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 چكيده
  حكمت متعاليه توانـست    ر اساس مباني  لهين اولين كسي بود كه ب     أ صدرالمت

ات تحـت  لـذّ ، بدني كه با صدراييطبق مباني    .معاد جسماني را تبيين عقالني كند     
  و شؤون عنصري از    ،ي يعني بدن ما، نه اين بدن متعين دنيو        ،تدبير نفس قرار دارد   

 بـدن  ي  بـه واسـطه  ، نازله نفس است و عمل نفس در عالم واقعي  بلكه نماد مرتبه  
ـ   ،بيگانه از نفس نيست     بنابراين بدن آلتي مستقل و     .گيرد صورت مي  ي  بلكه متجلّ
 هـم نقـش مباشـر را دارد و هـم          ، بدن در ارتكاب عمل    ، بر اين اساس   .نفس است 

 مستحق عـذاب و پـاداش   ، در آخرت،ين دليلمسبب پيدايش عمل است و به هم      
 .اسـت  خيـال    ي   بدن اخروي برآمده از خالقيت قوه      ، صدرا ي  طبق نظريه  .شود  مي

 ،اساس مباني صـدرايي    بر آقا علي مدرس است كه       صدرايييكي از مخالفان معاد     
گذارد؛ بنابراين پس از      كه نفس در بدن و اجزايش ودايعي به جاي مي          معتقد است 
 ،كنند و ايـن بـدن در آخـرت          به سمت تشكيل بدن كاملي حركت مي       مرگ، اجزا 

 بـدن   ي   دوباره تعلّق وي معاد جسماني را به معناي        .شود  ميدوباره به نفس ملحق     
  .داند دنيوي به نفس مي

آقـا علـي     -5 ،معاد جـسماني   -4 ،خيال -3 ،بدن -2 ، ناطقه نفس -1 :كليدي هاي  هواژ
   .لهينأصدرالمت -6  زنوزي، مدرس
  

  مقدمه. 1
 بدن مثالي، چـه     ي  طرح نظريه پيش روي   نخستين مشكلي كه     ،در بحث معاد جسماني   

  شد ايـن بـود      پديدار لهين،أچه بر طبق ديدگاه صدرالمت      و ،كرد حكيم سهروردي   بر روي  بنا
، خـارجي   بدني است عيني و    آيد،  ميروايات به دست      آن گونه كه از آيات و      ،كه بدن اخروي  
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حالي كـه بـدن مثـالي         در  ساختار بدن مادي دنيوي؛    مشابه با  ري همگون و  ساختا ويژه با  به

 بـدن   ،طبـق نظريـه صـدرا      كـه بـر     اين خصوص  ه ب ؛باشد خارجيت يادشده مي   فاقد عينيت و  
 بـا  چنين بدني،  .خيال است ناشي از    ،واقع در  خيال و  ي  اخروي بدني برآمده از خالقيت قوه     

  . متفاوت استآيد ميدست ه روايات ب آن بدني كه از آيات و
ايـن   دهـد كـه خـود صـدرا بـر           نـشان مـي    آيـد   مـي دست  ه  آثار صدرا ب   شواهدي كه از  

. اسـت  مثـالي نداشـته    اي جز تمسك به بدن خيالي و        ولي چاره  ،بوده است واقف   ناسازگاري
 تناسـخ  ي خيـالي شـود، مـسأله    ترين دليلي كه باعث شد صدرا متوسل به بدن مثالي و           مهم
 ايـن   اش   الزمـه  ،بدن اخروي بدني مادي باشد همچون بدن اصلي دنيوي خـود          زيرا اگر    .بود

عبـارت  ه   ب .بين برود  بدن از  طبيعي موجود بين نفس و      تكويني و  ي  خواهد بودكه اوالً رابطه   
ثانياً آمادگي بدن دوم براي   و؛بدن دوم برقرار نشود  نفس باميان طبيعي الزم ي  رابطه،ديگر
يكـي    يكـي نفـس جديـد و       : يابـد  تعلّقنفس به آن     كه دو  شود  يم نفس به آن موجب      تعلّق

  .محال است )تناسخ(اين   و،نفس قبلي
ديدگاه او    ولي،را پذيرفتدستگاه فلسفي صدرا و اصول و مباني خاص او مدرس زنوزي   

ارائـه  يـن بـاب   ااي ديگر در   معاد جسماني نپذيرفت و با نقد آن كوشيد نظريه       ي  را در مسأله  
   .كند

 ضمن نقد ديدگاه اشـاعره و       ،»سبيل الرشاد في اثبات المعاد    « ي  م زنوزي در رساله   حكي
 ظاهرگرايان در تفسير دين و باورهاي ديني از سويي و نيز نقد ديدگاه صدرا از سوي ديگـر،                 

توان تفسير صحيح معاد جسماني از  نميرا يك از اين دو گروه    دارد كه ديدگاه هيچ    اظهار مي   
دست آمـده و از ضـروريات عقايـد دينـي           ه   و آنچه از اين متون ب      دانستات  ن و رواي  آنظر قر 

 تنهـا بـا تفـسير و تبيـين خـاص ايـشان              هي اسـت   اديان اال  ي  مسلمانان و بلكه پيروان همه    
  .سازگار است

كوشـد تـا بـر       كرد او مي    كه روي  آيد  ميدست  ه   ديدگاه اشاعره ب   بر نقد حكيم زنوزي     از
پـذيرد    تفاوت دنيا و آخرت را محفوظ بدارد و به هيچ روي نمـي              اوالً ، اشاعره ي  خالف نظريه 

 ،ور تناسـخ   دچـار محـذ     و ثانيـاً      ،بدن و دنيا دوباره به آن بازگردد      كه نفس پس از مفارقت از       
  ).88-87: ، صص8(  دو نفس به يك بدن يا عدم مسانخت نفس و بدن نشودتعلّقيعني 

دارد كـه طبـق ايـن      آن چنين اظهار مـي  را نپذيرفته و در نقدبدن مثالي حكيم زنوزي   
 تفاوتي بـين جهـان   ،در حقيقت  و با اين فرض،  بدن اخروي همان بدن برزخي است   ،ديدگاه

طور كـه جهـان آخـرت و قيامـت بـا             ، همان به بيان ديگر   .ماند آخرت و عالم برزخ باقي نمي     
 ي   است كه در نظريـه     و اين در حالي      با عالم برزخ نيز تفاوت دارد،        ،جهان دنيا متفاوت است   

  .)89: ص ،6(1 صدرا اين نكته در نظر گرفته نشده است
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 همان بـدن دنيـوي       بدن اخروي را عيناً      حكيم زنوزي براي حفظ تفاوت آخرت و برزخ،       

و نـه از طريـق        پنداشـتند     كه برخـي متكلمـان مـي       ، معدوم ي   البته نه از باب اعاده     داند،  مي
 محذور كه مستلزم ،ي از جايگاه روحاني و مجدد خويش نفس به بدن دنيو  ي  بازگشت دوباره 

 در اثر حركت    ،مانده پس از مفارقت روح      باقي تناسخ است، بلكه به اين صورت كه ذرات بدنِ        
 اتحاد و اتـصال     ي  رسد كه شايسته   اي از كمال مي     به درجه  ،جوهري و تحوالت وجودي ذاتي    

بـه ايـن      . يابـد  تعلّـق د آيـد و بـه آن        كه نفس از جايگاه خويش فرو       بي آن  ،دگرد  ميبا نفس   
 بـه   ، كه از آخرت اسـت     ، چون نفس  ، هم تفاوت دنيا و آخرت به حال خود باقي است          ،ترتيب

 منتفـي   ، دوم بـود    كـه عـدم سـنخيت نفـس و بـدنِ           ،و هم محذور تناسخ      د،گرد  ميدنيا بازن 
 جايگاه نفس    به ، زيرا بدن اخروي از همان ذرات بدن اصلي و در اثر تحول جوهري             ،دگرد  مي
 تناسـب   ،هايي از نفس در اين ذرات باقي مانـده اسـت           جا كه ودايع و ويژگي     نرسد و از آ    مي

 نفـسي   تعلّقكه همين سنخيت مانع از       گذشته از اين     بدن اخروي با نفس نيز محفوظ است،      
  .)89: ص ،6( آيد ميشود و مشكل تعدد نفوس نيز پيش ن ديگر به بدن اخروي مي

  
  بحث معاد جسماني  زي درديدگاه زنو. 2
 بر آن است كـه نفـس      ، فرزند مير صدر   ،غياث الدين دشتكي   چون مير  حكيم زنوزي هم  

 در زمان حيات بدن و      تعلّقكه يكي از اين دو گونه          به بدن و اجزاي بدن دارد        تعلّقدو گونه   
  البتـه . شود مي حاصل است و ديگري پس از مرگ و هنگامي كه بدن متالشي         پيش از مرگ 

 حكـيم   ، چه ؛فاوت است متغياث    با بيان مير   تعلّق،بيان حكيم زنوزي در تفسير اين دو گونه         
تـشكيك در مراتـب      اصالت وجود،چون هم ، صدرا تا با دستاوردهاي فلسفيِ كوشد  ميزنوزي  
بـر      مـذكور را توجيـه و تبيـين نمايـد،          تعلّق  ،...و  حركت اشتدادي و جوهري وجود         وجود،

 گفـت ديـدگاه     تـوان   مـي بنـابراين   .  كه با اين دستگاه فلسفي آشنايي ندارد       غياث خالف مير 
اهميـت  كـه   به هر جهت، آنچه . ديدگاه مير غياث استي شده  اصالح ،حكيم زنوزي به بياني   

 تكامل نفس از بـدن و اجـزاي         د كه قطع  دان  ميدارد اين است كه حكيم زنوزي نيز به خوبي          
. بـرد   تناسخ از بين مـي    محذور را به دليل     ها  آن ي  دوباره ارتباط   ي   آن زمينه  ي  دهنده تشكيل

 ناگزير بايـد حتـي پـس از    ،چه بدن اخروي بخواهد همين بدن دنيايي باشد  چنان،در نتيجه  
  .  نفس با اجزاي بدن به شكلي برقرار باشدي  رابطه،مرگ

ابي بـه    ايجـ  تعلّـق  تنها   ،نفس بعداز مفارقت از بدن    : گويد  ميحكيم زنوزي در اين مورد      
  ).89: ص ،6(  اعدادي نداردتعلّقبدن ديگر  و بدن دارد

 يعني  ،ي در دنيا كه دوسويه است     تعلّق : به بدن دارد   تعلّق نفس دو گونه     ،طبق اين بيان  
 اعـدادي كـه بـر       –اي ايجـابي     رابطه  ؛   بدن استوار است   – نفس   ي   دوجانبه ي   رابطه ي  بر پايه 
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 و بـه نحـو       و بدن اعـداداً     گذارد    حقيقي بر بدن اثر مي      و به نحو عليت      نفس ايجاباً   ،اساس آن 

 تـأثير اعـدادي بـدن بـر         ،ولي پس از مرگ   . گذارد عليت اعدادي و بالعرض بر نفس تأثير مي       
  به كمال خويش نائل گشته و از نقش اعداديِ         ،زيرا نفس در اثر تكامل       ،شود  مينفس منتفي   

 ايجابي و از سوي تعلّق تنها ،ه بدن پس از مرگ نفس بتعلّق ، در نتيجه .دگرد مينياز  بدن بي
كه   بدن است بي آن    ي  دهنده  ذرات تشكيل  چنان در كار تدبير و صورتگريِ      نفس است كه هم   

  .از آن اثر پذيرد
 كه ناشي از ودايع و آثار بازمانـده از تـأثير نفـس بـر ذرات بـدن در دنياسـت                      تعلّقاين  

بـه     آورد، ر و تشكيل بدن اخروي را فراهم مـي         الزم براي تحول جوهري ذرات مذكو      ي  زمينه
 هم سازگاري طبيعي الزم بين نفـس و بـدن   ، تناسب و سنخيت مذكور ي  اي كه بر پايه    گونه

 محذور نفسي ديگر به بدن مذكور منتفي شده و          تعلّق ي  و هم زمينه     شود، اخروي تأمين مي  
  .آيد ميتناسخ به هيچ شكلي پيش ن

 ي   بر پايـه   ،است كه حكيم زنوزي با ظرافت و دقت خاصي         مطالب مذكور اين     ي  خالصه
 كـه   كنـد   مـي اي تحريـر      ايجابي نفس را پس از مرگ به بدن به شـيوه           تعلّق  اصول صدرايي، 

   . مير غياث بر آن وارد نشودي اشكاالت وارد بر نظريه
در برخي از تعابير صدرا و حكيم سبزواري نيز اشـاراتي وجـود دارد كـه بـه نحـوي بـر                      

پس از مرگ و مفارقت نفس      ،  به بيان ديگر  . كند  مي نفس و بدن پس از مرگ داللت         ي  هرابط
 يعنـي همـان تركيبـات و عناصـر موجـود در بـدن، يـا                 ، نفـس  تعلّـق  موضوع بعيـد     ،از بدن 
 نفـس را داشـتند از   تعلّـق  صالحيت ها آن ي  خاص خويش را كه به واسطه   هاي نوعيِ  ويژگي

وند و يـا در اثـر اسـتخالف نفـس در آن، صـورت               شـ  دست داده و مضمحل و متالشـي مـي        
كـه البتـه توضـيح       )89: ص ،6(رود    از بين نمي   ، در آن باقي مانده    ،مانده در اثر نفس    جاي  به

صـدرا از   البته مـراد    .  باشد ناپذير  و شايد توضيح   فلسفي چنين استخالفي بسيار مشكل است     
  . هاي ديگر فلسفي است يافتهين استخالفي ناسازگاري آن با مشكل بودن توضيح فلسفي چن

 اصلي حكيم زنـوزي در تبيـين خـاص او از            ي  مايه  استخالف دست  ي  لهولي همين مسأ  
 همين استخالف است كه اجزاي بدن به شوق         ي   بر پايه  ، به بيان او   ،چه   معاد جسماني است،  

 در اثر حركت جوهري تحول يافته و در قيامـت و آخـرت در قالـب                 ،رسيدن به جايگاه نفس   
  . دگرد مي متصل ، كه اصل اوست،دن اخروي به نفسب

 كه استخالف كامل از كند مي اشاره  سبيل الرشاد البته حكيم زنوزي در بخشي از كتاب        
هايـشان در قبـر نپوسـيده و       بـدن  ، مقربان است كه حتي پس از گذشت ساليان متمادي         آنِ

هـا    پـس از سـال     ،ي نظير بدن صدوق كه به گـواهي خـود حكـيم زنـوز             ،ماند سالم باقي مي  
  .چنان سالم باقي مانده بود  هم،هنگامي كه از قبر بيرون افتاده بود
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 مقوالت  ي   بر پايه  توان  ميكه چگونه   است  جا اهميت دارد اين      ،  آنچه در اين    به هر حال  

    هاي متناسب با هويـت    ودايع و ويژگيو اصول فلسفي نشان داد و تبيين نمود كه اوالً  نفس
هـا موجـب حركـت       ً اين ودايع و ويژگي      و ثانيا   گذارد   و عناصر بدن باقي مي    خويش در ذرات    

 برآمـده از  سـاز اتـصال بـدنِ       زمينـه  ، ذرات مذكور شده و در نهايت      جوهري و تحول وجوديِ   
اي كه هيچ نفس ديگري سـازگاري و تناسـب الزم    شوند، به گونه    با نفس در آخرت مي     ها  آن

  .  نفس اصلي آن نداردونچ همبراي اتحاد با بدن مذكور را 
 كه بيشتر با ظواهر     ،دست داد ه   اگر بتوان تبييني فلسفي از معاد جسماني ب        ،بدون شك 

 ايـن تبيـين   ، از ناسازگاري منطقي به دور باشـد ،آيات و روايات سازگار باشد و در عين حال        
وده است يا   اما آيا حكيم زنوزي در اين مسير موفق ب        . تر از تبيين رقيب خواهد بود      پذيرفتني

  .اي است كه بايد ما به آن بپردازيم مسأله ، نه
 بـدايع الحكـم    و گـاه     سبيل الرشاد  مطالب   ي  بنابراين نخست به تقرير ديدگاه او بر پايه       

 تا روشن شود آيا انسجام و سازگاري    كنيم  مي سپس آن را با ترازوي منطق ارزيابي         ،پرداخته
  .كنيم  ارزيابي مي ابتدا اصول او را .كافي را دارد يا خير

  
  اصول مدرس زنوزي در بحث معاد. 3

 تركيب حقيقي و اعتباري                                                                                  :اصل اول .1. 3
 بحث بيان ي  مقدمهي منزله  ابتدا مطالبي را به،سبيل الرشاد ي آقا علي مدرس در رساله

 كه دو نوع تركيب كند مياو بيان . كند ميآقا علي بحث خود را از انواع تركيب آغاز  .كند مي
 اعتباري و  وحدت،در مركب اعتباري. تركيب حقيقي و تركيب اعتباري: متفاوت وجود دارد

 اما مركب حقيقي بايد وحدت حقيقي ،حاصل انضمام بعضي از امور به بعضي ديگر است
 ، مندرج باشدنواع متحصل حقيقي از جهت آن وحدتدر يكي از ا به طوري كه ،داشته باشد

جزئي بايد قوه و : اي بايد دو جزء جوهري داشته باشد چنين مركب حقيقي 2).88 :، ص8(
تحصل و منشأ فعليت و سبب وقوع جزء ال متحصل  استعداد باشد و جزء ديگر صورت مبدأ

 موجب حمل اي كه آن وحدت  به گونه،نداين اجزا بايد به وجود واحد موجود باش3. و بالقوه
 گاه و استمؤثر و متحصل گاه  مبدأ فعلْ ).288: ص 1(ديگر شود برخي از اجزا بر برخي 

همچنين بايد ائتالف خاصي بين اجزاي مركب وجود داشته  . متأثر و ال متحصل  منفعل،
دون ائتالف و وحدت  آن ها ببنابراين صرف معلوليت بعضي از اجزا و عليت برخي از  باشد؛

مجموع مركب از هر موضوع و  وگرنه بايد ،باشد مالك تركيب طبيعي و حقيقي نمي  ،طبيعي
 اتحاد وجودي نيز به  عالوه بر اين، ؛ شد در يكي از حقايق جوهري مندرج مي محمولي 

يرا ز  اي از مقوالت قرار گيرند؛ در مقوله   كه دو شيء متحد در وجود،شود ميتنهايي باعث ن
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اي مستقل   در مقوله، خود،بايست كاتب و ضاحك محمول بر انسان  مي،در اين صورت

  .)290–289: صص  ،1 (شدند مندرج مي
 عدم بقاي صور عناصر در مركبات                                                                 :اصل دوم. 2. 3

مشهور حكما مبني بر بقاي صور عناصر اربعه  آقا علي مخالفت خود را با نظر ،در ادمه
 صورت  ،اگر چنين باشد ، ويي  به عقيده.كند ميها بيان  در مركبات حاصل از امتزاج آن

 از .)290–289:صص  ،1(  سنگي است كه در كنار انسان قرار داده شده باشدچون هم عناصرْ
ابلِ صورت به فعليت بسيط قمادامي كه عنصر   آن جا كه فعليت از قبول فعليت ابا دارد،

 لذا بايد تركيبي از عناصر به وجود آيد كه  در عرض فعليت ديگر قرار دارد؛  ،خود باقي است
جهت قوه و ماده حامل فعليت ايجاد شود تا   ، اثر فعل و انفعال در صورت بسايط، در در آن

 صورت ي منزله به ست تر ا تر و جامع كامل  ،ي واحدي كه از لحاظ مبدئيت اثر صورت نوعيه
                 .)301 – 300:، صص1( شيء مركب حصول يابد

د توان ميصورت متحصل بشرط ال ن  در حركت استكمالي جوهر،  ،چه گذشتبنا بر آن
 قبول ي  قوه  ماده واقع شود، بلكه صورت ال بشرط است كه در خود، ،براي صورت الحق

 جنين است ي  نبات موجود در جنين و قبل از مرتبه ، به عنوان مثال ؛صورت الحق را دارد
  ).304 :، ص1( مثل درخت ، نه نبات بالفعل ،شود ميكه حيوان 

 وجود است نه وجود بالفعل؛ ي خود تحقق ندارد و قوه يم كه ماده خودبهدان ميچنين  هم
بلكه   ارد، امكان انضمام وجود ند بين قوه و فعليت،لذا بين ماده و صورت و به بيان ديگر

 بنابراين اين دو به  يابد؛  مي تحقق،ماده و جهت قوه در ضمن امر بالفعل و وجود صورت
؛ يعني ها امري متحصل و ديگري ال متحصل است وجودي واحد موجودند كه يكي از آن

  .)306 - 305 :صص  ،1 (ها تركيب اتحادي برقرار است بين آن
   بدن تركيب اتحادي بين نفس و :اصل سوم .3. 3

نابراين معتقد است بين نفس و د؛ بدان مينفس را صورت تمامي بدن  حكيم مؤسس 
 طبيعي بالذات است؛ اما تركيب بين صور ، تركيب اتحادي وجود دارد و اين تركيببدن

طبيعي بالعرض است و به همين   ،لذات و تركيب بين صور اعضا و نفس اعتباري با،اعضاء
  ؛كند مياي به وحدت شخص انساني وارد ن ور اعضا خدشه تغييرات حادث در ص دليل،

                                              ).89 :ص ، 6(  حقيقي بالذات است چنين تركيب بين مراتب نفس و قواي آن، هم
تغيير حاالت و  تغذيه،  وآقا علي مدرس تدابير ذاتي طبيعي نفس در بدن، مثل رشد

 به وجود آمدن رطوبت در  واالت نفساني، مانند سرخ شدن فرد خجلبدن در اثر تغيير ح
بخشي براي اتحاد نفس با صور  را داليل اطمينان... جرم زبان در اثر تخيل غذاي ترش و 

اي از نفس را به شكل مخروطي   هر مرتبه، بر اين اساس د؛دان مي ها آناعضا و نيز مواد 
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ها  اش صور اعضا به همراه مواد آن قله و قاعده عاي  رأسش قوهي  كه نقطهكند ميتوصيف 

 علت ايجابي و نسبت به   مادون خود،ي اي نسبت به مرتبه  به طوري كه هر مرتبه،باشند مي
  ).90 :، ص 6(  مافوق، علت اعدادي استي مرتبه

 كه از تكرار ، بين اعمال حاصل از مبادي نفساني و ملكات مبادي اعمال،به عبارت ديگر
صل مي شوند، سنخيت و ارتباط تام وجود دارد كه حكما از آن به تعاكس ايجابي اعمال حا

 علت  بدن و بدنْي  علت موجبه به اين معنا كه نفس،كنند و اعدادي نفس با بدن ياد مي
  ).همان( معده و زمينه براي تكامل ذاتي و جوهري نفس است

روج معنوي و قبول فعليات همين اتحاد ذاتي است كه نفس را از طريق بدن به سمت ع
  .دهد و كماالت حركت مي

 ،ر نفس بدون نياز به تدب ، ماهر در يك فنكه فرد آقا علي بر اين باور است كه علت اين
و با وجود اشتغال به كاري ديگر، كار خود را به بهترين و باشد  ميدر حال صدور فعل 

 قواي بدن است؛ در حالي كه دهد همين ارتباط ميان نفس و ترين وجه انجام مي كامل
 ،با وجود دقت و التفات بسيارن فن در او حاصل نشده  آي همان كار را فردي كه ملكه

 ي  محركه، ملكهي  بدن توسط قوه بنابراين با عملِ. فرد قبلي انجام دهدد به خوبيِتوان مين
ن ملكه يابد و سپس به صورت ايجابي، از آ آن عمل در نفس به صورت اعدادي حصول مي

، آن به تعبير حكيم مؤسس. شود مي محركه، حالت و مبدئيتي براي آن عمل ايجاد ي در قوه
  آن عمل نيز عيناً همان عمل استي  صعود و ملكهه وجدر آن عمل است ي عمل عيناً ملكه

گاه از مبدأ خود  كه ذوالمبدأ هيچ  توضيح مطلب آن.)326- 325:صص، 1(  وجه نزولدر
 اي از مراتب نفس  به مرتبهشود مينابراين هر عملي كه از نفس صادر ؛ بشود ميجدا ن

اي از  گونه رفتار بدن به مرتبه چون كه هر، گونه است در مورد بدن نيز همين. منسوب است
 تحول آن منسوب است؛ لذا مبدأ هر عملي از نفس يا بدن در ذات آن مرتبه ي مرتبه

كه بالذات از نفس يا از طريق بدن صادر   اعم از اين، بنابراين تمام اعمال انسان.متحقق است
  .)122–121:، صص2 ( در نفس موجودند،شده باشند، به نحو جمع و اجمال

اي  حكيم مؤسس تركيب اتحادي و تعاكس ايجابي و اعدادي نفس با بدن را مقدمه
 علت وي معتقد است كه به. ر باب معاد جسماني قرار داده استبراي نظر ابتكاري خود د

 در بدن و وجود اين اتحاد و مناسبت، آثار و ودايعي از جهات ذاتي و ملكات جوهري نفس
ماند كه ناشي از تدبير ذاتي نفس در بدن و   آن باقي ميي دهنده همچنين در عناصر تشكيل

 بلكه حصول آن طبيعي و ،باشد  بنابراين از روي قصد و شعور و اختيار نمي،امري تبعي است
رود و   اين مناسبت چنان قوي است كه با مرگ از بين نمي،به اعتقاد آقا علي. تتكويني اس
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 موجب تمايز بدن و عناصر آن از ديگر ابدان و عناصر جامانده از نفس  بههمين ودايع و آثارِ

   .شود ميها  آن
 د به جايگاه اصلي خو،نفسِ جزئي پس از جدا شدن از بدن  طبق نظر آقا علي مدرس،

بدن . شود مي كه مربي آن و مناسب ذات و ملكاتش است، متصل ،د و به نفس كليگرد ميبر
 متحرك كه به طرف غايت ذاتي خود روان هستند، با حركت ذاتي ي ساير اشياچون همنيز 

 همان نفس  محرك بدن در اين حركت ذاتي،. كند مياستكمالي به سمت آخرت حركت 
دن به وجهي اصل نفس  وجهي اصل بدن و بنفس به. ، ولي از مجراي نفس جزئيكلي است

  ).92 –91 :صص، 6 (ها است ها نفس كلي متناسب با آن كدام از آناست و اصل هر
 كه نفس بعد از خلع بدن، به ملكوت گويد مياستاد آشتياني در توضيح كلمات آقا علي 

يق حركت  و از طركند مي ولي بدن معطل نمي ماند، نفس ناطقه را دنبال ،پيوندد اعلي مي
 :، ص1 (پيوندد  باالخره به نفس مي،جوهري و تحول ذاتي، بعد از طي منازل و قطع مراحل

 اما با رجوع ،شود مي نفس واقع تعلّق، بدن دنيوي دوباره م، در قيامتبر اين اساس .)329
حكيم مؤسس در . ، نه بازگشت نفس به دنيا و به سمت بدنآخرت و به سمت نفسبدن به 
 زيرا ي معاد موافق نيست، كه با نظر مالصدرا درباره كند مي اشاره ،ل الرشادسبي ي رساله

 مالصدرا همان بدن برزخي است؛ لذا بدن دنيوي ي معتقد است كه بدن اخروي در نظريه
  .)94 - 93 :صص،  6( گيرد  نميتعلّقپذيرد و نفس دوباره به اين بدن  فساد مي

  )ع(روايت منقول از امام صادق. 4. 3
 به نقل از ،احتجاجوجود دارد كه طبرسي در ) ع( معاد، روايتي از امام صادقي بارهدر

روايت مذكور به . ي خود آورده است  تأييد نظريهدر بيان كرده و آقا علي آن را تفسير صافي
   :شرح زير است

و روح بـدكار در تنگنـا و ظلمـت           روح نيكوكار در نـور       ؛روح در مكان خود مقيم است     «
آنچـه درنـدگان و     . طور كه از آن خلـق شـده بـود          ، همان شود  مي تبديل به خاك     بدن. است

 ،هـا در خـاك      آن ي  از آنچه خورده و پراكنده بودند همه        كنند   وحوش از اندرون خود قي مي     
و وزن   ماند و عدد اشيا    هاي زمين پنهان نمي     المثقالي در تاريكي   ي كه از عملش ذره    نزد كس 

 طال در خـاك اسـت،       ي  هاي وارسته به منزله    خاك انسان . فوظ است د، مح دان  ميها را نيز     آن
بـارد، پـس از زمـين        لذا وقتي زمان برانگيخته شدن فرارسيد، بر زمـين، بـاران رويـش مـي              

 جـدا  چـون  هـم اك بـشر  ، پس خشود مي مشك حركت داده  چون  همسپس زمين،      رويد، مي
دن كره از شير، وقتي كـه شـير         ، يا جدا ش   شسته شود  ، هنگامي كه با آب    شدن طال از خاك   

 ي  و بـه اجـازه  شـود  مـي پس خاك هر قالبي به طرف قالب خـود جمـع   . دگرد ميزده شود،   
ماننـد  ،  صـورتگر ] خداونـد [ها به اذن     پس صورت . يابد  به سمت روح انتقال مي     ،خداوند قادر 
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اسـتقرار  پس هنگامي كـه روح      . كند ها ولوج مي   آنند و روح در     گرد  ميها باز  آن همان هيئت 

  ). 1043 :ص،2 ،ج12 (»كند ميهيچ چيز را از خود انكار ن  پيدا كرد،
، كه مؤيد نظر ابتكاري ايشان      هاي آقا علي مدرس را از اين روايت        حال برخي از استفاده   

كـه    )ع(آقـا علـي از بيـان حـضرت صـادق          ). 111 – 95 : صـص    ، 6( كنـيم  ، بيان مـي   است
ثابـت    ،ستنباط كرده كه نفس در عـالم آخـرت        ا»  است روح در مكان خود مقيم    « :اند فرموده

تنزل از مقام فعليـت         تدبيري و به بيان ديگر،     تعلّقاست و تنزل نفس از مقام تجرد به مقام          
فرمايد كه شـايد منظـور از ايـن جملـه آن             وي در توضيح كالم امام مي     . محال است    به قوه، 

 زيرا بـا حركـت       ،كند  ميتر حركت ن   نباشد كه نفس به ذات و جوهرش به سمت جايگاه پايي          
بنابراين با حركت ذاتـي       . استذاتي خود به آن مقام و منزلت عالي و غايب حركتش رسيده             

 بطـالن   سـرّ . طبيعي فطري به سمت بطالن ذات و كماالتي كه كسب كـرده نخواهـد رفـت               
عـداد از   چنين بيان نموده كه آخـرت دار قـوه و اسـتعداد و ا              وي هم   . تناسخ هم همين است   

 مبـادي   ، بلكه هر نفسي به ذات خود مستكفي اسـت و در نتيجـه             ،خارج و عالم اتفاق نيست    
 ).341 – 340 :صص، 1( ثواب و عقابش در درون خود اوست

) ع(، يعنـي آن قـسمت كـه امـام صـادق             اي از حديث    حكيم مؤسس با استفاده از فقره     
بـه طـرح    » [...] كننـد  ود قـي مـي    چه درندگان و وحوش از انـدرون خـ        آن[...] « :فرمايند مي

آقا علي مدرس در باب تغذيه معتقد اسـت كـه   . پردازد ول و پاسخ آن مي    كل و مأك  آ ي  شبهه
صـورت  .  كه بدل مايتحلـل اسـت      كند  مي صورتي را قبول     ، غذاگيرنده با حركت خود    ي  ماده

متحـد    ده  ؛ به اين ترتيب، غذا با جوهر غذا گيرن        شود  ميجديد از مجراي نفس به بدن افاضه        
  ).189 :، ص 2 (شود ميبلكه صرفاً علتي اعدادي محسوب   ،شود مين

 كـه بـر اسـاس      گويـد   مـي  و   دهد  مياستاد آشتياني اين نظر آقا علي را مورد انتقاد قرار           
اجـزاي   ( كـوچكي    ي متصل واحـد نيـست؛ بلكـه از اجـزا          بدنْ   تحقيقات دانشمندان طبيعي،  

ت از به دست آوردن اجزاي غذايي به صورتي از سنخ           تركيب يافته و تغذيه عبارت اس     ) صغار
د موجد جسمانيات باشد    توان  مي بدن است، ن   تعلّقچنين نفس تا زماني كه م      هم   اجزاي بدني؛ 

؛ امـا اجـسام      نه اجسام خارجي   ، فاعليت دارد  كيو فقط در صقع داخلي و نسبت به صور ادرا         
  ).348 – 347 :، صص 1. ( غذايي از سنخ اجسام خارجي هستند

 عناصـر   چـون   هـم البته گفتني است كه نزد حكيم مؤسس، اعضا و جوارح بدن انـسان،              
رونـد؛ بنـابراين نظـر        از شرايط تحقق اصل ماده يا از شرايط كمال آن به شمار مي             ،گوناگون

 چنين توجيه كرد كـه      توان  ميعلماي طبيعي مبني بر تشكيل بدن انسان از اجزاي صغار را            
رايط تحقق ماده هستند؛ به عالوه، آقا علي اين مطلب را كه نفـس در               اجزاي صغار بدن از ش    

 ،كنـد   مـي دنيا موجد امور جسماني نيست و تنها نسبت به صور ادراكي خالقيت دارد نفـي ن               
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ـ   ميزيرا وي كه غذا را براي انسان از علل معده            د، اعتقـاد دارد كـه نفـس فقـط مجـراي            دان

 ).193 : ص،6 (ها نه فاعل آنها است  ي صورت افاضه
 اين بحث آمده است كه اجزاي بدن پس از تبديل شدن به خاك و پراكنده ي در ادامه

، جهت ي حديث حكيم مؤسس از اين فقره. هي در خاك محفوظ هستندشدن، تحت علم اال
  : كند ميتأييد نظر خود مبني بر محفوظ بودن آثار و ودايعي از نفس در بدن استفاده 

شايد منظور از حفظ اين باشد كه بدن بر  »محفوظ«فرمودند ) ع(كه امام صادق اين«
در بدن ) كه فاعل قريب بدن است(صفت تميز از جهت خصوصياتي كه از مجراي نفس 

 كه ، ودايعي از آثار نفسي ها به واسطه پس از ساير خاك. باشد حاصل شده، محفوظ مي
97 : ص،6 (»شود ميمتمايز   ر بدن بوده،مدب.(   

ريحي بر بقاي آثار از را نيز تأييد ص»  جدا شدن طال از خاكچون هم«عبارت آقا علي 
طور كه در طال يك صورت خاص   همانگويد ميوي . ددان مي، پس از مرگ نفس در بدن

 آن از ساير انواع ي هاي عنصري وجود دارد كه به واسطه ي صورت زائد عالي نسبت به مرتبه
يابد و براي او  ، تخصص ميع و آثار به جا مانده از نفس، بدن نيز توسط ودايشود ميمتمايز 

گونه كه نفس جزئي جداشده از بدن   همان،ممكن نيست به طرف نفس ديگري حركت كند
  .گيرد  نميتعلّقبه بدن ديگري 

اك هر قالبي به خ« :اي از حديث است كه در آن بيان شده  بعدي در مورد فقرهي نكته
در  .»يابد  به سمت روح انتقال مي، قادر خداوندي به اجازه و شود ميطرف قالب خود جمع 

، حكيم مؤسس معتقد است كه نفس پس از جدا يعني جمع شدن خاك،  عبارتبخش اولِ
 و نوع خاصي از تصرف در بدن كند ميشدن از بدن، فاعليت خود را نسبت به آن حفظ 

رود  ميهي به شمار فس كلي اال حاكم بر بدن در اين جهان از قواي نزيرا نفس جزئيِ ، دارد
 نفس جزئي با بدن خود و نفس كلي از طريق قبض و بسط حفظ ي  رابطه،و به اين ترتيب

 و از طريق قبض، به نفس كلي كند مي، در بدن خود تصرف ؛ يعني از طريق بسطشود مي
قواي حسي از :  خيالي  قواي حسي ظاهري و قوهي  رابطهچون هم ،شود ميهي متصل اال

 حس در عالم تعلّق خيال در باطن ارتباط دارند و از ديگر سو با امر مي  طرف با قوهيك
به نحو بسط و در حالت بيداري با امور محسوس در اين جهان سر و  قواي ظاهري. خارج

به عالم خيال اتصال يافته و آنچه را در اين   از طريق قبض،   ولي در حالت خواب،،كار دارند
جا به صورت جمع و متحد ادراك  كنند در آن كنده مشاهده ميجهان به صورت پرا

 رجوع فرع به اصل چون هم همانند اتصال معلول به علت خود به نحو جمع و ،نمايند مي
اي داخل  ، صرفاً رقيقهي تجردش  انساني به خاطر قوهي  با اين تفاوت كه نفس ناطقه،خود

 نفس ي ز مفارقت از بدن نيز در مرتبهبلكه حتي بعد ا ، در حقيقت و صقع نفس كلي نيست
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كلي، وجود و تعيني خاص دارد و جهت فاعليِ خارجيِ نفس كلي است كه پس از مرگ نيز 

پردازد؛ بنابراين تفاوت مرگ و حيات با وجود بقاي  به تدبير بدن مي  همانند پيش از آن،
 از مرگ به نحو د كه قبلگرد مي تصرف نفس در بدن بري  به نحوه، بين نفس و بدنتعلّق

 : صص2 (گيرد صورت مي  از طريق قبض  بساطت است و پس از آن با اتصال به نفس كلي،
94-95.(  

غايت حركت بدن بعد از مفارقت از   از آن جهت كه غايت هر چيزي فاعل آن است،
 به سمت صورت آن جزء كه بر آن خاك ؛ بنابراين خاك هر جزئينفس، وصول به آن است

.  آن صورت به حسب ذاتش باقي استدر اين حركت، شخصِ. كند ميركت افاضه شده ح
  . كنند تا به نفس بپيوندند هاي اعضا كامل شد، حركت مي وقتي صورت

يابد   خاك هر قالبي به سمت روح انتقال ميگويد مي عبارت باال كه اما بخش بعديِ
 بلكه اين بدن است كه در ،دگرد مي دنيا بازني كه روح به بدن در نشئه صراحت دارد در اين

  .كند مي آخرت حركت ي جهت اتصال به روح در نشئه
ها   مانند همان هيئت آن،صورتگر] خداوند[ها به اذن  پس صورت«: در ادامه آمده است

 تأييدي است بر مطالب  كه اين قسمتگويد مي توضيح درآقا علي حكيم  .»دندگر ميباز
در بدن به جاي از خود قوا و ملكات آن آثاري  كه صور و فعليات سابق نفس و ،قبل
،  از بين رفتن و تبديل شدن به خاكهنگام، هاي اعضا چنين از صورت گذارند؛ هم مي

ها و اعضاي  ماند تا به اين وسيله متعين شوند و از ساير خاك ودايعي در خاك باقي مي
شر از خاك، صور اعضاي  كه اگر هنگام حكند ميآقا علي بيان . هاي ديگر متمايز شوند بدن

عدوم است كه باطل است و اگر  مي عيناً حاصل شود، به معناي اعاده) مثالً زيد(بدن فردي 
ها   در آنشود مي اما آنچه كه موجب تخصص صور اعضاي زيد هاي اعضا حاصل شود، صورت
 زيرا نسبت خاك صرف به هر ،حاصل خواهد شد) مثالً  عمرو ( بدن شخص ديگري ،نباشد

؛ به صورت آن استاي از آن جهت كه ماده است   مساوي است و تشخص هر مادهدو بدنْ
هاي اعضا در خاك نهفته باشد تا وقتي كه  بنابراين الزم است در جهت نزول، تعينات صورت
حكيم . ها تبديل شود ن صورتآ، به كند ميخاك با آن خصوصيات در جهت صعود حركت 

طور كه  ؛ همانشود ميؤسس معتقد است اصل ثابتي وجود دارد كه باعث بقاي شخص م
 كه آن بدن كند ميكس شك ن  اما هيچ،كند ميبدن زيد در دنيا از كودكي تا پيري تغيير 

 چون ، مطلق نيستي  مادهوي اعتقاد دارد اين اصل ثابت .عيناً و شخصاً بدن زيد است 
 بدن زيد است كه ي  مادهي  مثابهيافته به ي تخصص ه مادهنسبتش با همه يكسان است، بلك

 هرچند ،پس در ماده، اصلي باقي از سنخ صورت وجود دارد. تخصصش به صورت است
شده از حركت خاك در جهت صعود، به حسب  صور اعضاي حاصل. درجات آن تغيير كند
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ها مغايرند   با آن اما به حسب مراتب حركت،،هاي اوليه هستند ، همان صورتآن اصل ثابت

 بنابراين  .كند مياي وارد ن كه با وجود اصل ثابت، اين مغايرت به شخصيت شخص خدشه
، ، اما چون با مرگسس بر اين باور است كه تشخص ماده به صورت آن استؤحكيم م

، تعينات موجود در شود مي كه همان نفس باشد، با ماده، يعني بدن، قطع ،ارتباط صورت
، در شخصيت و تخصص آن مؤثر و دخيل  قبلي صورت به ماده استتعلّقي از  كه ناش،ماده

و جوارح  از سنخ صورت است و صور اعضا  ماند، است؛ بنابراين آنچه در دو حال باقي مي
  ).99 :، ص2 ( همان صور اعضا و جوارح در قوس نزول است،انسان در قوس صعود

  
  روايات پرتو آيات و بررسي نظريه آقاعلي حكيم در. 4

قـوانين   قـوانيني متفـاوت بـا       جهـاني مـادي بـا      ي  صـراحت مـسأله    آقاعلي هرچنـد بـه    
هـاي اصـلي     فـرض  توان گفت يكي از پـيش      مطرح نكرده است، مي     طبيعت را  ي  شده شناخته

بـه    جهان مـادي طبيعـت را      توان  ميكه    يعني اين  اه اين حكيم فرزانه همين امر است؛      ديدگ
 د و ايـ قوانين جاري كنوني رفتار نم      قوانين ديگري متفاوت با    ي  هپاي كرد كه بر   اي تصور  گونه

 ديـدگاه آقـاعلي   ،جهاتي  ازلذا.  داشته باشدرويدادهاي اخروي را   آمادگي پذيرش رخدادها و   
گيـري از    بهـره  بـا  كوشد تا  مي  اوالً او  . تفاوت دارد  شرح هدايه  صدرا در  غياث و  ديدگاه مير  با

مراتـب وجـود، حركـت      اصـالت وجـود، تـشكيك در    چـون   هـم اصولي   وجودشناسي صدرا و  
جهان  هايي كه با    تفاوت ي  وجود همه  كه جهان آخرت با     نشان دهد  ،... اشتدادي و  جوهري يا 
 بـه بيـان ديگـر،       .تكامل جـوهري جهـان طبيعـت اسـت          تحول و  ي  ثمره  نتيجه و  ،دنيا دارد 

 بـه   ،تحول جوهري  واثر حركت     در ،هايش  قانونمندي ي  همه با سراسر وجودش و   طبيعت با 
 نهايـت منتهـي بـه تغييـر و    در تحـول   اين حركـت و   سمت جهان آخرت در حركت است و      

 حفـظ عينيـت و     اي كـه طبيعـت بـا        به گونه  ،شود  مينظام قانونمندي طبيعت     دگرگوني در 
وانين جـاري  وفـق قـ    آن بر  كه ديگر تحوالت حاصل در     رسد اي مي   به مرحله  ،ماديت خويش 

 متون ديني از اين انتقال به دميدن        .گيرند مي شكل ديگري به خود   ه،  كنوني صورت نپذيرفت  
   .كنند مي صور اسرافيل تعبير در

نظـام حـاكم     تغيير در  روايات، نظام كيهاني آخرت با      آيات و  ي  پايه پرواضح است كه بر   
جهـان طبيعـت      تحوالت عارض بر   ي  آخرت نتيجه  و گيرد همين طبيعت كنوني شكل مي     بر

 سـاير   چـون   هـم هد اجـزاي بـدن نيـز        نشان د  كوشد تا  مي ن دليل است كه او    به همي  .است
،  به سوي آخـرت در حركـت و تحـول بـوده            ، حركت جوهري  ي  سايه  در ،هاي طبيعت  بخش

حكيم زنوزي با   . شود  مي نفس به آن     ي   دوباره تعلّق پذيراي   ،سرانجام با ورود به جهان آخرت     
  :آيد  توضيح فلسفي اين فرآيند برميي عهده بي از به خو،)ع(استناد به روايتي از امام صادق
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ع لكـن برجـو    ).دون البدن البرزخي  ( النفس بالبدن الدنيوي     تعلّقذكرناه من    والحق ما «

 الـي حيـث البـدن واقفـاً و        ، ال بعود النفس الي الـدنيا و        الي حيث النفس   خره و البدن الي اآل  
  .)بعد و 93 :صص ،2 ج،6( »النفس متحركه اليه

حركـت اسـت،     به سـوي آخـرت در      كلّيت خود  طور كه جهان طبيعت در     ، همان اًثاني و
بـه دليـل     كند و   به سوي آخرت حركت مي     ، حركت جوهري  ي  پايه اجزاي بدن انسان نيز بر    

پي ودايع مانده از نفس در اجزاي بدن، ايـن اجـزا             بدن دنيوي در   تناسب خاص بين نفس و    
  و دهنـد   غايت خويش قرار مـي     وي نفس را  جوهري خويش، جايگاه اخر    درحركت وجودي و  

 حـاكم شـدن قـوانين آخـرت بـر           با ،يا به تعبير ديگر    و( با انتقال به جهان آخرت       ،نهايت در
رسند و دوباره با آن متحد شده، شخصيت فـرد تمـام بـا               به جايگاه نفس مي   ) جهان طبيعت 

  متناسب با ملكات و    ،آالم  لذات و  ،بر وفق قوانين اخروي    گيرد و  نفس دوباره شكل مي    بدن و 
   .شود ميقواي ادراكي او عارض   بر،خلقيات شخص

 كالم حكيم مؤسس آن است كه نفس و بدن با هم تركيـب اتحـادي دارنـد و        ي  خالصه
موجود به وجودي واحدند؛ بنابراين نفس به طور طبيعي و ذاتي به تدبير و تـصرف در بـدن                   

ادي بين نفـس و بـدن برقـرار اسـت، آثـار و      به علت اين كه تعاكس ايجابي و اعد     . پردازد مي
اتحاد اين دو چنان محكم است كه حتي با عروض          . ماند در بدن به جاي مي    ودايعي از نفس    

، آن است كـه  تنها تفاوتش با قبل از مرگ    ؛شود  مي نفس به بدن كامالً قطع ن      تعلّقمرگ هم   
 اثر اعدادي مثل زمـاني      ،، اما بدن در نفس     ايجابي نفس نسبت به بدن وجود دارد       تعلّقفقط  

مانند و پس    آثار ناشي از نفس در بدن باقي مي         ،  تعلّقبه خاطر همين    . ، ندارد   كه در دنيا بود   
 به جايگاه اصلي و غايت كمال       ، بنابراين نفس بعد از مفارقت از بدن       .روند بين نمي  از   از مرگ 

 در خاك پراكنده و بـه        اما اجزاي بدن كه    ،كند  ميرسد و با نفس كلي اتحاد پيدا         خويش مي 
چنان به   هم   اند ها متمايز شده   ، از اجزاي ديگر بدن    يع ناشي از تدبير نفس     آثار و ودا   ي  واسطه

و مـستعد قبـول نفـس        آينـد كه به صورت بدن كـاملي در        دهند تا اين   حركت خود ادامه مي   
متـصل    داشـته  تعلّـق گاه اين بدن در روز رستاخيز به نفـسي كـه در دنيـا بـه آن                   آن. شوند
 نحو رجـوع بـدن بـه سـمت          البته به   ،  گيرد هي قرار مي   پاداش و عذاب اال    شمول و م  شود  مي

، نه بازگشت نفس از مقام و جايگاه رفيع تجردي خود به سوي دنيا تا مستلزم                آخرت و نفس  
   .برگشت از فعليت به قوه شود

ايعي از نفـس  استخالف ود« :گويد  ميوي .اشكاالتي به ديدگاه آقاعلي مدرس وارد است  
كه به مقتـضاي تركيـب اتحـادي نفـس بـا بـدن در پرتـو عليـت                دارد در عناصر بدن وجود   

به جهت لزوم سـنخيت و مناسـبت تـام بـين                اعدادي و ايجابي بين نفس و بدن،       ي  دوسويه
هايي متناسب بـا ملكـات دنيـات و          علت بالذات با معلول بالذات خود، نفس ودايعي و ويژگي         
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اي كـه حتـي پـس از      به گونـه     گذارد، خويش در اجزاي بدن به جاي مي      خصوصيات نفساني   

 از سـاير ذرات و عناصـر موجـود در    ، اشتمال بر همـين ودايـع     ي  ، ذرات بدن به واسطه    مرگ
 در نتيجه به دليل همين مناسـبت و سـنخيت بـين ذرات مـذكور و                  يابند، طبيعت تمايز مي  

  .»يابد  نميتعلّق ها آن ديگر هيچ نفس ديگري به  ،ها آننفس مرتبط با 
 تركيب اتحادي بين نفـس و عناصـر و اعـضاي بـدن مـادي                ،طور كه گذشت    همان ، اوالً

  . وجود ندارد تا مصحح استخالف ودايع مذكور باشد
 حل را مشكل نيز خويش بالذات معلول با بالذات علت بين سنخيت و مناسبت  ثانياً

 متقابل معلوليت و عليت ،است آمده دراص هاي نوشته در كه طور همان ،چه  ،كند مين
 بالعرض اصطالح به و مستقيم غير عليت  بدنْ ي دهنده تشكيل ذرات و عناصر با نفس
 اتحاد آن با كه است اي ماده به نسبت تنها صورت حقيقي و بالذات عليت زيرا است،

 ،است برآمده آن از و يافته نشأت آن از كه اي ماده نه فيه، ما ماده يعني ،دارد وجودي
 و عليت نوع از ها آن معلوليت و عناصر و ذرات اين عليت نتيجه در  .منه ما ماده يعني

 و سنخيت لزوم به استناد با توان مين بنابراين  .بالذات نه و است بالعرض معلوليت
  .نمود توجيه را مذكور ودايع استخالف بالذاتش معلول با بالذات علت بين مناسبت
 انسان سالي كهن زمان تا كودكي دوران از بدن ي دهنده تشكيل ذرات و عناصر  ثالثاً

 عمر طول در متبدل عناصر اين ي همه ،زنوزي حكيم نظر طبق و تغييرند حال در  دائماً
 نفس جايگاه سوي به بايد ها آن ي همه نتيجه در و  باشند نفس ودايع بر مشتمل بايد

 و جثه از مراتب به هم كنار در ها آن ي ازهاند و حجم كه است روشن ولي  ؛كنند حركت
  كامالً بدني اخروي بدن ،صورت اين در و بود خواهد تر بزرگ فعلي مادي بدن هيكل

  .است حكيم اين مقصود خالف بر  دقيقاً كه شد خواهد دنيوي بدن با متفاوت
 ،شناسي زيست و فيزيك شيمي، نظير ،طبيعي علوم از حاصل هاي بررسي  رابعاً

 موجودات كه كنند مي ثابت علمي دستاوردهاي .دنكن مين تأييد را زنوزي حكيم ي يهنظر
 و شوند مي تجزيه عناصر همان به دقيقاً شدن متالشي از پس طبيعي عناصر از مركب
 هاي ويژگي كه آن بي ،كنند مي شركت طبيعي تركيبات در دوباره ، تجزيه از پس

 تازه تركيبات در ها آن نوين پذيري صورت از عمان و شود ديده ها آن در قبلي تركيبات
   .گردد

 از مانده باقي ودايع وجود دليل به كه است آن زنوزي حكيم ي نظريه ،ديگر جايي در
 اين كه اين به توجه با و ،آن خاكي ذرات ويژه به ،بدن از مانده جاي به ذرات در نفس
است بدن در آن الذاتب آثار و نفس بين ذاتي مناسبت و سنخيت از ناشي ودايع، 

 عناصر آن بين كه دارد وجود مذكور نفس با بدن از مانده جاي به عناصر بين مناسبتي
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 ذرات كه كند مي ايجاب ويژه مناسبت اين .شود مين يافت ديگري موجود يا نفس هيچ با

 دگرگوني و تحول به ناگزير ،طبيعت فراگير و عام جوهري حركت اثر در كه ،مذكور
 العين نصب  است مذكور ودايع نزولي منشأ كه را نفس جايگاه به نيل  ستند،ه مستمر

 زيرا ،شوند واصل خويش نزولي بالذات علت ي قرينه به ،صعود قوس در و دهند قرار خود
 اصل ؛ »اصله الي يرجع  شيء كل« عالوه به و  هستند متقارن نزولْ قوس و صعود قوس دو

 و است نفس همان بدنْ در مانده جاي به ودايعِ صلا كم دست يا و است نفس همان بدن
 نفس سوي به ،خويش جوهري و تحولي حركت در بدن عناصر ،نكات اين مناسبت به

 را ها آن قيامت در جوهري و وجودي تحول و حركت اين ،سرانجام كه  دنكن مي حركت
 بدن همين سان بدين و  سازد مي متصل خويش خاص نفس به اخروي نبد قالب در

 در را خويش اخروي حيات ،شده لئنا نفس جايگاه به جوهري تحوالت اثر در دنيوي
 تناسخ يا معدوم ي اعاده مشكل كه آن بدون ،كند مي آغاز جسماني معاد و رستاخيز شكل
   .آيد پيش

  :گوييم مي سخنان اين نقد در
 ذرات ريجوه تحوالت در را تفاوتي چنين روي هيج به طبيعي علوم  هاي يافته  اوالً

  .كنند نمي تأييد طبيعي عناصر و
 نفس جايگاه به جوهري تحول اثر در بدن عناصر و ذرات شده گفته كه اين  ثانياً

 ي ماده از ،رسيده تجرد ي مرتبه به كه است اين مقصود اگر ؟است معني چه به رسند مي
 ،اخروي نبد گفت بايد و رفته ميان از ها آن دنيويت ديگر شوند، مي نياز بي طبيعي
 آن از فرزانه حكيم ينا كه مادي غير و مثالي است بدني داشته بيان صدرا كه طور همان

 نفس جايگاه به ماديت حفظ با اخروي بدن كه است آن مقصود اگر و ،است گريزان
 و  ،است مادي غير و مجرد وجود ي مرتبه نفس جايگاه زيرا ،باطل است سخني ،رسد مي
 تحول يعني اين ،يابد مي تعلّق است مادي كه اخروي بدن به نفس كه ودش گفته اگر

 است، ناسازگار حكيم اين خواست با ،تناسخ محذور از گذشته كه ،بدن سمت به نفس
   .كند حفظ خويش جايگاه در را نفس ثبات تا كوشد مي او زيرا

 را اخروي انسان و رسد مي نفس به ماديت و دنيويت حفظ با بدن عناصر ثالثاً
 طالب و جويا كه ماده بر مشتمل داشت خواهيم انساني ،صورت اين در .دهند مي يلتشك

 تناقض روايات و آيات با اين و فعليت به يابي دست براي است جوهري حركت و تحول
 مادي جهان بر حاكم نظام با اخروي نظام ؛نيست فعل و قوه نظام آخرت عالم زيرا ،دارد

  .ندارد سازگاري دنيوي
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كه آقاعلي معتقد است كه پس از موت نيز از طريق ودايع و آثـار نفـس                  يگر آن اشكال د 

اتحـاد ذاتـي        جا كه نفس و بدنْ     يعني از آن     ماند؛ در بدن، ميان اين دو، نوعي عالقه باقي مي        
ديگـر پيونـد    ها را در يـك نظـام جزئـي بـه يـك      آن طور كه در دنيا قدر جامعي  دارند، همان 

 شود  ميهي ناشي   ز يك قدر جامع وجودي كه از صقع نفس كلي اال          ، پس از مرگ ني    دهد  مي
 ).110 :، ص6 (كند ميها را در يك نظام كلي به هم متصل  آن

 ي واسطه به نفس .شود مي متصل ،فعال عقل يعني  ،خود غايت به نفس ،مرگ از پس
 ؛شود مي مجرا كلي نفس همان يا فعال عقل براي گذاشته، جاي به بدن در كه آثاري

 حركت آخرت سمت به را آن به تعلّقم بدن ي،ئجز نفس مجراي از كلي نفس بنابراين
 در و دهد مي ادامه خود تعلّقم يئجز نفس سوي به را خود ذاتي حركت بدنْ لذا ؛دهد مي
   .پيوندد مي  آن به قيامت روز

ترين اشكال بـه معنـاي       اصلي. كيم مؤسس نيز متضمن اشكاالتي است     اما اين مبناي ح   
 و استغناي نفس   بر مبناي حكمت متعاليه، مرگ به معناي قطع عالقه        . شود  ميرگ مربوط   م

؛ حتي نزد ابن سينا و سهروردي هم مسلم است كه نفس در بقا به بـدن         از بدن دنيوي است   
 نفس و بدن از بـين     ي  ، عالقه علي گويا معتقد است كه با مرگ      دنيوي احتياجي ندارد؛ اما آقا    

، چه اقي است به نحوي بتعلّق بايد پرسيد مالك مرگ چيست و اگر ،رتدر اين صو. رود نمي
 ).679:، ص3(موجود استباقي ترجيحي بر انفكاك نفس و بدن 

 كه مبهمي بدن و ما بدن با دنيوي متعين بدن ميان شاناي كه رسد مي نظر به
 و ستا حدمت ذاتاً بدن، با نفس كه است درست .است كرده خلط است نفس نازل ي مرتبه
 نيست دنيوي ظاهري بدن بدنْ اين ولي ،دارد تعلّق بدن به ،است نفس كه وقتي تا نفس
 و شأن و نفس تدبير تحت بالذات كه بدني آن بلكه ندارد؛ بقا هم آن يك حتي كه

 ،نفس وجود در ،ابهام نحو به كه است بدني همان باشد مي آن با متحد و آن از اي مرتبه
 اگر ديگر، عبارت به و بود متحد ذاتاً دنيوي عنصري بدن همين با نفس اگر .است معتبر
 بدن اين هم برزخ عالم در بايست مي ،بود دخيل انسان حقيقت در عنصري نمتعي بدن

 طرف يك از مدرس آقاعلي بنابراين .نيست چنين كه آن حال ،بود مي نفس همراه دنيوي
 جدايي دتوان مين ديگر طرف از اما ،است بدن و نفس ذاتي تالزم و اتحادي تركيب به قائل
 نفس ذاتي اتحاد برزخ، در شود گفته اگر .كند انكار برزخ عالم در عنصري بدن از را نفس

 در شود گفته اگر و نيست پذير توجيه ها آن انفكاك و جدايي ،است برقرار دنيوي بدن و
ً و يوندندپ مي هم به قيامت در دنيوي بدن و سنف بلكه ندارد، وجود اتحاد ،برزخ  مجددا
 اتحاد در زيرا ،نبوده ذاتي اول، از اتحاد اين كه شود مي معلوم  كنند، مي برقرار اتحاد
  .هستند موجود واحد وجود به اتحادي تركيب جزء دو و ندارد معنا جدايي ذاتي،
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مقامي [...] «: گويد مي  )ع(چنين آقاعلي در ضمن توضيح بخشي از روايت امام صادق هم
 ).95 :ص ،8 (»[...] دنيا است ي  كه همان وجود مجرد از نشئهشود ميي روح حاصل كه برا

 دنيا ي ، در اين جمله بيان شده كه نفس با موت، از نشئهشود ميكه مشاهده  چنان
اتي است كه بين تعلّق دنيا به معناي جدا شدن از تمام ي تجرد از نشئه. كند ميتجرد پيدا 

اين سخن و آن عقيده كه پس از پس بين . وي وجود داردنفس و عالم مادي و بدن دني
از يك . آشكاري وجود داردماند، تناقض  ، بين نفس و بدن مادي، نوعي عالقه باقي ميمرگ

 اما از ،شود مينياز  بي   در واقع، نفس از ماده و بدن مادي، كه پس از مرگشود ميسو گفته 
در اين  . شود ميغناي نفس است، اذعان  كه ناشي از عدم است،تعلّق به بقاي ،ديگر سو

 دنيوي ي كه نفس از ماده بعد از اين. نياز نيست نياز است و هم بي صورت، نفس هم بي
ها وجود دارد و چه  اي براي ارتباط آن نياز شد و به غايت خود رسيد، ديگر چه بهانه بي

كيم مؤسس براي فرار از د نفس را از حال بالفعل به حال بالقوه برگرداند؟ حتوان ميعاملي 
 كه نفس در جايگاه خود ثابت است گويد مياين محذور عقلي، يعني بازگشت فعليت به قوه، 

اول :  اما اين حرف دو اشكال دارد.شود مي و با آن متحد كند ميو بدن به سوي آن حركت 
لكه ، بدگرد مينفس برن نه يك طرفه كه بگويي كه اتحاد تركيبي امري دوطرفه است  اين

 اتحاد برقرار كرد، به اين بنابراين همين كه بدن با نفس  رود؛ بدن به سمت نفس پيش مي
نيازي از ماده خارج شده و به حالت تدبير بدن رجوع  معنا است كه نفس از حال تجرد و بي

مكان و حيزي ندارد تا بدن حركت كمي و أيني به سوي آن داشته    ثانياً نفس.كرده است
انتقال كيفي   كه انتقال كمي،تنها  نهجسدي بيش نيست و   ه عالوه، بدن بدون نفس،باشد؛ ب
                                        ).696 :، ص3 (د داشته باشدتوان ميهم ن

عالم آخرت مغاير  ،)48/ابراهيم (»ل االرض غير االرضيوم تبد« شريف ي بر اساس آيه
؛ بنابراين آن بدني كه با حركت جوهري و ذاتي خود به سمت با دنيا است، نه دنيايي ديگر

 دنيا مثل حركت و زمان و مكان و كون و فساد ي رود بايد از آثار نشئه آخرت به پيش مي
، بدن خاكي به هيچ وجه اين اساس بر . نفس برسدي جدا شود تا بتواند به مقام و مرتبه

پس از مفارقت كه بدن خاكي  فاً بر اين؛ مضاي اخروي حركت كند د به سمت نشئهتوان مين
 شود ميند از عناصر، تجزيه ا  كه عبارت، آني دهنده ، متالشي شده و به اجزاي تشكيلنفس

 و به صورت نوعيِ دهد ميو هر يك از اين عناصر كه مستعد باشد، به حركت خود ادامه 
اعدادي نفس و بدن آقاعلي معتقد است كه در اثر تعاكس ايجابي و  .شود ميديگري تبديل 

 كه شود ميثاري از نفس در اجزا و عناصر بدن به وديعه گذاشته ، آدر دوران حيات دنيوي
، حركت كنند و بدن كاملي تشكيل دهند تا در د اين اجزا بعد از مرگگرد ميموجب 
كه  به دليل آن ،د صحيح باشدتوان مي به نفس خود بپيوندند؛ اما اين مطلب هم ن،قيامت
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يجابي و اعدادي تا زماني وجود دارد كه بين نفس و بدن دنيوي اتحاد ذاتي برقرار تعاكس ا

رود؛ لذا  در اثر موت و در عالم برزخ، اين اتحاد از بين مي   بيان شد،كه باشد؛ اما چنان
 متعاكس نفس و بدن دنيوي برقرار ي ماند؛ زيرا اگر بگوييم رابطه  متعاكس باقي نميي رابطه
با مفارقت نفس از بدن عنصري و قطع تصرف . ز موتي واقع نشده است، يعني هنواست

؛ لذا از ودايع محفوظ در بدن، شود ميتدبيري نفس در بدن، آن عليت ايجابي نفس نيز قطع 
  ).685 – 684 :، صص3( د تا حركتي به سوي نفس و آخرت واقع شوآيد ميكاري برن

 ماده خود به خود امـري المتحـصل و          ،كند  ميكه استاد آشتياني اشاره      چنانچنين   هم 
 ي  متحد با صورت است؛ لذا با از بين رفتن صورت انساني بدن، اجزاي متفـرق مطلقـاً مـاده                  

 حتـي اگـر تمـايز اجـزاي     .شـوند   متمايز نمي،آيند و از ديگر اجزاي خاك نفس به شمار نمي  
 بعـد از طـي درجـات و          اصلي، ي  يا اين اجزا دوباره از ماده     : خاك را بپذيريم، دو حالت داريم     

، يـا حركـت طـولي       دند كه كسي قائل به اين قول نيست       پيون  به مقام نفس مي    ،صور مختلف 
مانند تا با نفخ صـور بـه    زنند و به يك صورت معين باقي مي        ندارند و در يك حالت درجا مي      

 ،ن روشـن  آ نفس شوند كه اين همان حرف متكلمان است و بطـالن             تعلّق جمع و م   ،امر حق 
اي به طرف آخرت متحرك باشد و در عين حال، به يك صورت باقي                ممكن نيست ماده   زيرا

 ).330-329 :، صص3 (بماند
چه در آن است، از ماده و   دنيا به آخرت، از زمين و آني ها با تبديل نشئه عالوه بر اين

كتي  تا بتواند منشأ اثر و حر چيزي باقي نخواهد ماند،خاك و بدن و به تبع آن از ودايع
  . شود

 ي سـس دربـاره  ؤ حكـيم م ي كه به لحاظ مباني عقلي و فلسفي، نظريـه        حاصل كالم اين  
 كه ديدگاه ايشان در معاد جسماني، بيـشتر         آيد  مي به نظر    .معاد جسماني دچار تناقض است    

 .)691 :ص،  5 (توجيهي نسبت به روايت امام صادق است تـا يـك ديـدگاه تأسيـسي عقلـي                
 در يـك    تـوان   مـي حديث از حيث سند هم دچار خدشـه اسـت و ن            ذكر است كه اين      شايان

  ).693 – 692 :صص ،1(  اعتقادي بر آن تكيه كردي لهأمس
  

 اشتراكات دو نظريه. 6
 توان مي معاد جسماني، اشتراكاتي را ي سس دربارهي مالصدرا و حكيم مؤ ميان نظريه

  :برشمرد
علي هم صدرا و هم آقا. ي ميان نفس و بدن است يكي از نقاط اشتراك، رابطه. 1

هر دو بر اين . مدرس معتقد به اتحاد ذاتي و طبيعي و تركيب اتحادي نفس و بدن هستند
و زمينه براي كسب كماالت و فضايل نفس است علت بدن و بدنْباورند كه نفس عدم .  
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اصالت   و، از حركت جوهريالمتألهين صدرچون هم ، خودي آقاعلي مدرس در نظريه. 2
  .تشكيك وجود بهره گرفته است ووجود 
 . نفس در آخرت، عين بدن دنيوي استتعلّق مكنند كه بدنِ هر دو اذعان مي. 3

  
  دو نظريههاي تفاوت. 7

 :اختالفاتي هم ميان اين دو نظر وجود دارد
 ،ترين اختالف آن است كه معناي مرگ در نظر اين دو فيلسوف بزرگ  اولين و مهم.1

 از جمله ابن سينا و سهروردي، ، و بلكه اكثر حكمالمتألهين صدرابر مبناي. كند فرق مي
؛ زيرا نفس از اين ماده و  نفس به بدن دنيوي استتعلّقمرگ به معناي انقطاع هر گونه 

 اما آقاعلي معتقد است كه ارتباط نفس و بدن، پس از .كند  مادي استغنا پيدا ميي نشئه
 ذاتي نفس د صحيح باشد؛ زيرا ميان اتحادتوان ميناين باور . رود  به كلي از بين نمي،مرگ

 ،كند و انفكاك آن دو در عالم برزخ كيد ميتأسس بر آن مؤو بدن دنيوي كه حكيم 
 گفت اين توان مياگر اتحاد ذاتي است، جدايي امكان ندارد و ن. تناقض روشني وجود دارد

  .شوند متحد ميشوند و دوباره در قيامت با هم  دو فقط در برزخ از هم جدا مي
ي باقي تعلّقدهد، اگر بين نفس و بدن،  با توجه به معنايي كه مالصدرا از مرگ ارائه مي

 لذا موتي اتفاق نيفتاده ،نياز نشده  مستغني و بيبماند، به اين معناست كه نفس هنوز از بدنْ
باره به بدن  مادي تجرد و استغنا پيدا كرده بخواهد دوي  بنابراين اگر نفسي كه از نشئه.است

. ممكن است يابد، به مفهوم برگشت فعليت به قوه است كه عقالً محال و ناتعلّقدنيوي خود 
، ماند تا بدن به سمت آن حركت كند  آقاعلي هم كه نفس در آخرت ثابت ميي اين گفته

له دوطرفه است أاي يك مس  چون اتحاد و عالقه و هر نوع رابطه،د مشكل را حل كندتوان مين
 . يك طرف نسبت را از لوازم آن نسبت و اضافه، جدا و مبرا كردتوان يمو ن

، بلكه  ديگر بدن نيستكه نفس از اين بدن عنصري مفارقت كرد، بدنْ پس از اين. 2
 ،شوند و به اصل خود، يعني خاك صرفاً يك جسد است كه اجزايش به تدريج متالشي مي

ناصر آن كه مستعد باشد، به صورت ، هر يك از عگردند و بنا بر حركت جوهري بازمي
سس معتقد است كه مؤ؛ ولي حكيم  استالمتألهيناين نظر صدر. پذيرد ديگري تبديل مي

سمت تشكيل صورت كامل بدن حركت  به ،عناصر بدن سابق به سبب همان ودايع مذكور
كه صورت بدن تكميل شد، حركت آن   بعد از اين،اگر اين فرض را هم بپذيريم. كنند مي

ي و عيني به سوي امر  زيرا حركت كم،ه سمت آخرت و نفس مجرد محذور عقلي داردب
 عالوه بر اين، عالم آخرت از حيث ماهيتي، كامالً .معناست كه مكان ندارد بي مجرد

؛ بنابراين با برپايي قيامت، و عالمي در عرض دنيا نيستبا دنيا است  متفاوت و متغاير
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 و شود ميودايع، به كلي برچيده   اعم از عناصر و،ن استچه در آ ماده و آني بساط نشئه

 .ماند  باقي نميها آناثري از 
اختالف ديگر آن است كه مالصدرا قائل است كه امكان ندارد بدن عنصري دنيوي . 3

كه همين بدن عنصري در آخرتكند علي تصريح مي اما آقا، متحد شوددر آخرت با نفس ، 
 نفس در تعلّق بنابراين گرچه هر دو به عينيت بدن م.ونددپي براي بار دوم به نفس مي
 عينيت دو المتألهينصدر. معناي عينيت نزد آنان متفاوت است ،آخرت و دنيا اعتقاد دارند

 اما آقاعلي ،هماني است اتحاد در حمل و اينداند كه مالك آن  بدن را عينيتي فلسفي مي
اند كه در آن، ظاهر بدن را مالك قرار د ي معمول بين مردم ميعينيت را عينيت اعتبار

اش دوباره ايجاد  ، بدن با تمام خصوصيات دنيويدهد و معنايش آن است كه در آخرت مي
 آخرت به كلي با دنيا ي  زيرا چنان كه بيان شد، نشئه، كه بطالن آن روشن استشود مي

 .تفاوت دارد
 اهميت در ي با همه تالش حكيم زنوزي ،كه همان طور كه گفته شد نتيجه اين. 4

و بايد راه برَد اي در باب معاد جسماني  د ما را به نظريهتوان مي به هيچ روي ن،خوري كه دارد
 . ديدگاهي است كه صدرا بيان داشته است،گفت برترين نظريه در اين موضوع

   
  ها يادداشت

كما هو ظاهر ما يترأي من و بعض اخر عزلوالبدن الدنيوي عن درجه االعتبار في العدد و المعاد ،       «. 1
فالبدن االخروي كما يترأي من ظـاهر       ....  في التوفيق هيهنا    ) اي صدر المتألهين    (عالمه قدس سره    

و امـا البـدن    عالمه هيهنا و من بعض علماته االخري في ساير المواضع هـو بعينـه البـدن البرزخـي ،               
 ، فـال يتعلـق    ن قبـل صـيرورته بـدناً   الدنيوي فيفسد الي عناصره فيصير حكمه حكم العناصر كما كـا   

 .»89: ص ،6( »النفس به بعد مفارقتها عنه اصالً

 بالبدن الدنيوي ، لكن برجـوع البـدن الـي االخـره و الـي                 والحق ما ذكرناه من تعلق النفس ثانياً      «. 2
» ه اليـه   و النفس متحرك    ال بعود النفس الي الدنيا و الي حيث البدن فيكون البدن واقفاً             حيث النفس ،  

 ).88:  ص،همان(

 بالبدن بعد المفارقه ايضاً ،  اال اين تعلقها به بعد المفارقه تعلق ايجـابي                  تعلقاً) اي النفس (ان لها   .... 3
و ليس للبدن لها اعداد من قبيل االعدادات التي لها قبل المفارقه ، فبرجوع النفس فـي البـرزخ الـي                     

 ).88:  ص،همان( الدنيا اليهااالخره و القيامه الكبري يرجع البدن في

و صير الموضوع     و اذا فارقت النفس فسد موضوعها القريب ، و زالت القوي المتشعبه منها فيه ،              .... «-4
البعيد بحاله اخري اما ان يبطل و يضمحل نوعه و جوهره الذي به كان ماده للنفس او يخلف الـنفس                    

هـذا االسـتخالف ال يخلـوعن صـعوبه ، فـان تلـك              و كيفيه     فيها صوره تستبقي الماده علي طبيعتها ،      



 معاد جسماني از ديدگاه مدرس زنوزي
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الصوره لو كانت من فعل النفس فتزول بزوالها ، و ان لم تكن من فعلها و كانت الماده متحصله بصوره                    

 ).88:  ص،همان( » لما فرض ماده لها  محصالً اخري غير النفس فلم تكن النفس جوهراً

 و ودايع من جهاتها الذاتيه و ملكاتهـا ال جوهريـه         اًفاذن اذا فارقت النفس البدن تخلفت فيها اثار       «. 5
 و كذا    فاذن البدن بعد مفارقه نفسه عنه ممتاز في الواقع عن سائر االبدان المفارقه عنها نفوسها ،               ..... و

  » ..... عناصره عن عناصرها بهذا االستخالف 
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