )53-51
ص َد َق ال ُْم ْر َسلُو َن* إِن َکانَ ْ
َجال ٌع له َديَْنَا ُُْم َ
َو َع َد ال هر ْْحَ ُن َو َ
ْ
َْ َ َ

در ُصور دمیده میشود ناگهان آنها از قبرها شتابان به سوی دادگاه اروردگارشان میروند ،میگو یند

ای وای بر ما! چه کسی ما را از خوابگاه ما برانگیخ:ب آری ،این همان اس :که خداوند رحمان،
وعده داده اس ،:و ررستادگان او راس :گفتند صیحة واحدی بیش نیس :رریادی عظیم
برمیخیتد ،ناگهان همگی نتد ما احضار میشوند
ا ا
«جدث و به معنای قبر اس ،:این بدنهای خاکشده ،صور ،بدنی ایدا
أجداث ،جمع
ّ
ّ
تعلق به قالب مثالی گررته اس :و در عالم برزخّ ،
متنعم یا معذب بوده ،آن را رها
میکنند و روا که
ّ
میکند و به همین بدن عنصری تعلق میگیرد و قبر شکاف برمیدارد و از قبر بیرون میآید (ر ک؛
طباطبائی1417 ،ف،ج)98 17
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البته این دسته از آیا ،که رهم ساده را از معاد جسمانی تایید میکند ،مورد اشکا بسیاری از
رمسفه الهی وحتی برخی از متکلمان اسممی قرار گررتهاس :و به استناد برخی شبها ،در بحث
معاد جسمانی همنون شبهۀ آکل و مأ کو  ،حشر انسان عظیم و

(ر ک؛ حلی ،بیتا )184

معتقدند ،این نوع معاد جسمانی ،غیر معقو میباشد و لذا یا ظواهر دین را بر اصو عقلی که
همان معاد روحانی اس ،:برگرداندهاند و یا راهحلهای دیگری ،که متفاو ،با این رهم ساده از معاد
جسمانی اس ،:ارائه دادهاند بنابراین ميتوان گف :نظریه عینی :با شبهاتی که بیان شد ،نمیتواند،
چگونگی بازگش :بدن در قیام :را عقم تبیین نماید

 .۲-۲نظر یه مثلیت
آیاتی که بازگش :بدن انسان را در قالب صور ،نوعیه دانسته و تأ کیدی درباره بازگش :عین
مواد تشکیل دهنده بدن که همان اتمها و اجتا بدن دنیوی میباشد را ندارد بدین معنا که جوهر
ماده و صور ،تشکیل شدهاس :که ّ
جسم ،از دو جوهر ّ
ماده ،حامل استعداد و قوه اس :که باعث
میشود یک موجود جسمانی تغییر کند (کون و رساد) ،یعنی صورتی را از دس :داده ،صور،
جدیدی را بدس :آورد وصور ،نوعیه که همان رعلی :جسم اس :و تمام آثار وجودی جسم را دارا
ّ
میباشد (البته صور ،از نظر رمسفه اسممی ،به و یژه ریلسوران مشائی با شکل که از اعراض
میباشد ،تفاو ،دارد ممکن اس :شکل یک موجود جسمانی ،تغییر کند ،اما صور ،نوعیه به
معنای رلسفی آن ،تغییر نکند) بدون هیچ تغییری باقی بماند و میتواند بدون ّ
مادۀ حامل استعداد
آن و حتی بدون صور ،جسمیه ،درعالم دیگر نیت ،باقی باشد ،حا با این نگاه ،میتوان گف :که
بدن اخروی انسان ،همان صور ،و رعلی :حاصل از تغییرا ،و دگرگونیهایی اس :که نفس انسان،
در دنیا آن را کسب کرده که ّ
مادۀ حامل قوه و استعداد و صور ،جسمیه را ،از دس :داده ،در نتیجه
دیگرهیچ تغییری درآن رخ نمیدهد و نوعی ثبا ،در آن ،به وجود میآید و در روز قیام ،:روا به
آن صور ،،وارد شده و زندگی متناسب با رعلی:های اکتسابی در دنیا را آغاز میکند و در حقیق:
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ّ
تجلی و ّ
تجسم وجودی همان رعلی:های دنیوی اس :که توسط روا،کسب
اادا ها و عقوب:ها،
شدهاس :رمسفه ازاین نحوۀ بازگش :بدن ،تعبیر به مثلی :کردهاند

ض ِ
س ِ
﴿أ ََو ََلْ يََ َرْوا أَ هن ه
قاد ٌر َعلى أَ ْن ُيَْلُ َق ِمثَْل َُه ْم﴾ (اسرا  )99آیا
اَّللَ اله ِذي َخلَ َق ال ه
ماوات َو ْاْل َْر َ
ندیدی که خداوند ،همانی اس :که آسمانها وزمین را خلق نموده ،قادر اس :که مثل آنها را (اس

از نابودی) دوباره خلق کند
اگر چه ظاهر این آیه ،مربو به انسان و خلق :دوباره او نیس( ،:به نظر میرسد که ضمیر
«هم به انسانها برميگردد ،زیرا اگر به آسمانها و زمین برگردد «ها یا ّ
«هن به کار ميرر):
ولی با تنقیح منا  ،میتوان آن را به خلق :دوباره مثل انسان در قیام ،:تأو یل نمود

ِ
ِ
ب ِْ
ين َعلى أَ ْن نُ َس ِو َي بَنانَهُ﴾ (قیام )4-3 :آیا انسان
﴿أ َ ْ
اْلنْسا ُن أَله ْن ََْن َم َع ع َ
ظامهُ ،بَلى قاد ِر َ
سُ
ََي َ

رکرمیکندکه ما استخوانهایش را جمع نخواهیم کرد ،آری ما قادر هستیم که سرانگش:هایش را
دوباره با همان شیارهای قبلی برگردانیم
از این آیه به دس :میآید که بازگش :استخوانها با تمام اتمها و اجتایش ،ممک معاد جسمانی
نیس ،:بلکه آننه در معاد جسمانی مطرا اس ،:بازگش :تمام رعلی :بدن اس :واین رعلی،:
ّ
همان مشخصههای منحصر به ررد هرکس میباشد و امروزه یکی از مشخصههای هر ررد که او را
از ررد دیگر جدا میکند ،اثر انگش :اس :و این اثر انگش ،:در طو عمر هر شخ  ،علی رغم
ّ
ا
همه تغییراّ ،
مادی (اتمها ،مولکو ها و سلو ها ) و شکلی (اعراض) باقی مانده و ممک تشخی

هو ّی :او ،همین اثر انگش :میباشد که ّ
حتی دوقلوهای همسان نیت اثر انگشتشان متفاو ،اس:

این تفسیر از آیا ،،اگر چه تا اندازهای اشکاال ،معاد جسمانی را که ازسوی رمسفه و برخی
از متکلمین وارد شده ،مرتفع میکند ،اما برخی ابهاما ،در این نگاه نیت همننان باقی اس :که اوال
این تفسیر با برخی از ظواهر متون دینی که دالل :دارد بر اینکه جسم ،با تمام ماهیتش ّ
(ماده و
صور )،در عالم قیام ،:محشور میشود ،چگونه قابل جمع اس:ب وثانیا براسا این نظریه باید
گف :که صور ،با ّ
مادۀ نامشخ (مادة ّما) میبایس :در عالم قیام :وجود داشته باشد تا بتواند
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موجود شود و حا آنکه از نظر رمسفه ،ماده و صور ،جسمیه در عالم قیام ،:معدوم میشود و
صور ،سرانگش ،:به تنهایی ،بدون
رقط صور ،نوعیه و رعلی :انسان باقی میماند ،درحالی که
ِ
ماده ،اصم اثر ّ
مادی ندارد تا شیارهای آن شبیه شیارهای سرانگش ،:در عالم دنیا باشد ،مگر اینکه
این صور ،با مادۀ نامشخ  ،در عالم قیام ،:محشور شود که البته این نوع تفسیر ،میتواند با
ظواهر برخی از آیا ،گروه دوم نیت منطبق باشد

 .۳-۲نظر یه اشتداد وجودی نفس
گروه سوم آیاتی هستندکه بازگش :وجود بدن انسان را براسا رعلی :نفسانی که در دنیا کسب
نمودهاس ،:توصیف میکنند و ازاین آیا ،میتوان استنبا کرد که هیچ نوع شباهتی میان بدن
دنیوی و اخروی ،نه در ماده و نه در صور ،و رعلی ،:وجود ندارد ،بلکه اشکا و صور مادی
درآخر ،،متناسب با خصل:های روحی اس :که انسان آنها را در دنیا کسب کردهاس :که از آن
به عنوان اشتداد وجودی نفس یاد میشود

َيس ِمن َخ ٍ
ازجمله این آیا﴿ ،أفََ َعالالنا ِبخلَ ِ
لق اْل هو ِل بَل ُهم فی ل ٍ
لق َجدي ٍد﴾ (ف  )15خداوند
درآیا ،قبلی ،اس از آنکه اعتقاد کارران را مبنی بر اینکه اس از مرگ و تبدیل شدن انسان به خاک،
ّ
بازگش :وخلق :مجددی وجود ندارد ،آررینش آسمان و زمین و آننه را در آنهاس :مطرا نموده
و سپس میررماید «آیا ما از آررینش ّاو درماندیمب بلکه آنها همننان درآررینش جدید هستند

ظاهر آیه ،بر اسا

قرائن ،دالل :دارد بر اینکه عبار« ،خلق جدید  ،به معنای جهان آخر ،و

آررینش موجودا ،درآن جهان اس( :ر ک؛ مکارم شیرازی،1374 ،ج ،241 22طباطبائی،
 ،1374ج 516 18و طبرسی،1360 ،ج)254 3
مراد از خلق جدید ،تبدیل نشئۀ دنیا به نشئههای دیگر اس :که نظامی غیر از نظام طبیعی حاکم
بر دنیا بر آنها حاکم اس:؛ چرا که در نشئة آخری که همان خلق جدید اس ،:دیگر مرگ و رنایی
وجود ندارد؛ تمامش زندگی و بقا اس( :ر ک؛ طباطبائی،1374 ،ج)517 18
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بر اسا این نظریه (ممصدرا) ،هیچ اشکالی ندارد که انسانهای مامن و نیکوکار با چهرههای

انضرة اَل رِّبا ِ
ٍِ ِ
انظ َره﴾
َ
زیبا و اندامهای سالم و حتی نورانی در آن عالم ،محشور شوند ﴿ ُو ُجوهٌ يََ ْوَمئذ َ

(قیام« )23 :صور،هایی که در قیام :شاداب هستند چون در انتظار رحم :الهی هستند ﴿يََ ْو َم
ِ
ِ ِ
ني أَيْ ِدي ِه ْم َو ِِب َُْياَّنِِم﴾ (حدید « )12روزی که میبینید مردان
ورُهم بَ َْ
تََ َرى ال ُْم ْؤمنِ َ
ني َو ال ُْم ْؤمنات يَ ْسعى نُ ُ

و زنان مومن راکه نوری از میان دستان آنها بیرون میآید و همننین کارران وگنهکاران با چهرههای

زش :و اندامهای ناسالم در آن عالم ،محشور شوند﴿ ،و من كا َن ِِف ِ
هذهِ أَ ْعمى فََ ُه َو ِِف ْاْل ِخ َرةِ أَ ْعمى
َ َْ

ض ُّل َسيِالً﴾ ( اسرا « )72هر کس در این دنیا کور د اس :در آخر ،نیت کور خواهد بود
َو أَ َ
ّ
ف الْمج ِرمو َن بِ ِسالماهم فََالَ ْؤخ ُذ ِبلن ِ
(الرحمن )41
هواصي و ْاْلَقْدام﴾
وراه راگم خواهد کرد ﴿يَعر ُ
َُْ

ُْ ُ

«انسانهای مجرم به وسیلۀ چهرههایشان مشخ

ُْ ُ َ

َ

میشوند ،اس با ایشانی و ااهای آنها گررته

میشوند
بدن دنیوی نیس ،:ولی به خاطر
در تمام این آیا ،روف ،اگر چه بدن انسان درآخر ،،همان ِ

وحد ،نفسانی انسان ،در دنیا وآخر ،،یگانگی و این همانی بدن نیت باقی میماند ،همننانکه در
دنیا ،بدن میتواند به خاطر ایری و حوادث طبیعی ،شکل وآثار تغییر کند یا بر اسا

اعما

زش :به امر الهی مس شود ﴿فََ ُقلْنا ََلُم ُكونُوا قِر َدة﴾ ِ
خاسئِني﴾ (بقره « ) 65و به آنها میگوییم که به
ْ
َ

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

میباشد

با چنین رو یکردی در نگاه ممصدرا ،هرچند انسان به حسب رطر ،اولیه ونشئّ :
حسی ،نوع

واحدی اس ،:اما به واسطه اعما وکردار به انواع مختلفی تبدیل میشود و در قیام ،:خمیق
به انحای متعددی محشور میشوند (ر ک؛ صدرالدین شیرازی 288 -287 1366 ،و1385
)221
ممصدرا درتوضیح این تفسیر از آیا ،میگوید آننه که در این باب ،گفته ما را تأیید میکند،
روایاتی اس :که در وصف بهشتیان وارد شده که همۀ آنها جوان و زیبارو هستند و اینکه نخستین
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گروهی که وارد بهش :میشوند ،به شکل ماه شب چهاردهاند و بعد از آن ،کسانی هستند که در
تابش ،چون ستارۀ درخشانند در وصف دوزخیان نیتآمدهاس :که دندان کارران در روز رستاخیت،
ُ ُ
چونان کوه احد اس :و ران آنها چون کوه بیضا (در دمشق) و نشیمنگاهشان در آتش ،مسار :سه
روز ایک تیت ااس :و در روای :دیگر نیت آمدهاس :که ستبری اوس :کارر ،چهل و دو زراع و محل
ّ
نشستن آنها در دوزخ ،مسار :ما بین مکه و مدینه اس( :ر ک؛ صدرالدین شیرازی ،بیتا ،ج9
)31
ُ
زش :راس
ازطرف دیگر ،ممصدرا معتقد اس ،:براي هر خلقی از اخمف مذموم و ملکاِ ،
در نفس ،بدنهایی به وجود میآید که به آنُ ،خلق و خوی ،اختصاص یارته اس:؛ مانند ُخلق ّ
تکبر
ُ
ُ
و ّ
تهور که متناسب با بدن شیر ،و خلق نیرنگ و رریب که متناسب با بدن روباه ،و خلق تمسخر و
ُ
ُ
استهتا که متناسب با بدن میمون ،و خلق ُعجب که متناسب با طاوو و خلق حرص که متناسب
ُ
با خوک اس :همننین هر خلق مذموم نیت دارای انواع مختلفی اس :و مناسب با هر یک از آنها،
حیوان ّ
خاصی وجود دارد در صورتی که در انسان چند اخمف رذیله باشد ،در آخر ،،ابتدا صور،
ّ
مثال ِی ملکهای که قویتر و غالبتر اس ،:مشخ میشود و اس از زائل شدن و یا کمرنگتر شدن
ُ
ُ
آن خلق بر اثر عذاب ،به صور ،مثالی خلقی دیگر که قویتر از بقیه اس ،:منتقل میشود؛ تا این
که ملکا ،رذیله به تدریج از او زایل شده و نفس از آنها رهایی یابد و این ،در صورتي اس :که
ملکا ،قابل زوا باشند وگرنه تا ابد ،از صورتی به صور ،دیگر ،منتقل شده و همواره در عذاب
خواهد بود (همان )35
براسا

مبنای ممصدرا درباره معاد جسمانی ،انسان به حسب رطر ،اصلي و به صور،

تدریجی و گام به گام رو به سوی آخر ،دارد و به غای :مقصود
آخر ،،نسب :نق

باز میگردد ،نسب :دنیا به

اس :به کما  ،و نسب :کودک اس :به انسان بالغ از این جه ،:همانند نوزاد

که نیاز به گهوارهای دارد که عبار ،از مکان و دایهای میخواهدکه عبار ،از زمان وچون به بلوغ
جوهریا رسید ،از این وجود دنیوی به وجود اخروی ،خارج میگردد وآماده خروج ازاین سرای
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نااایدار به سرای جاودان و دارالقرار میشود انسان تا تمام مرزهاي طبیعی و سپس نفسانی را طی
نکند ،به همسایگی خدا و به مقام«عندی :نایل نمیآید (ر ک؛ ممصدرا،بیتا ،ج)467 9
ممصدرا در این باره میگوید «مبادا اینگونه بپنداري که این اموری که نفس انسان اس از مرگ
ّ
ا
صررا موهوم و ّ
تخیلی اس :و تحققی در عالم واقع ندارند؛
میبیند مانند احوا قبرو قیام ،:اموری
چنان که برخی از آنها که در اسرار وحی و شریعّ ،:
تأمل و ّ
تعمق ندارند ،اینننین انداشتهاند کسي
که چنین اعتقادی داشته باشد ،به حسب شریع ،:کارر و به حسب حکم ،:گمراه اس :بلکه امور
قبر و قیام :از جه :وجودی ،نسب :به امور دنیا ،قویتر و شدیدتر اس:؛ زیرا صور،های دنیوی
در هیوال ،که اس:ترین موضوعا ،اس ،:اتفاف میارتد؛ اما صور،هاي اخروی یا مج ّردند و یا
در موضوع نفس ،تحقق ایدا میکنند هم میان دو موضوع (موضوع دنیوي و موضوع اخروي) و هم
ّ
میان دو صور( ،صور ،دنیوي و صور ،اخروي) تفاوتی راحش و جدی وجود دارد؛ از این
گذشته ،هردوی آنها با نفس ،ادراک میگردند ،یکی به واسطۀ آال ،جسمانی (چشم ،گو و )
و دیگری با ذا ،نفس ،بدون وساط :این آال( ،صدرالدین شیرازی)276 1382 ،
و نیت ممصدرا معتقد اس :همان گونه که صاحبان کراما( ،اولیا خدا) با نیروی ّ
هم :و اراده
ّ
خویش ،میتوانند اموری را در خارج ،تحقق ببخشند ،همه اهل آخر ،نیت قادر خواهند بود که با
نفس خود ،صور،های متناسب با ملکا ،و صفا ،باطنی خویش را بیاررینند؛ ررف سعدا و
اشقیا در این اس :که سعدا به خاطر حسن اخمف و صفای درونشان ،صور،های بهشتی مانند
حور و قصور و حوض و شراب طهور ،همنشین آنهاس ،:اما اشقیا به خاطر استی اخمف و الیدی
ّ
عقاید و کژی عاداتشان ،با جحیم و زقوم و کژدمها و مارها همنشیناند خوشی و ناخوشی این
صور،ها درآن عالم ،تأثیراتش به مراتب از آن چه که در این عالم اتفاف میارتد ،بیشتر اس :حتی
گاهی آن چه که انسان در خواب میبیند تأثیری بیش از آن چه در بیداری میبیند در او میگذارد
(ر ک؛ همان  264و)265
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بنابراین از مجموع مطالب طرا شده میتوان گف :که ممصدرا نه تنها ،توانسته معاد جسمانی
را با مبانی عقلی و رلسفی سازگار سازد؛ بلکه مورق شده،آن چه را که در باب قبر ،قیام :و ثواب و
عقاب آمده ،با مبانی حکم ،:توجیه معقو نماید ،اما در عین حا میتوان گف :که دیدگاه ایشان
با معاد جسمانی که بدن دنیوی در قیام ،:بعینه بازگردد ،تعارض دارد و در حقیق :بدن اخروی از
نگاه ممصدرا ،نوعی بدن مثالی اس :که ارتبا منطقی و تکوینی با مراتب نفس دارد و این نگاه در
حقیق ،:خود نوعی تأویل نصوص وحیانی میباشد ،اگر چه ایشان ّ
مصر هستند که بدن اخروی،
عین بدن دنیوی اس:

 .۳نظر یه مطلوب درباره چگونگی بازگشت بدن در قیامت
 .۱-۳معتبر بودن تفسیر علمی از قرآن
با توجه به اینکه در ادامه مقاله سعی شده که نظریه مطلوب را با نظریا ،زیس :شناسی مانند
شبیهسازی از طریق  DNAتطبیق دهیم ،الزم اس :که درخصوص معتبر بودن تفسیر علمی از
قرآن ،نکاتی طرا شود
درباره رو تفسیر علمی از قرآن ،نکته مهم اینکه ،قرآن کتاب هدای :بشر اس :و همه علوم
را به صور ،تفصیلی بیان نکرده ،بلکه اصو عام هرچیتی را که معرر :و عملش ،برای انسان مهم
و او را به درجه کما روحی و جسمی میرساند ،در بر میگیرد بنابراین یکی از رو های مورد
استفاده از قرآن ،همین رو تفسیری تعامل بین علوم تجربی و قرآن میباشد که میتوان از اشارا،
قرآنی کشفهای جدیدی را از مسائل مختلف علمی به دس :آورد مانند تعبیر قرآن به شبیه بودن
ا
بدن انسان در دنیا و آخر ،با واژه «بنان ُه اثر انگش( :قیام3 :و )4که این اشاره هدایتی قرآن،
میتواند برای دانشمندان علوم تجربی ،راه را باز کرده تا بتوانند ،جتئیا ،آن علوم را طبق ایشرر:
زمان ،برای مردم بیان کنند اما در عین حا  ،کسانی که برای تطبیق قرآن با نظریههای علمی (که
ثبا ،ندارند) قرآن را تأویل میکنند ،میتواند خطر بترگی برای رهم قرآن در برداشته باشد ،زیرا
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صحیح نمیباشد که نظریا ،علمی که امکان ردشان در آینده وجود دارد ،قرآن را به آن ،برگردانیم،
بلکه اگر ظاهر علمی یک آیه با یک حقیق :علمی ثاب ،:موارق باشد ،میتوان آن آیه را با آن حقیق:
ّ
علمی تفسیر نمود عممه طباطبائی (ر ک؛ طباطبائی1417 ،ف ،ج ،)89 1آی:الله معرر( :ر ک؛
معرر ،1377 ،:ج ) 468 2و

از جمله معتقدان این دیدگاه هستند

اس تفسیر علمی به معنای تطبیق و تحمیل ررضیا ،علمی نیس ،:بلکه از یارتههای قطعی
علمی میتوانیم برای رهم بهتر آیا ،قرآن ،بهره بگیریم بنابراین در مسأله بازگش :چگونگی بدن
در قیام :نیت ،ارائه یک نظری ه علمی برای ایجاد یقیین بیشتر به امر معاد ،به ویژه معاد جسمانی
اس :که ،اعتقاد انسان را در این زمینه تقوی :میکند

 .۲-۳استناد به تعبیر«یَنسِلُونَ» بر نظر یه مطلوب
با جستجو در آیا ،قرآن کریم ،واژه «ي ِ
نسلُو َن رقط دو بار تکرار شده ،یکی در آیۀ  96سورۀ
َ

وج َو ُه ْم ِم ْن ُك ِل َح َد ٍب يََنْ ِسلُو َن﴾ (کهف  )96تا روزی که راه
کهف ﴿ َح هَّت إِذا فُتِ َح ْ
وج َو َمأ ُ
ت ََي ُ
ْج ُ
ْج ُ
یأجوج و مأجوج باز شود و آنان از هر جانب (اس :و) بلند زمین شتابان درآیند در داستان

ذوالقرنین که همان معنای لغوی آن به معنای جهیدن به کار ررته و دیگری درآیۀ  51سورۀ یس ﴿ َونُِف َخ
ِ
َج ِ
داث إَِل َرّبِِ ْم يََنْ ِسلُو َن﴾ (یس )51
فِی ُّ
الصوِر فَِإذا ُه ْم م َن ْاْل ْ

با نف صور ،انسانها چون ذرا ،ریت به سوی اروردگارشان با شتاب حرک :میکنند آمده که
چگونگی حشر انسانها در قیام :اس از نف صور دوم ،را بیان میکند بیشتر مفسران واژه

«ي ِ
نسلُو َن را بر اسا
َ

معنای لغوی آن ،یعنی حرک :شتابان همراه با جهش ،شبیه جهیدن گرگ،

معنی کردهاند در تفسیر اطیبالبیان اینگونه آمدهاس :که در قیام :سیر و حرک :به سرع :و
شتاب اس :چون احوا قیام :را مشاهده میکنند ،مانند آدم گیج و اریشانی که راه به جایی
نمیبرند و از این طرف و آن طرف میدوند (ر ک؛ طیب،1378 ،ج )86 11یا در تفسیر بحر العلوم
ُ ا
کلمۀ « ای إن ِسلون یسرعون ری المشی إلی المحشر معنی شدهاس( :ر ک؛ سمرقندی،بیتا،ج3
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 )125و در تفسیر المیتان آمدهاس :این نفخه صور ،نفخه دومی اس :که به وسیله آن ،همه مردگان
زنده شده و قیام :براا می شود و کلمه «أجداث جمع «جدث به معنای قبر اس :و کلمه
«ینسلون از ماده «نسل به معنای راه ررتن به سرع :میباشد و در تعبیر از قیام :به «الی ربهم
به سوی اروردگارشان هشداری اس :برای کفار که منکر ربوبی :خدای تعالی هستند (ر ک؛
طباطبائی1417،ف،ج)100 17

البته برخی از مفسران به خاطر اینکه کلمۀ «يََنْ ِسلُو َن را از مشتقا ،نسل میدانند ،تم

نمودهاند با استناد به ریشۀ آن ،تفسیری ارائه دهند که نحوۀ بازگش :انسان را با مشابه :نسل انسان
از ادران و مادران به ررزندان تفسیر نمایند که البته این تفسیر ،ابهام مسأله را بیشتر کردهاس) :ر ک؛
صادقی تهرانی1419،ف،ج)443 1
صدرالمتألهین نیت بنابر دیدگاه رلسفی وعررانی خود ،خروج بدنها را از قبر ،به خروج آنها از
مرحله ّ
مادی :و هیوالی اولی به مرحله ّ
تجرد و رعلی :میداند و این آیه را بر اسا همین دیدگاه
ُ ا
ا ُ إ ا إاإ
داث ِإلی ار ِّب ِه إم ای إن ِسلون صدور النا
تفسیر میکند «و ینکشف معنی قوله تعالی ر ِإذا هم ِمن األج ِ
ّ
ا
ّ
األرضیة إلی الله تعالی ،کما ري قوله ر ِإذا ُه إم ِم ان
خروجهم من مکان قبورهم و أجداث أجسادهم
ا
إا
ا
إ
ا
ا
َّ
ُ ُ ُ ُ ا
ا
ا ِّ إ ا إ ُ ا
ُ
ونو قوله ای إو ام ای إخ ُر ُجون م ان األ إ
األ إ
داث ِسراعا کأنه إم ِإلی نص ٍب ی ِورضون
ج
ل
س
ن
ی
م
ه
ب
ر
لی
إ
داث
ج
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ّ
ّ
وبروزهم من أغشیتهم المادیة و أعطیتهم الهیوالنیة إلی عالم اآلخرة (صدرالمتالهین ،1366،ج5
)164
اما تنها تفسیری که دیدگاهی متفاو ،با سایر تفاسیر ،آن هم به استناد روایتی از ایامبرخدا(ص)
اّ ا
درباره « اع إج ُب الذ نب ارائه داده ،تفسیر رواالبیان میباشد که میتوان از آن به عنوان رابط بدن
دنیوی وبدن اخروی استفاده نمود و آیه را به گونه ای تفسیر کرد که شبیه نظری باشد که ما در این
ا
ا ا ا ا ا ا اُ ا
ون ا
عاما اأ إم اط ار اا َّلل ُه م إن ات إح :اا إل اع إر اما ا
مقاله به دنبا آن هستیم «ر ِاذا امضی بین النفختین أربع
ِ
ِ
ِ
ِ
ا ا ا ا ا ا ِّ ا ُ ا ُ ا ُ ا ُ إ ا ا ا ا ا إ ُ ُ ا إ ا ُ ُ إ ا ا ا إ ُ ُ إ ا إ ُ ا إ ُ ُ إ ُ
األرض إاب ان اآد ام
غ ِلیظا کمنی الرجا ِ یقا له ما الحیو ِان رتنب :أجسامهم کما ینب :البقل وتأ کل
اإ
ا ا ا ا ا َّ ا ا إا
ا
ا إ ُ ا َّ ُ ا
ا ا َّ إ ا َّ ا إ ا
األعج ُب الذن ُب ر ِانه ای إبقی ِمثل اع إین ال اج ار ااد ِة ال ُید ِرک ُه الط إرف ر إینشأ الخ ُلق ِمن ذ ِلك و ترکب علی ِه
ِ
ا إج ات ُاؤ ُه اک إال اه ابا ری ُش اعاع اا َّلش إمس راذا ات اک اام ال :اا إ األ إج اس ُاد ُی إح ایی اا َّلل ُه ات اع االی ا إس ارار ایل ار ای إن ُف ُ ری ُّ
ور
الص
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
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ُ ا ا اإا
ا ا ُ ُ ُّ
طیر کل روا الی اج اس ِد ِه ث َّم ای إنش ُّق ع إن ُه الق إب ُر وقتی که مد ،چهل روز بین دو نفخه سپری شد،
ری
ٍ
خداوند باران غلیظی را از زیر عر  ،شبیه منی مردان ،ناز خواهد کرد که به وسیلۀ این بار ،
اجسام (بدنها) رویش خواهند نمود ،همننانکه باران معمولی ،سبتهها را میرویاند و زمینی که
دنبالنۀ سرین ررزندان آدم را خورده ولی آنها ،هنوز باقی ماندهاند ،بارور شده و سپس مخلوقا،
(بدن انسانها) از آن ،به وجود آمده ،تمام اجتا بدن انسانها بر اسا

آن ،ترکیب یارته ،مانند

رشدگیاهان در ارتو خورشید و وقتی اجساد ،کامل شد ،خداوند اسراریل را زنده کرده و او در صور
دمیده ،در این هنگام ،هر روحی به سوی جسد خود به ارواز در میآید و سپس قبرها برای خروج
انسانها شکارته میشود (ر ک؛ حقی بروسوی ،بیتا ،ج)412 7
با ریشهیابی واژه «ینسلون در آیه  51سوره یس میتوان گف :که حرک :به سوی خداوند از
درون قبرها تفسیری متفاو ،دارد با توجه به اینکه این واژه از مشتقا ،کلمۀ نسل میباشد و نسل
در لغ ،:عموه بر حرک :شتابان و جهش به معانی دیگری نیت آمدهاس :در برخی از کتب لغ:
ا
ا
اوال ،به معنای زاده و ررزند ،ثان ایا به معنای ّذریه ودودمان و ثالثا به معنای زادن و تولید کردن آمده
ُ
اس( :ر ک؛ معین ،1371،ج )4722 3در مفردا ،راغب ،نسل اینگونه معنا شدهاسَّ :الن إسل
َّ
ا ا اإ ا ُ ا اُ
إ ا ا
َّ إ إ ا ا ا إ
ناسم اع إن ا ِب ِیه ان تناسلوا ت اوالدوا (ر ک؛ راغب اصفهانی،
ِاالن ِفصا ِ ع ِن الشیي النس ِل الول ِد ِلکو ِن ِه ِ
بیتا  ) 783بنابراین میتوان گف ،:همننانکه از یک سلو  ،میشود ،انسانی را شبیهسازی نمود،
به گونهای که تمام مشخصا ،انسان قبلی از جمله ،اثر انگش :را دارا باشد ،میتوان به این نتیجه
رسید که خداوند نیت از ّذرا ،ریت انسان ،که حامل  DNAانسان اس ،:انسانی شبیه انسان دنیا ،در
آخر ،نیت به وجود میآورد

 .۳-۳نظر یه شبیهسازی

ّ
از نظر علمی ،شبیهسازی از تولید موجودی زنده ،بدون نیاز به آمیت جنسی و ایوند سلو های
ّ
ّ
ّ
ّ
جنسی مذکر و مانث ایجاد میشود محققان به کمک این شیوه ،مورق به ایجاد استاندارانی
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مانندگوسفند ،خوک ،گربه و گاو شدهاند هرچند تاکنون این ّرناوری درباره انسان به کارگررته نشده
و شخصی از این طریق ادید نیامده ،اما به نظر میرسد که با تکامل در این شیوه ،به لحاظ علمی،
این کار در انسان نیت شدنی باشد ،بدین صور ،که هر انسانی براسا ساختار مادی و بدنی از یک
ژن و یژه که مخت

به همان انسان اس ،:برخوردار میباشد که در علم ژنتیک با حروف مخفف

 DNAشهر ،یارته و ازنظر علمی اثبا ،شده که تمام ساختار و و یژگیهای انسان ،مانند رنگ
چشم ،شکل و قیاره و نحوۀ شکلبندی اندامهای بدن و حتی اثر انگش :و شیارهای درون چشم
که امروزه ،ممک تشخی هو ّی :هر ررد به شمار میرود ،به خاطر همین  DNAمیباشد و از
نظر تئوری این مسأله نیت ،مطرا میشود که اگر بتوان آن را در آزمایشگاه بارور نمود ،میتوان شبیه
به آن انسان را با تمام و یژگیهای منحصر به ررد ،دوباره به وجود آورد و در خصوص این مسأله و
امکان علمی آن در برخی از ریلمهای علمی تخ ّیلی نیت به آن ارداخته شده ،اگرچه هنوز امکان
عملی این امر ،در انسان وجود ندارد ولی میتوان گف :امکان وقوعی دارد

 .۴ -۳شبیهساز ی از طریق DNA
شبیهسازی در اصطما علمی DNA Cloning ،یا  Molecular Cloningو یا Gene
 Cloningنامیده میشود که از مجموعه عملیاتی که توسط آن ،قسمتی از  DNAموجود مورد
اژوهش که مقرر شده ،شبیهسازی شود ،به یکی از انواع موجودا ،ارگانیکی خود تکثیر ،انتقا
مییابد که از باکتریهای آن یا  Bacterial Plasmidها برای این کار بهره برده میشود
در حقیق :شبیهسازی  DNAیا «کلونینگ از ریشه زبان یونانی «کلون به معنای «جوانه
زدن و تکثیر کردن اس« ،:کلونینگ درعلم زیس:شناسی ،تکثیر موجود زنده ،بدون آمیت
رحم گفته میشود که ابتدا در آزمایشگاه تولید شده
جنسی اس :وامروزه به عمل کاش :جنینی در ِ
ّ
و محققان ابتدا هستههای یک تخمک را با  DNAسلو های دیگرجایگتین نموده ،سپس تخمک
بازسازی شده را درآزمایشگاه ،مورد مراقب :قرار میدهند تا تقسیم شده و به جنین تبدیل شود
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ّ
چناننه جنین متبور در رحم ،کاشته شود و از آن ،انسانی به وجود آید ،میگویند شبیهسازی مولد
انسان صور ،گررتهاس( :ر ک؛ مهاجری)2- 1 1381 ،
در واقع ،شبیهسازی مانند قلمهزنی درگیاهان اس :درگذشته برای تکثیر انواع درختان ،گاه
بذرآن را در زمین میااشیدند وگاه از قلمه استفاده میکردند یعنی قطعۀ بسیارکوچکی از بدن یک
ا
انسان را برمیدارند (غالبا قطعهای از اوس :بدن) و آن را تقو ی :کرده ،در درون تخمک یک زن
قرار میدهند ،سپس آن را در رحم یک زن ،میکارند ،این قلمۀ انسانی درآن محیط مساعد ،ارور
ّ
مییابد و بعد از طی دوران جنینی متولد میشود ،درحالیکه نه ادری داشته و نه مادری ،بلکه شبیه
کسی اس :که آن قلمه از بدن او ،جدا شدهاس ،:درس :مانند کتابی که ازآن ،هتار نسخه چاپ
میشود که همه شبیه هم هستند (ر ک؛ ریفکین و هابر ما

)58 1395

 .5-۳نظر یۀ مطلوب
قبل از آنکه وارد بحث اثبا ،نظریه مطلوب درباره معاد جسمانی شویم ،باید به این نکته
رلسفی توجه شود که رابطه روا و بدن ،در این عالم دنیا ،یک رابطه منطقی و تکو ینی دارند و از
نوعی ،اتحاد حقیقی برخوردارند ،بدین معنا که نحوۀ وجود روا و خصوصیا ،آن ،ارتبا مستقیم
با نحوۀ وجود بدن دارد و بدین صور ،که از هر بدنی با ویژگيهای خاص خود (ژن خاص هر
بدن ) رقط روا منحصر به آن بدن به وجود ميآید و هر نوع تدبیر روا با بدن غیر متناسب ،از نظر
عقلی و رلسفی و حتی علمی ،امکان ندارد زیرا اگر اینگونه بود میبایس :روا واحد بتواند در
بدنهای مختلف حضور ایدا کند (همننانکه هر مظروری ميتواند در هر ظرری قرار میگیرد،
چون بین ظرف و مظروف هیچ رابطۀ تکو ینی وجود ندارد) که با ررض عدم رابطۀ تکو ینی بین روا
ّ
و بدن ،نظریۀ تناس میتوانس :امکان وقوعی داشته باشد که هم ادله عقلی و هم متون دینی این
ّ
دیدگاه را نفی میکند (اگر چه بطمن تناس  ،ادلۀ عقلی و نقلی دیگری نیت دارد که موضوع بحث
این مقاله نیس):
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با توجه به این نکتۀ عقلی و علمی که ذکر شد ،ونقد وبررسي نظریا ،مطروحه ایرامون بازگش:
بدن انسان در قیام ،:میتوان به این نتیجه رسید که با استناد به تفسیری متفاو ،از آیۀ  51سورۀ
یس که در گروه او از آیا ،اشاره شد ،تحلیلی ارائه داد که بتواند هم با ظواهر گروههای سهگانه
آیا ،،مطابق :داشته باشد و هم شبها ،و ایرادا ،رمسفه را نداشته باشد و در عین حا با دیدگاه-
های علمی از جمله نظریه شبیهسازی از طریق  DNAکه در زیس:شناسی اثبا ،شده نیت،
مخالفتی نداشته باشد
با تأ ّمل و دق :در آیۀ  51سورۀ یس ،به ویژه برخی از کلماتی که در این آیۀ بکار ررته ،دربارۀ
کیفی :معاد جسمانی میتوان تفسیری ارائه داد که حاکی از این اس :که معاد جسمانی میتواند
به صور ،بارور نمودن ژنهای موجود هر ررد در خاک ،محقق شود البته این بدین معنی نیس:
که بگو ییم خداوند کارخانۀ شبیهسازی دارد تا قدر ،خداوند محدود شود ،بلکه ذا ،الیتا
خداوندی با قدر ،نامحدود میتواند تمام DNAهای انسانها را از درون خاک بیرون بکشد
وآنها را با همان ساختاری که در دنیا داشتهاند ،در عالم آخر ،محشور کند اگر چه این احیا و
حشر ،لتومی ندارد به این صورتی باشد که در علوم تجربی مطرا اس ،:زیرا هم علوم تجربی قابل

ِ
َج َد ِ
اث إِ ََل َرّبِِ ْم
تغییر اس :و هم قدر ،خداوند نامحدود اسَ ﴿ :ونُِف َخ فِی ُّ
الصوِر فَِإذَا ُهم م َن ْاْل ْ
ي ِ
نسلُو َن﴾ (یس  )51و هنگامی که در صور دمیده شود در این هنگام اس :که آنها از گورها به
َ

سوی اروردگارشان همنون ذرا ،ریت به حرک :درمیآیند

 .۶-۳شواهد قرآنی و روایی بر نظر یه مطلوب
شاهد براین مطلب آیهای اس :که بازگش :بدن انسان را به تشابه اثر انگش :انسان در دنیا
وآخرّ ،
اْلنْسا ُن أَلهن ََنمع ِعظامه بلى ِ
میسر میداند میگوید ﴿أ َََيسب ِْ
قاد ِرين على أَ ْن نس ِوي بنانه﴾
َْ ُ

ْ َْ َ

َُ َ

َ َ

ُ َ َ َ َُ

(قیام3 :و )4که ازنظر علمی ،تشابه اثر انگش ،:مستلتم تشابه  DNAبه صور ،کامل اس:
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شاید بتوان جه :تایید این تفسیر از آیه ،استناد کرد به آیهای که نحوۀ خلق :بدن انسان را
خروج از صلب (اش :ادران) و ترائب (سینه مادران) میداند و بمراصله میگوید که ما بر
ّ
بازگش :آن توانا هستیم ،که به نظر میرسد از صلب و ترائب ،جت همان سلو بنیادی که حاوی

ِ ِ ِ ِ ٍ ِ
 DNAانسان اس ،:چیت دیگری نمیتواند باشد ﴿فََلْالََنْظُ ِر ِْ
ج
اْلنْسا ُن م هم ُخل َقُ ،خل َق م ْن ماء داف ٍقُ ،يَْ ُر ُ
ب ،إِنههُ َعلى ر ْجعِ ِه ل ِ
ِم ْن بَ ْ ِ
الَتائِ ِ
الصل ِ
ْب َو ه
َقادر﴾ (طارف )8-5
ني ُّ
َ

اس میتوان نتیجه گرر ،:همانطوری که نسل انسانها از ادران و مادران به ررزندان از طریق
 DNAمشترک (آن هم نه بصور ،کامل) ،حاصل میشود و در آزمایشهای ژنتیک نیت برای اثبا،
رابطه ادری و مادری با ررزندان از  DNAآنها برای این مسأله ،استفاده میشود ،خداوند نیت اجتا
اصلی بدن انسانها را که همان  DNAآنهاس ،:جمع نموده و آنها را بارور کرده و سپس روا را،
از عالم برزخ به آنها منتقل میکند در نتیجه رابطه بدن اخروی با بدن دنیوی ،همان رابطه ژنتیک
بین آنها میشود
البته این نکته نباید مورد غفل :واقع شود که رابطۀ بدن دنیوی و بدن اخروی باید دقیقتر و
عمیقتر از رابطه ادر و مادر با ررزندان باشد ،زیرا  DNAوالدین با ررزندان باید کمی تفاو ،داشته
باشد ،چون بین آنها ،شباه :کامل وجود ندارد نه خصوصیا ،جسمانی آنها کامم شبیه به هم
هس :و نه روا آنها عین یکدیگر میباشد ،در حالی که بین بدن دنیوی و بدن اخروی ،آنقدر
شباه :باید باشد تا بتوان گف :که این بدن ،عین بدن دنیوی اس :و حتی روا آنها نیت واحد اس،:
اس  DNAآنها نیت باید واقعا یکی باشد
این نوع تفسیر از آیا ،میتواند ،توسط برخی از احادیث به عنوان شاهد و موید نیت قرار گیرد،
ا ا ّ
ا
ّ إ ا
إا ا إ
سان ش إیئا اال ُیبلي اال اعظما او ِاحدا
ازجمله حدیثی از ایامبر اکرم (ص) که میررماید ایس ِمن االن ِ
ُا ا ُ ا
ُ ا ا ُ َّ ا
الخ الق ای ا
الق ای اام ِة (ر ک؛ مسلم ،بیتا ،ج )92-91 14اس از جدایی
وم
ب
رک
ی
نه
وم
ب
ن
ِ
هو عجب الذ ِ ِ
روا از بدن ،چیتی از انسان باقی نمیماند ،مگر استخوان واحد ،که به آن دنبالنه ِسرین

(عجبالذنب) میگو یند که از آن ،انسان در روز قیام :به وجود میآید و نیت روای :دیگری از
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ُ
ا َّ إ
إ ُ ا ا ا ُ ُ ا ُّ ا ُ ّ إ
اب ِا ِالع ِج ُب الذن ُب ِم إن ُه خ ِل اق او ِر ُیه
رسو خدا (ص) با بیانی متفاو ،که میررماید ِابن آدم ی ِاکله التر

(ر ک؛ النووی بیتا،ج 343 9و سجستانی1410 ،ف  ) 490تمام بدن ررزندان آدم را خاک
خواهد خورد مگر دنبالنۀ سرین که از آن ،انسان در قیام :خلق میشود و ترکیب میآید

ممصدرا در توضیح حدیث ،اینگونه میگوید علما در تبیین آن ،اختمف دارند ،برخی آن را
ّ
همان اجتا اصلی دانسته (نظریه خواجه نصیرالدین طوسی وعممه حلی) و برخی آن را مادۀ
مشترک نخستین میدانند (هیوالی اولی از نظررمسفه قائل به معاد جسمانی) ابوحامد غتالی ،آن
را نفس دانسته که نشئه آخر ،،بر آن قرار دارد و ابو یتید و قواری ،آن را جوهر ررد دانسته که از نشئۀ
دنیا باقی میماند و تغییر نمییابد ،و به نظر ابن عربی ،عجبالذنب ،همان ماهی :اس :که عین
ثاب :انسان نامیدهمیشود (ر ک؛ صدرالدین شیرازی،بیتا ،ج )77 8اگرچه خود مم صدرا ،آن را
ّقوه خیا میداند که استقم وجودی داشته و بعد از بدن باقی میماند و نیاز آن به بدن مادی ،در
ابتدای هستی اس ،:نه دربقا (ر ک؛ همان ج)219 9
ّ
در بین متکلمین اسممی ،نظریۀ خواجه نصیرالدین طوسی و عممۀ حلی که قائل به بازگش:
جت اصلی انسان در عالم قیام :میباشند ،میتواند بر این تفسیر از آیا ،،دالل :نماید ،مرحوم
ا َّ
ّ
ّ
ا ا
حلی در شرا کمم خواجه که میررماید « او ا
واضل ا ُلمکل ِف «دربازگش:
اعاد ُة ر
الی ُج ُب
عممه
ِ
ِ
ّ
اجتا اصلی ،لتومی به بازگش :اضارا ،بدن مکلف نیس :اینگونه توضیح میدهد
نکته اینکه بازگش :عین بدن انسان در قیام ،:بدن به اجتا اصلی و غیر اصلی تقسیم میشود
و آن چیتی که در آخر ،و روز محشر ،باز میگردد ،اجتا اصلی اس :و لتومی به بازگش :اجتا
ررعی نیس( :اصم اجتا ررعی در این دنیا نیت دائما در حا تغییر اس :و این تغییر ،هیچ تغییر
ّ
ماهوی در اصل بدن و تشخ و هو ّی :آن به وجود نمیآورد) و همین اجتا اصلی ،خمیر مایۀ
ّ
بدن انسان اخروی میشود (ر ک؛ حلی ،بیتا  )321البته ایشان توضیحی در خصوص این اجتا
اصلی نمیدهد و نمیگوید این اجتا چیستندب و درکجای بدن هستندب برای همین ،برخی آن را
مغت و برخی آن را قلب ،و برخی آن را کبد ،و یا چیت دیگر ،ررض کردهاند که این مفروضا ،با توجه
به مسأله ایوند اعضا  ،غیر قابل قبو میباشد و در خصوص ایوند مغت نیت ،اگر چه هنوز علم،

190

پژوهشنامه معارف قرآني؛ سال  ،۱۲شماره  ،۴۴بهار ۱۴۰۰

نتوانسته آن را عملی کند ،اما امکان آن ،وجود دارد وچون تمام تفکرا ،،احساسا ،،عواطف و
انسان ،مربو به روا انسان اس( :اگر چه جسم ،در این امور بیتاثیر نیس ) :هر نوع جابجایی و
ّ
ایوند این اعضا  ،نمیتواند تشخ بدن انسان را تغییر دهد ،اس بهترین تفسیر از جت اصلی
میتواند همان ژن یا DNAباشد
و باالخره نکتۀ دیگر اینکه ،همننانکه سابق بر این گفته بودیم میان روا و جسم انسان ،ایوندی
ناگسستنی وجود دارد بدین صور ،که هر بدنی بر اسا ساختار درونی خود  ،روا خاصی را
از عالم امر (عالم غیب) میطلبد اس از نظر عقلی ،میتوان گف :که شبیهسازی واقعی در این
دنیا ،امکان ندارد ،زیرا بر اسا

این نظریه ،دو بدن مشابه و عین هم به وجود میآیند که دارای

ارواا متفاو ،هستند که این امر ،از نگاه رلسفی امکان ندارد ،زیرا هر جسمی ،روا منحصر به
رردی را میطلبد و امکان ندارد ،دو جسم با  DNAمشترک باشند ،درعین حا دو روا داشته باشند
(از نظر عقلی ،امکان شبیهسازی مطلق در این دنیا وجود ندارد و شبیهسازی در دنیا ،باید نسبی
باشد) اما این مسأله ،در عالم دیگر(آخر )،که روا اخروی ،همان روا دنیوی اس ،:دیگر این
اشکا عقلی را تولید نمیکند ،در حقیق :میتوان گف :خداوند با  DNAمشترک بین جسم دنیا
و جسم آخر ،،بدنی شبیه به بدن دنیا در آخر ،،به وجود میآورد و همان روا را که مدتی در دنیا
بوده و سپس به عالم برزخ ررته (و مدتی با بدن مثالی زندگی کردهاس ):وارد بدن اخروی میکند
براسا یارتههای علم تجربی نیت ،شکلگیری همان بدن با همان خصوصیا ،،محا نیس،:
ّ
بلکه با وجود تنها یک سلو  ،از بدن قبلی ،میتوان از طریق ررایند شبیهسازی سلولی ،موجودی
همانند موجود قبلی را ایجاد نمود و این امر ،به لحاظ عقلی محا نیس :و امکان وقوعی دارد و
این یارته تا حدودی بر امکان شکلگیری معاد بر اسا تعریف مورد نظر ادیان نیت ّ
صحه میگذارد
و محا بودن آن را رد میکند
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 .۴بحث و نتیجهگیری
این مقاله با محوری :یک ساا اصلی حو یکی از مسایل اساسی معاد شکل گرر :و آن
اینکه از نظر قرآن ،چگونه بدن انسان در قیام :باز میگرددب این اژوهش با نگاه وتفسیری علمی
از بازگش :بدن انسان در قیام :با استناد به آیه 51سورۀ یس ارداختهاس :و همننین آرا مختلف
مفسران دربارۀ چگونگی بازگش :بدن در قیام :از جمله نظریه عینی ،:نظریه مثلی :و نظریه
اشتداد وجودی نفس ،طرا و نقد و بررسی شد و میتوان نتیجه گرر :که معاد جسمانی که در قرآن
بدان تصریح شده ،اگرچه دارای تعابیر مختلفی اس ،:اما با استناد به برخی آیا ،مورد اشاره،
می توان آنها را در جه :واحد ،هدای :نمود وتفسیری را ارائه نمود که هم توضیح روشن از معاد
جسمانی را داشته باشد و هم با ظاهر آیا ،،مخالف :صریح نداشته باشد و در عین حا بتوان گف:
که تمام این تعبیرا ،،عموه بر مستندا ،عقلی و وحیانی ،منطبق بر نظریا ،علمی و تجربی نیت
می باشد به این صور ،که خداوند ،از اجتا اصلی بدنی که در زمان طوالنی اس از مرگ ،تبدیل
به خاک شده و تمام سلو ها واتمهایش در دیگر موجودا ،قرار گررته ،چیتی را محفوظ نگه میدارد
( )DNAو در قیام :بعینه همان را محشور و اندامهای متناسب با خصل:های روا انسان را با
همان ساختار ژنتیک به وجود میآورد(در حقیق :آن را بارور میکند) و در عین حا  ،لتومی به
ّ
بازگش :عین سلو ها و اتمهای دنیوی نمیباشد حاصل آنکه ،تأکید بر تفسیر خاص از واژه

ِ
ب ال هذنَب داش :و نیت انطباف این تفسیر ،با نظریه
«يَنسلُو َن و استفاده از روایتی که تعبیر « َع ْج ُ
شبیهسازی ،نتیجهای ارائه نمود که بدن انسان ،از جت اصلی باقي مانده از بدن دنیوي ،شکل

میگیرد که آن جت اصلي ،مبدأ ایدایش بدن اخروي میشود

منابع
1

قرآن کر یم.

 2ابن سینا ،حسین ( )1364النجاة تهران دانشگاه تهران
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 3ابوداود سجستانی ،سلیمان بن اشعث (1410ف) سنن ابی داود تحقیق
محمدمحی الدین عبدالحمید بیرو ،دارالفکر
 4حقی بروسوی ،اسماعیل (بی تا) تفسیر روح البیان ج ،7تهران دارالفکر
 5حلی ،حسین بن یوسف مطهر (بی تا) کشف المراد فی شرح تجر ید االعتقاد قم
مکتبه المصطفی
 6راغب اصفهانی ،حسین ابن محمد (بی تا) المفردات قم موسسه تحقیقا ،ونشر
معارف(اهل بی):
 7ریفکین ،جرمی ( )1382قرن بیوتکنولوژ ی ترجمه حسین داودی تهران صبح
 8سمرقندی ،نصرابن محمدابن محمد (بی تا) تفسیر بحرالعلوم ج ،3بیرو،
دارالفکر
 9صحیح مسلم بشرا النووی (بی تا) کتاب الفتن ج ،18بیرو ،دارالفکر
 10صدرالدین شیرازی،محمدابن ابراهیم قوام ( )1385اسرار الیات تحقیق سید
محمد موسوی تهران حکم:
 11صدرالدین شیرازی ،محمد ابن ابراهیم قوام ( )1368الحکمة المتعالیة فی

االسفار االربعه ج8و ،9قم مکتبة المصطفوی
 12صدر الدین شیرازی ،محمد ابن ابراهیم قوام ( )1382الشواهد الربوبیه فی

المناهج السلوکیه تصحیح و تعلیق آشتیانی قم بوستان کتاب
 13صدر الدین شیرازی ،محمد ابن ابراهیم قوام ( )1366تفسیر القرآن الکر یم ج،5
قم بیدار
 14صدر الدین شیرازی ،محمد ابن ابراهیم قوام (بی تا) المبداء و المعاد قم مکتبه
االسممیه
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 15صادقی تهرانی ،محمد (1419ف) البالغ فی تفسیر القران ج ،1قم موسسه
اسماعیلیان
 16طباطبائی ،محمد حسین (1417ف) تفسیر المیزان ج17و ،19قم درتر انتشارا،
اسممی
 17الطوسی ،نصیر الدین و الحلی ،حسن ابن یوسف (بی تا) کشف المراد فی شرح

تجر ید االعتقاد قم مکتبة المصطفوی
 18طیب ،سید عبدالحسین ( )1378اطیب البیان ج ،11تهران انتشارا ،اسمم،
تهران
 19رخر رازی ،محمد ابن عمر ( )1340چهارده رساله امام فخر رازی تصحیح سید
محمد باقر سبتواری تهران دانشگاه تهران
 20الهیجی ،عبدالرزاف ( )1372سرمایه ایمان تهران التهرا
 21معرر ،:محمدهادی ( )1377التفسیر و المفسرون فی ثوبه القشیب مشهد
الجامع الرضویه للعلوم االسممیه
 22معین ،محمد ( )1371فرهنگ فارسی ج ،3تهران امیرکبیر
 23مکارم شیرازی ،ناصر ( )1374تفسیر نمونه ج ،22تهران دارالکتب االسممیه
 24مهاجری ،عبدالرسو ( )1381گزارشی پیرامون شبیهسازی قم درتر مطالعا،
زنان ،قم
 25هابرمس ،یورگن ( )1395مهندسی ژنتیک آینۀ سرشت انسان تاملی در مسائل

اخالقی و حقوقی و فلسفی شبیهسازی انسانی مترجم یحیی امانی تهران نقش و
نگار

