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عارفي

چکيده
يکي از مباحثي که در مسائل حقوقي در عالم دنيا و عالم آخرت (معاد) نقش دارد ،مسئله اينهماني
شخصيت انسان است .مسئله اين است که مالک شخصيت انسان چيست و به چه مالکي ميگوييم
شخص در زمان دوم همان شخص در زمان اول است؟ ديدگاههاي گوناگون در اين باب مطرح شده
است .در اين نوشتار ،مسئله اينهماني شخصيت انسان را با روش توصيفي  -تحليلي از ديدگاه
سهروردي و مالصدرا بررسي کردهايم تا معلوم شود پاسخ مسئله مزبور با توجه به ديدگاه آنان به
دست ميآيد يا خير .طبق نظر سهروردي ،مالک اينهماني شخصيت انسان نفس او است و بر اساس
ديدگاه مالصدرا ،مجموع نفس و بدن شخصيت انسان را تشکيل ميدهد .بسياري از ادله سهروردي
مدعاي او را اثبات نميکند و ديدگاه مالصدرا نيز خالي از ابهام نيست.
کليدواژهها :مالک شخصيت انسان ،نفس ،مجموع نفس و بدن ،سهروردي ،مالصدرا.

 استاديار فلسفه و کالم اسالمي دانشگاه علوم اسالمي رضوي (نويسنده مسئول)karam276@gmail.com :
 پژوهشگر دانشگاه علوم اسالمي رضوي
تاريخ پذيرش1395/04/02 :
تاريخ دريافت1394/12/01 :
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مقدمه
يکي از مباحثي که هم در تعيين مالک مسائل حقوقي دنيوي و هم اخروي انسان نقش اساسي
دارد ،مسئله حقيقت انسان و اينهماني شخصيت او است .تأثير آن در مسائل دنيوي بدين جهت
است که بسياري از مسائل حقوقي بر اين بحث استوار است؛ زيرا اگر مالکي براي شخصيت انسان
وجود نداشته باشد يا مالک درستي مطرح نشود ،نميتوان شخص مجرم را مجازات کرد و از شخص
بدهکار ،چيزي مطالبه کرد؛ چراکه بدون مالک درست نميتوان گفت شخص در زمان دوم همان
شخص در زمان اول است.
نقش اينهماني انسان در مسائل اخروي به اين دليل است که مسئله معاد بر اين اساس
استوار است که شخص و همان انساني که در دنيا به سر ميبرده است ،در روز رستاخيز حضور
مييابد و طبق اعمالي که در دنيا انجام داده است پاداش و کيفر ميبيند؛ و اين مطلب در صورتي
پذيرفتني است که مالکي براي شخصيت انسان وجود داشته باشد تا بتوان گفت اين شخص
همان شخصي است که در دنيا حضور داشته است.

طرح مسئله
مسئله محل بحث اين است که :حقيقت انسان و مالک اينهماني شخصيت او چيست؟ يعني
مالک اينکه زيد در زمان اول همان زيد در زمان دوم است ،چيست؟
متفکران اسالمي اين بحث را به صورت منظم و مستقل در جاي خاصي بررسي نکردهاند ،بلکه
به صورت پراکنده و به مناسبتهاي مختلف به آن اشاره کردهاند ،ولي با توجه به سخنان آنان و
ساير متفکران ميتوان گفت ديدگاههاي گوناگوني در اين باره پديد آمده است .برخي مالک
شخصيت انسان را عوارض جسماني 1و برخي جوهر جسماني (فخر رازي ،1407 ،ج )36-35 :7و برخي
هم حافظه و خاطرات (اکبري )59-58 :1382 ،دانستهاند .عدهاي مجموع نفس و بدن

(ارسطو:1349 ،

 )79-77و عده ديگري نفس تنها (افالطون ،1367 ،ج560-559 :1؛ افلوطين )440 :1997 ،را مالک اينهماني

 .1خواجه نصيرالدين طوسي اين نظريه را از ديدگاه ديگران نقل ميکند (طوسي ،قواعد العقائد ،با شرح عالمه حلي
با عنوان کشف الفوائد.)326 :
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شخصيت انسان به شمار آوردهاند .ما در اين نوشتار اين مسئله را فقط از لحاظ فلسفي و از ديدگاه
سهروردي و مالصدرا بررسي ميکنيم.

مالک هويت انسان از ديدگاه سهروردي
سهروردي مالک هويت و اينهماني شخصيت انسان را نفس او دانسته و از راههاي گوناگون آن را
به اثبات رسانده است .داليلي از سخنان او براي اثبات اين ادعا قابل استفاده است که ميتوان آنها
به صورت زير بيان کرد:
 .1وي گاهي از طريق علم حضوري به اثبات ادعاي خود ميپردازد و چنين استدالل ميکند
که :انسان وقتي خود را مييابد و به عنوان «من» به خود اشاره ميکند ،هر چيز ديگري جز «من»
را بيگانه قلمداد ميکند .حتي صورت ادراکي «من» که علم حصولي نسبت به «من» است نيز از
«من» بيگانه است؛ زيرا اوالً ،صورت ادراکي زائد بر ذات «من» و مطابق با «من» است ،نه عين
«من» .پس صورت ادراکي نسبت به «من» «او» هست ،نه «من» .ثانياً ،صورت حاصل در نفس به
هر نحوي که باشد مانع از صدق بر کثيرين نيست و کلي است ،در حالي که انسان خود را به عنوان
امري شخصي و جزئي که مانع صدق بر کثيرين است ،درک ميکند .وي ميگويد:
إنن فوسنا ن إا ن درکت ن ا ته ن ليسن إرک ته ن له ن بصسکة،ن لسجسه:ن دحده ن دنن  لصسکةن  لتين هين فين  لاوسن ليس ن 
بعياه ن هين هي،ن و لمدککن لذ تهن مدککن لعينن م ن بهن دف فيتهن الن ألمرن يط بقه،ن ون تلّن صسکةن هين فين  لمدککن 
ز ئدةن علين ا تهن هين ب لاسبةن إليهن «هس»ن الن دنن تکسنن لهن «دف »،ن فليسن  إلرک کن ب لصسکة.ن ون ث في ًن دنن إرک کن 
لاوسن لذ ته ن إنن ت نن ب لصسکةن فکلّن صسکةن تحصلن فين  لاوسن فهين تلّيةن ...ن ون تلّن إفس نن يدککن ا تهن علين 
وجهن يمتاعن فيهن  لشرتة (سهروردي ،1380 ،ج.)484 :1

 .2مالک خود حقيقي و اينهماني شخصيت انسان نفس او است؛ زيرا وقتي شيئي را ادراک
ميکنم ،ادراککننده «من» هستم که هويت و اينهماني شخصيت «من» را تشکيل ميدهد .بدون
ترديد ،ادراککننده ،مجرد است نه جسماني؛ زيرا اگر ادراککننده جسم يا جسماني باشد الزم
ميآيد صورتِ کم منفصل با کم متصل منطبق شود .بطالن الزم روشن است و نياز به اثبات ندارد.
اما دليل مالزمه اين است که هنگامي که انسان عدد چهار را درک ميکند بهروشني ميداند که
مفهوم آن از مقولة کم منفصل است و در ذات ادراککننده وجود دارد .حال اگر ذات ادراککننده
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امتدادي جسماني باشد ،اين پيامد را به دنبال دارد که صورت کم منفصل ،که عدد چهار باشد ،با
کم متصل ،که ذات ادراککننده است ،منطبق ميشود ،در حالي که بطالن اين سخن ناگفته پيدا
است .بنابراين ،بايد گفت ذات ادراککننده که از آن به «من» تعبير ميشود مجرد است و روشن
است که امر مجرد در انسان جز ساحت نفساني چيز ديگري نيست .پس ذات ادراککننده که هويت
و اينهماني شخصيت انسان مدرک را شکل ميدهد ،نفس او است (همان )17 :نه چيزي ديگر.
 .3هيچگاه از ذات انسان ،که حقيقت و اينهماني او را تشکيل ميدهد ،غفلت نميشود ،اما از
جسم و امور جسماني و مانند آن غفلت ميشود .نتيجه آنکه ،آنچه حقيقت و اينهماني انسان را
تشکيل ميدهد جسم و امور جسماني نيست ،بلکه امري مجرد و غيرجسماني است و روشن است
که امر مجرد در انسان همان نفس او است.
مقدمه اول اين دليل واضح است؛ زيرا انسان بالوجدان مييابد که هيچگاه از خود غافل نيست،
بلکه همواره خود را مييابد ،حتي در وقت خواب ،مستي و اغما نيز خود را فراموش نميکند .مقدمه
دوم نيز روشن است؛ زيرا بسياري از مردم اجزاي بدن خود را به تمام معنا درک نکردهاند و اگر هم
درک کرده باشند به دست فراموشي سپردهاند (همان ،ج244 :2؛ ج.)85 :3

 .4آنچه خود حقيقي و مالک اينهماني شخصيت آدميان به شمار ميآيد ،همواره ثابت و پابرجا
است .امر جسماني مانند بدن و حاالت بدني ثابت نيست ،بلکه هميشه در حال تحول و تبدّل است.
پس خود حقيقي و مالک اينهماني شخصيت آدميان جسم و امور جسماني نيست ،بلکه مالک
شخصيت و اينهماني انسان امري مجرد است و امر مجرد در انسان جز نفس او چيز ديگري نيست.
پس مالک اينهماني شخصيت انسان فقط نفس او است.
مقدمه اول اين دليل روشن است؛ زيرا هر انسان وحدت شخصي و ثبات خود را بالوجدان
مييابد .مقدمه دوم نيز واضح است؛ زيرا بدن مادي هميشه در معرض تحول و دگرگوني است ،مواد
غذايي را جذب و مواد زائد را دفع ميکند ،گاه در اثر تغذيه رشد ميکند و گاهي از حجم آن کاسته
ميشود ،در حالي که نفس کماکان ثابت و باقي است (همان ،ج.)85 :3

اين دليل را با بيان ديگر نيز ميتوان تقرير کرد و آن اينکه :هر کس به خود مراجعه ،و خود را
مشاهده کند و سپس همين مشاهده را سالها پيش و از روزي که خود را از ديگران تميز ميداد
به ياد آورد ،ميبيند که «من» امروز با «من» آن روز يکي است و کمترين دگرگوني و تعددي به
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خود نگرفته است .اما او در عين حال ميداند که بدن و اجزاي بدن و خواصي که در بدن او وجود
داشته ،هم از جهت ماده و هم از جهت صورت و هم از جهت شکل و مقدار و هم از جهت ساير
احوال و آثار دگرگون شده است .چهبسا در حادثهاي نيمي از بدن انسان قطع ميشود ،ولي خود او
نصف نشده و همان شخص پيش از حادثه است .اين مطلب بيانگر آن است که هويت آدمي و مالک
اينهماني شخصيت او امري مجرد به اسم «نفس» است.
 .5دليل ديگري را نيز ميتوان به داليل سهروردي افزود و آن اينکه هويت و حقيقت آدمي که
به نام «من» از آن ياد ميشود ،بسيط است و به هيچ وجه تجزيهپذير نيست؛ زيرا هر کس که خود
را مشاهده ميکند ،کثرت و اجزايي در خود نميبيند .اما بدن و امور بدني و مادي از هر جهت قابل
تجزيه و تقسيم است .بنابراين« ،خود حقيقي» و «من» غير از بدن و امور بدني و ماده است و امر
مجردي است به نام «نفس» (طباطبايي ،1342 ،ج.)365 :1

ارزيابي ديدگاه سهروردي
به نظر ميرسد بسياري از ادله سهروردي مدعاي او را اثبات نميکند ،بلکه تنها چيزي که اثبات
ميکند اين است که نفس انسان در حقيقت انسان دخالت دارد و بدن مادي عنصري در اين امر
دخالت ندارد .توضيح مطلب اينکه ،درباره حقيقت انسان چند فرض متصور است:
 .1بدن مادي حقيقت انسان را تشکيل ميدهد و نفس دخالتي ندارد؛
 .2حقيقت انسان مرکب از نفس و بدن مادي است؛
 .3حقيقت انسان مرکب از نفس و بدن مثالي است؛
 .4حقيقت انسان فقط نفس او است.
بسياري از دليلهاي سهروردي فقط احتمال اول و دوم را ابطال ميکند ولي با هر يک از
احتمال سوم و چهارم سازگار است .از جمله داليل او اين است که :از حقيقت انسان غفلت نميشود
ولي از بدن و امور بدني غفلت ميشود .روشن است که آنچه از آن غفلت ميشود بدن مادي است؛
بدن مثالي عين حيات و متحد با نفس است و مانند خود نفس از آن غفلت نميشود .دليل ديگر او
اين است که :حقيقت انسان ثابت و بدن در حال تحول است .اين دليل ،احتمال سوم را ابطال
نميکند؛ زيرا آنچه در حال تحول است بدن مادي است و بدن مثالي مانند خود نفس بر اساس

30

دوفصلنامه علمي -پژوهشي انسانپژوهي ديني ،شماره  ،37بهار و تابستان 1396

مبناي سهروردي ثابت است .بنابراين ،نميتوان از داليلي که سهروردي اقامه ميکند به اين نتيجه
رسيد که هويت انسان را فقط نفس او تشکيل ميدهد و الغير.

مالک هويت انسان از نگاه مالصدرا
مالصدرا با استفاده از اصولي نظير اصالت وجود ،وحدت وجود ،تشکيک در مراتب وجود ،حرکت
جوهري ،اتحاد عاقل و معقول ،تجرد قوه خيال ،جمسانيةالحدوث بودن نفس و روحانيةالبقا بودن آن،
حقيقت انسان را تبيين و تحليل ميکند.
از نظر مالصدرا ،مالک هويت و اينهماني شخصيت انسان ترکيبي از نفس و بدن است و
مجموع آن دو حقيقت و هويت انسان را تشکيل ميدهد ،به نحوي که اگر هر کدام از نفس و بدن
از بين برود ،شخصيت انسان نيز از بين ميرود ،ولي در عين حال ميتوان گفت پس از مرگ و
متالشيشدن بدن ،هويت و اينهماني شخصيت انسان باقي است .وي هنگام بيان مراتب تجرد
نفس ،به اين مطلب اشاره ميکند که مجموع نفس و بدن حقيقت و هويت انسان را تشکيل ميدهد:
«ممّا يجب أن يعلم أن انإنسان ااااا مجمع الاس

والبدن و اما م اتلفاهمما ه الماللة معجعاان وعجعا واحد

ذو طرهين» (شيرازي ،1981 ،ج.)98 :9

سبزواري در تعليقه خود بر اين سخن مالصدرا ميگويد کلمه «ااااا» در عبارت فوق زائد است
و بايد حذف شود؛ زيرا هدف اصلي مالصدرا در اينجا اين است که بگويد انسانِ تام و تمام مجموع
نفس و بدن است ،چه در عالم طبيعت و دنيا و چه در عالم آخرت و عقبي ،و تجرد نفس و تبدل
وجود دنيوي به وجود اخروي باعث طرح بدن و انسالخ نفس از بدن نيست .بلکه نفس در عالم
آخرت نيز همراه با بدن خواهد بود:
«هاللعريف اللامّ أنّه [إنسان] نس

و ودن ،نعم انإنسان الملکعت اع الاس

و انإنسان البشري الطبيع اع

البدن ،أمّا انإنسان اللامّ همع المجمع  ،واألول حذف لسظ "ااااا"؛ ألنّه وصدا أن اللجرّا لي

طر البدن ،و

ألطسيله و أتمّيله» (همان ،ج ،98 :9تعليقة شمارة  1س).

همانگونه که سبزواري اشاره کرده است ،عبارات بعدي مالصدرا صراحت در اين مطلب دارد
که تجرد و تحول وجود دنيوي نفس به وجود اخروي باعث رهايي نفس از بدن نميشود ،بلکه بدن،
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لطيفتر و اتحاد نفس با آن ،قويتر ميشود .او در اين باره ميگويد« :کلّما کملت الاس
صار البدن أصس و ألطف و صار أش ّد اتّصاالً والاس

 ...و لي
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ه وجعااا

األمر کما ظاّه الجممعر أن الاس

ناد تبدّ

وجعااا الدنيعي إل وجعااا األتروي تاسلخ نن ودنما و تصير کعريان يطر ثعوه» (همان.)99-98 :

حاصل سخن مالصدرا آن است که انسان ترکيبي از نفس و بدن است و هويت و اينهماني
شخصيت انسان را مجموع آن دو تشکيل ميدهد .اما در عين حال ،هويت و اينهماني شخصيت
انسان پس از مرگ محفوظ ميماند و شخصي که در عالم آخرت وجود دارد ،همان شخصي است
که در دنيا وجود داشته است.
مالصدرا با استفاده از اين بيان ،در باب معاد نيز ميگويد:
حق اين است که آنچه در معاد اعاده ميشود عيناً همين شخص است با نفس و بدن؛ يعني نفس
همين نفس و بدن هم همين بدن است ،به گونهاي که اگر آن شخص را ببيني خواهي گفت همان
شخصي است که در دنيا ديديم و هر کس اين را انکار کند منکر دين است و حکمت او ناقص است
و الزمهاش انکار بسياري از تصريحات قرآني است (همان.)166 :

مالصدرا با توجه به آيات قرآن و مباني خاص خود در حکمت متعاليه ،در اسفار با يازده مقدمه
به اثبات معاد جسماني ميپردازد و چنين نتيجه ميگيرد:
اگر کسي فطرتش از آفت گمراهي و انحراف و بيماري حسد و عناد و تعصب و تکبر عاري باشد و
در اين اصول تدبر و تأمل کند ،بيترديد به مسئله معاد و حشر نفوس و اجساد خواهد رسيد و به
يقين خواهد دانست که اين بدن عيناً در روز قيامت به صورت جسد محشور ميشود و آنچه در معاد
باز ميگردد عين نفس و بدن دنيوي شخص خواهد بود و آنچه مبعوث ميشود همين بدن است و
نه بدني مباين با آن و اعتقاد صحيح مطابق شريعت و دين و موافق حکمت و برهان همين است .هر
کس اين نظر را تصديق کند و به آن ايمان بياورد به روز جزا ايمان دارد و مؤمن حقيقي خواهد بود
و کمتر از اين خذالن و کوتاهي در معرفت ميباشد (همان.)198-184 :

دليل اساسي معاد جسماني اينگونه ذکر شده که شخص با همين بدن رنج طاعت را کشيده
پس بايد با آن بدن لذت ثواب را ببرد .همچنين ،شخص با همين بدن لذت معصيت را چشيده ،لذا
بايد با آن بدن رنج عقوبت را بکشد .مالصدرا اين مسئله را از طريق تجرد و بقاي قوه خيال تبيين
ميکند (شيرازي.)276 :1360 ،
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تبيين نظريه مالصدرا
پرسشهاي متعددي راجع به نظريه مالصدرا در اين باره قابل طرح است که برخي از آنها در اينجا
بررسي ميشود:
 .1بدون ترديد پس از موت ،نفس از بدن مفارقت ميکند و به عالم ديگر منتقل ميشود و
بدن در عالم طبيعت ميماند و پس از مدتي اجزاي آن از هم ميپاشد .حال با توجه به اينکه طبق
نظر صدرا ،حقيقت و شخصيت انسان را مجموع نفس و بدن تشکيل ميدهد ،اين پرسش پديد
ميآيد که بقاي حقيقت انسان و اينهماني شخصيت او پس از موت چگونه قابل تصور است؟ با
فرض اينکه بخشي از حقيقت انسان را بدن او تشکيل ميدهد و با توجه به اينکه بدن پس از موت
شايستگي بقا ندارد ،چگونه ميتوان گفت حقيقت انسان پس از مرگ باقي است؟
مالصدرا در بخشي از سخنان خود ميگويد نفس در اثر تکامل تدريجي ،بدن را رها ميکند و
مرگ طبيعي هنگامي پديد ميآيد که نفس به تمام معنا مستقل از بدن شود و بدن را کامالً رها
کند .او ميگويد:
لحقّن دنن  لاوسن تاوصلن عنن  لبدنن بسب ن  نتقالله ن فين  لسجسرن علين  لتدکيجن وتاقطعن شيئً ن فشيئً ن منن هذهن 
لاشأةن  لطبيعيةن إلين فشأةن ث فيةن ...ن ون تلّم ن قسي ن  لاوسن ون قلّ ن إف ضةن  لقسّةن ماه ن علين  لبدنن ...ن حتّين إا ن 
بلغ ن غ يته ن فين  لجسهرن ون مبلغه ن منن  النتقاللن ياقطعن تعلّقه ن عنن  لبدنن ب لکلّية (همان ،ج.)52-51 :9

اين در حالي است که طبق اين نظريه ،مالصدرا معتقد است حقيقت و هويت انسان مرکب از
نفس و بدن است و نفس هيچگاه بدن را رها نميکند .حال پرسش اين است که :آيا اين دو اعتقاد
منافي و مناقض يکديگر نيستند؟
 .2پرسش ديگر اينکه ،مالصدرا ميگويد« :نفس هيچگاه بدن را رها نميکند»؛ اين سخن
چگونه قابل توجيه است؟ در حالي که مرتبه عقلي که همان مرتبه عالي نفس است چگونه قابل
تصور است که «بدن» داشته باشد؟
قبل از بيان پاسخ پرسشهاي فوق ،يادآوري مطالب زير به عنوان مقدمه ضروري است:
مالصدرا هويت و مالک اينهماني انسان را مرکب از نفس و بدن ميداند ،و مالک هويت و
اينهماني بدن را نفس ميداند و معتقد است مواد عنصري و جسم مثالي و شکل و حجم خاص در
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تشخص و هويت بدن هيچ نقشي ندارد .بنابراين ،مادامي که نفس باقي است هويت و اينهماني
شخصيت بدن نيز باقي خواهد بود« :إن اعية البدن و تشخّصه إنّما يکعن ان واسسه ال وجرمه» (همان ،ج.)190 :9

بر اساس نظرية مالصدرا ،نفس از سه مرتبة مادي ،مثالي و عقلي برخوردار است و بدن نيز
داراي سه نشئه مادي ،مثالي و اخروي است .صدرا نشئات سهگانه بدن را در بخشهاي مختلفي از
آثارش يادآور شده است .در جايي ميگويد« :لع تبدّلت صعرته الطبيعية وصعرة مثالية کما ه الماام و ه
نالم القبر والبرزخ إل يعم البعث أو وصعرة أتروية کما ه اآلترة هان المعية االنسانية ه جمي اذه اللحعالت

اللقلبات واحدة» (همان ،ج .)190 :9تبدل صورت مادي بدن به صورت مثالي و تبدل صورت مثالي به
صورت اخروي بدن به تشخص و اينهماني شخصيت بدن صدمه نميزند.
ايشان در جاي ديگري ميگويد ،انسان همانگونه که پس از مرگ ،بدن مادي و طبيعي را رها،
و بدن مثالي را همراهي ميکند ،در روز بعث و رستاخيز نيز بدن مثالي را رها ميکند و با بدن
اخروي همراه ميشود (همان.)276

 .3در جاي خود با برهانهاي گوناگون به اثبات رسيده است که نهتنها نفس انساني پس از
موت باقي است ،بلکه زوال و فناي آن امکانپذير نيست و موجودي جاوداني به شمار ميآيد.
 .4از مطالب يادشده روشن ميشود همانگونه که بدن مادي دنيوي در ايام بزرگسالي و
پيري همان بدن در ايام کودکي است ،بدن مثالي نيز همان بدن دنيوي است و بدن اخروي نيز
همان بدن مثالي است؛ زيرا با توجه به مطلب اول ،هويت و تشخص بدن به نفس است و با توجه به
مطلب سوم ،همان نفسي که در دنيا پديد آمده بود در عالم مثال و روز رستاخيز باقي است و
موجودي جاوداني قلمداد ميشود .پس شخصِ بدن مثالي و اخروي ،همان شخص بدن دنيوي
خواهد بود و تبدل و تحليل مواد بدن و دگرگوني شکل و صورت و تغيير حجم و مقدار آن در هويت
و اينهماني شخصيت بدن تأثير ندارد .از آنچه بيان شد ،نکات زير به دست ميآيد:
 .1حقيقت و هويت و اينهماني شخصيت انسان ،مرکب از نفس و بدن است ،نه نفس تنها و
نه بدن تنها.
 .2بدن انسان داراي سه نشئه طبيعي ،مثالي و اخروي است.
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 .3مالک تشخص و اينهماني بدن در تمام نشئات سهگانه دنيوي ،مثالي و اخروي فقط نفس
است و چون نفس در تمام نشئات مزبور واحد است ،پس بدن طبيعي ،مثالي و اخروي حکم بدن
واحد را دارد.
 .4بدني که بخشي از حقيقت انسان را تشکيل ميدهد ،اعم از بدن طبيعي ،مثالي و اخروي
است؛ يعني در عالم طبيعت و دنيا بدن مادي و طبيعي ،در عالم مثال بدن مثالي و در روز رستاخيز
بدن اخروي بخشي از حقيقت انسان را تشکيل ميدهد .بنابراين ،حقيقت و هويت انسان در عالم
طبيعت مرکب از نفس و بدن طبيعي ،و در عالم مثال مرکب از نفس و بدن مثالي ،و در قيامت
مرکب از نفس و بدن اخروي است.
پاسخ پرسش اول :با توجه به نکات مزبور ،پاسخ پرسش اول آشکار ميشود؛ زيرا مالصدرا هويت
و اينهماني شخصيت انسان را مرکب از نفس و بدن ميداند .بر اساس اين نظريه ،هرچند حقيقت
و هويت انسان مرکب از نفس و بدن است ،اما بدني که او در نظر دارد ،اعم از بدن مادي ،مثالي و
اخروي است .لذا بقاي هويت و شخصيت انسان ،معقول و موجه به شمار ميآيد؛ يعني حقيقت و
هويت انسان همانگونه که در دنيا مرکب از نفس و بدن مادي است ،در عالم مثال مرکب از نفس
و بدن مثالي و در روز رستاخيز نيز مرکب از نفس و بدن اخروي است و چون اينهماني بين ابدان
يادشده محفوظ است ،اينهماني شخصيت انسان در نشئات سهگانه مادي ،مثالي و اخروي نيز
محفوظ خواهد بود .بنابراين ،بين اين کالم مالصدرا که ميگويد« :نفس در اثر تکامل تدريجي ،بدن
را آهستهآهسته رها ميکند تا اينکه هنگام مرگ طبيعي به تمام معنا مستقل از بدن شده و آن را
بهکلي رها ميکند» و بين اين نظريه او که ميگويد« :هويت و حقيقت انسان مرکب از نفس و بدن
است و نفس هميشه با بدن بوده و در هيچ يک از نشئات سهگانة دنيا ،عالم مثال و عالم قيامت
منفک از بدن نيست» ،کمال ماليمت و سازگاري است.
دليل اين مدعا آن است که مراد مالصدرا از بدني که نفس از آن مستقل ميشود و هنگام مرگ
به صورت کامل آن را رها ميکند بدن طبيعي جسماني دنيوي است .او در جايي تصريح ميکند
که« :هماشأ ذوع البدن وعد سنّ العقعف إل أن يمرم ثمّ يعرض المعت اع تحعّالت الاس

وحسب مراتبما و قروما

إل الاشأة الثانية الل ا نشأة تعحّداا و انسراااا نن اذا البدن الطبيع » (شيرازي ،1981 ،ج.)52 :9
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منظور او از بدني که بخشي از حقيقت انسان را تشکيل ميدهد و هميشه با نفس است اعم از
بدن جسماني دنيوي ،مثالي و اخروي است؛ يعني نفس در هيچ يک از نشئات سهگانه مزبور منفک
از ابدان يادشده نيست و اين مطلب با اين سخن که نفس هنگام مرگ ،بدن طبيعي را رها ميکند،
هيچ تنافي ندارد؛ چون رهاکردن بدن طبيعي مالزم با خاليبودن نفس از مطلق بدن نيست ،بلکه
نفس پس از رهاکردن بدن طبيعي با بدن مثالي همراه است و پس از رهاکردن بدن مثالي ،بدن
اخروي را همراهي ميکند.
پاسخ پرسش دوم :پرسش دوم از اينجا پديد آمد که از يک طرف بر اساس نظر مالصدرا،
حقيقت و هويت آدمي مرکب از نفس و بدن است و نفس انساني در حال تجرد و شدت وجود نيز
بدن را رها نميکند ،بلکه همواره با بدن بوده و مجموعاً هويت و حقيقت آدمي را تشکيل ميدهد.
از طرف ديگر ،مالصدرا معتقد است انساني که در عالم ماده پديد آمده است همانگونه که ميتواند
در عالم مثال صعود کند ،ميتواند در عالم عقل نيز عروج کند .از جهت سوم اين مطلب نيز روشن
است که بدن همانطور که براي موجودات عالم عقول معنا ندارد ،براي انساني که در مرتبة عقل
عروج کرده نيز بيمعنا است .حال پرسش اين است که :چگونه ميتوان گفت هويت و حقيقت انسان
مرکب از نفس و بدن است و انسان در تمام مراتب ،از جمله در مرتبه عقل نيز منفک از بدن نيست؟
اين پرسش را با توجه به مباني مالصدرا ميتوان به دو بيان پاسخ داد:
بيان نخست :با فرض اينکه بپذيريم بدن در خصوص مرتبه عقلي انسان معنا ندارد ،در عين
حال ميتوان گفت نفس هميشه با بدن همراه است و عاريبودن مرتبة عقلي انسان (يا مرتبة عقلي
نفس) از بدن هيچ منافاتي با اين سخن ندارد.
توضيح مطلب اينکه ،درست است که انسان (يا نفس انساني) داراي سه مرتبه مادي ،مثالي و
عقلي است و همانگونه که براي موجودات عقلي بدن فرض ندارد ،براي انسان در مرتبة عقل نيز
چنين است ،ولي بايد توجه داشت که انسان در عين اينکه داراي سه مرتبه است ،شخص واحد
است ،نه سه شخص ،و اين شخص واحد اگر در برخي مراتب يادشده داراي بدن باشد صدق ميکند
که آن شخص با بدن است .صدق بدنداشتن انسان متوقف بر داشتن بدن در همه مراتب نيست،
بلکه انسان اگر در يکي از مراتب هميشه با بدن باشد ،صدق ميکند که انسان هميشه با بدن است
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و هيچگاه منفک از بدن نيست و چون انسان در مرتبه مثال همواره با بدن بوده و هميشه باقي است،
ميتوان گفت انسان هميشه با بدن است و هيچگاه عاري از بدن نيست.
بيان دوم :درست است که الزمه ديدگاه مالصدرا در اين خصوص که انسان هميشه با بدن
است ،اين است که او در مرتبة عقل نيز عاري از بدن نيست ،ولي اين الزمه پذيرفتني است و انکار
نشده است؛ زيرا ميتوان گفت همانگونه که نفس داراي سه مرتبه مادي ،مثالي و عقلي است ،بدن
نيز از سه مرتبه مزبور برخوردار است و هر مرتبه از نفس با مرتبهاي از بدن همراه است؛ يعني مرتبه
مادي نفس با بدن مادي ،مرتبه مثالي آن با بدن مثالي و مرتبة عقلي آن با بدن عقلي .منتها تفاوت
مراتب مزبور در اين است که مرتبه مادي نفس ضعيف بوده و با بدني همراه است که از ضخامت و
جرم مادي برخوردار است ،امّا مرتبه مثالي نفس داراي قوت و شدت بيشتري بوده و بدن در اين
مرتبه نيز از صفا و لطافت خاصي برخوردار است و اتحاد شديدتر و قويتري با نفس دارد .مرتبه
عقلي نفس نيز چون نسبت به همة مراتب اش ّد و اقوا است ،بدن در اين مرتبه هم از چنين خصوصيتي
برخوردار است و نفس و بدن در اين مرتبه بدون هيچ مغايرت و تمايزي ،شيء واحدند و به وجود
واحد موجودند .مالصدرا در برخي سخنان خود آشکارا اين مطلب را يادآور شده است:
ون مم ن يج ن  نن يعلمن  نن  الفس نن ه ها ن مجمسعن  لاوسن و لبدنن ون هم ن معن  ختالفهم ن فين  لمازلةن مسجسر نن بهن 
وجسرن و حدن ...ن ون تلّم ن تمل ن  لاوسن فين وجسره ن ص کن  لبدنن  صوين ون  لطفن ون ص کن  شدّن  تص الًن ب لاوسن 
ون ص کن  التح رن بياهم ن  قسين ون  شدّن حتين  ا ن وقعن  لسجسرن  لعقلين ص ک ن شيئ ن و حد ًن بالن مغ يرة (همان.)98 :

بنابراين ،ميتوان گفت نفس در مرتبه مادي با بدن مادي داراي جرم و در مرتبه مثالي با بدن
مثالي لطيف و صاف و در مرتبه عقلي با بدن عقلي الطف و اصفي متحد است ،اما اتحاد نفس با بدن
مادي ضعيف است و با بدن مثالي شديد و قوي و با بدن عقلي اشد و اقوي است ،به گونهاي که هيچ
تمايزي بين نفس و بدن نيست؛ پس بايد گفت حقيقت انسان مرکب از نفس و بدن است و مجموع
اين دو ،اينهماني شخصيت انسان را تشکيل ميدهد و در نتيجه انسان در هيچ مرتبهاي از مراتب
هستي عاري از بدن نيست.
برخي حکماي معاصر نيز معتقدند از سخنان مالصدرا استفاده ميشود که بدن انسان همانگونه
که از مرتبه مادي و عنصري برخوردار است از مرتبه مثالي و عقلي نيز برخوردار است (حسنزاده آملي،
.)609 :1379
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از سخنان عالمه طباطبايي نيز به دست ميآيد که انسان همانگونه که داراي بدن عنصري،
مثالي و اخروي است ،داراي بدن عقلي نيز هست .اين مطلب را با توجه به دو مقدمه زير ميتوان از
سخنان او استفاده کرد:
مقدمه اول :همه حکما معتقدند نفسيت نفس به تعلق آن به بدن است؛ يعني نفس را از آن حيث
نفس ميگويند که به بدن تعلق دارد و عنوان نفس اسم همين حيثيت تعلقي و تدبيري نفس نسبت
به بدن است .اين حيثيت تعلقي يا خارج از ذات نفس است؛ چنانکه ابنسينا و امثال او ميگويند؛ يا
عين ذات نفس است ،چنانکه مالصدرا ميگويد .در هر حال عنوان «نفس» ،اسم همان حيثيت تعلقي
آن به بدن است .بنابراين ،هر جا نفس صادق باشد تعلق آن به بدن نيز مصداق خواهد داشت.
مقدمه دوم :بر اساس نظريه عالمه طباطبايي ،نفس پس از صعود به مرتبه عقل ،تمام کماالتش
در ضمن مرتبه عقل محفوظ است و در عين اينکه به مرتبه عقل رسيده است نفسبودن آن نيز
محفوظ است و اينگونه نيست که نفس از نفسبودن خارج شود و جزء موجودات عقلي صرف شود
(شيرازي ،1981 ،ج ،12 :9تعليقة شماره  1ط) .ظاهر اين سخن بيانگر آن است که پس از صعود نفس به
مرتبه عقل ،عنوان «نفس» بر آن صادق است.
با توجه به اين دو مقدمه ،بدن عقلي براي انسان اثبات ميشود؛ زيرا بر اساس مقدمه اول که
به عنوان کبراي کلي بيان شد ،نفسبودنِ نفس وابسته به تعلق آن به بدن است و هر جا که نفس
صادق باشد ،تعلق آن به بدن نيز صادق خواهد بود .بر اساس مقدمه دوم ،پس از رسيدن نفس انسان
به مرتبه عقل و صعود به عالم عقول ،نفسبودنش محفوظ است ،پس تعلق آن به بدن نيز در آنجا
محفوظ خواهد بود .بنابراين ،نفسِ انساني پس از رسيدن به عالم عقول نيز داراي بدن خواهد بود و
روشن است که اگر نفس در عالم عقول داراي بدن باشد ،آن بدن ،بدن عقلي خواهد بود .زيرا بدن
مادي و مثالي در عالم عقول معنا ندارد.
ممکن است در اينجا اين پرسش پيش آيد که :آيا بدنداشتن انسان در مرتبه عقل مستلزم
بدنداشتن موجودات عالم عقول نيست؟ در حالي که همه حکما گفتهاند موجودات عالم عقول عاري
از هر نوع بدن هستند؟ در پاسخ به اين پرسش بايد گفت ،درست است که موجودات عالم عقول
عاري از هر نوع بدن هستند ،ولي اين واقعيت مستلزم آن نيست که انسان در مرتبه عقل نيز چنين
باشد؛ زيرا موجودات عالم عقول از آغاز پيدايش با هيچگونه بدني ارتباط نداشتهاند و به عنوان
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موجودات مجرد پديد آمدهاند و بديهي است که بدن براي اينگونه موجودات قابل تصور نيست .اما
نفس انساني چون در آغاز پيدايش به عنوان موجودي مادي و متحد با بدن حادث شده است ،در
مراتب بعدي نيز بدن برايش قابل تصور است .منتها در آغاز پيدايش ،از بدن مادي داراي جرم
برخوردار است و در مرتبه مثال از بدن مثالي داراي وضع و در مرتبه عقل از بدن عقلي بدون جرم
و وضع .شايد بتوان گفت مهمترين امتياز انسان در مرتبه عقل از موجودات عالم عقول همين باشد.
يعني موجودات عالم عقول از همه انواع بدن عاري هستند ،اما انسان يا نفوس انساني در مرتبه عقل
با بدن عقلي همراهاند .در غير اين صورت ،تمايز انسان در مرتبه عقل از موجودات عالم عقول مشکل
خواهد بود.

ارزيابي ديدگاه مالصدرا
ديدگاه مالصدرا نيز همچون ديدگاه سهروردي جاي تأمل دارد و نقاط مبهمي در آن به چشم
ميخورد؛ زيرا طبق نظريه او ،حقيقت انسان مرکب از نفس و بدن است و مراد از بدن اعم از بدن
مادي و غيرمادي است .يعني حقيقت انسان در دنيا مرکب از نفس و بدن مادي و در عالم مثالي
مرکب از نفس و بدن مثالي و در آخرت مرکب از نفس و بدن اخروي است .با توجه به اين مطلب،
پرسشهايي درباره اين نظريه مطرح ميشود که پاسخ روشني به آنها داده نشده است:
ال اشاره شد ،هيچگاه از حقيقت انسان غفلت نميشود ،اما از بدن مادي و
 .1همانگونه که قب ً
امور مربوط به آن غفلت ميشود .طبعاً چگونه ميتوان گفت بدن مادي بخشي از حقيقت انسان را
در دنيا تشکيل ميدهد؟
 .2بر اساس نظريه مالصدرا ،حقيقت انسان پس از موت مرکب از نفس و بدن مثالي است .حال
پرسش اين است که :بدن مثالي کي پديد ميآيد؟ قبل از موت در همين دنيا ،يا بعد از موت در
عالم برزخ و مثال؟ برخي از سخنان مالصدرا داللت دارد که بدن مثالي مولود نفس است و پس از
موت به وسيله نفس پديد ميآيد .او ميگويد« :تاقسم الاسعس وحسب االمکان االسلعدااي ال قسمين :ماما
ما يلعلق واالودان المااية  ...و ماما ما اليلعلق واالودان المسلحيلة و االودان تاشأ ماما ماشأة ثانيه» (شيرازي،
 ،1364ج.)407 :6
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اما برخي سخنان او بيانگر آن است که بدن مثالي در همين دنيا در باطن بدن عنصري وجود
دارد و اين بدن از حيات ذاتي برخوردار بوده و پس از موت باقي است و در نتيجه ،حشر انسان در
قيامت با همين بدن است .وي در اين خصوص ميگويد:
نن فين ر خلن بدنن تلن  فس نن ون مکمنن جسفهن حيس ف ًن صسکي ًن بجميعن  عض ئهن ون  شک لهن ون قس هن ون حس نهن ون 
هسن مسجسرن ق ئمن ب لوعلن اليمستن بمستن  لبدنن ون هسن  لمحشسکن يسمن  لقي مةن بصسکتهن  لما نبةن لمعا هن ون هسن 
لذين يث بن ون يع ق ن ون ليس ن حي تهن تحي ةن هذ ن  لبدنن  لمرت ن عرضيةن و کرةن عليهن منن  لخ کجن ون  فّم ن حي تهن 
تحي ةن  لاوسن ا تية (شيرازي ،1981 ،ج.)228-227 :9

وي در جاي ديگري اين مطلب را با صراحت بيشتر بيان ميکند (همان .)281 :حال پرسش اين
است که :اگر بدن مزبور در دنيا پديد ميآيد ،اين بدن چه نقشي در حقيقت انسان دارد؟ آيا حقيقت
انسان در دنيا مرکب از نفس و بدن مثالي است و بدن مادي دخالتي ندارد ،يا حقيقت انسان در اين
عالم مرکب از نفس و بدن مادي است و بدن مثالي هيچ نقشي ندارد يا حقيقت انسان مرکب از
نفس ،بدن مثالي و بدن مادي است؟
اينها نقاط ابهامي است که در سخنان مالصدرا به چشم ميخورد ،اما آنچه به حل مشکل کمک
ميکند اين است که طبق نظر مالصدرا ،هويت و شخصيت بدن به نفس است نه به شکل و جرم و
ماده آن؛ زيرا شکل و جرم و ماده همواره در حال تحول است ،ولي بدن همان بدن است« :انّ اعية
البدن و تشخصه انما يکعن واسسه الوجرمه» (همان.)190 :

با توجه به مطالب يادشده ،ميتوان گفت سرانجام هويت و شخصيت انسان را نفس او تشکيل
ميدهد؛ زيرا هرچند بر اساس نظر مالصدرا بدن ،جزء حقيقت انسان به شمار ميآيد ،اما چون
تشخص و هويت بدن به نفس است ،ميتوان گفت جزءبودن بدن نيز به نفس باز ميگردد؛ در نتيجه
تمام حقيقت انسان به نفس منتهي ميشود و ابهامات يادشده تا حدودي مرتفع ميشود.
داليل ديگري نيز ميتوان اقامه کرد مبني بر اينکه مالک هويت و تشخص بدن فقط نفس
است و مواد و شکل و حجم بدن هيچ نقشي در هويت و تشخص و اينهماني بدن ندارند:
دليل اول ،وجدان عقال است ،به اين بيان که :بدون شک ،بدن طفلي که به اندازه نيم متر بود
و بعد از سي سال که قامت رسايي پيدا ميکند ،حقيقت ًا و بدون هيچگونه مجازي ،همان بدني است
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که روز اول نيم متر بود ،يا بدني که اول چاق بود و بعد الغر شد ،به طوري که جز پوست و استخوان
چيزي باقي نماند ،بدون هيچگونه مجازي ميگويند اين بدن همان بدني است که روز اول چاق بود.
بيترديد اجزاي اوليه بدن دائماً تحليل ميرود و با تغذيه اجزاي جديدي جايگزين آن ميشود،
به گونهاي که پس از چند سال ،تمام اجزاي بدن عوض ميشود ،اما با وجود اين ،همه عقال بدون
هيچ مجازي ميگويند اين بدن همان بدن سابق است .همچنين ،درباره جنايتکاري که سر کسي را
بيست سال پيش با دست خود بريده است ،بدون هيچ شائبه مجاز و تسامح عرفي ميگويند او همان
قاتل بيست سال پيش است و با همان دستي که اکنون دارد ،سر مقتول را بريده است .با توجه به
مطالب مذکور و محفوظماندن اينهماني بدنهاي يادشده ،روشن ميشود که تشخص و اينهماني
بدن به نفس است و مواد و شکل و حجم بدن در هويت و اينهماني و تشخص بدن تأثير ندارد؛ زيرا
اگر مواد و شکل و حجم بدن در هويت و تشخص بدن دخالت ميداشت ،اينهماني در بدنهاي
يادشده قابل تصور نبود؛ چراکه مواد و شکل و حجم آنها بهکلي دگرگون شده است.
دليل دوم ،دستهاي از روايات است که اوصاف اهل بهشت و جهنم را بيان ميکند .اين روايات
بهوضوح بيان ميکنند که هويت و اينهماني بدن جز به نفس به چيز ديگري نيست و مواد و شکل
و حجم بدن در اين امر هيچ نقشي ندارد .برخي از روايات به شرح زيرند:
 .1در روايتي در وصف اهل بهشت آمده است که آنان از لحاظ صورت ،همانند نوجواناني هستند
که تاکنون موي به صورتشان نروييده است و از لحاظ قوت و نيروي جسمي همچون افراد سيساله
هستند« :إنّمم جُرا مُرا أوااء ثفاثين ساة» (مجلسي ،1403 ،ج.)220-218 :8

 .2روايت ديگر ميگويد اولين گروهي که وارد بهشت ميشوند صورتهايشان مانند ماه شب
چهارده است و گروههاي بعدي که پس از آنها وارد ميشوند ،صورتهايشان مانند ستارههاي
درخشان است« :إن أوّ زمرة يدتلعن الجاّة نل صعرة القمر ليلة البدر والذين نل إثرام کأشدّ کعکب ارّي
ه السماء إضأءة» (متقي هندي ،1405 ،ج ،464 :14ح.)39280

 .3در روايتي ديگر دندان کافر در روز قيامت به اندازه کوه احد شمرده شده است« :إن ضرس
الکاهر يعم القيامة مث أحد» (همان ،ج ،530 :14ح.)39521

 .4در روايت ديگري در وصف کفار و جهنّميان آمده است که ضخامت پوست کافر و اهل جهنم
در قيامت به اندازه  42ذراع و دندان او به اندازه کوه احد و نشيمنگاه او به اندازه بين مکه و مدينه
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است« :إن للظ جلد الکاهر اثاان و أروععن ذرانًا وذرا الجبّار و إن ضرسه مث أحد و إن مجلسه من جماّم ما
وين مکة والمدياة» (همان ،529 ،ح.)39519

 .5روايت ديگري در وصف اهل جهنم ميگويد در روز قيامت زبان کافر از پشت سرش به اندازة
يک فرسخ و دو فرسخ بيرون کشيده ميشود و مردم آن را پايمال ميکنند« :إن الکاهر يسحب لسانه
يعم القيامة وراءه السرسخ والسرسخين يلعطّؤه الااس» (همان ،528 :ح.)39514

 .6در روايت ديگري آمده است که ران کافر به اندازة کوه ورقان است« :و هخذه مث ورقان»
(همان ،530 :ح.)39531

 .7روايت ديگري بيان ميدارد که نشيمنگاه کافر در آتش به اندازة مسافتي است که در مدت
سه روز طي ميشود« :مقعد الکاهر ه الاار مسيرة ثفاثة أيام» (همان ،533 :ح.)3953

 .8در روايتي نيز آمده است که اهل جهنم از لحاظ جسمي به اندازهاي بزرگ ميشوند که بين
نرمي گوش تا سر شانه آنان به اندازه مسافت هفتصد سال خواهد بود« :يعظم أا الاار ه الاار حلّ
أن وين شحمة أذن أحدام إل ناتقه مسيرة سبعماةة نام» (همان ،534 :ح.)39538

روايات مزبور ،بخشي از احاديثي است که برخي اوصاف اهل بهشت و جهنم را يادآور شده
است .اين روايات آشکارا داللت دارند که مالک تشخص و اينهماني بدن فقط نفس است و مواد،
شکل و حجم بدن ،هيچ نقشي در اين امر ندارد .زيرا اگر مواد ،شکل و حجم بدن در تشخص و
هويت بدن سهم داشته باشد ،اينهماني بين بدن اخروي ،مثالي و دنيوي امکانپذير نيست .بر اساس
اين روايات ،مواد ،شکل و حجم بدن در قيامت با مواد ،شکل و حجم بدن در دنيا بهکلي متفاوت
است ،در حالي که بيشک اينهماني بين ابدان مزبور برقرار بوده و بدن اخروي همان بدن مثالي و
دنيوي است و اين ممکن نيست جز اينکه تشخص و اينهماني شخص بدن به نفس باشد نه به
مواد ،شکل و حجم بدن.
بنابراين ،ابهامات سخنان مالصدرا در اين باب تا حدودي مرتفع ميشود و لوازم باطلي که نظريه
سهروردي به دنبال داشت ،نظريه او در پي ندارد.

نتيجه
با توجه به مطالبي که در اين نوشتار مطرح شده مطالب زير به دست آمد:
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 .1سهروردي و مالصدرا هر دو متفقاند که حقيقت انسان پس از موت باقي است و حجم و
جرم بدن مادي در اين حقيقت دخالت ندارد.
 .2بر اساس نظريه سهروردي ،حقيقت انسان را فقط نفس او تشکيل ميدهد ،ولي بسياري از
داليلي که او بيان کرده است مدعايش را اثبات نميکند.
بر اساس نظريه مالصدرا ،حقيقت انسان مرکب از نفس و بدن است ،ولي هويت و شخصيت
بدن به نفس است .طبق اين نظريه نيز ،حقيقت انسان به نفس باز ميگردد .بنابراين ،نظريه مالصدرا
همافق با نظريه سهروردي خواهد بود ،جز اينکه اين ديدگاه اشکاالت نظريه سهروردي را به دنبال
ندارد.
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