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 نقد و بررسي معادشناسي سهروردي 
  در پرتو حكمت متعاليه

  *مظهري منيره سيد

  چكيده
كـه   رسـد  يممعاد به اين باور  مسئلةالدين سهروردي در تبيين خود از  شيخ شهاب

شده و از  قدسي مرگ منجذب عالم انوار  از بعد افتگاني كمالس سعادتمندان و نفو
اما متوسطان اهل سعادت بعد از مـرگ بـا حفـظ    . ماند يماشتغاالت برزخي بركنار 

كـه   شـود  يمو متذكر  شوند يمدرجات در عالم صور معلقه يا اشباح مجرده مستقر 
امـا  . ابـد ي يمگونه تحقق  مبران بديني پياها وعدهكلية بعث اجساد و اشباح رباني و 

. تمايـل بـه تناسـخ اسـت     مظنون بهدر مورد نفوس اهل شقاوت اظهاراتي دارد كه 
 آنجـا كـه  خصوصـاً  معـاد،   مسـئلة رويكرد سهروردي به از صدرالمتألهين شيرازي 

آثـار مالئـم و   منشأ كه باعث نقوشي در خيال هستند،  ،جسماني را غيري ها صورت
تبيين وي را متضمن مخالفت با ظواهر متون انتقاده كرده و ه است، مالئم شمرد غير

  .ديني دانسته است
  .شناسي، معاد جسماني، معاد روحاني معادسهروردي، حكمت متعاليه، : ها كليدواژه

  مقدمه 
اجمال فالسفه و اهـل عمـل يـا      بهيكي از مسائل مهم فلسفي و كالمي است كه معاد  مسئلة

: معاد مطرح اسـت  ةدربارمهم  ةعقيددر ميان حكما دو . اند آن را پذيرفتهگروندگان به اديان 
كه مبتني بر تجـرد نفـس ناطقـه و ادراكـات نفسـاني اسـت و        ،يكي اعتقاد به معاد روحاني
شدن آدمي پس از مرگ با بدني مشابه  زندهجسماني، يعني ـ  يديگري اعتقاد به معاد روحان
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بازگشت روح به جسم عنصـري دنيـوي    ،به تعبير ديگر .همان بدني كه در دنيا داشته است
  .است انجام دادهبراي مجازات يا پاداش اعمالي كه در دنيا 

 ةفلسـف بود، چـه در   شدهمعاد مطرح  ةدربارنام فلسفه   بهتا پيش از صدرالمتألهين آنچه 
مورد  ،كه معاد كامل است ،كدام معاد جسماني عنصري را اشراق، هيچ ةفلسفمشاء و چه در 

مـا از  : گفته اسـت  الهيات نجاتسينا در   ابنچنانكه . اثبات فلسفي قرار نداده بودند بحث و
اما براي اثبات آن راهي جز شريعت و تصـديق   ميريپذ يمدين و شريعت، نوعي از معاد را 

   :اين همان معاد جسماني است .خبر پيامبران نداريم
وال سبيل الي اثباته اال من طريق الشريعه و تصديق  المعاد منه مقبول من الشرع ان تعلميجب ان 

  .)291: ق1357 سينا، ابن( خبر النبوه و هو الذي للبدن عند البعث

  : سدينو يماحوال نفوس بعد از مفارقت از بدن  دربارةسينا، شيخ اشراق   ابنپس از 
ند و ا دناكودر آنجا معذب به عذاب در اند اشقيا مخلّد در عناصر جسماني و حجب ظلماني

و نفـوس   انـد  يروحـان در حضرت ربوبي و عالم عقول متـنعم بـه لـذات     سعدا و اولياءاهللا
: پ1380 سـهروردي، ( همـين اسـت   ها آنمعاد  و كند يممتوسطان به مثل معلقه بازگشت 

  .)230 ـ 229

كه مورد تصديق و ، صدرالمتألهين را واداشت تا به موضوع معاد جسماني مسئلهاين 
او شـرط علمـي   . طرحـي نـو درانـدازد    بـاره  عت هم بود، بينديشد و در ايـن تأكيد شري

سـينا و شـيخ     ابـن  ژهيـ و بـه  ،متقـدم فالسفة آثار ة مطالعموفقيت خود را در اين كوشش 
تـن  براي شناخت كامل نفس و چگونگي تعلق آن به بدن و ماندگاري  دانسته و ،اشراق

 ةگذشـت فالسـفة  حال معتقد اسـت كـه    عينبعد از مرگ نيز اهميت ويژه قائل شده و در
در ايـن بـاب غفلـت     ،آيات قـرآن  ژهيو بهعلت كه از توجه به متون ديني،  بديناسالمي 

رغم اينكـه   به، اند برآمدهصدد تأويل و برگرداندن آن متون از ظواهر خود رورزيده و يا د
مسئلة ا در ، اماند داشتهيي ها تيموفقدر شناخت مبدأ و صفات او و ماهيت نفس انساني 

و به مقصود  اند بازماندهدوم نيمة معاد فقط نيمي از راه را با درك مشكالت پيموده و از 
  .)623 /2 :1981 مالصدرا،( اند دهينرس

 مييگـو  يمـ كـه   هنگامي )يك: مهم نبايد از نظر دور بماندنكتة پيش از شروع بحث، سه 
ي اصلي و ها يژگيوبا همين  معاد جسماني مقصود بازگشت انسان دنيوي به جهان اخروي

در اين ديدگاه تعبير معاد جسماني براي تأكيد بر حضور  )دو ؛است تعين دنيوي و عنصري
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 مييگو يمكه  هنگامي )سه ؛بدن اسطقسي است در معاد نه حذف ابعاد روحي و لذات عقلي
فكر و فرهنگ و انديشـه و ايمـان اسـالمي، مقصـود معـادي      درحوزة اثبات معاد جسماني 

است كه قرآن كريم بيان داشته و برآن تأكيد كرده است و اين معاد به ضرورت ديـن و بنـا   
  .فقط براي جسم مثالي نهعقلي محض براي جسم عنصري است برادلة 

 ،توجه دارد كه اثبات استمرار بقـاي روح  يخوب بهچنانكه خواهيم ديد مالصدرا  بنابراين،
، ديآ ينمشمار  هروي اثبات معاد جسماني ب هيچ بهت، اس شدهقدمين برآن تأكيد متفلسفة كه در 

معاد جسماني صدق كند و معاد قرآنـي تبيـين    تا شودبلكه بايد حشر روح توأم با بدن اثبات 
اينجاست كه صدرالمتألهين حركت متفاوت خويش را براي اثبات معاد جسماني . فلسفي يابد

ممكن بـا  اندازة كت را به پيش برد و تا تا حتي اگر يك گام هم كه شده اين حر كند يمآغاز 
  .شودمعاد جسماني قرآني نزديك آستانة زبان فلسفه و منطق عقل فلسفي به 

مسـتلزم ايـن اسـت كـه      ،اساس حكمـت متعاليـه   بر ،شناسي اشراقي معادنقد و بررسي 
  .شودنخست معادشناسي سهروردي تبيين 

  
  شناسي سهروردي معاد

وهر عقلـي وحـداني اسـت و مـدرك معقـوالت و      در حكمت سهروردي نفس ناطقه جـ 
سـهروردي،  ( شـود  يمـ متصرف در جسم است و نـوري از انـوار حـق تعـالي محسـوب      

زيـرا آنچـه قابـل    . حسي نيسـت  ةجسماني و قابل اشار نفس ناطقه جسم و). 24: ق1397
بنـابراين  . حسي است مقدار و جهت دارد و نفس ناطقه پيراسته از اين صفات است ةاشار
نفـس انسـان    ؛)50: ق1397سـهروردي،  ( قابـل قسـمت اسـت     غيرمجرد و يكتا و  نفس،

 سـهروردي، ( است و جايگاه آن عالم عنصـر و اثيـر نيسـت    )85: همان(جوهري ملكوتي 
حقيقت نفس ناطقه نور اسپهبد است كه هر چند منطبع در جسـم نيسـت    ؛)266: ت1380

و در  شـود  يمـ مرتبط حيواني با بدن  اين نور توسط روح. اما مدبر و حاكم بر انسان است
بـوده و مناسـبت بيشـتري بـا نفـس       تر فيلطروح حيواني از جسم . كند يمجسم تصرف 

كه نور اسپهبد با اين روح  شود يممناسبت روح حيواني با نفس ناطقه موجب  .ناطقه دارد
  .)206: پ1380 سهروردي،(در بدن تصرف كند 

وجـود باشـد بلكـه بـا حـدوث بـدن از جانـب        قبـل از بـدن م   توانـد  ينمـ نور اسپهبد 
بيـان  بـاره   نسهروردي در آثارش داليل متعـددي درايـ   .شود يمالصور به بدن افاضه  واهب

اگـر نفـس ناطقـه پـيش از كالبـدهاي       كـه  سدينو يم االشراق حكمةجمله در  از. كرده است
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حجـاب   ،دارد زيرا بازآن را از عالم نور محض  تواند ينمانساني، موجود باشند هيچ حجابي 
اگر نفس پيش از بدن موجود باشد از هـر وابسـتگي منـزه    . از آثار تعلق نفس به بدن است

 ،بنـابراين . وجـود نـدارد   اتفاق و تغيري كه موجب كمال شـود  همچنين در عالم نور. است
 در ابـدان،  هـا  آنصورت تصرف  درآن .كامل باشند الزم است كه نفوس قبل از وجود كالبد

جهت برخي نفـوس   آن ازندارد تا اولويت حسب ذات بر ديگري  بههيچ نفسي  .استبيهوده 
زيرا اين خصوصيات مربوط به عـالم مـاده اسـت نـه عـالم       .از برخي ديگر اختصاص يابند

اعراض بدني و نفساني سبب تميز نفوس از همديگر مجموعة و  )202: همان( انوار محض
   .)26و  25: الف1380سهروردي، ( شود يم

ابـزاري بـراي    ةمنزل تدبيريه دارد و از بدن به ةشوقي ةبه نظر سهروردي نفس با بدن رابط
 شـود  ينمـ حـال همـراه بـا فنـاي بـدن فـاني        عـين  درو  ديـ جو يمتشديد انوارش استعانت 

  .)496: ث1380 سهروردي،(
داليـل نقلـي او   . ديـ آ يمعقلي در صدد اثبات اين مطلب بر  او با داليل مختلف نقلي و
وال تقولوا لمن يقتل في سبيل اهللا اموات «: ديفرما يمقران كريم . برگرفته از آيات وحياني است

ـ «و يا ) 154 /البقره(» بل احياء و لكن ال تشعرون » ارجعـي الـي ربـك    ةيا ايتها النفس المطمئن
كه مقصود از روح جسم لطيف و روح طبيعي نيست بلكـه   كند يمشيخ تأكيد  .)27 /الفجر(

 .)57: ق1397 سهروردي،( از روح در آيات نفس ناطقه استمراد 
 سهروردي همچنين داليل عقلي متعددي اقامه كرده تا ثابت كند نور مدبر با فناي صيصـيه 

: با فناي آن فناي نـور مـدبر الزم آيـد    صيصيه مقوم نفس نيست تا. شود ينمفاني ) بدن مادي(
اعـراض اسـت لـذا انقطـاع      نيتـر  فيضـع قه عالقه آن دو عالقه اضافيه است و اين نوع عال«

نـور مجـرد نـه از     ).80: ب1380 سـهروردي، ( »شـود  ينماضافه، بطالن آن نور مدبر را سبب 
مبدأ و فاعل نور مجرد مـدبر انـوار    ،زيرا ؛دارد و نه از جهت قابل اقتضاي عدم را جهت فاعل

نهايـت   درتغيير در خودشان و  تا كند ينمقاهره است و اين انوار قاهره فناي نور مدبر را مقدر 
. ثابـت هسـتند   ةابدي ةازلي ةانوار قاهر ةعالوه انوار مدبره اشعه و الزم هب. در نوراالنوار الزم نيايد

 هـا  آنكه وجود انوار قاهره استمرار داشته باشد، وجود انوار مدبره نيز مستمر به استمرار  وقتي
ت در   نتنزهشا خاطر بهانوار مدبره بطالن . خواهد بود از تزاحم در زمان و مكان و عـدم حاليـ 

اقتضاي عدم خود  ئييش چيهكه  آنجا از. شان باشد و يا از جانب انوار قاهره غواسق يا بايد ذاتي
مبدأ فناي انـوار مـدبره    توانند ينمانوار قاهره هم كه . گونه خواهد بود را ندارد نور مدبر نيز اين

  .)496ـ  493: 1380 شيرازي،( ندناپذير فناپس انوار مدبر  ،باشند
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نفس وحداني و بسيط اسـت و   كه عالوه سهروردي در بساطت نور مدبر تأكيد دارد هب
اين در مورد چيزي متصـور اسـت   . عدم داشته باشد ةمتصور نيست كه وجود بالفعل و قو

. وجود و عدم دارنـد و قابـل عـدم هسـتند     ةكه حامل دارد، مانند اعراض و صوري كه قو
. از جهت ذات داراي فعليت بوده و چـون مجـرد اسـت بـدون قابـل و مـاده اسـت        نفس

 شـود  ينمـ منعدم  ذات قابل تصور نيست و اصالًبطالن نه در ذات و نه در غيرقوة بنابراين 
  .)496: ث1380 سهروردي،(

 ةبـدن و قـواي بـدني از مرتبـ     مسهروردي نفس ناطقه نور اسپهبد است كه از نردبـا نظرية در 
 ابدي يمو به عالم انوار قاهره راه  كند يمي تا بالمستفاد را با استعانت از انوار قاهره طي طريق هيوالن

ـتقيم       هر، شود يمانتهاي كروبيان ملتذ  بيو از لذات  ـتعانت از بـدن و قـواي بـدني مس چند اين اس
  .)207ـ206: پ1380 سهروردي،( آن با بدن است ةو روح حيواني واسط رديپذ ينمصورت 
بـر اسـاس دو    بايدحكمت اشراق نور مدبر براي رهايي از غواسق ظلماني وصيصيه  در
 قهر و سـلطه از جانـب انـوار قـاهره و    . رابطه برقرار كندبا انوار قاهره » قهر و محبت«اصل 

همين محبت است كه او را به طرف عالم انـوار قـاهره    .عشق و محبت از طرف انوار مدبره
از دل طبيعت مظلم ظلماني عبور كند و موانع و شـواغل را يكـي   اما بايد . شود يمرهنمون 

  .)538: 1380 شهرزوري،(پس از ديگري از سر راهش بردارد 
آثـارش انسـان را از ايـن     ةهمتا در  رديگ يمكار  هسهروردي بيشترين تالش خويش را ب

حتي در ي مختلف ها قالبرا در  ها آن شواغل و عواقب حاصل از آن مطلع سازد و موانع و
قالب داستان براي سالك رهرو عالم نور آشكار كند و با زبان رمـز و نمـاد حيـات معنـوي     

مقهور شـواغل برزخـي    .1: كند يمنهايت رعايت چهار اصل را تأكيد  درانسان را بازگويد و 
ظلماني از قبيل شهوات جسمانيه و انواع غضب جرمـاني و تخـيالت و متوهمـات وهميـه     

هبدي قاهر به جـوهر  پنور اس. 3 ؛آورد رويحقيقيه اعم از علمي و خلقي به علوم . 2 ؛نشود
  .)528 ـ 527: 1380شيرازي، ( به رياضات متصوفه مداومت داشته باشد .4 ؛غاسق باشد

االنـوار   نـور اتصاف متداوم به چهار اصل فوق، عشـق نـور مـدبر را بـه قـرب عقلـي       
صيرورت علمي و عملي سعادت تـام   و اين كند يمو او را متصل به نور محض  ديافزا يم

شدن به عالمي  تبديل تاساصالح علمي كه كمال عقل نظري . دهد يمنور مدبر را تشكيل 
همان نظم در عالم  بهكه هر آنچه در عالم عين موجود است  نحوي بهمشابه عالم عين است 

كيـه و انسـانيه تـا    فل ةهبديپاالنوار، عالم انوار قـاهره و اسـ   نورعقل نيز منقش شده باشد از 
كمـال جـزء عملـي خلـق اسـت و خلـق ملكـه        . هـا  آناجرام اثيري و عنصري و مركبات 
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بدون آنكه نيازي بـه   شود يماي است كه با وجود آن افعال به آساني از نفس صادر  نفسانيه
  ).همان( باشد رؤيتتفكر و 

  
  جايگاه ابدي نفوس

  : ن سراغ گرفتاتو ميست، چهار عالم را كه مبتني بر نور ا ،شناسي سهروردي هستيدر نظام 
عقليه كه هيچ تعلقي به جسـم نـدارد و در سـلك حضـرت الهيـه كـه        ةعالم انوار مجرد .1

فلكيـه و   ةهبديپعـالم انـوار اسـ   . 2 ؛جاي دارنـد  مقرب و بندگان مخلص او باشند فرشتگان
عالم مثل و خيال  .4 ؛هستند ها آنعالم حس كه عالم افالك و كواكب و مركبات  .3 ؛انسانيه

مستنيره و ظلمانيه در آن جاي دارد و اين جايگاه نعمات رستگاران و عذاب  ةكه صور معلق
  .)553: 1380 شهرزوري،(بختان است  تيره

  : سدينو يمسهروردي در بيان رهايي انوار طاهره به عالم نور 
ي سو بهنه  كردن صيصيه، رهااما نور مدبر با  شود يمفاني  كلي هب صيصيهوقتي كه موت در رسد 

جانـب عـالم     بهروي  عالم عقلي،سوي  قوت و شدت انجذابش به به خاطر صيصيه ديگر بلكه،
   .)224: پ1380 سهروردي،( آورد يمعقل و عالم صور معلقه 

عالم  و يا در كند يميا در لذت روحاني سير  ت مكتسبهئهي اساس ملكات و برآنجا  درو 
نـي  يسهروردي بنابر ضرورت از لذت و الـم تبي . مخلّد خواهد بودحال   همان  درروحاني و 

  :آورد يمعمل  به
وصول مالئم الشيء و ادراكه لوصول ذلك و األلم ادراك حصول ما هو غير مالئم لشـيء   ةاللذ

  .)همان( من حيث كذا

اساس آنچه سهروردي در بيان ماهيت لذت آورده، شرط تحقق لذت بـراي نفـس آن    بر
نفس آن را ادراك كـرده باشـد و هـم بـدان       هم ؛مر هم كمال براي نفس باشداست كه آن ا

نهايـت خيـر و كمـال     درو  حال علم به وصولش هم داشته باشد عين درواصل شده باشد و 
درِك و لذت به سه عامل مختلف و متفاوت م). 540: 1380شهرزوري، (براي مدرك باشد 

ك وابسته است همچنانكه مدرِكات محواس ظاهري يا باطني و يا جوهر عاقـل   تواند يمدر
 ءمعاني باطني و ذات اشيا تواند يمسطوح و اعراض اجسام و يا  تواند يمباشد، مدركات نيز 

و  تر يقوچه مدرِك  هر ؛ناقص يا تام يا حسي و يا عقلي باشد ها آنو ادراك نيز به تبع  باشد
  .يشتر خواهد بودو لذت آن ب تر كاملباشد، ادراك  تر ميمالمدرك 
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است و در نتيجه  تر كاملو  تر يقومدركات  ةشك جوهر عاقل از بقي بيدر بين مدركات 
لـذت  . لـذت تـابع ادراك اسـت   . خواهد بود تر تامو  تر كامللذت عقلي نيز از لذت حسي 

ادراك عقـل  . گونه هسـتند  همينحسي هم محدود است و هم متناهي چون حواس ظاهري 
  . گونه است اهي است و لذتش نيز ايننامحدود و نامتن

عقـل و   ةسهروردي در بيان مراتب ابتهاجات و در ترتيب لذت عقلي و حسي با مقايسـ 
 1397سهروردي،(با لذت حسي نيست  پذير لذت عقلي قياسكه  شود يمقائل  به اينحس 

د چه جوهر غاسق ظلمانيه باش ،غير نور. لذت است أمنشدر حكمت اشراقي نور ). 179: ق
نـور   ألذتي را مهيا كنند، حتي لذات جسماني و شهوانيه نيـز منشـ   توانند ينم ،و چه برزخيه

  ).544: 1380شهرزوري، (دارند 
و به  ،عوام لوحان و سادهاما  قياس با لذت حسي نيست،  قابلبا وجود اينكه لذت عقلي 

را منحصـر در   ند و لذاتايشعر منكر الپرستان، لذت عقلي را من حيث  قول سهروردي بدن
تعلق و تمركز آنان در شواغل و موانع بدن و قواي بدني  خاطر بهو اين  دانند يملذات حسي 

  .)172: ق1397 سهروردي،(است 
وصول   عدمالم در  اًلذت عقلي نفس در وصول به معقوالت و اشتياق به آن است و طبع

ها براي او  س ماليم و مؤلمديگر ملتذها براي نف و ازطرف ستا ها آنبه معقوالت ونفرت از 
در . چنين نيست عمالًمنافر است، نتيجه آنكه نفس بايد همواره مشتاق به معقوالت باشد كه 

تـا   شـوند  يمنظر سهروردي شواغل بدني و ظلماني و برزخي و انفعاالت در نفس موجب 
  .)489: 1380شيرازي، ( ملكوت و اشراق انوار حقّه باز داشته شود ةنفس از مشاهد

  
  انواع نفوس در معاد

اهـل   مندي سـالكان و  هو ميزان بهرنفس گرفتن دو جزء عملي و علمي  نظر دربا  ،سهروردي
برخي نفوس با : كند يمهنگام مفارقت از ابدان به چند دسته تقسيم  بهتجريد از آن، نفوس را 

 ،صـورت  اين در. شوند يمپاك  ها برزخي ها يديپلنوراني شده و از  عشق اطالع از حقايق و
ي ا دسـته  ).225: پ1380 سـهروردي، ( كننـد  يمـ پس از مرگ، عالم نور محض را مشاهده 

نفوس زاهـداني كـه پـاك و      بختان ميانه در دانش و عمل است و هم نيكهم نفوس  ديگر،
تا بـا آن قـادر بـه آفـرينش مثـل معلـق        ابندي يماين نفوس پس از مفارقت قدرتي  .اند منزه

فرستادگانش  اما نفوس بدبختان و نافرمانان از خداوند و ).230ـ229 :همان( روحاني شوند
). 61ـ60: ق1397 سهروردي،(شوند  يملم أجهل مركب خويش به حجاب از انوار حق مت با
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الدين شيرازي در شرح بيان سهروردي از احوال نفوس انساني پس از مفاقت از بـدن،   قطب
) الـف : كنـد  يممفارقت از بدن به پنج قسم تقسيم با استناد به سخنان شيخ، نفوس را هنگام 

نفوس متوسط در علم و ) ج ؛نفوس ناقص در علم و عمل) ب ؛نفوس كامل در علم و عمل
نفوس كامل در عمل و غير كامـل در  ) ه ؛نفوس كامل درعلم و غير كامل در عمل) د ؛عمل
  .)487 ـ 486: 1380 شيرازي،( علم

اغل حسي و ظلماني قرار نگرفته و همواره اشتياق آنان نفوس اين گروه تحت شو: اولدستة 
سوي عالم نور قدسي است و با افزايش تدريجي علم و عمل نور و ضوء آنان نيـز شـديدتر و    به

و نـور   نـد يآ ينمـ حيـات غاسـقي گرفتـار     ةدر چرخـ  نور مدبر آنان در سلك قدسيان درآمده و
حشرونشر آنان با صـفات و افعـال الهـي    . ندتناسخ گرفتار آي ةتا به چرخ شود يمشديدشان مانع 

در آنجـا   االنـوار اسـت و   نوربه  دشانيشدمعاد آنان همان اتحاد آنان با انوار قاهره و قرب  ؛است
آرامـش آنـان در   . نيـز هسـتند   خودشان نورند و طالب اتصال به نور ؛لذت اليتناهي خواهند برد

تـا زمـاني كـه     .آورد يمـ به ارمغان  ها آن يابرلذات را تمام همين اتصال به نور محض است كه 
جملـه   ازخـود   هـا  آنچراكـه   شـد  ينمحاصل  برايشانگرفتار بدن و قواي بدني بودند لذت تام 

 صيصـيه، مـانع اتصـال    شدن تالشيماما با خرابي و . نديآ يمشمار  هشواغل دستيابي به لذت تام ب
متنـاهي از    غيـر يي ها اشراق واسطه ه يا باواسط بي و شوند يمبرطرف شده و وارد عالم انوار قاهره 

). 226: پ1380 سـهروردي، ( شـود  يمـ االنوار، انوار قاهر و انوار اسپهبد پاك بر او مـنعكس  نور
و وقتي كـه   ابدي يمدو حكمت تحقق هر كامل در  ةهبديپلذات تام روحاني در آنجا براي انوار اس

شدت نرديـك شـود،    بهحاصل آيد و به نوراالنوار  هبديه و قاهرهپاتحاد در عالم انوار بين انوار اس
 شـيرازي، (انوار قاهره شده و با تقـدس آنـان قدسـي شـده اسـت      ة جملبسا توهم كند كه از  چه

  .همه معاد روحاني است كه به نفوس كامل اختصاص دارد ها نيا ).506ـ  496: 1380
اتحاد حقيقـي   شود يمقائل هبديه و قاهره پاتحادي را كه سهروردي در اينجا ميان انوار اس

نظر فيلسوفان محال است، بلكه مقصود اتحاد عقلي بين انـوار مـدبره بـا انـوار       درنيست كه 
 شودوقتي كه نور مدبر به شدت به نور قاهر يا نوراالنوار نزديك  .نه اتحاد جرمي قاهره است

  ).همان( شود ينمر انوا ندادنعقلي شده و اين اتحاد عقلي سبب تميز از آن تعبير به اتحاد
ي عالم انـوار  سو بهنظري، شوقي ة جنباز . ندا نفوسي كه ناقص در علم و عمل: دومدستة 

و ميـل   انـد  شدهاند بلكه، مشغول به شواغل غاسقه و برزخيه  قاهره و نوراالنوار كسب نكرده
گرفتـه   فـرا را  ها آنجهل بسيط و مركب تمام وجود . ي امور ظلماني استسو بهآنان  ةجاودان
چنين نفوسي در اين دنيا از شناخت معارف حقيقي كور و قاصرند و بـر اسـرار عـالم    . است



 129   مظهري منيره سيد

  1390، بهار و تابستان اول، شمارة دوم، سال حكمت معاصر

و مـن كـان فـي هـذه     « :گونه خواهند بود آخرت نيز اين ملك و ملكوت اطالعي ندارند و در
چنين نفوسي با مفارقت از بـدن بـه عـذاب الـيم     . )72 /االسراء(» اعمي ةخراعمي فهو في اآل

قلوب  ؛رديگ يمحجاب از انوار عاليه سراسر وجود آنان را فرا  عذاب دوري و ؛دنيآ يمگرفتار 
كـه   ،نهايـت بـه حجـاب اكبـر     درگرفتـه و   فـرا ) 7 /بقـره (» ختم«و  »غشاوه«چنين نفوسي را 

  .ختم خواهد شد ،شدن از رؤيت انوار عاليه باشد محروم
واسق برزخيه و ظلمانيه شوق آنان به غ عمل نيز ناقص مانده و ةجنبنفوس اين گروه از 

پس با مفارقت از بـدن همـين   . شود ميو ملكات سيئه در قلوب آنان راسخ شود  ميمتوجه 
 مؤلمه بر او ظاهر خواهند شد و در قالب عفاريت و حيات و ملكات در قالب صور قبيحه و
  .)61ـ60: ق1397 سهروردي،(كرد شياطين او را عذاب خواهند 

عـالمي غيـر از مثـل    (از نفـوس وارد عـالم مثـل معلقـه      در نظر سهروردي ايـن دسـته  
ظلمانيـه   ةصـور معلقـ  . ظلمانيه و يا مستنيره باشد تواند يمصور معلقه . شوند يم) افالطوني

 ةو صـور معلقـ   چشند يمجايگاه شقاوتمندان است كه بر حسب ملكات سئيه عذاب عقلي 
يل سهروردي بر وجـود چنـين   دل. بر خيال سعادتمندان است مستنيره محل لذت بردن مبتني

ايـن دسـته از نفـوس در    ). 517ــ   511: 1380 شيرازي،( ي شخصي اوستها تجربهعالمي 
رفتن جسـم    بين  ازعالم مثل معلقه براي چشيدن لذت يا الم نياز به جسم مثالي دارند كه با 

  .شود يمخلق  ها آنمادي براي 
يـا در عمـل   متوسط كه در علم و عمل  ،اين نفوس: سوم و چهارم و پنجمدستة نفوس  

مسـتنيره   ةهستند، بعد از مفارقـت از بـدن وارد عـالم مثـل معلقـ     كامل   غيرو در علم كامل 
نـد، بعضـي   ا علويه هستند كه از حيث نورانيـت متفـاوت   هاي از برزخ ها آنمظهر . شوند يم

وملكـات   تئـ هي زانيـ بـه م و هر نـور مـدبري    هستنداعلي و اصفي و برخي ادني و اخس 
حامل ايـن  . و با ايجاد صور ملتذه لذت خواهند برد ابندي يممكتسبه به آن صور معلقه تعلق 

راه نـدارد و   هـا  آنكـون و فسـاد در    ؛ندا صور اجرام فلكي هستند كه منزه از تغيير و تحول
ي عـالم انـوار   سـو  بهچنين نفوسي . هستندجايگاه ابدي نفوس سعادتمندان و زهاد متنزهين 

بدنيوني هستند كه هنوز شـوق بـه جسـم و جسـمانيات در     . پيدا نكردنداشتياق تام  محضه
در قالـب   همين رسوخ شدن عالقه بـه ماديـات بعـد از مفارقـت    . شود يموجودشان يافت 

نفـوس  . د مانـد نعلويه جاودانه باقي خواه هاي و در برزخ كند يمعالقه به اجرام ظهور پيدا 
 مانـد  دنـ در لـذت جاودانـه بـاقي خواه    ،بق در مثل معلقـه سادستة همانند دو  ،پنجمدستة 

  ).508 :همان(
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پـاك و ناپـاك   سـادة  از نفـوس   بر آنچه ذكر شـد،  عالوه نامه پرتورسالة سهروردي در 
را ملحق به ) همچون نفوس بلهان و صبيان( پاكسادة او نفوس . ميان آورده است هسخن ب

به اجرام سـماوي تعلـق گرفتـه و صـور     نفوس صالحان دانسته و معتقد است، نفوس آنان 
 سـهروردي، ( خواهنـد كـرد و لـذت جاودانـه خواهنـد داشـت      تخيـل  ملتذه محسوسه را 

لحاظ آنكه شوق به نوراالنـوار و انـوار قـاهره در     بهناپاك سادة اما نفوس  ).72: 1380الف
همـين   بعد از مفارقت نفوس از بـدن  ،آنان به بدن است ةآنان پيدا نشده بلكه شوق و جذب

 جيتـدر  بهولي در زمان طوالني اين الم  شود يماشتياق سبب الم عظيم ميان او و معشوقش 
حال بساطت نه لذتي خواهنـد داشـت و نـه     و در شود يمنفس به بساطت بر  زايل شده و

  .)512: 1380شيرازي، (المي 
  

  نقد معادشناسي سهروردي در حكمت متعاليه
 ةو قصـورهاي نظريـ   هـا  نقـص معاد به  ةبا طرح مسئل خود صدرالمتألهين در اكثر تأليفات

يادآور شده است كـه متفكـران مسـلمان     اشراقي و ديگر متفكران مسلمان مبادرت كرده و
و علـت اخـتالف رويكردهـا را در     انـد  شـده با رويكردهاي متفاوت با اين مسئله مواجـه  

دسـته   چهـار بـه   معـاد  ةمسـئل دربـارة  ادراك متفاوت معاد دانسته و لذا انـواع ادراكـات را   
مرتبه است كه همان ادراك عوام مسلمان  نيتر نييپانخست  ةمرتب  .1: بندي كرده است طبقه
نظـر اينـان    در. مرتبه در دوري از آفات اسـت  نيتر سالمحال  عين دركه  استمعاد  ةمسئلدر 
ر آنچه وعده و وعيد خدا بدان تعلق گرفته امري محسوس و جسماني است، يعنـي امـو   هر

كه از حواس بدني غايب است و ايـن محسـوس    نگرند يمهمچون امور دنيوي  اخروي را
كـس بـر آن    كه خداوند آن را مقدر كرده و هـيچ  دانند يمنشدن را به اقتضاي مصلحتي  واقع

  .)171 /9: ق1981 مالصدرا،( مصلحت علم ندارد
از باب وجود ذهني ي اخروي را ها المو  ها لذت ةهمدوم فهم كساني است كه  ةمرتب .2

بسا انسان در خـواب صـور    چهكه  ماند يمل خواب را ثَم ها آنل ثَم. نه وجود عيني دانند يم
حـال   عـين  درامـا   ملتذه و مؤلمه را بيابد كه از لذات و الم عيني و خارجي شديدتر باشـد و 

  ).همان( موجوديت عيني ندارد
كه در عالم  داند يمبه صور عقليه  صور محسوسه در شريعت را اشاره ،سوم ةمرتبدر  .3

كـه   دانند يمبسا اين صور محسوسه اخروي را از باب كنايه  چهعقول محض وجود دارد و 
  ).همان( در قالب حور، قصور، اشجار و انهار و ديگر چيزها بيان شده است
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ي است كه صور اخروي را عين صور دنيوي يعنـي صـور   ا مرتبهادراك  ةمرتبآخرين  .4
  ). همان( دانند يمقيقي و موجودات ثابت عيني ح

همـة  بـا  اسـت  آنكه معاد ركن عظيم دين و اصل عظيم حكمـت و عرفـان    رغم بهبنابراين 
ي متفـاوت و  هـا  برداشـت منزلت و اهميت و رفعتش و دقت متفكـران مسـلمان در تبيـين آن    

ألهين ضمن بيان صدرالمت. استي از آن ا نمونهمختلفي ارائه شده كه رويكرد اشراقي سهروردي 
كه در اصل وجود  كند يمي مذاهب مختلف در باب چگونگي معاد اشاره ها شهياندگزارشي از 

معاد ميان انديشمندان و فالسفه هيچ اختالفي وجود ندارد، آنچه محـل نـزاع اسـت چگـونگي     
م او غالب افكار فالسفه تنها متوجه معاد روحاني شده و هيچكدا ةحشر انسان است كه به عقيد
  :اند هشدنبه اثبات معاد جسماني موفق 

بأنواع  ةالمحال ةالمزين ةدون الجسماني، والجن الروحاني فقط، ألن أكثر الفالسفه معتقدون بالمعاد
 عندهم عن ادراك المعقوالت و الوصول الي الحقائق العلميـه  ةكناي وسلسبيلها هاليزنجبو  هايحل
   .)625 /2 :1981 مالصدرا،(
سهروردي جايگاه نفوس در معاد يا به حشر بـا   ةاساس نظري بربيان شد،  تر شيپچنانكه 

 صورت نفوس متنعم به نعمات روحاني و لقاي ربـاني  اين دركه  ،صفات و افعال الهي است
. هسـتند  ها آندارند كه اجرام آسماني ظلماني و نوراني مظهر   جايند، يا در مثل معلقه هست
با سهروردي موافقت دارد و قائل به معاد روحاني  خصوص بخش نخست صدرالمتألهين در

  .)172 /9: 1981 مالصدرا،(است 
أن «:در نظر مالصدرا وجود همان خير و سعادت است و ادراك وجود نيز سعادت ديگر

از وجـود درجـات    ).همـان ( »ةسعادخير و و الشعور بالوجود أيضا  ةخير والسعادالالوجود هو 
خلوص آن بيشتر  تر باشد قدر وجود شديدتر وكاملهر ؛ضعف دارد شدت ونقص به كمال 

وجودات است و پس  نيتر كاملتعالي  وجود حق ،اساس اين بر. و سعادتش برتر خواهد بود
در بين قواي عقليه و غضبيه و شهويه و حيوانيـه   .نفوس جاي دارند از آن مفارقات عقليه و

در نتيجه عشـق و لـذت و    و يدترعقليه شد ةوجود قو. مراتب جاري است سلسلهنيز همين 
خواهد بود و نفس عقالني با مفارقت از بدن به حقيقت ذات خويش  تر كاملسعادت آن نيز 

قيـاس خواهـد     قابـل  غيـر وصـف و    قابل  غيرو درنتيجه بهجت  گردد يمبدعش برمو ذات 
 :همـان ( اسـت  تـر  يضرورو  تر كاملو  تر يقوچراكه سبب اين نوع لذت و بهجت  ،داشت

كـه   ،عقليـه  ةقـو هم . اسباب لذت كه مدرِك و مدرك و ادراك باشند نيز چنين است). 173
بسـا   چـه . كـه معقـوالت باشـند    ،از ديگـر قواسـت و هـم مـدركاتش     تر يقو ،مدرِك باشد
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خيال منافرت داشته باشد و لذتي را به ارمغان نيـاورد   محسوسات و متخيالت براي حس و
معقـوالت  . آورند يمو اسباب لذت و بهجت را فراهم  اند عقل اما معقوالت همواره ماليم با

امـا تـا   . در دنيا اسباب حضور در عالم آخرت خواهد بود و معرفـت بـذر مشـاهده اسـت    
از قبيـل جهـل و مشـغول شـدن      ،مـوانعي  خاطر بهكه نفس در عالم دنيا حضور دارد  زماني

وانع در اثر مرگ از بـين بـرود و   كه اين م زماني. از درك معقوالت محروم است ،خود غير به
و ادراك  گيـرد  مـي نفس از بدن و قواي بدني مفارقت يابـد، معقـوالت موردمشـاهده قـرار     

 شـود  يمـ معقوالت حضوري و عيني خواهد شد و لذتي كه از حيات عقلي نصيب نفـوس  
حقيقت همان وجود و  دراين لذت  ).175 :همان( و برتر از هر خير و سعادتي است تر كامل

 الخصوص معشوق حقيقي و كمـال اتـم   عليوجود عقلي و  خصوص بهادراك وجود است 
رو چنين لذتي برترين  اينزا. واجبي كه حقيقت وجود و اشد مراتب وجود مااليتناهي است

كه نفس بـه   ابدي يمزماني چنين لذت و سعادت براي نفس تحقق . ستا ها لذتو باالترين 
 نيتر فيضعصور الهي و نظام وجود از شديدترين تا  عقليات محض دست يافته و موضوع

  : آن شود ةمرتب
 حقـائق بهو الوجود االستقاللي المجرد، و التصور للمعقـوالت، والعلـم    هاكمالالنفس و  ةفسعاد 

و ال تقاس هـذه اللـذات    ةو الذوات النوراني ةاالمور العقلي ة، و مشاهدهايعلاالشياء علي ما هي 
  ).180: همان( ةاللذات المكدر الي مايناله الحس من

است وجود ضعيف ذهنـي از معلومـات عقليـه دارد امـا     متحد كه با بدن  زمانينفس تا 
و مقربين را مشـاهده   شود يمكه مفارقت در رسد همين وجود ضعيف قوي و شديد  زماني

چنـين سـعادتي بـراي نفـس      و باالتر از مشاهده ايـن  شود يمو با قديسين همنشين  كند يم
   .)951 :1363 مالصدرا،( واهد بودنخ

نفوسـي كـه   : كـه شـيخ گفتـه بـود     شود يمانتقاد مالصدرا به شيخ اشراق از اينجا آغاز  ماا
، به مثـل معلقـه تعلـق    اند افتهنقص رهايي ي ةنتوانستند به كمال علم دست يابند هرچند از مرتب

 .ام فلكيـه هسـتند  علويـه و سـفليه يـا اجـر     هـاي  كـه مظهـر آنـان بعضـي از بـرزخ      رنديگ يم
و بـر انـوار ملكوتيـه    تفقه كه سهروردي با اينكه در معارف الهيه  كند يمصدرالمتألهين تعجب 

شدت توغّل كه در رياضات حكميه و فهم اسـرار و توجـه خـاص بـه      رغم بهدارد و اشراف 
 مالصـدرا، ( دارد يمـ ايـن قـول را بيـان    چگونه وجود عالمي غير از معقول و محسوس دارد، 

اسـاس اصـول و مبـاني     بـر مالصدرا در اين بحث در مخالفت با شيخ اشـراق  ). 40 /9: 1981
اخروي و دنيوي شده است كه در بحث بعد به  ةحكمت متعاليه قائل به عينيت صور محسوس
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 ةنظريـ كـه  است معتقد كامالن در علم و عمل   غيرخصوص نفوس  دراما . تفصيل خواهد آمد
  .)همان( آن را پذيرفت توان ينمعمالً اي مواجه است كه  يدهعداشراقي سهروري با اشكاالت 

پيوستگي طبيعي بـين اجـرام    ةعلّي يا وضعي يا عالق ةنبود عالق ها اشكال نيتر مهمكي از ي
موضـوع تخـيالتش در ايجـاد    مثابة  به ها آناز  تواند يمزماني نفس . فلكي و نفوس بشري است

كه هيچ نوع سـنخيتي نيسـت    وقتي. باشد ها آن يتي بينصور ملتذه و مؤلمه استفاده كند كه سنخ
چه نسـبتي بـين    ،عالوه هب). 623 /2 :1981 مالصدرا،( كار گيرد هرا ب ها آن تواند يمنفس چگونه 

نـه   نفس با جرمي خاص از اجرام فلكي وجود دارد تا الزم آيد نفس فقط به آن تعلـق گيـرد و  
ران ذات اجـرام فلكـي از عنصـر نيسـت چگونـه      كه مطابق نظر همين متفكـ  وقتيديگر اجرام؟ 

طبيعـي   ةبا جرمي كه داراي صورت تـام و كامـل اسـت عالقـ     تواند يمجوهر نفساني صوري 
است چگونه جرم محدود  نهايت بيحيث كميت شمار نفوس نزد آنان ازآنجاكه ازداشته باشد؟ 

   .)44 /9 :1981 مالصدرا،(؟ شود يمپايان آنان  بيموضوع تصرفات وتصورات ادراكي 
استعدادي غير از آنچـه بـراي ديگـري     شايد گفته شود در برابر هر تعلق و تصوري قوه و

نهايـت   ي بـي هـا  شـكل بـراي   نهايت بيرو در يك جرم استعدادهاي  ازاين. وجود دارد هست
گونـه نفـوس بـه اجـرام      بر فرض اينكه ايـن . تحقق دارد، اما فساد اين سخن هم روشن است

آئينه و موضوع تخيالتشان استفاده كرده باشند، اما صور  ةمنزل بهه باشند و از آن فلكي تعلق يافت
محـال  . تخيالت افالك باشند نه متخيالت نفـوس انسـاني   توانند يمتمثل يافته در افالك فقط 
و رنج و دردآور و اوهام تاريـك و وحشـتناك يافـت     ي شرها ئتيهاست كه در اجرام فلكي 
عمل به حساب آيند و با فرض پـذيرش ايـن    ذاب متوسطان در علم وشوند تا اسباب براي ع

 تخـيالت دروغـين و   پسـت و و هيئـت  ملكـات   شود يمنظريه آنچه سبب عذاب اين نفوس 
  ).45 :همان( نه صور مطابق با واقع استارزش آنان  بيهاي  نظريه وعقايد باطل و آرا 

حـق آن اسـت كـه صـورت      كـه  اسـت  سهروردي آوردهنظرية نقد ادامة صدرالمتألهين در 
 كه صاحب شـريعت  آنچنان ،عالم آخرت بختان در تيرهآور براي سعادتمندان يا دردآور براي  لذت

كـه مظاهرشـان همـان نفـوس     باشـد  بلكـه قـائم بـه ذات    نباشد قائم به اجرام فلكي  ،وعده داده
ديگـر بـر    تازجهـ  و شـوند  يمـ جهت از نفوس صادر  كه ازيك بختان هستند سعادتمندان و تيره

  .)همان( چشند يمو از صور زشت الم را  ابندي يمو از صور نيك لذت  گذارند يمنفوس تأثير 
مبني برآنكـه  الدين عربي  محيكالم  ،شيخ اشراق ةنظريصدرالمتألهين پس از نقل و نقد 

در هيچ جرمي از  دهد يمبختان را تشكيل  صور اخروي كه بهشت سعادتمندان و جهنم تيره
لكي يا غير اجرام منطبع نيست بلكه صوري معلق از خود نفس و موجود در نفـس  اجرام ف
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الدين هم در قوس نزول و هم در قـوس   ييمح. است در تأييد قول خويش آوردهرا  هستند
برزخي كه ارواح پس از مفارقـت  . يكسان نيستندصعود قائل به برزخ است و اين دو برزخ 

دي در قوس صعود وجود است و اين بـرزخ غيـر از   برزخ صعو شوند يماز بدن بدان وارد 
هرچنـد هـردو بـرزخ عـالم     . شوند يمبرزخي است كه اجسام و اجرام مجرده در آن يافت 

  .)46: همان( روحاني و جوهر نوراني غير مادي هستند
  

  قصور در بيان معاد جسماني
 نظـر  بـه مـا  ا. سهروردي در خصوص معاد روحـاني بـود   ةآنچه تا اينجا بيان شد نقد نظري

در . از تبيين معاد آنچنانكه در شريعت حقه آمده قاصر اسـت  معاد روحاني ةصدرا نظريمال
معارف الهيه به صراحت از معاد جسماني و عينيت بدن اخروي با بدن دنيـوي سـخن بـه    

  :كه كند يممالصدرا تصريح . ميان آمده است
فالنفس هذه النفس بعينها و البـدن هـذا    ،دنابان المعاد في المعاد هو هذا الشخص بعينه نفسا و  

لو رأيته لقلت رأيته بعينه فالن الذي كان في الـدنيا و ان وقعـت التحـوالت و     ثيحبالبدن بعينه 
  .)599: 1363 مالصدرا،( التقلبات

نه معاد روحـاني   عقل صحيح اعتقاد مطابق با نص صريح شريعت وكه تأكيد دارد بر اين وي 
نه معاد جسماني عنصري صرف را كه  و تابد يمرا بر  ،ن بدان معتقدندكه اكثر فيلسوفا ،صرف

، لـذا خـود بـه ضـرورت     )166 /9 :ق1981 مالصدرا،( اند رفتهيپذعموم فقها و محدثين آن را 
بـرده و در   پيحركت به سوي طرح وحياني معاد جسماني در راستاي تطابق تام با معاد قرآني 

بازگرداندن روح پس از جدايي از بدن به بدني مثـل  ستاخيز در ر :سدينو يم هدايه اثيريهشرح 
زيرا  پس واجب است ما اين معاد را تصديق كنيم،. است همان كه در دنيا داشت امري ممكن

گونـه اسـتبعادي در آن نيسـت، بلكـه      از ضروريات دين است و انكار آن كفري روشن و هيچ
نسان تعلق يافته است بيشـتر اسـت از بـار    استبعاد و تعجب در مورد بار اول كه روح به بدن ا

   .)381: تا مالصدرا، بي( و دوباره به آن بازآيد شوددوم كه از بدن جدا 
معـاد جسـماني از   مسـئلة  مالصدرا براي اثبات عينيت بدن اخروي با بـدن دنيـوي در   

وي پس از تمهيد مقدمات و بيان اصـول   .ديجو يماصول و مباني حكمت متعاليه استمداد 
و كنـد  اگر كسي در اين اصول تدبير و تأمـل  : ديگو يمگيري  نتيجهعنوان  بهخويش سفة فل

طالب حق و حقيقت باشد و به عادات ذهني خويش تعصب نداشته باشـد هـيچ ترديـدي    
محشور خواهد شد و آنچه عيناً  ـ يعني مجموع نفس و بدنـ  نخواهد كرد كه همين انسان
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رت همين بدن خاص مشهود است نه بدن ديگري غيـر  صو به شود يمدر قيامت برانگيخته 
 شـود  يمـ صورت همين بـدن ديـده    بهباشد  چه هرخواه عنصري باشد خواه مثالي،  از اين،

از بيان مالصدرا آشكار است كه نزد او مهم نيست كه بـدن   ).196 /9: ق1981 مالصدرا،(
 »اين همان اسـت « اخروي چه خصوصياتي داشته باشد، بلكه آنچه مهم است اين است كه

وأن البدن المعتبـر فيـه مـبهم ال     بدنهبتشخص كل انسان يكون بنفسه ال « محفوظ باشد، زيرا
نفسـه بدنـه   كلما يتعلـق ب  ... ةتعين وال ذات ثابت ةتحصل له اال بنفسه و ليس له من هذه الحيثي

از توجه پيشين فالسفة نظر مالصدرا  بهاين همان چيزي است كه  .)200: همان( »الذي كان
چنانكه از اين عبارت پيداست، بنابر يكي از اصول مهم حكمت متعاليـه   .بدان غافل بودند

وجـودي و صـورت مقـوم او را دربـر دارد و     نحـوة  تشخص هر بدن به نفس اوست كـه  
مالصـدرا فرقـي    رو ازايـن  .ستا ها آنتشخص بدن و اعضاي بدني نيز به نفس جاري در 

مـالك وحـدت در دنيـا و    . نـد يب ينمـ دن و اعضاي اخـروي  بين بدن و اعضاي دنيوي با ب
آنچه در شخصـيت و حقيقـت انسـان معتبـر     . آخرت نزد او نفس و شخصيت انسان است

 ،چه ماده صغير باشد و چه عظيم ،ي تعلق يابدا مادهاست نفس اوست نه بدن، نفس به هر 
كالجبل االحـد   ضرس الكافر«: فرمود) ص(رو اگر رسول خدا  اينزا .همچنان خودش است
مـالك وحـدت   . ي تغييـر هويـت شخصـي انسـاني نيسـت     به معنا» يا اهل الجنه جرد مرد

. شـود  يمنيت اعضاي اخروي با اعضاي دنيوي يعينه باقي است و همين سبب ع هحقيقت ب
هويـت   غيريت شخصـيت و موجب تبديل و تغيير و تجدد جسم در طول حيات شخص 

  .)746و  627 /2: 1981 مالصدرا،( شود ينمانساني 
 ها آن ةحاصل آنكه صدرالمتألهين ابدان اخروي را از لوازم نفوس اخروي دانسته كه رابط

سايه و صاحب سايه است و به اعتبار جهات فـاعلي و بـا اراده و تصـور     ةبا نفس مانند رابط
 ،راينبناب. نقش ندارد ها آنجهات استعدادي در تحقق  قابلي و ةو ماد كنند يمنفس تحقق پيدا 

ملكـات و اخـالق و    بـه حسـب  هر جوهر نفساني مفارقي مستلزم يك شبح مثالي است كه 
لذا بدن اخروي . شود يماز او ناشي  استعدادها و حركات مواد ةعوارض نفساني بدون مداخل

  .)21 /9: 1981 مالصدرا،( معيت وجودي دارند و نفس مانند معيت الزم وملزوم
  
  گيري نتيجه

 ،روردي جايگاه نفوس در معاد يا به حشر با صفات و افعال الهي اسـت سه ةنظريحسب  بر
و يا در مثل معلقه جـاي   ،اند يربانصورت نفوس متنعم به نعمات روحاني و لقاي  اين دركه 
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بخـش   ةدربـار  صـدرالمتألهين . هستند ها آنكه اجرام آسماني نوراني و ظلماني مظهر  ،دارند
ربان است، با سهروردي موافقت دارد و قائل بـه  مق كه مخصوص نفوس كامالن و ،نخست

انـد بـه    نتوانسـته كه مخصوص نفوسي است كـه  ،بخش دوم  ةدرباراما . معاد روحاني است
علي يا وصفي يـا   ةعالقاو نبود . مالصدرا با سهروردي موافق نيستي أريابند،  دستكمال 
ـ  يجـد پيوستگي طبيعي بين اجرام ملكـي و نفـوس بشـري را از     ةعالق  نيتـر  مهـم و  نيرت

كه اين نظريه متضمن مخالفت با  رديگ يمسهروردي دانسته و نتيجه  ةعقيداشكاالت وارد بر 
ي غيـر جسـماني را كـه باعـث نقوشـي در خيـال       ها صورتظواهر متون ديني است چون 

  .غير مالئم شمرده است هستند، منشأ آثار مالئم و
اعم از اينكه از سـعدا باشـد يـا از     ،نيكه نفس انسا رسد يممالصدرا خود به اين اعتقاد 

نيـاز   بـي از بـدن عنصـري    رسـد  يمـ معيني از كمال طبيعي خود  ةكه به مرحل اشقيا، هنگامي
موقعيتي كه در روان آدمي  ،در اين هنگام به كمك نيروي تخيل. كند يمو آن را رها  شود يم

حـال كـه    عين درو اين بدن  تا بدن جديدي براي خود بسازد كند يمدارد، توانايي پيدا ممتاز 
يي از قبيل بيمـاري،  ها يژگيوجسم است، جسم اخروي است و برخالف بدن دنيوي كه با 

،از خصوصيات متقابلي برخـوردار  شود يمتزاحم حجمي، رشد، فرسودگي و مرگ شناخته 
رنج و يـا آسـايش اخـروي و     ةاسبابي است كه در متون ديني آمده و ماي ةكلي أاست و منش

سو نفس در بدن دنيوي و اخـروي   حال به جهت اينكه ازيك عين در .اند شدهقلمداد  برزخي
چـه كـه    هرماده  ،بنابراين ،به نفس است حقيقت انسان نيز با هر بدني كه باشد يكي است و

هماني شـخص فرقـي ايجـاد     ، در ايننهباشد، خواه بزرگ يا كوچك، شكل آن تغيير كند يا 
عين بدن و مطـابق متـون دينـي     ةن نظر و لوازم آن را مستلزم اعادصدرالمتألهين اي .كند ينم

  .خود را طي مقدماتي تقرير كندنظرية دانسته و كوشيده است تا 
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