
 

 

  
  
  
  
  

   دگاهیدر د یمعاد جسمان تیفیک
  یاصفھان یغرو نیعالمه محمدحس

  ■نيا محمدرضا ارشادي

  چكيده
ترسيم كيفيت معاد جسماني، از معضـالت باورهـاي دينـي اسـت كـه از ديربـاز مـورد بررسـي         

 متقابل كشانده است. برخي معاد جسماني  قطبدو  بهبوده و انديشمندان اين حوزه را باوران  دين
اصول حاكم  اند. روي آورده يبدن معادمعاد در  نحصاررا  به كلي انكار كرده و در مقابل برخي به ا

، زاويه افتراق را با ديدگاه ديگـر اسـتوار سـاخته و سـبب تنـوع آرا      بر معرفت نفس در هر ديدگاه
ريزي شده تا با هماهنگي متـون دينـي، بيـان     است. در نظام حكمت صدرايي، اصولي پي گشته 

پذير شود. حكيم مؤسس، آقاعلي مدرس با احساس درانداختن طرحي نو، با رويكرد  كيفيت توجيه
، به نظريه خاصي درباره معاد بدن پرداخت. طـرح وي مـورد اسـتقبال    »سوي نفس يا بهبدن پو«

نظران قـرار نگرفـت، ولـي از سـوي برخـي پذيرفتـه و تأييـد شـد. از آن جملـه عالمـه            صاحب
هاي حكمـت متعاليـه،    مايه تبع استاد و با توجه به درون محمدحسين غروي اصفهاني است كه به

كوشد با  ر استاد خود پرداخت. اين وجيزه از آن نظر اهميت دارد كه مياي به احياي نظ در وجيزه
سازي نوين از اصول حكمت صدرايي، نظريه آقاعلي حكيم را بـا ابهـام كمتـر و تلخـيص      مرتب

ها با پيشينه  پذير كند. نظر وي در بخش مباني با زمينه صدرايي و در بخش رهيافت بيشتر توجيه
اي از مباني متعالي و پايبنـدي بـه مواضـع     مدرس نمود دارد. آميزههاي استادش آقاعلي  رهيافت

   .كالمي، رهاوردي نو براي پردازش كيفيت معاد جسماني در منظر عالمه اصفهاني است
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  مقدمه
 ولـي ، است» معاد روحاني«اصطالحي كالمي و برگرفته از مقابله اسمي با » معاد جسماني«

عبارات قرآني و روايي مربوط به معاد جسماني،  است.  اين تعبير در متون ديني وارد نشده
جا با طي  و از همين است طور كلي احياي مردگان ناظر به احياي اجزا و اعضاي بدن يا به

  جاري شده دانشوران گفتاره و در گرديدبدني به معاد جسماني طي طريق  دو گام از معاد
همه دانشمندان اسالمي، معاد  همانند است. در نظر عالمه آقا محمدحسين غروي اصفهاني

جسماني و معاد بدني درباره حشر انسان مترادف است و اهميـت پـردازش بـه تحليـل و     
رغـم   بـه  ولـي گوياسـت،   آن به حقه شرايع همه روست كه زبان اثبات معاد جسماني ازآن

به اين بداهت نيست و بر مقدمات و مباني عميق فلسفي  ،توجيه مستدل و بيان كيفيت آن
تـوان ميـوه مقصـود چيـد. عالمـه       و عقالني متوقف است و از ظاهرگرايي اشـعري نمـي  

ن مباني ديني، اي-اصفهاني با اختصار و ايجاز طي پنج مقدمه متشكل از اصول كلي فلسفي
آورده تا در راستاي مباني صدرايي به اثبـات مطلـوب بپـردازد،     اي موجز گرد  را در رساله

 اسـت؛ بـا صـدرا در اسـتنتاج از رابطـه نفـس و بـدن بعـد از مـرگ         او نقطه افتـراق   ولي
طرفه نفس با بدن بر اثر تعلـق بـه ودايـع     رغم رخداد مرگ، هنوز رابطه يك بهكه  اي گونه به

و  هـد شود بدن به تكامل جوهري ادامه د مي سببن برقرار است، و همين امر نهاده در بد
  در بعث به روح خود بپيوندد و معاد جسماني را شكل دهد.

  بدن و نفس متقابل رابطه
اي است كه در توجيه كيفيت معاد جسـماني   ترين مسئله تبيين رابطه متقابل نفس و بدن، مهم

كند. در حشر جسماني، منظور از جسم همان بدن است، ولـي چـون واژه بـدن     نقش ايفا مي
  برانگيز است، بايد پيشاپيش معلوم شود منظور از بدنِ مبعوث در رستاخيز چيست.   ايهام
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از عناصر گوناگون است كه با تغذيه از طبيعت با هيئتي تأليفي بدن محسوس، تركيبي 
عنـوان   از بدن، جمع اين اجزا در كنار يكديگر به است. اما در اين مبحث منظور گرد آمده 

بلكـه پـس از ايـن تجمـع، وحـدتي       ،مرتبط يا مرتبط و همساز نيستنااي از عناصر  توده
كند و منظور از بدن، همـين   روح را پيدا مي زيستي با هم گيآيد كه شايست مي پديدتأليفي 

اساس تجرد روح، تأثير و تأثر روح مجرد و بدن جسماني نـاممكن   تجمع تأليفي است. بر
سـازي بـا طـرفين را دارد، ايفـا      حلقه ميانجي را روح بخاري كه واجد شرايط هم و است
  ).134ص ،1364كند (غروي اصفهاني،  مي

از  ،رو آيـد. ازايـن   نفـس و بـدن اسـتوارتر مـي     ميـان گاري ان ضمير اين تحليل، بر تثنيه
گـري روح بخـاري بـين     تعبيرات متعالي صدرايي در آن خبري نيست و از نياز به واسـطه 

» لنفس کل القویا« است. اما بر مبناي صدراييِ  نفس مجرد و بدن مادي سخن به ميان آمده
رتبـه روح بخـاري و سـپس    و تنزل روح در مراتب نزولي، اين خود نفس است كـه در م 

كوشـد   مـي  يو رو، نيا). از150ص، 8 ج ق،1410صدرالدين شيرازي، (اعضا حضور دارد 
 ،هاي متعالي هماهنگ سازد تا با آنها به مقصود نايل گردد و در اين راسـتا  خود را با آموزه

 بدن طبيعي و جسماني، قطعاً ،در نظر وي جايگاه بدن و منظور از آن اهميت خاصي دارد.
بلكه بدني است كه مبدأ جنس طبيعي و ماده نفس باشـد.   ،در معاد جسماني منظور نيست

» روح بخـاري «ماده نفس يعني جهت بالقوه در نفس، جسم بما هو جسـم نيسـت، بلكـه    
روح بخـاري نـه از حيثيـت مـاده و     البتـه  . سـت است كه مبدأ حيات ساري در همه اعضا

ه اعضـا از حيـث مـاده    ك . چناناستنفس ناطقه  كه متعلق و حامل نظرجنس، بلكه از آن 
اعدادي براي حدوث روح بخاري، با روح بخاري متحدنـد، روح بخـاري هـم از همـين     

بودن، با نفس متحد بالذات و بدون واسطه است و نفس  يعني نقش ماديت و بالقوه ،حيث
مراتـب نفـس بـه     تعبير شايسته آن است كه همه از ،رو با اعضا بالواسطه اتحاد دارد. ازاين

بسيار اهميت دارد؛ زيرا اگر به اين حيثيت نظر نشـود،   يادشدهشمار آيند. توجه به حيثيت 
از حيثيت ديگر همه اعضا و روح بخاري، صور بالفعلي هستند كه ربطي به نفس ندارند و 

سرچشـمه  اختالف در تركيب اتحادي يا انضمامي نفس و بـدن از همـين نگـاه متفـاوت     
ب دانسـت؟ عالمـه تعيـين موضـع قصـرانگارانه را      ئصـا  يـك را  بايد كدام نوناك. گيرد مي
بيند نظر را به اين مطلب جلب كنـد   رود و بهتر مي سوي گزينش پيش نمي پسندد و به نمي

 ،است. بنابراين  كه اتخاذكننده يكي از دو سويه، از گذرگاه كدام حيثيت به نتيجه معبر زده
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اظر داراي دو چشم بينا باشـد و بـا نظـر صـائب بـه تعيـين       كند ن بصيرت نقادانه اقتضا مي
  ).135ص ،1364مطلوب بپردازد (غروي اصفهاني، 

زيرنهاد اين تحليل را كه با تأكيد بر وحدت نفس و روح بخاري و بدن متمركز است، 
كند. مساوقت وجود و وحـدت، برگشـت    هاي مبسوط حكمت متعاليه تأمين مي مايه درون

بودن وحدت براي كثرت، از مطالـب پرتـوافكن بـر     و اصل و غايت هر كثرت به وحدت،
وحدت نفس در بنيه حيواني، و وحدت مبدأ آثار و افعال گونـاگون نفسـاني و جسـماني    

). نفس با وحدت خـود متضـمن همـه    133ص ،8 ق، ج1410، دين شيرازي(صدرال است
 هسـتند متخالف در نشئه بدن، و متحد در نشئه نفس  قواي مدرك و محرك است كه نوعاً

  ).149، ص8، ج(همان
انگار بـه هسـتي و كـاربرد آن نيـز اقتضـا دارد در مـوارد        نگرش يگانه ،از زاويه ديگر

وحدت شخصي درباره مقادير و زمان  .مختلف به آموزه وحدت وجود، يكسان نظر نشود
معنا و بـروز خـاص خـود را     هر مورد، در و موجودات تدريجي و اعداد و اجسام طبيعي

محـال اسـت    ،بنـابراين  .غير از جواهر مـادي دارد  حكميدر جواهر مجرد همچنين  ؛دارد
جسم واحد بر اثر نقص وجود و ضيق گنجايش، موضوع اوصاف متضاد باشد. بـه همـين   

قوا فـرق دارد. امـا جـوهر نفسـاني بـا       ديگردليل، در بدن انسان موضع چشم و گوش و 
ت و كمالش آيند و هرچه تجرد انساني و قو همه متقابالت در او گرد مي ،كه دارد وحدتي

 ،تر است. بنـابراين  اش به اشيا بيشتر و همگرايي متخالفات در او افزون افزايش يابد، احاطه
كنـد و   رسد كه هيئـت وجـود را در ذات خـود اسـتيفا مـي      با تدرج در كمال به جايي مي

 گردد. مي جهان محسوس جهاني عقالني در موازات

ن است كه مدرك جميع ادراكات حسي و خيالي و عقلـي و فاعـل   آرهاورد اين نگره 
جميع افعال طبيعي و حيواني و انساني در انسان همان نفس مدبر است. اين نفـس اسـت   

كند و هموست كه به مرتبه عقل فعال و مافوق  كه به مرتبه حواس و ابزار طبيعي نزول مي
زيرا سعه وجودي او پرتوافكن به اطراف و اكنـاف بـدن    ؛دماين واحد صعود مي آن، در آنِ

شود و با امر الهي فرود به منازل قـوا   است. ذات نفس متطور به شئون و اطوار مختلف مي
د، حكمش حكـم  ماين كه به ساحت مواد و اجساد تنزل مي و هنگامي ،كند و اعضا پيشه مي

يقت جوهرش اگـر تماميـت بپـذيرد، همـه در او بـا      قواست و هنگام رجوع به ذات و حق
  ).190ص ،9 آيند (همان، ج وحدت گرد مي



 
 

 

136 

يز 
،پاي

سوم
ره 

شما
وم، 

ل س
سا

13
95

  

مشـير بـه    ،نظر آيه بودن همين نگاه توحيدگرايانه است كه همه موجودات را از وجهه
بايـد وحـدت را دارا باشـند و نفـس انسـان از منظـر        ،رو دانـد و ازايـن   وحدت الهي مـي 

نحـو وحـدت    متفرقـات بـدني و قـوا و آالت را بـه     گري از عالم ربـوبي، جميـع   حكايت
صدرا رابطـه نفـس و بـدن را بـا ايـن       ).122ص ،8 مجموعي، در خود داراست (همان، ج

هـاي   و بـراي تصـوير بـدن در مراحـل مختلـف گونـه      اكند.  مشي توحيدگرايانه تبيين مي
كند كه هركـدام   ميانسان برزخي و انسان عقلي تقسيم  ،وجودي انسان را به انسان طبيعي

سـايه و   ،اعضا . قواي بدني وآيد به شمار ميظل و سايه  ،ديگري با تمام قوا و اعضا براي
نفسانيِ برزخي، سايه و نماد ، و انسان برزخي با تمام قوا و اعضاي ندنماد براي نفس مدبر

 بدن طبيعي به دو مرتبه سايه بـراي رتبـه عقلـي انسـان اسـت      ،بنابراين .انسان عقلي است
  ).  70ص ،9(همان، ج

در تصوير معاد جسـماني،  را بر اساس مشي توحيدگرايانه، صدرا نتيجه اصول دهگانه 
دانـد و بـدن مثـالي در نظـر اشـراقيون يـا بـدن         منتهي به عينيت بدن دنيوي و اخروي مي

مجموع بدن و نفس با شخصـيت حقيقـي    ،به نظر او شمارد. ميبرعنصري مباين را مردود 
وي اين نظر خود را مطابق شريعت و موافـق برهـان و حكمـت اعـالم      .ندگرد مبعوث مي

معاد عين اجـزا و اعضـا بـه آخـرت     » لزوم عود كل«گروي قوا و طبايع، و  كند و غايت مي
) و عينيتي كه از 198، ص9، جبلكه با عينيت صوري (همان ،نه با عينيت مادي ولي ،است

نـه از   ،از حيث صورت اسـت  ،شود شت ميآيات قرآني درباره بدن دنيوي و اخروي بردا
زيرا مشهود است كه در حيات دنيوي بدن در تحول و انتقال و تبـدل و زوال   ؛حيث ماده

پـس   .شـود  شخصيت انسان دچار خدشـه نمـي   ولي ،گاه باقي نيست است و عين آن هيچ
 ،9، جتوان به عينيت بـدن دنيـوي و اخـروي از جهـت مـاده رأي داد؟ (همـان       چگونه مي

  ).32ص

  بدن و نفس بين معلولي و علّي رابطه
بيند و  برقرار ميرا اي ديگر رابطه عليت و معلولي طرفيني بين نفس و بدن  عالمه از زاويه

هـاي   مايـه  بـر درون  كوشـد  ميآيد،  با همه ثنويتي كه بين دو طرف در اين رابطه به نظر مي
حكمت متعاليه مبني بر اتحاد بين نفس و بدن تحفـظ نمايـد. در ايـن رابطـه بـدن علـت       
اعدادي براي نفس است و نفس علت ايجابي براي بدن. حدوث نفس مشروط بـه وجـود   

ـ  ستروح بخاري، و روح بخاري مشروط به تركيب خاص بين اعضا ين د. اين شـرطيت ب
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ري اعدادي براي مشروط را دارنـد، و مشـروط بـراي آنهـا     معناست كه هركدام نقش فراو
الوجود. فـيض   الوجود است نه مامنه معناي فاعل مابه نقش ايجابي دارد. ايجاب در اينجا به

رسـد. ايـن انگـاره بـا      كند و به روح بخاري، و از او به اعضا مـي  وجود از نفس مرور مي
) و برقـرار  135، ص1364، كمك تركيب اتحادي بين ماده و صـورت (غـروي اصـفهاني   
يابد؛ اعضا براي روح بخـاري   بودن نسبت بالقوه و بالفعل بين آن دو، توجيه خود را بازمي

علت اعدادي و روح بخاري براي نفس علت اعدادي، و بالعكس اين رابطه از سوي نفس 
گـردد. پـذيرش فعليـت     اعضا، تبديل به ايجاب مي برايروح بخاري و روح بخاري  براي
انجامـد و اتحـاد اعضـا بـا روح بخـاري و روح       قوه از بالفعل به اتحاد بين طـرفين مـي  بال

 ،9 ق، ج1410، شـيرازي  يندصـدرال ؛ 136ص همان،(سازد  گر مي بخاري را با نفس توجيه
  ).  3ص

كننده تركيـب اتحـادي اسـت. در تركيـب اتحـادي       بر اين، جعل واحد تضمين افزون
زيرا اسـتقالل در جعـل و ايجـاد بـه اسـتقالل در       ؛متحدين مجعول به جعل واحد هستند

در نتيجـه،  شان به اعتبـار.   اتحاد بين دو متحد، بالذات است و اختالف و انجامد، وجود مي
مجعول بالذات اسـت، نقـش فاعـل را    كه هرگاه دو مجعول به جعل واحد باشند، صورت 

  ).  136ص ،1364(غروي اصفهاني،  براي مجعول بالعرض، يعني ماده دارد
د هريـك از مـاده و صـورت، داراي نقـش عليـت بـراي       شو با اين دو نكته آشكار مي

از دو جستار اتحـاد   .ماده نقش اعدادي و صورت نقش ايجابي دارد ، وليهمديگر هستند
آيد كه مناسبات ذاتـي بـين دو طـرف برقـرار      ، اين رهيافت برميگفته پيشنحو  و عليت به

، 1378 ،زنـوزي ؛ همانجاايجاب و اعداد وجهي ندارد ( اختصاص هريك به ،وگرنه ؛است
 ).89ص ،2ج

ماده و صـورت،   ميانصدرا با واكاوي دقيق مباني اين مطلب، از رابطه تركيب اتحادي 
آيد و عالمـه   دست مي به رابطه بين نفس و بدن پرداخته است. رهيافتي كه از اين رابطه به

متعاليه شاهد بود، ايـن اسـت كـه در ايـن      به آن نپرداخته و بايد در بسط تفصيلي حكمت
زيرا نسبت ماده  ؛تركيب، زوال و بقاي هريك از دو طرف مركب، به يكديگر وابسته است

در وجود خويش به صورت وابسته است  ،بنابراين .نسبت نقص به تمام است ،به صورت
ل عنـوان حامـ   چنين است، و تعين هر صـورت بـه مـاده بـه     و از سوي صورت نيز مطلب 

خود محـال اسـت و    خودي ناقص به ءعنوان شي وجود ماده به اساس، . برايناستتشخص 
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عـين همـين رابطـه و     .بايد چيزي به آن تماميت دهد كه صورت، علت تماميت آن اسـت 
بدن خاص خود در كون و فساد مالزمه  باهر نفسي  .نفس و بدن برقرار است ميانمالزمه 

عين همان صورت نوعي براي بدن و علـت صـوري    بودن، زيرا نفس از جهت نفس ؛دارد
 ماهيت نوعي نفساني است و بدن از جهت بدن بودن، ماده براي نفس متعلق بـه آن اسـت  

  ).  4ص ،9 ق، ج1410، شيرازي يند(صدرال
ـ اراا رأي مشهور حكمـا ارائـه   باشات ممكند اين توجيه را بر اساس  صدرا اعالم مي ه ئ

اقـدام   آن ماند و به بازسازي و تكميـل  ص خود غافل نميه نظر خائاز ارا است، ولي داده
صـور و اعـراض    ديگـر مانند  ،كند: نفس تا وقتي جوهر ضعيف و وجود خسيس دارد مي

زوال ديگـري را در پـي دارد،    ،طبيعي، نيازمند مقارنه با بدن طبيعي اسـت و زوال هريـك  
قي انفعالي طبيعي است غير از وجود تعل ،اي ديگر از وجود نفوس بشري داراي گونه ولي

گونـه اسـت و اگـر از حيـث نفسـاني كـه وجـود         كه اين وجود، متحصل به وجود مفارق
زيـرا ذاتـش    ؛دشـو  تدبيري و تعلقي اوست بركنار گردد، سبب نابودي مطلق ذاتـش نمـي  

شدن دوباره به مـاده   و چنين وجودي محال است بعد از جدا يافتهوجود متحصل مفارقي 
  ).جاانجامد (همان و همين بيان است كه به استحاله تناسخ مي ،باشدبدني تعلق داشته 

در سراسر تالش صدرا، آشكار است كه رابطه نفس و بدن، رابطه اتحـادي اسـت و از   
توان اين مطلب را به اثبات رساند، و تعدد آثار طبيعي مانند حـرارت و   زواياي مختلف مي

يه و توليد، و آثـار حيـواني ماننـد حـس و     برودت و جذب و دفع، و آثار نباتي مانند تغذ
مركـب   ،انسان بپنداردتخيل و افعال، و ادراكات نطقي دليل بر تعدد مبادي نيست تا كسي 

برخـي بـر    ،از صورت طبيعي و سه نفس نباتي و حيواني و انساني است. در سويه مقابـل 
ي حـدوث تـا   ر مقامـات از ابتـدا  ديگاين رأي هستند كه انسان، همان نفس عاقل است و 

ماننـد ابـزار    ،نفـس  در برابـر ر قواي بدني ديگو بدن و ، پايان عمر امور عارض بر اوست
در تكميل كار  تنهاو  ،در حقيقت و وجودش ندارد هيچ مدخليتي كه گر است براي صنعت

و حق ايـن اسـت كـه انسـان      ،نقش دارد. در نظر صدرا رابطه ابزارانگاري، درست نيست
، و در هـر  اسـت داراي نشئات و مقامات عقلي و خيالي و حسـي   دارد، ولي هويت واحد

 .)2ص ،9 ج ،250ص ،8 ، جهمـان اي اتحـاد دارد (  سه نشئه با عقل و خيال و حـس گونـه  
رود تا بـه   تدريج رو به ارتفاع پيش مي و به شود آغاز مي ترين منازل وجود انساني از پايين

تواند براي مخاطبان هوشمند اين مطالـب   قرآني مياشارات  .رسد درجه عقل و معقول مي
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را اثبات كند. صدرا در اين رهگذر آيات نخستين سوره انسـان را بـراي سـير تـدريجي و     
تـا درجـات   » شيئيت عدم قابل ذكـر «گيرد كه وجود انسان از  تكاملي نفس به استشهاد مي

تـأثير   ،حادي نفس و بدنترين نشانه رابطه ات است. مهم پيموده مسافت طويلي را » شكور«
آالم  همچـون بيماري بدني و جدايي از آن براي نفس  ،رو و تأثر در يكديگر است و ازاين

اسـت  چون نفس انسان، جوهري قدسي  ،ناگوار و دردناك است. بنابراين ،عقلي و وهمي
بعد از برگشت و  استكه ظل وحدت الهي  داردوحدت جمعي  ،و از سنخ ملكوت است

از تخيـل تـا    ،ل اسـت و در ضـمن خـود مراتـب قـواي حيـواني      عقـ  ذاتاًي به موطن اصل
، و قوا با همه كثرت و تفنن افعال، به ستيعني احساس را دارا ،ترين مراتب حيواني پايين

نفـس را از حـد    ،وجود واحد لطيف در نفس موجود اسـت. ايـن تجمـع و وحـدت قـوا     
تجـرد بـه مقـام طبيعـت و مقـام      رتبه كشد. نفس از اعال محسوسيت تا حد معقوليت برمي

هنگام لمس عين عضو  ؛شود ع و حواس مييدرجه طبا كند و هم حس و محسوس تنزل مي
واست، و با ارتفاع به مقام خيال، قوه مصـوره  المس و هنگام استشمام و چشايي عين آن ق

برسد و با هر عقل  يدسقتواند از اين منازل نيز رفعت يابد و به مقامات عقول  است و مي
   ).134ص ،8، جو عاقل متحد شود (همان

با اين نگرش، انسان در حيات دنيوي مجموع نفس و بدن است كه بـا همـه اخـتالف    
واحـدي كـه دو    ءشـي  ولـي و يك چيز هستند،  ندبا يكديگر، به يك وجود موجود  منزله

اصـل بـه    كـه بـاقي   و و ديگري ثابت ،پذير كه فرع و تباهي  شونده يكي تبديل دارد:طرف 
تر شود، بدن مصفاتر و اتصـالش بـه نفـس     آيد. هرچه نفس در وجود خود كامل شمار مي

 ،رسـد  هنگامي كه نفس به وجود عقلـي مـي   ، وگردد تر مي بيشتر، و اتحاد بين آن دو قوي
  گردند و هيچ مغايرتي بين آنها نيست.  يك چيز مي

يابـد و آن دو از   ر آخـرت تـداوم مـي   پيوند نفس و بـدن نيـز د   ،بر اساس همين نگره
و اين گمان عمومي مقبول نيست كه نفس بعد از تبـدل وجـود    ند،ناپذير همديگر گسست

شـود كـه لبـاس     گردد و مانند عرياني مـي  دنيوي به وجود اخروي، از بدن دنيوي جدا مي
اتـي  افكند. اين گمان بر اين مبتني است كه بين بدن طبيعـي كـه متعلـق ذ    خود را دور مي

براي تدبير نفس و تصرف بدون واسطه در آن است، و بين جثه جمادي كه بعـد از مـرگ   
شود، اشتباه رخ داده است. بدن حقيقي همان است كه سريان نور حـس   به دور افكنده مي
نه با واسطه جريان دارد و نسبتش با نفس نسبت پرتو بـه خورشـيد   و  و حيات در آن ذاتاً
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معناي نابودي قوا  مال عقلي انسان و انتقال از دنيا به آخرت نيز بهاست. البته تجرد و استك
شود و نفـس بـا اسـتكمال بـه      زيرا در اين مسير نشئات متبدل مي ؛و كماالت بدني نيست

گردد. نه اينكه برخي قوا مانند حساسه از بين بـرود و برخـي ديگـر ماننـد      عقل تبديل مي
گردد و  تر مي تر شود، قوا نيز كامل تر و رفيع كامل عاقله باقي بماند، بلكه هرچه ذات انسان

تـر و وحـدت و    كثـرت و تفرقـه در آن كمتـر و ضـعيف     ،تر شود رفيع ءهرچه وجود شي
  ).99ص ،9 تر گردد (همان، ج جمعيت شديدتر و قوي

با اين تصوير آنچه در فلسفه موروثي متداول است كه بين نفس و بدن رابطه عليت و  
  برقرار است، در حكمت متعاليه جايگاه قابل توجيهي ندارد.  معلوليت و ثنويت

  آن صعود و نزول وار سلسله ترتيب و وجود فيض بودن مند نظام
به تمهيد زمينه براي ابـراز نظريـه خـود     ،عالمه اصفهاني با تكيه بر قواعد موروثي فلسفي

د. در اين جهـت قواعـد   شوپذير  رود، تا هم اصل معاد و هم جسمانيت آن توجيه پيش مي
كنـد. بـر اسـاس نگـاه توحيـدي، فعـل        عقلي و حاكم بر همه، قاعده الواحد نقش ايفا مي

كه هـر   استواجب، همان وجود منبسط و رحمت واسعه و مشيت فعلي و فيض مقدس 
ممكن بالذات را فراگرفته است. ازآنجاكه ماهيات امكاني از جهت نيازمنـدي بـه مـدت و    

فـيض  » امكـان اشـرف  «، طبق قاعده اند ط، در قبول فيض وجود متفاوتشراي ديگرماده و 
عقول و سپس بـه عـالم نفـوس و از آنجـا بـه عـالم        ديگروحداني وجود از عقل اول به 

وگرنـه   بينجامـد؛ ، بايـد بـه صـعود     د. نـزول شو منتهي مي كند تا به هيوال طبيعت مرور مي
سـافل پـيش    بـراي فاسد طلب عالي  يتال نيزلغويت در فعل واجب براي طي اين مسير، و 

د تا پايان سلسله نظـام وجـود، بـه    شو ترقي از درجه قوه محض آغاز مي ،رو آيد. ازاين مي
كننده قوس صعود از اخس به اشرف  همان آغازش گره بخورد. قاعده امكان اخس، توجيه

  ).129ص ،2ج ،1378، زنوزي؛ 36ص ،1364(غروي اصفهاني،  است
ني در بيان كيفيت و ضرورت بعث را، صدرا در حكمت متعاليـه  نقش اين مبادي عقال

ترين  سوي فرازناك ترين و فرودين مراتب، به وجود از پايين ،است. به بيان او نهادينه كرده 
وجـود بسـان    .گـردد  برمـي  ،و به همان غايتي كه از آن هبوط كـرده  ،كند مراتب صعود مي

اين آيات بر آن داللت دارد:  كه چنان ؛خورد اي است كه اول و آخرش به هم گره مي دايره
ُکْم َتُعوُدوَن (

َ
ذِ ( و )29 )،7((اعراف )َکما َبَدأ ). 27 )،30((روم» )َیْبَدُؤا اْلَخْلـَق ُثـمَّ ُیِعیـُدهُ  یُهَو الَّ

اين منظر چيـزي كـه وحـدت    در  .گرايي در بينش به هستي است زيرنهاد اين نظر وحدت
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حتي كثرت هم معلول وحدت و مبدأ و مرجع آن وحدت  ؛مند نيست ندارد، از وجود بهره
ها و زمين پابرجاست، به وحـدت نفسـاني    طوركه به وحدت الهي آسمان همانپس  .است

غايت هستي، اتحاد قوا با بدن واحد است و اين پيكـر   ،بنابراين .نيز بنيه حيواني قوام دارد
د كه همـه موجـودات   شوتا اينكه به انسان بزرگ تبديل  داردات واحد و هويت نفساني ذ

 ،8 ق، ج1410، شـيرازي  يند(صـدرال  آينـد  به شمار ميآن  يمنزله اجزا و به اند در آن جمع
كـه   دارد آورد كه نفس درجاتي  ). عالمه اصفهاني از اين صيرورت چنين تعبير مي132ص

آمـاده بـراي وصـول بـه حـد ديگـري        ،و به هر حـدي برسـد   ،پردازد در آن به سلوك مي
گردد تا امكان اتصال به نفس كلي يا عقل كلي، كه شأني از شـئون حـق تعـالي اسـت،      مي

). اين تصويري 123ص ،2، ج1378، زنوزي؛ 137ص ،1364(غروي اصفهاني،  شودميسر 
د، و كـر جامع از نگرش به اصل معاد است كه بايد عود بدن و جسم را در پرتو آن تفسير 

  .دوري جستانگاري و دنياگرايي  در بازفهمي كيفيت معاد جسماني، از ماده

  جوهري حركت
از مباني قويم معرفت نفس در حكمت متعاليه، اصل حركت جوهري است. عالمه بر ايـن  

در مسير صعود و امتداد جوهري، در حال رشـد و عبـور از حيوانيـت بـه      سياق، نفس را
 ،1364دانـد (غـروي اصـفهاني،     انسانيت تا طي آخرين درجات نفس ناطقه رهسـپار مـي  

مايــه ايــن اصــل نفــيس در حكمــت  درون). 122 و 52، ص2، ج1378، زنــوزي؛ 137ص
ه اشـارات مصـرح بـر سـير     برگرفته از آيات كريمه است. در اين منظر، آيـاتي كـ   ،متعاليه

تحولي انسان دارد، آياتي است كه در آنها سخن از هبوط و گذر از مبادي و منازل وجـود  
است. البته انتقاالت و تحوالتي كه شخص واحد در راه » عليين اعال«تا » اسفل سافلين«از 

، مختص به نوع انسان است. اشيا اگرچه همه متوجه به حضـرت  پيمايد ميوصول به حق 
رسد، در غير نوع انسـاني   كند و به نهايت مي كه بر صراط مستقيم مرور مي آن ،الهي هستند

و به فرض كه آن نوع بخواهد به حضرت قدس واصل گردد، بايـد از نـوع    ،شود پيدا نمي
د و در وهله نخست به باب انساني و سپس به حضرت قدس وارد گـردد.  شوخود منتقل 
برعكس ترتيب ابتـدايي نزولـي    ،ترتيب رجوعي و صعودي گانه براي انسان در نشئات سه

سلسله رجوعي با حركـت   ، وليزيرا سلسله آغازين ابداعي و بدون زمان و حركت است؛
سـت و  ههايي سابق بر حدوث شخصـي مـادي    براي انسان هستي ،رو . ازايناست و زمان

حسب فطرت اصلي  انسان به ،كند. بنابراين متون دال بر عالم ذر نيز اين مطلب را تأييد مي
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از وجـود دنيـوي   و  گـردد  سوي آخرت روان است و به غايت مقصودش برمي تدريج به به
كند. تشبيهي كـه بتوانـد نسـبت دنيـا و      سوي وجود اخروي صوري طي طريق مي مادي به

آخرت را بيان كند، تشبيه دنيا به مهد و نسبت كودك در سن نوباوگي و بلوغ است. انسان 
كه  به مهد مكان و دايه زمان نيازمند است و هنگامي ،كودك تا ضعيف و ناقص استمانند 

به وجـود   و دشو از اين وجود دنيوي به وجود اخروي خارج مي ،به شدت جوهري برسد
  ).195ص ،9 ق، ج1410، شيرازي يندرسد (صدرال نفساني و استقالل جوهري صوري مي

كند جميع اجزاي اين عـالم   تصريح و تأكيد ميمندي از اين پايگاه قوي،  عالمه با بهره
اش، داراي حركت ذاتي و طالب كمـال ذات اسـت.    با چهره جبروت و ملكوت و ناسوتي

ند و شـو  برخي با تماميت نوع از دايره نوع خود خارج نمي اند. مختلف ها ذاتاً البته متحرك
گـذارد و اسـب نيـز     ميدرخت به سبيل حيوانيت گام ن مثالً .سلوكي به مافوق نوع ندارند

، پيوندد اي آسماني است، مي النوع خود كه فرشته بلكه به رب ،پيمايد سبيل انسانيت را نمي
دهد، تا به  در انسان چنين نيست و جنين سلوك خود را تا درجه نفس ناطقه ادامه مي ولي

 ،1364كه از شئون حـق تعـالي اسـت (غـروي اصـفهاني،      د نفس كلي يا عقل كلي بپيوند
  ).  122ص ،2، ج1378ي، ؛ زنوز137ص

ل نمايان در مقاصد معادي است. همه موجودات ئدر حكمت متعاليه اين مطلب از مسا
هـا   خود بر اثـر غلظـت حجـاب    اگر ند؛ حتيسوي خداوند بدون استثنا در حال سلوك به

ويـژه در   سوي خداوند در انسان و به اين حركت ذاتي و سير به ، وشعور به سلوك ندارند
  ).53ص ،9 ق، ج1410، شيرازي يند(صدرال نسان كامل آشكارتر استا

  گوناگون يها حركت در گوناگون اتيغا
در خروج از نوع و بقاي بر نوع متفاوت  ،رو . ازايناند ها در غايت حركت مختلف متحرك
 شـان  شوند و نهايت حركـت  از رسيدن به كمال خود از نوع خارج نمي پس. برخي هستند

 ، ولـي درخت سالك سبيل حيوانيت يا انسانيت نيست مثالً .همان ماهيت نوعيه تامه است
اي آسماني اسـت. قسـم    النوع مربي اين نوع است كه فرشته غايت نهايي آن اتصال به رب

مانند جنـين انسـان    ؛شوند ديگر از درجه نباتي و حيواني خارج و وارد قلمرو انسانيت مي
از حـد انسـانيت خـارج     ، وليجه نفس ناطقه برايش ممكن استكه توانايي وصول به در

كند تا به نفس  آمادگي ورود به حد باالتر را كسب مي ،شود. نفس به هر حد كه برسد نمي
 ،اتصال وجـودي اسـت   ،يا عقل كلي كه از شئون حق تعالي است متصل گردد. اين اتصال
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 ينصــدرالد؛ 137ص ،1364فاســدهاي بســيار (غــروي اصــفهاني،  نــه مــادي داراي تــالي
  .)144 و 99ص ،9 ج ،132ص ،8 ق، ج1410، شيرازي

   متحرك كمال با حركت غايت تناسب
د. از ماديت به تجـرد و از تجـرد   شو سوي كمال خارج مي از حد نقص به هموارهمتحرك 

به ثبات و از نفس به عقل و از دنيا به آخرت و از انفصال به اتصال و از فرق بـه جمـع و   
زيرا در همه تفاضل بـين كمـال و    ؛رود به قبض و از موت به حيات دائم پيش مياز بسط 

ي، زنوز؛ 138ص ،1364شرافت و لطافت و دوام و ثبات ملحوظ است (غروي اصفهاني، 
آيد كه اشقيا نيـز بـه ايـن اوصـاف      م پيش مي). از اين سخن اين توه102ص ،2، ج1378
بـه  . عالمه وفق مباني حكمت متعاليه ستمعنا و عذاب درباره آنها بي يابند دست ميكمال 

ه ئتمام پاسخ را ارا» ء بحسبهيش  کمال کّل «دهد. او با تصريح به جمله  اين مطلب پاسخ مي
بيند كه شقي به دركات هاويـه و سـعيد بـه درجـات عاليـه واصـل        دهد و منافاتي نمي مي
 ،1364اصـفهاني،  كنـد (غـروي    حسب اقتضاي هركـدام افاضـه مـي    زيرا مفيض به ند؛گرد
كمال وجودي حاصل از اسـتغنا از مـاده بـدني و     ميانمنافاتي ). در نظر صدرا نيز 138ص

هـاي   بين شقاوت و عذاب نيست، بلكه شدت يافتن وجود كه موجب خـروج از پوشـش  
 ،9 ق، ج1410، شـيرازي  يندگـردد (صـدرال   د، سبب شدت ادراك عذاب مـي شو مادي مي

تني بر آيات و روايات بـه تناسـب حشـر هـر موجـود بـا       صدرا با تحليل مبمال). 196ص
حتـي جمـاد و نبـات داراي حشـر مناسـب خـويش        ،پردازد. همه موجودات وجودش مي

بخشد. قواعد مبرهن و مؤيـد بـه    سوي خداوند هستند كه غايت وجودي آنها را معنا مي به
كه در طبيعـت   آيات فراوان در تعميم حشر به موجودات مختلف، بر اين مبنا استوار است

بلكه همه متوجه به غايـت مطلـوب و مناسـب     ،معطل، و در آفرينش آرامش وجود ندارد
  .)199ص ،9 ج ،249ص ،8 خود هستند (همان، ج

   بدن در نفس ودايع
آثاري دارد. بـه   يتأثير و تأثر متقابل هريك در ديگر و اتحاد نفس با بدن و اعضاي بدني،

و بـا   آيد دست مي بهاعمال و صنايع در نفس ملكاتي  سبب همين اتحاد است كه از تكرار
د. دقـت  شـو  تـر بـدون مهلـت و سـنجه صـادر مـي       تر و سريع رسوخ ملكات، افعال كامل

همـان مرتبـه نـازل ملكـه      ،كند كه عمل در تحقق خـارجي  شناختي اين را اثبات مي هستي
م بين اثـر و مـؤثر   زيرا مناسبت تا ؛نفساني است و ملكه نفساني مرتبه عاليه آن عمل است
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جـا نتيجـه    وجود دارد، و اثر در مرتبه ذات مؤثر به وجه اليق با آن موجود است. از همين
ماند كه از همين بقايا  جا مي در اعضا ودايع و آثاري به ،شود هنگام جدايي نفس از بدن مي
. البته اگر كسي داراي شهود قـوي باشـد   ؛توان تشخيص داد اين بدن از چه كسي است مي

سوي نفسي ديگر غير از نفس خودش بـه   درست نيست بدن بهشود  معلوم ميجا  از همين
يعني تعلق اين نفس به بدن ديگر معقول نيست (غـروي   ،ه مقابل آنك چنان ؛حركت درآيد

  ).102ص ،2، ج1378، زنوزي؛ 138ص ،1364اصفهاني، 
آيا ملكات در زندگي عارض بـر   :ن است كهآانداز در اينجا  ن و شبههنكته مفقود نامبي

تـوان در   مـي  ،معناي عروض بر بدن باشـد  گردد يا بر بدن؟ اگر رسوخ ملكات به نفس مي
فرض جدايي نفس از بدن هم معروض اين ملكات را بدن دانست و از آن تعبير آورد كـه  

ـ  انـد،  روشن است كه ملكات، نفساني وليهايي از نفس در بدن باقي مانده است،  وديعه ه ن
اسـت. ايـن     ه شدهئبدني. به عالوه، اين سخن با نگره ابزارانگاري بر رابطه نفس و بدن ارا

كـه   ،هاي حكمت متعاليه است نظر عالمه از مباني و رهيافت ترين نقطه عزيمت افتراق مهم
از اصول صدرايي آراسـته آيـد، شـايد بتوانـد      برگرفته گفته و عيناً اگر بتواند بر مباني پيش

. امـا پيشـاپيش صـدرا، ايـن     شمرده شودمبتني بر تحرير جديد از حكمت متعاليه نوآوري 
اسـت.   ده كرنگره را با هر دو مبناي عروض ملكات بر بدن و ابزارانگاري نفس و بدن نقد 

رسـد و ايـن    صدرا تأكيد دارد كه موضوع قريب براي نفس، جز با نفس به فعليت نميمال
د، و سپس نفس را دريافت كند، و شوفس متحصل محال است كه موضوع پيش از تعلق ن

اي در حفظ مزاج و قوام و تركيب بدن نداشـته باشـد. زعـم      بعد از آن هم نفس هيچ بهره
كنـد، و پـس از آن    مردم بر همين است كه مني با صورت معدني تحصـل پيـدا مـي    بيشتر

موضوع قريب  گونه نيست. نفس مقوم اما مطلب اين ،شود صورت نفساني به آن اضافه مي
رساند، و با مفارقت نفس موضوع قريـب فاسـد    خويش است و آن را به وجود بالفعل مي

نفس موضـوع   برايد و شو آن موضوع منتشر بود، نابود مي گردد و قواي نفساني كه در مي
دو فرض قابل تصـور   ،صورت گيرد. دراين آيد و حالتي ديگر به خود مي بعيد به شمار مي

يا نفس صـورتي   و دشو است: يا نوع و جوهرش كه به آن وسيله ماده نفس بود، نابود مي
  گذارد كه ماده را بر طبيعت خود باقي بدارد. در آن برجاي مي

» اسـتخالف «دور نيست، مشروط به اينكه كيفيت  اما صورت دوم چندان از دشواري به
: اگر اين صورت با فعل نفس پديد آمـده  كه پاسخ دهد مطلبقابل توجيه باشد، و به اين 
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رود و اگر فعل نفـس نيسـت و مـاده بـا صـورت ديگـري        با زوال نفس از بين مي ،است
و از  ،متحصــل شــده بــود، نفــس جــوهر محصــل بــراي مــاده مفــروض خــويش نيســت

نفـس و  جاست كه اگر كسي نتواند از اين تنگنا عبور كند، به رابطه ابزارانگاري بين  همين
 يندكلي مردود اسـت (صـدرال   اي كه با اصول مبرهن صدرايي به رابطه ؛آورد بدن روي مي

گويد كه در  ). به نظر صدرا، كسي از رابطه ابزاري سخن مي49ص ،8 ق، ج1410، شيرازي
نظر ندارد. حتي پيشوايان متأخر حكمت، با توجه بـه اينكـه    صناعت حكمت چندان امعان
انـد رابطـه    اش با صورتي ديگـر محـال اسـت، نتوانسـته     ويژه تحصل بدن پيش از صورت

داننـد. امـا طبـق بـاور      ابزاري را بين نفس و بدن تصحيح و توجيه كنند و آن را مردود مي
صــدرايي نفــس همــه قواســت و مجمــع يگانــه و مبــدأ و غايــت آنهاســت و دوگــانگي 

  ).135ص ،9ج ،52ص ،8 در رابطه ابزارانگاري معنايي ندارد (همان، ج شده پنداشته
تواند در صورت فايق آمدن بـر   ترين پيچش نظريه عالمه در همين نكته است كه مي مهم

توان اين توقع را  سادگي نمي مشكالت نظري، تحرير نويني را به دنبال داشته باشد، و البته به
تـا   توان به كيفيت تأثير نفس و بدن در همـديگر توجـه كـرد    به سامان برد. در اين راستا مي

بقاي تأثير نفس را بر بدن پس از جدايي يا استخالف آثار آن را، قابـل توجيـه و مقبـول يـا     
گفتار و كردار تـا هنگـامي   دهد  ناپذير و مردود دانست. توجه به اعمال بدني نشان مي توجيه

اي از بقا و ثبات ندارند، ولي از   كه در شمار هستي حركات و ماده تكويني هستند، هيچ بهره
ماند. اگر كارها و گفتارها تكـرار شـود، بـه     آيد كه مدتي باقي مي ها اثري در نفس پديد ميآن

). اشـتداد  291ص ،9 شـود (همـان، ج   انجامد و احوال به ملكات تبـديل مـي   استحكام اثر مي
شـود كـه    كيفيات نفساني به ملكه راسخ در نفس خواهد انجاميد؛ يعني صورتي نفساني مـي 

ترين دليل پيـدايش   گردد. مهم سهولت صادر مي مبدأ آثار مخصوص است و فعل بر اثر آن به
ها و صنايع است و تعليم و تربيت و تأديب نيـز از نتـايج    اين حالت در نفس انسان، مهارت

منزله نقوش و نوشتارهايي است كه  مطلب است. اين آثار حاصل در قلوب و ارواح بههمين 
ولِئَك َکَتَب فِ (شود. كريمه  بر لوح و صفحه پديدار مي

ُ
یماَن  یأ ) و 22 )،58((مجادلـه  )ُقُلوِبِهُم اْإلِ

» صحيفه عمـل «آيات بسيار ناظر به آن، بيانگر همان حقيقتي است كه در زبان شريعت به آن 
سـازد كـه آثـار و     ). توجه به اين مبادي ما را به اين حقيقت رهنمـون مـي  جاگويند (همان مي

توان از بدن به ملكات نفساني پي برد يا  ودايعي از نفس پس از جدايي قابل بقا نيست و نمي
  جا مانده است. قائل شد در بدن ملكات نفساني به
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   »ءالبقا روحانيت الحدوث جسمانيت« آموزه
شـود، نفـس در اول    كه ماده تا مستعد براي فيضان وجودش نباشد، موجود نمي نظراز آن 

گـردد، و   فطرتش انسان طبيعي بشري و بعد از آن انسان نفساني و سپس انسان عقلي مـي 
  .نيست فناپذير تجرد اثر بر بنابراين، و ؛شود مي ءالبقا  در وجود مستقل و روحانيت

دليل نيازش به ماده، رابطه نفـس و بـدن را آشـكار    تحليل چگونگي تعلق نفس در ابتدا و 
سازد. ازآنجاكه نفس هنگام تعلق، نيازمند ماده مستعد است، پس ماده نقش علـت اعـدادي    مي

براي نفس، و نفس عليت ايجابي براي بدن دارد. پس از جدايي نفـس از بـدن، نقـش علـت     
رود و بـا   ناسبت ذاتي از بـين نمـي  رود، ولي رابطه نفس با بدن بر اثر م اعدادي بدن از بين مي

استخالف آثار و ودايع در بدن جهت عليت ايجابي خود را براي بدن در حفظ بـدن و خـاك   
تر خواهدبود. به همين دليـل،   تر باشد، بدن در بقا قوي بخشد. هرچه نفس قوي آن استمرار مي
جابي، فاعل بـدن  شود. نفس به همين جهت اي شان فرسوده نمي حسب درجات ابدان مقربان به

سوي غايت كمال خود در آخرت در حركت است، كه  سوي نفس، يعني به است و بدن نيز به
البته بعد از صفاي بدن و خروجش از ماديت به تجرد و از تراكم به لطافت خواهد بود. پس از 

ت، شود و مانند قبـل از مفارقـ   انتهاي مسير بدن به نفس، فاعليت نفس بر بدن دوباره آغاز مي
يابـد. پـيش از مـرگ     اين رابطه با اندكي تفاوت در بسط و قبض و در فرق و جمع ادامه مـي 

نحـو قـبض و جمعيـت اسـت (غـروي       نحو بسط و پراكندگي بود و بعد از مرگ بـه  رابطه به
  ).103ص ،2، ج1378ي، زنوز؛ 139ص ،1364اصفهاني، 

رغـم آغـاز از مبـادي     بـه نظر عالمه از حكمت متعاليه است كه  اين دومين نقطه افتراق
تـوان اثـري    سپارد كه در حكمت متعاليه از آنها نمـي  النفس صدرايي، به نتايجي ره مي علم

به بقاي آثاري از » الحدوث و روحانیت البقاء جسمانیت «توان از آموزه  ديد. اينكه چگونه مي
تـا   اسـت  هنظـر نشـد   نفس بعد از مفارقت استدالل كرد، نقطه مبهمي است كه به آن امعان

ويژه با تأكيد بر لطافت و صفاي نفـس   به ؛بتواند با رهيافت صدرا از اين آموزه رقابت كند
كلي با حفظ ارتباط نفس بـا بـدن پـس از مـرگ ناهمسـاز       تواند به از بدن و تجرد آن، مي

  زيرا تجرد معنايي جز قطع ارتباط با ماده و آثار مادي به هر كم و كيف ندارد. ؛باشد
انگـاري بـين آن دو درسـت     ابطه عليت بين نفس و بدن، بر اسـاس ثنويـت  همچنين ر

عالمه نيـز   ودارد  تأكيد آن برانگاري كه در حكمت متعاليه  نه رابطه اتحاد و يگانه ،آيد مي
  آنها را از مهمات نظر خويش به شمار آورد.
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   نفس به بدن اتصال
سـوي   مدرس، با طي مطالب پيشين بـه تبع استاد خود آقاعلي  اي كه عالمه به رهيافت ويژه

از  ، ولـي دشو بود كه بدن دنيوي در رستاخيز به نفس متصل ميمسئله ين اآن رهسپار بود، 
جويد كه در حكمت متعاليه درست بـراي نتيجـه مقابـل بـه آنهـا       مباني و مطالبي بهره مي

در  نحـو كثـرت   رهيافت خود را بـر حضـور ذات بـراي ذات بـه     ايشاناستناد شده است. 
و مشاهده جميع جهات ذاتي و عرضي بدني و نفسـاني بـه شـهود حضـوري بـا       ،وحدت

، ناطق نآيات قرآني را بدون نام برد ،كهافزون بر آنبيند.  حضور ذات براي ذات استوار مي
  ).92ص ،2، ج1378ي، زنوز؛ 139ص ،1364داند (غروي اصفهاني،  به اين مطالب مي

يه، اين مطلب مبرهن است كه نزول از نشئه عقل شناسي حكمت متعال در مبادي هستي
 اسـت مقتضـي توحيـد كثيـر     ،به نشئه بدن، مقتضي تكثير واحـد و صـعود از نشـئه بـدن    

). در پرتو همين توحيد، بايد علـم حضـوري   353ص ،8 ق، ج1410، شيرازي يند(صدرال
امـت بـاقي و   هويات قوا را معنا كرد. آنچه در قي ديگرنفس به خود و هويت فراگير او بر 

زيرا با نفـس   هستند؛قوا، باقي به بقاي او  ، ولي ديگرنفس قائم به ذات است ،متميز است
). شرط حضور ذات براي ذات، انقطاع و تجـرد  250ص ،9 اتصال و اتحاد دارند (همان، ج

از دنيا و كشف پرده از چشم است كه نيروي ادراكي يكسـر تبـديل بـه قـدرت، و غيـب      
را نـاطق بـه    ). آيـاتي كـه عالمـه آنهـا     296، ص9ج ،گـردد (همـان   مـي تبديل به شهادت 

 ِکتاَبـَك َکفـی(داند، به تصريح صدرا از قبيل كريمه  هاي متعالي مي آموزه
ْ
ِبَنْفِسـَك اْلَیـْوَم   اْقـَرأ

كه در آن بر حضور كتاب نفس براي خويشـتن تصـريح شـده اسـت     است  )َعَلْیَك َحِسیباً 
  ).جا(همان

  اخروي بدن از مادي و يدنيو لوازم فقد
مشـكلي   ،. بنـابراين استالزمه توجه به عالم جمع و وحدت، الغاي جهات فرق و كثرت 

از وجـود طبيعـي،    پيشه ك چنان ؛در فقدان برخي مقامات الزمه بدن دنيوي و مادي نيست
نظير مطلب حالـت نطفـه و    ؛در مرحله وجود عقلي كلي يا نفس كلي اين لوازم ملغي بود

لوازم منوي و  ،الوجود با صورت انساني استبه صورت انساني، كه اگرچه متحد توجه آن
  ).139ص ،1364دموي و جسمي و حيواني با آن نيست (غروي اصفهاني، 

. نفس هنگـامي  استموجه  شناخت در حكمت متعاليه هاي هستي اين مطلب به تحليل
ه بـاقي نباشـد، بـه    د و در آن هيچ جهت نقص و حالت منتظرشوكه به عقل محض مبدل 
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 نيازمنـد و  پيمايـد  مياطوار مختلفي را  ،يابد. اما پيش از اين حالت استقالل ذاتي دست مي
در  زمـاني و  ،گاه در مقام نفـس و تخيـل   ،گاهي در مقام حس و طبيعتهمه آن قواست؛ 

بـه همـين حالـت     ،مقام عقل و معقول است. نفس تا به اين بدن طبيعي، تعلق ذاتـي دارد 
يابـد، اگـر از    يا به مقام عقل مجرد دست مي، وقتي از اين عالم انقطاع پيدا كرد ولياست، 

حسـب اخـتالف ملكـات و     و بـه  رسد، مييا به مقام مثالي و كامالن در علم و عمل باشد، 
  ).65ص ،9 ق، ج1410، شيرازي يندگردد (صدرال احوال به صورت مناسب متصور مي

كنـد و   رباره بدن، عالمه از اين رهيافت عبور مـي شدن به موضع صدرا د رغم نزديك به
  انديشد. بدن دنيوي براي اتحاد با نفس اخروي مي هاي ويژگيبه بقاي 

   رقيقت و حقيقت آموزه
شـان بـا يكـديگر     با همه تأكيدي كه بر تفاوت وجودي و ذاتي دنيا و آخرت و موجودات

ـ ارامتمركز است، بايد توجيهي بر حضور بدن دنيـوي در آخـرت    ه داد. عالمـه از آمـوزه   ئ
تـوان   يابد. بر طبق ايـن آمـوزه مـي    ام ميمطلبد و توجيه را ت حقيقت و رقيقت استمداد مي

بـا   ، ولـي گفت لوازم منوي و دموي و جسمي و حيواني بدن با نفس اخروي حضور دارد
؛ 139ص ،1364نه وجـود حقيقـي و مـادي (غـروي اصـفهاني،        ،اي و لطيف وجود رقيقه

  ).103ص ،2، ج1378 ،زنوزي
اينكه ميزان اين لطافت و رقت چقدر است و چه تفاوتي با نظـر صـدرا دارد، موضـع    

جاي خود باقي مانده است. پس از اين مقدمات است كه عالمه خود  ابهام به ده،وبپرسش 
  : كند را در آستانه ابراز نظر، و نفي نظر متكلمان و صدرا در يك رديف، ظفرمند اعالم مي

زيـرا   ؛معنـاي عـود روح بـه بـدن دنيـوي اسـت       منظور كتاب و سنت، نه به جسمانيِمعاد 
و نـه   ست،عقلي دارد و با آخرت بودن آخرت سازگار نيست و همان نشئه دنيا هايايراد

كـه نـه بسـان     اي گونـه  بـه  ؛معناي تعلق نفس به بدن صوري غيرمادي و غيردنيوي اسـت  به
دي باشد، و نه مانند بـدن دنيـوي منغمـر در مـاده     ، مجرد تام از ماده و صورت امتدا عقل
، بـا اينكـه آخـرت غيـر از بـرزخ اسـت (غـروي        اسـت در نتيجه اين بدن، برزخي  .است

  ).139ص ،1364اصفهاني، 

آيـد و نظـر خـويش را اعـالم      عالمه با اين موضع نقدي و سلبي، به مقام اثبات بر مي
  :  كند مي

چ حركتي برايش نيست و حركـت بـراي بـدن    نفس بعد از رسيدن به كمال ذات خود، هي
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زيرا حركت جز براي خروج از نقص به كمال نيست. بـدن اخـروي عـين     ؛نه نفس ،است
زيرا بقاي لوازم دنيوي، منـافي بـا حركـت طـولي از      ؛بدن دنيوي است نه با لوازم دنيوي

اسـت.  و نه با مجرد صورت امتدادي كه التزام به بـدن برزخـي    ،نشئه به نشئه ديگر است
عينيت حقيقي بدن دنيوي و اخروي با حركت جميع اجزاي بدن به عـالم آخـرت بمـاهو    

پس نبايـد گفتـه شـود     .نه فقط با مقوم هويت آن ،بدن و با همه مقومات بدني بدن است
  ).140ص ،به صورت نوعيه آن است (همان ءنفس صورت انسان است و شيئيت شي

آيـد و هـيچ الزم    در حكمـت متعاليـه برمـي    عالمه با اين تأكيد، به نفي اصلي مبـرهن 
ـ بيند كمترين توجيه در نفي آن ارا نمي كـه در رابطـه نفـس و بـدن كـه       درحـالي  ؛ه دهـد ئ

پيشاپيش از اصول حكمت متعاليه و از جمله همين اصل بهـره بـرد، بـرخالف نظـر وي،     
ت صـراح  توان مطلب را مشهود ديد. وي بدون پرداختن به هـيچ تحليـل و توجيـه بـه     مي

 ءنفس صورت انسان است و شـيئيت شـي  «اتكا بر  گيرد: چنين از نظريه خويش نتيجه مي
، براي كيفيت وجود بدن اخروي، با منطق قرآني منافـات دارد:  »به صورت نوعيه آن است

). 79-78 )،36((يـس  )قال من یحیی العظام و هی رمـیم قـل یحییهـا الـذی انشـأها اول مـرة(
  ).جا(همان

پردازد و سربسـته   گويي، عالمه به بيان ادله خود و نفي ادله رقيب نمي صراحتبا همه 
اكنون اگر محك بررسي به ميـان آيـد، بايـد     .داند و در پرده اين قاعده را منافي كريمه مي

سخن، بر تفصيل ادلـه رقيـب كـه آن هـم مسـتند بـه نصـوص قرآنـي و          بتواند اين كوتاه
نيـاز   بيبا همين اختصار از پرداختن به نظريه مورد رد  هاي عقلي است، فايق آيد تا برهان

  تواند نگراني امثال عالمه را برطرف كند.  باشد. يادآوري برخي نكات مي

  اخروي و دنيوي بدن عينيت ـ يك
نگراني امثال عالمه شده، ايـن اسـت كـه بايـد      سببچيز  رسد آنچه بيش از هر به نظر مي

همـاني مخـدوش    برخوردار باشند و با نظريه صدرا اينهماني  بدن دنيوي و اخروي از اين
هماني مردود است و سبب تبديل آخـرت   اين هم ه با نظر متكلمانك چنان ؛رسد به نظر مي
پردازد تا اين  به تحليل مي بارهاد. اما صدرا خود به اين معضل توجه دارد و شو به دنيا مي

شناسي بـدن دنيـوي    سي عينيت و هستيوهم را بزدايد. همه تحليل صدرا مبتني بر معناشنا
  و اخروي و اتحاد وجودي آن دو متمركز است.

از حيـث   ،شـود  عينيتي كه از آيات قرآني درباره بدن دنيوي و اخـروي برداشـت مـي   



 
 

 

150 

يز 
،پاي

سوم
ره 

شما
وم، 

ل س
سا

13
95

  

زيرا مشهود است كه در حيات دنيـوي بـدن در تحـول و     ؛نه از حيث ماده ،صورت است
شخصـيت انسـان دچـار     ، ولـي باقي نيست گاه انتقال و تبدل و زوال است و عين آن هيچ

توان به عينيت بدن دنيوي و اخروي از جهـت مـاده رأي    پس چگونه مي .شود خدشه نمي
). از آياتي كه داللت دارد انسانِ پديدآمـده  32ص ،9 ق، ج1410، شيرازي يندداد؟ (صدرال

گيرد، اين آيه  بلكه از صورت نفساني هستي مي ،يابد در آخرت، از ماده طبيعي تكوين نمي
  ).296ص ،9، ج) (همان61)، 56((واقعه )ما الَتْعَلُموَن  یَو ُنْنِشَئُکْم فِ (است: 

كـه مـورد تأكيـد قـرآن كـريم اسـت،       » يابي از نشئه اولي به نشئه آخرت راه«از موارد 
 ؛كنـد  راهنمـايي مـي  باشد كه به حقيقت بـدن اخـروي    تواند مطالعه درباره بدن دنيوي مي

ه شخصيت انسان در سير تحول و تبـدل بـدن دنيـوي از اوان طفوليـت تـا اواخـر       ك چنان
پس بقاي هويت منوط به صـورت   است؛اما بدن مدام در تغيير  ،سالي، محفوظ است كهن

توان دريافت بدن اخروي به ماده دنيـوي وابسـته نيسـت و بـه      است. از اين مشاهدات مي
نه به ماده آن.  ،ه هويت هر مركب به صورت آن بستگي داردك چنان ؛دنفس آن بستگي دار

نه به جسد. نقـش مـاده منحصـر در     ،بر اين مبنا، حيوانيت حيوان به نفس آن وابسته است
كـه   اي گونـه  به ؛حامل بودن قوه و امكان و موضوع بودنش براي انفعاالت و حركات است

به تمام حقيقت موجود اسـت. از   ءد، شياگر صورت مركب را بتوان بدون ماده فرض كر
كه نسبت ماده و صورت نسبت نقص و تمام است، اين ناقص است كه به تمـام،   نظراين 

نه برعكس. مطلب درباره ماهيات مركب از جنس و فصل نيز همـين اسـت    ،نيازمند است
  ).191 و 187، ص9، جكه فصل اخير همه نقش را در هويت دارد (همان

دادن بـه مراتـب و انحـاي وجـود موجـودات، مـورد        صدرا در توجهگويا همه تالش 
اعتنايي و اعراض قرار گرفته است. با اينكه عالمه خـود در مقـدمات توجـه دارد بـدن      بي
سوي وجود عقالني روان است، الزامات وجـود عقالنـي    سوي وجود نفساني و نفس به به

بـديهي اسـت وجـود      ه اسـت. مغفول واقع شده و دگرديسي، نتيجه ديگري به ميـان آورد 
براي انسان دوگونه  دهد. عقلي، اجمال وجود دنيوي است. صدرا اين نسبت را توضيح مي

وجود است: وجود اجمالي و وجود تفصيلي. تحقق وجود تفصـيلي بـا مـاده جـوهري و     
صورت اتصالي مقداري و صورت مبدأ نمـو و تغذيـه و صـورت مبـدأ حـس و حركـت       

شـود:   . با توجه به اين مبادي، در تعريف انسـان گفتـه مـي   استاختياري و صورت ناطقه 
كليات اين اجزا ترتب وجودي و تفاضل شـرافتي  ». جوهر قابل ابعاد نامي حساس مدرك«
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شود كه جميع آن معاني  وجود اجمالي به نفس ناطقه محقق مي ، وليو كمالي بر هم دارند
  ).188ص ،9، جتفصيلي با بساطت بيشتر در آن وجود دارد (همان

  مادي نه الهي رويكرد ـ دو
 ،رو ازاين .باشد ييهمگرا بدونگرا متفاوت و  در منظر حكيم متعالي، بايد افق نظر با مادي

زيـرا نگـاه    ؛دانـد  نمايـان مـردود مـي    گرا و دهري را از سـوي فيلسـوف   صدرا نگاه طبيعي
منحصر به برآمدن انسان از مركبات عنصري با دخالت اسباب سـماوي و   ،قصرگراي آنان

هاي زماني است كه در مرور زمان طـوالني بـه    قوابل زميني و حركات افالك و دگرگوني
كه آنان قلمـرو هسـتي را در نشـئه     گيرد سرچشمه ميپيوندد. اين آسيب از آنجا  وقوع مي

ـ  نيسـتند  مادي شيا،ا خروى،ا نشئه در اندندانسته  طبيعي منحصر كرده،  اسـباب  مجـرد  هو ب
و به همديگر تشبيه كـرد  را  انسان نبايد دوگونه هستي كه درحالي .آيند مي وجود به فاعلي

در جميع احكام همسان دانست. قرآن كريم در بسياري از آيات، سربسته بـه ايـن مطلـب    
ابتداي وجود آنـان اسـت    همانند ،تنبيه فرموده است كه انشا و ايجاد و اعاده امور اخروي

). 104 )،21((انبيـاء   )كَما بدأْنا أَولَ خَلْـقٍ نُعيـده  (  است:  فاضه خداوند بودهاكه به محض 
موجودات اخروي صور مستقل بدون ماده است كه سببي جز واهب صور نـدارد و صـور   

  ).216، ص9، جنه قابل (همان ،آنجا قائم به فاعل است
داند و ماننـد همراهـي سـايه و     دان را از لوازم نفوس اخروي ميدر اين فضا، صدرا اب

بيند كه به مجـرد ابـداع حـق اول و جهـات فـاعلي، بـدون        همراه مي ،صاحب سايه با هم
حسب ملكـات و   گيرد. هر جوهر نفساني مفارق، شبحي مثالي را به جهات قابلي وجود مي

مواد، به دنبـال خـود دارد كـه    هيئات نفساني و اخالقي بدون مدخليت استعداد و حركت 
بلكـه آن دو معيـت    ،خود منشأ آن است. وجود بدن اخروي مقدم بر وجود نفـس نيسـت  

  ).31ص ،9، جوجودي دارند (همان

   بيرق اتيبه نظر توجه ـ سه
هاي مخالف با فهم او از متـون   گويي به برداشت رقيب و پاسخ هاي ديدگاهتوجه صدرا به 

پردازنـد و از   اگرچه رقيبـان وي فقـط بـه رد و انكـار مـي      ؛و نصوص، قابل تحسين است
 :پرسـد  و با تمام حساسـيت از خـود مـي   ا ،رو . ازايناند ناتوان استوارتوجيه مبتني بر مباني 

بدن اخروي عين همين بـدن  بر اينكه تنافي نظر خود را با نصوص قرآني، كه داللت دارد 
  دنيوي است، چگونه بايد حل كرد؟
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ايـن عينيـت از حيـث صـورت      ولـي پاسخ اين است كه در اين مطلب شكي نيسـت،  
نه ماده. دليل مطلب هم استناد به چگونگي وجود دنيوي بدن است. بدن انسـان در   ،است

دنيا از اول عمر تا آخر با همه تغييرات و تبدالت، بشخصه باقي است و اين شخصـيت را  
در دنيا جهت وحدت و تشخص در بـدن هـر    هك كند. پس چنان از بقاي نفس دريافت مي

 ـ  ننـه خـاص و معـي   ـ اي مـبهم    فرد با همه تبدل در صفات، همان نفس اسـت بـا مـاده   
كنـد.   ماده مبهم تضـمين مـي    با بدن اخروي، نفسرا طور جهت وحدت بدن دنيوي  همان

م كنـد.  ت اعـال كند اين مطلب را با قـو  استناد صدرا متون بسياري است كه او را وادار مي
جـرد و  «برخي از اين متون رواياتي است كه درباره صفات ظاهري اهل بهشت تعبيـر بـه   

سال اعالم نموده يا به تغييرات بدني جهنميان و بـدتركيبي شـكل     يا جوان و در سي» مرد
  ).33ص ،9، جاست (همان  دهكرصورت حيوانات موذي تصريح  آنان و حشر به

  رتآخ با متناسب بدن حشر ـ چهار
توان كسي را مانند صدرا يافت كـه بـا نظـر بـه      پردازان در امر معاد، كمتر مي در بين نظريه

ـ حـل مناسـب باشـد و بتوانـد بـا ارا      تمام جوانب، به دنبال راه نقـايص   ،تـر  ه نظـر كامـل  ئ
متعارض را برجسته سازد. صدرا به دنبال واكـاوي اعتقـاد صـحيح مطـابق بـا       هاي ديدگاه

اصـرار  » عـود كـل  «رهان، با تأكيد تمام بـر حشـر جسـماني و لـزوم     شريعت و موافق با ب
و مناسـبت حشـر را    ،نـد كنبايد اين مطلب لغزنده، آخرت را به دنيا تبـديل   ، وليورزد مي

براي هر موجودي ناديده بگيرد. انسان و شـيطان و حيـوان و نبـات و جمـاد همـه داراي      
منظر اسـت كـه صـدرا مجبـور     ). از همين 199، ص9، جحشر مناسب خود هستند (همان

 معاد ،عقلي صوربر اين نكته تأكيد كند كه صور نفساني معاد صور طبيعي، و  پيوستهاست 
  ).  262، ص9، جصور طبيعي است (همان معاد

بايد حشر بدن را متناسب با وجود اخروي آن تفسير كرد، نه حشر بـا همـان    ،بنابراين
ه داد. پايگـاه كالمـي در   ئتا فقط بتوان تفسير عوامانه و سطحي از عينيت ارا ،وجود دنيوي

هاي جدي است كه به گردآوري اجـزاي پراكنـده بـدني و افاضـه      نظر صدرا، دچار آسيب
صورتي مشابه با صورت نابودشده سابق و عود روح از عالم تجرد قدسي بار ديگر به اين 

  ند.ا شدهمعتقد و تعلق به آن  بدن تاريك
كلـي   تـوان فهميـد ايـن برداشـت بـه      راحتي از تعابير قرآن كريم درباره رستاخيز مي به

، ايـن حقيقـت را   »قيامـت «مخدوش و بلكه مردود است. توجه به وجه تسـميه بعـث بـه    
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و بـه ذات   شـود  نياز مي بيكند و از آن  سازد كه روح از اين بدن طبيعي قيام مي آشكار مي
بـرعكس   گـردد؛  شود و بدن هم قائم به روح مـي  اش قائم مي ينندهكننده و آفر خود و ابداع

  اين دنيا كه روح به بدن قائم است. 
اجمال از بيان كيفيت رجـوع بـدن دنيـوي بـه نفـس       عالمه اصفهاني به ،از سوي ديگر

و  ،شـود  گذشته و بيان نفرموده آيا همه اجزاي بدن يا اجزاي اصلي به نفس برگردانده مـي 
جهت به استثناي رجوع بدن به روح، نه روح به بـدن، تفـاوت نظـر وي بـا      در اين اصوالً

نمايش عنايت خردورزانه  ،متكلمان چيست؟ بيان استحاله نظر متكلمان در حكمت متعاليه
  ).157، ص9، جسازد (همان رقيب را برجسته مي هاي ديدگاهبه 

ال كتـب قابـل   در نظر صدرا با اين طرز تفكر، مقصود تكاليف و ارسـال رسـل و انـز   
زيرا مقصود تكميل نفوس انساني و رها ساختن آنها از اين عالم پرتضـاد و   ؛توجيه نيست

خالصي از بند شهوات و مكان و جهات است، و اين تكميل و تجريد جز با تبـديل ايـن   
اخالد بـه  «پذير نيست. اگر قرآن كريم  نشئه فناپذير تجديدشونده به نشئه باقي ثابت امكان

كرده و اين جز براي اين نيست كه انسان از بدن و قيود بدن دنيوي مبرا  سرزنش را» زمين
تـوان نتيجـه    اكنون آيـا مـي   ،)158، ص9، جشود و به اتصال با قديسين دست يابد (همان

  پيوندد؟ گرفت كه بار ديگر بدن با قيود دنيوي به نفس مي

  نتيجه
حكيم آقاعلي مـدرس، بـا طـي     عالمه غروي اصفهاني بر اساس تقرير نظر استاد خويش،

همان رهيافت او را در كيفيـت معـاد جسـماني برگزيـده، در     ، طريق مباني حكمت متعاليه
ن آنها بر مباني مستحكم صدرايي تـالش خـود را سـامان داده اسـت.     ساختجهت استوار 

بلكه ناممكن است، وي مجبور است هم  ،رغم اينكه استنتاج نظر او، از آن مباني مشكل به
اش را  ازم منطقي آن اصول را كنار بگذارد و هم برخي اصول مغاير با مباني اتخاذ شـده لو

. نظـر  آورد پديـد مـي  به استخدام درآورد. اين امر تأمالت جدي در توفيـق تحليـل وي را   
ما را در آستانه انتخـاب بهتـر قـرار     ،هاي عالمانه و تطبيق و مقايسه جمعي به اين پردازش

  تر ياري رساند. تواند در گزينش نظريه موفق دهد و مي مي
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