
 

 

 

 

 

 

 مالصدرا  دگاهیو فاعل آن از د یبدن اخرو
 راد    یمهتد هیمرض

 مهر   یدیمحمد سع

   یاحمد بهشت

 ده یچک

حاضر دانسته،    امت ی دو عنصر نفس و بدن را در عرصه ق   ی اسالم   ی لسوف ی ف   عنوان به مالصدرا  

بدن در    ا ی آ   که   است   آن راستا پرسش مطرح شده    ن ی در ا   آن است.   ی و در صدد اثبات عقل 

بدن کدام    ن ی ا   جاد ی ا   مبدأ   نکه ی است؟ و ا   ی د ی نو و جد   بدن   ا ی   ؛ اوست   ی معاد همان بدن قبل 

  ز ی تما   ی عنصر   جسم   و   یی ا ی بدن دن   ن ی مالصدرا در خصوص پرسش اول قائل است که ب   ؟ است 

انسان بعد از مرگ هالک شده و حضور جسم    ی بدن عنصر   ی به اعتقاد و   و   قائل شد   د ی با 

  رت ی مستقر است مغا   ی که در عالم هست   ی در آخرت با نظام تکامل   ت ی با حفظ عنصر   ی عنصر 

در    سه ی به سؤال دوم با مقا   پاسخ   در اّما  .  رد ی گ ی م تعلق    ی مثال   مرگ به بدن نفس بعد از    و   دارد 

فلسف  البته    ی ر ی تفس   و   ی آثار  که  است   ن ی ازا ش ی پ   تا مالصدرا  نگرفته  گفت؛    د ی با   ؛ صورت 

از    ی نوع به نفس    ی بر اساس حرکت جوهر   ی حل معاد جسمان   ی برا   ی فلسف   آثار   در مالصدرا  

،  آخرت   در ش بوده و  ی عالم قابل نفوس خو   ن ی که اجساد در ا   ان ی ب   ن ی به ا   پردازد ی م پاسخ  

 
  دانشگاه   ،قاتیعلوم و تحقانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد  د  ،یفلسفه و کالم اسالم یدکتر  یدانشجو  

 ، ایران.تهران  ،یآزاد اسالم

    ،تهران، ایرانمدرس  تیدانشگاه ترب ،  دانشکده علوم انسانیاستاد گروه فلسفه ، 
 (.saeedimehr@yahoo.comنویسنده مسئول: )

  تهران، ایراندانشگاه تهران  دانشکده الهیات،  ،استاد گروه فلسفه ،.   

 02/05/1400تاریخ پذیرش:    19/03/1400تاریخ دریافت:  

 ی نیدی پژوهانساندوفصلنامه علمی 

 1400 پاییز و زمستان، 46، شماره هجدهمسال 

 25 - 40صفحات 

DOI: 10.22034/ra.2022.531894.2669 

 يمقاله پژوهش



 1400پايیز و زمستان ، 46 شماره، ي دينيپژوه انسان دوفصلنامه علمي

 

26 

  ؛ است   ی بدن اخرو   جادکننده ی ا   و نفس در آخرت فاعل    ی عن ی نفوس فاعل ابدان خود هستند.  

بدن در عرصه    جاد ی ا   کند؛ ی م   ان ی ب   س ی سوره    خود در   ی ر ی تفس   اثر   اساس   بر   که ی درصورت 

حرکت نفس    ر ی با روال س  صورت   ن ی خداوند است که در ا   م ی مستق  ی خلق امر  جه ی نت   امت ی ق 

  ی ر ی و تفس   ی در آثار فلسف   ی بدن اخرو   ی برا   ن ی بنابرا   ؛ دارد   رت ی مغا   ی بر اساس آثار فلسف 

اّما با تأمل    . رسد ی م که در وهله اّول متفاوت به نظر    م ی پاسخ روبرو هست   مالصدرا با دو نحو از 

گفت: چون نفس در عرصه    توان می   ان ی دو ب شد. در جمع    ک ی نزد   ان ی به جمع دو ب   توان می 

د معلول  توان می است لذا او    ی آن مبر   ات ی بوده و از ماده و خصوص   جرد م   ی موجود   امت ی ق 

  د ی است خلق نما   ی امتثال انسان به اراده اله   ی که نوع   ی را که بدن باشد با خلق امر   ش ی خو 

 مالصدرا است.   ان ی که رافع نقض در هر دو ب 

 مالصدرا   ، فاعل   ، آخرت   ، بدن  :هادواژهیکل 

 مقدمه 

و    ؛ داندمیدو عنصر نفس و بدن را حاضر    کندمیمعاد مطرح    که دربارۀ  یاهینظرمالصدرا در  

اصالت ،  )حرکت جوهری  مستدل با استفاده از مبانی فکری نوین خویش  به طور  خصوصنیدرا

بدن در معاد    اینکه آیااول    در این راستا دو پرسش قابل طرح است.  1.  شودیموارد    (...و    وجود

همان بدن قبلی است یا بدن نو و جدیدی است؟ دوم اینکه مبدأ ایجاد بدن کدام است؟ در این  

از منظر مالصدرا   و نفسمقاله برای رسیدن به پاسخ اول سعی شده است اجمالی از رابطه بدن  

عنصری   بدن دنیایی با جسم   زیو تما به رابطه نفس با بدن عنصری    و سپس   ردیقرار گمورد بررسی  

  نکه یو ا آن با بدن مثالی و سپس تعلق نفس به بدن مثالی  زیو تمااز آن، مرگ بدن عنصری  بعد

یعنی چگونگی    چگونه نفس مهیای تعلق به بدن مثالی است؛ گفته شود. در خصوص پرسش دوم 

با   اخروی  آثار فلسفی و تفسیری مالصدرا  یهایبررسایجاد بدن    به دست   نیچننیا  وسیع در 

 
دارد   ولی تبیین عقالنی آن را خارج از توان خود دانسته وبیان می. ابن سینا برای معاد روحانی برهان  اقامه می کند  1

  الشريعة و   طريق  من  اال  اثباته  الي  سبيل  ال  و  الشرع  من  منقول  هو   ما  منه  المعاد  ان»  :پذیردآن را با دالیل شرعی می

،  423:  1االلهیات، ج  سینا، الشفاء،...« )ابن   بالعقل  مدرك  ماهو  منه  و...    البعث  عند  للبدن  الذي  هو  و  النبوة  خبر  تصديق

 (.682: 1364، الضالالت بحر فی الغرق من و النجاۀ
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آثار فلسفی و آثار    مالصدرا در پاسخ به سؤال دوم دو بیان داشته و تعابیر ایشان درضمن  . دیآیم

بدن   فلسفی مالصدرا در آثار . انجام نشده است نیازاشیپ مقایسه تا  نیو ا تفسیری متفاوت است

اخروی را معلول مستقیم نفس و نتیجه سیر حرکت جوهری آن دانسته و لیکن در اثر تفسیری 

که این بدن موجد به ایجاد خداوند و یک موجود امری   شودیم مالحظه س(  ره مبارکه ی سو) وی

طبیعی است که بین این دو پاسخ و بیان تفاوت زیادی است چرا که در اولی ایجاد بدن  و    است

و  که البته آیات    کند میایجاد    او راحالت دوم خود خداوند    در  داند.میرا نتیجه حرکت جوهری  

ابتدا به بیان چیستی عالم  ،  مقاله برای تبیین جواب دوم ایشان  نی. در اصحه دارند  آن  بر  اتیروا

مورد دقت نظر قرار گرفته    و امرخلق   و تفاوتاسالمی پرداخته شده    و متونتفاسیر    بر اساسامر  

و با بیان پاسخ مالصدرا به هر   شده است تا به اهمیت خلق امری خداوند در آخرت نزدیک شویم

سش در صدد طرح این معنا هستیم که آیا تفاوت تعابیر وی در خصوص مبدأ فاعلی بدن  دو پر

  روآوردننظر ایشان در بحث تفسیری بوده و    و عدولاخروی نوعی دوگانگی از جنس تناقض است  

ساختار فلسفی وی متفاوت است و به طریقی بیان نظریات پیشینی است که   به بحثی است که با

  حلقابلامری    یا با وجود تفاوت در هندسه فلسفی مالصدرا،  ،ت ما موجود استدر منقوال  وضوحبه

فلسفی را بیان کنیم    یهادگاهیدبرای ورود به بحث سعی شده است به طور اجمال ابتدا    ؛ لذااست

نظر تفسیری ذکر شود و در انتها گفت    و سپس   واقف شده   خصوصنیدرانظر فلسفی وی    تا به

به این هدف، عناوین ذیل    برای رسیدن  ؛ لذاریخ  ای  ع هر دو نظر رسید؟به جم  توانمیکه آیا  

 . شودیم  ینیبشیپ 

 رابطه نفس با بدن جسمانی. 1

باید تقریر وی از ارتباط نفس با بدن    ،بدن در معاد جسمانی مالصدرا  برای فهم هرچه بهتر جایگاه

و    دهدمیزیرا بدن و ارتباط آن با نفس است که ارکان معاد جسمانی را تشکیل    .م یینمارا بیان  

دارد آن  بر حل مستدل  تصمیم  بنابرامالصدرا  نقل    نی؛  به  زمینه    ی هادگاهی دباید  این  در  وی 

 از:   اندعبارت خصوصنیدرااجمال نظر ایشان  اساسنیپرداخت و برا
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وجودش همان مواد و   یو در ابتدا  افتهیکون  در منظر مالصدرا نفس از ماده ت  تکون نفس:

:  1379  ،یان ی)آشت  به مرحله مجرد بودن برسد  تواند یم تحول به سمت تکامل    ریمس  و دراجسام بوده  

124). 

،  1382،  الشیرازی)بدن از توابع وجود نفس است البته در مراتب پایین آن    تبعی بودن بدن: 

 . (64: 9ج

  432-431:  8ج  )همان، مالصدرا معتقد است وابستگی نفس به بدن امری ذاتی برای نفس است  

و نفس با هویت نفسانی بودن همواره به بدن وابسته است مگر اینکه به تجردی از    (3: 9ج  و همان،

 .(434-433: )همان نوع عقالنی نائل شود

ماده در   طور که همان   ؛ ل دارندنفس و بدن به هم نیاز متقاب   نیازمندی نفس و بدن به هم:

نفس نیز برای اینکه در ،  صورت نیز در تشخصش نیازمند ماده است   ؛ دارد   صورت به تحصلش نیاز  

 .( 382: 8ج، 1981، الشیرازی؛ 375: 1380 ،یزدی  )مصباح عالم ماده تشخص پیدا کند، نیازمند ماده است 

نفس در اولین گام حرکت    بدن: از سوی نفس و نیاز نفس به    ابداع صور خیالی و عقلی

خود به سمت کمال خود صورت ادراکی نداشته و فقط آن چیزهایی که بدن و قوایی که در آن  

در مقامی  ها  صورت در کسب این    اشیتوانائامّا بعد از    .کند میدرک    را  باشدیماست و از آن متأثر  

 . (210: )همان آوردیم به وجودکه در ذات خود این صور را  گیردمیقرار 

د به تکامل برسد بدین لحاظ که  توانمیبا بدن است که نفس    بدن: لهیوسبهتکامل نفس 

  شود میو از قوه خارج    افتهیدستدر طول حیات خویش بعد از تعلق به بدن است که به فعلیت  

و آن به    رسندمی  البته باید دانست که نفس و بدن همراه هم از قوه خویش خارج و به فعلیت

مراحل خاص هر  ؛ لذا  و هم درجه خواهند بود  سطح   گونه ایست که نفس و بدن در این سیر هم 

،  الشیرازی)نفس به آن بدن متعلق باشد    نکهیبر امشروط  .  نفسی به بدن خاص خود اختصاص دارد

ارتباط دارند نفس هم صورت نوعیه   و اجسامکه همه صور نوعیه با مواد    طورهمان  .( 4-3:  9ج  ،1382

د حرکت و استکمال در جهت تجرد  توانمیاست با این تفاوت که    در ارتباطجسم    است که با

اوست به سمت عالم تجرد رهسپار   عتیو طبحرکت جوهری که در ذات    با اینو    داشته باشد

 . (139: 1379  )آشتیانی،  کند میبوده و در مسیر تکاملی خویش به بدن احتیاج پیدا 
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د مفارق از ماده  توانمیمیخته وهم  نفس هم با ماده آ  آمیختگی و مفارقت نفس با ماده:

  : دینما یمبه درک معاد جسمانی کمک  که    ویژگی خاص نفس در منظر مالصدرا است  ن یو اباشد  

و بعد از آن مجرد شده که خود داللت بر آمیختگی    شودمی  ابتدای نفس با صورتی مادی شروع

که به لحاظ    کند میرا طی    مختلفی  یهاو نشئه  ها ساحتنفس  .  با ماده و مفارق از آن را دارد

  ی هانشئهدر  . اماعنصری است عتیو طب اتیجماد ،اتینبات پیشینی شامل انسانیت، حیوانیت، 

مرحله برتر از عقل فعال    و سپسفعال    و عقلبالفعل    و عقل عقل منفعل    صورتبهبعدی است که  

 . (432: 8ج،  1382، الشیرازی) شودمیرا دارا 

 ،و صورتشیء مرکبی از ماده    در هر  ازآنجاکهمالصدرا    با بدن:تشخص با نفس است نه  

را   انسان  ؛دهد می  صورتبهشیئیت  نفس    ،لذا در تشخص  آن  از  را  نفس  داندمیتشخص  زیرا   .

فرد باقی است و این امر با اتکا به    و تشخصوحدت  ،  پس با وجود تغییر بدن؛  صورت بدن است

نتیجه گرف  گانه ازدهیاصول   اسفار  در  آثار  شودمیته  او  در  بیان معاد جسمانی  برای  . )مالصدرا 

در تفسیر   مثالً  .از نظر تعداد متفاوت استکه    خویش مقدمات چندی را مفروض دانسته است

  المعاد   مبدأ و  و  شواهد الربوبیه  ،عرشیهسوره یس و نیز در رساله    81در ضمن آیه  القرآن الکریم  

اختصار    11اسفار ضمن    و دراصل    6با    بیالغحیمفات  در کتاب  اصل و  7با   با  اصل آمده است 

تشخص    که  اءیاشوجود خاص  (  2اصالت وجود  (  1بیان کرد:    گونهن یااصل را    11این    توانمی

تحصل هر مرکبی به »صورت« آن است و (  5حرکت جوهری     ( 4تشکیک وجود  (  3اشیاء است  

وحدت شخصی  ( 6  باشدمیکمال  با صورت نسبت نقص به و نسبتشماده مستهلک در آن است 

قوه  (  8نه به بدنش    هویت انسانی به نفس اوست،(  7  هر موجودی متناسب باوجود خاصش است

،  شدن نفس  پس از قطع تعلق نفس به بدن و قوی(  9به بدن نیست    و قائمجوهری مجرد  ،خیال

،  سایر قوا )حاسهعمل  ،  همه قوای نفس با هم متحد شده و به این خاطر نفس با وساطت قوه خیال

  الف( با مشارکت ماده ب(  صورت از فاعل به دو گونه ایجاد شده: (  10  دهد میرا انجام    ( باصره و ...

د سه نوع از وجود را داشته باشد.  توانمی انسان تنها موجودی است که  (  11بدون مشارکت ماده  

ی مجرد از ماده و  به این معنی که با حفظ هویت خود، سه عالم صور طبیعی، صور ادراکی حس

سپس    )انسان اول(،  نفس از آغاز نوزادی وجود طبیعی دارد.  صور عقلی و مثل الهی را درک کند

نفسانیت بدیل    و لطافتصفا    جیتدربه اعضای  با  اخروی  نفسانی  انسان  به   شودمیپیدا کرده و 
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این تحوالت   و  )انسان سوم(  شودمی)انسان دوم( و بعد از آن دارای کون عقلی و اعضای عقلی  

 . (266-265: 9ج، 1382 ،الشیرازی) به نوع انسان است و مختصمعکوس بر خالف قوس نزولی او 

مالصدرا بر این اعتقاد است که نفوس کامل بعد از جدایی از  جدایی نفوس کامله از بدن:

که ناقص و یا در حد وسط قرار دارند به مقام    ترنییپابدن وارد عالم عقل شده امّا تکلیف نفوس  

...    شوند یمو به این خاطر است که به عالم مثال رفته و با صور برزخی یکی    رسندینمتجرد  

 . ( 379: 8ج، 1382 ،الشیرازی)

ارتباط نفس   مالصدرا   های دیدگاه   بهاتوجهب نفس عموماً   در خصوص  باید گفت که    با بدن 

قیامت  تواندینم عرصه  در  حتی  باشد  بدن  بدن    بدون  نوع  که  مختلف    ی هادر ساحتهرچند 

ارتباط دارند نفس هم صورت   و اجسامکه همه صور نوعیه با مواد    طورهمان یکسان نیست؛ زیرا  

د حرکت و استکمال در جهت تجرد  توانمینوعیه است که با جسم ارتباط داشته با این تفاوت که  

آن است به سمت عالم تجرد رهسپار    عتیو طببا این حرکت جوهری که در ذات  و    داشته باشد 

 .    کند میبوده و در مسیر تکاملی خویش به بدن احتیاج پیدا 

 نفس با بدن عنصری . رابطه2

به آن اشاره شد، برای    نیازاشیپ در منظر مالصدرا که    و بدنبعد از بیان چگونگی ارتباط نفس  

  خصوص ن یدراشناسایی بدن در حکمت متعالیه حائز اهمیت است.    ،تبیین مسئله معاد جسمانی

آن اکتفا شده گزارشی اجمالی در    عنوانبه بدن پرداخته نشده است بلکه    ییها یژگیو  یتمامبه

 اخروی در خلق بدن( فاصله گرفته نشود. و نفس )تمایز عالم امر  است تا از محور بحث

 )طبیعت عنصری(  )طبیعت اولی( با جسم عنصری  تمایز بدن دنیایی  .1  .2

وی در حکمت   شوندیمعنصری از هم متمایز    و جسمبا نگاه تیزبین و دقیق مالصدرا بدن دنیایی  

از قوای    یاقوه   عنوانبه طبیعتی که خود    اوّل  :طبیعت را از هم جدا کرده است  متعالیه دو دسته از

دوم طبیعت عنصری   آن برخی از افعالش را انجام خواهد داد؛ و  توسطبه  و نفسنفس بوده است  

  برد یممالصدرا از ماده نفس و بدن انسان به طبیعت اولی نام  .  که در سیطره طبیعت اولی است

غالفی برای بدن اصلی آن در نظر    عنوانبهعنصری را    و جسمکه با طبیعت عنصری فرق داشته  

 . (88-87: 1360، الشیرازی)  گیردمی
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 مرگ بدن عنصری   .2.  2

-حق« می»   دانسته ومرگ انسان را برای نفس امری طبیعی در مسیر تکاملی انسان    ،مالصدرا

وی حضور جسم   .( 332:  9ج  ،1382،  الشیرازی) کنداما برای بدن عنصری هالکت توصیف می  شمارد؛

  بر جهان داند که  در آخرت در صورت داشتن عنصریت مغایر نظام تکاملی خداوند می  عنصری را

 حساب بههستی حاکم است؛ و قول به بازگشت بدن عنصری را شبیه قول اصحاب کالم و مجادله  

روح    و برگشتعنصریت    آنها مرگ جمع اجزای متالشی است با حفظ جرمانیت و   زعم بهآورده که  

که مقصود تکالیف و وضع شرایع و فرستادن انبیاء   اند غافلبه آن است و آنها از این اصل اساسی  

آسمانی چیزی جز تکمیل نفوس انسانی و رهایی یافتن آنها از این جهان مادی پر از تضاد    و کتب

از قید و بندهای   این امر جز با    و تحققو قیود مکانی خارج نیست    ها خواسته و رهایی انسان 

 . (216: )همان  ردیپذینمتبدیل این نشئه فانی به نشئه باقی صورت 

 بدن عنصری و بدن مثالی. 3

است ولی هر بدن عنصری با نوع بدن مثالی خویش    یی هاتفاوتمثالی    و بدندن عنصری  بین ب

 . کنیممیاشاره  و ارتباطاتارتباطاتی دارد که به این تمایزات  

 تعلق نفس به بدن مثالی بعد از مرگ بدن عنصری .  1.  3

نفس   ذاتی  را  بدن  اینکه  به سبب  نیست  داند میمالصدرا  امکان تصورش  آن  بدون  جسم   ؛که 

نفس بعد از مرگ به بدن مثالی    ؛گیردمیو نتیجه    انگاردیمنابود شده    ،عنصری را بعد از مرگ

برای  متعلق شده،  را  زمینه  دنیایی  آماده    )بدن  مثالی  در    کندمیبدن  بدن  با وساطت  چرا که 

را برای ایجاد بدن    نهیو زم  گرفته شکلنفسانی نفس و تصورات آن    و ملکاتدنیاست که اعمال  

او فراهم   از نابودی   )و  بدن پیشین است  افتهی رشد( و به عبارتی بدن مثالی  کندمیمثالی  بعد 

پس هر بدن عنصری   کندمیخویش در واقع زمینه را برای خلق بدن مثالی مناسب خود فراهم  

ارتباط بین آن دو است(  درخوربدن مثالی   از  را دارد که نوعی  اصلی  که نقش الی  خویش  و  ه 

عنصری را دارد و این امر مختص نفوس ناقصی است که در رتبه   و جسموجود مادی    تریعال

،  الشیرازی)به عالم عقل وارد خواهند شد    ماًیمستق،  افتهیکمالو نفوس مجرد    باشند یممتوسط  

  .  ( 379: 8ج ،1382
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 بدن عنصری زمینه بدن مثالی  .2.  3

حد وسط تجرد عقلی و   وجودشال است؛ به این معنی که دارای خصوصیات عالم مث بدن مثالی،

  و بعدولیکن ویژگی ماده که شامل رنگ  ؛طبیعت عنصری است. با بیانی دیگر امری مادی نیست

  کند میبدن مثالی آماده    بدن دنیایی زمینه را برای  .(243:  1361، الشیرازی)   باشد میو.... است را واجد  

  و  گرفتهشکل نفسانی نفس و تصورات آن    و ملکاتچرا که با وساطت بدن در دنیاست که اعمال  

 .  کندمیزمینه را برای ایجاد بدن مثالی او فراهم 

تا هر    سازدیمهمین بدن زمینه را فراهم    ولی  شودمیبنابراین گرچه بدن عنصری حذف  

  . ارتباط حفظ شود  ن یو اخود گردد  فردی مناسب با بدن عنصری خویش واجد بدن مثالی خاص  

از    ینوع بهنفس را    بدن مثالی سیر حرکت جوهری  یسوبهدر واقع حذف بدن عنصری و حرکت  

و    کندمیدر سیر اوّل تعلق به بدن عنصری با قیود متفاوت مادی را همراهی    زند یمتعالی رقم  

بودن وزمان دار بودن را    دارکانمسیر خود توانسته است بسیاری از این قیود را از جمله    در ادامه

 نزدیک شود.  یترکاملطریقی به تجرد  و بهپشت سر بگذارد 

بعد از روشن شدن تعریف مالصدرا در باره بدن مثالی الزم است تفاوت وجودات برزخی با  

 معنای بدن اخروی باشد.   برای ورود به یانهیزموجودات اخروی بازگو شود تا 

 بدن اخروی . 4

 تفاوت وجودات دنیوی و برزخی با وجودات اخروی .  1.  4

به موارد    توانمیکه برای وجودات دنیوی و برزخی با اخروی مفروض است    ییهاتفاوتاز جمله  

 ذیل اشاره نمود. 

  یکلبهباید بین وجودات اخروی و وجودات برزخی تمایز قائل شد زیرا وجود برزخی  .  1.  1.  4 

عالم    و احکام  از ماده   ی کلبهاز ماده جدا نیست برخالف وجود اخروی که   ماده خالی است در 

ادراکی    یهاصورت این  .  است  و موضوعاز ماده    یو جدااست صورت ادراکی بوده    آنچههرآخرت  

از    دتریو شد  تریو قو  تر تام  ی تینیو ع هستند که دارای تحقق    یقیو حقاز نوع موجودات عینی  

 . (242-241: 9ج ،1382، الشیرازی)  موجودات این عالم هستند
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  و شامل بوده    ترعامبلکه    ؛عالم عقل نیستباید دانست که عالم آخرت منحصر به  .  2.  1.  4

با مرتبه   اناًیاحنفس در عالم آخرت تنها با یک رتبه و قوه و یا  .  است  یو حسصور ادراکی عقلی  

  و   و عقلرتبه اوست حاضر نیست بلکه با تمام قوا و مراتبش که شامل حس    نیتریعالعاقله که  

ب  در آخرت... است حضور دارد پس   ا قوای مختلف وبا خصوصیات آن نشئه تمام صور مدرکه 

محسوسات اخروی با ابزار و دیدگان دنیوی دیده نشده و به    ؛ لذا ( 262:  1360،  الشیرازی)   حاضرند

 . (242-241: 9ج ،1382، الشیرازی)  اندمحسوس حواس اخروی 

  است و کمالو نقص  شدتبهبه رتبه آنها بوده و  و آخرتتمایز صور در نشئه برزخ . 3. 1. 4

  دارنداخروی    یهاصورتبرزخی با    یهاصورتنسبتی که    کندمیکه مالصدرا بیان    بنا بر آنچه  و

که بین   یارابطه . (472-471:  )همان باشد می و کامل همانند وضعیت و نسبت جنین به انسان بالغ 

ماده اخروی    ،است بدین ترتیب که صورت برزخی  یو اخرواست بین صورت برزخی    و صورتماده  

به این    اندمختلف  یهایبندطبقهواجد مراتب و    و عقلاست؛ به دلیل اینکه عوالم حس و مثال  

هیوال برای عالم باالتر هستند و هیولی با صورت خود متحد    ترنییپادر عوالم    ها صورت نحو که  

مالصدرا در بیان شرح این مطلب .  دهدمیکیل  تش  او را  و کمالاست وهمان صورت است که معاد  

به علت بسیط عقلی بودن است که هیوالی عقل  »:  دهدمیادامه    نقلی از مؤلف اثولوجیا  برهیباتک

است و بر مرتبه وجودی آن احاطه    دتریشدبساطت عقل از آن    جدا شریف است؛ با این تفاوت که

  : در عالم شهادت، پردازدیممالصدرا به ذکر دلیلی جهت حشر جمادات    . (363-362:  )همان  «دارد

صورت، معاد و محشور در   ن یو همطبیعی در عالم غیب یک صورت نفسانی است    هر صورت

و  صورتی نفسانی باشد؛  ،در آخرت نکهیمگر اموجود طبیعی ای نیست  چیو ه پیشگاه الهی است

عقالنی داشته که مقر مقربان و سرای علیین است نفسانی آن در عالم باالتر یک صورت    صورت

دارد صور طبیعی اکنون نیز با صور نفسانی باالتر خود متصل و  . وی بیان می(361-358:  )همان

این صور در حاق ظلمات و اعدام جای دارند و در دریای    به جهت اینکه  ولیکن  ،متقوم هستند

-، آشکار نمی باشد میی که متقوم این صورت حشرشان با آن صور نفسان ،اند غرق هیوال و اجسام  

 . ( 365-364: )همان آشکار است و شهود و کشفگردد؛ هرچند که برای اهل معرفت 
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سیر حرکت است که نفس در آن وارد   بیان شد مرحله وجودات اخروی مرحله کامله  چنانچه

؟ لذا باید به رابطه امّا سؤال این است که در آن عرصه هم جنان نفس احتیاج به بدن دارد  .شودمی

 نفس با بدن اخروی پرداخت.

 رابطه نفس با بدن اخروی .  2.  4

مالصدرا بدن    .امّا در نوعیت بدن تفاوت است  از خصوصیات نفس تعلق ذاتی آن به بدن است

باشد و بنا بر اصل اتحاد عقل  ؛ زیرا بدن از جنس صورت ادراکی میداند میاخروی را عین نفس  

و معقول   عاقل  و  و   و حسو  عین محسوسیت  حاس  و  ا محسوس، وجود صورت محسوس،  ش 

 ن یچننیا  یصور ادراکتمامی    و حکم  باشد میش عین وجودش برای جوهر حاس  امحسوسیت

:  )همانابدان اخروی عین نفوس هستند    ، پس برخالف بدن عنصری که متغیر و فانی است.  است

نفس متحد شده و هر دو به عقل ناب و خالص   بدن اخروی و  بساچهکه    دهدمیوی ادامه    .(256

 . (228: )همان  تبدیل شوند

 فاعلیت نفس   .5

 تمایز رابطه نفس با بدن جسمانی و بدن اخروی .  1.  5

بدین ترتیب که .  وجود جسمانی از جمله وجوه متفاوت دنیا و آخرت است  دارند یممالصدرا بیان  

نفوس آخرت فاعل آن اجساد   ، و این در حالی است کهاندشیخواجساد عالم دنیا قابل نفوس  

اینکه در و    کنندیممناسب خویش را ایجاد    یهابدننفوس در آخرت    بدین معنی که؛  هستند

حدوث تدریجی در این عالم دارند و این در حالی است که    ها بدن  ؛ سندینویمذکر تمایزی دیگر  

 . (600  :1363، الشیرازی) شوند یمدر آخرت از نظام دفعی و بدون ماده ایجاد 

 فاعلیت نفس با جهت امری.  2.  5

فاعلیت نفس را برای بدن اخروی در کتاب عرشیه بیان نموده است و آن را جهت امری   مالصدرا

أن أجسام هذا ...  »  :دفعی شده است  صورتبهکه منجر به خلق این ابدان    د دانمیمنسوب به نفوس  

األبدان    يجاب فهاهنا ترقيوجه اإل  يل االستعداد و نفوس اآلخرة فاعلة ألبدانها عليسب  يالعالم قابلة لنفوسها عل
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تنزل األمر من النفوس ياآلخرة  ي حدود النفوس و ف  يبلغ إل يأن  ي و المواد بحسب استعداداتها و استحاالتها إل 

به عبارتی دیگر در اینجا مالصدرا اذعان به خلق بدن توسط   ( 252:  1361،  الشیرازی)  «األبدان  يإل 

آورده تا    به دستدر اثر سیر حرکت جوهری خویش    افتهیکمالکه نفس    یو قدرت  کندمینفس  

 . کند جادیابتواند بدن معادی خویشتن را 

هم چنانچه که اشاره شد نفس در سیر تکاملی خویش قادر    ،بنابراین طبق آثار فلسفی وی

به آثار تفسیری فاعلیت از آن خداوند   سرزدناما با . خواهد بود بدن مناسب اخروی را ایجاد کند

 است که در قسمت بعدی به آن پرداخته خواهد شد .  

 دیدگاه تفسیری مالصدرا  اساس  برفاعلیت خداوند . 6

خداوند در آخرت بدن انسان را فارغ   «سوره مبارکه »یس  82دیدگاه مالصدرا در تفسیر آیه    بنا بر

خویش و البته منطبق بر نیات   بااراده ماده و زمان و مسبوق به   ریو غ تدریجی  و عواملاز اسباب 

. برای روشن شدن هرچه بهتر نظر مالصدرا  کندمیخلق  «امری»موجودی  صورتبه  ،اشینفسان

 . کنیممیبه معنای امر و چیستی آن  ی نگاهمین

 امر   عالم   چیستی.  1.  6

 با عالم امر   ارتباطش  و عالم غیب  .  1.  1.  6
  است  بوده  و وحی  شریعت  دیی تأ   مورد،  جهان  هستی  ی فرامادو    حسوسنام  بخش  عنوانبه  «غیب»

  غیب  به  خود  الهی  فطرت  حسب  بر  ها. انساناست  کرده  دعوت  آن  به  ایمان  برای  را  هاانسانو  

 . (73-71: 1ج ،1374 ،یی)طباطباهستند   و مؤمن  دارند اذعان

موجودات  غیب  شناخت  است  مسلم  آنچه  اما  غیبی  اموری  که  طبیعت  یماورا  عوالم  و  و 

  و متعلقاتش   غیب   به   علم   کریم  قرآن  منظر  درو    باشد یم   ریپذامکان  وحی   طریق   از  تنها   هستند

  معانی  و از  است  امر   عالم   غیبی  از عوالم   یکی  . (20:  یونس)  «لِلَّهِ  بُ يالَْغ  إِنَّمَا  فَقُلْ»  است  خداوند   خاص

  صفهانی،اال راغبال)   رود ینم  کار به مخلوقات  یبراو    است  خداوند   مختص   که  است  ابداع   آن  امر،  واژه

 در آیه«  حقیقت امر»ما بیان    بحث  محل  که  است  رفته  بکار  متعددی  آیات   در  واژه  اینو    (1416

 جز   امر  معنای  آیه  این  اساس  بر«.  كُونُي فَ  كُنْ  لَهُ   قُولَي   أَنْ  ئاًيشَ  أَرادَ  إِذا  أَمْرُهُ  إِنَّما»  است  یس  سوره  82



 1400پايیز و زمستان ، 46 شماره، ي دينيپژوه انسان دوفصلنامه علمي

 

36 

  الهی  اراده   تحقق  صرف  با   باشد  امر  جنس   از  که  حقیقتی  که  معنی   بدان؛  نیست  خداوند   اراده

 یمقتضابهو    ندارد  مدخلیت   آن  در   و ماده   و مکان  جیو تدر  زمان  همچون   مادی  و عوامل  شده  محقق

 .(395-394: 1ج ،1374  ،ییطباطبا ) ندارد راه آنها در یو تخلف رسندمی تحقق به خداوند اراده

 « امر»با   «خلق»تفاوت نظام  .  2.  1.  6

  نظام   دارند در  قرار  جدی  تمایزی  در  اما  هستند  خداوند  از آن  هر دو  گرچه  و امر  خلق  نظام

  مکانی   د یو ق  مادی  مسببات  و  اسباب  چارچوب  در  اشیاء  که  است  کرده  اراده  یتعالیبار  خلقی،

  در نظام امری با   بگذراند و   به عرصه  پا  ی رانسانیغ   یا   انسانی   عوامل  با  و  گرفته  قرار  و ماده  وزمانی 

  انسانی  مقدمات نمایند که در این حالت بدون محقق را الهی امر و شوند موجود الهی اراده صرف

 خواهند بود.  ماده   و تدریج  و( خداوندی)  فعل و قول و تفکر چون

 معنای امر در ایجاد بدن اخروی ی ریکارگبهمالصدرا و  .  3.  1.  6
 جهت  در   نهایت   و در   زده  کلید   را  شناسی   نفس   بحث  از  بابی   امر،   مسئله  بررسی  با  مالصدرا

 .گیردمی مدد  آن از معاد مسئله تبیین

  نیست،   عنصری  جسم شودمی  محشور  آن   با  انسانی   هر  قیامت  در  که  جسمی   مالصدرا  نظر  از

  غامض   مسئله  حل  برای  دارد  امر   معنای  از  که   تلقی  نوع بر  خویش  بنیادی  اصول  بر اساس  ایشان

بنیادی    اصل  7بعد از ذکر    از سوره مبارکه »یس«  82  هیآتفسیر    ذیل   در  و  د ینما یم  اقدام  معاد 

که تشخص ذات و بدن خاص و معین هر انسان و همچنین تشخّص   کند میحکمت خود بیان  

را از فیض    نفس است که تمامی اینهاو    گرددی برماعضاء این بدن به نفس و نحوه وجودی آن  

تا    لیو تبد تغییر    هرگونهنفس صورت ذات انسان را تشکیل داده و از    . کندمی  مند بهرههستی  

 زمان پیری بدن مبری است. 

 بدن  دو اعتبار برای. 1. 3. 1. 6

برای بدن دو اعتبار قابل طرح است اول بدنی که برای نفس خاص  که    کند بیان می   مالصدرا

دوم بدنی است که با لحاظ فی حد  است و  نفس هم باقی    ماندنیباق بوده و با    مدنظر و مشخص  

ت و لذا  جسمانیتّش قابل فساد بوده و دستخوش زیادت و نقصان اس بنا برجسم است و  اشیذات

جوان آیا همان بدن کودکی اوست؟ پاسخ    هرگاه بپرسد این بدن زید  کنندهسؤالدر پاسخ به فرد  

که با فرض اینکه این بدن واجد نفس خاص    گونهنیا. به  باشدمیخیر به دو اعتبار صحیح    بله و
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ر بدن او را  اما اگ .زید است، بعینه همان بدن زید بوده و تغییر و تبدیل در آن برای عوارض است

بدن را   ، با خصوصیات یک جسم طبیعی در نظر بگیریم در این صورت تغییرات وارد شده بر آن

 مرتباً  نکهیباوجودا  بدن  نی؛ بنابراکه مدام در حال زوال و تحلیل بوده است  کندمیفرد جدیدی  

  را   فردی  توصیف  این  با.  است  دیگری  بدن  بعینه  هابدن   از  هریک  ،نفس  بقاء  فرض  با   کندمی  تغییر

و    خصوصیات است  و تبدیل   تغییر  یگذرا  و غیر  متعیّن  بدن   همان   ناً یع   مینیبیم  خواب  در  که

  مدام  که  جسمانیتی  وجود  با  است  باقی  اشیریپ   تا   کودکی  اول  از  او  نیو تع  تشخص  علتنیابه

با   است مشخص فردی زید و همچنان که است همراه امراض مختلف بوده اناًیاحتغییر و  حال در

دارد؛    دوام   امر   این   درو    است  دخیل(  و بدن  نفس   مجموع)  هویتش   قوام  در  که  اموری  ی تمام

 و   یکپارچه  امر  یک  دارد  طبیعی  ارتباط  زید  و با  اوست  بدن  اینکه  جهت  از  او  و بدنیّت  جسمیت

  از  ولی  ،کردهتغییر پیدا    جسمانیتش  جهت  از  او  و امّا  باشدمی  عمرش  آخر  تا  ابتدا  از  یاوسته یپ 

 است.  فرق   او جسمانیّت و بدنیّت بینو  است نکرده تغییر بدنیّتش جهت

  همان   بعینه  شودمی  محشور  و خوک  میمون  صورتبه  قیامت  در  که  فردی  اینکه  جمله  از 

 شخصیّتش   و بدن،   ماده   از  شدنش  مجرد   انسان بعد از  شخصو   انسانی   صورت  با  است  دنیوی  فرد

همان   ناً یع   در قیامت او   بدنش به  شدن   ملحق  در هنگام و   بودنش  مجرد وجود  با  بلکه  نشده  باطل

 . (375-372: 5ج، 1366، الشیرازی)است  ویژه خویش پارچهکیتشخص  یک فرد خاص با 

 جدا و خارج دنیا عنصری بدن از اینکه بعد انسان نفس  ؛دهدمی ادامه آیه معنی در مالصدرا

  بار دیگر که بود خواهد محال  و ندینمایم رفتنن یازب و اضمحالل به شروع بدن اعضای ؛ گرددیم

  است شده  خارج بودن و مستعد اعتدال از بدن این که چرا بپردازد بدن این تدبیر به بتواند  نفس

  با امر این و  باشد یمروزگار  شدن  سپری نتیجهکه  و فساد در حال حرکت است به سمت زوال و

  به  ملزم  بدن  به  بازگشت  فرض  از طرفی با و    است  مغایر   قیامت  در   دفعی   صورتبه  بدن  حدوث

 است.   مطرود امری که م یاشده تناسخ

 خلق بدن اخروی  . 2. 3. 1. 6

برای خلق بدن اخروی به  شیخو ریتفسچالش اصلی همین جاست که مالصدرا در  در واقع

که ذکر شد در کتب فلسفی    طورهمان  کهیدرحالخداوند اشاره دارد    میو مستقفاعلیت امری  

در تفسیر خویش   توضیحات مختلف  مالصدرا بعد از.  بود  شدهدادهنسبتاین فاعلیت به نفس    ایشان
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  و رفع   مشکل  این  حل  برای  خداوند   است  وی معتقد  شود.  نزدیک  جسمانی  معاد   اثبات  مسئله  به

  معنای   در  که  است  ستداللا  بخش   این  در و    دارد  اشاره  دیگر،   یاگونهبه  اخروی  بدن  خلق  به  ،شبهه

  مانند   مواردی  به  نیست که  دنیوی  بدن  مانند  اخروی  بدن  که  ترتیب   بدین.  دینما یم  ورود  «امر»

این بدن   که  نیست  نیچننیباشد و اداشته    نیاز  مادی  عوامل  تأثیرات  و  زمینی  و مسببات  اسباب

بلکه    .شود  ایجاد  شیء   در  ذاتی  انقالب  از  یا  و عنصری  مادی  بدن  یافتن  کمال  مسیر  از  بتواند یا

 اراده   برخاستةو    باال   عالم  جنس  از  دفعی  خلقی  ؛شودمی  و اکوان  هابدن  همه  شامل  چیزی که

  نفس و  هر  اساس  بر  ییهابدن  و  اکوان اخروی  انواع  از آناست؛ و    «امر  عالم»  جنس  و از  الهی

 اخروی   بدن  به  نفس  و تعلق  دی آیم  وجودبه    نموده  کسب  دنیا  در  که  و صفاتی  اخالق   با  متناسب

خداوند   نبوده  دنیایی  بدن  به  نفس  تعلق  مانند   را  جسمانی  ماده  واسطه  بدون  شیء  اختراع  و 

 و عوارض  مواد ملحقات از و معاد آخرت در ایجاد تعبیر این با پس   .کندمی تعبیر "قول"و"امر"به

و    است  خداوند   اراده  برحسب  امر  عالم   و جنس  نوع  از  آن  یریگ شکل  بلکه.  نیست  اجساد  مناسب

 داشت.    نخواهد مادی امور از ایبه واسطه نیازی

  نفس   از  که  است  بدن  این  آخرت  در  و   است  شده   ایجاد   بدن  از  مادی  جهان  در   نفس   بنابراین 

نشئه   دو   در  معکوس  وجه  ،وجود  دو   این   بین  و البته  ؛ گرددیم   ایجاد   و اعتقادات  نیات  بر اساس

 وجود دارد. 

  طبیعی  فاعل  از  غیر  حقیقی  فاعل  که  است  نیا  بیان  متعال،  خداوند  «کونیفکن»  پس سخن 

 و زحمت   مشقت  به  آن  تبعبه  تا .  را ندارد  اسباب  یریکارگبه  قبیل  از  آن  یهاتیمحدودو    بوده

فعل  کار  بلکه  برسد مانند  و    یک  کتاب   ایجاد   مثل  نه  است  گوینده   سخن  شدن  جادیا  خداوند 

  باران  ایجاد   مانند  نه  زد  مثال  خورشید  از  نور  شعاع  ایجاد  به  را  آن  توانمیبه عبارتی    یا  ،نویسنده

  محال   کند می  و اختراع  را ابداع  که آن  اموری  در  حقیقی  فاعل  از   معلول  تخلف  هرحالبهابر،    از

 وجودی  و  حقیقی  فاعل   واقعبه  ،شودمی  گفته  فاعل   طبیعی  یها فاعل  به   دنیا   عالم   در  اگر و    است

این   از  که  و معلولی  دیگر هستند؛  حالت  به  حالتی  از  و انتقال  حرکت  علت  آنها  بلکه  نبوده  شیء

:  5ج  ،1366،  الشیرازی)  شودمی  گفته  معد   علت  آن  و به  استوار بوده  تدریج  بر  شود می  طریق ایجاد

399-401) . 
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 جمع هر دو دیدگاه . 7

مسبوق به ماده و زمان و    ریو غتدریجی    و عواملخداوند در آخرت بدن انسان را فارغ از اسباب  

از و    کندی مخلق    «امری»موجودی    صورتبه  ،اشینفساناراده خویش و البته منطبق بر نیات    با

  ، زند یمبدن خویش دست    « امری »به خلق    منافاتی با بیان این نکته که نفس  مسئلهطرفی این  

آن مبری شده    اتیو خصوصچرا که نفس در عرصه قیامت موجودی مجرد بوده و از ماده  .  ردندا

ایجاد نماید. پس استناد خلق بدن   گونهنیاد معلول خویش را که بدنش باشد توانمیو لذا او هم  

خلق دایره  از  نفس،  به  یا  و  خداوند  به  قیامت  عرصه  یکدیگر    «امری»  در  نافی  و  نبوده  خارج 

در    پردازدیم معاد جسمانی    مسئلهفلسفی    به حل  همچنان کهبدین ترتیب مالصدرا  .  دباشنینم

 انطباق کامل با آیات و روایات نزدیک است.   نوع برداشت تفسیری و قرآنی هم با

 یریگجهینت. 8

توان خویش را در اثبات   و تماممالصدرا فیلسوفی است که به معاد جسمانی اعتقاد راسخ داشته  

هم تالش فلسفی وهم سیره تفسیری ایشان گواه این    جهتنیو ازا  ردیگیماین امر غامض بکار  

 مهم است. 

جه از ماده تو  یازینیببر عنصر دفعی بودن خلق بدن و    ،ی معاد جسمان   نظر اثبات  هر دودر  

؛ و در این جنبه، بین سیره  زندیم و نه خلق تدریجی پیوند    «امری»  به معنای خلق   آن راو    ؛ شده

 همسویی وجود دارد.  فلسفی و سیره تفسیری و قرآنی او 

 که نفس در آخرت  رسد ی م  جهی نت بعد از مقدمات فراوان به این  ،  در نوع تبیین فلسفی موضوع 

به روش   مسئله در حل    که ی درحال  .د ینما ی م فاعل بدن خویش بوده بدن مناسب اخروی خود را خلق  

خود این مهم را بر   مًای مستق دانسته که خداوند    «عالم امر »  خلق جسم انسانی را از ،  تفسیری آن 

 این جزء نکات تمایزی دو تبیین ایشان است.و   اساس اراده و قدرت الهی الیزالش در دست دارد 

از    نظرکردنصرفخلق بدن با    :رسید که  توانمی  یبندجمعدیدگاه به این    هر دودر تألیف  

مطلق    به طورزیرا خلق و ایجاد    ؛است  ترستهیشاو    ترمناسب  و خداوند  العللعلتماده پیشین به  

  باشد،   ترمنزه، برتر و  از کثرتو    ترطیبسکه در وجود    یاواسطه از آن خداوند است. امّا هر موجود 

انسان در قیامت به جهت تجردی که دارد از ماده و    و نفس   است  ترکینزدبه پدیدآورنده حقیقی  
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  تر کینزدبه وحدت خالص  ،  و امتزاج برترند  بیاز ترکملحقات آن بری بوده لذا وجودات اخروی که  

ایجاد کنند که با ذات    گونهنی اند معلول خودشان را  توانمیبوده و در طول اراده الهی، آنها هم  

را موجود امری نفس   آندر فاعلیت نفس    مالصدرااست که    علتنیاو به  است  ترمناسبموجود  

 کند.  تلقی می 
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