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  رابطة نفس و بدن
  آقاعلي مدرس مؤسس ميحكدر ديدگاه 

  *نيا محمدرضا ارشادي

  چكيده
. تاريخ انديشة ديني، كالمي، و فلسـفي، مسـئله بـوده و هسـت    معاد جسماني در 

حكمت متعاليه در بيان كيفيت مسئله و حل آن به پردازش مباني و مبادي متفاوت 
ترين اين مبادي، معرفت نفس و شناخت اصول  ازجمله مهم. آن اقدام كرده است

ه نفس، ب» البقا جسمانيت الحدوث روحانيت «حكماي متعالي با نگرش . آن است
سـاز   اما گزينش اين مبنا خـود مشـكل  . اند پرداختن به ساير مبادي را هموار كرده

شده؛ زيرا سبب شده است رابطة بدن مـادي و نفـس مجـرد در معـاد جسـماني      
بـدن  «حكيم مؤسس سعي كرده در نظرية خود بر اسـاس  . نظر آيد آميز به مخاطره

ر حكمـت متعاليـه در معرفـت    حركت و بر مباني استوا» پويا به سوي نفس ايستا
امـا نتـايجي كـه از ايـن مبـادي و مبـاني       . كنـد  شناختي تكيه  نفس و مباني هستي

شـود؛ ايـن    گيرد مغاير با آن چيزي است كه رهاورد منطقي آن محسـوب مـي   مي
تـوان آن را   نتايج، در نگاه تحليلي، چرخشي است به سوي نتايج كالمـي و نمـي  

هاي  تواند چالش هاي حكيم مؤسس مي تحليل. كرد پايدار بر مباني صدرايي تلقي
تـر از   آوردن تصوري دقيق دست اساسي را نمايان سازد و مشكالت راه را براي به

بـر پايـة سسـت     ،اين باور بنيادي ديني بر ما هموارتر كند تا بناي انديشه و اعتقاد
  .ظاهرگرايي نهاده نشود

 .صدرالمتألهين، حكيم مؤسس، معاد جسماني، رابطة نفس و بدن :ها واژه كليد
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  مقدمه. 1
در بـين مسـائل   . معرفت نفس در تاريخ فلسفه و مكاتب گوناگون آن، جايگـاه خاصـي دارد  

از اين رو فيلسوفان با مكاتـب و  . مربوط به نفس، اهميت رابطة نفس و بدن صدچندان است
اي  آنان اگرچه از زاويـه . اند خود را صرف آن كردهرويكردهاي مختلف، بخش عمدة انديشة 

و در پي اين  اند اند، از جوانب بسياري ناكام مانده رفته خاص تا حدودي به سوي توفيق پيش
بيش ! اند تعطيل انديشه در اين خصوص بهترين ابزار فهم است بست، برخي تصريح كرده بن

 ،بر اساس تجرد تام نفس و ماديت بـدن از همه، كساني دچار اين گرفتاري الينحل شدند كه 
ويژه براي فالسفة مغـرب زمـين كـه بـر اسـاس ثنويـت        به ،ثنويت روح و بدن رأي دادندبه 

گرايان به سمت  دكارتي كوشيدند با انكار يكي از دو بعد، به توفيق خود خرسند باشند؛ مادي
ياري جنبة روحانيت نفس اصالت بدن رفتند و روح را انكار كردند و در مقابل، فيلسوفان بس

  ).160- 151: 1374پاپكين، (را برگزيدند و به توجيه مطالب خويش پرداختند 
ها  ترين پردازش ترين و ژرف هاي متعالي، پس از صدرا، بيش مايه حكيم مؤسس با درون

  .است گذر ارائه كرده  را در اين ره
دادن نتـايج كالمـي و    دهد درصـدد آشـتي   نتايجي كه وي از مباني صدرايي ارائه مي

در حالي كه اين تالش او به سان برقراري سازگاري بين دو . مباني حكمت متعاليه است
در . كنـد  قطب متضاد است؛ از يك قطب مباني، و از قطب مخالف نتـايج را اتخـاذ مـي   

توفيق حكـيم را   ،هاي نامتجانس نظران، همين تردد بين مباني و رهيافت ارزيابي صاحب
؛ 265: 1379؛ 67: 1380آشـتياني،  (اسـت   ظرية جديد، دچار ترديـد كـرده   در تأسيس ن

 ).58: 1368ابراهيمي ديناني، 
  

 روش. 2
روش تحليل حكيم مؤسس در نظرية معاد جسماني، داراي دو رويكرد سلبي و اثباتي است؛ 

گمـارد و در بعـد اثبـاتي روش صـدرايي را، بـا       در بعد سلبي به طرد ظاهرگرايي همت مي
زمـان بـه حكمـت و عرفـان و وحـي، در كـانون        اي و توجـه هـم   رشـته  ربرد روش ميانكا

  .دهد پردازي قرار مي نظريه
  
  طرد ظاهرگرايي 1.2

گذر از ظاهرگرايي اشعري و همگامانشان در ساير فرق مـذهبي ماننـد اخباريـان و برخـي     
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جمـود اهـل    او. محدثان به نام شيعه، براي حكيم اصلي اساسي براي رسيدن واقعيت است
ويـژه   به. كند ظاهر را در قلمرو انديشة ديني، به تبعيت از اشاعره، محكوم و مردود اعالم مي

  ).92/ 2: 1378مدرس طهراني، (داند  تعبير آنان را از معاد، بازگشت به دنيا و تناسخ مي
  
  تمجيد از نظريات و مباني صدرا 2.2

در آن به كار علمي مشـغول اسـت؛    جنبة اثباتي نظرية حكيم مربوط به فضايي است كه
بدون شك حكيم مؤسس، از معتقدان راستين به حكمت صدرايي اسـت؛ او در روش و  

چهارچوب صدرايي قلمرو جنـب  . كند پردازي مي مباني، متكي به حكمت متعاليه نظريه
را از اهتمام به تـدريس و تعليـق بـر آثـار     » مدرس«وي لقب . و جوش فلسفي او است

 »صدرالحكماء و المتألهين«تعابير فخيم او دربارة صدرا همانند . ده استصدرا كسب كر
» صـدر اعـاظم االلهيـين   «، )146/ 2: همـان (» صدر اعاظم الفالسفه«، )141و  87/ 2: همان(
  .ايش استه گوياي صدرنشيني مباني و نظريات صدرا، در نوشته» )255/ 2: همان(

ة معاد همان شيوة صدرايي را پي بگيـرد و  طبيعي است كه با اين نگرش، در تحليل مسئل
و افـراز    الرشـاد  سبيل كار ببرد، و هدف خود از رسالة  همانند وي زبان فلسفي و عرفاني را به

را اثبات معاد جسماني با برهان عقلي مبتني بر قواعـد حكمـاي محقـق     تعليقات اسفارآن از 
اي صـدرا را در اسـتفاده از    رشته يان، و همچنين همان روش م)88/ 2: همان(كند  الهي اعالم 

  :ند ازا ها عبارت اهم اين آموزه. كند هاي عرفان نظري دنبال  ويژه آموزه علوم همگن اسالمي به
  آموزة حقيقت و رقيقت 1.2.2

. هاي حكمت متعاليه و عرفان نظـري، حضـوري گسـترده دارد    پردازي اين آموزه در نظريه
توجيه تصـرفات نفـس در بـدن بعـد از مـرگ، اسـتفاده       حكيم مؤسس از اين آموزه براي 

كند تا فاعليت نفس به عنوان رقيقه، در پناه حقيقت خود يعني نفس كلي قبل از قـبض   مي
همچنين اماته و حشـر از  ). 103/ 2: همان(پذير شود  و بعد از آن، براي تربيت بدن توجيه

يق خـود قابـل تصـوير    سنخ رجوع رقايق به حقيقت و شمول و جامعيت حقيقت بـر رقـا  
  ).115/ 2: همان(است 
  آموزة ظاهر و مظهر 2.2.2

ظهـور  . كند هاي اخروي را تبيين مي گيري و تحقق پديده كارگيري اين آموزه، روند شكل به
براي » قهار«و » واحد«دو اسم . اسما و صفات حق در مظاهر، اقتضاي معاد و قيامت را دارد
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در رسـتاخيز در  ) 48: ابـراهيم (» اليوم هللا الواحـد القهـار  لمن الملك «خداوند در آية كريمة 
زيرا وحدت عيناً همان گـردآوردن پراكنـدگي و ميرانـدن    . كنند مظهر قبض و اماته بروز مي

مـدرس طهرانـي،   (پـذير نيسـت    كثرات است و قبض و ميراندن جز با غلبه و قهر صـورت 
رطلبي اسماي الهي در قبول و بر اساس تنوع مظه» خلود«همچنين كيفيت ). 115/ 2: 1378

  ).713/ 3: همان(شود  فعل، توجيه مي
  دايرة هستي؛ قوس نزول و صعود وجود 3.2.2

بينـد كـه داراي دو    اي كامل مي بر اساس اين انگاره، عرفان نظري، هستي را متشكل از دايره
هـو االول  «ي داند، و فراز وح يافته به آن مي شده از مبدأ و پايان قوس نزولي و صعودي آغاز

حكيم مؤسس بر اسـاس ايـن   . سازد در نظام هستي را تصويرپذير مي) 3: الحديد(» و اآلخر
كند كه سراسر موجودات هستي بـا حركـت    آموزه معاد وجود را به قوس صعود تفسير مي

در ايـن دايـرة   ). 129/ 2: 1378مدرس طهراني، (گردند  مي ذاتي جوهري به مبدأ خويش بر
در دو قوس، رتبة متناظري دارد و همان مراحلي را كـه در قـوس نزولـي     كامل، هر موجود
البته نه به صورت حركـت  . كند كم و كاست در قوس صعود نيز طي مي  طي كرده است بي

در قوس نزول » امكان اشرف«حكيم با اتكا به قاعدة . رو قهقرايي انعطافي، بلكه پويا و پيش
قوس صعود، مراتب وجودي را مركب اتحادي از قوه در » امكان اخس«و با توجه به قاعدة 

فراينـد انجـام ايـن تركيـب بـا      . داند اين تركيب از قبيل ضمايم به هم نيسـت  و صورت مي
پذير است كه ذات ماده را به سـوي غايـت و فعليـت تـام راهبـري       حركت جوهري امكان

  ).100/ 2: همان(كند  مي
  آميز عظيماستناد و نقل سخنان عرفا با القاب ت 4.2.2

شيخ المتأله العارف «، )131/ 2: همان(» العارف البارع الشيخ عبدالرزاق القاساني«القابي چون 
بخشـي ديگـر از اهتمـام    » )همان(الفاضل العارف القيصري «) 137/ 2: همان(» في الفصوص

  .هاي علوم حقيقي است حكيم براي استفاده از بهره
  

  ها مباني و رهيافت. 3
و تأثيرگذار در بيان كيفيت معاد جسماني، نوع نگرش به رابطة نفـس و بـدن   از مسائل مهم 

هـاي مبنـايي و ابهامـات     در اين باره نظريات مختلفي ابراز شده كـه دچـار نارسـايي   . است
جويد، بر خالف انتظار، نتايج  اگرچه حكيم مؤسس از مباني متعالي بهره مي. روبنايي هستند
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جديدي از پويايي حكمـت متعاليـه را ارائـه      اين نتايج، چهرة كند تا با متفاوتي استخراج مي
در دو مرحلـة تبيـين مبـاني و ارائـة     . را براي خود به ارمغـان آورد » مؤسس«كند، و وصف 

برانگيز حكيم در توجيه رابطة نفس و بـدن، قابـل مشـاهده     ها، پهنة تكاپوي تحسين رهيافت
  .ه باشداست، هرچند ارزيابي و نقد اقتضاي ديگري داشت

  
  تركيب اتحادي نفس و بدن 1.3

آيـد،   شـمار مـي   بدن براي نفس، نقش ماده را دارد، و نفس به منزلة صورت بـراي بـدن بـه   
برخالف برخي نظريات كالمي، تركيب بين ايـن  . آن دو مشخص شود  پيشاپيش بايد رابطة

بـوده اسـت و   دو، نه اعتباري است و نه انضمامي، بلكه از مصاديق تركيب حقيقي اتحادي 
هايي از قبيل حال و محل، طاير و قفس، سجن و مسجون، ناخدا  نظرياتي كه مبتني بر رابطه

  .و كشتي بين نفس و بدن است در حل معاد جسماني بسي نارسا خواهند بود
اتحاد حقيقي هنگامي قابل تحقق است كه بين اجزاي مركب رابطة نياز علي و معلـولي  

شـود امـا بـه     اي كثرت مشاهده مي اشد، در اين گونه موارد گونهيعني نياز وجودي برقرار ب
حسب حقيقت، اتحاد وجودي بين آن دو برقرار است و همين اتحاد است كه مركب را بـه  

گويا براي اين نوع تركيب، نوع انسـان مركـب از     نمونة. كند نوع حقيقي متحصل تبديل مي
  ).88/ 2: همان(نفس و بدن، يا نفس مركب از قواي گوناگون است 

ظاهراً نظر دانشمندان طبيعي، امكان تحقق چنـين اتحـادي بـين نفـس و بـدن را دچـار       
ها پـس از تركيـب، بـاقي     سازد؛ زيرا به نظر آنان صور عناصر و تعينات فردي آن مشكل مي

تـوان تركيـب    ماند و بدن انسان، تركيبي انضمامي از صور عناصر گوناگون است، و نمي مي
  .پذير دانست ا بدن را امكانحقيقي نفس ب

مانـد و بـه    پاسخ روشن و قاطع اين است كه عناصر صورتشان در مركبـات بـاقي نمـي   
آينـد؛ زيـرا    شـمار نمـي   فرض بقا، به اعتبار صور عنصري خويش، جزء مركبات حقيقي بـه 

ها براي مركب بر اساس تحصل و فعليتشـان نيسـت، بلكـه بـر اسـاس ابهـام و        جزئيت آن
ست و اتحاد حقيقي بين مبهم و متحصل و بالقوه و بالفعل قابل حصـول اسـت   البشرطيت ا

اين اتحاد در آخرت نيز ادامه دارد؛ تنظير اتصال قواي ظاهري به قوة خيـال  ). 89/ 2: همان(
كه نفس با بسط وجودي و سريان در بدن، قواي  چنان هم. راه اثبات مقصود است ،در خواب

آورد پس از مرگ نيز اين نفس است كه  مي اتحاد وجودي در ظاهري بدن را با قوة خيال به
  ).109/ 2: همان(شود  سبب اتحاد بدن با خود در رتبة وجود اخروي مي
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دن دوبارة اتحاد، حتي بعد از جدايي نفس، همـان شـرايط   كر حكيم مؤسس جهت برقرار
كه بين نفس و بدن  ترين شرط اين است مهم. ورزد بيند و بر آن تأكيد مي دنيوي را پابرجا مي

همچنـين هـر دو داراي تأصـل وجـودي     . بايد امر وجودي مشترك و ساري در هر دو باشد
البته با اين تفاوت كه اتحاد در دنيـا بـه حسـب نظـام     . گيرد نباشند، وگرنه اتحاد صورت نمي

جزئي است، و در آخرت به حسب نظام كلي، و بعد از پيوستن نفس به نفس كلي از صـقع  
سازد و او را بـه سـوي خـود جـذب      ي و از اين مجرا عالقة ايجابي با بدن برقرار مينظام كل

 ).108/ 2: همان(كند  د و وارد عالم خويش ميكن مي
  
  درجات تشكيكي بدن 2.3
گردد كه براي جذابيت دوبـارة   مي ترين چالش نظرية حكيم، به تبيين درست همين نكته بر مهم

كلي راهي بيابد، از اين رو قائل به تغيير و تبديل بدن عنصـري  بدن براي نفسِ پيوسته به نفس 
شود، تا بتواند دوبـاره بـا نفـس اتحـاد      مي» لطافت«از صفات لَخت و زمخت مادي، به صفت 

اگرچه نفس جزئي به نفس كلي پيوسته است اما از صقع نفـس كلـي بـه فعاليـت     . برقرار كند
  ).همان(سازد  لم نفساني را براي بدن فراهم ميپردازد و لطافت مناسب با نشئة آخرت و عا مي

  
  حركت جوهري بدن 3.3

ورزي خـود، از مبنـاي زريـن حركـت      حكيم مؤسس بنا به ذائقة متعالي، پرگويا در فلسفه
هاي او بـراي برقـراري رابطـة نفـس و بـدن مبتنـي بـر         تبيين  كند، و  جوهري استفاده مي

ي بـه صـورت ديگـر، بـر اثـر حركـت       تحوالت ذاتي مـاده از صـورت  . حركت جوهري است
 دهد جوهري، نطفه را از فعليتي به فعليت باالتر مانند نفس نباتي و حيواني و انساني، سوق مي

يابد  در نظر او چنين تبلور مي» جسمانيت الحدوث و روحانيت البقا«، مبناي )53/ 2: همان(
بنـابراين غايـت وجـود    . رسـد  كه نطفة انسان از جماد به حيوانيت و سپس به انسانيت مي

سان شود و بـه او بپيونـدد، يـا از     النوع انسان شود يا با او هم نطفه اين است كه مظهر رب
اما در ). 160/ 9: ق 1410؛ صدرالمتألهين، 102/ 2: همان(تر فرا رود  اين هم به مرتبة عالي

مبناي زريـن  در اين مسير . انسان مافوق است نه مافوق انسان ،عين حال در نهايت تكامل
يافتـه   او همان مباني صدرايي در حركت جوهري است، كه حركات عرضي تابع و نشـأت 

 هـا اسـت   آفريننـدة ذات آن  از حركات جوهري بوده و محرك حركـات جـوهري همـان    
  ).39/ 3: ق 1410؛ صدرالمتألهين، 122/ 2: 1378مدرس طهراني، (
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  گروي غايت 4.3
سپار اسـت تـا بـا وصـول بـه آن       به سوي غايتي رهاز ديدگاه حكمت متعاليه هر متحركي 
و غايـت مرتبـة تمـام حركـت و متحـرك اسـت       . غايت، به نهايت استكمال خـود برسـد  

؛ صدرالمتألهين، 106/ 8؛ 184/ 3: ق 1410؛ صدرالمتألهين، 101/ 2: 1378مدرس طهراني، (
مقـام غايـت قطعـاً بـا     . كنـد  غايت، متحرك را به سـوي خـود هـدايت مـي     ).223: 1376
از اين نظر، نطفه بـه علقـه   . تر از مقام دارندة غايت است و گرنه حركت معنا ندارد شرافت

. شـود  كند و بدن منشأ نفس و نفس منشأ عقل مي و سپس مراحل تبديل به بدن را طي مي
ابدان و نفـوس و زمينـي و آسـماني تبـديل بـه      با همين توجيه، دنيا و همة محتوياتش از 

دارند و با حقيقت ذات خود در حـال نيـل     شوند؛ زيرا همه جوهري در پويش آخرت مي
  ).123/ 2، 1378مدرس طهراني، (به غايت خويش هستند 

با تأكيد بر مبناي صدرا، حكيم مؤسس نيز معتقد است كه نطفـة جامـد و مـادي بـا     
ود، اين نفس عين همان نطفه است و ديگر چيزي از نطفـه  ش استكمال به نفس مبدل مي

همچنين است ساير مراحل بدن كه با نفس عينيـت دارد و از حالـت   . است باقي نمانده 
هـا   چه نفس با صورت اعضا متحد باشد بـا مـواد آن   چنان. ماند خاصش چيزي باقي نمي

توان با اين مثـال   كه ميها مراتب نفس هستند  همة آن ،به عبارتي رساتر. نيز متحد است
نظر گرفت كه نقطه اوج آن  توان به شكل مخروطي در گويا به تصوير كشيد؛ نفس را مي

اش صور و مواد اعضا است و هر مرتبة عالي از مراتب آن، نسبت بـه   قوة عاقله و قاعده
مراتب مادون علت ايجابي و هر مرتبة پايين نسـبت بـه مراتـب مـافوق علـت اعـدادي       

توان يقين داشت كه نطفه از ابتداي تكـوين تـا پايـان     بنابراين تصوير مي. آيد ميشمار  به
اي در ايـن   كنـد و هـيچ سـكون و وقفـه     سير استكمالي، مسير تبديل به نفس را طي مي

دهد، و در همة اين مسير نفس با صور و مواد اعضـا اتحـاد دارد    حركت واحد رخ نمي
  ).90/ 2: همان(

مؤسس بر حركت جوهري، پويايي جوهر جز بـراي وصـول بـه    با تأكيد فراون حكيم 
گرايي را مـد   اش، غايت غايت وجهي ندارد، و بر اساس اين واقعيت او در بيان ابعاد نظريه

در حركـت نفـس كـه بـه     . كنـد  انديشد و آن را تعيين مي نظر دارد و به منتهاي حركت مي
پيوندد و بدن نيز با حركـت   يشود نفس به نفس كلي مربي خود م جدايي از بدن منجر مي

ها، كه بـه سـوي غايـات     ذاتي استكمالي به سوي آخرت روان است، همانند ساير متحرك
دهد موجب اتحـاد   كه در بدن رخ مي اي تحول اساسي). 91/ 2: همان(اند  ذاتي خود روان
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بـر   .هـا  تر از اتحاد دنيوي آن شود؛ اتحادي به مراتب قوي بسيار قوي با نفس در آخرت مي
دهـد و آن   سه ويژگي در آن روي مي شود و  خوش انقالب مي بدن دست ،اثر حركت ذاتي

پراكندگي و تفرق بدن به جمعيت، و كثرتش به وحـدت،  : كند را به بدن اخروي تبديل مي
شود؛ زيرا آخرت دار تحقق كثرت بـه صـورت وحـدت در     و دنيايش به آخرت مبدل مي

تر از اتحاد  واند با نفس متحد شود، اتحادي بس تمامت كثرت است، چنين است كه بدن مي
ايـن همـان معنـاي سـخن     . گيري وحدت به صورت كثـرت اسـت   دنيوي كه ظرف شكل

و از جهتي نفس اصل بدن اسـت  » كند هر چيز به اصل خود رجوع مي«حكيمان است كه 
 در حالي كه اصل هر دو نفس كلي مناسـب بـا آن  ! و از جهت ديگر بدن اصل نفس است

  ).92/ 2: همان(دو است 
  
  رابطة ايجاب و اعداد 5.3

كند؛ از اين نظر، ربـط   تبيين مي» ايجاب و اعداد«چگونگي تأثير و تأثر نفس و بدن را رابطة 
سويه بلكه  رابطة نفس و بدن است نه يك. سان است اتحادي بين آن دو در هر دو جهان يك

نفس ايجاب است و از جانـب بـدن اعـداد و    اي متفاوت؛ از سوي  گونه متقابل است، اما به
آورد، اندكي تفاوت در دنيـا و   زمينة تصرف ايجابي نفس را بدن در خود فراهم مي. استعداد

سـاز اسـتكمال بـدن هسـتند، امـا در       آخرت، به اين است كه در دنيا معدات خارجي زمينه
ه درجة باالتر مهيا نياز از اين معدات است و نفس خود بدن را براي وصول ب آخرت بدن بي

تواند با اين زمينه به مرتبة بـاالتري   يابد نفس مي سازد، و چون بدن به آن مرتبه دست مي مي
دهد تا بدن زمينة صعود نفس  صعود كند، و پس از اين نيز بدن را به مرتبة باالتري ارتقا مي

م ايجابي است هم بنابراين، تصرف نفس در بدن در آخرت ه. را به مرتبة باالتر فراهم آورد
تـر از   اين تصرف وجودي در هر دو سو، بر اثر اين است كه عالقة تام ذاتي كه تام. اعدادي

 ).107/ 2: همان(آن متصور نيست بين آن دو بر قرار است 
دانـد و    اين گونه است كه حكيم بين نفس و بدن رابطة علـي و معلـولي را برقـرار مـي    

لت، در تطابق با علت خود و در خصوصـيات، پيـرو   معلول را به علت نشأت وجودي از ع
اگرچه از جانب علت فعليت و ايجاب است و از جانب معلول قوه و اعـداد،  . داند علت مي

نفس با خصوصيت ذاتي خود، كه ناشي از . يعني نفس علت فاعلي و بدن علت مادي است
كند و بدن بـا   مي ملكات جوهري فطري يا حاصل از انجام پيوسته افعال است در بدن عمل

  ).90/ 2: همان(كند  سازي مي اعمال بدني براي نفس زمينه
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توان بهترين دليل براي اين رابطه دانست؛ نفـس بـر اثـر ملكـات،      صدور ملكات را مي
شود و اين اعمال بدني است كه باعث حصول ملكـه و   ها مي منشأ صدور صنايع و مهارت
ابالً از آن ملكـه، مبـدئيت ايجـابي بـراي صـدور      و متق. شود اعداد نفس براي بازتكرار مي

بين . شود، و آن مبدئيت جز اثر متناسب با آن ملكه نيست اعمال در قوة محركه حاصل مي
اين ملكه و آن اثر جز رابطة صعود و نزول برقرار نيست يعني اثـر همـان ملكـه اسـت در     

ابطه، از نفس بعـد از  با توجه به اين ر. جهت صعود و ملكه همان اثر است در جهت نزول
هاي همان نفس جدا گشته  مفارقت در بدن ودايعي باقي مانده و چنين بدني داراي ويژگي

  ).91/ 2: همان(از بدن است 
  
  خودكفايي نفس در آخرت 6.3

هاي فرعي،  تنها در ويژگي هاي ديني، زندگي اخروي را نه مايه حكيم مؤسس بر اساس درون
ترين تفاوت آن است  مهم. بيند حقيقت با زندگي دنيوي متغاير ميبلكه از اساس در وجود و 

موجـودات جهـان   . كه آخرت موقعيت استعداد و اعداد به وسيلة عوامـل خـارجي نيسـت   
آخرت از اين بابت خودكفا هستند، از همين جا است كه روح در آن جهان به خود و ذات 

بدن نقش اعداد را براي نفس ايفـا   مبدأ متكي است و نيازي به چيزي ديگر ندارد؛ حتي اگر
  ).95/ 2: همان(است  دست آورده  كند اعداد را از نفس به

  
  ويژگي بدن در آخرت 7.3

استوار » جمعيت و وحدت«وجود دنيوي دچار كثرت و تفرقه است اما بنيان آخرت فقط بر 
آخـرت   گفتن از تبديل دنيا به آخرت، معنايي جز تبديل صفات و ذات دنيا بـه  سخن. است
. شـود  شود و از وجود دنيوي به وجود اخروي مبدل مي بدن نيز شامل اين تبديل مي. ندارد

گرايـي، و   هنگامي كه تفرق بدن و واگرايي وجودي آن، با حركت ذاتي بـه جمعيـت و هـم   
ود با ش شود با نفس متحد مي كثرتش به وحدت و در يك كالم دنيايش به آخرت تبديل مي

روايي ايـن اتحـاد را ايـن اصـل تضـمين      . ت و جهات همگون استهمان نفسي كه در ذا
از جهتـي نفـس اصـل بـدن اسـت و از      . »كند هر شيئي به اصل خود رجوع مي«كند كه  مي

اسـت كـه بـا هـر دو     » نفـس كلـي  «جهت ديگر بدن اصل نفس است، و البته اصل هر دو، 
وير حقيقـت معـاد   در نظر حكيم مؤسس همين نكته براي توجيه و فهم تصـ . مناسبت دارد

  ).92/ 2: همان(تواند كافي باشد  جسماني و گذر از آراي متعارض مي
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بيننـد تـا بـر معـاد      كارة معاد مـي  دار و همه حكيم نظر اشاعره را كه بدن دنيوي را ميدان
. دانـد  همچنين نظر صدرا را نيز نارسـا مـي  ). همان(كند  شدت رد مي جسماني تأكيد كنند به

كلـي از درجـة اعتبـار     ية صدرا در نگاه او اين است كه بدن دنيوي بـه ترين چالش نظر مهم
شود؛ زيرا به نظر صدرا بـدن اخـروي از مـادة دنيـوي قابـل اسـتحاله، حـاالت و         ساقط مي

حركــات عارضــي، اســتكمال و قابليــت ورود صــور كمــالي، و كــون و فســاد كــه الزمــة 
ه بدن نه در تجرد بـه منزلـة عقـل    تا حدي ك. ماند هاي داراي امتداد است بركنار مي صورت

نهايت وي در اين  در). 93/ 2: همان(هاي دنيوي مادي است  مجرد است و نه مانند صورت
دو قطب كامالً متخالف، به تصور انتخاب راهي جدا از هر دو قطـب، بـراي تأسـيس نظـر     

است؛  حال از جوانب گوناگون مطالب او به نفع صدرا  با اين! كند مستقل خويش تالش مي
چون آخرت غايت دنيـا اسـت و   . مندي دنيا و شرايط غايت است ها غايت يكي از اين جنبه

گـذارد بـدن    شرايط غايت چيزي را جز تفاضل و تغاير اساسي دنيا و آخرت در اختيار نمي
  .نيز نبايد از اين مطلب مستثني باشد

و واالتـر از   شود به سوي وصول به غايـت برتـر   هر نوعي كه در عالم حركت واقع مي
 ،برتر از دنيـا . اين حركت طولي است تا به غايت دست يابد. حيث وجود در حركت است

ثابـت و   ،ثبات و برتر از متجدد ،ثبات و برتر از تجدد ،آخرت است و برتر از حركت طولي
  ).102/ 2: همان(اتحاد است  ،عقل و برتر از جدايي ،تجرد و برتر از نفس ،برتر از ماديت

تأكيد بر ويژگي متغاير دنيا و آخرت است كه بايد امور دنيوي شرايط ورود به عـالم  در 
  .آخرت را بيابند، و كسب اين شايستگي جز با حركت جوهري ممكن نيست

هايش پويا به سوي آخـرت اسـت؛ زيـرا حركـت      ها و زميني دنيا به تمام وجود، از آسماني
دنيا به سوي غايتي كه با او مناسبت تـام دارد،  هريك از اجزاي ... ذاتي در دنيا ثابت است، 

روانه است، زيرا حركت ذاتي جوهري او را بعد از وصول به غايت از شخصـيتش خـارج   
  ).همان(رسد  گردد و هويتش به كمال مي سازد بلكه شخصيتش تمام مي نمي

  
  بدن پويا به سوي نفس 8.3
ه بدني كـه نفـس از آن جـدا    ترين بخش نظر حكيم مؤسس شايد همين نكته باشد ك بديع

شـود، هويـت و    دهـد و خـاك مـي    شده است هرچند صورت پيشين خود را از دست مي
توجه به چند نكتـه بـه توجيـه مطلـب     . شخصيت مربوط به نفس خاص در او باقي است

  كمك خواهد كرد؛
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  ودايع و ملكات نفس در بدن 1.8.3
بخش آن هسـتند، و در نهـاد    و شخصيت كننده مانده از نفس در بدن، متمايز جا هاي به وديعه

اين اجزا تعلق به نفس پيشين نهفته است و بدن با حركت دوباره راه پيوستن به نفس خـود  
  .گيرد را در پيش مي

بدن يا خاكي كه بدن به آن برگشته، امري مشخص است كه امتيازش را از آثار نهفتة نفـس  
بدن نيز . است نازل شده، كسب كرده هاي آن كه به حسب ذات و ملكاتش به بدن  و وديعه

تر به او  به غايت اعالي خود متحرك است، كه همان نفس است و از نفس خودش نزديك
چيزي نيست، اين حركت براي بدن تـا پيوسـتن بـدن بـه نفـس و تماميـت شخصـيت و        

 بـودن بـه   بودن به اخروي و بعد از مـرده  استكمالش ادامه دارد و به اين طريق بعد از دنيوي
  ).همان(يابد  زندگي دست مي

  بقاي فاعليت نفس بر بدن 2.8.3
مسئلة پيچيدة ديگري كه حكيم به آن آگاه است اين است كه چگونه ايـن بـدن بـه سـوي     
نفسي كه به آخرت پيوسته و وجود اعالي اخروي به خود گرفته و از بدن عنصري مانده در 

؟ حكيم هنوز هـم بـدن را تحـت    دنيا، به كلي جدا است، روانه است؟ و محرك او چيست
بـدن اسـت، كـه بـا     ) ما به الوجـود (داند؛ زيرا نفس فاعل وجودي  تصرف و تأثير نفس مي

  .كند پيوستن به نفس كلي، فاعليت خود را در بدن اعمال مي
پـردازد حتـي بعـد از مفارقـت؛ زيـرا       نفس در بدن تأثير فاعلي دارد و به تصرف در آن مي

ي نفس كلي الهي است و هنگامي كه نفس قـبض شـود بـه آن    نفوس دنيوي جزئي از قوا
  ).103/ 2: همان(گردد  يابد و به عالم آن برمي نفس كلي اتصال مي

  »حقيقت و رقيقت«آموزة  3.8.3
كند با تفنن توجيه، راهي ميانه بيابد كه نه نفس از تجرد مانعِ تصرف در بدن  حكيم سعي مي

بـه ايـن منظـور از آمـوزة     . دنيوي برخوردار باشد و نه بدن مادي محـروم از اتصـال بـه آن   
به نظر وي رجوع نفس جزيي بـه نفـس كلـي از بـاب     . كند استمداد مي» حقيقت و رقيقت«

ت خويش است كه در رجوع معلول به علت و فـرع بـه اصـل، ايـن     پيوستن رقيقه به حقيق
اما چون نفس داراي تجرد شده، خود حقيقتي از حقايق است و . گونه پيوست نمايان است

ها حتي بعـد از   در عين حال داراي وجودي در مرتبة قواي بدني و تعين خاص كسبي از آن
حقيقت يعني نفس كلي نيست تا  بنابراين نفس رقيقه صرف موجود در صقع. انقباض است
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بلكه در تأثيرگذاري نفس در بدن، هيچ تفاوتي بين پيش از مرگ  ،كلي فارغ باشد از تأثير، به
يگانه تفاوت به كيفيت اين تأثير است كه پيش از مرگ نفـس بـا بسـط    ! و پس از آن نيست

  ).همان(تأثيرگذار است و پس از مرگ با قبض 
قابل توجيه است؛ نفس از باب اين كـه   ،دن به سوي نفساز جهت ديگري نيز پويايي ب

غايـت  . علت غايي بدن است محرك آن است، از اين رو نفس هم غايت است و هم فاعل
حركت بدن بعد از جدايي از نفس، رسيدن بـه همـان نفسـي اسـت كـه از او جـدا شـده،        

اكتسابي بـود،   طور كه در ابتدا حركتش به سوي همان نفس بر اثر استعدادهاي خاص همان
شدن داشت، روانـه   اكنون نيز هر جزء از اجزاي بدن به سوي همان صورتي كه قبل از خاك

با اين تصوير، حيات دنيوي هنوز ادامه دارد و نفس همان فاعليت خود را به ). همان(است 
  .دهد اي ديگر ادامه مي گونه

  
  تبديل وجودي بدن دنيوي 9.3

جا  از آن. شود رستاخيز با تبديل دنيا به آخرت به پا ميكريم، قرآن هاي  بر اساس آموزه
حكيم . گيرد بايد رابطة نفس و بدن تحليل شود كه اين تبديل، بدن دنيوي را نيز فرا مي

اماته . كند پردازد و جهات تبديل را معنا مي مؤسس به اين مهم در مواضع گوناگون مي
ن وحدت روحي عقلي باشـد  و قبض، دنياي كثرت را به صورت وحدت جامع كه هما

ها از هيئت كثرت و پراكندگي به صـورت وحـدت و جمـع     زمين و آسمان. آورد درمي
تبديل شده و تعينات فرقي امتدادي به تعين جمعي معنوي كه جامع جميع جهات ذاتي 

و » رقايق«بر » حقيقت«شوند؛ اين جامعيت به سان گردآوري  و عرضي است تبديل مي
دنيا و جميـع موجـوداتش چـه ابـدان و     ). 115/ 2: همان(است اصل بر فروع خويش 

هـا   شـوند كـه غايـت وجـود آن     اش تبديل به آخرت مي نفوس و چه زميني و آسماني
اين تبديل از مسير، جنبش دائم موجودات دنيا را با جوهر خـود بـه معـاد نايـل     . است
دهـد اتحـادي بـه     بر اثر تحول اساسي كه در بدن رخ مـي ). 123/ 2: همان(گرداند  مي

رويداد تحول ذاتي در . شود تر با نفس در آخرت برقرار مي مراتب از اتحاد دنيوي قوي
شود و پراكندگي و تفرق بدن به جمعيـت و   بدن، موجب تبديل آن به بدن اخروي مي

تواند با نفس متحد شود؛  بدن مي. شود كثرتش به وحدت و دنيايش به آخرت مبدل مي
گيري وحـدت بـه صـورت كثـرت      از اتحاد دنيوي كه ظرف شكلتر  اتحادي بس تمام

  ).92/ 2: همان(است 
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   تحليل و ارزيابي. 4
  تركيب اتحادي نفس و بدن 1.4

تصويري كه حكيم مؤسس براي اتحاد نفس و در بدن در آخرت، در قياس با دنيـا ترسـيم   
است؛ زيرا اين اتصال در دنيـا جـز بـا فاعليـت نفـس انجـام       » الفارق  مع«اي   كند مقايسه مي
اما در فرض انقطاع نفس از بدن و رخداد مرگ، چـه عـاملي سـبب ايـن اتصـال      . شود نمي
ويژه اگر كسي حكمت بروز موت را در حكمت الهي مد نظر داشته باشد كه بر  شود؟ به مي

تجـرد از مـاده، از بـدن دنيـوي دسـت      اثر حركت جوهري و تكامل نفس و ترفع از دنيا و 
پذيرش مطلب بسي  ،)108- 106/ 8: 1410صدرالمتألهين، (شود  كشد و وارد آخرت مي مي

اين تصوير از چگونگي پيوند وجودي نفس با بدن جز به تناسخ و رجـوع  . نمايد دشوار مي
از مبـاني   گرد براي كسي آسان است كـه  شود، اين واپس قهقرايي بالفعل به بالقوه منجر نمي

متعالي به مباني كالمي رجوع قهقرايي داشته باشد نه براي حكيم متضلع و راسـخ در مبـاني   
. كلي مغاير است حكمت متعاليه؛ زيرا مباني آن نظريات با مباني وجودي در فلسفة صدرا به

اما حكيم قصد دارد با همان مباني صدرا از رهيافت صدرايي دربارة بدن اخروي، گذر كنـد  
عالي قـوا بـه     نتيجة اين تالش آن است كه جداي از دو مرتبة رتبة. متغاير بگيرد اي تيجهو ن

وجود خيالي و رتبة داني به وجود بدني، رتبة ديگري براي بدن هست كه رتبة بدن متحرك 
او سعي دارد . است) كه نشئه زنده است(، به نشئة آخرت )كه نشئه مرده است(از نشئة دنيا 
هـا وجـود مبسـوط اخـروي      ي قوا را در آخرت محفوظ بداند و هم بـراي آن هم رتبة دنياي

از اين رو قائل بـه ايـن اسـت كـه     ! منظور كند كه بتوانند با نفس اتحاد وجودي برقرار كنند
شـود و همـة ايـن     ها ناشي مـي  براي قوا مراتبي در آخرت هست كه از حقيقت گستردة آن

اين آمـد  ). 109/ 2: 1378مدرس طهراني، (آيد  يشمار م مراتب از عالم ملكوت و قدرت به
هاي كالمي، كـار حكـيم را بسـيار دشـوار      شناختي متعالي و رهيافت و شد بين مباني هستي

تأكيـد بـر   . دهـد  نظران را در توفيق نظر جديد افزايش مـي  كرده و نگرش ترديدوار صاحب
وده نگه دارد كـه بـدن   تفاوت دنيا و آخرت كافي است تا حكيم راه احتجاج بر خود را گش

تر جـز بـا حـذف ماديـت و      روشن  مادي و دنيوي جز با گذر از وجود دنيوي، و به عبارتي
وصول به تجرد، راهي براي ورود به آخرت ندارد وگرنه بدن دنيوي چگونه از موت، مبرا و 

دة فتن در اين باب براي متكلمان قائـل بـه ارا  گ شود؟ البته سخن به حيات اخروي آراسته مي
دت به حركت جوهري معتقد است ش جزافيه، بسيار آسان است نه براي حكيم متعالي كه به

  .و از اين راه تالش دارد بقاي نفس و معاد جسماني را تبيين و توجيه كند
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مشكل ديگر فراسوي اتحاد اخروي بدن با نفس در اين نگرش، اين است كه بتوانـد  
ا كنـد؛ در دنيـا چـون نفـس جسـمانيت      تغاير وجودي نفس در آخرت را بـا بـدن معنـ   

سازي آن با بدن مشكلي ندارد اما اگر قرار است نفس روحانيت البقـا   الحدوث است هم
باشد و بدن با خصوصيات بدني، هرچند ارتقايافته، هنوز بدن دنيوي باشد، و به آخـرت  

 بـدن  سازي اخروي آن با بدن و به تعبيـر فلسـفي اتحـاد وجـودي آن بـا      روانه شود هم
چگونه ممكن است؟ اين همه تأكيد حكيم بر تركيب اتحادي بين نفس و بـدن و بقـاي   
همان تركيب در آخرت چگونه قابل توجيه است؟ براي كسي كه در فضـاي حكمـت   

شـدة   هايي كه با توجه به همان مباني پذيرفته كند پاسخ به پرسش متعاليه نظرورزي مي
قطعاً كسي كه با نردبان . ضروري است شوند، امري اش مطرح مي صدرايي براي نظريه

كند نبايد محصول نظـر متكلمـان را در خـرمن خردبـاوري      حكمت متعالي صعود مي
  .خود گرد سازد

  
 درجات تشكيكي بدن 2.4

شود كه بـدن لطيـف بـه     هاي دنيا و آخرت و موجوداتش، قائل مي حكيم با توجه به تفاوت
انگيز بايد بتواند پاسـخ دهـد كـه     تبيين مسئله اين! پيوندد شود و به نفس مي آخرت وارد مي

چرا اين لطافت در طول عمر و با فاعليت نفس حاصل نشد و براي بعد از مرگ باقي ماند؟ 
بـراي  ) 348 /8: 1410صـدرالمتألهين،  (چرا تصوير جسمانيت الحدوث و روحانيـت البقـا   

نيست؟ حـد و ميـزان   بخشي به آن مناسب  نفس، براي بركشيدن بدن به عالم نفس و لطافت
تعبيري جانشين براي تجرد است تا رقباي » لطافت«اين لطافت و معيار آن چيست؟ آيا اين 

كالمي را به خود مشغول سازد؟ در اين صورت، بـدن عنصـري بـا حركـت جـوهري بـه       
نهـد و   مـي » لطافـت «رسد كـه حكـيم نـام آن را     اي از تجرد ماده و استعداد و قوه مي درجه

يا صورت ديگر مسـئله  . ها تفاوت دارد ن نظرية صدرا است كه اندكي در واژهنهايت هما در
؟ در ...اي لطيف از سنخ روح بخاري يا هوا و  منظور است كه بدن همان ماده است اما ماده

اين صورت است كه حكيم راه خود را از حكمت متعاليه جدا كرده و به نظر قائالن به معاد 
  .است عنصري پيوسته

لطافت عنصري است و بدن بـه حـد ترفـع از مـاده و قـوه      » لطافت«منظور از  ولي اگر
نرسيده است، اين لطافت هرچه باشد، چون قوه و استعداد را با هر كم و كيف، همـراه دارد  

  .تواند وارد دنياي اخروي نفس كند و با آن اتحاد وجودي برقرار كند او را نمي
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  گروي غايت 3.4
انگـاري نفـس بـراي بـدن نيـز بـا        دوبارة بدن با نفس از نظـر غايـت  توجيه برقراري رابطة 

  رو است؛ هاي اساسي روبه چالش
  تكامل بدن بدون نفس  1.3.4

حكيم متعالي، از سويي براي بدن از آغاز وجود نطفه، حركت استكمالي طولي كه غايت آن 
ستكمال قائل كند، و از سوي ديگر براي بدن در موازات نفس ا وجود عقلي است منظور مي

بنـا بـه   . شود كه پس از جدايي نفس نيز اين حركت ادامه دارد تا به نفـس اتصـال يابـد    مي
تصريح حكيم، غايت بدن مانند همة موجودات آسماني و زميني، وصول بـه وجـود عقلـي    
اخروي است، و اين سير استكمالي با اتحاد وجودي با نفس در دنيا آغـاز شـده و بـا بـروز     

دن به نهايت خود رسيده و روحاني شده و هر فيض وجـودي كـه بـرايش    مرگ استكمال ب
رسيده است، اكنون پس از مـرگ چـه معنـا دارد كـه      ممكن بوده است از طريق نفس به او 

  هنوز بدن بدون نفس در حال استكمال باشد؟
  ديگر غايت دوطرفة نفس و بدن براي يك 2.3.4

بدن و نفس هـر كـدام از جهتـي بـراي     «توجيه حركت بدن به سوي نفس با اين سخن كه 
تواند اين حركت را توجيـه   و طالب رجوع به اصل خود هستند نمي» ديگر اصل هستند يك

بـودن بـدن    اگر اصل. كند؛ زيرا اين سخن از هر دو طرف، در اين رابطه، قابل توجيه نيست
ت مـادي  براي نفس، ناظر به حالت بالقوة نفس و جسمانيت الحدوث آن باشد كه بدن علـ 

نفس است، براي كسي كه قائل به حركت جوهري است آن اصل مبدل به خود نفس شـده  
  اند كه نفس به آن رجوع كند، و قائل به مبناي جسـمانيت م و بدن به اصالت خود باقي نمي

البقا آن را تكميل كند، و معنا ندارد چيزي كه جوهرش بـا   الحدوث، بايد در كنار روحانيت 
بـودن نفـس    اگر هم اصـل . د رسيده هنوز اصلش در بدن خاكي باقي باشداستكمال به تجر

براي بدن است و فيض وجـود از  » الوجود به ما«براي بدن، به اين علت است كه نفس فاعل 
رسد، اين فاعليت چگونه پس از جـدايي   كند و به بدن مي طريق او از مبادي عالي مرور مي

  .، و قطع رابطه نداردبرقرار است؟ زيرا مرگ معنايي جز جدايي
  هاي غايت ويژگي 3.3.4
كند ازجمله برتري غايت از جوانب مختلـف، نيـز    هايي كه وي براي غايت مقرر مي ويژگي

  بودن بدن براي نفس و رجوع به آن است؛ سد مستحكمي در مقابل اصل و غايت
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از شود به سوي وصول بـه غايـت برتـر و واالتـر      هر نوعي كه در عالم حركت واقع مي
برتـر از  . اين حركت طولي است تا به غايت دسـت يابـد  . حيث وجود در حركت است

دنيا آخرت است و برتر از حركت طولي ثبات و برتر از تجدد، ثبات، و برتر از متجـدد،  
 باشـد  ثابت، و برتر از ماديت، تجرد، و برتر از نفس، عقل، و برتر از جدايي، اتحـاد مـي  

  ).102/ 2: 1378مدرس طهراني، (

هاي اعلي ماننـد ثبـات،    بايد پرسيد غايت بدن چيست؟ اگر آخرت است پس به ويژگي
تجرد، عقل، و اتحاد نائل شده و اين همان نظر صدرا دربارة بدن است و معنا ندارد نفس به 

  .تنزل دچار شود و به فروتر از خود رجوع كند
  
  بقاي رابطة ايجاب و اعداد پس از مرگ 4.4

كـه حكـيم تـالش     رغم اين پيوستگي، يك فرود كامالً كالمي است؛ علي اين تصوير با همة
وضوح مهياسازي بدن از سوي نفس و  دارد رابطة تركيب اتحادي را براي نفس مقرر ببيند به

. كند دادن استعداد به بدن براي ايفاي نقش اعدادي، رابطة ابزاري بين بدن و نفس را زنده مي
نيازمند به ابزار در انجام كار، ساخت آن ابزار را نيز خـود   چون فاعل در اين رابطه نفس هم

ساز خود دوباره ابزار مورد نياز را متناسـب   گيرد، و پس از استفاده از ابزار دست بر عهده مي
  .كند با مراحل بعد بازسازي مي

  
  ودايع نفس در بدن 5.4

ـ     ا چالشـي جـدي   براي تبيين تداوم رابطة دنيوي نفس و بدن در آخـرت، حكـيم خـود را ب
بيند؛ وي يا بايد مباني متعالي معرفت نفس را حفظ كند و بدن جسماني را قابـل   رو مي روبه

ارتقا به افق نفس بداند تا بتواند با نفس اتحاد وجودي پيدا كند در اين صـورت تفـاوتي بـا    
ي را ناچار گزينة ديگر نظر صدرا ندارد، يا چون درصدد ارائة نظري متفاوت برآمده است، به

رغم تأكيد بر اتحاد تام وجـودي بـدن بـا     آورد و علي گزيند و به تنزل از مباني روي  بايد بر
نفس در آخرت، نفس را متنزل بينگارد تا بدن دنيوي بتواند با آن اتحاد يابد؛ براي او پذيرش 

كنـد بـراي بـدن خـالي از نفـس،       ست، از ايـن رو تـالش مـي   ساز ا نهايت مشكل هر دو بي
كند كه از نفس كسب كرده است تا همين خصوصيات هم محرك بدن  ي منظور خصوصيات

در پاسـخ  . به سوي نفس باشد و هم تفاوت نظر وي با نظر متكلمان و صدرا را نشان دهـد 
كنند،  به اين پرسش كه نقش اين خصوصيات براي بدن چيست و چه نقش وجودي ايفا مي
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خصوصـيات بـا   «ايـن  : دهد تن در مي ترين پاسخي است كه حكيم به آن اين سخن عجيب
بنابر اين سـخن، نفـس   ). 107/ 2: همان(» يافته هستند نفس عينيت دارند و همان نفس تنزل

كنـد و او را بـه سـوي جايگـاه      بعد از مرگ با كسوت خصوصيات، به مقام بدن تنـزل مـي  
ري كه نفس و بدن را با حركت جوه اما اين سخن براي كسي. دهد اخروي خود حركت مي

داند چگونه قابل پذيرش است؟ اگر رابطة تنزلـي نفـس بـه     در دنيا روان به سوي غايت مي
بدن معنايي داشته باشد، همان تعلق دنيوي وجود نفس به بدن است كه بعـد از مـرگ ايـن    

  .است، و تعلق دوبارة با هر عنوان به معناي تناسخ يا تبديل آخرت به دنيا است گسيختهرابطه 
تهافت آشكار اين است كه اين اتحاد كه در دنيا برقـرار شـده بـود چـرا     از سوي ديگر 

تكميل نشد تا الزم شود دامنة اين تعلق و تحرك براي بدن و نفس به بعد از مـرگ كشـيده   
جـان بـه    شود؟ چرا با مرگ اين اتحاد وجودي گسيخته شود تا الزم باشد دوبـاره بـدن بـي   

برسد و اتحاد وجودي مجدد بـا آن برقـرار    وسيلة بقاي خصوصيات نفساني به غايت خود
توان گريخت مگر كسي كه از مباني متعالي دست بشـويد و   كند؟ از اين چون و چراها نمي

  .به ارادة جزافيه در ساحت قدس الهي قائل شود ،به سان ظاهرگرايان
هايي  برانگيزتر از همه اين است كه حكيم براي شخصيت بدن بدون نفس، وديعه پرسش

كشد كه تشـخص از   وضوح وي از مباني فلسفي دست مي گذر به در اين ره! بيند افي ميرا ك
چنين اين  هم. شود راه فعليت وجودي و از ناحيه صورت يعني نفس بر مادة بدني افاضه مي

كنـد كـه نسـبت بـدن بـا ايـن ودايـع و         ابهام عجيبي را در اين موضع به حال خود رها مي
ده است؟ كه اگر چنين باشد آن ودايع خود صورت بالفعـل  بالعكس آيا نسبت صورت و ما

اين ودايع جوهرند يا عرض؟ آيا سخن ذيل . بدن هستند و بدن از نفس به كلي منقطع است
 چه براي توجيه الزم است فراهم آورده باشد؟ تواند تمام آن مي

نهفته نفـس  بدن يا خاكي كه بدن به آن برگشته، امري مشخص است كه امتيازش را از آثار 
بدن نيز . است هاي آن كه به حسب ذات و ملكاتش به بدن نازل شده، كسب كرده  و وديعه

تر بـه او   به غايت اعالي خود متحرك است كه همان نفس است و از نفس خودش نزديك
چيزي نيست، اين حركت براي بدن تـا پيوسـتن بـدن بـه نفـس و تماميـت شخصـيت و        

بودنش بـه   بودن به اخروي و بعد از مرده طريق بعد از دنيوي استكمالش ادامه دارد و به اين
  ).102/ 2: همان(يابد  زندگي دست مي

  
  آفريني بدن دنيوي در آخرت نقش 6.4

حكيم مؤسس در حكمت متعاليه، بـه تنـزالت عجيبـي دچـار، و        هاي با همة فرازگزيني
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دارد،  ي راسخ بر ميها شود؛ حكيم گرچه در مباني صدرايي گام تسليم مقاصد كالمي مي
پـردازد كـه    هاي كالمـي مـي   ها با رهيافت آندادن  ماند و به آشتي ند نميببه اين مباني پاي

ناشدني در اين گير و دار بارز هستند، در ادامـه بـه برخـي از     هاي عميق و ترميم شكاف
  .كنيم ها اشاره مي اين رخنه
ت آسماني و زميني ازجمله بدن بـا  كند كه همة موجودا كه مكرر تأكيد مي له با اين معظم

رغـم   كند اما گويا بدن مستثني بوده و علـي  تبديل جوهري به اصل و غايت خود رجوع مي
رجوع، هنوز جسم دنيوي اسـت؛ بـدني كـه كثـرت و تفـرق و تشـتت در آن نيسـت و از        

 اتحاد ذاتي با نفس مناسـب ! هاي دنيوي را ندارد، اما هنوز جسم و بدن دنيوي است ويژگي
سؤال اساسي اين است كه بعـد از انقـالب   ! خويش دارد اما هنوز بدن با نعت دنيوي است

تـرين چـالش    ذاتي بدن، آيا براي چنين بدني امكان استحاله و تبدل هست يا نيسـت؟ مهـم  
كنـد كـه بـدن     او نظر صدرا را به همين دليل نارسا اعالم مي. همين است كه بايد حل شود

كه وي نظـر اشـاعره كـه بـدن      با اين. بيند دل و استحاله معزول ميدنيوي را در آخرت از تب
شدت رد  بينند تا بر معاد جسماني تأكيد كنند را نيز به كارة معاد مي دار و همه دنيوي را ميدان

نهايت در اين دوقطب كامالً مخالف به كدام سو تغيير مسير خواهـد داد؟ آيـا بـه     كند در مي
دار خواهد ماند و نظر وي را تقويت خواهد كرد يا به تصور حاصل منطقي مباني صدرا وفا

انتخاب راهي جدا از هر دو قطب، در تأسيس نظري مستقل توفيق خواهد يافت؟ مطلبي كه 
يقين دچار ناكامي است و چيزي جز چرخش از مباني متعالي به سـوي نظريـات كالمـي     به
كلي از  و اين است كه بدن دنيوي بهترين چالش نظرية صدرا در نگاه ا مهم. دهد دست نمي به

شود؛ زيرا به نظر صدرا بدن اخروي از مـادة دنيـوي قابـل اسـتحاله،      درجة اعتبار ساقط مي
حاالت و حركات عارضي، استكمال و قابليت ورود صور كمالي، و كون و فساد كه الزمـة  

تجرد به منزلة عقل به اين حد كه بدن نه در . ماند هاي داراي امتداد هستند بركنار مي صورت
  ).93/ 2: همان(هاي دنيوي مادي است  مجرد است و نه مانند صورت

را  اي كند چنين خدشـه  كه آخرت را غايت دنيا اعالم مي له با اين جالب است كه معظم
كند كه جز با تفاضل و  خود او براي غايت شرايطي را مقرر مي. داند بر نظر صدرا وارد مي

جملة اين شرايط آن است كه غايت بايـد    پذير نيست؛ از تغاير اساسي دنيا و آخرت توجيه
هاي برتـر از تجـدد، ماديـت، و نفـس      ثبات، تجرد، اتحاد و وجود عقلي سويه. برتر باشد

اكنون بايد پرسيد اگر بدن با خصوصيات دنيوي به آخرت منتقـل  ). 102/ 2: همان(هستند 
هـا را   شود برتري وجود آخرتـي او از وجـود دنيـويش چيسـت؟ و اگـر ايـن ويژگـي        مي
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تواند بر بقاي بدن دنيـوي و انتقـال آن    كسي مي. كند داراست همان نظر صدرا را بازگو مي
ين صراحت به حركت جـوهري در سراسـر   به همان حال به آخرت، پافشاري كند كه با ا

  موجودات دنيوي تأكيد نورزد؛
هايش پويا به سوي آخـرت اسـت؛ زيـرا حركـت      ها و زميني دنيا به تمام وجود، از آسماني

هر يك از اجزاي دنيا به سوي غايتي كه با او مناسبت تـام دارد  ... ذاتي در دنيا ثابت است، 
و اين جنبش و دگرگوني او را بعد از وصول  روانه است؛ زيرا حركت ذاتي جوهري است

شود و هويتش بـه كمـال    سازد بلكه شخصيتش تمام مي به غايت از شخصيتش خارج نمي
  ).همان(رسد  مي

  
  پويايي بدن به سوي نفس 7.4

مسئلة پيچيدة ديگري كه حكيم به آن آگاه است اين است كه چگونه ايـن بـدن بـه سـوي     
وجود اعالي اخروي به خود گرفته و از بدن عنصري مانده در نفسي كه به آخرت پيوسته و 

؟ وانگهي محرك او چيسـت؟ حكـيم در برابـر ايـن      كلي جدا است در حركت است دنيا به
زيرا نفس فاعل ! دهد كه بدن هنوز تحت تصرف و تأثير نفس است چنين پاسخ مي ،چالش

دسـت   مانـده در دنيـا از كجـا بـه     كه توانايي نفس براي تأثير در بدن بـاقي  اما اين. بدن است
  ).103/ 2: همان(د شو  پذير مي آيد؟ با توجه به پيوست او با نفس كلي اين فاعليت توجيه مي

به عالم آن، تناسبي با  شده مشكل اين است كه چگونه نفسِ پيوسته به نفس كلي و وارد
ارد؟ آيا جز به بدن دنيوي دارد و چگونه بدن عنصري شايستگي ورود به چنين فضايي را د

هايي  بست توان چنين موضعي را ترميم كرد؟ چونان كه متكلمان در چنين بن ارادة جزافيه مي
برند و همة محاالت در نظام كياني را بـا رأي بـه قـدرت و     دست به ابطال عقل و منطق مي

  .دانند پذير مي ارادة گسيخته از حكمت در نظام رباني، امكان
بخشي مـدعاي خـويش از آمـوزة     مين تنگناها، در استحكامحكيم مؤسس با توجه به ه

در تصور وي رجوع نفس جزيي به نفـس كلـي از بـاب    . جويد حقيقت و رقيقت ياري مي
پيونديافتن رقيقه به حقيقت خويش است كه در رجوع معلول به علت و فرع به اصل، چنين 

خـود حقيقتـي از    كه چون نفس از تجـرد برخـوردار شـده    عجيب اين. پيوستي وجود دارد
حقايق است و در عين حال داراي وجودي در مرتبة قواي بدني و تعـين خـاص كسـبي از    

بر اساس اين تصوير، در تأثيرگذاري نفس در بـدن  ). همان(ها حتي بعد از انقباض است  آن
هيچ تفاوتي بين پيش از مرگ و پس از آن نيست؛ يگانه تفاوت در كيفيت اين تـأثير اسـت   
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بنابراين نفس ). همان(مرگ نفس با بسط تأثيرگذار است و پس از مرگ با قبض كه پيش از 
كه علت غايي است تأثيرگذار و محرك بدن است، و با ايـن توجيـه، نفـس هـم      از باب اين

فرمـا اسـت، و حيـات     غايت و هم فاعل است و وحدت غايت و فاعل بر اين مسئله حكم
  .كند دنيوي خود را با اندك تفاوت حفظ مي دنيوي هنوز ادامه دارد و نفس همان فاعليت

داننـد هـيچ    اين تصوير با تصوير متكلمان از حيات پسين، كه آخرت را ادامـة دنيـا مـي   
كه حركت بدن به سوي نفس همـان غايـت، يعنـي خـود      ويژه تأكيد بر اين به. تفاوتي ندارد

عد از جدايي از و غايت حركت بدن ب. نفس، است و غايت هر شيء نقش فاعل را نيز دارد
طور كه در ابتدا بدن به  همان. نفس هم رسيدن به همان نفسي است كه از او جدا شده است

سوي نفس بر اثر استعدادهاي خاص اكتسابي روان بود، حركت هر جزء از اجزاي بـدن را  
شدن داشت؛ زيرا خود آن صورت به  سازد كه قبل از خاك به سوي همان صورتي روانه مي

ود باقي است، و پس از اتمام صور اعضا، حركتي جديد به سوي پيوستن به حسب ذات خ
بايد حكيم پاسخ دهد كه آيا اجزاي خاكي بدن همه يا برخـي و  ). همان(شود  نفس آغاز مي

البته . با چه كم و كيف، به سوي نفس روانه هستند؟ انتخاب هركدام محذورات خود را دارد
ايان است حتي اكثر متكلمان به اين سخن تـن نـداده و   تر نم ، بيش»همة اجزا«چون محذور 

  .اند قائل به اجزاي اصلي شده
توان پرسيد كدام صورت؟ طبيعي؟ حيواني؟ انساني؟  مي» شدن صور اعضا تمام«در مورد 

ملكي؟ ملكوتي؟ دنيوي؟ اخروي؟ البته اگرچه منظور از صورت، شكل ظاهري اعضا است 
ود تابع صورت و فعليت نفس مؤثر در آن اسـت ولـي   بايد توجه داشت كه شكل اعضا، خ
حكيم سـعي دارد  . بخشي به اعضاي دنيوي نقشي ندارد فرض آن است كه نفس در صورت

شود كه جدايي را نبايد جدي  دست دهد كه منجر به اين مي معناي جديدي به» شدن جدا«از 
قـرار   تأثير و تأثر بـر  در اين تصوير از جدايي، نفس جايش را با بدن عوض كرده اما. گرفت
كند تفاوت تصرف دنيوي و اخروي نفس را در بدن با تفسير  از اين رو وي سعي مي! است

ترين  مهم. نشان دهد) 27: الروم(» هو الذي يبدا الخلق ثم يعيده و هو اهون عليه«آية كريمة 
دارد تفاوت اين است كه نفس در ابتداي وجود، تعلقي به بـدن نداشـت امـا اكنـون تعلـق      

بودن حيات پسين همـين اسـت كـه نفـس     » اهون«وجه . هرچند تعلقش فقط ايجابي است
علت فاعلي و غايي بدن است و باعث عالقة بدن به نفس و اتصال دوبارة آن خواهـد شـد   
. اگرچه بدن سمت اعدادي را از دست داده اما براي نفس سمت ايجابي هنـوز بـاقي اسـت   

شدن بدن و عود بـه نفـس از    پس زنده. ر بدن باقي استكه ودايع و آثار نفس د مضاف اين
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تر است از بار اول كه چنين خصوصياتي در بدن اوليـه نبـود؛ هرچـه     برزخ به آخرت آسان
كـه بـه نفـس بپيونـدد      شود تا اين نفس به بدن قرب پيدا كند براي بدن هم قرب حاصل مي

 ).104/ 2: 1378مدرس طهراني، (
متكلمان اشعري است كه قائل به سير و صيرورت عروجـي  همة اين فرمايشات، زيبندة 

و رتبي نفس و حركت جوهري در آن نيستند نه براي كسي كه بـر اسـاس مبـاني حكمـت     
قـرب نفـس بـه بـدن     . بند است شدت پاي پردازي پرداخته، و به آن مباني به متعاليه به نظريه
سـپار   به سـوي نفـس ره   كه حكيم قائل است كه نفس متوقف است و بدن يعني چه؟ با اين

است اما قرب بدن به سوي نفس چه معنايي دارد؟ با تكامل جوهري و قرب وجـودي، يـا   
حركت نقلي و قرب مكاني؟ با نظرية تركيب اتحادي بين نفس و بدن چگونه ايـن مطالـب   

رغـم ميـل بـاطني و     كند تا علي هايي او را وادار مي سازگار است؟ سرانجام چنين ناهنجاري
تدريج سخنان آنان  حكمي، قافيه را به اشاعره ببازد و از مباني متعالي دست شسته و بهمباني 

بر اساس همين رفع يد از مبادي عقالني و مباني ژرف دينـي دربـارة كيفيـت    . كند را تكرار 
كنـد، در عـين حـال كـه ايـن       معاد، سؤال برزخ را به رجوع نفس به قبر دنيـوي معنـا مـي   

كند، يگانه تفاوت  بودن را نفي مي آورد و دنيوي شمار مي ل آخرت نيز بهگاه را از مناز پرسش
شده اين است كه چون پس از رجوع نفس به قبر دنيوي براي سؤال قبر، بين نفـس و   لحاظ

شود اين رجوع و سؤال و جواب خود از منازل آخرت است  بدن اتحاد اعدادي برقرار نمي
  ).همان(نه از مقامات دنيا 

سختي به تهافـت دچـار    گويا حكيم به. ترين مواضع حكيم است از مغشوشاين مطلب 
كند و از طرفي رجوع از منـازل آخـرت    شده است؛ از طرفي نفس به بدن دنيوي رجوع مي

كند و با توجه به همين  مضافاً اين چيزي است كه صريح برخي روايات آن را نفي مي. است
اين است كه در برزخ، قالبي شبيه بـدن دنيـوي    ،روايات، باور دانشمندان اماميه و خود وي

  ).همان(كند نه عين بدن مقبور در حفرة خاكي  براي نفس، نقش بدن را ايفا مي
بايد حكيم به اين پرسـش پاسـخ دهـد كـه اگـر تحقـق مراتبـي از آخـرت در دنيـا          

دانـد؟ همچنـين    پذير است چرا او خود نظام دنيـا و آخـرت را طـولي و رتبـي مـي      امكان
چـه   ها به معارضه برخاست، دت با آنش توان پرسيد كه اين با موضع اشاعره، كه وي به مي

تفاوتي دارد كه آخرت را ادامه دنيا و برگشت روح به دنيا و برپاشدن قيامـت در همـين   
  دانستند؟ جهان دنيوي مي

داشت كه قالب بدن را در بـرزخ جـدا از    بايد حكيم به بدن برزخي و روايات توجه مي
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كـه بـرزخ عـالمي فروتـر از      جاي شگفتي است كه چرا با اين. اند بدن عنصري مادي دانسته
عالم قيامت است به حسب روايات به اين بدن عنصري قائم نيست، اما عالم قيامـت كـه از   

  .هاي متباين با دنيا برخوردار است بايد قائم به بدن عنصري باشد ويژگي
كند كه تعلق دوبارة نفـس بـه بـدن     وي صرفاً تفاوت نظر خويش را در اين منحصر مي

هـاي دنيـوي    بدن بـا ويژگـي  دنيوي ممكن است اما با رجوع بدن به آخرت، و البته رجوع 
او . كشـد  كلي با بدن اخروي متفـاوت اسـت بـه تصـوير نمـي      كه به چيزي جز بدن دنيوي

جزم، بر سـخن خـود دربـارة     پوشد و به م فرو ميسرانجام بر همة مشكالت و ابهامات چش
  .كند معاد جسماني و ورود بدن دنيوي به آخرت تأكيد مي

گيرد امـا بـا    حق همان است كه ما يادآوري كرديم، كه نفس دوباره به بدن دنيوي تعلق مي
برگشت بدن به آخرت و به حيثيت و جايگاه نفس، نه به عود نفس به دنيا و به جايگاه بدن 

  ).93/ 2: همان(اي كه بدن ايستا باشد و نفس پويا   گونه به

كننده به نفس كلـي،   كه بدن متحد با نفس و داراي حركت جوهري و رجوع شگفت آن
كند، و اين تكرار نظر اشـاعره   گويا داراي حركت مكاني به آخرت است و به آن رجوع مي

حركت جوهري و تغيير ذاتي باشد جز از مسير » وجودي«اگر رجوع به معناي واقعي . است
كه مطمح نظر حكيم است، آيا ايـن پرسـش را   » حيث نفس«حركت به سوي . معنايي ندارد
آورد كه چه حيثي براي نفس مورد نظر است كه بدن به سوي آن حيث با حركت  پيش نمي

هاي ملحوظ بـراي آخـرت و    جوهري روانه است؟ جز تجرد و جز اخرويت با تمام تفاوت
» حيـث «روي با موجودات دنيوي؟ در اين صـورت آيـا بـدن بـدون تبـديل      موجودات اخ

هـاي   نفس درآيد؟ اين است كه آمد و شد بين مباني صدرايي و رهيافت» حيث«تواند به  مي
  .كالمي جز تشويش حاصلي ندارد

  
  گيري نتيجه. 5

تصويري كه در سراسر تالش فلسفي حكيم مؤسس از رابطة نفس و بدن ترسيم شده است 
رغم سعي وافـر حكـيم،    هاي كالمي است؛ علي ويري مزدوج از مباني فلسفي و رهيافتتص

معاد جسماني را به نمـايش    ناپذيري دو قطب متضاد دربارة اين تصوير در كليت خود آشتي
كردن زواياي گوناگون مسئله كمك شـايان   تالش علمي حكيم مؤسس، به روشن. گذارد مي
هـاي   هـاي دشـوار و پرسـش    منطقي نتايج بر مباني با چالش كردن كند، اگرچه در استوار مي

خوبي آشكار است كه چگونـه حكـيم مؤسـس و فيلسـوف متعـالي       به. رو است جدي روبه
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تواند از مباني منطقي و مستحكم حكمت متعاليه عبور گذر كند بـا ايـن حـال از نتـايج      نمي
 ،اوردهاي حكمت صدراييپوشد و با جدايي از ره سادگي چشم مي منطقي مترتب بر آن به
  .گيرد از نتايج كالمي بهره مي
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