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فصلنامه علمی-پژوهشی آيين حكمت
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مبانی عقلی تناسخ ملکوتی در حکمت متعالیه
تاريخ دريافت39/11/72 :

تاريخ تأييد39/7/11 :

علی شیروانی
معصومه شیخ االسالمی

تناسخ ملکوتی عبارت است از :انتقال نفس از بدن دنیوی به بددنی اخدو ی
که متناسب با ملکاتی است که نفس در دار دنیدا کسدب کدودا اسدتر در ب د
تناسخ ملکوتی د مسئلۀ اساسی مطوح است :ا ل چگونگی انتقال نفس از بددن
دنیوی به بدن اخو ی ،یعندی کیفیدت ت قد تناسدخ ملکدوتی د م چگدونگی
شکلگیوی بدنی که نفس به آن منتقل میشودر دربارۀ مسئلۀ ا ل باید گفت :ایدن
انتقال ،در حقیقت ،ت ول جوهوی نفس در موتبۀ مثالی خودش است ،نه جدایی
از بدن دنیوی پیوستن به بدن اخدو یر اصدول عقنندی در تبیدین ایدن مسدئله
عبارت اند از :اصالت جود ،تشکیک جود ،حوکت جدوهوی قیدام صدد ری
صور ادراکی به نفسر در نتیجۀ این اصول میتوان گفت :بدن مثالیای کده نفدس
پس از موگ با آن زندگی میکند از منشآت خود نفدس اسدتر ازایدنر  ،انتقدال
نفس از بدنی به بدن دیگو مطوح نیست بلکه نفس با صورت ت ول یافتدۀ بددنی
که از آغاز تکوین خویش با آن همواا بودا م شور میشدودر امدا مسدئلۀ د م بدا
اصولی چون تجود نفس در موتبۀ خیال ،توانایی آن بدو سداخت صدور ابددان،
* دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
** دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ،فلسفه و کالم اسالمی ،دانشگاه باقرالعلوم

.

*
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ات اد عاقل معقول ،امکان سیو نفس در عوالم سهگانه قابل تبیدین اسدتر بدو
اساس اصل ات اد عاقل معقول ،تمامی مکتسبات انسان در زندگی دنیا با نفس
ا ات اد مییابد ن وۀ جود رحمانی یا شیطانی آن را تعیین میکندر

واژگان کلیدی :تناسخ ،ملکوت ،حکمت متعالیه ،معاد ،منصدرار
 .1بیان مسئله

با ر به معاد از مهمتوین معتقدات اسدنمی اسدتر مسدا ل فوا اندی همچدون
شفاعت ،تجسم اعمال ،خلود در عذاب تناسخ ذیل مب

معاد بورسی میشودر

تناسخْ اصطنحی فلسفی د کنمی ،به معنای از حالی به حال دیگو شدن ،است که
به د نوع ملکی ملکوتی تقسسیم میشودر اقعیت این است که تنها اشتواک در
لفظ موجب جایگیوی این د نوع در اقسام تناسخ گودیدا اسدت ،امدا آنگداا کده
ب

از ص ت سقم مسئله آثار پیامدهای آن میشود ،تفا تهدای بنیدادی

این د نوع تناسخ نمایان میگودد :تناسخ ملکی از انتقال نفس انسان پس از موگ
به بدن انسان دیگو یا حیوان ،نبات یا جماد سخن میگویدد ،کده مسدتل م نفدی
معاد حشو اخو ی بودا عقل شوع به بطنن آن حکم کوداانددر امدا تناسدخ
ملکوتی عبارت است از انتقال نفس از بدن دنیوی یک شخص به بدن اخو ی ا
که متناسب با ا صاف اخنقی است که ی در دنیا کسب کودا استر
مقالۀ حاضو در صدد تبیین مبانی عقلی ایدن ندوع تناسدخ در دسدتگاا فلسدفی
صدرالمتألهین استر آشنایی با کیفیدت قدوع ایدن ندوع تناسدخ ،نقدش اعمدال
ملکات مکتسبه فود در این تناسخ ،دالیل ضو رت قدوع ایدن ندوع تناسدخ از
اهداف بورسی این موضوع استر ابتدا ،با بورسی مباحثی چون زمان ،گسدتوا
عوامل مؤثو در تناسخ ملکدوتی از دیددگاا صددر المتدألهین ،سدعی مدیشدود تدا
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تصویوی جامع از تناسخ ملکوتی ارا ه گودد  ،سپس ،مبانی آن بورسی میشودر
 .2مفهومشناسی

صدرالمتألهین دربارۀ تناسخ ملکوتی مینویسد:
انتقال النفس من هذاا الدذ ا الذد ذ ا ا ذناس منافذت ل ذفاخالا ا ا

الذا

المکتسدۀ فد ال نیا فیظالن فد اال نه ورۀ ما غلدت علیالذا فذفاخ (فذ رال نن
شینازس)2221:232،
انتقال نفس از ا دنیوس

ا ا ناس ،ک متنافت ذا اافذا ا ا

افت ک نفس در دنیا کست کنده افت ا فپس در آ نت

ذد

شکل ففتد ک ذن

نفس اا غالت ود ظاهن مدشود

طبد ایددن تعویددت ،صددورت ملکددوتی اخددو ی انسددان مطدداب ا صدداف
خصایصی است که نفسش در نشئۀ دنیوی کسب کدودا اسدت ،چندانکده پیدامبو
اکوم

میفوماید« :كَمَا تَعِيشُونَ تَمُوتُونَ وَ كَمَا تَمُوتُونَ تُبْعَثُونَ؛ به همان کیفیدت

نیت که زندگی میکنید میمیوید به همان حالت صورت مبعوث مدیشدویدر»
(همان)322 :ر
تناسخ ملکوتی ،به د قسم تقسیم میشود:
د منصدرا در بوخی آثارش ادعا میکند که گاهی باطن مسخ میشود ظداهو
نی به اسطۀ غلبۀ امور نفسانی ،تغییو هیئت م اج میدهد بده صدورت بداطن
درمیآیدر در این قسم ،عن ا بو آنکه باطن دگوگون میشود ،ظاهو نی از صورتی
که بو آن است خارج شدا ،به صورتی که بداطن بده آن صدورت درآمددا منقلدب
میگوددر به عبارت دیگو ،باطن انسان مسخ میشدود ظداهو ا نید از صدورت
ا لی انسانی به صورت باطنی ی که بدان مسخ شدا است انتقال مدییابددر ایدن
انتقال به علت طغیان غلبۀ قوۀ نفسانیۀ فود است ،تا آنجا که م اج شکل ا را
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از م اج شکل انسانی به م اج شکل حیدوانی متناسدب بدا ا صداف بداطنی ا
تغییو میدهدر
این نوع تناسخ ،عن ا بو اینکه از نظو علمی فلسفی جای

ممکدن شدمودا

شدا است ،مورد تأیید بوخی آیات ر ایات نی اسدت« :وَ جَعَل َ مِلْهُُ ُ الهقِلََََ َ وَ
الهخَْازيََ وَ عَبَدَ الطَّاغُوتَ» (مائده« )06 :فَلَمَّا عَتَوْا عَنه ما نُُُوا عَْههُ قُلهْلا لَُُل ْ كُونُلوا
قََََِ ً خاسِئِينَ» (اعراف)600 :ر
در قسم دیگو د که به آن تناسخ ملکوتی م ض نی گفته میشود د تنها مسدخ
باطن صورت میگیود ،یعنی چهوۀ ظاهوی فود به صورت انسان است لی چهدوۀ
ملکوتی مثالی ا تغییو میکندر شواهد فوا انی در گفتههای ب رگدان بدوای ایدن
قسم از تناسخ جود داردر
 .3زمان  ،گستره و عوامل مؤثر در تناسخ ملکوتی
 .1-3زمان تناسخ ملکوتی

در آثار صدر المتألهین دربارۀ زمان تغییو صورت ملکدوتی انسدان د دیددگاا
دیدا میشود:
أر قوع تناسخ ملکوتی در نشئۀ آخوت
بر قوع تناسخ ملکوتی در نشئۀ دنیا
آیا تغییو ذات جوهو انسان در همین دنیا اتفاق میافتد آخوت تنها جایگاا
ظهور بو ز این تغییوات انواع متکثوۀ انسانهاست ،چنان که از بوخی عبارات
منصدرا چنین فهمیدا میشود ،یا اینکه انسانها در این نشئه نوع احدی هستند
کثوت نوعی انسانها صوفاً در آخوت اتفاق میافتد؟
در جمع این د نظو میتوان گفت :با توجه بده تفسدیوی کده منصددرا از د
نشئۀ دنیا آخوت به دست میدهد ،تفا تی بین این د دیدگاا بداقی نمدیماندد،
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چون ایشان آخوت را باطن دنیا دانسته ،میفوماید:
انساا پس از آنک
اطن ا راح

حست طدیعت شنس نوع ااح س وده افت،

انواع مختلفد خد نل مدگندد ا انن امن

جالت ا ت

حسذت
ملکذات

حافل از خکنار اعمالش افت (ف رال نن شینازس):32 1:231 ،
 .2-3گسترۀ تناسخ ملکوتی

منصدرا بوای آدمی د صیو رت قایل است:
 در صیو رت ا ل ،که از عقل هیوالنی تا نفس ناطقۀ انسانی مددرک کلیداتاست ،انسان طبیعی با صورت نوعی احد شکل میگیدود کده از آن بده «فطدوت
ا لی» یاد میشودر چنین انسانی در مقام قوا به سو میبود استعداد ت صیل هدو
صورتی را داردر
 در صیو رت د م ،جود غیوطبیعی باطنی انسان م ق میشود کده از آنبه فطوت ثانی تعبیو میشودر این صیو رت سوآغاز کثوت نوعی در انسدان اسدت
که بسته به جهتگیوی در عوصۀ علم عمل ،صورت بداطنی مناسدب اعمدال
رفتار خود را کسب میکندر (صدرالدین شیرازی ،6111 ،ج)26-31 :1

از دیدگاا منصدرا ،مواحلی که انسان طی میکندد درجدات نبداتی حیدوانی
است که در نتیجۀ آن ،دارای نفس خیالی د مثالی میشود تجود بوزخی مییابد،
اما شأن آن را دارد که با ت صیل علوم نظوی عقلی به صورت عقدل معقدول
درآیدر (صدرالدین شیرازی)663 :6231 ،
 .3-3عوامل مؤثر در تناسخ ملکوتی

منصدرا سه عامل را در ساختن نفس دخیل میداند :ملکات ،نیات اعمالر
نفس انسان د که خود را در قالب بدن اخو ی نشان میدهد د به اسطۀ همین
سه عنصو ت ت تأثیو آنها ساخته شدا استر به اعتقاد منصدرا ،نفس در مقدام

111

بررسی تطبیقی دیدگاه عالمه طباطبایی و آیتاهلل مصباح یزدی

رجوع به عالم آخوت حاصل نتایج اعمال ،نیات افکار فود میباشد آنچه کده
در نشأت دنیوی کسب کودا ،از کماالت علمی عملی یا صفات نیدات ،مبددأ
لذات یا آالم نفس خواهد بودر (آشتیانی ،بیتا)601 :

از دیدگاا منصدرا ،عملی که شخص انجام میدهد ،با تکدوار مددا مت ،از
حالت موقت ز الپذیو خارج شدا ،به صورت ملکه پایدار میشود ،به طدوری
که فود بهسهولت فعل را انجام میدهد ،گاهی اثدو آن از صدورت ملکده بدودن
خارج به صورت جوهویۀ ثانویه ز الناپذیو مبدل میگودد ،به طوری کده فدود
نمیتواند عملی خنف هوآنچه هست انجام دهدر (صدرالدین ش یرازی ،6111 ،ج:1
)316

صدرالمتألهین ملکات را به د دستۀ اخنقی عقننی تقسیم میکند که یا بدا
قوای غضبیه شهویه یا با قوای عاقله سو کار دارندر هواندازا اعمدال افکدار
فود با عقننیت سازگارتو باشد به سوی کمال انسدانی پدیش مدیر د هوچده از
تعقل رزی فاصله بگیود از مسیو انسانی د ر میافتد هویدت در ندی ا شدکلی
غیوانسانی به خود میگیودر (همان :ج)633-661 :1

عامل د م ،یعنی نیت ،از د جهت در شکلگیوی جود آدمدی نقدش دارد :از
سویی ،نیات خوب بد سبب میشوند کده ماهیدت انسدان بده صدورت مداهیتی
انسانی یا غیوانسانی شکل گیود  ،از سوی دیگو ،نیات مقاصد خدوب نشدانگو
ماهیت انسانی بودا با جود انسدانی سدازگارند نیدات بدد نمایدانگو مداهیتی
غیوانسانیاندر (صدرالدین شیرازی)10 :6236 ،

عمل نی از د جهت با هویت انسانی مدوتب اسدت :از سدویی ،تکدوار عمدل
سبب ت ق ملکۀ خاصی در انسان مدی گدودد  ،از سدوی دیگدو ،پدس از آنکده
ماهیت فود شکل گوفت ،اعمال رفتار انسان با این ماهیدت سدازگار متناسدب
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میشودر صدرالمتألهین مینویسد:
هن عملد از اعمال انساند ک از نیت ا

ا اراده مندعث مدشود در فذق

نفس انساا ذ ک جوهن مجند ا فعالد افت ذ اثن ا افیتد پ ن مدآارد

ذن

افاس درجات ا مناخت نیات ،اعمال ا افکار ا نیز ذا ح ذول خجسذح حافذل از
اعمال ا افکار در اطن نفوس افذت کذ مناخذت ا درجذات ارااح عذ از دنیذا،
مناخت حشن ا معاد ،ا درجات لاات ا آالم آنالا خعیین مدشود (آشتیاند ،ذدخذا1
):61
 .4چیستی نفس

صدرالمتألهین ،بوخنف ابنسینا ،نفس را جسمانیۀ ال د ث میداند معتقدد
است :اقعیتی که آن را نفس انسانی نام نهاداایم ،ابتدا ،اموی جسدمانی مباشدو
مادا قا م به بدن بودا است  ،سپس ،مجود شدا بد ن بدن قابلیت بقا یافتده
استر (صدرالدین شیرازی ،6111 ،ج)230 :3

صدرالمتألهین ،با رد نظویۀ قدم نفدس نظویدۀ حدد ث ر حدانی نفدس ،بده
حد ث جسمانی آن معتقد شدا حد ث جسمانی نفدس را دلیلدی بدو حوکدت
جوهوی نفس دانسته استر ایشان چنین استدالل آ ردا است:
اگن نفس نح ا مجند اش  ،ان از ا ت اس پی انش ود جوهنس کامل اش ،
زننا مجندْ داراس ماده ا افتع اد نیست ا حالت منتظنه ن ارد ،حال آنک نفس ذ
فدت نقص ا

ورش محتاج

ان نوع آا منح ن

ا افت ع اه ن انن ،اگن نفذس ذ نح اشذ ،

فند اش  ،چوا در عالحِ مجندْ ماده ا افتع اد اجود ن ارد،

در حالد ک ما در عالح طدیعت ا خکثن نفوس را نا هستیح (هماا ،ج)22: 13

همچنین ،در نظویۀ حد ث ر حانی نفس ،که ابنسینا حد ث بددن را مدوج
حد ث نفس میداند ،صدرالمتألهین معتقد است که نمیتوان حد ثِ اموی مادی
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جسمانی را موحج حد ث اموی مجود غیومقارن با بدن دانست ،چون این د
کامنً مباین

مستقل از یکدیگوندر (همان ،ج)233-231 :3

نکتۀ مهم در باب نفس آن است که نفسیت نفس ،یعنی جود تددبیوی نفدس
نسددبت بدده بدددن تصددوف آن در بدددن ،تمددام حقیقددت ماهیدت نفددس اسددتر
صدرالمتألهین «اضافۀ نفسیت» یا «نفسیت نفس» را ذاتی جدود نفدس مدیدانددر
الزمۀ این سخن این است که ،از یک سو ،جود فی نفسه نفس عدین ارتبدا بدا
بدن باشد  ،از سوی دیگو ،رابطۀ نفس بدن مانند رابطۀ مادا صورت باشدر
توضی سخن دربارۀ اثو ا ل به این است :همانطور که جود فی نفسه عوض
عین ارتبا با جوهوی است که موضوع آن است

جود فی نفسه صورت عدین

ارتبا با ماداای است که م ل آن است ،جود فی نفسه نفس نی عین ارتبا بدا
بدن استر به بیان دیگو ،تدبیو بدنْ ذاتی جود نفس است به گونهای کده ممکدن
نیست نفس موجود باشد به تدبیو بدن اشتغال نداشته باشدر (همان ،ج)62-66 :3

توضی سخن دربارۀ اثو د م به این است :صورتْ قا م به مدادا نیازمندد آن
است ،چون ا الً جودی ذاتاً حلولی دارد که نیازمندد م دل اسدت ثانیداً بدوای
تشخص نیازمند مادا استر از سوی دیگو ،صورت مقوم مادا اسدت ،چدون مدادا
بالقوۀ م ض فاقد فعلیت بودا ،بوای موجود شدن نیازمند صورت استر اینک،
بدان که رابطۀ نفس بدن نی اینچنین است :نفس از یک سو نیازمند قا م بده
بدن است از سوی دیگو مقوم بدن استر پس ،بدن علت مادی نفدس ،نفدس
علت صوری بدن شویک علت بدن خواهد بود این د به شکل غیود ری به
یکدیگو ابستهاندر ازاینر  ،رابطۀ آنها علّی د معلولی حقیقدی اسدتر (ص درالدین
شیرازی)61 :6236 ،
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 .1-4عدم زوال نفسانیت نفس در اثر زوال برخی قوای آن

نفس اقعیتی با مواتب متفاضل است که در بوخی مواتب ،مجود در بوخدی
دیگو مادی استر نفسیت نفس یا تدبیو تصوف آن در بدن د که تمام حقیقت
ماهیت نفس است د موبو به قوای مادی نفس است که مباشوتاً بدا بددن مدوتب
اندر سؤال اینجاست که آیا با قوع موگ قطع ارتبا نفس با بدن طبیعی باز هم
نفسانیت آن باقی است یا ازآن پس ،موجودی مجود غیونفسانی میشود؟
در پاسخ باید گفت :نفسانیت نفس حتی پس از موگ قطع ارتبدا بدا بددن
طبیعی هم م فوظ است ،چون نفس از آن ر نفس است که با جسم خدا

بده

نام بدن ارتبا دارد ،بوخنف عقل که با همۀ اجسام بدنها نسبتی یکسان داردر
پس ،مقوم نفسانیت نفس ارتبا با بدنی خا

است ،خواا بدن طبیعدی خدواا

بدن مثالی ،خواا ارتباطی تدبیوی تصدوفی خدواا ارتبداطی ایجدادیر چدون
ارتبا ایجادی نفس با بدن مثالی پس از موگ نی بوقوار است ،پس ،نفسانیت آن
م فوظ استر البته ،آشکار است که نفسانیتِ حاصل از ارتبا ایجدادی بدا بددن
مثالی نفسانیتِ حاصل از ارتبا تددبیوی تصدوفی بدا بددن طبیعدی د گونده
نفسانیتاند ،نه یکگونهر (عبودیت)366-366 :6231 ،
 .2-4رابطۀ نفس و قوا

حکمای مشاء معتقدند که قوای موجود در انسان اب ار نفس ا هستند نفسْ
موجودی فوق آن قواست که با استخدام آنها قادر به شنیدن ،دیدن دیگدو افعدال
استر اما صدرالمتألهین ،با عبارت «النفس فی حدتها کل القوی» ،رابطۀ نفدس
قوا را عینیت میداند ،به این بیان که نفس در موتبۀ دیدن عین بیننددا در موتبدۀ
شنیدن عین شنوندا استر
البته ،در عبارات صدرا ،نفس به د معنا «کل القوی» است:
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1ر به این معنا که نفسْ جود جمعی همۀ قواست؛
1ر به این معنا که قوای نفس شئون نفساندر
در توضی معندای ا ل بایددگفت :در حکمدت متعالیده ،در سلسدلۀ تشدکیکی
جود ،هو آنچه در موتبۀ ماد ن قوار دارد در موتبۀ مافوق نی به ن و اعلی بوتو
متناسب با ن وۀ جودِ آن موتبه موجود است؛ نفس نی حقیقتی ذ مواتب است
که هو آنچه در موتبۀ پایین آن یافت مدیشدود در موتبدۀ بداالتو بده ن دو بوتدو
متناسب با جود آن موتبه یافت میشودر با توجه به این مطلب ،میگوییم منظدور
صدرا از «کل القوی» بودن نفس این است که نفس در موتبۀ بوتو ،مدثنً در موتبدۀ
عقننی ،همۀ قوای جسمانی یا مثالی را به ن و بوتو به صورت جمعی در خدود
دارا است ،چنانکه موتبۀ مثالی نفس به صورت یکجا دارای هو قوایی میباشد که
موتبۀ طبیعی آن ،یعنی بدن ،آنها را به صورت متفدوق جددا از هدم دارا اسدتر
(عبودیت)363-361 :6231 ،

در توضی معنای د م باید گفت :همانطور که راب بودن جود معلول نسبت
به علت فاعلی مستل م نفی کثوت جودی قایل شدن به کثدوت شدأنی اسدت،
جود نظام علی د معلولی فاعلی میان نفس قوای آن نی موجدب مدیشدود کده
قوای نفس از شئون آن به حساب آیدر با توجه به این تفسیو ،جدود قدوا همدان
جود نفس در موتبۀ قوا است فعل قوا همان فعدل خدود نفدس اسدت امدا در
موتبۀ قوا

در حال تن ل ،نه در موتبۀ ذاتر (ص درالدین ش یرازی ،6111 ،ج-30 :1

)03
 .3-4وجود خاص و وجود جمعی نفس

صدرالمتألهین ،بنابو نظویۀ تشکیک ،بوخنف فنسفۀ پیشین ،معتقد به ان دای
جود بوای یک ماهیت است ،به گونهای که هو ماهیت فوعیهای ،اف ن بو جود
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خود ،جود یا جوداتی جمعی نی داردر (ص درالدین ش یرازی ،6111 ،ج:0

 )631-630بوای مثال ،هو نوع موجودی که در عدالم طبیعدت بدا جدود مدادی
جسمانی یافت میشود ،همان نوع موجود در عالم مثال با جدودی مثدالی ،در
عالم عقل با جودی عقلی ،در عالم الوهی با جودی الهی یافدت مدیشدودر
این همان معنا مفهوم تطاب عوالم استر (عبودیت)663 :6233 ،

به اعتقاد منصدرا ،این نظام تشکیکی دربارۀ نفس انسدان نید صدادق اسدت؛
نفس آدمی نی حقیقت احدی است دارای مواتب ،که بدن موتبۀ نازلۀ آن ،نفدس
موتبۀ متوس آن عقل موتبۀ عالیۀ آن است ،آنچه در موتبۀ مادی نفس موجود
است در موتبۀ مثالی عقلی نی به جود مثالی عقلدی موجدود اسدت ،بدا ایدن
تفا ت که در موتبۀ مادی به صورت متمای

منقسم موجود است اما در مواتدب

مثالی عقلی با جود جمعی بسی موجدود اسدتر بده بیدان دیگدو ،نفدس در
مواتب عقننی مثالی خود همۀ قوای جسمانی را که به صورت متفدوق جددا
دارا بود به ن و بوتو به صورت جمعی دارا استر
در حقیقت ،عالم مادا م ل تضاد تباین استر ازاینر  ،قوای نفس در موتبۀ
مادی نفس به صدورت پواکنددا موجودنددر مدثنً ،مکدان گدوش از مکدان چشدم
جداستر اما در موتبۀ متوس

خیالی نفس ،این قوا بدد ن اینکده ضدع داشدته

باشند موجودند در موتبۀ باالتو ،یعنی در موتبۀ عقلی ،همۀ اینهدا بدد ن کثدوت
ضعی جسمانی

یا خیالی ج ی یافت میشوندر (صدرالدین شیرازی ،6111 ،ج:1

)16
 .5مثال صعودی و مثال نزولی

عالم مثال عالمی ر حانی

اسطۀ میان عالم مدادا عدالم مجدودات م دض

استر این عالم از جهت تجود از مادا شبیه عالم عقل ،از جهت تقید به مقدار
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تجسم شبیه جوهو جسمانی م سوس استر (صدرالدین شیرازی)363 :6236،

ب

ما در این مقاله به عالم مثال صعودی موتب استر

در تفا ت مثال صعودی با مثال ن لی میتوان گفت:
1ر مثال ن لی ،از جهت جود ،مقدم بو عالم طبیعت اسدت مثدال صدعودی
مؤخو از آن؛
1ر هو موجودی در عالم طبیعت مسبوق به صورتی از آن در عالم مثال ن لدی
است ،یعنی صور مثال ن لی شامل همۀ اشیاء امور عالم طبیعت مدیشدود امدا
صور مثال صعودی تنها در خصو

انسان است ،زیوا این بوزخ چی ی ج صور

عقاید اعمال انسان در دنیا نیست (دیوانی)111 :6210 ،؛
1ر مثال ن لی از تجلی آخوین عقل مثال صعودی از اعمال صدادر از نفدس
حاصل گودیدا است؛
1ر مسا لی چون معواج پیامبو اکوم

 ،عوالم من کده ،معجد ات پیدامبوان

کوامات انبیا  ،همچنین ،جنت آدم حوا که از آن هبو نمودااند ،همه ،بو بوزخ
ن لی حمل میشوند ،اما مسئلۀ تجسم اعمال بهشت جهنم عدا داداشدا به
مؤمنان کفار موبو به بوزخ صعودی استر (صدرالدین شیرازی)230-211 :6236،

با ذکو این تفا تها به دست میآید که در ن ل ،کلیۀ افواد متسا یاندد لدی
در سیو صعودی ،هو ل ظه با قدم علم عمل از عالمی پست من لی م د د به
من لی سیعتو عالمی باالتو گام بومیدارند؛ اگوچه کلیۀ افواد در سیو ن لدی از
حی

کمال نقصان بالقوااند ،لی در سیو صعودی ،هو یک از جهدات کمدال

نقصان بالفعلاندر (صدرالدین شیرازی ) 213: 6233 ،ر
 .6بدن مثالی

فنسفۀ اشواق معتقد بودند که انسان ،جدای از ایدن بددن مدادی ،بددن مثدالی
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مستقلی در عالم مثال دارد؛ ایشان بدن مثالی را بدن پیشساختهای میدانستند کده
نفس بعد از مفارقت از بدن دنیوی به آن تعل میگیدودر (س رررردی ،6212 ،ج:3

 )326-326اما صدرالمتألهین د بوخنف حکمای اشواق د بدن مثالی را همواا بدن
دنیوی میداند ،نه بدنی پیشساختهر (الهیجی)011 :6213 ،

با توجه به مطالب بیانشدا ،باید گفت :بوخنف نظو اشواقیان ،نمیتدوان بددن
مثالی اخو ی را همان بدن مثالی حاصل در قوس ن لدی جدود دانسدت ،چدون
چنین بدنی هیچ رابطۀ طبیعی تکوینی با نفس در قوس صعود ندارد ،در حدالی
که بدن اخو ی رابطۀ مستقیم با ملکات نفسانی انسان دارد بلکه تجسدم تجلدی
جسمانی یژگیهای نفسانی آدمی استر بدنی که نفس پس از موگ بددن مدادی
با آن رابطۀ ایجادی بو قوار میکند بدنی است مثالی ،که در مسیو صعودی انسدان
بهتدریج در طی مواحل رشد نفسانی انسان شکل گوفته پدید آمدا استر بده
دیگو سخن ،این بدن بدنی بوآمدا از نهاد انسان در مسیو صعودی تکامل جودی
ا است تنها جنبۀ در نی انسان که رابطهای تنگا تنگ با یژگیهای چنین بدنی
جسمانی د مثالی دارد قوۀ خیال استر
 .7چگونگی خلق صور توسط نفس

اگوچه هو معلولی د خواا مادی باشد خواا مجود د نیازمندد علدت فداعلی
است بد ن آن موجود نمیشود (طباطبایی ،)616 :6236 ،چندین نیسدت کده هدو
معلولی هموارا به علت قابلی نیازمند باشد ،بلکه اگو معلول مادی باشد ،عن ا بو
علت فاعلی ،به علت قابلی نی م تاج است اما اگو موجودی مجود باشد ،تنها بده
علت فاعلی بسندا میکندر
به عقیدۀ صدرالمتألهین ،حال نفس در خل صور چنین است ،یعندی در خلد
صور نیازمند علت قابلی نیستر ایشان معتقد است :نفس میتواندد چید ی را کده
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مادا ندارد ایجاد کند  ،همچنین ،میتواند چی ی را که مادا دارد بد ن زمینۀ قبلی
بیافویند ،به این دلیل که این صور حالّ در نفس [بهعنوان موضوع] یدا در م لدی
دیگو نیستند ،بلکه این صور قا م به نفساند ،آنهم قیام صد ری ،چونان قیام فعل
به فاعلر ادراک صور خیالی به سیلۀ نفس ناشی از ات اد نفس با این صور است
این ات ادْ نظیو ات اد اصل با فوع ات اد حقیقت

رقیقت اسدتر (ص درالدین

شیرازی ،6111 ،ج)111 :2

مثال این مطلب جود افنک کواکب از مبادی خویش است ،زیوا افدنک از
مبدأ خویش به گونۀ ابداع ،یعنی به م ض تصور کیفیت جود آنها ،بد ن جود
مادا ،موجود شدااند صد ر صور خیالیه از قوۀ خیال نفس نی بده همدینگونده
استر (صدرالدین شیرازی ،6212 ،ج)213 :3
 .8قدرت نفس بر خلق موجودات خارجی

انسان در ا ایل مواتب ادراکی ،به سبب ضعت جودش ،م تاج به ارتبدا بدا
مدرَک بالعوض است ،تا مدرَک بالذات در ا م ق شود ،اما بدهتددریج ،بعدد از
توقی انسان از موتبۀ ادراک حسی

صول به کمال تجود حیوانی خیالی ،اجد

موتبۀ باالتو یعنی ادراک خیالی میشود این ادراک خیدالی دد کده ا الً ،قدا م بده
نفس است ثانیاً ،بد ن مشارکت مادا جهت قابلی حاصل مدیشدود د بدوای
انسانی که به قوت قوای نفسانی تجود م ض خیالی نایدل شددا ،مدیتواندد در
جهان خارج م ق شدود (ص درالدین ش یرازی ،؟؟؟ ،)313 :یعندی چندین انسدانی
میتواند صور را ،عن ا بو عالم خیال ،در عالم خارج نید بدد ن سداطت مدادا
ایجاد کندر
به تصوی صدرالمتألهین ،قتی نفس در دنیا میتواند بد ن قابل چی هدایی را
بیافویند ،پس از موگ در آخوت ،به دلیل از بدین رفدتن مواندع عددم جدود
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عنی نفسانی عدم مشغولیت نفس به تدبیو بدن ،به طوی ا لی ،میتواندد هدو
آنچه را که میخواهد ایجاد کندر (صدرالدین شیرازی ،6111 ،ج)611 :1
 .9مبانی عقلی تناسخ ملکوتی
 .1-9اصالت وجود

در هو موجودی ،این « جود» است که اصدل اسداس موجودیدت ت قد
عینی است ماهیت تابع پیامد ذهنی مواجهه با هویدت جدودی مدذکور مدی
باشدر به بیان دیگو ،حقیقت هو چی ی عبارت است از :ن وۀ جود خدا

آن

نه ماهیت شیئیت ماهویاشر
آنچه موضوع تناسخ ملکوتی است ماهیت شخص است ،نه جدودش؛ آنچده
اساس حقیقت فود را تشکیل میدهد جود ا سدت؛ نده مداهیتشر بدو اسداس
اصالت جود ،هوچند در تناسخ ملکدوتی ،ماهیدت شدخص تغییدو مدییابدد ،امدا
شخص همان شخص است ،چون جودش که اساس ا ست تغییو نیافته اسدت
اصالت با جود ا ستر
 .2-9اصل تشخص وجود

با توجه به این اصل ،تشخص به جود است ،نه به عوارض مشخصهر ایدن
یعنی هو چقدر عوارض یک شیء تغییو ت ول یابد ،چدون عدوارضْ داخدل در
حقیقت شیء نیست ،شیء همان شیء است تغییو نمییابدر از این ر سدت کده
شخص پیو را ،با جود تغییو تمامی حداالت ،صداحب عدوارض خصوصدیات
همان کودکی میدانیم که اکنون پیو شدا است ،چون تشخص ا د که به جودش
است د م فوظ استر در تناسخ ملکوتی نی  ،با جود تغیو عوارض حداالت
خصوصیات فود ،هویت شخصیت ا م فوظ اسدت ،هدویتی کده نتیجدۀ تدأثیو
افکار ،نیات ،اعمال ملکات در نی باطنی فود میباشدر
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 .3-9تشکیک وجود

حقیقت جود ،بالذات ،پذیوای شدت ضعت است این امو موجب ظهور
عوالم هستی به صورت سه عالم مادا ،مثال عقل گودیدا است ،که هدو یدک از
این عوالم خود دارای مواتب درجات هستندر از سوی دیگو ،بو ز این تشکیک
در جود انسان سه موتبۀ جود مادی ،مثالی عقلی را بوای ا به ارمغدان آ ردا
استر آنچه در این اصل حای اهمیت است:
ا الً ،مبنا بودن آن بوای حوکت جوهوی است؛
ثانیاً ،اثبات گستوۀ سیعی بوای نفس که قادر است از مواتب نازله مادی بده
مواتب عالیه مجود جود خویش صعود کندر
 .4-9حرکت جوهری

بو پایۀ این اصل ،نفس میتواند در فوایند حوکدت اشدتدادی از ضدعیتتدوین
مواتب به شدیدتوین قویتوین مواتب جود خود تبدیل شودر جدود ضدعیت
نفس در ابتدا تنها قادر به انجام فعل با مشارکت مادا است نی در ادراک امدور،
م تاج به ارتبا با مادا است ،اما سپس با حوکت جوهوی در مواتدب بداال قدادر
است صور را بد ن مشارکت مادا در ذات خود ایجاد کندد در مواحدل بداالتو،
میتواند همان صور را در عالم خارج خل کند یا افعالی را بد ن مشارکت موتبۀ
جسمانی مادی خود انجام دهدر
اهمیت این اصل در اینجاست که نفس با جود ت والت جوهوی خدویش د
از موتبۀ جمادی تا موتبۀ تجود مثالی تجود تام د حدت هویدت خدویش را از
دست نمیدهدر در نتیجه ،جودی که مت ول شدا است همان جدود ابتددایی
مادی استر
آنچه منصدرا بو آن تأکید دارد این است که در اثو حوکدت جدوهوی ،بداطن
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انسان د یعنی ذات حقیقت ا د هو ل ظه از نوعی به نوع دیگو انتقال مدییابدد،
هوچند اکثو مودم از این حوکت

تغییو «آن به آن» غافلاندر (صدرالدین ش یرازی،

 )211 :6233ایشان تصوی میکند که شخص احد جوهوی شایسته آمادا است
تا در مسیو اشتداد اتصالی قوار گیود هو ل ظه از حدی به حد دیگو ارتقا یابددر
(همان)263 :
 .5-9اتحاد عاقل و معقول

منصدرا ،بنابو نفس شناسی خا

خدود ،مطلد ادراک را مجدود مدیداندد

اساساً علم را به جود مجود تعویت میکندر از دیدگاا ایشان ،نفدس حیدوانی یدا
انسانی در فوایند ادراک به گونهای ات اد اینهمانی بدا مدددرَک خدویش دسدت
مییابد  ،در نتیجه ،موتبۀ جودیاش فواتو مدیر در ایشدان علدم عمدل را بده
عنوان کماالت ثانی زاید بو ذات نمیداند ،بلکه معتقد است :علم عمدل عدین
ذاتاند هنگام عالم شدن ،مفهدوم ندوعی جدیددی از انسدان انتد اع مدیشدودر
بنابواین ،میتوان گفت :علم عمل منوعاندر (حسنزاده آملی)366-603 :6213 ،

چون از دیدگاا صدرالمتألهین جدود ادراکدی جدودی صدوری غیومدادی
است ،نفس در فوایند شناخت با ات اد جودی که با صور ادراکدی [از حسدی تدا
عقلی] پیدا میکند بهتدریج به جهان غیومادی که مشدتمل بدو د موتبدۀ مثدالی
عقلی است پا مینهدر
 .6-9تشخص و هویت بدن به نفس آن است ،نه به جِرم آن

هویت تشخص بدن به نفس است ،نه به جوم عنصو تشکیلدهنددۀ بددنر
بنابواین ،تا قتی که نفس آدمی باقی است جود ا استموار دارد ،هو چند اج ای
بدن عوارض آن تغییو کند یا بدن مادی جای خود را به صدورتی مثدالی دهدد،
نظیو آنچه در خواب در بوزخ اتفاق میافتد یا صورتی اخو ی جای صدورت
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طبیعی را گوفته موکب نفس شودر
در همۀ این ت والت ت والتی که بو اثو نسخ در بدن مثالی یدا اخدو ی رخ
میدهد در همۀ این دگوگونیها ،حدت هویت انسانی م فدوظ اسدت ،چدون
انسان از ابتدا تا انتهای حوکت خویش یک موجود احد متصل سدیال اسدت
خصوصیات جوهوی حد د جودی حاصل در مسیو این ت ول جودی نقشی
در اینهمانی انسان نداردر (صدرالدین شیرازی ،6111 ،ج)616-616 :1
 .7-9تجرد قوۀ خیال و ثمرات آن

در کاربود این اصل میتوان گفت :قوۀ خیال ،به اعتبدار تجدودش از مدادا ،بده
هنگام موگ بدن مادی باقی میماند به همدواا نفدس بده جهدان آخدوت انتقدال
مییابد قادر به خل بدن بوزخی بدن اخو ی متناسب با ملکات نفس استر
از آثار تجود قوۀ خیال ،حصول صور خیدالی بدد ن مشدارکت مدادا جهدت
قابلی استر طب این اصل فاعلیت نفوس نسبت به صور خیالی به ن دو ابدداع
اختواع است نگاادارندۀ صورْ خود نفس استر
اثو دیگو تجود قوۀ خیال قیام صد ری صور ادراکی بده نفدس اسدت ،بدا ایدن
توضی که نفس د هوچند در ابتدای تکدون خدویش ،در مقدام ادراکِ بیشدتو ،بده
موجودی منفعل اثوپذیو شبیه است د بدهتددریج قدوتت توانداییاش افد ایش
مییابد  ،در مقام ادراک ،به موجودی فعال خنق تبدیل میشودر
آنچه از این اصل بومیآید این است که جهان مورد تجوبدۀ انسدان در آخدوت
جهانی است بوآمدا از نهاد در ن جود شخص ،به این بیان که هو نفسی ،پس
از دنیا ،در عالم جود خود که بوگوفتده از صدور علمدی عملدی ا سدت  ،در
حقیقت ،در بدن ساختۀ دست خود به سو میبدود ،بددنی کده حاصدل ملکدات
خصال نفسانی ا ست ،ملکاتی که به سبب خنقیت نفس به ظهور بو ز درآمدا
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استر
 .8-9انسان :جامع اکوان سهگانۀ طبیعی ،مثالی و عقلی

گفتیم که صدرالمتألهین عالم امکان را در حکم دایواای مدیداندکده دارای د
قوس ن ل صعود است هو قوس آن مشتمل بو سده عدالم اسدت کده بده آن
عوالم ثنثه یا جهانهای سهگانه گفتده مدیشدود :جهدان طبیعدت مدادا ،جهدان
ملکوت مثال ،جهان جبو ت عقلر اگوچه در قوس ن لی جود موجودی
که جامع این اکوان ثنثه باشد جود ندارد ،در قوس صعود د که از عالم طبیعدت
آغاز میشود د تنها انسان است که د لو باالستعداد د اجد هو سده عدالم اسدت
(موسوی خمین ی [ام ا]  ،)333-331: 6213 ،یعندی نده تنهدا همدۀ ایدن جهدانهدا را
درمینوردد ،که قابلیت بازآفوینی همۀ این عوالم را در خود نی داردر
به طور خنصه ،در نتیجه ای کده از ارتبدا اصدول مدذکور بدا مسدئلۀ تناسدخ
ملکوتی می توان گوفت ،باید گفت :انسان ،با ت صیل علم عمل ،جود خویش
را اشتداد میبخشد به حسب هو موتبه از جدود ،ندوع خدا

انسدانی انتد اع

میشودر بنابواین ،انسان نوع احد نیست بلکه اندواع داریدم؛ بدا اندواع انسدانهدا
مواجهیمر این تغییو دگوگونی جوهوی انسان هدا امدوی م قد

انکارناشددنی

استر
 .11ادلۀ لزوم تناسخ ملکوتی
 .1-11تغییر جوهری انسان الزمۀ عبور از عالم دنیا (ماده) به عالم آخرت (مجرد)

انسانی که از عوالم عقل بوزخ عبور کودا  ،پس از استقوار در عالم طبیعت،
سیو صعودی خود را با حوکت جوهوی استعداد جودی آغاز میکندد ،عدوالم
متباین جود خویش را یکی پس از دیگوی طی میکند تا با به فعلیدت رسداندن
عوالم جودی خویش ،در نهایت ،به تجود کامدل بدینیدازی صدوف از بددن
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جهان مادی نایل شودر در این فوایند است که بدهتددریج ،بددن اخدو ی بدو پایدۀ
ملکات ،اخنق هیئات نفسانی فود در باطن جودش شدکل مدیگیدود از آن
پس ،نفس ،به سدبب تکامدل جدودی دسدتیابی بده حیدات زنددگی جدیدد،
نمیتواند با بدن طبیعی در جهان مادی به حیات خویش ادامه دهدد تنهدا راا
ادامۀ زندگیاش کندا شدن از بدن مادی ادامدۀ حیدات در قالدب بددن اخدو ی
استر
این تبدیل ذات انقنب جوهوی که در انسان رخ میدهد همان تبدتل ندوعی
است که منصدرا با استناد به آن به کثوت ندوعی انسدانهدا اعتقداد یافتده اسدتر
(صدرالدین شیرازی )33 :6231 ،ایشان بدن مادی را دارای حیاتی مجدازی دانسدته،
آن را تنها زمینهای بوای پیدایش بدن حقیقی فود میداندر
 .2-11تغییر جوهری انسان الزمۀ به فعلیت رساندن عوالم متباین وجود خود

انسانی که به مقتضای بدن ضعت جودیاش در عالم طبیعت به سو میبود
با قوۀ خیال سایو قوای باطنی خود دریچهای به سوی عالم مثدال ،بدا نیدو ی
تعقلش دریچهای بوای ر د به عالم عقل میگشایدر پس ،انسان یگانه موجدودی
است که زمینۀ عو ج به همۀ عوالم متباین را در دست داردر از ایدن ر سدت کده
منصدرا معتقد است :انسان یک نوع نیست بلکه در سدیو جدودی خدود اندواع
متفا تی اسدت (صدرالدین شیرازی ،6233 ،ج ،)236-236 :2باتوجده بده تددریجی
بودن این سیو در عوالم سهگانه نه یک بار بلکه چندین بار تناسخ ملکوتی تبدل
جوهوی در جود ا رخ میدهدر
 .11جمع میان بیانهای متفاوت در باب حشر ابدان اخروی

اگو چه صدرالمتألهین ا لین فودی است که در کشدت اسدوار حدل مسدا ل
ب

معاد توفی یافته است ،دشواری ظوافت ب

معداد سدبب شددا شداهد
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آرای متفا تی از منصدرا در مسئلۀ حشو ابدان اخو ی در آثارش باشدیم ،کده بدا
توجه به مطالب پیشگفته به ذکو آنها میپودازیمر
 .1-11حشر بدن دنیوی بعینه و بشخصه

از دیدگاا منصدرا ،انسان با مجموع نفس بددن م شدور مدیشدود بددن
اخو ی ا همین بدن معین مشخص دنیوی بدا همدان اجد ای عنصدوی اسدت
(صدرالدین شیرازی ،6111 ،ج)216 :3؛ اگوچه بدن انسان موکب از اضداد آمیختده
با اج اء اعضا است ،هو ل ظه اعضا ،اج اء جواهو اعواضش در حال تبددتل
تغیتو استر (همو )333 :6233،اما نفس آدمی د که هویت تشخّص فدود بده آن
است د ثابت پایدار استر این تغیو ز ال مدادۀ بددنی بدا جدود بقدا ثبدات
صورت نفسانی اشکالی در عینیت بدن دنیوی با بددن اخدو ی ایجداد نمدیکنددر
بنابواین ،آنچه در معاد م شور میشود به ل اظ صورت ذات بعینه همین بددن
دنیوی است لی با ماداای مبهمر (همو ،6111 ،ج )616-616 :1ازاینر  ،این ابددان
عین بدنهای دنیوی است ،نه مثال یا اشباح آنهار
 .2-11حشر بدن مثالی موجود در باطن بدن دنیوی

در بوخی عبارات صدرالمتألهین ،کیفیت حشو بدن دنیوی بده گوندهای دیگدو
تبیین شدا استر منصدرا میفوماید:
در اطن ا هن انساند ،افزاا

پوفت ا ظاهن ،حیواند انسااففت ا خمام

اعضا ،حواس ا واس کامل اجود دارد انن حیواا نز د ذ ک ح ّ فافل حیواا
عقلد ا حسد افت ذ در دراا هن انساند اجود دارد ا ذا مذن
چوا حیات اا مانن

اا نمذدمیذند،

ا شنس عنضد ندوده ،لک مانن نفس ااج حیاخد ذاخذد

افت ا در آ نت ،طدق فورت اعمال ا نیات افناد محشور مذدشذود نذا نانن،
آنچ در آ نت محشور مدشود همین الت مثالد موجود در اطن انساا دنیذوس
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افت ک در یامت ناس محاسبۀ اعمال حاضن افت (هماا ،ج)223-221 19

سیدجنل الدین آشتیانی نی بدو ایدن دیددگاا صددرالمتألهین تأکیدد کدودا ،در
نتیجهگیویای که از اصول یازداگانۀ منصدرا در ب

معاد ارا ه مدیکندد آ ردا

است« :هو انسانی در باطن این بدنْ متصور به بدنی اسدت کده حدیت غیومدادی
است فنا در آن راا نداردر ررر» (آشتیانی )33 :6206،این بیان مؤید این مطلب است
که بدن مثالی هماکنون نی در باطن هو انسانی جود داردر

1

 .3-11حشر بدن مثالی صادر از قوۀ خیال

در تبیینی دیگو ،منصدرا حشو بدن مثالی صادر از قوۀ خیال را بیان مدیکنددر
صدرالمتألهین در این دیدگاا د که بو اساس تجود قوۀ خیدال ،اسدتقنلش از بددن
دنیوی ،قدرت باالی آن در خل صور ابدان شکل گوفته است بدو ایدن بدا ر
است :نفس در تکامل جوهوی خود به موحلهای میرسد که از بدن دنیوی بینیاز
می شود بعد از متنشی شدن قالب مادی ،همچندان بداقی مدیماندد بده دلیدل
تکاملی که یافته است ،بازگشت به بدن دنیوی بوایش م ال مدیشدودر ازایدنر ،

1ر از شواهد نقلی که بو این دیدگاا صدرالمتألهین مدیتدوان ذکدو کدود حددیثی اسدت کده
میفوماید « :مَا مِنه مُؤهمِنٍ إِلَّا وَ لَهُ مِثَالٌ فِي الهعََهشِ فَإِذَا اشهتَغَ َ بِالَُّكُوعِ وَ السُّلُُوَِ وَ نَحْوِهِمَلا فَعَل َ
مِثَالُهُ مِثه َ فِعْلِهِ فَعِْهدَ ذَلِكَ تَََاهُ الهمَلَائِكَةُ عِْهدَ الهعََهشِ وَ يُصَللُّونَ وَ يَسْلتَغهَُِِونَ لَلهُ وَ إِذَا اشهلتَغَ َ الهعَبْلدُ
بِمَعْصِيَةٍ أَرْخَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مِثَالِهِ سِتهَاً لِئَلَّا تَطَّلِعَ الهمَلَائِكَةُ عَلَيَُْا فََُذَا تَأهوِي ُ يَا مَنه أَظهَََُ الهَُمِيل َ وَ
سَتَََ الهقَبِيحَ؛ بوای مؤمن ،مثالی در عوش جود داردر زمانی که ا مشغول رکوع سجود میشود
مثال ا هم مشغول به آن میگوددر در این هنگام ،من که بو ا در د فوسدتادا ،بدوای ا طلدب
مغفوت میکنندر در زمانی که آن بندا گناهی را موتکدب مدیشدود ،خدا ندد آن را بدوای مثدال
ضعیت میگوداند تا من که بو گناا ا اطنعی پیدا نکنند این است معنای دعدای "ای کسدی

که امو زیبا را ظاهو میگودانی امو زشت را میپوشانی"ر» (مجلسی ،1111 ،ج )111 :11

سال نهم ،بهار  ،6931شماره مسلسل 96

111

متناسب با شدت جودی ملکاتی که کسب کودا است قالبی مثالی بدوای خدود
ایجاد میکندر (صدرالدین شیرازی ،6111 ،ج )61-63 :1بنابواین ،مدنزم هدو جدوهو
مفارق نفسانی شب مثالی است که حسب ملکات ،اخنق هیئتهای نفسانیاش
از آن نشئت میگیودر (همو )110 :6236 ،نتیجده اینکده م شدور در آخدوت بددنی
غیومادی م صول قوۀ تخیل انسان است ،که مثل بدن دنیوی است ،نه عدین آن
بشخصهر (همو ،6212 ،ج)213 :1

منصدرا در تأیید نظو خود به حدیثی از پیامبو اکوم

اسدتناد مدیکندد کده

آنحضوت میفوماید« :خدا ند نشئۀ آخدوت را بدو بدن دنبالچده سدوین (عجدب
الذنب) که از این دنیا باقی میماند ،آغاز میکندر» (ابودارد السجستانی ،6166 ،ج:66

 )312ایشددان بیددان مددیکنددد کدده پددس از جدددایی ر ح از بدددن عنصددوی ،امددو
ضعیتالوجودی از این بدن همواا نفس میماند که در حددی

از آن بده «عجدب

الذنب» به معنای دنباله دم تعبیو شدا استر ایشان «عجب الذنب» را به قوۀ خیدال
تفسیو میکند (همو ،)313 :6233 ،که اموی مستقل از بددن مدادی مددرک صدور
جسمانی خال آنهاستر
طب مطالب بیان شدا ،آرای صدرالمتألهین نی دربارۀ کیفیت حشو بدن اخو ی
متفا ت است؛ در بعضی از آثار ،حشو را با همین بدن دنیوی در بوخدی دیگدو
با بدن مثالی دانسته استر
نتیجهگیری

صدرالمتألهین ،در مقابل نظویۀ بدیع خود در بداب جسدمانیۀ ال دد ث بدودن
نفس در این جهان ،دیدگاهی کامنً بوعکس دربارۀ حیات آنجهدانی دارد ،بددین
معنا که معتقد است :جسم اخو ی از نفس پدید میآید ،بدین طوی که نفدس در
طول زندگی خود ،حسب اینکه چگونده زنددگی اختیدار کدودا باشدد ،صدفات
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یژگیهایی را کسب می کندر جسم اخو ی حاصل اکتسابات ا صاف مختلت
نفس است که اگو انسان به اکتساب خصیصههای حیوانی بپودازد صورتی حیوانی
به خود می گیود اگو به ت صیل ا صاف نورانی بپدودازد ،صدورتی متناسدب آن
خواهد داشتر
اینکه چگونه نفس مطاب اعمال ملکدات انسدان در دنیدا شدکل مدیگیدود،
مسئلهای است که منصدرا با اصولی چون تجود نفس در موتبۀ خیال ،توانایی آن
بو ساخت صور ابدان ،ات اد عاقدل معقدول ،امکدان سدیو نفدس در عدوالم
سهگانه به اثبات آن میپودازد ،بدین صورت که نفس پدس از پایدان سدیو ن لدی
خود ،با قوار گوفتن در عالم دنیا ،سیو صعودی خدود را آغداز مدیکندد؛ حوکدت
جوهوی انسان د که معلول حد ث جسمانی مادی ا ست د اساس پایۀ سدیو
صعودی ا میشودر
در این سیو ،پس از اینکه قوۀ عاقلۀ آدمی از موتبۀ هیوالنی خارج شد ،از ایدن
پس ،هو انسانی به می ان فعلیت در قوۀ عاقله خود ماهیت انسانی به خود میگیود
یا ماهیت انسانی خود را از دست میدهدر
با توجه به اصل ات اد عاقل معقدول ،آدمدی بدا هوآنچده مدیاندیشدد عمدل
میکند ،با هو صفت ملکهای که کسب میکند ،ات اد مییابد ،از این طوی ،
باطن جود خود د یعنی همان موتبۀ مثالی نفس خویش د را با قدوۀ خیدالش کده
اموی مجود قادر به خل صور ابدان است میسازدر
از این توضی به دست میآید که بدن مثالی د که به سدبب اعمدال ملکدات
انسان ساخته میشود تجسم تجلی جسمانی یژگیهای نفسانی انسان اسدت
د بدنی بوآمدا از نهاد انسان در مسیو صعودی تکامدل جدودی ا اسدت ،تنهدا
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جنبۀ در نی انسان که رابطهای تنگاتنگ با یژگیهدای چندین بددن جسدمانی –
مثالی دارد قوۀ خیال است ،چون قوۀ خیال آدمدی قدادر اسدت موجدودات دارای
مقدار ،شکل بدعد را ،که مادۀ عنصوی ندارند ،به ظهور درآ ردر
صدرالمتألهین تناسخ ملکوتی را به «انتقال نفس از بدن دنیوی به بدن اخدو ی
که متناسب با ا صاف اخنق مکتسبۀ نفدس در دار دنیدا اسدت» تعویدت کدودا
استر اما با توجه به تصوی منصدرا به جود بدن مثالی در باطن بددن دنیدوی،
میتوان نتیجه گوفت که بدن ساختهشدۀ طب اعمال ملکات فود در دنیا هیچگاا
از نفس جدا نیست  ،ازاینر  ،اساساً ،انتقال نفس از بدنی به بدن دیگدو مطدوح
نیست ،بلکه اقعیت این است :نفسْ بدن سازگار با هویت خویش را میسدازد
در آخوت با بدنی که از آغاز تکون خویش با آن بودا م شور میشودر
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کتابنامه
 آشتیانی ،جنلالدین (بیتا)ر معاد جسمانی (شوح بو زاد المسافو منصدرا) ،چ ،1تهوان:
حکمت فلسفه ایوانر

 آشتیانی ،جنلالدین ()1111ر شوح حال

آراء فلسفی منصدرا ،تهوان :نهضت زنان

مسلمانر
 ابودا د السجستانی ،سلیمانبناشع

()1111ر سنن ابودا د ،ت قی

م مد م یالدین

عبدال مید ،بیو ت :دارالفکور
 حسنزادا آملی ،حسن ()1111ر ات اد عاقل به معقول ،قم :قیامر
 دیوانی ،امیو ()1111ر حیات جا دانه ،قم ،معارفر
 سهو ردی ،شهابالدین ()1111ر مجموعه مصنفات شیخ اشواق [ج ،]1حكمة االشواق ،چ،1
تهوان :پژ هشگاا علوم انسانی مطالعات فوهنگیر
 صدرالدین شیوازی ،م مدبنابواهیم ()1111ر اسوار اآلیات ،ت قی

سیدم مد موسوی،

تهوان :حکمتر
 صدرالدین شیوازی ،م مدبنابواهیم ()1111ر تفسیو القوآن الکویم ،چ ،1قم :بیدارر
 صدرالدین شیوازی ،م مدبنابواهیم (الت)1111ر رساله زادالمسافو [در شوح به زادالمسافو]،
سیدجنل الدین آشتیانی ،چ ،1قم :بوستان کتابر
 صدرالدین شیوازی ،م مدبنابواهیم ()1111ر شوح اصول کافی [ج ،]1تص ی

ت قی

م مد فاضل ی دی مطل  ،تهوان :بنیاد حکمت اسنمی صدرار
 صدرالدین شیوازی ،م مدبنابواهیم ()1111ر االسفار االربعه ،چ ،1بیو ت :دارالتواث العوبیر

 صدرالدین شیوازی ،م مدبنابواهیم ()1111ر المبدأ

المعاد ،چ ،1قم :دفتو تبلیغات حوزۀ

علمیهر
 صدرالدین شیوازی ،م مدبنابواهیم (ب)1111ر رساله سه اصل ،تص ی سیدحسین نصو،

سال نهم ،بهار  ،6931شماره مسلسل 96

111

تهوان :بنیاد حکمت اسنمی صدرار
 صدرالدین شیوازی ،م مدبنابواهیم ()1111ر شواهد الَبوبية في المْاهج السلوكية ،با حواشی
منهادی سب اری ،تص ی سیدجنلالدین آشتیانی ،قم :مطبوعاتر
 طباطبایی ،سیدم مدحسین ()1111ر نُاية الحكمة ،قم ،مؤسسۀ آموزشی

پژ هشی امام

خمینی (قدسسوّا)ر
 عبودیت ،عبدالوسول ()1111ر خطو کلی حکمت متعالیه ،تهوان :سمت ر
 عبودیت ،عبدالوسول ()1111ر درآمدی به نظام حکمت صدرایی [ج ،]1قم ،مؤسسۀ آموزشی
پژ هشی امام خمینی (قدسسوّا)ر
 الهیجی ،عبدالوزاق ()1111ر گوهو مواد ،تهوان :سایهر
 مجلسی ،م مدباقو ()1111ر ب ار االنوار ،چ ،1بیو ت :دار االحیاء التواث العوبیر
 موسوی خمینی ،سیدر حاهلل ()1111ر معاد از دیدگاا امام خمینی ،چ ،1تهوان :نشو آثار االمام
الخمینیر

