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در طول تاریخ ،تجسم اعمال مخالفان و موافقاای رسراخد داهااس اراد.
مالصدرا بساراس مبای حکماد مااالهاس  -از جملاس اصاالد وجاود ،تکاکه
وجود ،تکخص وجود ،حسکد جوهسی یفس ،فاعلهد یفس ،تجسد خهال و خلق
صور بدون مکارکد ماده – تجسامپاییسی کسدارهاا را تبهاه یماوده اراد .در
مقابل ،مسحوم مجلس بس هدت و با تاصب تمام یس تنها قائالن بس تجسم اعماال
را تکفهس یموده بلکس با ارائۀ ادلس ،آن را مسالزم محال م داید.
در ای مقالس ،بس ارزیاب ای دو یظس ،یقاط مکاسک و ماوارد قاوت و فاا
آیها پسداخاس م هود .یگاریده یظسیۀ مالصدرا را پییسفان م یابد و دررا آن را
با بسهان اثبات م یماید.

واژگان کلیدی :تجسم اعمال ،حکماد مااالهاس ،حسکاد جاوهسی ،جاوهس،
* دانشیار دانشگاه باقرالعلوم
** دانشیار دانشگاه باقرالعلوم

.
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*** دانشجوی دکتری مدرسی معارف اسالمی دانشگاه باقرالعلوم

.

011

بررسی تجسم اعمال از دیدگاه مالصدرا و عالمه مجلسی

عسض ،قوۀ خهال ،صدرالماألهه  ،عالمس محمدباقس مجلس .
مقدمه

ایمان بس آخست در قسآن همرنگ ایمان بس خادا قاسار داده هاده اراد و ،در
یاهجس ،مباحث ،هبهات و رؤاالت مسباوط باس آن از جایگااه ممااازی بسخاوردار
خواهند بود .بسای مثال ،تبهه موفوعات چاون خلاود بهکاد و جهانم ،هاد
خداویاد از کهفاس ،و تفااوت کهفسهاای دیهااوی و اخاسوی همااره ماورد عنایااد
صاحبنظسان بوده ارد .تجسم اعمال موفوع محوری در حل هابهات اراد و
در آن بااا دو یااوک تفکااس روبااسو هساااهم .از ی ا

طااس  ،صاااحب جااام تااسی

دائرۀالمعارف هها  :عالمس محمد باقس مجلس (ره) تجسم اعمال را بسهدت ایکار
دیگاس ،حکاهم رسایقادر

م یماید و مااقدان بس آن را تکفهس ما کناد و از طاس

صاحب حکمد مااالهس با بهسه رسفا از راخاار عقالی بس اثبات تجسام اعماال
م پسدازد .اثبات تجسم اعمال ،افزون بس ثمسات یظسی ،اثاسی عمهاق و عملا در
حهات ایسای دارد .بدی ربب ،پسداخا بس یظسیات مخال

در ایا موفاوک و

یافا بهاسی ایده فسوری م یماید.
 .1اصول حکمت متعالیه و جایگاه آن در اثبات تجسم اعمال

مبای صدرای را در دو رسوه مهم م توان جای داد.
 .1-1مبانی بعید و ارتباط آن با موضوع تجسم اعمال

ای مبای مساقهماً تجسم اعمال را اثبات یما کنناد بلکاس اصاول دیگاس کاس
مساقهماً در تبهه تجسم اعمال یقش دارید بس ای اصاول ارااوارید .ایا اصاول
عبارتایداز :اصالد وجود ،تکخّص وجود و تککه

وجود.
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اصالد وجود (صدرالدین شیرازی ،الف ،2831ج - )231 :9کس اصالاالصاول در
حکمد مااالهس ارد  -خطوط کل بحث را روه م کناد و تکهاسرااه باسای
تککه

و تکخص وجود ارد.

تکخص وجود (همان ،ج )231 :9عبارت اراد از یحاوۀ وجاود خاا

 ،چاس

مجسد و چس مادی .عوارض مکخصس از عالیم وجود هخص و لوازم آن هسااند،
یس مقومات آن .پس ،با وجود ثابد مایدن هوید عهن ممکا اراد هاخص باس
هخص دیگسی تبدیل هود و رسِّ ای تساوق بس وحدت وجود بسم رسدد و تکثس
اعاباری مخل بس وحدت ذات یهسد بلکس بس مساتب مکک
تککه

داللد دارد.

وجود (صدرالدین شیرازی )111 :2831،یا ذومساتب بودن آن بسخوب از

عهدۀ تبهه کثست عالم بسم آید و مساتب هدید و فاه

را کس بس مبناای وجاود

اصهل پ ریزی هده توجهس م یماید و خود مبنای مهام باسای حسکاد جاوهسی
بسهمارم آید.
 .2-1مبانی قریب و نقش آن در اثبات تجسم اعمال

مساد از ای دراس مبای همان اصول ارد کس مالصدرا در اثبات تجسم اعمال
بس یحو مساقهم بس کار م رهسد:
 .0صورت عامل تحصل و ههئهد ه ء ارد (صدرالدین شییرازی-141 :2812،
141؛ همو :2839 ،ج)831-832 :3
 .2وحدت هخصهس (همو ،الف  ،2831ج)233-239 :9
 .3یفس جام عوالم رسرایۀ وجودی ارد (همان ،ج)291-294 :9
 .4حسکد جوهسی (صدرالدین شیرازی193-191 :2429 ،؛ همو ،الیف  ،2831ج:9
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)231
 .5فاعلهد یفس (همو 114 :2833 ،و )891-892
 .6قهام صدوری صور ادراک بس یفس (همیو ،الیف  ،2831ج294 :9؛ ابینسییاا،
 ،2831ج)811-818 :8
 .7تحصل صور و مقادیس بدون مکارکد ماده (صدرالدین شیرازی-111 :2833 ،
118؛ همو ،الف )891-833 :2814
 .8تجسد قوۀ خهال (همو ،الف  ،2831ج)292 :9

از دیدراه صدرالماألهه  ،قوام هس موجودی بس صورت آن ارد کس مبدأ فصال
اخهس آن موجود ارد و فصول و اجناس دیگس بسمنزلس لوازماید ،یس عامل قوام .باس
عبارت  ،هس چند ایسان در دوران حهات دائماً مادۀ بدیش در حال تغههس ارد ول
هوید و حقهقاش بس صورت کس همان یفس اورد محفوظ م مایاد و تکاخص
م یابد .یفس ایسای با حفظ وحدت بس اثس حسکد جاوهسی از مساتاب فااه ،
یان از ابادای حدوث ،بس مساتب هدیدتس م ررد و جاوهس ایساای از درجاات
باالتس و عوالم باالتس بسخوردار م رسدد؛ ی

حقهقاد واحاد باس هماه وحادت

هخص حافظ مساتب ارد.
ایسان تنها موجودی ارد کس جام اکوان ثالثس و عه ای رس مستباۀ طبهاا ،
مثال و عقل ارد؛ مقصود از اکوان ثالثس کون طبها  ،کون یفسای و کون عقل
ارد .یفس در ط مساحل حسکد از پسدتسی مساتب بس عال تسی مساتب  -کس
عقل فاال ارد  -م ررد( .سبزواری)231 :2839 ،

خداوید مااال یفس ایسان را بس رویسای آفسیده کس قدرت بس ابداک صورتهای

سال هفتم ،تابستان  ،4931شماره مسلسل 41

013

غایب از حواس (اصل فاعلهد یفس) بدون مکارکد مواد (اصل تحصل صاور و
مقادیس بدون مکارکد مواد) را دارد .بنابسای یفس در ذات خود عالم مخصو
از جواهس و اعساض دارد.
از دیدراه صدرالماألهه  ،یفس کس در ابادای پهادایش جسماانی اراد در اثاس
حسکد جوهسی بس مستبۀ خهال م ررد ،یان صور ادراک را خلق م کند (اصال
قهام صدوری صور ادراک بس یفس) .الباس ،ای مبنا مبان بس اثبات تجسد قوۀ خهال
ارد.
مالصدرا با دالیل مااددی تجسد خهال را اثبات م یماید .وی بس ای باور ارد
کس هس یفس در قوۀ خهال در مساحل ابادای  ،صور را در صاق ذات خاود خلاق
م کند .لیا ،ای صور هم مثال و هم مجسدید .اما در مساحل قویتس ،یفس قادر بس
خلق صور در عالم خارج و بهسون از صق مثال و خهال ماصل خود م باهد کس
در اصطالح بس آن «خهال منفصل» رفاس م هود.
مال صدرا در ارفار (صدرالدین شیرازی ،الف  ،2831ج )293 :9بس ای باور ارد
کس یفس در قهامد کبسی از طسیق قوۀ خهال با تصور بدن خود ،بادون مکاارکد
ماده ،آن را در عالم خارج ایجاد م کند .از هواهدی کس بس ای ادعا م توان آورد
خلق صور مادی در عالم خارج بس ورهلۀ اولهای اله ارد.
از منظس حکمد مااالهس ،قوۀ خهال  -کس جزء حهوای ایسان اراد  -جاوهسی
ارد مجسد کس با فساد و فسوپاه بدن از مهان یم رود بلکس همساه یفاس یاطقاس
باق م ماید( .صدرالدین شیرازی143 :2812 ،؛ همو)118 :2833 ،

عجب الییب (همو )113 :2429 ،امسی فاه الوجود ارد کاس ،باا ارااناد باس
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حدیث ،باد از مفارقد یفس وارد عالم آخست م هود و بس مانای دیبالس م باهد.
مالصدرا (همو )818 :2833 ،آن را قوۀ خهال م داید کاس بااد از جادای یفاس از
بدن ،ذات خویش را در عالم بسزخ ادراک م کند و بدی ماناراب باا درجاات و
کماالت و رذایل کسبهدۀ رتبۀ وجودی از او صادر و خلق م رسدد .اعاقاادات،
یهات و کسدارها یوک خلق و فال یفاس را تاهاه ما کناد .فااایل باس صاورت
یامدها و لیات بسزخ و اخسوی ،و مااص و رناهان و رذایل بس صورت مار و
عقسب و عیابها از یفس در مستبۀ خهال منفصل صادر م رسدد کس ایا اماس ،در
واق  ،تبهه عقالی از تجسم اعمال ارد ،کس بساراس بسهاری از آیات و روایات
بس ورهلۀ بسهاری از مافکسان ارالم پییسفاس هده ارد.
 .2دیدگاه مجلسی در تجسم اعمال

قبل از بهان ادلۀ عالمس مجلس (ره) در ای باب ،آهنا هدن با رااخاار فکاسی
عالمس در مواجهس با عقل و یقل فسوری ارد.
 .1-2بررسی رویکرد عالمه مجلسی در مواجهه با عقل و نقل

از یظس عالمس مجلس  ،عقل قوۀ ادراک به خهس و هس بوده ،ملکاسای در یفاس
ارد کس بسایگهزایندۀ آدم بس روی ایاخاب خهسات و مناف و اجاناب از هسور و
زیانهارد( .مجلسی ،2811 ،ج)99 :2

عالمس مجلس عقل را مناط تکله
قوۀ عقل ارد کس درجات تکله

و ثواب و عقاب م داید و بس اعاقاد او ،با

تفاوت ما کناد( .همیان ،ج )211 :2اماا پاراخ

عالمس در قبال ای پسرش کس «آیا ادراک عقل ماابس ارد یاا خهاس» منفا اراد،
زیسا بس یظس عالمس مجلس  ،چس بسهار پهش م آید کس عقال در ادراک خاود خطاا
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کند و ،بنابسای  ،تنها بس عقل باید اعاماد کسد و آن را ماابس دایسد کس موافاق باا
قایون هسیاد باهد( .همان ،ج)214-218 :2

بس عبارت دیگس ،در یظس عالمس مجلس  ،اعاماد بس عقول و آرا ،بادون مساجااس
بس هسک ،فارد و ب ارزش ارد و همواره ربب رمساه هدن و رمساه کسدن ارد.
(مجلسی)23 :2419 ،

وی در هسح حدیث بس ای یاهجس م ررد کس ائمس دی

باب عقل را بااد

از ماسفد امام بساساید و امس یمودهاید کس در جمه امور از ایکان تباهد کنند و از
تکهس بس عقول یاقصس در جمه مسائل یه کسدهاید( .همو ،2831 ،ج)828 :1

ظاهساً ،در تنها مسئلسای کس مجلس بس عقل حق یظس م دهد ماسفد اماام
ارد و بس یظس او ،باد از ماسفد امام بایاد عقال را تاطهال کاسد و دیگاس باس آن
رجوک یکسد ،مگس اینکس موافق قول امام باهد( .همان ،ج)824 :1

همچنه  ،باید افزود کس مجلس تنها منبا اخای مساائل اعاقاادی را روایاات
اهلبهد

دایساس ،عقل بکس را از فهم ای مسائل قاصس و یاتوان ما هامارد و

م روید« :پناه بس خدا ،ارس مسدم در اصول عقایدهان بس عقلهایکان تکهس کنند ،در
ای صورت ،در مست جهالد حهسان م هوید( ».مجلسی)23 :2419 ،
 .2-2دالیل عالمه مجلسی در رد نظریۀ تجسم اعمال

عالمس مجلس از جملس مخالفان یظسیۀ تجسم اعماال اراد و در مواجهاس باا
آیات و روایات دال بس تجسم اعمال ،رویکسدی تأویل اتخاذ کسده اراد و ایا
دراس از آیات و روایات را بس وجوه حمل و تفسهس یموده ارد.
الباس ،باید رفد کس مجلس با اعاقاد بس اینکس فهم کامل همۀ آیاات و روایاات
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بسای ما ممک یهسد ،بارها از کسای کس بسمنظور هماهنگ کسدن آنها باا یافااس-
های علم و فلسف بس تأویال احادیاث پسداخااسایاد یاا روایاات را باس خااطس
یارازراری با مبای علم ایکار کسدهاید ایاقاد م کند( .طارمی)239 :2831 ،

وی در ای باره چنه م روید ...« :تاویل ظاواهس االخباار بمحاال االراابااد
باهد ع االرهاد( ».مجلسی ،2811 ،ج)281 :3

تاویل احادیث و دور کسدن آیها از مانای ظاهسی آیها تنها بس ای دلهل کاس باا
ذهنهد ما یارازرار ارد بس صواب یهسد.
از یظس مجلس  ،ارس باب تأویل را بدون رعاید مالکهاای فهام الفااظ پاهش
رهسیم ،دیگس حدی بسای تأویل یم توان هناخد و هس کاس ما توایاد بسارااس
مؤلفسهای ذهن خود در ای راه پهش رود .در ای صورت ،زبان تفهاهم و تفااهم
از به م رود و از آن باالتس ،ای رویس تأویالت راس از الحااد درما آورد .عالماس
مجلس دقهقاً بس همه دلهل یگسان بوده ،م روید« :اول األلحاد رلوک الااویل م
غهس دلهل( ».طارمی)291 :2831 ،

با ای همس ،یم توان رفد کس مجلس با هس رویس تأویل مخاال

اراد .وی

تصسیح م کند کس در صورت فسورت ،راه جز تأویل باق یم ماید( .مجلسیی،
 ،2811ج)32 :3

بنابسای  ،هاید باوان رفد :عالمس مجلس در مورد مسئلۀ تجسام اعماال یهاز
بساراس فسورت ،بس تأ ویال و توجهاس آیاات و روایاات دال باس تجسام اعماال
پسداخاس ارد.
با ذکس ای مقدمس ،بس رساغ ادلسای م رویم کس عالمس مجلس بساراس آیها باس
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رد یظسیۀ تجسم اعمال و تأویل ادلۀ یقل دال بس آن پسداخاس ارد.
 .1-2-2تنافی مسئلۀ تجسم اعمال با معاد جسمانی :یک از دالیلا کاس عالماس
مجلس بس رد یظسیۀ تجسم اعمال آورده ،ای ارد کس وی اعاقاد بس تجسم اعمال
را یارازرار با مااد جسمای دایساس و قول بس تجسام اعماال را مساالزم مثاال و
روحای دایسا مااد م همارد.
قسما از عبارت عالمس مجلس در ای باره چنه اراد ...« :پاس ،در اصال
مهزان هک یهسد و ایکار بالکلهس کفس ارد ،اماا در مانا آن خاال

اراد... .

باا رفاساید :اعمال حسنس مصور م هوید بس صورتهای یورای یهکو ،و اعمال
رهئس مصور م هوید بس صورتهای تاری

و رهاه ،و آیها را با یکدیگس وزن م -

کنند ،و باا بس تجسم اعمال قایلاید و م رویند :باس اعاباار اخااال

یکائات،

ایقالب حقایق جایز ارد ،چنایچس علم و ماسفد در عاالم رؤیاا باس آب و هاهس
مصور م هود ،و ای رخ از طسیق عقل بسهار دور ارد و با مااادی کاس اهال
ارالم قایلاید ،موافقد یدارد ،زیسا ایکان بس عود همه بدن قایلاید و بس اخاال
یکئات قایل یهساند و با ای حال ،قول بس ایقالبِ حقایق رفسطس ارد و اقسب بس
عقل آن ارد کس حق تاال مناربِ آن اقوال و افاال و اخالق از جاواهس چهازی
خلق کند از صور حسنس و قبهحس کس حس و قبح آیها مصور و ماای رسدد .بلا ،
با میهب کس موافق ارد کس مااد را در عالم خهال و مثال و اجساد مثالهس قایال
باهد( »... .مجلسی)494-498 :2881 ،

نقد و بررسی :یک از رؤاالت بسهار مهم کس در مورد مااد مطسح ارد ای
ارد کس پس از مسگ و مفارقد از بدن ،آیا ایسان بدون حاور جنبۀ مادی خاود
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بس عالم آخست ملحق م رسدد و از آالم و لیات اخسوی بسخوردار م هاود و یاا
ای امس با همساه جسم مادی صورت م رهسد.
در پارخ بس ای رؤال ارار  ،چند دیدراه عمده و مطسح وجود دارد کاس باس
مهمتسی آیها م پسدازیم.
دیدگاه اول :تنها باد غهسمادی ایسان کس همان روح اراد ماااد دارد و پهکاس
جسمای و باد غهسمادی ایسان دارای مااد یهسد .قایالن بس ای دیدراه اصطالحاً
بس مااد روحای مااقدید.
دیدگاه دوم :دیدراه عمده دیگسی کس در مهان ماکلمان اراالم درباارۀ ماااد
مطسح ارد اعاقاد بس مااد جسمای ارد .مطابق ای دیدراه هم باد جسامای و
هم باد روحای ایسان دارای مااد ارد.
عالمس مجلس از جملس کسای ارد کس قایل باس ایا دیادراه ما باهاد .وی
مااقد ارد کس در عالم آخست هم باد مادی و هم باد غهسمادی ایساان ،هاس دو،
مااد دارید .از یظس مجلس  ،اعاقاد بس مااد جسمای از فاسوریات دیا اراد و
ایکار آن ممک یهسد ،چساکس تصسیح آیات قسآن بس ایا موفاوک تأویالیاپاییس
ارد و احادیث در ای باب بس تواتس ررهدهاید بس رویسای کاس یما تاوان آیهاا را
ایکار یمود .وی از فالرفس غهسمسلمان (مالحدۀ الفالرفس) کس ای مااد را باس پایاۀ
قاعدۀ «اماناک اعادۀ مادوم» رد م کنند ایاقاد م کند و مدع ارد کس ایا راسوه
بسای اثبات ای قاعده بسهان یهاوردهاید و تنها هبهسهای را مطاسح کاسدهایاد کاس
هسکس با دیدۀ بصهست در آن بنگسد و تقلهد مافلسفان را تسک یماید ،فا

ایا

مطالب بس وی روه م هود( .مجلسی ،2811 ،ج )43 :3قسما از عبارت مجلس
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در ای باره چنه ارد« :بدان کس قول بس مااد جسمای کس جمهور مسالمایان باس
آن اتفاق دارید از فسوریات دی ارد و کسای کس مااد جسمای را ایکار کنناد
در زمسۀ مسلمایان یهساند و آیات قسآن یص در مااد جسمای ارد و باس تأویال
بسدن ای آیات ماقول یهسد و اخبار دال بس مااد جسمای بس حد تواتس ررهدهاید
بس یحوی کس امکان رد و ایکار آیها یهسد»( .همان)

0

همانرویس کس ریهد ،عالمس مجلس بس پایۀ اینکس تجسم اعمال را مناف مااد
جسمای م داید و اعاقاد بس تجسم اعمال را مسالزم روحاای و مثاال و خهاال
دایسا آن م پندارد ،قول بس تجسم اعماال را باس دور از حکام عقال و مخاال
فسوریات دی قلمداد م کند ،در حال کس ههچ منافات به قول بس تجسم اعماال
و عقهده بس مااد جسمای  -کس جمهور مسلمایان بس آن مااقدید  -وجاود یادارد.
مساجاس بس آثار بزررای کس مااقد بس تجسم اعماالایاد یهاز ایا مطلاب را تأیهاد
م کند .در اینجا ،ذکس کالم امام خمهن (ره) کس بس هماه مطلاب اهااره ما کناد
خال از فایده یهسد .ایکان م فسماید:
در این مقام ،کالم غریبی از بعضی محدثین جلیل صادر شده است کتذ رکتر
نمودن آن اولی اس و آن ناشی از آن اس کذ گمان کردند منافات میباشد بین
قول بذ تجسم اعمال و قول بذ معاد جسمانی ،با اینکذ این مطلب مؤکّد آن است .

« .0اعلم ان القول بالمااد الجسمای ممّا اتفق علهس جمها الملّهاه  ،و هاو ما فاسوریات
الدی  ،و منکسه خارج م عداد المسلمه  ،و اآلیات الکریمۀ ف ذل
االخبار فهس ماواتسه الیمک ردها و الالطا فهها».

ناص ۀ ،الیاقال تأویلهاا و

بررسی تجسم اعمال از دیدگاه مالصدرا و عالمه مجلسی

001

 ...در هر صورت ،صرف کردن امثال این آیات و روایتات را از اتاهر دتود ،بتا
آنکذ مطابق برهان قوی اس کذ در محل دود مقرر اس  ،بذ مجرد آنکذ بذ عقتل
ما درس در نمیآید و مطابق با مذهب حکما و فالسفذ اس  ،مستحستن نیست .
بهترین امورْ تسلیم در محضر قتد کبریتایی حتق و اولیتای معنتومین است .
(دیمنی [امام])914 :3131 ،

مالصدرا ،با وجود طسفداری از یظسیۀ تجسم اعمال و ذکس ادلۀ عقلا و یقلا
آن ،یس تنها مااد را روحای و مثال صس

یم داید ،بلکس خود قائل بس یظسیۀ مااد

جسمای و روحای ارد.
یاهجس آیکس یظسیۀ تجسم اعمال با یظسیۀ مااد جسمای  -کس از روی مالصدرا
و پهسوایش مطسح رکاس  -پهویدی یارسسان دارد ،زیسا بس یظس مالصادرا ،ماناای
حکس جسمای آن ارد کس یفس هس کس با ملکات یها

یاا بادی کاس در طاول

حهات خود کسب کسده ارد ،پهکس درخورِ آن ملکات را م آفسیند ،بدی صورت
کس خویها و ملکات یه

بس صورتهای یهکو و زیبا ماصور و مامثل م رسدد و

ملکات و خویهای یاپسند بس صورتهای زهاد و کسیها مامثال ما رسدیاد.
بنابسای  ،از یگاه مالصدرا ،با پهکسپییسی کسدارها و باورهارد کس مااد یاا حکاس
جسمای آدمهان تحقق م پییسد.
بنابسای  ،با اثبات تجسم اعمال و مجازات تکاوین  ،در حقهقاد ،ماااد و
حکس جسمای ثابد م هود و « قااوت صحهح عقل بس مااد جسمای حکم
م کند ،بدون اینکس از درک ای

امس ماطل بماید( ».صیدرالدین شییرازی،2831 ،
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 .2-2-2وهمی بودن حقایق اخروی پیامد پذیرفتن تجسم اعمال :یکاۀ دیگسی کس
در ای بهان عالمس و بهایات دیگس وی بس چکم ما خاورد ایا اراد کاس ایکاان
خهال دایسا مااد و امور اخاسوی را مسااوی پناداری و وهما ایگاهاا آیهاا
م داید .بس عبارت دیگس ،عالمس در عبارت «جسد آخست را از اجسام مثال قاسار
داده و آن را جزء امور خهال بس حساب آورده» از خهال ،مانای مااار

آن را کس

مقااای «وهم» ارد منظور کسده ارد .دلهل ای امس ای ارد کس عالمس مجلس
به قوۀ خهال در عالم دیها و خهال در عاالم آخاست تفااوت قایال یهساد .لایا،
تفاوت به امور خهال در عالم دیها و امور خهال در عالم آخست یم بهناد و ،در
یهاید ،مهان خهال ماصل و منفصل فسق یگیاهاس ارد.
نقد و بررسی :از یظس مالصدرا ،در آخست  -باسخال

دیهاا  -قاوۀ خهاال باا

حواس ظاهسی تفاوت یدارد بلکس یگایس م هوید .بنابسای  ،در دیها ،صاور خهاال
در مقایسس با صور حس تأثهس عهن یدارید ،اما در آخست ،تفاوت صور خهاال و
حس از مهان م رود و صور خهال بس مجسد اخاساک ماخهلس بالاهان و بس رویاسای
عهن مکاهده م هوید و موجودیا عهن و حس م یابند( .صیدرالدین شییرازی،
 ،2831ج)291 :9

بس عبارت دیگس ،بساراس فلسفۀ صدرا ،تفاوت خهال باا حاس در دیهاا رابب
 ...« .0ان الحق ف المااد ،عود البدن باهنس کالنفس باهنها ،کما یدل علهس الکسک الصحهح ،م
غهس تاویل ،و یحکم علهس الاقل الصحهح ،م غهس تاطهل».
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م هود کس صور خهال ایسان در عالم دیها ،در مقایسس با صور حس  ،غهسواقا و
غهسعهن بسهمارآیند ،زیسا در مقایسس با آیها فاقد تأثهس عهن هساند .اما در آخست
چنه تفاوت وجود یدارد و صورتهای خهاال دیگاس غهسواقاا یباوده ،کاامالً
واقا هساند ،حا با تأثهسی عمهقتس و هدیدتس بس قوای ادراک ایسان .بس هماه
دلهل ارد کس لیات و آالم اخسوی کمّاً و کهفاً بسمساتب بستاس و فساتاس از لایات و
آالم دیهوی ارد( .همان)

تفاوت دیگسی کس صور خهال اخسوی با صور خهاال دیهاوی داریاد در ایا
ارد کس صور خهال اخسوی دلخواهایس یهساند بلکس پهامد قهسی و اجانابیاپییس
ملکات و یهات یفسای بوده ،رسیزیاپییسید(.همان)

با توجس بس توفهحات کس داده هد ،ارجاک مااد و امور اخسوی باس موجاودات
خهال ههچ محیوری در پ یادارد و مسااوی وهما و پناداری ایگاهاا ماااد
یهسد.
بس عبارت  ،خهال منفصل امسی تکوین و از مساتب هساا اراد ،باس خاال
خهال ماصل کس امسی ادراک اراد ،و ممکا اراد باا خهاال ماصال وجاودی
هماهنگ باهد یا هماهنگ یباهد.
 .3-2-2امتناع تبدیل عرض به جوهر

دلهل دیگس عالمس مجلس در رد یظسیۀ تجسم اعمال اماناک تبادیل عاسض باس
جوهس ارد .توفهح اینکس از یظس عالمس ،اعمال ما از مقولس اعساضاید و اعاساض
وجود مساقل یدارید ،بلکس وابساس و قائم بس موفوکاید و هماه طاور کاس تبادیل
عسض بس جوهس در ای جهان بس حکم عقل محال ارد در جهان دیگس یهز چناه
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امسی امکان یدارد و تفاوت به ای جهان و آن جهان جز فاصالس هادن ماسگ و
زیده هدن دوباره یهسد و یم توان با قهاس دیها باس عاالم خاواب و آخاست باس
بهداری ،مسئلۀ تبدیل عسض بس جوهس را حل یمود.
عالمس ،پس از یقل ای کالم از روی ههخ بهائ  ،بس بهان دلهال خاویش در رد
یظسیۀ تجسم اعمال م پسدازد و م روید کس عالم دیها و عالم آخست هس دو وجود
عهن دارید و تنها تفاوت و اخاالف کاس باه آیهاراد یاها از تخلال ماوت و
احهای مجدد ارد .بنابسای  ،یم توان با قهاس دیها بس عالم خاواب و آخاست باس
بهداری ،مسئلۀ تبدیل عسض بس جوهس را حل یمود.
بس عبارت دیگس ،از یظس مجلس  ،مااقدان بس تجسمْ اعمال دیها و آخست را باس
عالم خواب و بهداری تکبهس یموده و یاهجس رسفاساید کس اعساض در بهداری اجسام
در خواب هساند و بس ای طسیق ،مدع حل مسئلۀ اماناک تبدیل عسض بس جاوهس
در عالم آخست هدهاید .عالمس ایا رفااار را باسخال

حکام عقال ما دایاد و

م روید:
این گفتار کذ «تبدیل جوهر بذ عرض و عرض بذ جوهر در عتالم دنیتا محتال
اس ولی در آدرت این امر ممکن میشود» نزدیک بذ سفستطذ است  ،چتراکتذ
فرقی بین آدرت و دنیا نیس مگر اینکتذ بتین دنیتا و آدترت مترن و زنتدگی
فاصلذ شده اس و اینگونذ صورتها امکان نتدارد و اینکتذ دنیتا و آدترت بتا
دواب و بیداری مقایسذ شود شتدت سفستطذ آن بیرتتر است  ،چتراکتذ دتواب
اهوری از اعمال اس  ،در حالیکذ آنچذ در دارج اس بتا وجتود عینتی اهتور
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دارد و جز این ادتالفی بین آن دو نیس ( .مجلسی ،2811 ،ج)181-119 :3

3

نقد و بررسی:
 .0تکسار و مداومد بس اعمال موجب ایجاد ملکات قائم بس یفس رسدیاده ،کاس
ای ملکاتْ جوهس و قائم بس یفساید .تجسم اعمال یهز با ظهور همه ملکات قائم
بس یفس تحقق م پییسد .بنابسای دیدراه ،عمل جوارح کاس عاسض اراد ،اثاسش
جوهس ارد( .حسنزاده آملی)831 :2811 ،

بنابسای  ،چس کسای کس تجسم اعمال را بس ظهاور صاورت ملکاوت و بااطن
عمل مانا م کنند و چس افسادی کس منظور از تجسم اعمال را تجسم ملکۀ راراخس
در یفس عنوان م کنند ،بساراس هس دو دیدراه ،پاراخ باس هابهس امانااک ایقاالب
عسض بس جوهس بس رهولد مهسس ارد.
همانرویس کس ریهد ،مالصدرا بس یوع قایل بس هس دو دیدراه ارد و دیدراه
وی را م توان تکمهلکنندۀ دیدراههاای پهکاه دایساد .او در ماورد چگاویگ
تجسم عمل ،از روی  ،بس وجود صورت ملکوت و باطن بسای عمل قایل بوده و،
 ...« .0أقول :القول باستحالۀ ایقالب الجوهس عسفاً و الاسض جوهساً فا تلا

النش ۀۀ ،ما

القول بامکایها ف النشۀۀ اآلخرۀ ،قسیب م السفس ۀۀ إذا النش ۀۀ اآلخ رۀ لهساد إال مثال تلا
النشۀۀ ،و تخلل الموت و االحهاء بهنهما الیصلح أن یصهس منکأ المثال ذل  ،و القهاس عل حاال
النوم و الیقظۀ أشد سفسۀۀ ،إذ مایظهس ف النوم إیما یظهس ف الوجاود الاملا  ،و ماا یظهاس فا
الخارج فایّما یظهس بالوجود الاهنّ و الاخاال
الخاال

الحکم الاقل ف ذل

.»...

بهنهما إال بما ذکسیاا ،و قاد عسفاد ایّاس الیصالح
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از روی دیگس ،مااقد ارد کس در اثس تکسار عمل و اصسار بس ایجام آن ،ای صاور
باطن در یفس آدم رارخ رکاس و بس آن چهسه م هوید.
با توفهحات کس داده هد ،روه م هود کس در حکماد مااالهاس صادرا یهاز
هبهۀ عنوانهده در کالم مجلس بس راحا قابل حل بوده و اراراً ای هبهس قابل
طسح یهسد.
 .2عالمس در ادامۀ رخ خویش م روید کس مااقدان بس تجسم اعمال با قهاس
دیها بس عالم بهداری و آخست بس خواب چنه یاهجسرهسی کسدهاید کس اعاساض در
بهداری اجسام در خواباید و بس ای طسیق ،مدع حل هبهۀ اماناک تبدیل عسض
بس جوهس در عالم آخست هدهاید.
باید رفد کس ای کالم عالمس مجلس یهز از حق و صواب بس دور ارد ،زیاسا
بسای یمویس ،مالصدرا – بسعنوان یک از مااقدان رسرخد یظسیۀ تجسم اعمال -
یس تنها عالم آخست را بس خواب و دیها را بس بهداری تکبهس ینموده ارد بلکس یکئۀ
دیها و آخست  -هس دو را یکئسای وجودی و عهنا دایسااس ،وجاود و عهنهاد در
آخست را قویتس و هدیدتس از وجود و عهنهد در عالم دیها م داید .مالصادرا در
ای باره در کااب مبدأ و مااد چنه م یویسد:
امور آدرت در وجود ،اقوا و در تحنل ،اشد و در تأثیر ،قویتتر و در آثتار،
بیرتر از موجودات این عالماند .اینقدر هس کذ تنورات و تخیالت موجودات
این عالم غیر وجودات عینیۀ آنهاس و از این جه  ،آنچذ بر وجود دارجی آنهتا
مترتب میشود بر تنور و تخیل آنها مترتب نمتیگتردد ،بتذ دتالف موجتودات
ادروی ،کذ وجود عینی آنها عین تخیل و وجود دیالی آنهاست  .پت  ،تخیتل در
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آنجا دود وجود عینی و تحنل دارجی اس و بتذ ایتن ستبب ،آنچتذ بتر وجتود
دارجی مترتب میگردد بر متخیل بر وجذ اقوا و اشد مترتب میگردد ،بتذ اعتبتار
صفای موضوع و قابل ،زیرا موضوع صتور جستمانیذ دنیاویتذ هیتونی عننتریذ
اس کذ در غای کدورت و نقت
ادرویذ نفو

و ضتعا است و موضتوع صتور جستمانیذ

انسانیذ اس بذ قوۀ علمیۀ دیالیتذ ( ». ...صتدرالدین شتیرازی ،ب

)973 :3139

خالصس آیکس از یظس مالصدرا ،جهان آخست بس مساتب وره تس و رساسدهتاس از
جهان طبها مادی ارد و بس ههچوجس یم توان عظمد آنرا با ایدازههای ماادی
و طبها قهاس کسد.
 .3عالمس تفاوت به ای جهان و آن جهان جز فاصلس هدن مسگ و زیده هدن
مجدد یم بهند ،در حال کس تفاوت به یکئۀ دیها و آخست تنها بس تخلال ماوت و
احهای مجدد یهسد و یم توان قوایه و رن حاکم بس عالم دیها را همان قاوایه
و رن حاکم بس جهان آخاست دایساد و حکام جااری در یکا را باس دیگاسی
رساید داد .در اینجا ،بس بسخ از تفاوتهای بنهادین کس مهان ای دو یکئس وجود
دارد اهاره م کنهم:
 دیها یکئۀ تکله  ،و آخست دار پاداش و کمال اراد( .صیدرالدین شییرازی، ،2831ج)213-213 :9

 دیها محل اکاساب ماسفد و ایمان و کمال ،و آخست محل مکاهدۀ مااارارد( .همان ،ج)218 :9

0

« .1معرفۀ العقلیات فی النشاۀ االولی منشأ الحضور فی العقبی کاا مرَ أنّ المعرفۀ بذرالمشاهدۀ».
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 دیها یکئۀ خلق ارد و آخست یکئۀ ابداک و ایکاء ارد -در دیها توق

علهد فقط بس فاعلهد یهسد بلکس بس علد قابل هم م باهاد

ول در آخست ای توق

بس علد قابل و ماده یهسد بلکس فقط و فقط بس علاد

فاعل ارد( .همان ،ج)211-212 :9

0

تزاحم ،تااد ،فساد و آفدپییسی از تباات مادۀ عنصسی دیهوی ارد اما چون
در بسزخ و قهامد ای ماده یهسد ،پس ،لوازم و آفات آن یهز وجود یدارد( .همان،
ج)88 :9

در عالم آخست ،بسخال

دیها ،خهال عه حواس ظاهسی بوده ،با آیهاا ماحاد

م باهد و آیچس در آخست بس تخهل درآید در واقاهد محسوس یهز موجود ارد،
در حال کس در دیها قوۀ خهال با حواس ظاهس مافااوت اراد ،کاس در واقا  ،ایا
تفاوتْ اخاال

خهال ماصل و منفصل را تبهه م یماید.

 .3نقاط اشتراک دو دیدگاه

صدرالماألهه و عالمس مجلس  ،هس دو ،مااد جسمای را پییسفاساید و دیدراهکان
در تجسم اعمال مبان بس پییسش مااد جسمای ارد ،ارس چاس در ماناای مساافاد از
مااد جسمای به ای دو عالم بسجساس اخاال عمهق وجود دارد.
ای دو دایکمند ارالم مانای ظاهسی آیاات کاس باس تجسام اعماال داللاد
م کند را پییسفاساید ،ارس چس عالمس یهایااً بس یوع آن آیات را تأویل یمودهاید.
« .0وجود االکوان الخرویۀ ایّما هو م بااب االیکااء بمجاسد الجهاات الفاعلی ۀ الما بااب
الاخلهق م اصلٍ مادیٍ و جهات قابلیۀ».

008

بررسی تجسم اعمال از دیدگاه مالصدرا و عالمه مجلسی

هس دو در اثبات ای امس اعاقادی از ادلس و بساهه عقل بهسه جساساید.
هس دو بس ای امس پافکاری م یمایند کس یامدها و عیابهاای اخاسوی بایاد
عهن و واقا باهند ،یس تنها خهال و مثال .
 .4نقاط افتراق دو دیدگاه

در دیدراه عالمس محمدباقس مجلس از علوم عقل بایاد باس روایاات و علاوم
یقل هجست یمود و عقل فاه

ارد؛ اراادالل عقلا را بایاد در مساهس فهام

رواید جهد داد ،در حال کس مالصدرا در فهم مسائل اعاقادی با تکهس بس قادرت
عقل در تبهه صحهح مسائل اعاقادی اصسار م ورزد.
مالصدرا بس مجموعسای از اصول و مبای فلسف مااقد ارد کس قابل اثبات با
بساهه عقل ارد و فهم آیات را آران م کند ،در حال کس عالمس پایبند باس ایا
اصول یهسد و ،بساراس راخاار فکسی خویش ،تنها منب اخای مساائل دینا را
آیات و روایات م همارد و بس یحوی عقل را ماطل م داید.
مااد جسمای مورد پییسش هس دو م باهد ول تبهه ماااد جسامای عالماس
مجلس عود بدن عنصسی ارد ،در حال کس در حکماد مااالهاس بادن عنصاسی
زوالپییس ارد و در یکئۀ آخست یفس ایسان با قدرت فاعلهد خود بدن و جسم
خود را بس ورهلۀ قوۀ خهال م آفسیند ،همانرویس کس یامدهاا و آالم را بسارااس
ملکات و رذایل م آفسیند.
مهمتسی یقطۀ افاساق صدرالماألهه و عالمس یکسان دایسا قوۀ خهال در دیهاا
و آخست ارد .از دیدراه مالصدرا ،خهاال در یکائۀ آخاست باس مجاسد اخااساک،
بالاهان و بس رویسای عهن مکاهده م هود و صورتهای واقا را ایجاد م یماید
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و موجد بدن و لایات و آالم اخاسوی ما راسدد ،در حاال کاس عالماس مجلسا
موجودات را مثال م داید و مورد یقد قسار م دهد.
مالصدرا حقهقد عمل را جوهس م داید ،یاس عاسض و باس هماه جهاد ،دچاار
محیور عالمس یم رسدد؛ دررد ارد کس عمل جوارح عسض ارد اما اثسش جاوهس
ارد.
اما عالمس حقهقد عمل را عسض م داید و بدی جهد از عهدۀ تبهه ای امس
بسیم آید.
از دیدراه عالمس ،تفاوت به ای جهان و آن جهان جاز ماسگ وجاود یادارد،
درحال کس از دیدراه مالصدرا ،بسزخ یکئسای باالتس و قویتس اراد کاس قاوایه و
رن حاکم بس آن با قوایه دیهوی مافاوت ارد.
نتیجهگیری

دیدراه عالمس مجلس در تجسم اعمال با ایاقادات جدی روبسورد:
 .0رویکسد عالمس در مواجهۀ عقل و رجحان مطلق دالیل یقل بس یوع تاطهل
عقلرسای م ایجامد.
 .2کثست آیات و مخصوصاً روایات کاس در بااب تجسام اعماال وجاود دارد
ایجاب م کند کس حا ارس باب باساهه عقلا بسااس هاود ،یما تاوان از تاواتس
روایات درای امس چکمپوه یمود.
 .3با توجس بس مبای مسادل حکمد مااالهاس ،بسارااس مباای یاازدهرایاس ،باس
راحا م توان تجسم اعمال را اثبات یمود ،و مؤیدات یقلا هام ایا یظسیاس را
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مساحکم م یماید.
 .4ادلس و بساهه عالمس ،همانرویس کس در مقالس اثبات هاد ،مخادوش اراد و
یم توان بس مبای مالصدرا در اثبات ای امس صدمسای وارد یمود .بنابسای  ،با یگاه
عمهق و دقهق و جام م توان رفد :تجسم اعمال یس تنها قابل ایکار یهسد بلکاس
م توان ادعا کسد کس پییسش آن با راخاار تفکس صدرای فسوری م یماید.
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