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  جوهری و استكمال نفس پس از مفارقت از بدن حركت

  *عبدالعلى شكر

  چكيده

در حكمت صدرايى با اثبات حركت جوهری و خروج تدريجى طبيعت شىء از قـوه 

و هيواليى اثبات شد تا حامل ايـن قـوه   به فعل، غير از صورت و فعليت شىء، ماده

فارقـت از بـدن، معنای اين ادعا آن است كه نفـس ناطقـه انسـان، پـس از م. باشد

از طرفى در متون دينى به سير استكمالى نفس در عـالم . استكمالى نخواهد داشت

كـه ميـان  يىاز آنجا. كه نفس، بدن را رها كرده، تصريح شده است ،برزخ و قيامت

تواند  عقل و دين خالص از آن حيث كه مخلوق خداوند حكيم هستند، تعارضى نمى

بـه همـين . اند را در محصول افكار انسانى دانسته حكما ريشه اين ناسازگاری ،باشد

برخـى . اند هيدو در پى حل مشكل كوشـ اند فحوای قطعى دين را مسلم گرفتهدليل 

. اند و برخى ديگر براهين مثبت هيوال را ناكارآمـد دانسـته اند به تجدد امثال گرويده

ه را بايد افزود اين نكت. اند ذات حق روا ندانسته خصوصگروهى نيز تجرد را جز در 

. تعـالى اسـت كه مقصد نفس ناطقه انسان، تقرب و وصول به وجود نامتنـاهى حـق

تواند محدود به حـدود جسـمانى باشـد، بلكـه  ترتيب سير استكمالى نفس نمى بدين

ايـن اسـتكمال، . پايانى برای آن متصور نيست و بايد در عـوالم ديگـر تـداوم يابـد

آيد، به شكل آنى و غيرتـدريجى نخواهـد  نيز برمىگونه كه از آيات و روايات  همان

ها در خصوص امكـان حركـت جـوهری در  اين نوشتار با بررسى برخى ديدگاه. بود

در رفـع ناسـازگاری  یحـل ديگـر نفس مفارق از بدن، مطلب اخير را به عنـوان راه

  .كند فوق، پيشنهاد مى

 .شيرازی حركت جوهری، نفس ناطقه، استكمال، صدرالدين :ها كليدواژه

                                                 
 .استاديار فلسفه و كالم اسالمى دانشگاه شيراز *
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  طرح مسئله

مباحث مربوط به نفس ناطقه انسان هم در متون دينى و هم در آثار فلسفى از ديرباز محل بحـث 

سـينا بـه خـود  ای در آثار فيلسـوفانى چـون ابنالنفس باب جداگانه ای كه علمواقع شده، به گونه

يى آن، جزء الينفـك سير و حركت استكمالى نفس از بدو پيدايش تا قله نها. اختصاص داده است

رود كه مرزی برای اين سير ترسيم نشده اسـت، بلكـه بـا توجـه بـه های دينى به شمار مىآموزه

غايت قصوای انسان، كه تقرب به ذات اليزال و نامحـدود خداونـد اسـت، ايـن سـير اسـتكمالى 

نديشـه حكمـای در ا. مرزهای دنيا و عقبى را بايد درنوردد تا منزل مقصود را به طور نسبى دريابد

پـذيرد؛ امـا ويژه صدرالدين شيرازی، اين استكمال در قالب حركت جوهری صـورت مـى متأله، به

كنـد و  كند، حركت نفس را محصور در عالم ماده مىبراهينى كه برای اثبات اين حركت اقامه مى

، اگرچـه ايشـان در برخـى مواضـع. پس از مفارقت از بدن، خبری از استكمال جوهری آن نيست

های دينى، گرايش بيشتری بـه نظری متفاوت بيان كرده است، اما شارحان وی تحت تأثير آموزه

اند تا مانعى برای استكمال نفـس پـس از عـالم مـاده شكستن حصر مادی حركت جوهری داشته

  .وجود نداشته باشد

ى های دينـى سـير اسـتكمالاگر پس از مفارقت نفس از بدن، مطابق آموزه: پرسش اين است

شده، كـه فراتـر  ، محمل عقلى آن چيست؟ در خصوص ادله و براهين اقامهنفس ادامه داشته باشد

اند، چه بايد گفت؟ آيا لزومًا حركت بايد در دل عالم مادی محقق شود؟ در از مرزهای مادی نرفته

  .ادامه به تحقيق بيشتر اين مباحث خواهيم پرداخت

  تعريف و معنای نفس از نظر فالسفه

افالطـون و . اند های متعدد و متفاوتى بيان كرده شناسى، ديدگاه نظران حوزه نفس ديرباز صاحباز 

ارسطو هر كدام درباره اينكه آيا نفس انسان قبل از بدن وجود داشته يا بـه همـراه بـدن حـدوث 

افالطون و بسياری ). 373و  1/239: 1368كاپلستون، .: نك( يافته است اختالف نظر جدی دارند

پيش از بدن موجـود كه دانستند  مجرد و مستقل از ماده مىجوهر عقلى  نفس را يونان هفالسف از

ارسطو و پيروانش نفس را كمـال اما . گردد به آن ملحق مى ،شدن بدن انسان بوده و پس از آماده

ارسـطو، (او اسـت  قـوای به بخشيدن فعليت برای ابزاری دانند كه بدن مى طبيعىبرای جسم اول 

  ).157: ات بى
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؛ همو، 33-2/11: 1404سينا،  ابن(ابن سينا به تفصيل به بررسى اين دو ديدگاه پرداخته است 

او در تعريـف نفـس . كنـد و در نهايت با رد تعريف ارسطو، نظر افالطون را تأييد مى) 194 :1379

وف بصـفات فاذن الجوهر الذی يحّل فيه الصورة العقلية الكلية جوهر روحانى غير موص«: گويد مى

. »)210: 1400سـينا،  ابن(» االجسام و هو الذی نسّميه بالنفس الناطقة و ذلك مـا اردنـا ان نبـين

. نفس از نظر ايشان جوهر روحانى و مجـرد از مـاده و غيرمتصـف بـه اوصـاف جسـمانيت اسـت

ه با داند كه فقط عالقه شوقيه و اضافي سهروردی نيز نفس را غيرمنطبع در بدن و مباين با آن مى

از نظر ايشان، نفس بعد از مفارقت از بدن، به واسطه علت فياضه خود كه فنا ندارد، باقى . آن دارد

  ).1/496: 1380سهروردی، (خواهد بود 

به عنوان  نفس هرا دربار انن، تعريف مشائيابرخالف افالطون و اشراقي صدرالدين شيرازی،اما 

: 1990صـدرالدين شـيرازی، ( پذيرفت اش بالقوه افعال جهت از آلى طبيعى جسم برای اول كمال

نفس انسان در حدوث خود، كردن ديدگاهى جديد معتقد شد  و با مطرح )199: 1360؛ همو، 8/16

 را صـورت خـودبـا حركـت جـوهری، كنـد و  بدن تـراوش مى هاز ماد است كه مادی و جسمانى

همو، (ش مستغنى از بدن است و در بقاي )221: 1360؛ همو، 345و  8/334: 1990همو، ( سازد مى

1381 :2/489.(  

  اثبات حركت در جوهر

تنها در جوهر به اثبـات رسـاند،  صدرالدين شيرازی بر مبنای اصالت و تشكيك وجود، حركت را نه

بلكه حركت در چهار مقوله عرضِى كم، كيف، وضع و أين را، كه پيشينيان بـدان عقيـده داشـتند، 

بر اين اساس، تغيير و تحول اعراض، ناشـى . ها به شمار آورد نشانه حركت در طبيعت جوهری آن

ترين دليـل بـر  عمـده ).2/623: 1386همـو، (يا طبيعت اجسام اسـت  1از دگرگونى صورت نوعيه

اين تبدالت يا در . اثبات حركت در جوهر اين است كه حركت در واقع تجدد و تبدل مستمر است

فتد؛ در صورت نخست مـدعا ثابـت اسـت؛ و در حالـت ا دهد يا در اعراض اتفاق مى جوهر رخ مى

دوم، بايد اذعان كرد كه حركات عرضى معلول طبايع جوهری خود هستند؛ زيرا قوام اين اعـراض 

ها است؛ فاعـل مباشـر  بنابراين، طبيعت جوهری، علت جنبش و تبدل آن. به طبايع جوهری است

اين صورت تخلف معلـول از علـت خـويش زيرا در غير . حركت و تجدد بايد متغير و متجدد باشد

آيد و مستلزم صدور متغير از ثابت است؛ و اين، خالف قاعده سنخيت ميان علت و معلول  الزم مى

صدرالدين شيرازی  2.كند رفع تالى اين قياس، حركت و تجدد را در طبايع جوهری اثبات مى. است



ی  نا عل م –  ص ه  ی دا دھمسال : ژپو ماره شا  )١٣٩۴تان (   ۶۴ماره ایپپی  ھارم،، 

136 

ش
ژپو

 
ی 

ف ی 
- 

الی
ک    

داند كه شأنيت آن قـوه و  ای مى همنشأ اين حقيقت متجدده طبيعت جوهری را حد واسط ميان ماد

ترتيب دائمًا امری از ناحيـه فاعـل  بدين. زوال است، و فاعليتى كه شأنيت آن افاضه و اكمال است

استمرار اين فعل و انفعـال، حقيقـت حركـت را در طبيعـت . گردد افاضه و از ناحيه قابل، زايل مى

ری در واقـع همـان افاضـه دائـم از بنابراين، حركت جوه ).49: 1378همو، (دهد  سيال شكل مى

  .طرف فاعل مفيض و استفاضه مستمر از سوی قابل مستفيض است

  جسمانى الحدوث و روحانى البقاء بودن نفس

صدرالدين شيرازی بر اساس حركت در جوهر و تشكيك در وجود، معتقد اسـت نفـس در ابتـدای 

. د تا به مرحله تجرد عقلـى برسـدياب پيدايش، وجودی مادی دارد كه در اثر اين حركت تكامل مى

دهـد، ابتـدا حـال و  اعمالى كه انسان انجام مى. افتد تمام اين مراحل تشكيكى در وجود اتفاق مى

های  شود كه اين صـورت جـوهری خـودش مـاده صـورت سپس ملكه و بعد صورت جوهری مى

نفس آدمى تا  صدرالدين شيرازی معتقد است. رسد گردد تا سرانجام به تجرد محض مى بعدی مى

زمانى كه در جنين است، در درجه نباتى با مراتب فراوان آن قرار دارد و از مرحلـه جمـادی عبـور 

بعد از تولد، حيوان بالفعل و . پس جنين در رحم مادر، نامى بالفعل و حيوان بالقوه است. كرده است

رشته يـا شـيطان بـالقوه انسان بالقوه است، و هنگامى كه به بلوغ صوری رسيد، انسان بالفعل و ف

شوند كـه در حـال  هايى تقسيم مى ها به دسته بر اين اساس، انسان). 229: 1360همو، (گردد  مى

  ).362: همان(اند  ای در راه متوقف اند؛ اما گروهى نزديك و برخى دور و عده حركت

گونـه  دهـد، هـيچ اگر نفس، روحانى الحدوث و البقاء باشـد، ايـن تطـوراتى كـه در آن رخ مى

از  ).90: 1380زاده آملـى،  حسـن(توجيهى ندارد، جز اينكه جسمانى الحدوث بودن آن را بپذيريم 

رو يكى از داليل حركت جوهری، رساندن موجود ممكن بـه غايـات اسـت كـه راز جسـمانى  اين

اسـتدالل صـدرالدين شـيرازی ). 59: همان(كند  الحدوث و روحانى البقاء بودن نفس را بر مال مى

است كه اگر نفس قبل از بدن موجود باشد، بايد مجرد از ماده باشد و در ايـن صـورت هـيچ  اين

زيرا هر عارضى كه مالزم شىء نباشد و بخواهد عارض بـر . شود عارض غريبى بر آن عارض نمى

جهت قوه راجع است به امری كه در ذاتش قـوه . آن شود، محتاج قوه قابل و استعداد سابق است

پس با فرض تقدم نفس بر بدن، همراهـى آن بـا بـدن الزم . والی جرمانى باشدصرف، يعنى هي

  .اين استدالل مبتنى بر متفق الحقيقه بودن نفس انسان نيست. آيد مى
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الحقيقه بودن نفس انسان گذاشته شود، آنگاه استدالل چنين خواهـد بـود  اما اگر بنا بر متفق

باشد و با حدوث بدن حادث نشـده باشـد، در آن كه اگر نفس انسانى قبل از بدن جسمانى موجود 

اما اينكه كثرت آن جايز نيست به ايـن دليـل اسـت كـه . صورت كثرت و وحدت آن جايز نيست

كثرت اشيايى كه حد نوعى يا ماهيت نوعى دارند، يا از جهت ماهيت و صورت عقليه اسـت يـا از 

كثرت هر چيزی، يا صـورت يـا پس علت . جهت كثرت موضوع و مواد، يا از جهت فاعل يا غايت

صـورت نفـوس كـه ذات و . تاست ها منحصر در اين چهار ماده يا فاعل يا غايت است؛ زيرا علت

فاعل آن نيز كه عقل فعـال اسـت، واحـد . زيرا با نوع متحد است. ها است، واحد است ماهيت آن

بنـابراين، . ق اسـتتعالى و فنـای در ذات حـ تشبه به باری واحد است و آن یامر يزن يتغا .است

پس فرض وجود نفوس قبـل از ابـدان، . كثرت نفوس، ناشى از ماده قابل صورت، يعنى بدن است

بنابراين، ثابت شد كه اگر نفوس بدون ابدان باشـند، محـال اسـت نفسـى بـا . مستلزم خلف است

  .نفس ديگر متفاوت باشد

مدن كثرت بعد از وحدت محـال اما اينكه جايز نيست واحد باشند به اين دليل است كه پديد آ

صـدرالدين (است، مگر در مقادير و جسمانيات؛ در حالى كه نفس را مجـرد از آن فـرض كـرديم 

كردن مسئله جسمانى الحدوث بودن نفس از  بايد توجه داشت كه مطرح). 2/510: 1381شيرازی، 

  .های صدرالدين شيرازی است كه قبل از او سابقه نداشته است نوآوری

  ت حركت جوهری نفس پس از مفارقت از بدنممنوعي

رسـاند كـه حركـت جـوهری  اشاره شد كه براهين صدرالدين شـيرازی او را بـه ايـن نتيجـه مى

اختصاص به عالم ماده دارد و در مجردات از جمله نفس پس از مفارقـت از بـدن از ايـن حركـت 

: 1990همـو، (ل اسـت زيرا به عقيده او حركت خروج تدريجى شىء از قوه بـه فعـ. خبری نيست

. حالت سيال بين قوه محض و فعل محض است كه امر متصل تـدريجى را در پـى دارد). 3/109

زيرا در اين صورت خروج آن از قـوه بـه . محال است كه موضوع حركت از هر جهت بالفعل باشد

ارای در نتيجه هر چيـزی كـه د. فعل، فاقد معنا خواهد بود و حركت در آنجا وجود نخواهد داشت

از . زيرا حركت طلب چيزی اسـت كـه فاقـد آن اسـت. حركت باشد بايد از جهتى دارای قوه باشد

اين قوه كه حاكى از فقدان است، قابل جمع بـا . طرفى قوه به حامل نياز دارد كه همان ماده است

اشته تواند حركت د پس مجرد از ماده كه حالت بالقوه در او نيست، نمى. فعل و وجدان نخواهد بود

: همـان(باشد، يعنى موضوع حركت بايد جوهری مركب از قوه و فعل باشد كه همان جسم اسـت 
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با اين بيان، نفس ناطقه با رها كردن بدن، محملى برای قوه نخواهـد داشـت تـا بـا خـروج ). 60

ای است كه با آنچه در منابع دينى بـه دسـت  اين نتيجه. تدريجى از آن، به استكمال خود بپردازد

به همين جهت الزم است اشارات دينى را در اين خصوص بررسى كنيم تا . آيد، سازگار نيست مى

  .اهميت مسئله روشن شود

  حركت استكمالى نفس پس از مفارقت از بدن از منظر دين

 در آن از پـس و بـرزخ در هـم و دنيـا در هـم انسان نفس دين، به خصوص دين اسالم، منظر از

 اسـت، مفـروض و مسـلم هرچنـد نفـس تكامل و حركت لذا اصل. دارد تكامل و حركت آخرت،

آنچـه از فحـوای متـون دينـى، . اسـت تأمل بيشـتر نيازمند فلسفى منظر از حركت اين چگونگى

دهنده تداوم سير استكمالى نفس انسانى در عوالم مختلف  آيد نشان همچون آيات و روايات، برمى

ده كه برخى دانشمندان حوزه دينـى، بـه قطعيـت و اين امر به قدری در متون دينى وارد ش. است

 تـأثير 3از شـفاعت، حاكى روايات و آيات). 1/399 :1364زاده آملى،  حسن(اند  تواتر آن حكم كرده

 و برزخ در نفوس تكامل و تحول نوعى... و  5آمرزش گناهان 4برزخ، عالم در نفوس احوال بر اعمال

كسانى كه در دنيـا بـه عهـد و ايمـان «: فرمايد كريم مى برای مثال، قرآن. كنند بيان مى را آخرت

هـا  اند، از بركات آخـرت نصـيبى بـرای آن فروخته بهای اندكخود وفا نكردند و ايمان خود را به 

  ).77: عمران آل( 6»گرداند ها را تزكيه و پاك نمى نيست و خداوند آن

 را خـود ايمان وفا، و خود ايمان و عهد به دنيا در كه دهد كسانى و مانند آن نشان مى اين آيه

؛ گردانـد مى پـاك و تزكيـه را هـا آن خداوند و خواهد شد ها آن نصيب آخرت بركات حفظ كردند،

ايـن نصـيب اخـروی و . اند، از اين تطهير و تزكيـه محـروم خواهنـد بـود نبوده چنينكسانى كه 

در عـالم مفارقـت از  است كه انسان و جوهری نفس وجودی استكمال و تبدل شدن، همان تزكيه

باور به استكمال نفس در عالم برزخ و به دليل وجود چنين عباراتى است كه . گيرد بدن صورت مى

-209: 1378زاده آملـى،  حسـن.: نك(رود  به شمار مى و اجماع مرسلين از ضروريات دين آخرت

 مجـرد نسـانىا نفس فيلسوفان، باور به اگر :است اين شناسى نفس مباحث در مهم پرسش). 210

نفس پس  تغيير و تحول و حركت چگونه دارد، فعليت و ثبات موجود مجرد، آنكه به توجه با است،

 و است مادی بدن با همراه انسان مجرد نفس دنيا اين در اگر است؟ تبيين قابل از مفارقت از بدن

در  مـادی دنب از سخن ديگر آخرت، و برزخ در دارد، اعدادی نقش آن تكامل برای به نوعى بدن
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 خصـوص در بيشتری قوت با انسانى نفس حركت تبيين چگونگى از پرسش رو، اين از. نيست كار

  .شود مى مطرح آخرت و برزخ در حركت و تغيير تكامل،

  پذيرش موضع دين از سوی فالسفه، عرفا و مفسران

را يكـى از  فالسفه و عرفا به پيروی از وحى به تكامل نفس در عوالم آخـرت اذعـان دارنـد و آن

ترقـى و تكامـل در آخـرت يكـى از  ،هـا بـه نظـر آن. داننـد های تكامل انسان مى مراحل و حلقه

  .های استكمال انسان و رسيدن او به مقام فنا و وصول به اصل خود است حلقه

در . سينا، حكمت الهى اقتضا دارد هر چيزی به كمال موجود در حد خـودش برسـد از نظر ابن

ست كه از سوی عقل، افاضاتى به نفس صورت پذيرد كه موجب كمال آن شود اين صورت جايز ا

اين مانند زمانى است كه بعد از مفارقت از . و در قبول اين افاضه، نفس نيازی به قوای بدنى ندارد

: 1411سـينا،  ابن( 7كند بدن و بدون نياز به قوای جسمى و بدنى فيض خود را از عقل دريافت مى

تواند به  بدن و جسم فاصله گرفته است استكمالى نداشته باشد، نمى حالى كه از اگر نفس در). 88

 بـدن محتـاج تكامل خـود، هميشـه در بنابراين، نفس. مرتبه دريافت فيض از عقل فعال راه يابد

 از پـس و كنـد مى طـى طبيعـت عـالم در را تكامـل مراحلى از بدن، به تعلق از بعد نيست، بلكه

  .حل ديگر كمال را طى خواهد كردمرا مفارقت از بدن،

ُكلَّمـا «: اند و بـا اشـاره بـه آيـه برخى عرفا نيز به ترقى و تكامل برزخى و اخروی انسان قائل

معتقدند ايـن  )25: بقره(» ُرِزُقوا ِمنْها ِمْن َثَمَرٍة ِرْزقًا قالُوا هَذا الذی ُرِزْقنا ِمْن َقبُْل َو ُأُتوا بِِه ُمَتشابِهاً 

  ).788: 1375قيصری، ( شود نمى چندان احساسها  بودن صورت ب لطافت و مشابهبه سبترقى 

پذيرد،  مى را آخرت و برزخ عالم در نفس ترقى عربى، اصل با توجه به نظر ابن موسوی خمينى

اما نه به شكل حركت جوهری كه مستلزم قوه و ماده باشد، بلكه معتقد است تكامـل و ترقـى در 

 ).170: 1375 خمينى،موسوی ( گيرد ها و ظهور تجليات صورت مى جاببه صورت رفع ح آن عالم

  .كند بندی به شريعت، اصول صدرايى را نيز حفظ مى دهد كه ايشان عالوه بر پای اين نشان مى

انـد  برخى ديگر از شارحان حكمت صدرايى معاصر نيز به حركت جـوهری روح تصـريح كرده

رسـانند و  هايى كه هيوال را به اثبات مى در استدالل و برخى ديگر) 16-14: 1375جوادی آملى، (

داننـد  هـا را مخـدوش مى مستلزم انحصار حركت جوهری در ماده هسـتند، تشـكيك كـرده و آن

  ).10: 1384فياضى، (
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بـه شـكل  نفـس جـوهری حركت بحث در خود سخن الزمه نيز به حتى صدرالدين شيرازی

 از بعـد فعـال عقـل بـه نفس اتصال در بحث شاناي .نيست و موضع يكسانى ندارد بند جدی پای

 الهـام و اشـراق طريق از بلكه نيست، حركت و تغيير شكل به بدن معتقد است اين وصول جدايى

 8اسـت فعـال عقـل از آن صـدور نحـو به عقل عالم به نفس اتصال و ورود كه شود مى مشخص

امـا . شـود سـينا نيـز ديـده مى مشابه اين بيان در كـالم ابن. )8/396: 1990صدرالدين شيرازی، (

صدرالدين شيرازی در جايى ديگر، در تفسير آياتى از قرآن و بيان تحوالتى كـه در قيامـت بـرای 

دهد، معتقد است زمين دائمًا از مراتب جوهر محسوس تا مراتب جواهر غيرمحسوس  زمين رخ مى

لوك و انتقـال جـواهر يابد تا نوبـت بـه سـ اين تحول تدريجى همچنان ادامه مى. در تحول است

دهد كه اين سلوك و  آورد نشان مى شواهدی كه از آيات قرآنى مى 9.نفسانى به جواهر عقلى برسد

بنابراين، حكما و عرفای اسالمى از جمله صـدرالدين ). 7/420: 1366همو، (انتقال تدريجى است 

در ايـن ميـان . انـد دهشيرازی، آنجا كه پای نصوص دينى در ميان است، جانب احتياط را فرو ننها

آورد عقلـى بـا متـون نقلـى، بـه بررسـى نقادانـه  پردازان برای حل ناسازگاری دست برخى نظريه

اند كه فيلسوفانى مانند صدرالدين شـيرازی را بـه سـمت و سـوی حركـت  هايى پرداخته استدالل

  .شود در ادامه به نقادی آنان اشاره مى. جوهر نفسانى غيرمادی سوق داده است

  انحصار حركت در ماده كال به برهان اثباتاش

رسد مانع اساسى در پذيرش استكمال نفس پس از مفارقت از بدن، براهينى است كـه  به نظر مى

يكى از اين براهين، برهان قوه و فعـل اسـت كـه بـا توجـه بـه . كند صدرالدين شيرازی اقامه مى

بر اين اساس، . ل، شكل گرفته استتعريف ارسطويى از حركت، يعنى خروج تدريجى از قوه به فع

 حيثيت ديگـری وداشتن ابعاد ثالثه جوهری،  :كه عبارت است از ى داردفعليت، جسمشود  گفته مى

 از طـرف ديگـر، .كنـد شدن به چيز ديگـری را پيـدا مى تبديل، قابليت كه بر اساس آنقوه  به نام

اجتمـاع ايـن دو  چـون .است م ملكهو عد و قوه مالزم با فقدان و ملكه، فعليت مساوق با وجدان

پس جسم بايد دو جزء خارجى داشته باشـد كـه يـك جـزء آن متقابل در شىء واحد محال است، 

 .فعليت و جزء ديگر فقدان يا حامل قوه باشد

اين است كه ملكه با عدم خودش متقابل است، نه با هر  اين برهان برخى معاصران به اشكال

عليتى كه در جسم است با عدم خودش در تقابل است نه بـا قـوه و ترتيب وجدان و ف بدين. عدمى

 ).10: 1384فياضى، (فقدان چيز ديگر 
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نيز، كه به منظور اثبات هيوال در جسم اقامه شده، محل اشكال واقـع  10برهان فصل و وصل

. )همان(افتد و نيازی به هيوال نيست  زيرا اين اتصال و انفصال در خود جسم اتفاق مى .است شده

شناختى الزم است و آن اينكه گرچه رد دليل بـه معنـای بطـالن  ای معرفت در اين باره ذكر نكته

مدعا نيست، اما از طرفى در وجود و تحقق خارجى چيزی به نام هيوال به عنوان ماده حامل قـوه، 

زيرا مطابق تعريف حكمـا كـه صـدرالدين ). 1/205: 1363مصباح يزدی، (ترديد جدی وجود دارد 

صـدرالدين شـيرازی، (رازی نيز قبول دارد، هيوالی نخستين هيچ فعليتى جز عدم فعليت ندارد شي

گونه فعليتى  اگر بپذيريم كه وجود مساوق با فعليت است، در آن صورت چيزی كه هيچ). 62: تا بى

  !نداشته باشد، بهره وجودی آن در چه حدی خواهد بود؟

  های مسئله حل بررسى راه

اش سـلب حركـت جـوهری و  ميان ادله عقلـى حركـت جـوهری، كـه نتيجـه در حل ناسازگاری

استكمال تدريجى در مجردات از جمله نفس مفارق از بدن در عالم برزخ و قيامت است، با ظواهر 

توان  آيات و روايات اسالمى، كه حاكى از استكمال برزخى و اخروی نفس ناطقه انسانى است، مى

  .به چند راه حل اشاره كرد

رسد عقل و دين نبايد بـا  ای وجود دارد؟ به نظر مى آيا واقعًا چنين ناسازگاری: ا بايد پرسيدابتد

زيرا عقل خالص و دين ناب، هر دو موهبت الهى هستند و صـفات . يكديگر تعارضى داشته باشند

كنـد كـه چنـين تعارضـى در  كمالى و مطلق ذات حق نظير بساطت، حكمت و قدرت، ايجاب مى

  .وجو كرد رو ريشه اشكال را بايد در جايى ديگر جست از اين. جود نداشته باشدآفرينش او و

كند مخدوش است، كـه  بنابراين، يا ادله و براهينى كه حركت جوهری را منحصر در ماده مى

البته اشاره كرديم كه ابطال دليـل بـه معنـای بطـالن مـدعا . اند برخى از محققان به آن پرداخته

رسـد دليـل ديگـری در  اما به نظر مى. تواند از طريق ديگری به اثبات برسد زيرا مدعا مى. نيست

عقل نيز . كنند تأييد آن وجود ندارد، بلكه قرائن و شواهد دينى، حركت در نفس مجرد را ثابت مى

  .بيند با توجه به اشكال براهين گذشته، منعى در ثبوت آن نمى

. فسير كنيم كه از نوع تغيير تدريجى نيسـتراه ديگر اين است كه حركت را به تجدد امثال ت

موسـوی (انـد  برخى عرفا و حتى شارحان آنان، نظير موسوی خمينى، اين راه حل را عرضـه كرده

  .)170: 1375 خمينى،
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 يـك بـه و است لبس بعد لبس و ايس بعد ايس حقيقت در جوهری حركت و امثال تجدد در

 نفـس ماننـد. است رسيدن فعليت به لبس، و قصن از رفتن در به خلع، كه است لبس و خلع معنا

 سـازنده عمـل و ايمان. كند مى وجودی ترقى عمل، و ايمان قوه دو از دم به دم كه انسانى ناطقه

 هر در نفس است، الهى تجليات حقيقت در كه نفس، ترقيات به و اند انسانى ناطقه نفس وجود نور

 مطلق در امثال تجدد و دارد ماده عالم به اختصاص جوهری حركت. رسد مى كمال به نقص از آن

 پيـاده بـدن در را اش وجـودی آثار نفس، كه همچنان است، جاری خلق و امر عالم از اعم عوالم،

اسـت  حركـت در اسـت، نفس كه حيث آن از بدن تبع به و است حركت در بدن تبع به و كند مى

گونه تفسير كنيم، آنگاه  امثال را اينشايان ذكر است كه اگر تجدد . )316: 1378زاده آملى،  حسن(

خروج نفس از نقص و ورود به عرصه كمال، چه به شكل لبس بعد لبس و خواه به صورت خلع و 

از كـدام نـص دينـى . توان به غيرتدريجى بـودن آن حكـم كـرد لبس باشد، امری است كه نمى

  رسد؟ كمال مىآيد كه نفس انسان به محض مفارقت از بدن در يك آن، از نقص به  برمى

زيرا اين نوع حركت . حل ديگری مطرح كرد توان حركت دفعى را نيز به عنوان راه از اينجا مى

اما عالوه بر اشكال واردشـده بـر ديـدگاه . خروج تدريجى ندارد، بلكه به شكل كون و فساد است

انسـانى در بودن اين تغيير و تحول در نفـس  دهنده تدريجى پيشين، ظواهر شواهد نقلى نيز نشان

بنابراين، بايد گفت كه حركت جوهری، باالمكان در جوهر مجرد نفس، پـس . عالم آخرت هستند

  .از مفارقت از بدن وجود دارد و بايد منتظر ادله عقلى در اين زمينه نيز باشيم

ای  حل ديگر اين است كه حقيقت نفس را جسمانى بدانيم كه در اين صورت، در هر مرحله راه

ها حكايت از اين دارد كه جـز  برخى ديدگاه. تواند استكمال تدريجى داشته باشد رد، مىكه قرار گي

حتى صـدرالدين ). 35-22: 1389ميالنى، (ذات خداوند، هيچ موجود ديگری مجرد از ماده نيست 

 لطيف جسم هى االنسانيه النفس فهذه«: داند شيرازی در برخى آثار خود، نفس را جسم لطيف مى

امـا روشـن ). 6/89: 1366صـدرالدين شـيرازی، (» الوجوه كل من مفارق جوهر دسىالق روحها و

. است كه ادله عقلى در تجرد نفس، آن اندازه استحكام دارند كه اين ايده را جدی به شمار نياورند

آنجـا كـه . گونه كه اشاره شد، عبارات صدرا در اين خصوص يكسـان نيسـت عالوه بر اين، همان

شود، با قاطعيت حركت تدريجى را در مجردات نـاممكن  هری و ادله آن مىوارد بحث حركت جو

آيد از افاضه  شمرد؛ اما وقتى سخن از چگونگى اتصال نفس به عقل مفارق و فعال به ميان مى مى

گويد، و در مواجهه با آيات قرآنى، به نـوعى از تـدريج در اسـتكمال  عقل فعال به نفس سخن مى

  .برد ى نيز تعبير جسم لطيف را درباره نفس به كار مىكند و گاه نفس حكايت مى
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توان اقامه كرد ايـن اسـت  استداللى كه بر استكمال جوهری نفس پس از مفارقت از بدن مى

ايـن امـر را عقـل و . كه مطابق براهين خداشناسى، خداوند از حيث وجود و صفات نامحدود است

های دينى و عرفـانى هـدف  ر، بر اساس آموزهاز طرف ديگ). 20: 1382دشتى، (كند  نقل تأييد مى

ايـن ). 15/223: 1374مكـارم شـيرازی، (11نهايى از خلقت انسان تقرب به خداوند و لقای او است

وقتى نفس انسان رو به سوی خداوندی دارد كه از هر حيث نامحـدود . مقدمه نيز منع عقلى ندارد

مرز محدود مادی نخواهد داشت و پـس است، معنايش اين خواهد بود كه استكمال انسان، حد و 

دهند كـه  گونه كه اشاره شد، شواهد نقلى و عقلى نشان مى همان. از مفارقت از بدن نيز ادامه دارد

به عبارت ديگر، خروج نفس ناطقه انسـانى . اين سير استكمالى، به گونه حركت دفعى نخواهد بود

بـدين معنـا كـه در . كنـد معنا پيـدا مىاز نقص و قوه به سوی كمال و فعليت، در مراتب مختلف 

در هر صورت آنچه . ای است و پس از آن به شكل ديگری خواهد بود مرحله تعلق به بدن به گونه

مسلم است تداوم اين سير استكمالى نفس انسانى است كه لزومـًا از طريـق حركـت بـه معنـای 

كمال باشد، اما هـر اسـتكمالى  تواند مصداق زيرا هر حركتى مى. موسوم در عالم ماده نخواهد بود

شـدنى اسـت و  اين مسئله از اين دو مقدمه استنتاج. مستلزم حركت به معنايى كه گفته شد نيست

  .عالوه بر مطابقت با فحوای نقلى، منع عقلى نيز در پى ندارد

  نتيجه

  :شود از آنچه گفته شد نتايج زير حاصل مى

از بـدن دنيـوی در عـالم بـرزخ و سير استكمالى نفس ناطقه انسان پـس از مفارقـت  .1

 .قيامت، از نظر متون دينى اسالم، امری مسلم است
 .اند ادله اثبات هيوال و لزوم ماده به عنوان حامل قوه، فاقد استحكام الزم .2
 .وجود امری كه فاقد هر گونه فعليت باشد، توجيه عقلى ندارد .3
سفى نيز منعـى بـرای بودن عقل خالص و دين ناب، از نظر عقل فل به دليل نامتعارض .4

 .استكمال نفس مجرد از بدن وجود ندارد
از آنجايى كه هدف نهايى نفس ناطقه انسان، تقرب به وجود نامتناهى خداونـد اسـت،  .5

سير و پويش استكمالى آن نيز بايد فراتر از عالم جسمانى باشد وگرنه خلقت او شـائبه 

 .كند بودن و بيهودگى پيدا مى عبث
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  منابع

 قرآن كريم.  

 غفاری، اكبر على :مصحح و محقق ،الخصال ).1362) (صدوق شيخ( على محمد بن بابويه، بنا 

  .چاپ اول مدرسين، جامعه: قم

 تصحيح و ، مقدمهالضالالت بحر فى الغرق من النجاة). 1379(حسين بن عبداّهللاٰ  سينا، ابن: 

  .تهران، چاپ دوم دانشگاه انتشارات: پژوه، تهران دانش محمدتقى

 بيدار انتشارات: قم ،سينا ابن رسائل ).1400(حسين بن عبداّهللاٰ  ،سينا ابن.  

 اّهللاٰ  آية مكتبة :زايد، قم سعيد :تحقيق ،)الطبيعيات( الشفاء ).1404(حسين بن عبداّهللاٰ  سينا، ابن 

  .2المرعشى، ج

 مكتب :جا بى بدوی، عبدالرحمن :كوشش به ،التعليقات ).1411(حسين بن عبداّهللاٰ  سينا، ابن 

  .االسالمى، چاپ دوم االعالم

  دار القلم: بيروت بدوی، الرحمن عبد :تحقيق و مقدمه ،النفس فى ).تا بى(ارسطو.  

 از يكم مركز نشر اسراء، چاپ اول، بخش: قم ،رحيق مختوم ).1375(آملى، عبداّهللاٰ  جوادی 

  .اول جلد

 پ اولرجا، چا فرهنگى نشر مركز :تهران ،نكته يك و هزار ).1364( آملى، حسن زاده حسن.  

 ارشاد و فرهنگ :تهران ،الحكم فصوص شرح در الهمم ممهد ).1378( آملى، حسن زاده حسن 

  .اسالمى، چاپ اول

 ميم، چاپ اول. الم. الف: قم ،جوهری حركت بر ای ادله ).1380( آملى، حسن زاده حسن.  

  چاپ مؤسسه فرهنگى تحقيقاتى اميرالمؤمنين: ، قمترجمه نهج البالغه). 1382(دشتى، محمد ،

  .اول

 هانری : ، تصحيح و مقدمهمجموعه مصنفات شيخ اشراق، )1380(الدين  سهروردی، شهاب

  .1پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى، چاپ سوم، ج: كربن، تهران

  الشواهد الربوبيه فى المناهج السلوكيه ).1360(صدر الدين شيرازی، محمد بن ابراهيم ،

  .مركز نشر دانشگاهى، چاپ دوم: انى، تهرانالدين آشتي سيد جالل: تصحيح

  محمد خواجوی،: ، تحقيقتفسير القرآن الكريم). 1366(صدر الدين شيرازی، محمد بن ابراهيم 

  .7انتشارات بيدار، چاپ دوم، ج: قم

  تصحيح و  ،)حدوث العالم( الحدوثفى  هرسال ).1378(صدر الدين شيرازی، محمد بن ابراهيم

بنياد حكمت اسالمى  :ای، تهران باشراف سيد محمد خامنهويان، سيد حسين موس: تحقيق

  .، چاپ اولصدرا
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  تصحيح، تحقيق و مقدمهالمبدأ والمعاد ).1381(صدر الدين شيرازی، محمد بن ابراهيم ، :

  .2بنياد حكمت اسالمى صدرا، چاپ اول، ج: محمد ذبيحى، تهران

  تصحيح، تحقيق و مقدمه ،الغيب مفاتيح ).1386(صدر الدين شيرازی، محمد بن ابراهيم :

صدرا، چاپ اول،  اسالمى حكمت بنياد :تهران ای، خامنه محمد سيد :به اشراف نجفقلى حبيبى،

  .2 و 1ج

  الحكمة المتعالية فى االسفار العقلية االربعة ).1990(صدر الدين شيرازی، محمد بن ابراهيم ،

  .8و  3دار احياء التراث العربى، چاپ چهارم، ج: بيروت

  انتشارات بيدار: ، قمالشفاء الهيات على الحاشيه ).تا بى(صدر الدين شيرازی، محمد بن ابراهيم.  

  102ش ،4س ،حوزه افق: در ،»مجردات در حركت نظريه«). 1384(فياضى، غالمرضا.  

 ،5چاپ اول، ج خسرو، ناصر :، تهرانالقرآن الحكام الجامع ).1364(احمد  بن محمد قرطبى.  

 الدين آشتيانى،  سيد جالل: ، به كوشششرح فصوص الحكم). 1375(داوود  قيصری، محمد

  .انتشارات علمى و فرهنگى، چاپ اول: تهران

 ،مجتبوی، الدين جالل سيد :ترجمه ،)روم و يونان( فلسفه تاريخ). 1368( فريدريك كاپلستون 

  .1سروش، چاپ دوم، ج فرهنگى و علمى :تهران

 ،6العربى، چاپ دوم، ج التراث إحياء دار: بيروت ،األنوار بحار ).1403( باقر محمد مجلسى.  

  الزهراء، چاپ اول: ، تهرانتعليقات نهاية الحكمة). 1363(مصباح يزدی، محمدتقى.  

  دار الكتب االسالميه، چاپ اول، : ، تهرانتفسير نمونه). 1374(مكارم شيرازی، ناصر و ديگران

  .15ج

 سسه نشر آثار ؤم: تهران، ابن عربى الحكم ه بر فصوصتعليق). 1375(اّهللاٰ  موسوی خمينى، روح

  .، چاپ اولامام خمينى

 ،1ش ،سمات نشريه: در ،»مجردات وجود افسانه«). 1389(حسن  ميالنى.  

  :ها نوشت پى

                                                 
  ).١٣٦: ١٣٦٠صدرالدين شيرازی، (داند  وجود مى نحوهصدرالدين شيرازی فصول و صور نوعيه را . ١

الطبيعية؛ والحركة لمـا  إن هذه الطبيعة هى مبدأ الحركة و سائر االحوال«: عبارت صدرالدين شيرازی چنين است. ٢

ها القريبة أمرا غير ثابت الذات، و االّ لم يتصور حدوث اجزائها تكان معناها التجدد واالنقضاء، فيجب أن تكون عل

والحركة إذا لم تنعدم اجزاءها و لـم . منه، و لم يجز انعدامها، إذ المعلول و اجزاءه غير منفك عن علته الموجبة له

م تنعدم شيئا فشيئا، لم تكن الحركـة حركـة بـل سـكونا، و ال التجـدد تجـددا بـل قـرارا تتكون شيئا فشيئا و ل

واطمئنانا؛ فالفاعل المباشر للحركة ليس عقال محضا، لعدم تغيره، و ال نفسًا من حيث ذاتها العقلية، بل إن كانـت 
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فثبـت أن ... حكـم طبيعـة  النفس مبدأ للحركة، فمن جهة قواها الجسمانية، فمن هذه الحيثية إما طبيعة أو فـى

و كل مزاول للحركة امر متجدد سيال، فـالجوهر الصـوری المسـمى ... مزاول الحركة مطلقًا ال يكون اال طبيعة 

  ).٦٢٥-٢/٦٢٣: ١٣٨٦صدرالدين شيرازی، ( »بالطبيعة امر متجدد سيّال

ْحمُن «. ٣ َمْن َأِذَن لَُه الر فاَعُة ِإال َثَالَثٌة يْشَفُعوَن ِإلَى «؛ )109: طه(» َو َرِضى لَُه َقْوالً يْوَمئٍِذ ال َتْنَفُع الش ِ َقاَل َرُسوُل اّهللاٰ

َهَداءُ  الش الُْعَلَماُء ُثم ْنبِياُء ُثم ِ َعز َو َجل َفيَشفُعوَن اْألَ   ).1/156: 1362شيخ صدوق، ( »اّهللاٰ

ُموا ىِإنا َنْحُن ُنْحى الَْمْوت«. ٤ شَ  َو َنكُتُب ما َقد إذا مات ابن «، )١٢: يس(» ِإماٍم ُمبينٍ  ىَأْحَصيناُه ف ءٍ  ىَو آثاَرُهْم َو كل

  ).٥/٧٥: ١٣٦٤قرطبى، (» آدم انقطع عمله اال من ثالث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له

ُ َغُفوٌر َرحيمٌ «. ٥ ُب َمْن يشاُء َو اّهللاٰ َجَاللُـُه َمـْن «؛ )129: عمران آل(» يْغِفُر لَِمْن يشاُء َو يَعذ َجـل ُ َقاَل النبِى َقـاَل اّهللاٰ

َبُه َو َأن لِى َأْن َأْعُفَو َعْنُه َعَفْوُت َعْنهُ  لِى َأْن ُأَعذ 6/6: 1403مجلسى، (» َأْذَنَب َذْنبًا َفَعلَِم َأن.(  

ِ َو َأيمانِِهْم َثَمناً «. ٦ ُ َو ال يْنُظـُر  ان الذيَن يْشَتُروَن بَِعْهِد اّهللاٰ َقليًال ُأولئِك ال َخالَق لَُهْم ِفى اْآلِخـَرِة َو ال يكلُمُهـُم اّهللاٰ

  ).٧٧: آل عمران(» ِإلَيِهْم يْوَم الِْقياَمِة َو ال يَزكيِهْم َو لَُهْم َعذاٌب َأليمٌ 

و ال تحتاج فى . فيض عنهإذا النفس مستعدة فى كلتا الحالتين لقبول ما ي«: سينا چنين است بخشى از عبارت ابن. ٧

. قبول ذلك الفيض إلى قوة من قوی البدن، إذ هى تقبل ما تقبله عن العقل من غير حاجة إلى وساطة متوسـطة

» فإذا كان ذلك كذلك فيشبه أن تكون بعد المفارقة تقبل عن العقل فيضه من غير حاجة إلى قـوة مـن القـوی

  ).٨٨: ١٤١١سينا،  ابن(

ذا المبحث و تنقيحه ال يتيسر إال من عرف كيفيـة اتحـاد الـنفس بالعقـل الفعـال و مصـير و بالجملة تحقيق ه«. ٨

األشياء فى المبدإ المتعال و ذلك ميسر لما خلق له و اعلم أن نشـأة الوجـود متالحقـة متفاضـلة و مـع تفاوتهـا 

قية أول درجات النشـأة متصلة بعضها ببعض و نهاية كل مرتبة بداية مرتبة أخری و آخر درجات هذه النشأة التعل

التجردية و عالم التجرد المحض ليس فيه حدوث و تغير و سنوح حالة فال يتغير ذلك العالم بدخول الـنفس إليـه 

كما ال يتغير بصدورها منه كما علمت فى الفصل السابق فورود النفس إلى ذلك العالم بنحـو صـدورها منـه بـال 

لتفطن الالئق كى تدرك ما ذكرناه متنـورا بيـت قلبـك بإشـراق نـور استحالة و تجدد فعليك بالتأمل الصادق و ا

: ١٩٩٠صـدرالدين شـيرازی، (» و اّهللاٰ يـدعو إلـى دار السـالم -لهـامالفاضة و االالمعرفة على أرجائه من عالم ا

٨/٣٩٦(.  

من جـوهر  قد بزغ الحّق وانكشف األمر فى أّن األرض بما فيه دائمة التحّول و الحركة«: عبارت وی چنين است. ٩

محسوس أدنى الى جوهر محسوس أعلى، ثّم تتحّرك بعد طى مراتب المحسوسات الجوهرية إلى الجواهر الغيـر 

المحسوسة، فتتحّرك من األخّس منها وجودا واألقّل آثارا إلى األشرف منها وجودا واألكثر آثـارا و هكـذا تتـدّرج 

صورة إلى صورة حتّى تنتهى نوبة االنتقال واالرتحـال  فى االستكمال و تسير فى األطوار السلوكية واألحوال من

  ).٧/٤٢٠: ١٣٦٦صدرالدين شيرازی، (» من الجواهر النفسانية إلى الجواهر العقالنية

 حقيقـتش كـه جسم گويد ىم فصل و وصل برهان. است انقسام قابل جسمى هر كه است اين برهان اين بيان ١٠.

پـس بايـد  .اسـت قبـول حال در وجود فرع شىء قبول زيرا يرد،بپذ را انفصال است خودش است، محال اتصال

 .است هيوال آن كه اسم بپذيرد را انفصال آن كه باشد جسم در چيزی
 يـك بگيريـد نظـر در كـه را جسـمى هـر. است جسم در اتصال و انفصال جور دو كه است اين برهان اين اشكال

 هـو بمـا جسم در. است متعين آن به اسمش محج كه عرضى اتصال يك و است مبهم كه دارد جوهری اتصال

 جسـم عـوارض از يكـى كـه اسـت كمّ  حقيقت بلكه نيست، جسم حقيقت مال چقدر، ندارد؛ وجود چقدر، جسم،

 بـه عرضـى عروض در كه طور همان. تا دو يا باشد يكى اينكه در دارد؛ ابهام مقدار در جسم هو بما جسم. است

 هـم منفصل كمّ  عروض در طور همين است، جسم باشد داشته را متصلى كمّ  هر يعنى دارد، ابهام متصل كمّ  نام

 جـوهر در جسـم. اسـت جسـم هـم بـاز باشـد جسم يك اگر .است جسم هم باز باشد جسم دو اگر دارد، ابهام
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 كنـد ىم متعين را جسم آنچه و است مبهمى امر جسم حقيقت. است نخوابيده اثنينيت و تعدد وحدت جسميتش،

 از شـما كـه كند ىم كاری ابهام، دارای ثالثه ذوابعاد جوهر از است عبارت كه جسمى .است حجم نام به عرضى

 مشـترك اصل. باشد مشترك منفصل و متصل ميان كه باشد چيزی خواهيد ىم هيوال در شما. خواهيد ىم هيوال

 كـه كنـد والهيـ نـام به جوهری اثبات تواند ىنم هم وصل و فصل برهان پس. است جسميت اصل ها ينا بين

  ).١٠: ١٣٨٤فياضى، (باشد  داشته را پذيرش سمت و باشد القوه صرف

و ) ١١٠: كهـف(» َفَمْن كاَن يْرُجوا لِقاَء َربِه َفْليْعَمْل َعَمًال صالِحًا َو ال يْشِرك بِِعباَدِة َربِه َأَحـداً « :فرمايد ىمقرآن . ١١

  ).٨: روم: (نيز

  

  

  



 

 




