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 تأمالتى بر نظريه معاد جسمانى در ديدگاه آقاعلى مدرس

26/01/94:تاريخ دريافت

18/06/94:تاريخ پذيرش

  *نيا محمدرضا ارشادی

  چكيده

برانگيز در بـين مسـائل كالمـى و  يكى از مسـائل بحـث» د جسمانىمعا«بيان كيفيت 

اند و برخى  گروهى كيفيت آن را در معاد جسمانى عنصری منحصر دانسته. فلسفى است

اما حكمت متعاليه با اصول تمهيدی خود به تبيين كيفيـت آن . اند آن را به تقليد وانهاده

ييری در مبانى صدرايى تصـويری كوشد بدون هيچ تغ آقاعلى مدرس مى. پرداخته است

ابتكاری از كيفيت معاد جسمانى به دست دهـد كـه حاصـل منطقـى ديگـری در برابـر 

او نه معاد عنصـری بـدن و برگشـت روح بـه بـدن . استنتاج صدرا از همان مبانى باشد

كند، بلكه بـدن  تابد، و نه بدن را تابع خالقيت نفس در آخرت معرفى مى دنيوی را برمى

ا پس از مرگ، تحت تأثير نفس و به سوی تكامل و اتحاد بـا نفـس در آخـرت دنيوی ر

توفيق نظريه وی مرهون رفع ابهامات و ايرادهايى است كـه بـه طـور . داندرهسپار مى

ايـن تـأمالت را در دو محـور رابطـه نفـس و بـدن و . اش اسـت منطقى متوجه نظريه

اگرچـه وی در بيـان رابطـه . ردتوان بازگو ك غايتمندی حركت تكاملى نفس و بدن، مى

نفس و بدن در دنيا بر تركيب اتحادی آن دو و سـاير مبـانى صـدرايى تأكيـد دارد، امـا 

داند و در سويه غايتمندی نفس و  نتايج ناهمسانى را در رستاخيز بر اين رابطه استوار مى

ن بدن نيز توجيه وی معطوف به اين است كه بدن با شاخصه دنيوی به نفس، به عنـوا

او با اين تدبير در صدد است تمايز نظريه خـود را . پيوندد غايت خويش در رستاخيز، مى

دهد؛ تدبيری كـه از نظريه صدرا و نيز نظريه ظاهرگراياِن معتقد به معاد عنصری نشان 

  .برانگيز است اش تأمل هر دوسويه

رفت صدرالدين شيرازی، آقاعلى مدرس طهرانى، معاد جسمانى، مع :ها كليدواژه

  .نفس، رابطه نفس و بدن

                                                 
 .استاديار گروه فلسفه و حكمت اسالمى، دانشگاه حكيم سبزواری *
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  مقدمه

برانگيز  كمتر اصلى از اصول باورها مانند كيفيت معاد جسمانى، در ميـان انديشـوران دينـى بحـث

اگرچه اصل معاد جسمانى بين آنان امری بديهى است، اما محور نفى و اثبات متمركـز . است بوده 

با خصوصيات دنيوی عنصری، به روح  بر اين است كه آيا معاد جسمانى به اين معنا است كه بدن

های آخرت با دگرگونى اساسى در ذات و  يا بدن وفق ويژگى ،گيرد دوباره برگشته به دنيا، تعلق مى

بر بـدن دنيـوی و اخـروی مشـترك لفظـى » بدن«ای كه واژه  گونه  شود، به صفات وارد معاد مى

يان در همه ِفـرق مـذهبى، ظاهرگرا. است، اگرچه عينيت هويت و شخصيت آن دو محفوظ است

اند و برخى ظواهر متون دينى را دسـتاويز برداشـت  گزينه نخست را معاد مِد نظر دين تلقى كرده

ويژه حكمـای  حكمای اسـالمى، بـه. اند اند و تا سرحد تكفير به نظريات رقيب تاخته خود قرار داده

آنان در وهلـه نخسـت مبـانى . ندا تبيين كرده  متعالى، مسئله مهم معاد جسمانى را با نگاهى ژرف

های مبتنى بر ايـن  و سپس به تبيين رهيافت  اند های عقالنى دين را استخراج كردههاستوار برآموز

حكيم آقاعلى مدرس سعى دارد در اين عرصه افق جديـدی بگشـايد تـا . اند مبانى مبادرت ورزيده

سـازی مبـانى معرفـت نفـس و  شردهدر اين مقصود او به ف. پويايى حكمت متعاليه را تداوم بخشد

گمارد و با پشتوانه دستگاه فلسفى صدرايى، خـود  شناختى همت مى شناختى و جهان مبادی هستى

های او از مبانى صـدرايى، اثبـات  تحليل نقدی استنتاج. بيند پردازی و نوآوری مى را فائق بر نظريه

اگرچـه نظريـه معـاد . نداده اسـت كند چيزی بيشتر از گرايش به نظريه ظاهرگرايان، به دست مى

ای از آن اشكاالت را بـا  است، اما نظر حكيم هم بخش عمده تری عنصری دچار مشكالت افزون

در تاريخ فلسفه كسانى كه با نگرش نقادی و تحليلى به پهنه تالش وی پرداخته. خود همراه دارد

و رقيب نظريه صـدرايى ترديـد  اند، بر اثر ايرادهای اساسى، در توفيق آن به عنوان طرح تأسيسى

  ).85: 1368؛ ابراهيمى دينانى، 265: 1379؛ همو، 67: ب 1380آشتيانى، (اند  كرده

، در سـويه موافـق، منحصـر اسـت بـه نظران پس از خودپژواك نظريه حكيم در بين صاحب

ر ای بسـيار مختصـاز نظريه استاد خويش در وجيـزه) كمپانى(تقرير عالمه محمدحسين اصفهانى 

و در سـويه مخـالف،  )140-135: 1364غـروی اصـفهانى، (كه به نشر عمـومى نرسـيده اسـت 

صـدرالدين  مبـدأ و معـادالدين آشتيانى در مقدمه بر كتاب ترين بررسى و نقد را سيد جالل مفصل

. انجـام داده اسـت) 1379آشـتيانى، ( شـرح زاد المسـافرو كتـاب  )ب 1380آشـتيانى، (شيرازی 

مى دينانى با تأليف مستقل برخى اصول و مبانى مهم نظريـه حكـيم را تحريـر و همچنين، ابراهي
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اسـت تشريح كرده و به صورت كلى بدون بيان نقدها، در توفيق نهايى اين نظريه، ترديـد كـرده 

  .)1368دينانى، ابراهيمى (

ار، و تواند زوايای مثبت و منفى ايـن نظريـه را آشـك نقدی در اين مقاله، مى -واكاوی تحليلى

در اين واكاوی بر اصولى تأكيـد . گرايانه حكمت متعاليه را در ادوار متوالى نمايان كند روش كاوش

آيـد و آقـاعلى  ويژه حكمت متعاليه، از اصول كليـدی بـه شـمار مى شده كه در حكمت االهى، به

ت كـرده تبيـين و تثبيـ» سبيل الرشـاد«مدرس نيز به عنوان مبنای نظريه خود، آنها را در رساله 

كـاود تـا در پرتـو آن بتوانـد توفيـق  اين نوشتار چگونگى ابتنای نظريه بر اين اصول را مى. است

منظور تـأمالتى بـر دو موضـع محـوری حكـيم دربـاره نظريـه  بدين. نظريه حكيم را ارزيابى كند

نخست، تصويری است كه وی از استمرار رابطه نفس و بدن بعـد . اش بيان خواهد شد اختصاصى

ای است كه بـين نفـس و بـدن بعـد از مـرگ  گرايانه دهد؛ دوم، رابطه غايت ز مرگ به دست مىا

وی در عين حال كه از مبانى و مبـادی حكمـت متعاليـه در هـر دو موضـع بهـره . بيند برقرار مى

گيرد و همين باعث بروز تأمالت جدی در  كردن نظريه از اين مبانى فاصله مى جويد، در مطرح مى

 .شود مى نظريه وی

 دو محور اساسى نظريه آقاعلى مدرس. 1

  رابطه نفس و بدن. 1. 1

مشى فلسفى آقاعلى مدرس در رابطه متقابل نفس و بدن بر همان مبادی حكمت متعاليه متمركز 

  :اهم اين مبادی عبارت است از. است

  تركيب اتحادی نفس و بدن. الف

الـذات و بـالعرض، و دو مجعـول اصـيل و شرايط تركيب اتحادی، از قبيل تركيب بين دو وجود ب

  ).2/107: 1378مدرس طهرانى، (بالعرض درباره نفس و بدن صادق است 

  بدن دارای وجود تشكيكى به موازات وجود تشكيكى برای نفس. ب

ايـن مراتـب . مراتب طولى بدن از بدن مادی خشن گرفته تا بدن لطيف اخـروی گسـترده اسـت

تشـكيك مراتـب  .)2/108: 1378مدرس طهرانـى، (دارند » تحقيقت و رقيق«نسبت به يكديگر 

در حكمـت متعاليـه » جسمانية الحدوث والتصرف؛ روحانية البقاء والتعقل«وجودی نفس بر مبنای 
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نفس در سـير ). 5/115: 1422؛ سبزواری، 8/348: 1410صدرالدين شيرازی، (جايگاه وثيقى دارد 

مدرس طهرانـى، (گردد  مراتب نهايى عقلى واصل مىصعودی با استيفای مراتب نازل و ميانى، به 

» حقيقـت و رقيقـت«حكيم برای تبيين نسبت مراتب تشـكيكى نفـس، از آمـوزه ). 2/91: 1378

به نظـر وی، اگرچـه نفـس . گيرد، تا بتواند رابطه نفس و بدن را بعد از مرگ تبيين كند كمك مى

ای، در بدن يا اجـزای  ت قبض و وجود رقيقهبعد از جدايى از بدن، به نفس كلى پيوسته، اما با حال

كند تا هنگامى كه صورت اعضا در رستاخيز كامل شود و نفس دوباره به بـدن  خاكى آن عمل مى

هرچه نفس به بدن قرب پيدا كند برای بدن هم قرب در طى اين مسير،  ).103: همان(دست يابد 

  ).104: همان(شود تا بتواند دوباره به نفس بپيوندد  به نفس حاصل مى

  رابطه ايجابى و اعدادی. ج

: 1375سينا،  ابن(اين انگاره موروثى از حكمای پيش از صدرا، بر ثنويت نفس و بدن، استوار است 

ساز فعاليت ايجابى نفس بر خويش است و همين توجيـه  و مفادش اين است كه بدن زمينه) 312

مـدرس (بعد از مـرگ نيـز وافـى اسـت در نظر آقاعلى مدرس، برای بيان رابطه بين نفس و بدن 

شدت به تركيب اتحادی نفـس و بـدن معتقـد  در عين حال كه حكيم به). 2/95: 1378طهرانى، 

الـنفس «كند و معرفةالنفس او از آمـوزه  است و رابطه الصاقى و حال و محل بين آن دو را رد مى

 ).107؛ 2/88: 1378مدرس طهرانى، (شود  سقايت مى» وحدتها كّل القوی  فى

  غايتمندی حركت تكاملى نفس و بدن. 2. 1

 گرايانه تبيين غايت. الف

تأكيـد مكـرر و صـريح وی بـر . گرايانه اسـت آقاعلى مدرس از معاد جسمانى، كامًال غايتتبيين 

بودن آن برای متحرك و در نهايت  غايتمندی موجودات متحرك و شرافت وجودی غايت و كمال

گرايانـه وی را نكاتى است كه نظر غايـت) 2/101: 1378نى، مدرس طهرا(وحدت فاعل و غايت 

صـدرالدين (همه در حكمت متعاليه مدلل و موجـه شـده اسـت اين نكات . كند خوبى آشكار مى به

وی، همگام با حكمت متعاليه، پويايى جوهری ). 2/114: 1367؛ طباطبايى، 3/38: 1410شيرازی، 

؛ 2/102: 1378مـدرس طهرانـى، (دانـد  يافتـه مىمرا بر سراسر موجودات زمينى و سماوی تعمـي

های حكمت متعاليه را بـه كـار  مايه و در تقسيم پويايى جوهری از جهت غايت، همان درون) 123

موجودات متوقف در مرتبه خويش . 1 :شوند از اين منظر موجودات به دو گروه تقسيم مى. گيرد مى
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. های بـاالتر ات پويا به سوی استيفای مراتب نشـئهموجود. 2و بشرط ال از فعليت با انواع مافوق؛ 

به نظر وی، نفس انسان در گروه دوم جای دارد كه با تحصيل مراتب طـولى جمـادی و نبـاتى و 

شود و در وصول به غايت وجـودی، واجـد مظهريـت  حيوانى، در نهايت به مدارج انسانى وارد مى

تر از اين  شود، بلكه مرتبه باالتر و جامع به آن مىشدن با آن، يا پيوستن  افق النوع انسان، يا هم رب

؛ و اينها همه برخاسـته از )101: همان(هم بدون خروج از ماهيت نوع خويش برايش ممكن است 

هـا  در پرتو همين آموزه). 249؛ 9/97: 1410صدرالدين شيرازی، (های حكمت متعاليه است  آموزه

داند كه افاضه و نزول بـه برگشـت و صـعود  مى را عبارت از آن» رجوع«است كه آقاعلى مدرس 

سازد، حركت ذاتـى، اسـتعداد  شود و آن را ميسر مى آنچه منشأ اين نزول و صعود مى. منتهى شود

ويژه كـه غايـت از موقعيـت شـىء  بـه. جوهری، شوق فطری، جذبه ربوبى و عنايت االهى اسـت

گيری بـه سـوی غايـت  همين جهت بر اثر. غايتمند و فضای وجودی آن برتر و شرافتمندتر است

شود تا سرانجام به بدن تبديل گردد و بدن نيز با دگرگـونى بـه  است كه نطفه به علقه منقلب مى

گردد و به طور كلى، دنيـا و جميـع آنچـه در آن  نشئه نفس و نفس با تطور به نشئه عقل وارد مى

ش، همه با جواهر متحرك و ا ها و چه نفوسش و چه موجودات زمينى و چه آسمانى است، چه بدن

آقـاعلى مـدرس ). 2/123: 1378مدرس طهرانى، (گردند  با حقيقت پويای ذات خود به معاد برمى

صدرالدين شيرازی، (» جسمانية الحدوث والتصرف؛ روحانية البقاء والتعقل«وضوح مبنای متعالى  به

فس و بدن، در ايـن خـط را برای ارتباط ن) 5/115: 1422سبزواری، ؛ 309: 1382؛ 8/348: 1410

كلى  سير متبلور كرده، با تكيه بر صفات جهان آخرت، بدن را بـرای وصـول بـه غايـت خـود، بـه 

بدن با حركت ذاتى از تفرق به جمعيت و از كثرت به وحدت و از دنيا به آخـرت . بيند دگرگون مى

تر از  تحادی تمـامدر مقام نفس كلى مناسب با هر دو، ا» ذات و جهات«شود و از حيث  منتقل مى

  ).2/92: 1378مدرس طهرانى، ! (شود اتحاد دنيا بين نفس و بدن برقرار مى

  بودن نفس و بدن برای يكديگر اصل. ب

وی بـا . آقاعلى مدرس از جهت ديگری نيز در صدد تعيين غايت وجودی برای نفس و بدن است

كند، و همين مطلب اقتضای  بودن دوطرفه بدن و نفس برای يكديگر، اين غايت را تعيين مى اصل

در عين حـال، وی نظـر ). همان(رجوع بدن دنيوی به نفس اخروی و بالعكس را در رستاخيز دارد 

شـدت رد  بينند تا معاد عنصری را برجسته كننـد، به كاره معاد مى اشاعره را، كه بدن دنيوی را همه

شـود دارای حركـت طـولى  قع مىزيرا اعتقاد دارد هر نوعى كه در عالم حركت وا). همان(كند  مى
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هـای برتـری را  مالك. است و به سوی وصول به غايت برتر و واالتر از حيث وجود رهسپار است

آخرت از دنيا برتر، ثبات از حركت طولى و تجدد برتـر، تجـرد از ماديـت : كند نيز چنين تعيين مى

در اين حركت طولى تكاملى . )2/102: همان(برتر، عقل از نفس برتر و اتحاد از جدايى برتر است 

دنيا . تر وجود ندارد عالم مادی، هيچ چيز ثابت و ايستا نيست و هيچ چيز پويا به سوی غايت پست

زيرا هر يك از اجزای دنيا به . هايش، پويا به سوی آخرت است ها و زمينى با تمام وجود، از آسمانى

تنها آن  د از وصول به غايت نـهسوی غايت مناسب خويش روانه است، و حركت ذاتى جوهری بع

رسـد  گردد و هويتش به كمال مى كند، بلكه شخصيتش تمام مى شىء را از شخصيتش خارج نمى

گردد و  در رستاخيز بدن با شخصيت تام به نفس، كه غايت او است، متصل مى گونهبدين). همان(

بـر مبـانى چندجانبـه  ای اسـت كـه وی ترين نتيجه اين مهم. شود عود بدن به نفس معناپذير مى

  :بيند شناسى و معرفت نفس در توجيه كيفيت معاد، مترتب مى ويژه مبانى هستى صدرايى، به

حق همان است كه ما يادآوری كرديم، كه نفس دوبـاره بـه بـدن دنيـوی تعلـق 

گيرد اما با برگشت بدن به آخرت و به حيثيت و جايگاه نفس، نه به عود نفس  مى

: همـان(ای كه بـدن ايسـتا باشـد و نفـس پويـا  بدن به گونه به دنيا و به جايگاه

2/93.(  

  تأمالت. 2

  تأمالتى در خصوص رابطه نفس و بدن. 1. 2

اش و  با همه مهارت مشهود آقاعلى مدرس در تقرير مبانى صدرايى به عنوان اصول مبنايى نظريه

ز غشای لغزنـده نظريـات انديشى و واالنگری به باورهای اصيل دينى، وی نتوانسته ا با همه ژرف

ای اسـتخدام كنـد تـا  كوشد اصول صدرايى را به گونه لذا مى. رايج درباره معاد جسمانى عبور كند

بين نظر صدرا، كه بر همين اصول مبتنى است، و بين نظر متكلمان اشعری، راه ميانه و بـديعى را 

كه برخى از آنها را بـازگو اين سعى علمى و تحقيقى او تأمالتى جدی در پى دارد . وجو كند جست

  .كنيم مى

پردازی  كوشد رابطه تركيب اتحادی را بين نفس و بدن در نظام نظريـه رغم اينكه وی مى على. 1

خود محور قرار دهد، اما به موازات آن با پـذيرش رابطـه ايجـاب و اعـداد بـين نفـس و بـدن 

ى، رابطـه ثنويـت و ، بـدون بـه دسـت دادن توجيـه سـازگار بـا مبـانى صـدراي)2/95: همان(

در اين خصوص نفس بعد از مرگ به فاعلى . كند ابزارانگاری بين بدن و نفس را نيز تقويت مى
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دادن كار به ابزاری نياز دارد و ساخت آن ابزار را نيز خود بـه عهـده  تشبيه شده كه برای انجام

، دوباره ابـزار الزم شدنش گيرد و پس از استفاده از ابزار خودساخته، و رهاكردن آن و ويران مى

  .كند و اين سير تا رستاخيز ادامه دارد را برای مراحل بعد بازسازی مى

مشهود است كه آقاعلى مدرس برای تبيين تداوم رابطه دنيوی نفس و بـدن بعـد از مـرگ، دو . 2

 :راه پيش رو دارد

ا بتواند با بر مبانى متعالى معرفت نفس تحفظ كند، و بدن را به افق نفس ارتقا دهد ت. يك

در اين صورت تفاوتى با نظر صدرا ندارد، جـز اينكـه بـه . نفس اتحاد وجودی پيدا كند

كار با تنزل نفس به منزل بدن و ارتقـای تـدريجى   نظر صدرا در طول مدت عمر اين

بدن به مقام نفس، انجام شده، اما به نظر آقاعلى مدرس اين كار تا رستاخيز به تـأخير 

  .افتاده است

از آنجايى كه حكيم در صدد به دست دادن نظر تأسيسى و ابتكاری است، ناچـار بايـد . دو

. گزينه ديگری را برگزيند كه رهاورد آن جـز تنـزل از مبـانى متعـالى چيـزی نيسـت

رغم تأكيد بر اتحاد تام وجودی بدن با نفس در دنيا، با رأی به ثنويـت و  على چنينهم

يد نفس را متنزل بدانـد تـا بتوانـد وارد قلمـرو جداانگاری نفس و بدن پس از مرگ، با

بدن دنيوی شود و برای اتحاد دوباره با خود در آخرت و متناسب با وجود اخروی خود، 

رو  از ايـن. سـاز اسـت اما برای وی هر دو گزينه بـه غايـت مشكل. بدن را ارتقا بخشد

نفـس در  كوشد برای بدن خالى از نفس، خصوصياتى را منظور كنـد كـه از سـوی مى

بـا . بدن به امانت گذاشته شده، تا همين خصوصيات، محرك بدن به سوی نفس باشد

اين تمهيد قصد دارد هم تفاوت نظر خود را با نظر متكلمان قائل به معاد عنصری بدن 

در بيـان اينكـه ويژگـى . باشـدو هم تمـايز نظـرش را بـا نظـر صـدرا تـأمين كـرده 

ای بدن چيست، پاسخ مهـم آقـاعلى مـدرس وجودشناختى و نقش اين خصوصيات بر

: همـان(» يافته اسـت خصوصيات، با نفس عينيت دارد و همان نفِس تنزل«: اين است

يافته به صورت خصوصيات، بعد از مرگ، در  بنا بر اين سخن، اين نفس تنزل). 2/107

و ايـن سـخن بـرای ! بدن مرده باقى مانده تا او را به سوی جايگاه اخروی سوق دهد

اعلى مدرس، كه نفس و بدن را با اتحاد وجودی و متحرك به حركت جوهری مدام آق

  .ناپذير است داند، سخنى توجيه در دنيا، برای وصول به غايت مى

تر اين است كه وی در همين موضع، تالش دارد از منظر ديگری چرايى حركت بـدن بـه  مهم. 3

شدن با  ت حركت بدن پيوستن و يكىغاي. گرايى بدن توجيه كند سوی نفس را از طريق غايت

نفس است و همين خصوصيات بازمانده از نفس در بدن، راه مناسبت بدن را بـا نفـس خـاص 
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. كند تا در نهايت سبب پيوستن بدن به نفس و تركيب اتحادی دوباره بين آنها شـود هموار مى

يب در اينجا برقرار عالوه، چون وجوِد يكى بالذات و وجوِد ديگری بالعرض است، شرايط ترك به

توان با همه تأكيد بر تركيب اتحادی بين  ، اما تأمل قابل ذكر اين است كه آيا مى)همان(است 

نفس و بدن، به ثنويتى قائل شد كه الزم باشد نفس پس از مرگ و فسخ اين اتحاد، دوباره به 

سـى ايـن دنيا تنزل كنـد و عناصـر بـدنى را بـرای اتحـاد بـا خـود، بازسـازی كنـد؟ بـرای ك

ها ساده است كه قائل به تركيب انضمامى نفس و بدن باشد، نه قائل بـه تركيـب  گيری موضع

گذارد كه پس از خـروج نفـس، بتـوان  زيرا اتحاد وجودی، چيزی برای بدن باقى نمى! اتحادی

  .جامانده از نفس در بدن كرد تعبير به ودايع و خصوصيات به

در حالى كه اين مسـير بـر . برانگيز است رابهام و پرسشهويت اين ودايع و خصوصيات خود، پ. 4

اگر مبنايى هماننـد مبنـای حكـيم، بـر اسـاس . كلى بسته است روی قائل به رابطه اتحادی به

پويش جوهری بدن و نفس برای اتحاد وجودی دوطرفه با همـديگر اسـتوار باشـد، بايـد ايـن 

تى از اوان نطفه و وجود جمادی در دنيا تهافت آشكار را پاسخ گويد كه اگر از بدو پيدايش و ح

اين اتحاد برقرار شده بود، چرا اين اتحاد در طول عمر تكميل نشد و دامنه اين تعلق و تحرك 

چرا بايد اتحاد وجودی نفـس . برای تكميل اتحاد بدن و نفس بايد به بعد از مرگ كشيده شود

از نفس، بـدن مبـدل بـه جامانده هبا بدن در دنيا، با مرگ گسيخته شود و دوباره خصوصيات ب

  خاك را به غايت خود، يعنى اتحاد وجودی مجدد با نفس، برساند؟

معضل الينحل ديگر اين است كه اين ودايع از جهت وجودشناختى از حاالت نفسانى هستند يا . 5

شـوند و بعـد از مـرگ در بـدن بدنى؟ به تعبير ديگر، تكرر اعمال كه سبب حصول ملكات مى

يا در بـدن مـؤثر آورند، وجود مىآيا در نفس تأثير دارند و كيفيات نفسانى را به مانند،  ىباقى م

  ؟آورندهستند و اعراض جسمانى را برای بدن پديد مى

بر اساس مبانى متعالى، ملكات، در نفس تأثيرگذارند و نفـس را متصـور و متحـول بـه همسـانى 

 سـم اعمـال بـه نسـخ اخـروی معـروف اسـتكنند، مطلبى كه در مسـئله تج وجودی با خود مى

اما اينكه ملكات در بدن به وديعه سپرده شوند و مستقيمًا يا بـا . )9/5: 1410صدرالدين شيرازی، (

بخشى كنند، تا بدن برای كسـب تناسـب خـود در رسـتاخيز اشراف نفِس جداشده، به بدن صورت

كنـد و آقـاعلى مـدرس  اهى نمىمطلبى غريب است كه هيچ مبنای متعالى آن را همرآماده شود، 

  .كردن آن تالشى انجام نداده، و با حسن ظن آن را رها كرده است هم برای مدلل

  



درس ی  ع ی  دیدگاه آ سما عاد  ی      تأمال

         119 

ش
ژپو

 
ی 

ف ی 
- 

الی
ک

 

  تأمالت بر تشكيك وجودی نفس و بدن. 2. 2

تشكيك مراتب بدن و نفس، بر اساس تشكيك وجـود، اصـلى مـتقن در حكمـت متعاليـه اسـت 

رع، علت و معلول، حقيقت و رقيقـت بـين همچنين است رابطه اصل و ف). 190: 1370آشتيانى، (

ای كه آقاعلى مدرس از اين اصل برای اثبات نظر خـاص خـويش در معـاد  نفس و بدن، اما بهره

 .برانگيز است تأملداند در هر دو سويه نفس و بدن  جسمانى قابل استفاده مى

  درجات تشكيكى بدن: سويه اول

را از بدن خشن مادی تا بدن لطيـف اخـروی اينكه آقاعلى مدرس درجات وجود تشكيكى بدن . 1

مـدرس طهرانـى، (بيند را بر اين مراتب حاكم مى» حقيقت و رقيقت«و رابطه  داند گسترده مى

حقيقـت و «زيـرا تشـكيك در مراتـب  .پذير نيست ، در بدن بدون نفس امكان)2/108: 1378

رای بـدن كـه بـه تبـع ، در وجودهای برخوردار از حقايق اصيل قابل لحاظ است، نه ب»رقيقت

كنـد و خـود از  نفس موجود است و همه تشخص خود را با اتحاد وجودی با نفس دريافـت مى

  .رقايق وجود نفس است

اين تبيين بايد بتواند پاسخ دهدكه چرا اين لطافت در طول عمر حاصـل نشـده و چـرا تصـوير . 2

يدن بـدن بـه عـالم نفـس و ، برای بركش»جسمانية الحدوث والتصرف؛ روحانية البقا والتعقل«

 بخشى به آن در سراسر زندگى دنيوی وافى نبوده است؟ لطافت

و معيار آن چيست؟ در پاسخ به اين پرسش دو رويكرد متقابل پيش » لطافت«حد و ميزان اين . 3

» تجـرد«تعبيـر جـايگزين و كنـايى بـرای » لطافت«رويكرد اول اين است كه واژه : رو است

در اين صورت، بدن عنصری با حركت . ادالت رقبای اشعری رهايى يافتاست، تا بتوان از مج

رسـد كـه آقـاعلى مـدرس نـام آن را  ای از تجرد از ماده و قوه و استعداد مى جوهری به درجه

اگر مقصود اين باشد، اگرچه حصول اين لطافت را به بعد از مـرگ موكـول . نهد مى» لطافت«

و به مطلبى بديع منتهى نشده و صدرا لطافت وجـودی كرده، اما اين همان نظريه صدرا است 

  :كشد بدن را در حال اتحاد با نفس چنين به تصوير مى

تر و اتصالش بـه نفـس  تر و لطيف چه نفس در وجودش كامل شود، بدن صافهر

ای كـه وقتـى بـه  شود، به گونـه تر و شديدتر مى و اتحاد بين آن دو قوی شديدتر

صدرالدين شيرازی، (ىء بدون مغايرت خواهند شد وجود عقلى برسد هر دو يك ش

1410 :9/99.(  
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او . كنـد صدرا دقيقًا تصوير نادرست اين مطلب در اذهان عموم و منشأ پيدايش آن را نيز نفـى مى

ای كـه  داند كه نفس به هنگام تبدل وجود دنيوی به اخروی، ماننـد برهنـه اين پندار را اشتباه مى

اند بـدن  منشأ اشتباه اين است كـه پنداشـته. شود كلى جدا مى از بدن بهلباس را دور افكنده باشد، 

كند و در آن به تصرف ذاتى و اولـى مشـغول اسـت، ايـن كالبـد  طبيعى، كه نفس آن را تدبير مى

كه بدن حقيقى انسان، همان است كه   در حالى. اندازد جمادی است كه بعد از مرگ آن را دور مى

امـا . ر او سريان دارد، و نسبتش به نفس، نسبت پرتو به خورشيد استنور حس و حيات، بالذات د

اگر اين بدن جمادی دارای حيات بالذات بود و نقش ظرف را نداشت، نبايـد دور افكنـده و ويـران 

كند و بـه لطافـت  رو بايد به گونه ديگری به فرآيندی كه تجريد بدن را تضمين مى از اين. شد مى

  .رساند، نگريست مى

د نه به اين معنا است كه برخى صفات دنيوی حذف و برخـى بـاقى بمانـد، تجري

بلكه تجرد انسان و انتقال از دنيا به آخرت جز تبديل نشئه نخستين به نشئه دوم 

تر  و هرچه وجود شىء ارتفاع يابد، كثرت و تفرقه در او كمتر و ضـعيف. معنا ندارد

  ).همان(گردد  تر مى و در برابر وحدت و جمعيتش شديدتر و قوی

دادن  رويكرد دوم اين است كه آقاعلى مدرس در صدد است نظری جديد ابراز كند، اما بـدون تـن

به تجرد نفس و تصويری كه صدرا از لطافت نهايى بدن و رسيدن به اتحاد تجردی بـا نفـس بـه 

روح ای لطيف از سـنخ  در اين فرض، به نظر وی بدن همان ماده است، اما ماده. دست داده است

؟ در اين صورت است كه آقاعلى مدرس راه خود را از حكمت متعاليه جدا كرده، ...بخاری يا هوا و 

 !به قائالن به معاد عنصری پيوسته است

. الورود بر نظـر اشـاعره اسـت ايرادهايى كه متوجه اين رويكرد است، همان ايرادهای مشترك

نزاهـت از قـوه  بدن به حد ترفع از ماده و ، لطافت عنصری باشد چون»لطافت«زيرا اگر منظور از 

در ايـن . تواند وارد عالم نفس شـود نرسيده، قوه و استعداد را اگرچه اندك، هنوز همراه دارد و نمى

صورت، نفس و بدن از دو سنخ و دارای دو نشئه ناهمگون هسـتند و اتحـاد وجـودی دو موجـود 

تبديل و تغييراتى كه قرار است در ناحيه بدن رخ تمام . نامتجانس با دو نشئه متباين، معنايى ندارد

دهد، بايد از مجرای نفس و تنزل آن به مقام قوا انجام گيرد كه بعد از مفارقـت ايـن تنـزل قطـع 

  .شده، وگرنه موت معنا نداشت
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  نفس دارای مراتب وجود تشكيكى: سويه دوم

در حكمـت » لبقـا والتعقـلا جسمانية الحدوث والتصرف؛ روحانية «وجود تشكيكى نفس بر مبنای 

امـا بايـد ). 5/115: 1422؛ سبزواری، 8/348: همان(تابد  صدرايى هيچ تشكيك و ترديدی برنمى

توجه داشت نفس بر اثر سير طولى و صعودی و با استيفای مراتب نازل و ميانى، به مراتب نهـايى 

پردازی خـود بـه كـار  چنانچه آقاعلى مدرس به آن معتقد است و در نظريه. گردد عقلى واصل مى

اما تنزل آن پس از مرگ به مقام بدن و تأثير بر آن، ). 2/91: 1378مدرس طهرانى، (گرفته است 

 :با تأمالتى اساسى مواجه است

همه سخن اين است كه چگونه نفِس پيوسته به نفس كلى و وارد به عالم عقلـى، تناسـبى بـا . 1

ورود به چنين فضايى را دارد؟ سعى آقاعلى بدن دنيوی دارد، و چگونه بدن عنصری شايستگى 

مدرس برای ايجاد حلقه اتصال بين آن دو از طريق ودايع نفسانى نهفته در بدن هم، در نهايت 

تواند راهى ميانه باشد كه نه نفس از تجرد مـانع  آيد و نمى شمار نمى جز تفنن توجيه چيزی به 

مضـافًا . يوی محروم از اتصال به آن گردداز تصرف در بدن دنيوی برخوردار باشد و نه بدن دن

قبول كثرت بعد از وحدت، از خواص مقادير است، امـا بـرای نفـس مجـرد و بـریء از مقـدار، 

  ).311: 1382صدرالدين شيرازی، (نيست  پذيرامكان

كردن ارتباط نفس و بدن پس از مرگ، به فراز و فرود نفس و اتحادش بـا قـوا پـيش از  تشبيه. 2

مـدرس طهرانـى، (نفس و بـدن » خيالى«وجود چنين تشبيه اين رابطه به ارتباط مرگ، و هم

زيرا در دنيا اين اتصال با فاعليت نفـس و تنـزل بـه . است الفارق ، تشبيهى مع)2/109: 1378

شود، اما پس از مرگ و انقطاع كلى نفس از بدن، چه عاملى سبب ايجاد يـا  مقام قوا انجام مى

  گردد؟ ىتداوم دوباره ارتباط م

بخشى به بدن بعد از مرگ، كه آقاعلى مدرس بر آن اصـرار  تداوم ارتباط نفس با بدن و تكامل. 3

زيرا چنانچه در حكمت االهى تبيين شده، نفـس بـر . دارد، با حكمت بروز موت ناسازگار است

آخـرت كشد و وارد نشـئه  اثر تكامل و ترفع از دنيا و ماده، از بدن دنيوی و نشئه دنيا دست مى

  ).8/106: 1410صدرالدين شيرازی، (گردد  مى

تصوير آقاعلى مدرس از چگونگى پيوند وجودی نفس با بدن بعـد از مـرگ، جـز بـه تناسـخ و . 4

شايد پذيرش اين مطلب بـرای متصـلب . پذير نيسترجوع قهقرايى مابالفعل به مابالقوه امكان

ساحت قدس ربوبى، آسان باشد، اما برای در مبانى كالمى اشعری و قائالن به اراده جزافيه در 

حكيمى متضلع و معتقد به مبانى حكمت متعاليه، بسان آقاعلى مدرس، كه تـالش دارد بقـای 
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نفس و معاد جسمانى را بر اساس مبادی االهيات عقالنى دين تبيـين و توجيـه كنـد، محـال 

بر نظرش بگشايد كه اگر  تأكيد وی بر تفاوت ذاتى دنيا و آخرت، كافى است تا راه نقد را. است

مادی از آن و وصول  های نفس جسمانى و دنيوی جز با تبديل از وجود دنيوی و حذف ويژگى

 هـای تواند پس از مرگ و حصول ويژگى به تجرد، راهى برای ورود به آخرت ندارد، چگونه مى

  دوباره با بدن مادی و دنيوی ارتباط برقرار كند؟اخروی، 

كه وی بتواند تغاير وجودی بدن با حفظ خصوصـيات دنيـوی بـا نفـس  مشكل ديگر اين است. 5

است همسـازی آن بـا » جسمانية الحدوث والتصرف«در دنيا چون نفس . اخروی را موجه كند

باشد و بدن با خصوصـيات » البقا والتعقل روحانية «بدن مشكلى ندارد، اما اگر قرار است نفس 

نفس و بدن يعنى تركيب اتحـادی آن دو چگونـه  دنيوی به آخرت وارد شود، همسازی اخروی

كه در فضای حكمت متعاليه و مسـبوق بـه مبـانى آن، اظهـار نظـر ممكن است؟ برای كسى 

از يك سو به تركيـب اتحـادی نفـس و : كند، جمع بين اين دو سويه متقابل ناممكن است مى

بان به ثنويت و تركيب جزم داشته باشد؛ و از سويى مانند متصلگام آن دو بدن و دگرگونى هم

گيری كند و به همان تصوير متكلمـان اشـعری از حيـات پسـين،  انضمامى بين آن دو، نتيجه

 .تداوم دنيا در آخرت، رضايت دهد يعنى

گر اين باشد كه نفس بعـد از مـرگ و  تواند توجيه نيز نمى» حقيقت و رقيقت«استفاده از آموزه . 6

كند  قبض و رقيقه، در بدن يا اجزای خاكى آن عمل مىبعد از پيوستن به نفس كلى به صورت 

: همـان(شدن صورت اعضا در رستاخيز دوباره به بدن دنيوی خود دسـت يابـد  تا پس از كامل

كنـد و  اين توجيـه پـيش از هـر چيـز همـان موضـع متكلمـان اشـعری را نمايـان مى). 103

هايى از  پرسـش. كنـد رس مىگو باشند، متوجـه آقـاعلى مـد هايى را كه بايد آنان پاسخ پرسش

  :قبيل

كدام اجزای خاكى بدن و با چه كم و كيف مقصد تأثير نفس است؟ آيا همه اجزا يـا برخـى؟ . الف

شديدتر است، حتى اكثـر » همه اجزا«با اينكه هر كدام محذوراتى عقلى دارد، اما چون محذور 

  .اند شده» اجزای اصلى«متكلمان به اين سخن تن نداده و قائل به عود 

شدن صور اعضا، كدام صورت است؟ صورت طبيعـى يـا حيـوانى يـا انسـانى؟  منظور از كامل. ب

صورت ملكى يا ملكوتى؟ صورت دنيوی يا اخروی؟ اگر منظـور از صـورت، شـكل ظـاهری و 

انگاری بين نفس و بـدن ابـراز ، بايد سخنان آقاعلى مدرس بر اساس ثنويتباشددنيوی اعضا 

دهى دوباره به اعضا، به بدن برگـردد يـا بـا آن علقـه تـدبيری  ی شكلشده باشد كه نفس برا
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اما در فرض تركيب اتحادی بين نفس و بدن، كه آقاعلى مدرس در مبانى خود به . داشته باشد

انگاری نزديـك رغم اين، گاهى هم به ثنويت على. آن اعتنای كامل دارد، هيچ جايگاهى ندارد

هرچه نفس به «: بدن پس از مرگ به ميان آورده است شده و سخن از تقرب دوطرفه نفس و

: همـان(» شود تا اينكـه بـه نفـس بپيونـدد بدن قرب پيدا كند برای بدن هم قرب حاصل مى

اما اين سخنان زيبنده متكلمان اشعری است كه قائل بـه سـير و صـيرورت عروجـى و ). 104

سـختى  نفـس و بـدن به رتبى نفس و حركت جوهری و تركيب اتحادی نيستند، و به ثنويـت

پردازی  نه برای كسى كه بر اساس مبانى مسـتحكم حكمـت متعاليـه بـه نظريـه! ايمان دارند

  .بند است مشغول و به آن مبانى به شدت پای

كنـد كـه  هـای اساسـى بـروز مىدر رهگذر تقرب دوطرفه نفس و بدن به همديگر نيز پرسش. ج

  .سازد پذيرش نظر آقاعلى مدرس را دشوار مى

: همـان(شـود  ماند و بدن به سوی نفس رهسپار مى ی معتقد است نفس بعد از مرگ متوقف مىو

در چنين حالتى قرب نفس به بدن، چه معنا دارد؟ اگر قرار است اين قرب اتفـاق بيفتـد بايـد ). 93

كه آقاعلى  نفس از مقام اخروی خود تنزل كند و خود را با مقام دنيوی بدن، مشابه سازد، در حالى 

 .داند تا بدن در حشر به او بپيوندد مدرس نفِس واصل به مقام اخروی را متوقف و ايستا مى

و طرف ديگر نيز يعنى قرب بدن به سوی نفس، چه معنـا دارد؟ آيـا منظـور قـرب حاصـل از 

تكامل جوهری و صيرورت وجودی است يا حركت نقلى و قرب مكانى؟ جمع بين هر دو ناممكن 

  .گذارد نظريات رقيب در حكمت متعاليه و كالم اشعری را به نمايش مى است و هر يك دو محور

  تأمالت در خصوص رابطه ايجابى و اعدادی نفس و بدن. 3. 2

اين انگاره موروثى از حكمای پيشين، بايد بر اساس مبـانى صـدرايى بازسـازی، و بـرای دسـتگاه 

 انگـاری بـينرا بر اساس ثنويـت حكمای پيشين اين رابطه. النفس متعالى به كار گرفته شود علم

ديدند و حكيم نيز بر همان اساس اين رابطه را بين نفس و بدن در دنيـا و  نفس و بدن برقرار مى

  .استناد وی به اين انگاره، با همان شكل موروثى مشكالتى را پيش رو دارد. بيند آخرت برقرار مى

النفس فى «معرفةالنفس او از آموزه شدت به تركيب اتحادی نفس و بدن معتقد است و  وی به. 1

شود و رابطه الصاق و حـال و محـل بـين بـدن و نفـس را رد  سقايت مى» وحدتها كل القوی 

تواند قائل باشد كه در  ، با اين وضعيت چگونه مى)107؛ 2/88: 1378مدرس طهرانى، (كند  مى

نگى وجـود دارد، و در دنيا بين بدن به عنوان علت اعدادی و نفس به عنوان علت ايجابى دوگا



ی  نا عل م –  ص ه  ی دا ماره فدھمسال : ژپو ماره ایپپی ،  تان (  ۶۶دوم،   )١٣٩۴ز

124 

ش
ژپو

 
ی 

ف ی 
- 

الی
ک    

آخرت نيز اگرچه هر دو نقش اعداد و ايجاب، به عهده نفس است، امـا ثنويـت بـاقى اسـت و 

  ).همان! (سازد؟ نفس، بدن را برای اعداد به خود مهيا مى

اگر در حد فاصل مرگ تا رستاخيز، اعدادسازی از سوی نفـس بـرای بـدن برقـرار اسـت، چـه . 2

و ترفع نفس از ماده، مى توان بـه دسـت داد تـا بتوانـد بـه توجيهى برای حكمت وقوع مرگ 

  پذيرش نظر ايشان كمك كند؟

چه تبيينى پشتيبان اين نظر آقاعلى مدرس است كه نفس بعد از مرگ، رابطه تنزلـى بـا بـدن . 3

خاكى دارد و با عناصر طبيعى در داد و ستد اعدادی و ايجابى است؟ درست است كه در حيات 

انگى خود با همه قوا وحدت دارد و در مراتب جمادی و نباتى و حيوانى تنزل دنيوی نفس با يگ

وجودی دارد تا بدن را با حركت جوهری، وارد عالم تجرد انسانى كند، اما چه دليلى برای بقای 

بدن بعد از جدايى نفس، وجود دارد تا بدن خود به خود يا با اشراف نفس، با حركـت جـوهری 

  .پويا باشداش، به سوی نفس  ويژه

تواند بر ثنويت نفس و بدن پافشاری كنـد، در حـالى كـه خـود او بـا  چگونه آقاعلى مدرس مى. 4

اگـر ايـن . دانـد تأكيد بر مبانى صدرايى، نطفه جامد و مادی را با استكمال، مبدل به نفـس مى

و همـه كمـاالت ممكـن بـرای  نفس عين همان نطفه بوده، ديگر چيزی از نطفه باقى نمانده

همچنين است ساير مراحل بدن، كه بر اثر تركيب اتحـادی  .نطفه در نفس خالصه شده است

تصـوير . ماند اش چيزی باقى نمى با نفس عينيت دارد و بر اثر استكمال از خصوصيات عنصری

توان به شكل  نفس را مى: ديد توان تبديل جوهری بدن به نفس را در اين بيان رسای وی مى

اش صور و مواد اعضا است و هـر  ت كه نقطه اوج آن قوه عاقله و قاعدهمخروطى در نظر گرف

مرتبه عالى از مراتبش نسبت به مادون علت ايجابى و هر مرتبه پايين نسبت به مـافوق علـت 

توان يقين داشت كه نطفه از ابتدای تكـوين تـا  اين تصوير، مى  بنا بر. آيد شمار مى  اعدادی به

ای در ايـن  كند و هيچ سـكون و وقفـه سير تبديل به نفس را طى مىانتها با سير استكمالى، م

: همـان(دهد و در همه اين مسير نفس با صور و مواد اعضـا اتحـاد دارد  حركت واحد رخ نمى

اگر سير استكمالى بدن همراه با نفس و در دنيا آغاز شده و بـا ). 643: 1382؛ سبزواری، 2/90

نه پس از جدايى نفس هنـوز اسـتكمال بـدن ادامـه تركيب اتحادی اين مسير طى شده، چگو

  دارد؟
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  تأمالت در خصوص غايتمندی حركت تكاملى نفس و بدن. 4. 2

حكمت متعاليه های مثبت فراوانى وجود دارد و تبيين همگام با  گرايانه نظريه، جنبهدر سويه غايت

دانـد كـه  ت از آن مىرا عبار» رجوع«وی همچنين با مد نظر داشتن مبانى متعالى، . رود پيش مى

افاضه و نزول به برگشت و صعود منتهى شود و به طور كلى دنيا و جميع آنچه در آن اسـت، چـه 

اش، همه با جواهر خود متحرك هسـتند و بـا  پيكرها و نفوسش و چه موجودات زمينى و آسمانى

وضـوح  بهآقاعلى مـدرس ). 2/123: 1378مدرس طهرانى، (گردند  حقيقت ذات خود به معاد برمى

جسمانية الحـدوث والتصـرف؛ روحانيـة «پردازی درباره معاد نفس مبنای متعالى  در مراحل نظريه

) 5/115: 1422سبزواری، ؛ 309: 1382؛ همو، 8/348: 1410صدرالدين شيرازی، (» البقاء والتعقل 

ا سـاير حكمـای ماند و به دنبال نقطه افتراقى بـ را متبلور كرده است، اما بر اين مبانى استوار نمى

يابد كه وجود اخروی هر  گردد و آن را در اين نكته مى متعالى برای غايت حركت نفس و بدن مى

. اش است و اوصاف جهان آخـرت بـرای همـه يكسـان نيسـت موجودی متناسب با وجود دنيوی

 هر يـك از. كنند چنانچه موجودات در دنيا اختالف داشتند، در آخرت هم اين اختالف را حفظ مى

اجزای دنيا به سوی غايت مناسب خود با مناسبت ذاتى كامل با حركت جوهری روانـه اسـت كـه 

دهد، بلكـه شخصـيتش تمـام و  بعد از وصول به آن غايت، شخصيت دنيوی خود را از دست نمى

اگرچه حكمای متعالى اين نكته را مد نظر داشته و به حشر ). 102: همان(گردد  هويتش كامل مى

اند كـه ايـن تفـاوت حشـر موجـب دوگـانگى در هويـت  اند، اما توجه داده ات قائلمتفاوت موجود

: 1410صـدرالدين شـيرازی، (موجودات يا ورود آنها با هويت دنيـوی بـه رسـتاخيز نخواهـد شـد 

آيا با . شود در اين فضا، مسئله مهم اين است كه بدن در معاد با چه هويتى برانگيخته مى). 9/243

وی و جداگانه از نفس يا با هويت نفـس و متحـد بـا آن؟ آقـاعلى مـدرس، همان هويت بدن دني

شود كه بدن با هويت دنيوی و مستقل، نه  رغم پذيرش مبانى متعالى، در اين موضع قائل مى على

اش هم با نظر اشاعره و هم با نظـر صـدرا  شود تا فاصله نظريه اخروی و تابع نفس برانگيخته مى

  .أمالت واضحى را به دنبال دارداين رويه ت. محفوظ بماند

وجو  اگرچه آقا على مدرس سعى دارد زاويه افتراقى با موضع اشاعره در معـاد جسـمانى جسـت. 1

گردد، بلكه بدن به سـوی روح روان اسـت، در  كند كه بر اساس آن روح به بدن دنيوی برنمى

ر تكامـل جـوهری و از بدن چيزی به نام بدن باقى نيست و بر اثـكه  شود عين حال قائل مى

  .تبديل دنيا به آخرت، بدن به نفس و نفس به عقل تبديل شده است
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ويژه غايـت نفـوس انسـانى،  توجه به شرايط مقرر برای غايت موجودات در حكمت متعاليه، بـه. 2

مانع از آن است كه بتوان موضع آقاعلى مدرس را در اين خصوص مواجه با ايرادهـای متعـدد 

گيرد و همـان  آخرت هر شىء مناسب با خودش شكل مى«اين مطلب كه  استناد وی به. نديد

بدن دنيوی با نفس گرايانه تواند رابطه غايت ، نمى)102: همان(» اختالفات دنيوی پابرجا است

ويژه، به نظر وی، مراتب اخروی نفس از جهـت وصـول بـه غايـت  به. را در آخرت توجيه كند

نفـس «نفـس، بـه تفاوت اين است كه  ترين مهم. يستقابل مقايسه با وصول بدن به آخرت ن

! به آن موطن عالى راه يابد؟ تواند پيوسته، اما بدن چگونه با حفظ خصوصيات دنيوی مى» كلى

است چگونه اختالف دنيوی و كثرت و تفرقـه حـاكم بـر » دار جمعيت و وحدت«و اگر آخرت 

  آن، درباره نفس و بدن وارد به آخرت صادق است؟

ی از اختالف وجودی بدن اخروی با نفس و داشتن وجود ُاخروی مستقل و مناسب بـا سخن و. 3

هويت مستقل و شخصيت جداگانه از نفس باشد و ايـن  كه بدن دارای خود، وقتى موجه است

آقـاعلى مـدرس، كـه از . با مبنای تركيب اتحادی نفس و بدن در دنيا و آخرت سازگار نيسـت

گويد، بايد كيفيت اتحاد اخروی را مشخص كنـد،  رت سخن مىاتحاد نفس و بدن در دنيا و آخ

  الـنفس فـى«هـای صـدرايى از قبيـل  بر اسـاس انگاره كيفيت اتحاد دنيوی راگونه كه  همان

 تبيين كرده )8/122 :1410؛ صدرالدين شيرازی، 5/80: 1422سبزواری، (» القوی  وحدتها كل

. مستدل را برگزيند نـه مخـالف بـا آن را نتيجه هماهنگ با آن مبانىو در هر دو موضع  است

بنابراين، نتيجه منطقى آن مبانى غير آن است كه حكيم درباره رابطه نفس و بدن در آخرت به 

  .دهد دست مى

النفس، به فعليت رسيدن هر يك از نفس و بدن، به معنای فعليت ديگری  بر اساس مبادی علم. 4

اصوًال ثنويت بـين . رخوردارند نه معيت همجواریزيرا اين دو از معيت اتحادی وجودی ب. است

آن دو نه به عنوان دو جزء حقيقى خارجى، بلكه به عنوان دو جزء تحليلى عقلى بايـد انگاشـته 

توان بعد از فعليـت نفـس و جداشـدن آن از  اكنون چگونه مى). 84: الف 1380آشتيانى، (شود 

به فعليت برسد و بعدها به نفس بپيونـدد؟ بدن، قائل شد به اينكه بدن تا رستاخيز فرصت دارد 

  تراخى بين قوه و فعليت با فرض تركيب اتحادی بين نفس و بدن چگونه پذيرفتنى است؟

نفس تعلق ذاتى به بدن دارد و تركيب بين آن دو طبيعى اتحادی اسـت و بـرای 

هر يك همراه ديگری حركت ذاتى جوهری است و نفس در اوان حدوث در تمام 

و بـرای نفـس در هـر وقـت . طور است بـدن ری است بالقوه و همينحاالتش ام
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و . شوند شأنى است از ديگر شئون ذاتى، و آن دو با هم از قوه به فعليت خارج مى

درجات قوه و فعل در هر نفس معين به ازای درجات قوه و فعـل در بـدن خـاص 

 ).9/2: 1410صدرالدين شيرازی، (خويش است، پيوسته كه به آن تعلق دارد 

نكته بغرنج اين است كه در فاصله مرگ و جدايى نفس تا پيوسـت دوبـاره بـدن بـه نفـس در . 5

. جامانده در دنيا، چگونه بايد زدوده شود رستاخيز، دوگانگى بين نفِس واصل به آخرت و بدن به

ای جامانـده در بـدن، چـاره آيا حكيم جز توسل به رجـوع قهقرايـى نفـس از طريـق ودايـِع به

رو وی ناچار است با تكيه بر صـفات جهـان آخـرت، بـدن را بـه جهـت  از اين .يده استانديش

 .كلى دگرگون ببيند وصول به غايت خود، به

بدن با حركت ذاتى از تفرق به جمعيت و از كثرت به وحدت و از دنيا بـه آخـرت 

در مقام نفس كلى مناسب بـا هـر دو، » ذات و جهات«شود، و از حيث  منتقل مى

مـدرس طهرانـى، ! (شـود تر از اتحاد دنيا بين نفس و بدن برقرار مى تمام اتحادی

1378 :2/92.(  

كند  تهافت آشكار ناشى از تنگنای تحفظ بر وجود دنيوی بدن، گاهى آقاعلى مدرس را وادار مى. 6

كند غايـت نفـس و بـدن را  غايت هر شىء را مناسب با خودش بداند و گاهى او را مجبور مى

بدون شك وجود اخروی نفس با وجود دنيوی بدن از حيث ذات و . بداند» س كلىنف«مشتركًا 

توان گفت مناسبت تـام بـين  چگونه مى). 566: 1380صدرالدين شيرازی، (جهت متغاير است 

نفس اخروی به عنوان فاعل بالذات و بين بدن دارای جهات دنيوی به عنوان مفعـول بالـذات 

يكى هستند پس تأكيد بر جهات دنيوی بـدن در » و جهات ذات«شود؟ اگر از حيث  برقرار مى

آخرت چيست؟ آيا با وجود جهات دنيوی در بدن، معاد بدن، جسمانى اسـت يـا معـاد روحـانى 

  تجردی در مقام نفس كلى؟

ناشى از وجود تجردی، برای » فعليت، وحدت و جمعيت«های آقاعلى مدرس با اينكه از ويژگى. 7

نا به اينكه قصد دارد حركت بدن را به سوی نفس توجيه كند، منشأ اين برد، اما ب آخرت نام مى

» دار فعليت و جمعيت و وحـدت«جّد كسى آخرت را  اگر به. سپاردها را به فراموشى مىويژگى

تـر و تر باشد، وجود نـاب داند، بايد آن جهان را موصوف به تجرد بداند، و هر چه تجرد قویمى

ر اين اساس، رهسپارشدن بدن به سوی نفس در آخرت يا با رهايى و ب. تر خواهد بودباصرافت

تجرد از صفات دنيوی است، كه همان نظريه صدرا است، يا بدون تجرد است كه ورودش بـه 

  .پذير نخواهد بودعالمى كه ذات و صفاتش با آن ناهمگون است، امكان
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هر يـك غايـت ديگـری بـه  استدالل به اينكه چون بدن و نفس برای يكديگر اصل هستند و. 8

مـدرس (آيند، پس اقتضا دارد پس از مرگ، بدن به نفس و نفس به بدن رجوع كنـد  شمار مى

رو است و با همه فرازگزينى آقـاعلى مـدرس در  ، با ابهامات جّدی روبه)2/92: 1378طهرانى، 

رغـم مبانى متعالى جز تنزل و تسليم به مقاصد كالمى اشعری تفسـيری نـدارد و وی را علـى

هـای اشـاعره و سـاير  های راسخ در مبانى صدرايى، به عبور از مبانى و آشـتى بـا رهيافت گام

  .كند ظاهرگرايان وادار مى

انگاری بين نفس و بدن و فراموشى انگاره اتحـاد  در بدو نظر آشكار است كه اين مطلب بر ثنويت

بدنى كه به اصل خـود رجـوع چگونه . هايى اساسى در پى دارد ها استوار است و پرسشوجودی آن

چگونه بدنى كه كثرت ندارد و تفرق و تشتت در آن نيست، حيث ! كرده، هنوز جسم دنيوی است؟

ذات و جهات وجودش مناسب با نفس كلى اخروی شده اما هنـوز جسـم و بـدن دنيـوی اسـت؟ 

 چگونه بدنى كه اتحاد ذاتى با نفس مناسب خويش دارد، هنوز بدن با نعت دنيوی است؟

پردازی، پرسش اساسى اين است كه بعـد از انقـالب ذاتـى  گونه نظريه خيز اين در روند پرسش. 9

بدن و طى درجات وجودی با حركت جوهری، آيا برای چنين بـدنى امكـان اسـتحاله و تبـدل 

او نظـر صـدرا را بـه همـين . ترين دغدغه همين است كه بايد حل شود هست يا نيست؟ مهم

بينـد؛ و در  كند كه بدن دنيوی را در آخرت از تبدل و استحاله معـزول مى دليل نارسا اعالم مى

بيننـد تـا معـاد  كاره معـاد مى دار و همـه سويه مقابل نظر اشاعره را، كه بدن دنيـوی را ميـدان

او در نهايـت در ايـن دو قطـب كـامًال ). همـان(كند  شدت رد مى عنصری را برجسته كنند، به

سير خواهد داد؟ آيا حاصل منطقى مبانى صدرا را انتخـاب خواهـد متخالف به كدام سو تغيير م

كرد؟ آيا به سمت نظر متكلمان اشعری تغيير مسير خواهد داد؟ آيا به تصور انتخاب راهى جـدا 

از هر دو نظريه رقيب، در تأسيس نظريه مستقل توفيق خواهد يافت؟ او به گـزينش راه سـوم 

كردن كفـه ظاهرگرايـان،  ز مبانى متعالى و سـنگينانديشد و در نهايت چيزی جز چرخش ا مى

ترين مسئله پيش روی نظريه صدرا در نگاه او اين است،  زيرا مهم. دهد رهاوردی به دست نمى

شـود كـه از مـاده  شود و بدن اخروی بدنى مى كلى از درجه اعتبار ساقط مى كه بدن دنيوی به

مال و قابليت ورود صور كمالى و كون دنيوی قابل استحاله و حاالت و حركات عارضى و استك

ماند  و فساد، بركنار مانده و در اين صورت تفاوتى بين بدن اخروی و بدن برزخى، محفوظ نمى

كند و جهات برتـری طـولى  اگرچه موافق با صدرا، آخرت را غايت دنيا اعالم مى). 93: همان(

: 1410صدرالدين شـيرازی، (نهد  های حكمت متعالى بنيان مى غايت حركت را بر اساس آموزه
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و بر شرايط تفاضل و تغاير اساسى دنيا و آخرت و موجودات آن دو، به عنوان غايـت و ) 9/176

های برتری را در ثبات و تجرد و جهـات اخـروی منحصـر  غايتمند، نيز پافشاری دارد و مالك

اد مـاده، بديهى است كه قوه و نقص مسـتقر در نهـ). 2/102: 1378مدرس طهرانى، (كند  مى

سازد و با رهايى از وجـود مـادی  وجود مادی را به نقص شخصيت و ناتمامى هويت گرفتار مى

يابد و اين يعنى خالصى از  است كه موجود به فعليت تام و شخصيت و هويت كامل دست مى

  .دنيا و ورود به آخرت

  نتيجه

زنگـاری كيفيـت معـاد ای كه آقاعلى مدرس، بر اسـاس مبـانى متعـالى بـرای با در سراسر نظريه

ويژه عنايـت دقيـق بـه  بـه. های اساسى مشهود است جسمانى عرضه كرد، مواضع ابهام و پرسش

وجوی  جسـت. های وی بدون چون و چرا پذيرفتـه شـود رهيافتمبانى صدرايى مانع آن است كه 

صـدرا در ای كه نه همساز با نظر اشاعره در رأی به معاد عنصری و نه همگام بـا  وی از راه ميانه

همچنـين . آسانى پـذيرفتنى نيسـت معاِد بدن تابع نفس باشد و استوار بر مبانى صدرا هم باشد، به

. توان آن را طرحى كـامًال تأسيسـى و رقيـب بـه شـمار آورد های وی، نمى انديشى رغم ژرف على

دهای آن توان ناظر به آگاهى از ايرا اش را مى نداشتن حكمای متعالى پس از وی به نظريه گرايش

معدود گروندگان به نظريه شريف وی نيز نه به حوزه تبيين و توجيه نظر و نه بـه قلمـرو . دانست

برخى از تأمالت كه در محور معادشناسى در خصـوص رابطـه . اند پاسخ به ايرادهای آن وارد شده

هـم راه تواند هـم تكـاپوی انديشـه،  نفس و بدن و غايتمندی آن دو، در اين نوشتار بيان شد، مى

  . خردورزی را در اين قلمرو حساس، نيازمند تداوم نشان دهد

 منابع
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