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چکیده
ھای فلسفی که تأثیر شگرف در برخی مسائل فلسفی بر جای نھاده است نظریـه  ترین نظریهیکی از مھم

حرکت جوھری است. این نظریه، نظریه جامعی است که منظری جدید بر بسـیاری از مسـایل فلسـفی    
ز گشاید، از جمله این مسائل، مسئله حرکت نفس است که صدرا بر خالف فالسـفه پیشـین، آن را ا  می

نوع حرکت جوھری (ذاتی) دانست. حرکت جوھری نفـس از آن روی مھـم اسـت کـه دارای نتـایجی      
ھا تبیین عقالنی مسائل قبر و قیامت است. آن چه در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است که اکثر آن

است استخراج نتایج مھم این حرکت از قبیل: جسمانیت نفس در ابتـدای حـدوث، اجتمـاع حـدوث و    
ھـا بـه حسـب    ابدیت نفس، حل مشکل ثنویت نفس و بدن، تکون تدریجی نفس، اختالف نوعی انسان

باطن، اتحاد نفس با عقل فعال، مرگ طبیعی و حق بودن آن، محال بودن تناسخ، انواع تجـرد برزخـی و   
عقالنی نفس، بقای نفوس بعد از مرگ، معاد جسمانی، حشر، صراط و خلود کفار در عذاب است.

حرکت جوھری نفس، حدوث جسمانی، تجرد برزخی، تجرد عقالنی: ھاید واژهکل
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نظریه حرکت جوھری در زمره مباحثی است که نقش عمده و تعیین کننده ای در بسـیاری  

کند. این نظریه نـزد اکثـر فالسـفه    از مسائل فلسفی حوزه طبیعت شناسی و فلسفه نفس ایفا می
تا ایـن کـه صـدرا حرکـت در جـوھر را اثبـات کـرد و        پیش از صدرا مورد پذیرش واقع نشد 

اشکاالت وارد بر آن را پاسخ گفت. از نظر وی جوھر و نھاد شیء ذاتاً ھمراه و متحد با حرکت 
دانسـت بلکـه   است زیرا وی برخالف فالسفهٔ پیشین حرکت را در زمره مقوالت مـاھوی نمـی  

صورت حیثیت حرکـت از حیثیـت   آورد، در این حرکت را از عوارض تحلیلی وجود بشمار می
چه در خارج محقق است فقط وجودی بی قرار و ذاتی وجود شیء انفکاک عینی ندارد بلکه آن

نا آرام است. بنا بر این نظریه، اشیاء متحرک ھیچ نوع آرام و قرار ندارند بلکه عین حرکتند.
اشتدادی وجود به اعتقاد صدرا و پیروان وی حرکت، مساوی با اشتداد است و حرکت غیر 

شود ایـن اسـت کـه اصـل حرکـت      ندارد. دلیلی که بر اشتدادی بودن حرکت جوھری اقامه می
یعنی خروج شی از قوه به فعل، حال چون نسبت فعلیت به قوه، نسبت کمال به نقص و نسـبت  

) و اما ۲۰۹،الحکمهنھایهشدت به ضعف است، پس ھر حرکتی اشتدادی است. (رک طباطبایی، 
دارد تدادی بودن حرکت جوھری به چه صورت است، عالمه در این زمینـه بیـان مـی   این که اش

باشد به ناچـار ذاتـش   که چون حرکت کمال اول برای جسم که بالقوه نسبت به غایت است می
متقوم به دو حیثیت قوه و فعل است. با توجه به این معنی، عین ھمین فعلیت یعنی متحرک بـه  

شود. در این صورت حد حرکت بین ماده اولی و علیت دیگری میاین حرکت، خود قوه برای ف
اش منتقـل  صورتش باطل و غیر منطبق است و بالطبع انطباق آن بر ماده ثانیـه و صـورت ثانیـه   

شود و فعلیت در این مرتبه فعلیت صورت ثانیه است که واجـد آثـار ویـژه خـویش و آثـار      می
ای صورت اولی ماده اسـت ولـی حیثیـت مـاده     فعلیت سابق است پس ماده اولی اگر چه که بر

بودن برای صورت ثانیه را ندارد بلکه از مقارنات است اگر چه کـه موضـوع در ھـر حـدی از     
یابد اما تغییر آن به معنی بطالن موضوع نیست بلکه تغییر آن به طریق اسـتکمال  حدود تغییر می

ین معنی که جملگی مـاده و  است. بنابراین حرکت جوھری حرکتی است اشتدادی مشکک؛ به ا
صورتش، ماده برای صورت الحق است و از این به لبس بعد از لـبس در مقابـل خلـع و لـبس     

) صدرا حرکـت نفـس را نیـز از    ۳۸-۳۷،شود. (رک طباطبائی، خلق جدید پایان ناپذیرتعبیر می
کـه  داند مطابق این اصل، نفس انسانی در ابتدا جوھر جسـمانی اسـت   نوع حرکت جوھری می

شـود یعنـی صـورت جـوھری نطفـه حرکـت       توسط حرکت جوھر به تدریج شیء دیگری می
یابد ابتدا یک صورت طبیعی و معدنی است سپس تبدیل به مرتبه تکاملی کرده، ھر آن تبدل می
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شود و باالخره با تحوالت بعدی مراتبـی از آن موجـود   تری که واجد مرتبه نباتی است میکامل

ت حیوانی و انسانی است و ایـن حرکـت اسـتکمالی بـرای وصـول بـه       شود که واجد کماالمی
)۳۸/ ۸،اسفار، صدرالدین شیرازییابد. (مراتب باالتری ھمچون مراتب عقول ادامه می

نتایج حرکت جوھری نفس
ھا تبیین حرکت جوھری ذاتی نفس از آن روی مھم است که دارای نتایجی است که اکثر آن

توان ایـن نتـایج را بـه دو قسـم     عقالنی مسائل قبر و قیامت است. در یک تقسیم بندی کلی می
آید و بخشـی دیگـر از   ھا از حرکت ذاتی و جوھری نفس به دست میتقسیم کرد؛ بخشی از آن

کند، قابل اسـتخراج اسـت. در   این حرکت ذاتی یکی پس از دیگری طی میمراتبی که نفس در 
شود.اینجا به این نتایج به ترتیب تکون نفس اشاره می

جسمانیت نفس در ابتدای حدوث-۱
نفـس کمـال اول بـرای    «دھد، ھمان تعریف ارسطویی است : تعریفی که صدرا از نفس ارایه می

۱۷-۸/۷، اسـفار، صدرالدین شیرازی(رک » م آلی است.جسم طبیعی ذی حیات بالقوه یعنی جس
) این تعریف، تعریف نفس از جھت اضافه آن به بدن است.

تفاوت مشاء با صدرا در این است که از نظر مشاء این اضافه، الحق به وجود نفـس اسـت   
ر نه عین آن، حال آن که از نظر صدرا این اضافه، عین وجود نفس است. از آن جایی که در نظـ 

فالسفه مشاء، نفس، جوھری عقلی مفارق از بدن و قائم به ذاتـی اسـت کـه بـا حـدوث بـدن       
)، نفس ذاتـی دارد و نفسـیت   ۵۱،رساله نفسشود (روحانیه الحدوث) (رک ابن سینا،حادث می

) و بنا بـر ھـر   ۸/۱۲، اسفار، صدرالدین شیرازینفس از عوارض الحق به ذات آن است. (رک 
یابـد. امـا از نظـر صـدرا نفـس جسـمانیه       س با تعریف دیگر تفـاوت مـی  یک، تعریف ما از نف

الحدوث است؛ یعنی در ابتدا جوھری مادی و جسمانی است که به تدریج بـه وسـیله حرکـت    
) بنابراین این کـه  ۳۹۳،گردد. (ھمانیابد، تا این که وجود مفارق عقلی میجوھری استکمال می

شـود، از نظـر صـدرا    گفته شده که حقیقت نفس با این تعریف دانسـته نمـی  در بیانات مشائیان
ای از ذاتـش  باطل است زیرا نفس در ابتدای حدوثش ھمین اضافه اسـت و ایـن اضـافه مرتبـه    

) و به عبارتی، نفسیت نفس نحوهٔ وجـود خـاص آن اسـت و    ۱۱،تعلیقه سبزواریاست. (ھمان، 
نباشد، قابل فرض نیست مگر بعد از تحـوالت  برای نفس وجودی دیگر که به حسب آن نفس

)۱۲-۱۱،گردد. (رک ھمانافتد و تبدیل به عقل مفارق میجوھری که در ذاتش اتفاق می
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حل مشکل اجتماع حدوث و ابدیت نفس-۲

حکمای پیش از صدرا در باب نفس اعتقاد دارند که نفس حادث اسـت بـه حـدوث بـدن و از     
حدوثش موجودی مجرد است و لذا فساد و انعدام آن ممتنع سوی دیگر، معتقدند که از ابتدای

است، حال آن که اجتماع این دو ممکن نیست زیرا ھر موجودی که کائن (حادث) باشـد قطعـاً   
پذیرد و عکس نقیض آن این اصل است که ھر موجودی که فساد نمی١زمانی فاسد خواھد شد

پذیرد باید در ابتـدا قائـل بـه قـدم     د نمیحادث نیست. بنابراین اگر کسی قائل شد که نفس فسا
توان نفـس را  نفس شود نه حدوث آن. بدین ترتیب بر اساس مبانی حکمای پیش از صدرا نمی

از یک سو حادث دانست و از سوی دیگر آن را از ابتدا موجودی مجرد و مفارق به شمار آورد 
پذیرد.که فساد نمی

نفس وجود دارد، پذیرفتن حرکت اشـتدادی و  تنھا راھی که برای جمع بین حدوث و بقای 
جوھری نفس است که بر اساس آن، نفس در دو مرتبه وجود دارد بر اسـاس مرتبـه جسـمانی    

پـذیرد. بـه عبـارت دیگـر،     طبیعی خود، موجودی حادث است و به لحاظ ھمین مرتبه فساد می
این قاعـده وارد  ای برتالزم حدوث و فساد به لحاظ مرتبه طبیعی نفس محفوظ است و خدشه

شود اما نفس مرتبه عقالنی و مجردی نیز دارد که بر اثر استکماالتی کـه در نشـئه طبیعـت    نمی
شود و به لحاظ آن مرتبه، ھمواره باقی بوده، فساد و انعدام آن ممتنع است. یابد بدان نایل میمی

دارد کـه بـر   بنابراین، فرض اجتماع حدوث و ابدیت یک شیء واحد تنھـا در صـورتی امکـان   
صـدرالدین  اساس حرکت جوھری بتوانیم برای آن شیء دو مرتبه وجودی قائـل شـویم. (رک   

)۳۹۹-۳۹۷،(بخش نفس) جزء دومشرح اسفار؛ مصباح یزدی، ۳۸۹-۸/۳۸۸، اسفار، شیرازی

حل مشکل ثنویت نفس و بدن-۳
دوگـانگی و  شـود و آن مسـئله   از مسئله حرکت جوھری نفس یک مسئله مھم دیگـر حـل مـی   

یگانگی جوھر وجود انسان است یعنی مسئله تن و روان.
نفس در نزد فالسفه، موجودی مجرد است چنان که فالسفه بر تجـرد آن براھینـی را اقامـه    

یابد کـه ذات  اند و بدن یک موجود مادی است. از طرفی ھر یک از ما به طور وجدانی میکرده
اندیشـد، درک  دانـد کـه خـود مـی    در عین حـال مـی  و حقیقت او یکی است و نه امور کثیر، و

. ھر کائنی از آن جھت فاسد است که علت تامه آن امـری اسـت کـه در آن حرکـت و زمـان وجـود دارد و ھـر        ١
ناچار ھر کـائنی فاسـد   شود پس بهشود و ھنگام انقضاء سبب یا جزء سبب معلول ھم منعدم میحرکتی منقضی می

)  ٨/١٠٥اسفار،است.(مالصدرا، 
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شـود کـه چگونـه دو    کند، دارای حرکت و سکون است و ...، از این رو این سؤال مطرح میمی

موجود (نفس و بدن) از دو سنخ متفـاوت (مجـرد و مـادی) بـا ھـم یـک موجـود را تشـکیل         
جـا  شـود؟ در ایـن  دھند؟ چطور ممکن است بین جوھر مجرد و مادی چنین وحدتی ایجاد می

الزم است ببینیم این مشکل با مبانی فیلسوفان چگونه قابل حل است.  
سینا، نفس جوھری مجرد است که به محض این که بدن آمـادگی پـذیرش آن را   از نظر ابن

شود. به نظر وی، رابطهٔ نفس و بدن، رابطه ماده و صورت یافت، از سوی عقل مفارق افاضه می
-۹،دھد.(رک ابن سینا، رساله نفسنفس، کمال را بر صورت ترجیح مینیست. وی در تعریف 

سینا ارتباط و عالقه نفس و بدن، ارتباط اشتغال است تا این که نفس بـه واسـطه   ) از نظر ابن۱۰
)از ۲۰۷،، الشفا الطبیعیات( الفن الرابـع) شود. (ابن سیناکند و بدن از آن منفعل میبدن درک می

شود که وی نفس و بدن را دو جوھر کامالً متغایر دانسته کامالً مشخص میسینااین سخنان ابن
داند.و نسبت آن دو را نیز فقط در حد تدبیر و تصرف و تعلّق عرضی می

دھد تا حد زیادی به نظریه افالطون مبنی بر ثنویت نفـس  تفسیری که وی از نفس ارائه می
ی مشکل اتحـاد موجـود مجـرد و مـادی در     و بدن، نزدیک است بنابراین این مشکل عمده یعن

فلسفه او به جای خود باقی است. این مشکل ھم چنان ادامه داشت تا این که در فلسفه صـدرا  
به واسطه حرکت جوھری نفس حل گشت. شکل نھایی آن این است که چون حرکت، تکاملی 

است که و جوھری است و اصالت ھم از آن وجود است و ماھیت چیزی نیست، پس این بدن
شود نه این که تصور کنیم نفس چیز دیگری اسـت کـه   در سیر تکاملی خود تبدیل به نفس می

آید، بلکه یک چیز است که در حرکـات خـویش از دنیـای چھـار    زمان با بدن به وجود میھم
کند و به دنیای بی بعدی یعنی دنیایی که طـول، عـرض، عمـق و زمـان نـدارد،      بعدی عبور می

) به عبارتی دیگر نفس ناطقه انسانی به حسـب  ۱۱۸-۳/۱۱۶، مقاالت فلسفیری، رسد. (مطھمی
وجود، حکم صور و مواد جسمانی را دارد و بعد از طی مراحل، نیل به قوای ظاھری و رسیدن 

رسد. (آشـتیانی، سـید   شود و به مقام تجرد میبه مقام احساس، تخیل و تعقل از ماده مرتفع می
) پس نه دوگانگی است و نه یگـانگی بـه معنـای    ۶،المسافر مالصدراشرح بر زادجالل الدین، 

یک سطحی و تک ساحتی بودن است، بلکه به معنای حقیقت واحد ذو مرتبه (تشکیکی) اسـت  
که ھر مرتبه آن حکمی دارد. مراتبی از آن مادی است، احکام مادی بر آن حاکم است و مراتبـی 

از آن مجرد است که احکام غیر مادی بر آن حاکم است.
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تکّون تدریجی نفس با علم و عمل-۴

شود و تا پایان از نظر فالسفه پیشین، ھر انسانی دارای نفسی است که از ابتدای عمر حادث می
ترین تغییری از نظر ذات داشته باشـد و اگـر تفـاوت و    عمر ھمراه اوست بدون این که کوچک

برای نفس است این تفاوت و تکامل صرفاً از نظر اضافات و امور عرضی است. بر این تکاملی
اساس حقیقت و جوھر ذات یک کودک با انسان بـالغ و عاقـل و کـاملی چـون یـک دانشـمند       

صـدرالدین  بزرگ تفاوتی ندارد مگر در اموری که عارض بر ذات و بیـرون از آن اسـت. (رک   
ز نظر صدرا با اثبات حرکت جوھری نفس و نظریه اتحاد عاقل و ) اما ا۲۴۵/ ۸، اسفار،شیرازی

کند. بنابراین ھر قدر دانش و عمـل فـرد   داند و عمل میمعقول، انسان ھمان چیزی است که می
شـود، البتـه ایـن    باالتر رود به ھمان میزان به حقیقت نفسانی و جوھر ذاتی نفس او افزوده مـی 

یست بلکه از نوع اشتداد و استکمال وجـودی اسـت. بـه    افزایش نفس به معنای کمی و مادی ن
گونه تغییری نکرده باشد بلکه عبارت دیگر نفس امر ثابتی نیست که از اول عمر تا پایان آن ھیچ

شود. در ابتـدای ایجـاد   نفس از نظر صدرا به تدریج به واسطه دو گوھر علم و عمل ساخته می
، صـدرالدین شـیرازی  گـردد. (رک  عقل فعال میچیزی نیست و در ھنگام استکمالش تبدیل به 

)۳۲۹-۳۲۸/ ۸اسفار، 

ھا به حسب باطن تعدد و اختالف نوعی انسان-۵
البقا است الحدوث و روحانیهمطرح شد نفس جسمانیهدر حرکت ذاتی نفس که از سوی صدرا

آید این است کـه افـراد انسـان بعـد از ایـن کـه در       و نتیجه مھمی که از این مسئله به دست می
باشند، در آخر امـر بـه حسـب بـاطن مختلـف الماھیـه ھسـتند.        ابتدای خلقت متفق الماھیه می

الحدوث و روحانیـه البقـا اسـت، آخـرین     توضیح آن که: از آن جایی که نفس انسانی جسمانیه 
صور جسمانی و اولین معانی روحانی است. به عبارتی دیگر نفس انسانی به سبب استعداد بدن 

ھا شود و به واسطه آنگردد اما به سبب ملکات نفسانی راسخی که صورت ذاتش میحادث می
کـه نفـس در اول حـدوث    ماند و این بدین خاطر اسـت  شود، باقی میاز قوه به فعل خارج می

امری بالفعل در این نشأه طبیعی است در حالی که ھمان عیناً امر بالقوه در نشأه آخـرت اسـت،   
بنابراین نفس، صورت در این عالم و ھیولی در عالم آخرت است. پس الزم است که ذاتش بـه  

ای واسطه حرکات و استحاالت نفسانی از قوه به فعل خـارج شـود و بـه واسـطه حرکـات بـر      
طـور کـه خداونـد در ایـن     ھای اخروی آماده شود و با آن متحد شود. ھمانصورتی از صورت
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عالم از ماده جسمانی انواع مختلف از حیوانـات را خلـق کـرده اسـت در آخـرت نیـز از مـاده        

، صدرالدین شیرازیکند. (نفسانی انسان، انواع مختلفی از فرشته، شیطان و حیوانات را خلق می
، ؛ و نیـز ھمـو  ۹۵،، الشـواھد الربوبیـه  ؛ یز ھمـو ۴۱،رک ھمو، العرشیه؛۱۴۳-۱۴۲،تاسراراالیا

)۶/۱۱۳،تفسیرالقرآن الکریم

تبیین فلسفی اتحاد نفس با عقل فعال-۶
تـوان اتحـاد   یکی دیگر از نتایج حرکت جوھری نفس اثبات اتحاد نفس با عقل فعال است. مـی 

گونه توضیح داد:صدرا، ایننفس با عقل فعال را با توجه به سخنان 
عقل، ھمه اشیاءِ معقول است، معنی این سخن این نیست که اشیا به حسب انحاء وجـودات  
متکثره خارجی خودشان، وحدت داشته و یک چیز ھستند؛ زیرا بدیھی است که این نحو اتحاد 

د امری محال است بلکه معنی این سخن این است که ھمه موجودات متکثـره بـه وجـود واحـ    
عقلی موجودند یعنی چون وحدت عقل فعال، وحدت عددی نیست بلکه وحدت حقیقیه حقـه  

ظلیه است این عقل با وحدت خود، جامع جمیع معقوالت و معانی متکثره اشیاء است.
و معلوم شده است که نفس چیزی را که تعقل کرده است به حسب وجـود عـین صـورت    

ھـا عـین   فعال در این معنی موافقند کـه ھـر دوی آن  گردد. پس نفس ناطقه و عقل عقلیهٔ آن می
صور معقوله خود ھستند، پس چون نفس ناطقه با ادراک ھر صورت معقول بـا آن اتحـاد پیـدا    

کند، در این صورت اتحادش با عقل فعال که در او ھر صورت معقولی موجـود اسـت الزم   می
با عقل فعـال اتحـاد پیـدا کـرده     آید. نتیجه این که ھر نفسی که صورت عقلی را ادراک کندمی

)۳۳۹-۳۳۷/ ۳، ، اسفارصدرالدین شیرازیاست. (رک 
این نتیجه بر اساس حرکت جوھری است؛ زیرا بر اساس حرکت جوھری است کـه قـوا و   

قوا و نیروھـای بـالقوه   جا که ھمهٔاستعدادھای موجود جسمانی آن به آن به فعلیت رسیده تا آن
ھای متعدد به طریق وحدت اتصالی به فعلیت رسـیده و بـه   در جسم به واسطه پذیرش صورت

گونـه  گردند. این تحول جوھری و ذاتی در جوھر نفسانی، بـدون ایـن کـه ھـیچ    تجرد نایل می
رحلـه  کند تا این کـه نفـس پـس از طـی م    انفصالی بین صور متوارده ایجاد گردد، ادامه پیدا می

تجرد برزخی و نیل به مرتبه تجرد عقلی از طریق اتحاد با صور معقولـه بـا عقـل فعـال متحـد      
چنان که بارھا گذشت حکمای الھـی بـرای طبـایع،    «دارد: گردد. صدرا در این زمینه بیان میمی

اند و نیز برای ھر ناقصی میل یا شوق غریزی به حرکت جبلی به سوی غایات ذاتی اثبات کرده
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اند؛ و ھر ناقصی ھنگامی که به کمال یا انیـتش رسـید بـا او متحـد     کمالش را اثبات کردهسوی

گردد. این حرکت در طبیعت نوع انسانی به سوی جانـب  شود و وجودش وجود دیگری میمی
قدس، معلوم و مورد مشاھده ھر صاحب بصیرتی است. پس زمانی که نفس در اسـتکماالت و  

و عقل محض گردید، بـا عقـل فعـال متحـد شـده و عقـل فعـال        توجھاتش به مقام عقل رسید
)۳۹۵/ ۸، اسفار، صدرالدین شیرازیگردد. (می

صدرا برای اثبات اتحاد نفس با عقل فعال، سخن ابن سینا را در مورد محال بودن این اتحاد 
گوید، وی در بخشی از جواب، علت انکار این اتحاد از سـوی شـیخ را قایـل    نقل و جواب می

١ودن به حرکت جوھری برای نفس ذکر کرده است.نب

توان بیان کرد کـه نظریـه   به طور کلی در مورد نقش حرکت جوھری در نظریه شناخت می
کنـد کـه در تجربـه عقالنـی، عقـل بـالقوه، عقـل بالفعـل         ابن سینایی عقل تأکید می-ارسطویی

شری است. ایـن نظریـه اگـر    گردد و این رویداد به واسطه تأثیر و نقش عقل فعال در عقل بمی
رود ولی از انتقال نفس به مرتبهٔ جدید از ھسـتی  چه که یک نظریه فلسفی شناخت به شمار می

نشان ندارد. اما از نظر صدرا خود نفس از نخستین مرتبه مادی خـود در معـرض تحـول قـرار     
شـود.  مـی گیرد و در مرتبه عقالنی است که به موجودی از موجودات عالم عقالنـی تبـدیل  می

)۳/۳۶۶(رک ھمان، 
اصوالً ابداع و ھنر مالصدرا در این راستا این است که بر اسـاس حرکـت جـوھری خـود     

اتحاد نفس با عقل فعال را تبیین عقالنی کرد.

تبیین عقالنی مرگ طبیعی-۷
پیش از مالصدرا، پزشکان و علمای طبیعی درباره علت مرگ طبیعی نظـرات گونـاگونی را   

اند که قوه غاذیه بدن یک قوه جسـمانیه بـوده، افعـال قـوای     اند در بعضی موارد گفتهتهابراز داش
انـد کـه   جسمانی متناھی است و بدن بدون قوه غاذیه توان ادامه حیات ندارد یا ایـن کـه گفتـه   

شود در بعضی از مـوارد ھـم علـت مـرگ     گراید و بدن فاسد میرطوبت بدن رو به خشکی می
اند که اجزایی که باید به مرور جایگزین اجزای بدن شـوند از نظـر   بیان کردهگونه طبیعی را این

توانند جایگزین مناسـبی بـرای اجـزای از دسـت     کمیت مشکلی ندارند ولی از نظر کیفیت نمی

گوید:  اذ ال یقـول بالحرکـة الجوھریـة و التبـدل     . حکیم سبزواری در پاورقی اسفار راجع به این مطلب چنین می٢
).٣/٤٤٢، اسفاررا،الذاتیة (مالصد
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رفته باشند. بنابراین بدون آن که از کمیت بدن کم شود، کیفیت آن برای تحمـل نفـس و ادامـه    

)۱۰۳-۹۸/ ۸افتد. (ھمان، گونه است که مرگ اتفاق میرود و اینحیات تحلیل می
در تمامی این نظرات علت مرگ طبیعی، انحالل بـدن و قـوای آن معرفـی شـده اسـت امـا       
صدرالمتألھین با توجه به حرکت نفس از آن جھت که حرکتی است جوھری، تبیین جدیدی از 

-۱گونه بیان کرد کـه:  مقدمه اینتوان نظر صدرا را در قالب چند دھد. میمرگ طبیعی ارائه می
ھـر صـاحب غـایتی در    -۳؛ھـر حرکتـی دارای غـایتی اسـت    -۲؛نفس ذاتاً دارای حرکت است

ایستد.رسد از حرکت باز میحرکاتش، زمانی که به غایت خویش می
نتیجه این که نفس نیز به واسطه حرکت جوھری، به سوی غایت در حرکت است و زمانی 

الشواھد افتد. (رک ھمو، که کامالً از قوه به فعل رسید و استعداد در او باطل شد مرگ اتفاق می
)۸۹-۸۸،الربوبیه

د: گویصدرا در این زمینه که مرگ تنھا و تنھا نتیجه حرکت جوھری و ذاتی انسان است می
انسان به حسب کمال خلقت بدنی، برترین انواع حیوانی است، زیرا که دارای حواس تام اسـت  
و عالوه بر این حواس از دو نیروی دیگر به نام عقل نظری و عملی نیز برخوردار است، مسـلم  

ای که در دیگر حیوانات است گذر کرده اسـت  است که طبیعت انسان از تمام حدود مقرر شده
مامی درجات شیئیت عام، جوھریت مطلق، جمادی و نباتی گـذر کـرده و اکنـون نیـز     یعنی از ت

بعد از این مراحل در حرکت معنوی است و از صور و انواع ممکن در جھـان طبیعـت و نشـأه    
ماند جز از آن نیز گذر کرده و به سوی غیر آن روان است و نـاگزیر بـه   دنیوی چیزی باقی نمی
اه شقی باشد یا سعید، چون این حرکت از نفس اختیاری نیسـت  کند خوجھان آخرت توجه می

بلکه اضطراری و ذاتی است. بنابراین مرگ طبیعی عبارت است از گذر کردن طبیعت انسانی از 
مراتب کماالت حیوانی که شایسته و مناسب او در این جھان اسـت تـا نخسـتین نشـأه ھسـتی      

)۲۵۸یر سوره جمعه: یافتن او در جھان آخرت و عالم غیب. (ھمو، تفس

حق بودن مرگ -۸
چه در بخش مرگ طبیعی توضیح داده شد، مشخص شد که مرگ امری طبیعی برای نفس از آن

است که منشأ آن اعراض نفس از عالم حواس است و اقبال آن به سوی خدا و ملکوتش اسـت.  
ھر امر طبیعی برای شیئی، خیر و تمام برای آن شیء است.

ھر چه خیر و تمام برای شیئی باشد برای آن شیء حق است.
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الشـواھد  ؛ رک ھمـو،  ۹/۲۳۸(رک ھمـو، اسـفار،   ١نتیجه این که مرگ برای انسان حق است.

)۶۵،العرشیه؛ ۲۸۱،الربوبیه

محال بودن تناسخ-۹
تناسخ محال تناسخی است که در آن نفس از بدنی به سوی بـدن دیگـری انتقـال یابـد بـه ایـن       
صورت که حیوان بمیرد و نفسش به سوی حیوان دیگر یـا غیـر حیـوان خـواه اخـس و خـواه       

) فالسـفه بـرای   ۵۵۷،مفاتیح الغیـب ، ؛ ھمو۲۳۲-۲۳۱،الشواھد الربوبیه، اشرف انتقال یابد. (ھمو
) دلیـل  ۲۳۵،الشـواھد الربوبیـه  اند، به گفته صدرا (رک ھمـو،  را اقامه کردهابطال تناسخ دالیلی

سینا آن را بیان کرده اسـت و مضـمون آن   مشھور برای اثبات استحاله تناسخ، دلیلی است که ابن
گونه است: الزمه تناسخ، اجتماع دو نفس در بدن واحد است؛ زیرا به مجـرد ایـن کـه بـدن     این

شـود. حـال   یرش نفس را واجد شود، از طرف عقل مفارق، نفس افاضه میقابلیت و استعداد پذ
اگر فرض کنیم که به واسطه تناسخ یک نفس دیگر نیز به آن بـدن تعلـق گیـرد، الزمـه آن ایـن      
است که بدن واحد دارای دو نفس باشد، از طرفی ارتباط نفس و بدن ارتباط تدبیری اسـت تـا   

ند و بدن نیز از آن نفس منفعل شود و ھر حیوانی نفـس  این که نفس از طریق آن بدن ادراک ک
جا نفس کند اگر در اینخود را که مدبر و متصرف در بدن اوست را به صورت واحد شعور می

کرد. پس معلوم است که نفـس دومـی، اشـتغال بـه     بود حیوان آن را ھم احساس میدیگری می
الشـفا الطبیعیـات (الفـن    و نیز ھمو،۳۸۷-۳۸۶،، النجاهبدن و عالقه به آن ندارد. (رک ابن سینا

)۲۰۷،الرابع)
دارد که این برھان بر اساس مبـانی مـا   صدرا پس از بیان این برھان شیخ در اسفار، بیان می

بدن خویش است تر است؛ زیرا در طریقه ماست که ھر نفسی نحوه وجود و تشخصقابل دفاع
)۹/۱۰اسفار، ،صدرالدین شیرازیو امکان ندارد که برای یک وجود، دو ذات و وجود باشد (

اما این برھان از جھتی دیگر نیز قابل نقد و بررسی است و آن این که این برھان ھرچنـد از  
حرکـت  سینا اقامه شده است اما تنھا بر اساس نظریه اتحاد عاقل و معقـول یـا نظریـه    سوی ابن

جوھری نفس از جسم تا تجرد تام، دلیل صحیح و کافی است. در صورت انکار این دو نظریـه  
این دلیل نیز باطل خواھد بود. بنا بر نظریه اتحاد عاقل و معقول، نفسی که مدت زیادی به بـدن  

إنّ الموت امر طبیعی للنفس و کل امر طبیعی لشی یکون خیراً و تماماً له، و کلّ ما ھو خیر و تمام لشـیء فھـو   . «٣
)٢٣٨/ ٩مالصدرا، اسفار، »(له؛ فثبت إنّ الموت حق للنفسحقّ
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تعلق داشته و در این مدت علوم و ملکات بسیاری را کسب کرده است از نظر ماھیت نـوعی و  

جوھری غیر از آن نفسی است که در ابتدای حدوث به بدن تعلق گرفته است. بنابراین صورت 
ھا به بدنی تعلق داشته است، پس از مرگ آن شخص معقول نیست که بـه بـدنی   نفسی که سال

تعلق بگیرد که تازه دارای استعداد پذیرش نفس شده است. به عبارتی بھتر وقتی بـدن آمـادگی   
شود که ھیچ علمی نداشـته  سوی واھب الصور نفسی به وی افاضه میپذیرش نفس را یافت از

باشد، در این صورت اگر نفس دیگری که از نظر ماھیت نوعی غیر از آن نفـس اسـت، در اثـر    
تناسخ به این بدن تعلق گیرد، آن بدن باید دارای دو نفـس باشـد. ھمچنـین بـر اسـاس نظریـه       

ز تجرد را طی کرده و نسـبت بـه کمـاالتی بـه     حرکت جوھری معقول نیست نفسی که مراتبی ا
فعلیت رسیده است به قوه بازگردد و بار دیگر به بدن طفل چھار ماھه تعلق بگیرد. جسم در اثر 

شود و بعد از آن به حرکـت جـوھری   رسد که نفس انسانی میای میحرکت جوھری به مرحله
نفسی اگر بخواھد پس از مرگ بار شود. چنیندھد و مراتبی از تجرد را واجد میخود ادامه می

ھـایی کـه بدسـت آورده اسـت، از دسـت      دیگر به بدن طفل چھار ماھه تعلق بگیرد باید فعلیت
بدھد و سیر قھقرایی کند. بنابراین محال است نفسی که بر اثر مرگ از بدنی جـدا گشـته اسـت    

امری مستلزم خـروج  ھمان نفسی شود که به بدن طفل چھار ماھه تعلق داشته است، زیرا چنین 
شیء از فعلیت به قوه است. اکنون که واضح شد که نفس طفل چھار ماھه غیر از نفسـی اسـت   

شود که نفس دوم اگر در اثر تناسـخ بـه بـدن    که پس از مرگ از بدن جدا شده است، معلوم می
طفل تعلق بگیرد مستلزم این است که یک بدن دارای دو نفس باشد. در صورت انکـار ھـر دو   
نظریه (چنان که ابن سینا ھر دو را رد کرده است) محذوری ندارد که نفس جـدا شـده از بـدن    
(در اثر مرگ) ھمان نفسی شود که در ابتدا به بدن طفل تعلق داشته است؛ زیـرا ایـن تبـدیل و    
تحول تنھا مستلزم این است که نفس علوم و ملکات خود را که عوارضی بیش نیستند از دست 

ت دادن عوارض در اثر مرگ، ھیچ مانعی ندارد. بدن چون آمـاده پـذیرش نفـس    بدھد و از دس
طـور کـه   شد واھب الصور بالضروره به آن بدن باید نفس انسانی عطا کند. واھب الصور ھمـان 

تواند از نفسی که قبالً در بدن دیگری بوده است، استفاده تواند نفس جدیدی ایجاد کند، میمی
استحاله تناسخ در فلسفه اسالمی و اعتقاد «ارشد ریاحی، .یست. (رککند و چنین امری محال ن

)۲۷-۸۳،۹، دفتر مقاالت و بررسیھا، »به رجعت
پردازد به عبارتی ابطال تناسـخ  صدرالمتألھین نیز با استفاده از مبانی خود به ابطال تناسخ می

حرکـت جـوھری   ای است که از حرکت ذاتی نفس، از آن جھت که حرکت نفس از نوع نتیجه
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آید این اسـت کـه   آید؛ زیرا یکی از نتایجی که از حرکت جوھری به دست میاست، بدست می

حرکت از مرتبه شدت به ضعف بی معنی و غیر معقول است زیرا این یک سیر نزولی اسـت و  
بـا حیثیـت فعلیـت، قـوه جھـت قـوه       سیر نزولی در حرکت تشکیکی این است که فعلیت ثانیه

) صـدرا بـا   ۳۸و ۱۹،پایان ناپذیر (رساله قوه و فعل)خلق جدیدطباطبائی،.خویش شود. (رک
پردازد. استفاده از این نتیجه به ابطال تناسخ می

جا که بین نفـس و بـدن ترکیبـی اتحـادی     دلیل صدرا در ابطال تناسخ این گونه است: از آن
با ھـم از قـوه بـه فعـل     ھا حرکت جوھری ذاتی است، نفس و بدن است و برای ھر کدام از آن

اش بـه  شوند، نفس در ابتدای حدوث قوه محض است و در مدت حیـات جسـمانی  خارج می
کند خـواه در  ای از فعلیت و تحصل در وجود پیدا میحسب افعال و اعمال حسنه یا سیئه نحوه

طرف سعادت یا شقاوت. پس زمانی که بالفعل گردید محال است که به حد قوه محض برگردد 
ا حرکت جوھری ذاتی امکان ندارد که سیر نزولی داشته باشد یعنی از فعل به قـوه برگـردد.   زیر

پس اگر نفس جدا شده به بدن دیگری که در مرحله جنینی یا غیر آن اسـت تعلـق بگیـرد الزم    
آید که یکی از آن دو بالقوه (بدن) و دیگری بالفعل (نفس) باشد و شیء بالفعل، بالقوه باشد می

حال است زیرا ترکیب نفس و بدن ترکیب اتحادی طبیعی است و ترکیب طبیعی بین دو و این م
، ھمـو .امر که یکی بالفعل و دیگری بالقوه باشد، محال است. بنابراین تناسخ محال اسـت. (رک 

)۵۵۹-۸۵۵،، مفاتیح الغیب؛ ھمو۲۳۴،، الشواھد الربوبیهھمو.؛ رک۳-۹/۲اسفار، 
ممکن است این اشکال مطرح شود که اگر نفس جدا شده، به بدنی بالفعل تعلـق گیـرد، در   

شـود و مشـکلی پـیش    ھا ممکـن مـی  این صورت ھر دو بالفعل بوده در این صورت ترکیب آن
نخواھد آمد. این اشکال در صورتی مطرح خواھد بود که بر اساس تفکر فالسفهٔ پیش از صدرا، 

دن باشد. اما بر اساس نظر صـدرا نفـس جسـمانیه الحـدوث اسـت؛      نفس، جوھری مستقل از ب
شود. بنابراین نظـر، ھـر نفسـی    یعنی این بدن است که در سیر تکاملی خود، تبدیل به نفس می

توانـد داشـته باشـد    رابطهٔ تنگاتنگی با بدن خود دارد که این رابطه را با ھیچ بدن دیگـری نمـی  
فعلیت به بدن دیگری که آن نیـز در حـال فعلیـت اسـت     بنابراین امکان ندارد که نفس در حال

تعلق گیرد.

تجرد برزخی نفس-۱۰
ابن سینا عالم مثال را چه در قوس صعود و چه در قوس نزول منکر است. شیخ اشراق نیـز  



137پیامدھای فلسفی حرکت جوھری در مسایل نفس و تکامل آن91پاییز و زمستان
را پذیرفته و برای اثبات آن برھان اقامـه کـرده اسـت امـا از اثبـات      اگرچه که عالم مثال منفصل

عالم مثال متصل (قوه خیال) عاجز مانده و به پیروی از رئـیس مشـائیان بـه انکـار آن پرداختـه      
)۲۱،سه رساله از شیخ اشراقسھروردی، .است. (رک

،اسـفار ، شـیرازی صـدرالدین  اما صدرا در برابر این فالسفه قائل به تجرد قوه خیـال شـد. (  
شمارد منزل اول محسوسات منزل دوم متخیالت و منـزل  ) وی برای انسان سه منزل برمی۹/۱۹۱

شـود و ایـن انتقـاالت عینـاً     سوم معقوالت است که انسان پیوسته از یکی وارد منزل بعدی مـی 
ھمان انتقاالت فکری است که برای نفس از محسوس به متخیل و از متخیل بـه معقـول اتفـاق   

افتد. از طرفی نیز بیان شد که قوه خیال از نظر صدرا مجرد است. بنابراین انسان بـا ورود بـه   می
مرحلهٔ خیال و تثبیت صور خیـالی در نفـس، از جھـت اتحـاد مـدرِک و مـدرَک، دارای تجـرد        

)۳۰۴،تفسیرالقرآن الکریمھمو، ؛۴۶۱-۳/۴۶۰ھمان،.شود. (رکبرزخی می
سائلی که پیش از صدرا قابل حل نبود را حل کرد و نتایج مھـم  اثبات تجرد برزخی نفس، م

آید که عبارتند از:دیگری از این نتیجه به دست می
نفی طفره در نظام عالم-۱
ھای ناقص، بُله و حیوانات بعد از مرگبقای نفوس انسان-۲
معاد جسمانی-۳

توضیح موارد یاد شده در سه بند بعدی خواھد آمد.

طفره در نظام عالمنفی -۱۱
یکی از قواعد فلسفی این است که طفره مطلقاً چه در عقلیات و چه در غیر آن باطل است. بـر  

بـه نـوع اشـرف    ھمین اساس طبیعت تا جمیع درجات نوع اخس را استیفا نکـرده اسـت از آن   
در ) ایـن قاعـده در صـورتی    ۱۴۳-۱۴۲،، اتحاد عاقل به معقولزاده آملیکند. (حسنتجاوز نمی

طبیعت صادق خواھد بود که بنا بر مشرب صدرالمتألھین، در قوس نزول قائل به خیال منفصـل  
و در قوس صعود نیز قائل به خیال متصل شویم به عبارت دیگر فـیض وجـود بایـد از وجـود     
برزخی که عالم بین العالمین است مرور نموده و به مرتبه بعد کـه در قـوس نـزول، مـاده و در     

آیـد.  لم عقالنی است، برسد در غیر این صورت، طفره در نظام وجود الزم مـی قوس صعود، عا
بنابراین، بنا بر مشرب ابن سینا که تجرد خیال را چه در قوس صعود و چه در قوس نزول منکر 

، شرح مقدمه قیصری بر فصـوص الحکـم،   آشتیانی.آید. (رکاست، در نظام عالم طفره الزم می
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)۹۷،، پاورقیال و آرای فلسفی مالصدرا، شرح ح؛ ھمو۳۳۱،پاورقی 

ھای ناقص، ُبله و حیوانات بعد از مرگبقای نفوس انسان-۱۲
توانند به عقل بالفعل برسند اما عدهٔ کثیری از چنان که بیان شد نفوس در حرکت ذاتی خود می

ھا به عقـل بالفعـل تبـدیل    آنمردم در نظر صدرا در مرحلهٔ تجرد برزخی مانده و عقل ھیوالنی
ھا ) اما نفوسی که عقل ھیوالنی آن۵۱۹-۵۱۸،مفاتیح الغیب،صدرالدین شیرازی.شود (رکنمی

مانند زیرا چنان که صدرا بیان تبدیل به عقل بالفعل شده است، بدون شک بعد از مرگ باقی می
از جھـت تحقـق کمـال    دارد این نفوس قوامشان به بدن نیست بلکه بدن حجاب این نفوس می

ھاست و دلیل دیگر این که فساد ھر فاسـد یـا بـا ورود ضـدش بـر آن      عقلی و وجود نوری آن
است و حال آن که ھیچ ضدی برای جوھر عقلی وجود ندارد و یا به زوال یکی از علـل اربعـه   
(فاعل، ماده، صورت و غایت) است که این نیز برای جوھر عقلی متصور نیست زیرا نفس ماده 
ندارد و صورتش ذات و حقیقت اوست و فاعل و غایت آن، ھر دو خداوند اسـت کـه زوال در   
آن راه ندارد پس ذات و حقیقتش باقی است به بقای خداوند تعالی بنابراین عدم و زوال جوھر 

)۲۲۴،، الشواھد الربوبیهصدرالدین شیرازی.عقلی محال است. (رک
رسند و عقـل  نفوس که به مرحلهٔ تجرد عقالنی نمیحال سؤال این است که آن عدهٔ کثیر از

ھای ضعیف، متوسط و بُله در این قسـمت  انسان-شودھا به عقل بالفعل تبدیل نمیھیوالنی آن
مانند یا ھا نیز بعد از مرگ باقی میکنند؟ آیا آنبعد از مرگ چه وضعیتی پیدا می-گیرندقرار می

شوند؟ نظر فالسفه در این زمینه متفاوت اسـت کسـانی   این که با فساد بدن معدوم و ھالک می
شود. ابن ھمچون اسکندر افریدوسی معتقدند که نفس این دسته از افراد با فساد بدن، ھالک می

سینا اگر چه در بعضی از رسائل خویش این نظر را برگزیده اما در اکثر رسـائلش، بنـا بـر ایـن     
تر از جز یات مانند یک نصف دو است و کل بزرگاستدالل که ھیچ انسانی از ادراک بعضی اول
ھا نیز حیات عقلی و سـعادت ضـعیفی وجـود دارد،    است، خالی نیست بنابراین برای این انسان

سینا مطرح کرده و آن را از یکی ھمان) از جمله نظراتی که ابن.این نظر را رد کرده است. (رک
چنین است: انسانی که کماالت عقلی ندارد و جھـان عقالنـی او را   ١از بزرگان فلسفه نقل کرده،

کند اگر چه که محال است از بدن خود به بـدن دیگـری منتقـل شـود     به سوی خود جذب نمی

) خواجه نصـیر آن را بـر   ١١٤،کند: کسی که بیھوده گو نیست، این نظر را ارائه فرموده(مبدا ومعاد. وی تعبیر می٤
)٣٥٥/ ٣، ابی تطبیق نموده است( شرح اشاراتفار
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(زیرا تناسخ محال است) اما مانعی ندارد که احوال قبر و قیامت خود را در اجرام سماوی تخیل 

به واسطه تخیالت خود عذاب ببیند و ثواب ببـرد و  کند و افالک موضع تخیالت او باشد. پس 
به این صورت برای او ثواب و عقاب جسمانی تحقق پیدا کند گویی افـالک و اجـرام سـماوی    

-۴۰/ ۹، اسـفار،  صدرالدین شـیرازی .نمایاند. (رکای است که تخیالت او را به او باز میآیینه
)۴۵-۴۴،، العرشیهن شیرازیصدرالدی؛ ۱۱۵-۱۱۴،، المبدأ و المعاد ؛ ابن سینا۴۱

چنان که دیدیم بعضی برای این نفوس، بعد از مرگ قائل به بقا نبودند و بعضی که حیـات  
ھا را به نحو عقالنی توجیـه کـرده و یـا از    بعد از مرگ برای این نفوس قائل شدند یا حیات آن

ت مختلفی ارائه فرموده طریق اتصال به اجرام سماوی، دانستند. مالصدرا در نقد این نظریه بیانا
)۴۷-۴۲/ ۹، ، اسفارھمو.است. (رک

ھـا بـه چنـد    ھا و ثواب و عقاب حسـی آن دارد این نوع برداشت از انسانمالصدرا بیان می
گردد. اوالً نشآت انسان را فقط در دنیای حسـی و آخـرت عقلـی محـدود دانسـته و      دلیل برمی

انـد کـه جھـان دارای سـه نشـئه اسـت و در       دانستهاند و نمیتوجه به عالم مثال یا برزخ نداشته
ھای مثالی که از ماده مجرد است ولی از عوارض ماده مجرد نیست وجـود دارد.  برزخ، صورت

اند و اند قوه خیال انسان را امری مجرد از ماده بدانند بلکه آن را امری مادی دانستهثانیاً نتوانسته
ھای عقالنـی  ھای خیالی دارند و از صورتکه صورتھایی اند انسانبه ھمین جھت گمان برده

؛ ھمـو،  ۱۴۷و ۹/۱۱۵، اسـفار ھمـو، .توانند حیات اخـروی داشـته باشـند. (رک   اند نمیبھرهبی
) ۲۲۵،الشواھد الربوبیه

ھا قائل شد. به صدرا با اثبات تجرد قوه خیال، حیاتی اخروی از نوع حیات برزخی برای آن
ھا مجـرد  اند ولی از عوارض آنموجودات مثالی یا خیالی مجرد از مادهاعتقاد او در جھان مثال،

ھا مجرد از ماده است و ھمین قوه ھا پس از تولد دارای قوهٔ خیالند و قوه خیال آننیستند. انسان
شود که پس از مرگ در جھان مثال موجود باشند. ھمهٔ حیواناتی که قـوه خیـال دارنـد    سبب می

)۹/۲۴۸، ھمو، اسفار.کشوند. (رکنند و محشور مین مثال تحقق پیدا میمانند انسان در جھا

معاد جسمانی-۱۳
ھا باقی، نفس است و بدن، فـانی و  اکثر فالسفهٔ پیشین به معاد روحانی معتقدند. از نظر آن

، شود. بنا بر اعتقاد این حکما که بـه تجـرد نفـس ناطقـه در ابتـدای حـدوث قائلنـد       معدوم می
ای را دارد حقیقت انسان عبارت است از ھمان نفس ناطقه و بدن صرفاً حکم یک آلت و وسیله
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ای است برای تصرفات نفس و تکامل آن، لذا از حقیقت انسان خارج است.که واسطه

بر طبق این مسلک، خطابات و اوامر و نواھی و تکالیف متوجه نفـس اسـت. در نظـر ایـن     
برزخی نفس عالوه بـر تجـرد عقالنـی آن اعتقـاد ندارنـد، مثـاب و       دسته از حکما که به تجرد 

معاقب، ھمان نفس ناطقه است که با ملکات ناشی از صـدور اعمـال، محشـور خواھـد شـد و      
شود بنا بر این نظـر حکمـا معـاد    جھت مادی و جزء بدنی او به واسطهٔ مرگ زایل و معدوم می

) اما صدرالمتألھین در این ۱۱،المسافر مالصدراشرح بر زادتواند جسمانی باشد. (آشتیانی، نمی
کند که از جملـهٔ آن اصـول،   میان قائل به معاد جسمانی شده و اصولی برای پذیرش آن ذکر می

ترین اصول معاد جسـمانی اسـت تـا جـایی کـه      اعتقاد به تجرد خیال است. این اصل جزء مھم
را تنھـا و تنھـا غفلـت از ایـن اصـل      مرحوم آشتیانی علت انکار معاد جسمانی از سوی فالسفه

)۱۱۵،شرح حال و آرای فلسفی مالصدراھمو، .داند. (رکیعنی تجرد خیال می
گونه معاد جسمانی را شرح داد: زمانی که مـرگ اتفـاق   توان اینبا توجه به اصول صدرا می

گاه دچـار  چشود اما قوه خیال باقی است و ھیافتد اگر چه که بدن عنصری انسان متالشی میمی
شود، نفس به واسطه قوه خیال خویش دارای بدنی است که ایـن بـدن، بـدنی مثـالی     فساد نمی

است و خواص جھان مثال و برزخ را دارد، یعنی تنھا عوارض مـاده را دارد. ایـن بـدن جدیـد،     
تابع قوه خیال است یعنی اگر انسان از ملکات خوب نفسانی برخوردار باشد، بدنی خوش سیما 

سازد. اگر چه که این بـدن  گر مفاسد اخالقی داشته باشد، بدنی مناسب با اخالقیات خود میو ا
جا که نفس انسانی در دو حالت به ظاھر غیر از بدن عنصری است و با آن تفاوت دارد اما از آن

آیـد زیـرا مـالک در وحـدت اشـیاء،      واحد بوده، بدن جدید او ھمان بدن سابق به حساب مـی 
جا که حقیقـت وجـودی انسـان را    اتصال وجودی سابق و الحق است و از آنوحدت وجود و

طور که اجـزای  دھد پس حقیقت انسان قبل و بعد از مرگ یکی است ھماننفس او تشکیل می
شود که مـا بـدن دوران کـودکی و جـوانی     شود و سبب نمیمادی جدیدی که به بدن اضافه می

شود یـا  یان، انسان در برزخ با ھمان بدن خود عذاب مییک انسان را متفاوت بدانیم. طبق این ب
-۲۶۱،، شـواھد الربوبیـه  صدرالدین شـیرازی شود. (رک برد و با ھمان نیز محشور مینعمت می

)۱۹۸-۱۸۵،اسفارھمو، ؛۲۶۷
باشـد و ایـن تقییـد   بنابراین انسان ھمیشه دارای بدن و دائماً به صورت جسمی متصور مـی 

انسان به بدن و جسم اعم است از ظھور او به صورت جسم مادی و مثـالی و بـدنی دنیـوی و    
اخروی. خالصه کالم این که حقیقت و ھویت او به نحو تشکیکی مرکب است از روح و بـدن  
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و ھویت او قائم به این دو است لذا معاد نیز باید مرکب از این دو جزء باشد.

تجرد برزخیکسب تجرد عقالنی بعد از -۱۴
دانستند، نفس از ھمان ابتـدا در مرحلـه   در نزد فالسفه پیشین که نفس را روحانیه الحدوث می

تجرد عقالنی بود، اما بر اساس حرکت ذاتی نفس که از سوی صدرا مطرح شد، تجرد عقالنـی  
بعد از کسب تجرد برزخی و رسیدن نفس به مرحلهٔ عقل بالفعل است.

قالنیعدم عمومیت تجرد ع-۱۵
ھـا از نظـر   کند و اکثـر انسـان  چون تجرد عقالنی با رسیدن انسان به عقل بالفعل تحقق پیدا می

رسند بلکـه در  ھا به مرحله تجرد عقالنی نمیرسند بنابراین اکثر انسانصدرا به این مرحله نمی
)۵۱۹-۵۱۸،مفاتیح الغیب، صدرالدین شیرازی.مانند. (رکمرحله تجرد برزخی باقی می

عدم عمومیت تجرد برزخی-۱۶
ھا بعد از مـرگ تجـرد   از دیگر نتایج مھم باور به حرکت جوھری نفس این است که ھمهٔ انسان

برزخی ندارند؛ زیرا انسانی که به تجرد عقالنی رسیده در ھمین نشأه حیات دنیوی از عالم مثال 
مـادی رھانـده اسـت    عبور کرده است و خود را از بند جسم و جسمانیات و عوارض و لواحق

بنابراین بعد از ترک بدن مستقیماً به نشأه سوم یعنی عالم صور عقلی و مجردات محضه منتقـل  
ھر کس که یکی از کماالت حسی و نفسی و عقلی بر او «دارد:شود. چنان که صدرا بیان میمی

وازم آن عـالم  غلبه کرده باشد سرانجام او (پس از مرگ) به عالمی مناسب آن کمال و احکام و ل
خواھد بود... اگر بر او قوه عقلیه غلبه کرده وبا عقلیات محضه و علم به یقینیات حقیقی کـه از  
طریق براھین و ادله دایمی عقلی حاصل آمده است به استکمال رسیده باشد، سرانجام او، عـالم  

الیکـه علیـین   صور الھی و ممثل نوری بوده و متوطن در مسیر مقربین وبر پا ایستاده در صف م
نفـوس اگـر عقلـی    «... ا در جایی دیگر گفته اسـت:  ی)۲۳۱-۲۲۹/ ۹، اسفار(ھمو، »خواھد بود

باشند بمانند نفوس فلکی و کامالن در علم از نفوس انسانی، ایشان حشرشان به سوی خداونـد  
مـی  واال مرتبه در عالم مفارقات عقلیه خواھد بود و اگر عقلی نباشند بلکه نفوس خیـالی و وھ 

ھا در مرتبه ای از مراتب و طبقات عالم نفـوس کـه از حیـث برتـری و پسـتی،      باشند، حشر آن
)۸/۲۴۹(ھمان، » سعادت و شقاوت مختلفند، خواھد بود... 
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ھـا  شوند. نتیجه این که تمام انسانبنابراین نفوس کامله با تجرد عقالنی وارد عالم عقول می

بعد از مرگ، تجرد برزخی ندارند.

انواع مختلف حشر-۱۷
حسی، نوع واحدی است و امـا  گونه که بیان شد، انسان بر حسب فطرت ھیوالنی و نشأهھمان

گیرد و جوھر عقل منفعل وی بـدان  چه که نفس وی بدان صورت میھمین انسان بر حسب آن
گرایـد، بـه انـواع    کند و در علوم و کماالت و ملکات نفسانی از قـوه بـه فعـل مـی    قوام پیدا می

امت محشور گردد؛ و بدان گونه که نفس وی صورت گرفته است در روز قیگوناگون منقسم می
خواھد شد. پس حشر خالیق بر حسب اعمال و ملکاتشان به اشکال و انـواع مختلفـی خواھـد    

)۲۴،مجموعه رسائل فلسفی صدرالمتألھین؛ ھمو، ۲۸۸-۲۸۷،، الشواھد الربوبیهھمو.کبود. (ر

تبیین فلسفی حقیقت صراط-۱۸
قیقتـی اسـت کـه در    از دیگر نتایج حرکت جوھری نفس تبیین حقیقت صراط است. صـراط ح 

آیات قرآن و روایات از آن یاد شده است. در ابتدا الزم است ببینیم که صراط در زبـان روایـات   
شود.چگونه معرفی می

ھـای [مختلفـی] عبـور    مردم بر صراط [بـر] طبقـه  «فرمایند: امام صادق (ع) در این مورد می
کنند، پس گروھی از صراط عبور میتر است. تر و از شمشیر برندهکنند و صراط از مو نازکمی

ای از صـراط بـا دسـت و شـکم     کنند، مثل فرار اسب و دستهمانند برق و کسانی از آن عبور می
کننـد؛  کنند و گروھی با افـت و خیـز و گیـر و دار عبـور مـی     کنند برخی با پا عبور میعبور می

) ایـن  ۸/۶۴،بحـاراالنوار (مجلسـی، ».کندگیرد و گاھی ترکش میگاھی بخشی از آتش او را می
چه از ایـن روایـت بـه دسـت     روایت ابعاد حقیقت صراط را با لحن خاصی بیان کرده است. آن

آید: اول این که صراط دارای دو ویژگی باریکی و تیزی است و دوم این است کـه سـرعت   می
عبور افراد از صراط یکسان نیست و مردم در عبور از صراط متفاوتند.

اط در زبان روایات بود، صدرا نیز با توجه به اصول خویش به تبیـین صـراط   این معنای صر
چه در زبان روایات آمده است، پرداخت. معنای صراط در بیان صـدرا بـه ایـن نحـو     بر طبق آن

اش دارای انتقاالت نفسانی و نفس انسانی از ابتدای حدوث تا انتھای عمر دنیوی«.. آمده است: 
ذات خویش است. پس ھر نفسی از حیثی، صراطی به سوی آخـرت  حرکات جوھری در مرتبه 
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است، ھمچنانکه از حیثی دیگر سالک و رونده این صراط است. پس متحرک و مسافت از نظر 

ھایی به سـوی آخرتنـد کـه بعضـی از     ذات واحدند و از نظر اعتبار متفاوت. پس نفوس، صراط
ھا که مستقیمند برخـی واصـلند   اند. از آنھا مستقیم و برخی دیگر منحرف وعده ای واژگونهآن

صـدرالدین  » (و بعضی ایستاده و برخی معطل؛ و از واصالن برخی سـریع و برخـی کنـد و ...    
)۷۱،، العرشیهشیرازی

آید این است که، صراط ھر فردی به واسطهٔ حرکت جوھری آن چه از این بیان صدرا برمی
نسـان، متحـرک اسـت و آن مسـیری کـه در آن      شود و به قول مرحوم سبزواری، ااو ساخته می

) و ھمـین  ۹/۲۸۴شرح حکیم سـبزواری،  ، اسفار، ھمو.کند ھمان صراط است. (رکحرکت می
دھـد کـه   ھای گوناگونی قرار مـی حرکت جوھری است که انسان را در عبور از صراط در طبقه

ام حرکـت  بعضی صراطشان مستقیم و بعضی منحرف ھستند، بعضی سریع و بعضـی کنـد و آر  
کنند. بنابراین صراط در آخرت ھمان صراط در دنیا است.  می

صراط دنیا و صراط آخرت 
در روایات برای صراط مستقیم دو مصداق معرفی شده است که یکی باطن دیگری اسـت؛  
مفضل گوید: از امام صادق (ع) درباره صـراط پرسـیدم فرمـود: صـراط راه بـه سـوی معرفـت        

ت. صراطی در دنیا و صراطی در آخرت، صراط در دنیا امامی است خداست و آن دو صراط اس
که اطاعتش واجب است، ھر که او را در دنیا شناخت و از ھدایت او پیروی کرد از پل صراطی 

گذرد و ھر که در دنیا او را نشناخت قـدمش از  که در آخرت روی دوزخ کشیده شده است می
)۳۲، ، معانی االخباربابویهابنگردد. (گون میدر آتش دوزخ سرنلغزد وصراط در آخرت می

شود : اول این که صراط در عـالم قیامـت ظھـور دارد، دوم    نکاتی از این روایت استفاده می
ھا در زندگی دنیـایی  این که صراط در آخرت ھمان صراط در دنیا است؛ زیرا در حقیقت انسان

، بـاطن  »قیامت«اند یا راھی به سوی غیر خدا. در عالم خود، صراط یا راھی به سوی خدا داشته
ایم، برای ھر انسانی بروز خواھد کرد.ایم و برای خود ساختهدر اینجا داشتهصراطی که

روایات زیادی است که سخن از صراط مستقیم به میان آورده و آن را ھمان ائمه معصومین 
/ ۲۴، بحـاراالنوار (مجلسـی،  » نحن واهللا الصراط المستقیم«کند؛ از جمله این روایات، معرفی می

قـال  «خوانـد  ) است و بعضی روایات به طور خاص حضرت علی (ع) را صراط مستقیم می۱۴
)۸/۷۰(ھمان، » امیرالمومنین (ع) : أنا صراط اهللا المستقیم و عروته الوثقی التی الانفصام لھا
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چه را که بیانات صدرا به آن داللت دارد، این است کـه انسـان   در توضیح صراط مستقیم آن

دو نوع حرکت است یکی حرکت جبلی و ذاتی و دیگری حرکت ارادی: حرکت جبلـی  دارای
و ذاتی، حرکتی است که انسان ھمچون سایر موجودات، این حرکت به سوی حق تعالی را دارا 

یابـد؛ و  ای بـه نشـأه دیگـر انتقـال مـی     باشد و پیوسته از صورتی به صورت دیگر و از نشـأه می
عالوه بر حرکت اصلی و ذاتی که سـایر موجـودات را نیـز در    حرکت ارادی، حرکتی است که 

گیرد، مخصوص انسان است و حرکتی است که از ناحیه انبیا و دعوت کنندگان بـه سـوی   برمی
دھـد و بـه   خدا به واسطه جعل احکام شرعیه نازل از جانب حق او را به طرف کمال سوق مـی 

رسد؛ و صراط مستقیم از نظر صدرا ل میاین وسیله ھم عقل نظری و ھم عقل عملی او به تکام
ھمین حرکت ارادی است که آن ھمـان پیـروی از روش توحیـد و مسـلک موحـدین اسـت و       

١باشد.مخصوص اھل اهللا می

اما این که در روایات صراط مستقیم را ائمه اطھار (علیھم السـالم) معرفـی کـرده اسـت را     
جایی که صـراط ھـر فـرد بـه واسـطه      د : از آنگونه تبیین کرتوان بر اساس بیانات صدرا اینمی

شود، متحرک و مسافت بالذات یـک چیـز اسـت اگـر چـه کـه       حرکت جوھری وی ساخته می
باالعتبار متغایر است و بنا بر این اصل، ھر یک از نفوس، خود صراطی است به سوی آخـرت،  

تقیم ھسـتند.  بعضی مستقیم و بعضی منحرف که ائمه اطھار (علیھم السالم) ھمـان صـراط مسـ   
)۷۱،، العرشیهھمو.(رک

تر است را بـا تکیـه بـر دو قـوه     تر و از شمشیر برندهو اما دو ویژگی صراط که از مو نازک
دھد و نازکی و باریکی آن را به قوه نظریه از آن جھت که رسیدن به نظری و عملی توضیح می

د و تیـزی آن را بـه قـوه    دھحق در ادراک مسائل نظری، بسیار دقیق و ظریف است، نسبت می
عملی از آن جھت که برای تحصیل ملکه عدالت، بایـد حـد وسـط را در اعمـال قـوه شـھویه،       

)۲۹۱،الشواھد الربوبیهدھد. (ھمو،غضبیه و فکریه، انتخاب کند، نسبت می
خلود کفار در عذاب-۱۹

در مسئله خلود کفار در عذاب اختالف کرده، آراء مختلفی در این زمینـه بیـان   عرفا و متکلمان

مسبب االسباب و لالنسان مـع تلـک الحرکـة الجوھریـة     أن لکل موجود حرکة جبلیة و توجھاً غریزیاً إلی. «۵
العامة، حرکة االخری ذاتیة منشأھا حرکة عرضیة فی کیفیة نفسانیة لباعث دینی و ھی المشی علی مـنھج التوحیـد و   

ط ھـذا الصـرا  »... اھدنا الصراط المستقیم«مسلک الموحدین من االنبیاء و االولیاء و اتباعھم و ھی المراد بقوله تعالی 
)۹/۲۸۴، اسفار،مالصدرا(»مختص باھل اهللا...
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؛ ۳۵۳-۹/۳۴۶ھمـو، .ھا را نقل و نقد کرده است. (رکاند که صدرا در تألیفات مختلفش آنکرده
) صـدرا در اغلـب   ۳۷۷-۱/۳۶۱،تفسـیر القـرآن الکـریم   ؛ ھمو،۳۱۹-۳۱۳،، الشواھد الربوبیهھمو

الدین عربی را مبنـی  ن نکرده است. وی در خالل این بحث نظریه محیموارد رأی خاصی را بیا
ھا نقل کرده و آن را نقد نکـرده اسـت و حتـی در    بر خلود کفار در جھنم و انقطاع عذاب از آن

اسفار استدالل ابن عربی بر این مسئله را ضعیف شمرده و خود بر ایـن مسـئله اسـتدالل کـرده     
)۹/۳۵۲، اسفار، است. (ھمو

چه نظر صدرا در بسیاری از تألیفاتش مبنی بر انقطاع عذاب از کفار است اما در رسـاله  اگر 
اوسـت بـه عـدم قبـول انقطـاع عـذاب، تصـریح کـرده اسـت.          ١عرشیه که از آخـرین تألیفـات  

توان گفـت صـدرا از ایـن نظـر     ) و با توجه به این مطلب می۹۵،، العرشیهصدرالدین شیرازی(
دول کرده است.(انقطاع عذاب از کفار) ع

اما اگر بخواھیم بر اساس اصول صدرا یکی از این دو نظر را به وی نسبت دھیم باید گفت 
کند، عدم انقطاع عذاب از کفار است کـه خـود   چه اصول پذیرفته شدهٔ صدرا به آن حکم میآن

یکی از نتایج مھم حرکت جوھری نفس است.
ھای مناسب افعـال و اعمـالش   به صورتبا این توضیح که: بر مبنای حرکت جوھری، نفس

شود و ھنگامی که صور به حدی رسید که داخل در وجود نفس شـد و  در این نشئه متصور می
بنیانش در نفس مستحکم شد، به نحوی که منشأ فعلیت نفس گردید، امکان ندارد که این صور 

وجودشـان مسـتحکم   زائل شود؛ و آن دسته از مردم که ملکات حیوانی و صور موذی در باطن 
شـود بلکـه   ھا رفع نمیھا دفع کننده خارجی و داخلی وجود ندارد و عذاب از آنشده برای آن

شود؛ و اما این که سر تجدید عذاب در ایـن دسـته از مـردم چیسـت، مرحـوم      دائماً تجدید می
فرمایند که تجدید عذاب از آن جھت اسـت کـه مبـدأ عـذاب جـوھر      آشتیانی در این زمینه می

ذاتشان است و این مبدأ دائمی است و عذاب تابع آن است.
جـایی  توضیح این که: برای حرکت اھل آتش مبدئی خارجی و داخلی وجود ندارد و از آن

که خروج ناشی از حرکت مستقیم طولی است، ھنگامی که مبـدأ حرکـت خـود ذات متحـرک     
تش باقی باشد عذاب نیز بـاقی  گردد و مادام که ذاباشد، ناگزیر در حرکت به ذات خویش برمی

، شـرح حـال و آرای فلسـفی    آشـتیانی .است و غایـت حرکاتشـان تجـدد عـذاب اسـت. (رک     
صـدرالدین  .؛ رک۱۹۶،مظـاھر االلھیـه  ،صـدرالدین شـیرازی  ؛ ۱۲۷-۱۲۶،صدرالدین شـیرازی 

.۷۷۸، ، تعلیقه سید جالل الدین آشتیانیشواھد الربوبیهمالصدرا، 
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طلب توان مؤید این م) می۳۱۹-۳۱۶،الدین آشتیانیسید جاللپاورقی ، الشواھد الربوبیه، شیرازی

آنان اھل تضادند ...تعبد آنان به ذوات و ھویات کاین و استحاله : «را، این سخنان صدرا قرار داد
شوند. وقتی برای شـخص  شان رھا نمیای که از خصوصیات ھویتیپذیرشان خواھد بود بگونه

نجاتی از خود و ذاتش نباشد چگونه از لوازم و حاالت خودش نجات خواھد داشت؟ ھر گـاه  
سازیم تا عذاب را بچشـند  ھا میھای دیگری جایگزین آنھای آنان سوخته گردد پوستپوست

و چه عذابی شدیدتر از اینکه شخص از ناحیه خودش در عذاب باشد. پس چگونه خواھد بود 
عقاب او از معصیتی که ھمان ذات و وجود اوست!؟...پس بناچار در جحیم بطور ابدی خواھند 

، صـدرالدین شـیرازی  » (دی چون گرمای گزنـده و سـرمای کشـنده ...    ماند در میان امور متضا
)۲۵۵،فی صدرالمتألھین (رساله الحشریه)مجموعه رسائل فلس

نتیجه
از جمله مسائلی که تأثیر بسیار مھمی در زندگی انسان داشـته، چنـان کـه زنـدگی انسـان را از      

تا مرگ و حتی بعد از آن را تحت شعاع خود قرار داده است، حرکت جـوھری  ابتدای حدوث
است. حرکت جوھری از ابتدای حدوث ھمراه انسان اسـت اگـر بخـواھیم ابـدیت را در کنـار      
حدوث به نفس نسبت دھیم تنھا به واسطه حرکت جوھری امکان پـذیر اسـت. مشـکل اتحـاد     

تنھا بـا پـذیرش حرکـت جـوھری قابـل حـل       نفس و بدن که دو موجود مجرد و مادی ھستند 
گونه است. بر اساس حرکت جوھری نفس امر ثابتی نخواھد بود که از اول عمر تا پایان آن ھیچ

شـود و مراحـل   تغییری نکرده باشد بلکه به تدریج و به واسطهٔ دو گوھر علم و عمل ساخته می
کند و به واسطه طی میحدوث جسمانی، تجرد برزخی و تجرد عقالنی را یکی پس از دیگری

ھمین حرکات و استحاالت نفسانی است که از قـوه بـه فعـل خـارج شـده، بـرای صـورتی از        
ھا شود. به عبارتی دیگر به واسطه حرکت جوھری است که انسانھای اخروی آماده میصورت

واھد شود که حشر خالیق نیز به انواع مختلفی خبه حسب باطن با ھم متفاوتند؛ و نتیجه آن می
بود. به واسطه حرکت جوھری است که قوا و استعدادھای موجود جسمانی آن به آن به فعلیت 

جا که پس از طی مرحله تجرد برزخی و نیل به مرتبه تجرد عقلی، از طریـق اتحـاد   رسیده تا آن
شود؛ و نیز به واسطه حرکت جوھری است که علت مرگ با صور معقوله با عقل فعال متحد می

حالل بدن و قوای آن نیست بلکه این نفس است که به سوی غایت در حرکت اسـت و  دیگر ان
افتـد و چـون یـک    زمانی که کامالً از قوه به فعل رسید استعداد در او باطل شده مرگ اتفاق می
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امر طبیعی برای نفس است، مرگ حق خواھد بود.

نیسـت امـا مسـائل    اگر چه نفس به دلیل نداشتن ماده، بعد از مرگ دارای حرکت جوھری
بعد از مرگ نیز به واسطه حرکت جوھری نفس در دنیا قابل تبیـین اسـت: بعـد از مـرگ ھـیچ      
کدام از نفوس اعم از کودک، دیوانه و سایر نفوس، از بین نخواھد رفت زیرا به واسطه حرکـت  
جوھری اگر چه که این نفوس به تجرد عقالنی نرسیده است، به حـداقل تجـردی کـه ممکـن     

یعنی تجرد برزخی، رسیده است و به ھمین واسطه باقی خواھد ماند. بعضی بعد از مرگ است 
ھا با پذیرش حرکت جـوھری باطـل خواھـد بـود     برای نفس قائل به تناسخند اما این نظریه آن

زیرا زمانی که نفس به واسطه حرکت جوھری از قوه به فعل تبدیل گردید محال اسـت کـه بـه    
را حرکت جوھری ذاتی امکان ندارد که سیر نزولی داشته باشـد و از  حد قوه محض برگردد؛ زی

قوه به فعل برگردد. بر اساس حرکت جوھری نفس و کسب تجـرد برزخـی، انسـان معـادی از     
نوع معاد جسمانی خواھد داشت. بر اساس حرکـت جـوھری، صـراطی کـه در زبـان قـرآن و       

واھد بود بلکه یک امر حقیقی است کـه  روایات آمده است، صرفاً یک امر اعتباری و تمثیلی نخ
به واسطه حرکت جوھری فرد ساخته شده است؛ انسان متحرک است و صراط مسـیری اسـت   

ای است که از دیـر  کند. مسئله خلود و یا عدم خلود کفار در عذاب، مسئلهکه در آن حرکت می
بـه اثبـات   باز محل بحث و گفتگوی فالسفه قرار گرفته است، آن چـه حرکـت جـوھری آن را   

رساند ھمان عدم انقطاع عذاب از کفار است که آخرین رأی پذیرفته شده توسط صـدرا نیـز   می
ھمین رأی است.
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