
 

  
  

  

  
  
  

  فرجام نفوس انساني پس از مرگ بدن 
 سينا، سهروردي و مالصدرا در انديشه ابن

   پورالسادات رحيمفروغ

  فاطمه زارع

  دهيچك
و بقاي نفوس انساني يا ) با توجه به گرايش به جاودانگي(سرانجام انسان پس از مرگ بدن مسئله 

اي همچون فالسفه. ل مورد توجه در فلسفه استپذيرش فنا و بطالن آنها با فناي بدن، يكي از مسائ
سينا، سهروردي و مالصدرا در تبيين اين مهم، مراتب و اقسام نفوس بعد از مرگ را ترسيم، و ابن

الرئيس پس از فارابي و مقدم بر ساير حكيمان مسلمان به شيخ. اندهريك را تبيين نموده سرانجامِ
با  -  مسئلهتحليل سهروردي و مالصدرا در اين  .رزيدتقسيم نفوس انساني پس از مرگ اهتمام و

تكيه بر بقا و جاودانگي نفوس كامل در علم . مشابه تحليل سينوي است - وجود اختالف تعابير جزئي
ويژه عقل فعال در آنها، مورد وفاق هر سه فيلسوف واسطه يا باواسطه عقول بهو عمل و نقش بي

سهروردي حضور در عالم صور معلقه و  ،نا تعلق به اجرام فلكيسياما در مورد نفوس ناقص، ابن ؛است
  .كندخيال را مطرح مي عالممالصدرا حضور در 
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  مقدمه
يخ مورد كالمي است كه در طول تار وضعيت نفوس در سراي جاويدان، يكي از مسائل فلسفي و

جهت است و به) نفس و بدن(اني و مادي متشكل از دو بعد روح انسان. موشكافي قرار گرفته است
هاي عقول واسطه، فالسفهاز نظر . عالم عقول و مفارقات را داردارتباط با استعداد اش، عد روحانيب

وقف صدور عقل تا عقل فعال كه نقطه ت ،فيض خداوند به ماديات هستند و اين وساطت در افاضه
از حدوث نفس  يدر تمام مراحل حيات آدمخصوص عقل فعال بهعقول مفارق،  .است، ادامه دارد

بقا و جاودانگي نفوس  .دنواسطه و باواسطه دارتا مفارقت آن از ماده و حتي پس از آن، نقش بي
صدرا قرار سينا، سهروردي و مالمورد توجه ابنعقل فعال  با ارتباطدر سايه كامل پس از مرگ 

  . اندگرفته و هريك در برخي آثار خود بدان پرداخته
با توجه به اينكه سرگذشت و وضعيت نفوس بعد از مفارقت از بدن يكسان نيست و ارتباط 

نخست به بررسي و تبيين نظر  دسته از نفوس با عالم انوار عقلي متفاوت است، در اين مقاله هر
سپس به تشريح  ؛پردازيما و جاودانگي نفوس پس از مرگ ميهريك از اين سه فيلسوف در مورد بق

اند، در جوار پردازيم تا روشن گردد نفوسي كه به كمال حقيقي رسيدهحقيقت كمال نفس ناطقه مي
نحوي ديگر كه حشر و جاودانگي نفوس ناقص بهدرحالي ،دهندانوار عقلي جاودانه ادامه حيات مي

  .پردازيمهريك از آنها مي راتب نفوس پس از مرگ و سرانجامِدر ادامه به ذكر تفصيلي م. است

  پس از مرگ بدن نفس ناطقه بقاي
توجه فالسفه اسالمي بوده  موردهمواره ، اند هايى بعد از مرگ باقى اين مسئله كه نفوس چه انسان

ا ها ر نفوس برخى انسان ،فارابىاي همچون ذكر اين عنوان به اين دليل است كه فالسفه. است
فارابي نفس انساني را تا . دانند ها را باقى مى حكيم ديگر نفوس تمام انسان سهاما  د،ندان فانى مى

يافته باقي است، صورت بدن تعين هبه حالت قو نوززماني كه كماالت ثانيه آن بروز نكرده و ه
قي باشد، باتواند حال در ماده است و با فناي ماده نمي ،چون صورت معتقد است كه وداند مي

اما به  ؛شودرو تا زماني كه نفس در اين مرحله است، با فناي بدن كه ماده آن است، فاني ميازاين
و مفهومي  بالفعل امري را تعقل كردوقتي انسان يعني  ،محض اينكه كماالت ثانيه فعليت يافت

از  .ن باقي بماندتواند بعد از فساد بدشود و ميكلي را بالفعل درك نمود، نفس انساني مجرد مي
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 ؛كندوسيله عقل فعال از قوه خارج شده و بالفعل اموري را تعقل مينفس انساني بهنظر فارابي 
طور يعني معقوالت به ؛ها يكسان استواحدي است كه نسبت آن به همه نفس أمبد فعال نيز عقل

ها در قبول اين فيض ساناما همه ان ،شودها افاضه ميهاي بالقوه تمام انسانيكسان از آن به عقل
برند و برخي مانند ديوانگان آن را در غير اي از اين فيض نميبرخي هيچ بهره: يكسان نيستند
 ،با قبول معقوالت نفوسي كه اما ،گردنداين نفوس با فناي بدن فاني مي .پذيرندجهت خود مي

باشند يا نه، بعد از فناي بدن  به فضيلت عمل كردهاعم از اينكه ، اندرساندهعقل خود را به فعليت 
نها را آداند، بلكه  يكسان باقى نمىبه نحو فارابى تمام نفوس انسانى را  .)75ص ،1366فارابى، ( اندباقي
  :كند مىتقسيم سه دسته به 

تنها كسانى به سعادت خواهند رسيد  ؛اند و به سعادت خواهند رسيد باقىهايى كه  انسان .1 
. طور واضح درك و به فضيلت عمل كرده باشنداشند؛ يعنى معقوالت را بهكه اهل مدينه فاضله ب

  .اند كه از فطرت انسانى سليمى برخوردارند آنها كسانى
اين گروه شامل اهل مدينه فاسقه  ؛سر خواهند برداند، اما در عذاب به گروهى كه باقى .2 
د؛ يعنى آراى آنها آراى اهل مدينه ان شوند كه معقوالت را درك كرده، اما به فضيلت عمل نكرده مى

فاضله است و به آنچه بايد اعتقاد داشته باشند، اعتقاد دارند، اما افعال آنها افعال اهل مدينه 
اين نفوس ازآنجاكه آرا و عقايد اهل مدينه فاضله را دارند،  .)133، ص1986، همو( جاهليه است

هاى  موجب هيئت شانديگر اعمال ناشايستشوند، اما از طرف  مجردند و به فناى بدن فانى نمى
هاى متضاد  رو بعد از مرگ در عذاب و كشمكش بين هيئتازاين .است  اى براى آنها شده ناشايسته

   .)143همان، ص( واقع خواهند شد
  : شود اين گروه شامل سه دسته مى ؛شوند نفوسى كه با مرگ نابود مى .3

ا و عقايد اهل مدينه فاضله را دارند و نه اعمال آنها كسانى كه نه آر ؛اهل مدينه جاهليه) الف
اگر به سعادت  ؛اند را و به عبارت ديگر، نه شناختى درباره سعادت دارند و نه به فضيلت عمل كرده

شناسند  بردن از لذات را مى  ها فقط سالمت بدن، راحتى و بهره فهمند و از خوبى ارشاد شوند، نمى
اين نفوس  .)131همان، ص( كارى خواستند، انجام دهند باشند و هر و دوست دارند محترم و معظم

شوند يا  رو از ماده مجرد نمىازاين ؛رسد ماند و به كمال و فعليت نمى در مرحله قوه باقى مى دسته
   .)142- 143همان، ( شوند طور كه حيوانات و درندگان و مارها فانى مى گردند، همان فنا مى
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اند و آراى فاسدى  انى كه داراى عقايد صحيح بوده، ولى مرتد شدهكس ؛اهل مدينه ضاله) ب
هاى جاهلى اين گروه را به  از نظر فارابى فقط كسانى كه با انگيزه. است در عقايدشان راه يافته

شناختند، بعد از مرگ باقى و معذّبند، ولى بقيه كه  كه سعادت را مىاند، درحالى گمراهى كشانده
  . شوند اند، بعد از مرگ نابود مى از آنها پيروى كرده

اند و سپس در عقايد و افعال آنها  كسانى كه اهل مدينه فاضله بوده ؛اهل مدينه مبدله) ج
باشد،   چنين عملى را انجام داده از نظر فارابى فقط رئيس آنها اگر عمداً. تبديل رخ داده است

   .)144و133همان، ص( شوند فانى مىبعد از مرگ معذب خواهد بود، ولى پيروان او همه با مرگ 
خالف فارابى كه قائل به بقاى برخى نفوس انسانى است، به صدراسهروردي و مال سينا،ابن

  :؛ بدين بيان كهدنده را ارائه مى داليليد و بر بقاى آنها ندان تمام نفوس انسانى را باقى مى
باقي اي علت مفارق خود به بقسينا بر اين باور است كه نفس انساني بعد از مرگ ابن

خالصه . آوردمي نفسبقاى  ايبراو داليلي . گردد ماند و فساد بدن موجب فساد نفس نمي مي
نام عقل فعال كه جوهرى است مجرد به ،علت مباشر نفس انسانىكه  او چنين است يكي از ادله

زيرا با  ؛خواهد بود دليل بقاى علتش همواره باقىرو نفس انسانى هم بهازاين. همواره باقى است
الرئيس ةهدي رسالهدر  سيناابن .)105، ص1363سينا، ابن( وجود علت، محال است معلول معدوم شود

نفس بعد از مفارقت از بدن باقي است و به عقل فعال  :نويسددر تأييد استدالل فوق مي لألمير
لقه بهذا الجوهر الشريف و هو مسمي متع لةفإذن النفس بعد الموت تبقي دائماً غير مائ«: گيردتعلق مي

  .)217، ص1400، همو( »بالعقل الكلي و عند أرباب الشرايع بالعلم اإللهي
 پس از مرگ به بقاي علتش باقي استسينا معتقد است نفس سهروردي هم مانند ابن

» ينـور اسفهبـد«نفـس انسانـي يـا به تعبيـر او وي،  در انديشه .)496ص، 1ج، 1380سهروردي، (
وي براي اثبات اين . در فساد آن تأثيري ندارد) بدن(جوهري مجرد و باقي است كه فناي صيصيه 

اش با نفس جوهري است مباين بدن و غير منطبع در آن كه رابطه«: است ذكر كردهمدعا دليلي 
 شمارترين اعراض بهامري اضافي است و اضافه از ضعيف ،»رابطه«است و » رابطه شوقي«بدن فقط 

شود و مرگ عبارت است از با مرگ بدن، اين رابطه و علقه ميان نفس و بدن منقطع مي .رودمي
اگر . نه از بين رفتن و بطالن نفس ،)كه حاصل زوال بدن است(بطالن رابطه ميان نفس و بدن 

نجا در اي(ايم كه وجود يك جوهر پذيرفته ،شودبپذيريم كه نفس با از بين رفتن اين رابطه نابود مي
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بوده است و اين امري ) در اينجا رابطه نفس و بدن(يعني اضافه  ،ترين اعراضمتقوم به ضعيف) نفس
يعني عقل فعال امري است دائمي و باقي و  ،كننده نفساز سوي ديگر، علت افاضه. است محال

ا فناناپذير، و خود نفس نيز موجودي است كه جسم و جسماني نيست و لذا محل و مكان ندارد ت
عنوان بنابراين نفس به. بتوان براي آن ضدي فرض كرد و آن ضد را عامل زوال و بطالن نفس شمرد

كه امري  -  بلكه باقي به بقاي علت مفارق خود ،موجودي مجرد، ضد ندارد تا به سبب آن از بين برود
س است و باشد و ميان زوال بدن كه جوهري مباين نفمي -  ناپذير استمجرد تام و ثابت و زوال

  .)169، ص3ج ،همان( »فاعليتي نسبت به آن ندارد، با زوال نفس هيچ نوع تالزمي وجود ندارد
نفس انسانى : كندچنين تبيين ميبراساس حركت جوهرى بقاي نفس را  صدرالمتألهيناما 

برخى از اين مراحل در عالم مادى  ؛كند خود از مراحل متعددى عبور مىدر حركت جوهرى 
حدوث و تجدد راه دارد و وقتى بدن فاسد شد،  ،در مراحل مادى. در عالم مجرد است و برخى

رو زوال ازاين .است ماده وارد مرحله تجرد كامل شده در واقع نفس انسانى از مرحله تعلق به
ازآنجاكه حركت جوهرى،  .نه به اصل وجود نفس ،زند بدن فقط به مرحله تعلق به ماده ضرر مى

شود، بنابراين تمام نفوس انسانى بعد از  و شامل تمام نفوس انسانى مىحركتى فراگير است 
، فناى بدنو مرگ و  )581، ص1362همو،  ؛238- 239، ص9ج ،1981 ،لدين شيرازيصدرا( اند مرگ باقى

   .)296-297ص، 1382 ،همو( استآغاز اتحاد نفس با عقل فعال 
به  ،خالف فارابيبه كيم مسلمانشود كه هر سه ح روشن مي ،بيان گرديدآنچه با توجه به 

عنوان به بقاي عقل فعال بهپس از مرگ  ،بودن موجود مجرد به سببس ناطقه ونفتمام اينكه 
  .دارندنظر اتفاق ندارد، هاو انعدام بدن هيچ تأثيري در انعدام آن نداباقيعلت مفارق آن 

  جاودانگي نفس 
داليلي كه مضمون . شودنگي نفس مطرح ميپس از قبول بقاي نفس بعد از مرگ بدن، بحث جاودا

عالوه بر بقاي  ،بوده) عقل فعال(يعني عقل مفارق  ،تبع بقاي علت موجد آنآنها بقاي نفس به
زيرا نفس اكنون مجرد است و مانعي براي بقا ندارد و  ؛كندنفس، جاودانگي آن را نيز اثبات مي

الي كه بعد از قبول جاودانگي ؤاما س. ستلذا نفس جاودانه ا ؛اش نيز جاودانه استعلت موجده
آيا نفس همراه بدن و جسم به زندگي  ؛است جاودانگي نفس كيفيتشود، نفس به ذهن متبادر مي
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ديگر، آيا جاودانگي نفوس روحاني است يا  يبه بياندهد يا بدون آن؟  جاويد خود ادامه مي
  جسماني؟ - روحاني
معاد و  .كشدسعادت و شقاوت آنها را به تصوير مي وسينا قائل به جاودانگي نفوس است ابن 

 رب شفااو در . قابل تقسيم استبه دو بخش روحاني و جسماني نزد وي زندگي پس از مرگ 
داند خود را قادر بر اقامه برهان بر معاد جسماني نمي ولي ،كندبرهان اقامه ميروحاني بودن معاد 

 شماردميمسلم  تأييد شريعت،از جهت  نيز و ر دادهرسول صادق مصدق خبدليل آنكه و آن را به
سينا بر تجرد نفس از ابتداي حدوث  اقامه اي كه ابنادلهبه با توجه  .)423، صالف1404سينا، ابن(

كند، بدن شرط حدوث نفس است؛ به تعبير ديگر، نفس پيش از بدن موجود نيست، بلكه مي
كند و اين مبدأ مفارق، نفس را به بدن اضافه مي ،هنگامي كه ماده بدن مستعد دريافت نفس شد

بدن در حيطه تصرف نفس در عالم . نفس از ابتداي حدوث، موجودي مجرد از ماده جسماني است
 موجد شرط بقاي نفس پس از حدوث آن نيست؛ زيرا نفس به بقاي علت كند ومادي عمل مي

بدين ترتيب، بدن فقط شرط  .)104- 108، ص1363، همو( استيعني موجود مفارق، باقي  ،خود
  .اما در ناحيه بقا، حتي شرط بقا هم نيست ، نه شرط وجود آن؛حدوث نفس است

، 1375، همو(به ابزار بدني است قائل  ،جز قوه عاقلهسينا براي همه قواي ادراكي انسان بهابن 

، الف1404، وهم(كند طور خاص استدالل ميو بر مادي بودن قوه خيال و وهم هم به )139- 140ص

 مرتبه در محشورشده حداقل افراد همه از مرگ پس است كه معتقد برخالف مالصدرا ؛)10- 11ص
، 1981، صدرالدين شيرازي(گيرد مي را دربر هاانسان همه و جاودانگي از طريق اين قوه، هستند خيال

وجه سهمي از بقا يچهسينا، بدن و اين قواي بدني داراي ابزار جسماني بهاز نظر ابن .)268، ص9ج
 لذا در فاصله مرگ بدن تا ؛ندارند تا بتوانند در مراحل بعد از حيات دنيوي هم با نفس باشند

  .)6، ص4، فصل6، مقالهب1404سينا، ابن( بردسر ميرستاخيز، نفس بدون بدن به
الرئيس هم به اثبات معاد جسماني و هم به اثبات معاد روحاني سهروردي برخالف شيخ

كه بعث و حشر اجساد  نويسد ميچنين درباره معاد جسماني در قالب بدن مثالي و ا .اخته استپرد
مندي بهشتيان و در عذاب بودن  تمام آيات و رواياتي كه از بهره. پذيرد د تحقق ميبا اشباح مجر

و كند  ف مي؛ زيرا نفس در اين بدن مثالي تصر، به همين نوع بدن اشاره دارد جهنميان سخن گفته
شود؛ تمام حواس ظاهري و باطني را دارد و نفس  در نتيجه، اين بدن همانند بدن عنصري مي
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نظر وي در باب جاودانگي  .)517تا، صسهروردي، بي(كنندگي است  ناطقه در آن داراي نقش ادراك
عالم مثال، . نفوس پس از مرگ تا حد زيادي مرهون اثبات عالم مثال در فلسفه اشراقي اوست

شده از جوهري كه از جهتي به جوهر جسماني و از جهت ديگر به است روحاني و ساخته عالمي
عد و امتداد داشتن است وجه اشتراك اين جوهر با جوهر جسماني در ب. جوهر عقلي شباهت دارد

نظر وي، نفس پس از به. باشدميو وجه اشتراكش با جوهر عقلي در اين است كه منزه از ماده 
شده در پيوندد كه همچون صورت حاصلدر عالم مثال به قالبي مثالي ميخاكي،  خلع بدن مادي

. ولي صورتي است جوهري و قائم به ذات كه برخالف بدن خاكي، حيات او ذاتي است ؛آينه است
 باقي آن در مدتي خود هيئات با متناسب پس از آنكه باشند،  اعلي رسيده فلك به كه نفوسي

 سپس ؛كنندمي پيدا وابستگي نوراني مثل عالم به رفت،  بين از عالم اين به آنان ماندند و وابستگي
 مثال عالم اعلي و فلك به تا كنندمي سير باالتر مرتبه به اي مرتبه از وابستگي، اين به سبب
ماند  خواهند باقي هميشه  براي عالم آن در و شوندمي منتقل محض نور عالم به  سپس ؛برسند

   .)253- 254، ص2، ج1380سهروردي، (
 اسفاراما خود مالصدرا در  ،صدرالمتألهين نيز بدن و قالب مثالي را در عالم مثال پذيرفته

 )191- 192، ص9، ج1981، صدرالدين شيرازي(گويد قول من در اين باب متفاوت با ديگران است مي
صحت وجود  رواضح اقوال در بدن مثالي بر تقدي«: نويسدمحقق الهيجي در همين راستا مي

تجرد خيال و عدم حلولش در ماده و بقاي او با : صدرا پذيرفته استمثال، قولي است كه مال
   .)62، ص1372 الهيجي،( »نفس ناطقه بعد از مفارقت از بدن

 حركت جوهري، وحدت وجود، تشكيكي دتوح وجود، اصالت چون اصولي براساس مالصدرا
 اثبات براي وي. پردازدمي نفس جاودانگي اثبات به ،و معقول عاقل خود و اتحاد با قواي نفس

 ،صدرالدين شيرازي( است جسته تمسك نيز نقلي ادله به ،عقلي ادله بر بيان عالوه نفس جاودانگي

 محال نفس نابودي اساساً ثانياً ؛گرددنمي اسدف بدن، با فساد نفس اوالً نظر اوبه .)185، ص9ج ،1981
كه  است معتقد» البقاء ةروحاني و الحدوث ةجسماني«اصل  براساس او .ماندمي باقي نفس تا ابد و است
 و مراتب بلكه داراي نيست، واحدي عالم در محصور اجسام، برخالف و نيز تام مجردات برخالف نفس
و  حادث آن برحسب كه طبيعي است مرتبه يك داراي فسن سو يك از. است مختلف وجودي عوالم
 از طريق كه يابدمي دست كماالتي به خود با حركت جوهري نفس همين اما ؛است بدن به متعلق
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 مادي و احوال بدن به نياز مرتبه در اين نفس است بديهي .شودمي وارد و عقالني تجرد عالم به آن
 ذات به قائم تجردي، مرتبه اين در نفس بلكه ،رودنمي بين از سنف بدن، بنابراين با نابودي. ندارد آن

  .ماند خواهد باقي همواره كه است جسماني آالت بدون خويش و فاعل
با اين  اما ،است معقول بالقوه و بالقوه عاقل ،دارد تعلق ماده به كه مادامي نفس ،به گفته او

 از وجود ايمرتبه به ،شودمي جامان جوهري حركت براساس تعقل كه با عمل تواندمي وجود
 به .)578- 580، ص1362؛ 285، ص1382 ،همو( گردد بالفعل و معقول عاقل بالفعل كه برسد عقالني
 حركت، اين و غايت است در حركت )قدس عالم( مجردات عالم سويبه فطرتاً نفس ،ديگر عبارت
 باقي متعال خداوند يبقا به رتبهم و در اين فعال است با عقل و اتحاد مجرد عقول مقام به وصول

يا  برزخي؛ تجرد تاميا  تجرد ناقص: استدر حكمت متعاليه، انحا و مراتبي از تجرد مطرح . ماندمي
يعني تجرد برزخي يا مثالي  ،و به باور صدرالمتألهين تجرد حداقلي ،قليفوق عيا  عقلي؛ تجرد اتم

   .)396، ص8ج ،1981، همو(براي بقا و جاودانگي نفس كافي است 

  كمال حقيقي نفس ناطقه 
. اين سه فيلسوف قائل به بقا و جاودانگي همه نفوس بعد از حيات دنيوي هستند كه گذشت،چنان

. گوييم غايت و هدف آفرينش انسان از نظر فالسفه، رسيدن به سرحد كمال انساني استحال مي
گردند يا به اين كمال نائل مي ال اين است كه كمال حقيقي نفوس چيست و آيا همه نفوسؤاما س

 سؤالنخست در اين بخش و  سؤالپاسخ به  ؟رسنداند، به آن ميتنها قسمي از نفوسي كه باقي
  .گردددوم در بحث اقسام نفوس بررسي مي

از نظر وي سعادت نفس  .داندسينا كمال هر موجودي را منوط به خواص و آثار ويژه او ميابن
و كمال خاص نفس ا. اش به حد كمال برسدتعدادهاي خاص انسانيدر آن است كه صفات و اس

به جهان عقلي شود و صورت معقول همه هستي و خيراتي كه تبديل داند كه ناطقه را در آن مي
كمالها الخاص بها ان يصير عالماً عقلياً فيها صور  ةإن النفس الناطق«: شود، در او نقش بنددبه آن افاضه مي

  .)435، صالف1404سينا، ابن( »لمعقول في الكل و الخير الفائض في الكلالكل و النظام ا
گردد، در اتصال به عقل فعال ميسر مي نيزاين كماالت كه با تجرد از ماده و لواحق آن و 

شود؛ زيرا اشتغال نفس به بدن و احزان و طور كامل براي انسان حاصل نميطول حيات به
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نع اتصال نفس به عقل فعال است و نفس جز با رد و تخليه اين ما ،اشواق و افكار مربوط به آن
اما بعد از فناي بدن و زوال موانع جسماني، اتصال تام . تواند اتصال را درك نمايداشتغال نمي
تنها مانع دوام اتصال به عقل فعال است و نفس در  بدنْ ،الرئيسبه گفته شيخ. گرددفراهم مي

داشته باشد و هر شيئي كه ) عقل فعال( د اتصال دائمي با مكملشتوانصورت مفارقت از بدن مي
  .)216ص ،همان(به مكملش متصل و به آن تعلق داشته باشد، از فساد و نابودي در امان است 

شيخ اشراق نيز با استفاده از اصطالحات فلسفي خود، مشاهده عالم نوري محض، رهايي از 
گيرد، واسطه و باواسطه انجام ميسوي نوراالنوار را كه بيپايان از هاي بيحجاب تن و تابش اشراق

داند كه پس از آگاهي از حقايق، مزين شدن به مي) نفوس(كمال و سعادت حقيتي انوار اسپهبدي 
، 2، ج1380سهروردي، (هاي نور و حيات و پاك شدن از پليدي اجسام قابل حصول است سرچشمه

وي با . گيردمفارقت و جدايي از تاريكي بدن صورت مياين سعادت و كمال تنها پس از  .)226ص
فاما إن كان من المقربين « و )64،عنكبوت( »لهي الحيوان لو كانوا يعلمون ةإنّ الدار االخر«استناد به آيات 

آب «كمال و سعادت سرمدي و ابدي انسان را همان  ،)88- 89، واقعه( »نعيم ةفروح و ريحان و جن
  .)83- 84، ص 4ج ،1380سهروردي، ( 1دانداهده عقلي ميو مش» حيات معارف قدسي

نفس از   مستلزم رهايي حركت از ظلمت طبيعت و وصول به منبع نور، ،سهروردياز نظر 
ي انديشه خود را چنين به و .ي و عشق و عالقه به كانون نور و روشنايي استقات عالم مادتعل

   :آوردميدرنگارش 
                                                               

حركت  گويد كه از شرق جهان و عالم متعالي و نور در مورد انساني سخن مي »يهغربت غرب«سهروردي در داستان . 1
شود و سرانجام پس  گيرد و در چاه ظلماني و تنگ طبيعت گرفتار مي پيش مي را در  كند و راه عالم غرب و تاريكي مي

او بوده است، مواجه  »پدر«كه   ايد و با شخص نورانيرو قله كوه باال مي از هاي فراوان،ها و رنجاز تحمل مشقت
، 2ج ،1380 سهروردي،( شود سرانجام به منبع و سرچشمه نور واصل مي هايي از او، شود و با دريافت بشارت مي
مختلفي با تعابير اين فيلسوف اشراقي در آثار خود . اره به عقل فعال دارددر عبارت مذكور اش »پدر«تعبير . )276ص

ازجمله «: نويسدپردازد و ميعقل فعال ميمسئله القدس به چون پدر، رب طلسم نوع انساني، مكمل انسان و روح
ساني و بخشنده ها، يكي آن است كه نسبت وي با ما همچون پدر است و او رب طلسم نوع انيعني عقل ،نورهاي قاهر

، 3، جمانه(» القدس گويد و اهل حكمت او را عقل فعال گويندرا روح شارع او. باشدنفوس ماست و مكمل انسان مي
  . )96- 97ص
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و اكثر فكره في عالم النّور فاذا تجلّي النّور  ةآلخرو ال خالص لمن يكن اكثر همه ا
 البرازخ،  تطهر من رجس ةاالسفهبدي باالطالع علي الحقايق و عشق ينبوع النور و الحيا

  تخلّص عن الصيصيه و انعكست عليه فاذا شاهد عالم النور المحض بعد موت البدن،
   .)32ص ،2، جهمان( ...ةالواسط و مع ةواسط اشراقات ال تتناهي من نور األنوار من غير

الرئيس بيانگر اين مطلب است كه ارتباط با نظر سهروردي در اين بخش همچون نظر شيخ
تنها  در اين بين. عنوان واسطه فيض الهي، كمال حقيقي برخي نفوس ناطقه استعقل فعال به

هاي ه اين تعابير از ويژگيخورد كبه چشم مي... اختالف تعابيري چون نوراالنوار، انوار اسپهبدي و
  .   فلسفه اشراقي سهروردي است

يابد كه نفس در مسير تكاملي مالصدرا نيز كمال نفس انسان و تماميت آن را آنگاه محقق مي
شد، غايت پذير نباول نفس انساني به عقل فعال امكانزيرا اگر وص ؛خود با عقل فعال متحد گردد
در صورت حصول اين مرحله، نفس در ذات خويش به . تمعناسبي بودن عقل فعال براي نفس

م و تَگردد كه در آن ماهيت و صورت كل هستي و همه موجودات و نظام اَاي تبديل ميعالم عقلي
اند كه خير هر شيء، حكما بر اين عقيده«: نويسداو در اين مورد چنين مي. يردگاكمل شكل مي

بدين ترتيب، كمال . مري است كه ضد طبيعت او باشدامري مالئم و موافق طبع اوست و شر آن، ا
طلبد، اين است كه با عقل كلي و صور علميه همه موجودات نفس يعني آنچه كه نفس آن را مي

متحد شود؛ همه صور فلكي، عنصري، عقلي و نفساني در ذات او نقش بندد و در نتيجه اتحاد با 
   .)295، ص1382 ،صدرالدين شيرازي( 1»عقل فعال، عالمي عقلي شود

اما تا  ،شوداز نظر صدرالمتألهين، ارتباط نفس با عقل فعال در حيات دنيوي نيز حاصل مي
ين اتحاد و اتصال ا بعد از مرگزماني كه مرگ حادث نشود، اتصال كامل برقرار نخواهد شد و 

ايلي به كمال كند، تمصدرا درباره اينكه چرا انسان وقتي در عالم ماده زندگي مي. يابددوام مي
 :نويسدشود، ميحقيقي و واقعي خود ندارد و اتصالي كامل بين نفس او و عقل فعال حاصل نمي

علت وابستگي به بدن و تعلق خاطر به اميال و مقاصد علت آن است كه ما در اين عالم به
نسان در تا زماني كه نفس ا. دهيمدنيوي، تمايلي به آن كمال عالي و جاوداني از خود نشان نمي

                                                               
اي باالتر از اتحاد با عقل فعال كه مرتبه -با نفس رحماني و فناي در واحديت  به اتحاد نفس اسفارمالصدرا در . 1

 ).81- 82، ص9، ج1981، لدين شيرازيصدرا(كند نيز اشاره مي -  است
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تواند لذا نمي ؛اين بدن عنصري است، اعضاي حسي او مانع اتصال نفس به عالم مجردات است
ل ئاگر انسان بخواهد به كمال مطلوب خويش نا. ارتباط تام و كامل با عالم مجردات برقرار كند

 حجاب داخلي. حجاب داخلي و حجاب خارجي: گردد، الزم است دو نوع حجاب را از خود دور كند
همان قصور نفس است كه بايد دراثر قوه تفكر و انديشه از حالت عقل هيوالني بيرون آيد، در 

اما حجاب خارجي، اشتغال نفس . شناخت اشياي عالم به كمال برسد و به عقل فعال مرتبط شود
چيز اگر انسان از اين دو حجاب بيرون آيد، همه. به امر بدن و گرفتار شدن به قواي حسي است

   .شودش منكشف و ظاهر ميبراي
سوي كمال براي او ضرورت دارد و بدن و حواس ظاهري اگرچه در ابتداي سير انسان به

امري الزم است، اما در نهايت وقتي انسان به كمال اليق خود برسد، ديگر نيازي به اين بدن و 
در حقيقت  ؛يق اوبلكه تمام اينها موانعي هستند براي كشف حقا ،ابزار و آالت حواس خود ندارد

   .)125- 126، ص9، ج1981همو، ( اي هستند براي صيدمانند شبكه
الغايات هستي است، هر حال با توجه به اينكه هدف نهايي هر موجودي وصول به غايت

كند به كمالي كه خداوند در فطرت و ذات او نفسي با اعمال و افعال اختياري خود تالش مي
 قتحق تالش نفوس در اكتساب فضايل و رفع كدورات دنيوي جهت لكن ميزان ؛قرار داده، برسد

از اين جهت هر سه فيلسوف، مراتب نفوس پس از مرگ را تبيين . كمال حقيقي يكسان نيست
  .انديك را بررسي كردههر و سرانجامِ

  هريك مراتب نفوس پس از مرگ و سرانجامِ
  سيناابن. يك
اي دارد، اما تفصيل اين به مراتب نفوس اشاره الهيات شفاو  مبدأ و معادسينا در آثاري مانند ابن

بندي، در يك تقسيم وي .مطرح نموده است رساله اضحويهو  اشاراتهايي چون بحث را در كتاب
   :دهدمي قرار كلي دسته دو در ها راانسان

 هايبنديدر اين دسته شاهد تقسيم ؛اندشايقو  آگاه ناطقه نفس كمال به كه گروهي .1
  : زير هستيم
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اين ؛ انداين كمال را اكتساب نكرده ولي ،اندشايقناطقه آگاه و  نفس كمال به كه گروهي .1- 1
 اندنتوانسته بدن به اشتغال دليلبه ولي ،اندشايق خود كمال تحقق به بالطبع كه هستند گروه كساني

 به ميل بيماري، دليلبه كه هستند كساني همچون دنيا اينان در. سازند محقق خود در را كمال اين
 خوردن به ميل يا است ندارند، آورلذت كه شيريني به ميل يا اند،داده دست را از غذا خوردن

 نفس جدايي و مرگ تحقق با. كراهت دارد آنها به نسبت سالمت حالت در نفس كه دارند چيزهايي
 از آگاهي دليلبه گروه اين نفس و شودمي مرتفع ،است بوده كمال مانع كه بدن به اشتغال بدن، از

 اين براي مناسب مثال سيناابن .شودمي يبزرگ رنج گرفتار تحقق آن، عدم و خود نفس اليق كمال
 بدن عضوي از بر آتش گذاشتن يا عضو قطع از ناشي درد تخدير، دليلبه كه داندمي انساني گروه را

 سينا،ابن( كندمي را احساس جانكاه درد آن ود،ر بين از تخدير آثار كه هنگامي ولي ،كندنمي درك را

  .)124و113ص ،1363 ؛689، ص1364 ؛427، صالف1404
  : شونداين نفوس خود به سه دسته تقسيم مي

اند و از كماالت را در جان خود پديد آوردهآنان كساني هستند كه ضد  ؛جاحدان )الف
  . ر نيستجهت تحصيل ضد آن كماالت، دسترسي به كمال برايشان ميس

هاي دنيوي، نه خود كمال و نه مشغوليعلت مواردي چون دلكساني كه به ؛معرضان )ب
  . وجه ضد كماالت نيستهيچاشتغال به امور دنيوي به .اندضد آن را اكتساب ننموده

كساني كه به امور بازدارنده اشتغال ندارند، بلكه از سر تنبلي و اهمال، از  ؛مهمالن )ج
  .)140، ص1375، همو(اند اب كمال محروم ماندهتحصيل و اكتس

اين گروه  ؛انداند و اين كمال را كسب كردهشايقگروهي كه به كمال نفس ناطقه آگاه و  .1- 2
اشتغال به  اگر. رسندمي كامل سعادت به بدن، از نفس مفارقت با كهشوند ناميده مي» عارفان«

بدن،  از نفس مفارقت از بعد ،باشند نداشته توجه نفس به ذات اين افراد شدمي سبب در دنيا بدن
 كسي افرادي همچون چنين وضعيت. رسندمي ييباال بسيار لذت به و كنندرا درك مي خود كمال
 لذت ناگاه ،شود ليزا وقتي تخدير و شود خورانده او به ايخوشمزه غذاي تخدير، حال در كه است
 و خوردن لذت با قياس قابل ناطقه لذت نفس كه تفاوت اين با ؛كند احساس را طعمخوش غذاي

، 1364 ؛428، صالف1404 ،همو( است عقول حال ابتهاج شبيه لذتي بلكه نيست، حيواني ساير لذات

شوند كه حد و حصري براي آن متصور با جدايي از بدن در لذاتي غرق مي چنين نفوسي .)690ص
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سينا آنها را ابن ؛اندل بالفعل رسيدهاين نفوس، نفوس كاملي هستند كه به مرتبه عق. نيست
عقول  ،جويدمفارقت مي) از ماده(نفس زكيه هنگامي كه «: نويسدنامد و ميمي» نفوس زكيه«

پس اشيا دفعتاً . كمال استاز لوازم آن  معقوالتكند كه ادراك مفارق، كمالي را بر آن افاضه مي
   .)84، ص1362، همو( »صات نيستردد و نياز به وجود مخصگ براي نفوس زكيه آشكار مي

له يا ساده دسته، نفوس ب؛ اين نيستند شايقو  آگاه ناطقه نفس كمال به كه گروهي .2
مطابق  .)431و428، صالف1404 ،همو( ندارند ناطقه نفس حصول كمال جهت هستند كه شوقي

 من نوع و هللا ةمرح من ةٍسع الي صارت«: شوندوارد مي رحمت خداوند اين گروه در ،سيناسخن ابن

 طور ضمني بيانگر اين مطلب است كهسينا بهعبارت ابن .)695، ص1364 ؛431، صهمان( »ةالراح
 الهي، شمول رحمت دليلبه كرد، اظهارنظر صراحتبه عده اين درخصوص تواننمي هرچند
 از آن تكيفي د، هرچندسازمي وارد خود رحمت در كندمي اقتضا كه گونهآن را عده اين خداوند

البله بجنبه من هذا  و«: نويسددر مورد اين دسته مي اشاراتبه همين جهت در  .است پنهان ما ديد

   .)140، ص1375، همو( »العذاب
دليل نداشتن كمال از هاي نام برده شده، سه دسته جاهدان، معرضان و مهمالن بهاز گروه

ولي رنج و عذاب  ،عذاب خواهند بود سو، پس از مرگ در رنج وديگر يك سو و شوق به كمال از 
كه از سر جهل مركب به عقايدي خالف حق روي » جاحدان«عذاب  :آنان متفاوت از يكديگر است

اما دو دسته ديگر هرچند به كمال حقيقي كه اتصال به انوار  ،)همان( اند، عذابي دائمي استآورده
اين سه دسته . يابندميو سرانجام نجات پذير است لكن عذابشان زوال ،گردندل نميئعقلي است، نا

نامد و ابلهي و بالهت را از فطانت بتراء، به مي) زيركي ناتمام = (» فطانت بتراء«سينا صاحبان را ابن
   .)همان( »بتراء ةأدني إلي الخالص من فطان ةفالباله«: داندتر مينجات و رستگاري نزديك

هاي عملي و اخالق پست منزه باشند، از آلودگياما دو گروه نفوس ساده و عارفان چنانچه 
البته عارفان كامل از سعادت عقلي . از عذاب و رنج مصون بوده، برخوردار از سعادت خواهند بود

  .)143همان، ص(گردند مندند و به انوار عقلي كه غايت قصواي نفوس است، متصل ميبهره
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هاي بنديالبته اساس تقسيم. ي داردبندي ديگري هم در مورد نفوس انسانتقسيم سيناابن
بندي، نفوس پس از مرگ در سه دسته در اين تقسيم. است» عمل«و » علم«او واحد و برمبناي 

   :گيرندجاي مي
  )سابقون(كاملين در علم و عمل  .1

شوند به عالم عقول ملحق مي ،از بدن نفس بعد از مفارقتكه  عالمان پارسايي هستنداين گروه 
از خوشي و لذت عليا و  ونه مقارنت با اجسام و نفوس فلكي منزه و مبرا هستندو از هرگ

اند و در دار دنيا، اين نفوس برحسب ذات و سرشت، پاكيزه و منزه .)140همان، ص(. برخوردارند
 ةسدرلذا هنگام مفارقت از بدن به فيض الهي متصل و به مقام قرب و  ؛اندآلوده به معاصي نشده

شود و ذاتشان به جوهر در اين هنگام جميع حقايق بر اين نفوس منكشف مي. سندرمي المنتهي
 .)275-276، ص1400، همو(شوند ل ميئگردد و به رياست عالم و سلطنت حق ناالهي منقلب مي

كه به كمال نفس ناطقه آگاه و بندي نخست است در تقسيم» عارفان«معادل همان  اين دسته
كه علوم  داندمي نفوسياين دسته را  اضحويهسينا در ابن. اندكسب كردهاند و اين كمال را شايق

بعد از مفارقت، در سعادت و  ت بدني منزه و مجردندئاحاصل كرده و از اخالق و هيرا و معارف 
  .)167 -168ص، 1382، همو( اندو راحت مطلق

  )اصحاب يمين(متوسطين در علم و عمل  .2
  : شوندد به دو گروه تقسيم ميخو ،اصحاب يمين يامتوسطين 

شوند تا از هيئات كه مدتي از عالم علوي دور نگه داشته مي نه علم ،كاملين در عمل. 1-2
 اضحويهاو در . يابند اند، رهاييشدهآن دچار  ييواسطه اعمال بد در حيات دنيااي كه بهظلماني

دهد كه را چنين توضيح مي علت رهايي اين دسته از هيئات ظلماني پس از تحمل اندكي عذاب
اموري  نسبت به جوهر نفس، -  كه مانع سعادت است -و ملكات برخاسته از اعمال بدني  تئاهي

داند سينا بعيد نميابن .)168ص همان،(پذيرند زوال مي ،تدريج بعد از مدتي عذاباند كه بهعرضي
 .)113، ص1400، همو( معنا باشد ناظر به همين »يخلد في العذاب إن المؤمن الفاسق ال«كه روايت 

گسستني و  ،زيرا عذاب اين دو گروه ؛را ذيل اين گروه قرار داد» مهمالن«و » معرضان«توان مي
اند اين دسته نيز مدتي گرفتار در عذاب .منقطع توصيف شده كه احتمال نجات آنها وجود دارد

  . كنندو سرانجام رهايي پيدا مي
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، به نفوس فلكي تعلق بنديا ل كه هرگاه از ابدانشان رهايينه عم ،كاملين در علم .2- 2
كنند تا به عالم عقلي بهشت را مشاهده و تخيل مي و احوال اوصاف ،آسمانا عروج به و ب گيرندمي

نه در سعادت مطلق و نه در شقاوت  ي كهنفوساين دسته از نفوس به  اضحويهدر  .ارتقا يابند
وضعيت اين دسته از نفوس از جهت پيوستن به  .)168ص، 1382 ،همو( ندادهشاند، توصيف مطلق

چراكه  ؛بندي نخست استافالك پس از مرگ تا حدي شبيه وضعيت نفوس ساده و بله در دسته
، بدنقبل از مفارقت از  اشقوه عاقلهكه  اين است هر انسان محشور شدن املع سينا،ابن فلسفه در
 و نرسيده بالفعل عقل مرتبه به ، اطفال و مجانين كهلوحانهاما نفوس ساد ؛فعليت رسيده باشدبه 

بايد به جسمي ديگر تعلق گيرند و آن، جسم فلكي اند، گرفتار مرگ شده عقل هيوالني  در مرحله
كنند و ميواسطه آن، مراحلي از تكامل را طي به وگيرد ميمثابه جسم اين نفوس قرار به كهاست 

سينا، به اعتقاد ابن .وانند در عالم آخرت محشور شوندتا حدي ميتو  شوندميواجد معقوالني 
صاحب . نفوس كامل يشوند، اما از طريقي غير از طريق بقااند و محشور ميچنين نفوسي باقي

همه نفوس بعد از ممات به عقل فعال «: نويسدسينا ميبه نقل از ابن ارسطو عند العربكتاب 
دست داد كه چه ن استعداد را ندارند؛ اما اينكه بتوان مقياسي بهزيرا همه اي ؛يابنداتصال نمي

سينا ابن .)228، ص1978بدوي، (» نفوسي چنين نصيبي دارند و چه نفوسي ندارند، كار دشواري است
، نفوس اطفال و مجانين را كه هنوز به مقام عقل بالفعل نرسيده و استعداد اتصال ةالسعاد هرسالدر 

اين نفوس دچار  يحكما و علما در بقا :نويسدنامد و مياند، نفوس ناقص ميافتهبه عقل فعال را ني
آنچه از قول ارسطو به روايت اسكندر افروديسي در اين كتاب نقل شده، اين . انداختالف شده

اما ثامسطيوس برخالف  ؛است كه نفوس پس از قطع عالقه از بدن، فاسد و تباه خواهند شد
سينا ابن .نقل كرده است كه آن نفوس نيز پس از مرگ باقي خواهند بود اسكندر از قول ارسطو

نمايد مبناي سخن خود را روي كالم او استوار مي رو؛ ازاينمعتقد است حق با ثامسطيوس است
نگارد كه اين نفوس بعد از جدايي از بدن، مستعد و مهياي قبول معقوالت اوليه از ميچنين و 

  .)273، ص1400نا، سيابن(فيض الهي هستند 
نفوس ناقص بايد كامل شوند تا به حدي برسند كه بتوانند در عالم آخرت جايي داشته 

اين شود، كمال نفس تنها از طريق افعال بدني ميسر مينيز ازآنجاكه . باشند و محشور شوند
ه جسمي بعد از مفارقت از ابدان مادي بايد ب رو؛ ازايناحتياج دارندبه جسم و بدن هنوز نفوس 
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واسطه آن، نفوس ناقص مراحلي از تكامل اين جسم، جسم فلكي است كه به. ديگر تعلق گيرند
ممكن است سرانجام باعث آمادگي نفوس اين كار  .شوندي ميتكنند و واجد معقوالرا طي مي

دست  ،به همان سعادتي كه مخصوص عارفان است ،آنان گردد تا از جهت پيوستگي و اتصال
بنابراين  .نمايانداي است كه تخيالت عارف را به او ميي افالك و اجرام سماوي، آينهگوي. يابند
هاي جزئي و لذايذ و آالم حسي، نفس انسان را متعلق به اجسام براي تخيل صورت سيناابن

البته در  .)141، ص1375، همو(اجرام وسيله تخيل وي باشند  آسماني فرض كرده تا اين اجسام و
خورد كه نشان به چشم مي» ممتنع نيست«و » ممكن است«شيخ، واژگاني نظير  اين عبارات

 ،دانددهد او اين الگو براي تكامل نفس ناقص و در نتيجه محشور شدن آن را يك طرح ميمي
   . نه يك امر قطعي و به اثبات رسيده

  )اصحاب شمال(ناقصين در علم و عمل  .3
و آن را طلب نكرده  ليو ،دارندكمال ي كه علم به نفوسبه  اين دسته نفوس را اضحويهسينا در ابن

اند و رنج و عذاب آنها اين گروه هميشه در عذاب :نويسدكند و مياند، توصيف مييا منكر آن شده
 .)187- 192ص، 1371 ؛167- 168ص، 1382، همو( يابندو به مرتبه سفلي تنزل مي شودمنقطع نمي

ياد » جاحدان«بندي نخست از آنها تحت عنوان در تقسيمسينا اينها همان گروهي هستند كه ابن
  .اندكند كه ضد كماالت را كسب كردهمي
  سهروردي . دو

بيش  شناختيزدانو  االشراقةحكم، يعني بندي نفوس انساني در دو اثر ارزشمند اين فيلسوفدسته

نفوس ، االشراقةحكمت كه در تفاوت قابل مشاهده در اين دو اثر آن اس. مشهود است شآثارديگر از 

بندي در مبناي تقسيم. به شش دسته تقسيم كرده است شناختيزدانرا به پنج دسته و در 
كامالن در هر دو،  ؛است» عمل«و » علم«، برخورداري يا عدم برخوداري نفوس از االشراقحكمة

بندي و مالك رتبه ناقصان در هردو، متوسطان در هردو و كامالن در يكي و فاقدان از ديگري،
نگاه وي  از بندي نفوس در سراي جاودانرتبه .)223- 226، ص1385شهرزوري، (بوده است  ويتقسم 

  :چنين است
  ؛)سعادتمندان كامل(نفوس كامل در علم و عمل  .1
  ؛)متوسطان در علم و عمل(نفوس متوسط  .2
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  ؛)زاهدان پارسا(مل و ناقص در علم نفوس كامل در ع .3
  ؛)فاسقان(مل در علم و ناقص در عمل نفوس كا .4
  .نفوس ناقص در علم و عمل .5

به اين صورت است كه نفوس را به ساده پاك، ساده  شناختيزدانبندي وي در اما تقسيم
ساده كامل پاك، غير ساده كامل ناپاك، غير ساده غير كامل پاك و نفوس غير ساده  ناپاك، غير

به اين نكته پي  نظربا دقت .)437- 438، ص3، ج1380هروردي، س(غير كامل ناپاك تقسيم كرده است 
 اند؛هاي بدون علم و معرفت، انسان»ساده«به احتمال قوي مقصود از عنوان نفوس  بريم كهمي

گونه توسعه و تركيب هاي بدو تولد و بدون هيچنفوسي كه براي هميشه با همان سادگي و ويژگي
در مقابل ساده، برخورداري » غير ساده«مقصود از قيد  نينهمچ. اندزيستهفكري و معرفتي مي

  . نفوس از معرفت و آگاهي است
  نفوس ساده پاك .1

كند، داراي هيچ از بدن مفارقت مي آنان وقتي نفس. شوداين دسته شامل اطفال و ابلهان مي
عالم دنيوي آنان نه به . نوع ادراكي نيست؛ زيرا علتي براي سعادت يا شقاوت آنها وجود ندارد

سهروردي در توضيح افراد اين دسته به دو حديث نبوي . دلبستگي دارند و نه به سراي اخروي
نفوس كودكان ميان بهشت ) ب ؛بيشتر اهل بهشت نادانان و كودكان هستند) الف: كنداشاره مي
  .)438، صهمان( ستا و دوزخ

  نفوس ساده ناپاك .2
عاليق بدني دنيوي  مجذوبقي به معشوق اعلي نداشته و اگر نفس از عالم روحاني غافل و اشتيا

در . شده باشد، هنگام مفارقت از اين عالم و اين بدن جسماني، همچنان مشتاق بدن خواهد ماند
افتد، نفس دچار شقاوت و عذاب حجاب مي) بدن(آنگاه كه ميان نفس و معشوق دنيوي نتيجه 

گانه خود، نام و مصداق مشخصي سيم شششيخ اشراق طي تق .)438- 439، صهمان(خواهد شد 
گانه با توان به اين نتيجه رسيد كه ساير اقسام ششمي رواست؛ ازاينبراي دسته فوق ذكر ننموده 
  .  قابل تطبيق هستند، جز اين دسته االشراقةحكمگانه شيخ اشراق در افراد و مصاديق تقسيم پنج
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  )خوشبختان كامل(نفوس غير ساده كامل پاك  .3
هرگاه اين دسته نفوس از بدن مفارقت نمايند، به عالم عقل و جواهر عقلي روحاني خواهند 

آنان تا ابد در مشاهده . انداينان نفوسي هستند كه داراي علم يقيني و عمل صالح بوده. پيوست
شوند كه حتي يك لحظه هم از آن منفصل مند ميحضرت حق از چنان لذت و سعادتي بهره

كامالً آشكار است كه اين دسته از نفوس همان نفوس رتبه اول  .)439- 440ص، همان(شوند نمي
اين . از آنها ياد شده بود »كامالن در علم و عمل«است كه تحت عنوان  االشراقةحكمدر تقسيم 

واسطه تقدس الهي، تأله و عظمت پيدا نفوس هنگامي كه صاحب شرف و جالل شدند و به
اين سعادت تنها بعد از مفارقت و جدايي نفس از بدن . اهند پيوستخو» پدر مقدس«كردند، به 
  .)83، ص4همان، ج(گيرد صورت مي

نامد و دو خصلت مي» الصالحات الفاضالت«اين دسته نفوس را  هياكل النورسهروردي در 
پردازند و اين نفوس به مشاهده انوار الهي مي. شمردفضل و عمل صالح را مختص اين دسته مي

اين نفوس كه در اكتساب معرفت و انجام عمل  .)374، ص3همان، ج(در درياي نوراالنوارند غرق 
شوند كه مقام آنان اند، خوشبختان و سعادتمندان حقيقي محسوب ميشايسته اهتمام تام داشته

همان، (گونه كه با ساير نفوس انساني قابل قياس نيستند آن ؛از مالئك مقرب نيز برتر خواهد بود

كه درحالي ؛سعادت اينان از جنس سعادت نوريه و اتصال به نوراالنوار است .)234-235ص ،2ج
  .)235همان، ص(خوشبختي ساير نفوس از جنس سعادت جسماني است 

  نفوس غير ساده كامل ناپاك. 4
اينان با وجود . شونداين دسته نفوسي هستند كه هنگام مفارقت از بدن دچار المي سخت مي

اين دسته همان . اندشدهنيز عمال نيك، مرتكب فسق ز علم و معرفت، عالوه بر انجام ابرخورداري ا
اين دسته نفوس به سمت عالم . بيان شد االشراقةحكماند كه در تقسيم متوسطين در علم و عمل

طبق  .)229- 230، صهمان(شوند كند، رها ميكه در قالب برازخ علوي ظهور پيدا مي» مثل معلقه«
مكان را ها، مثل روحاني معلق بياه، نفوس متوسط و پارسا توانايي آن را دارند كه صورتاين ديدگ

هاي موجود هاي ايجادشده توسط اين دسته از نفوس، از صورتصورت ،توضيح اينكه .ايجاد نمايند
اما مظاهر صور  ،هاي حامل ماده، هيوالستتر است، زيرا مظاهر و حوامل صورتدر اين عالم كامل

از نظر ايشان هرچند متوسطان و زاهدان . اند»اجرام فلكي«يجادشده توسط اين دسته از نفوس، ا
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زيرا عالقه آنها به اجسام و  ؛در افالك مخلد و جاويدانند اما خوشي و سعادت آنها جسماني است
به اعتقاد سهروردي اين نفوس، غذاهاي . ناپذير و هميشگي استظلمات و اجرام فلكي، تباهي

شهرزوري،  .)230همان، ص( كنندهاي مليح و آوازهاي خوشي را براي خود ايجاد مييذ، صورتلذ
اين دسته نفوس را به سمت  يين نكته تأكيد نموده و ارتقاابر  نيز ترين شارح آثار سهرورديبزرگ

  .)601، ص3، ج1385شهرزوري، (نمايد تأييد مي -  كه اجسام سماوي مظهر آن است -  مثل معلق
نفوس ابلهان و صالحان كه به  :نويسددر توصيف اين نفوس مي پرتونامهاشراق در  شيخ

و عاليقشان به اجسام سماوي خواهد  خالصي پيدا كرده ،عصيان و جهل مضار آلوده نشده باشند
هاي خوب پيوست و به حكم تناسب و الفت آنان با اجسام و غفلتشان از مفارقات، در آنجا صورت

صور محسوسي كه آنان . شودبرايشان حاصل مي ،ند نمود و هرچه آرزو نمايندرا مشاهده خواه
 .)72- 73، ص3، ج1380سهروردي، (تر است كنيم شريفاز آنچه در عالم دنيوي مشاهده مي ،بينندمي

دليل كه در معرفت و آگاهي به كمال الزم اين اين دسته از نفوس اوالً به  ،در انديشه سهروردي
كه بعد از مرگ، ديگر به بدن دنيوي دسترسي پيدا نخواهند كرد، دچار ازآنجاثانياً اند و نرسيده

به سعادتي آنها شود و تدريج زايل ميآور بهاما اين وضعيت عذاب. المي دردناك خواهند شد
   .)441- 442همان، ص(شوند روحاني واصل مي

  نفوس غير ساده غير كامل پاك. 5
لذا  ؛انداما به آن نرسيده ،اندي به اكتساب كمال حاصل كردهكه شوق هستند نفوسياين دسته 

از سويي اينان به معشوق . هنگام مفارقت از بدن، آن شوق و اشتياق در آنها باقي خواهد ماند
بدين ترتيب، رنج و درد بزرگي آنها را فراخواهد گرفت كه به تعبير  ؛انداصلي خود نيز نرسيده

شان وضعيت بسيار بدي دليل پاكياين نفوس اگرچه به. اهند ماندسهروردي، ابدالدهر در آن خو
اينان  .)442، صهمان(برد ولي شيخ اشراق از حالت رنج و عذاب آنها به خدا پناه مي ،ندارند
 روازاين. اندند كه با وجود دوري از اعمال ناصواب، از علم و آگاهي برخوردار نبودههست نفوسي

  .حساب آوردبه االشراقحكمةبندي ن نفوس رتبه سوم از دستهتوان اين دسته را همامي

  نفوس غير ساده غير كامل ناپاك .6
اما اشتياق شديدي به بدن  ،انداين دسته اگرچه از اندك دانايي و معرفتي برخوردار بوده

با  ،اين دسته نفوس همانند وضعيت دسته قبل است حالِ. اندجسماني دنيوي و لذايذ آن داشته
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از  اهد بود؛ زيرا عالوه بر رنج حاصلتر خون تفاوت كه عذاب اين دسته، از گروه قبل سختاي
البته رنجي كه . عوامل دسته قبل، درد ديگري نيز دارند و آن، اشتياق شديدشان به بدن است

واسطه نقصان در كمال معرفت به اما عذابي كه به ،روداز بين مي ،وجود آمدهواسطه بدن بهبه
   .)442-443همان، ص( رسيده، هرگز از بين نخواهد رفتنفس 

نفوسي كه  ؛قابل تطبيق است االشراقحكمةبندي م تقسيمپنجاين دسته از نفوس با رتبه 

سهروردي در آثار خود ). ناقص در هردو(اند بهره بودهداراي معرفت اندكي بوده و از عمل نيز بي
به آن اشاراتي نموده  پرتونامهاختصار در و فقط به عمل نياوردهتوصيف چنداني از اين دسته به

  .شايد دليل آن، مشابهت حال اين گروه با دسته قبل باشد. است
توان نتيجه گرفت كه در حيات جاويدان هاي شيخ اشراق ميبنديبا مالحظه اقسام دسته

امل پاك كه در اخروي، سعدا و خوشبختان از اكثريت برخوردارند؛ زيرا غير از نفوس غير ساده ك
تدريج به هاند، بكامل ناپاك نيز كه مرتكب فسق شدهبرند، نفوس غير ساده سر ميسعادت حقيقي به

نفوس ساده پاك و ناپاك نيز به استناد حديث نبوي  .)442همان، ص(شوند سعادت روحاني واصل مي
اكتساب آن، دچار  علت عدم معرفت و آگاهي و نداشتن شوقشد، بهمي اكه شامل اطفال و بله

معتقد است طبق رحمت  )141، ص1375سينا، ابن(سينا سهروردي متأثر از ابن. شوندشقاوت ابدي نمي
مانده فقط نفوس از نفوس باقي. مانندالذكر از خلود در عذاب ابدي دور ميواسعه الهي، نفوس فوق

مانند كه مستحق خلود در اقي ميب )هردو( علم و عملغير ساده غير كامل ناپاك يا همان ناقصان در 
السافلين دليل گرفتار شدن در جهل مركب و انكار حقيقت به اسفلاينان به. عذاب خواهند بود

بدين ترتيب از نظر شيخ اشراق، جز قسم اخير، همه  .)237، ص4، ج1380سهروردي، (كنند سقوط مي
  .شد نفوس انساني سرانجام به عالم عقول مجرد واصل خواهند

  مالصدرا . هس
  .نفوس كامل و نفوس ناقص: گيرندنظر مالصدرا، نفوس بعد از مرگ در دو دسته جاي ميبه

اين نفوس با . اندنفوسي هستند كه از حد قوه خارج و به فعليت رسيده :نفوس كامل .1
قسمي از . اندمتحد شده و محشور به حشر عقول - يعني عقل فعال -عقلي كه كمال آنهاست 

با عقل  كه اندكامالن در علم و عمل گيرند،مقرب الهي قرار مي يوس كه در سلك انبيااين نف
، 1382، صدرالدين شيرازي(گردند مند ميلذات روحاني و جسماني بهره از فعال متحد شده و
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سوي كمال پردازند تا آنها از حالت نقص بهبه تأييد نفوس ناقص مينيز قسمي از آنها  .)271ص
اين قسم از نفوس كامل نظير پدران و استادان دلسوز و شفيقي هستند كه فرزندان . دترقي يابن

دهند ميسوق علوم و معارف تعليم سوي و شاگردان خود را در جهت خروج از ظلمات جهل به
   .)103- 104، ص9، ج1981، همو(

ند كه سينا و سهروردي معتقد است نفوس كامل، نفوسي هستصدرالمتألهين نيز همچون ابن
 ؛آنها بعد از نابودي بدن نيست يشان به عقل بالفعل تبديل شده است و شكي در بقاعقل هيوالني

  .)28، ص 1363، همو(اند و در حشر حكم عقل را دارند زيرا آنها در واقع عقل گشته
كند كه همان استدالل را بر بقاي نفوس كامل ذكر مي استداللي الشواهد الربوبيهمالصدرا در 

دهد كه فساد و تباهي هر چيزي او توضيح مي. نيز آورده است اسفاركمي تفاوت در جلد هشتم  با
كه اين فرض در مورد نفسي  -  مانند ورود سياهي بر سفيدي -  واسطه ورود ضد او بر اوستيا به

زيرا ضدي براي جوهر عقلي وجود ندارد؛ يا  ؛باشدصادق نمي ،كه به مرتبه عقالني رسيده است
اين . يعني علل فاعلي، غايي، مادي يا صوري است ،زوال يكي از اسباب و علل چهارگانه او علتبه

فرض نيز مانند فرض قبلي درباره نفس قابل تصور نيست؛ زيرا از طرفي نفس، ماده نداشته و 
. باشد و به عبارتي نفس صورتي زايد بر ذات و حقيقت خود نداردصورت آن، ذات و حقيقت آن مي

الوجود كه فرض زوال و از ذات مقدس واجب است رف ديگر، فاعل و غايت نفس، هردو عبارتاز ط
كه قيوم و  -  الوجودپس ذات و حقيقت نفس، باقي به بقاي ذات واجب. نابودي آن محال است

اين سخن در واقع برهاني از صدرا براي اثبات محال بودن زوال و فناي . باشدمي -  مقوم اوست
  .)267، ص1382، همو( ستجوهر عقلي ا

آنهايي . يا نيستند ،يا مشتاق كمال عقلي هستند: اندنفوس بر دو دسته اين :نفوس ناقص .2
سوي هرصورت بهبه -  جهت امر عارضيجهت اصل فطرت يا بهخواه به - كه اين اشتياق را ندارند 
عبارت است از عالم صور شوند كه بين عالم عقل و عالم ماده قرار دارد و عالم متوسط محشور مي

، 1981، همو(كيفيت حشر اين نفوس همچون حشر ساير نفوس حيواني است . محسوسه مقداريه

 ،عقول نازلهسوي عالم و بهاست واسطه عقل نيز به ينفوس حيوان يبقا و پايدار .)248- 247، ص9ج
مشتاق كمال اما نفوس ناقصي كه  .)28، ص1363، همو(شوند محشور مي» عقول عرضيه« ييعن



  1392بهار و تابستان ، 29 شماره، پژوهي دينيانسان هشيپژو –دو فصلنامه علمي 

 

130  

جام از نولي سرا ،اندبدون آنكه بدان دست يافته باشند، مدتي در عذاب اليم جهنم مقيم ،اندعقلي
  .)247- 248، ص9، ج1981همو، (يابند آن رهايي مي

اند از حالت قوه خارج در انديشه صدرالمتألهين اكثر نفوس، نفوس ناقصي هستند كه نتوانسته
د و تعداد كمي از نفوس آدميان، در باب عقل و معقول از قوه به و به مرتبه عقل بالفعل برسن

 .نظر دارنددر مورد بقا و نابودي اين نفوس اختالف حكما. )243ب، ص1361، همو(رسند فعليت مي
داند و ت و عوالم آن ميئانظر ايشان را ناشي از عدم باور آنها به مقامات نفس و نشمالصدرا اختالف

ها و مراتب ادراك نيز در سه مقام اند و از طرف ديگر، نشئهگونه جود بر سهعوالم و :نويسدمي
گانه هستي، گانه به تناسب عوالم سههريك از اين مقامات سه. حس، تخيل و تعقل منحصرند

عالمي دارد كه با آن متناسب است؛ به اين صورت كه عالم محسوسات، متناسب با مقام و مرتبه 
با مقام و مرتبه تخيل، و عالم مجردات و مفارقات عقليه متناسب با مقام  حس، عالم مثال متناسب

نام مجردي بهبنابراين عدم باور حكما به وجود عالم نيمه .)552، ص1362، همو(و مرتبه تعقل است 
سينا او بعد از بيان نظر ابن. عالم خيال منفصل يا عالم برزخ، اساس و مبناي اختالف ايشان است

  .)303، ص1382، همو(پردازد فوس ناقص، به ابطال آن ميدر مورد ن
اي را كه هيچ بهره علمي صراحت تمام نفوس ناقصه سادهاي از تأليفاتش بهصدرا در پاره

يعني  ،هاي عامياز نفوس انسان ،)مثل اطفال(اند نداشته و حتي اوليات را نيز واجد نشده
اند، اما اشتياقي به حقايق نظري ندارند، ر كردههايي كه تنها احكام عقلي اولي را تصوانسان

 »و النار ةنفوس االطفال بين الجن«و با اين تفكيك، معناي  )590، ص1362همو،  همان؛(كند تفكيك مي
كند كه شقاوت روحاني در مورد نفوس او تصريح مي. دسازرا روشن مي »البله ةاكثر اهل الجن«و 

مبتاليان  يو .)131، ص9، ج1981، همو(هاي عامي مطرح نيست حيواني، نفوس ساده و نفوس انسان
طور دائمي اهل ظلمت بوده و و مطرودين كه به» كفار« .1: داندبه شقاوت عقلي را دو دسته مي

كه هرچند استعداد سلوك بر مسير » منافقان« .2 ؛هاي آنها مهر خورده استطور جبلي بر دلبه
اند و دراثر رذايل برخاسته از طلبي، راه گم كردهچون برتري اند، به سبب اموريفطرت را داشته

وي وضعيت منافقان را بدتر از دسته اول دانسته و گروه اول را . گناهان، دلشان زنگار گرفته است
  .)378، ص1الف، ج1361، همو(خواند مي» اهل عقاب«و گروه دوم را » اهل حجاب«

  :كندتقسيم مي دستهانساني را به چهار بندي ديگري، نفوس صدرالمتألهين در دسته
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  ها آلوده گشته است؛نفس جاهل كه به كدورت .1
  ها پاك مانده است؛نفس جاهل كه از كدورت .2
  به گناه و كدورت آلوده گشته است؛ نفس عالم كه .3
  .باشدنفس عالم كه از گناه و كدورت پاك مي .4

وم الهي و معارف رباني برخوردار باشند، اعم از او بر اين عقيده است كه نفوس ناطقه اگر از عل
. اينكه آلوده به كدورت باشند يا نه، دير يا زود به عالم انوار قدسي و عقول كلي واصل خواهند شد

با چنين نگرشي، به رهايي قسم دوم از اقسام نفوس انساني قائل نبوده و آنها را اهل هالكت  يو
سينا و سهروردي مخالفت كرده و قسم دوم از نفوس با ابن سئلهمدر اين  مالصدرا. آوردشمار ميبه

در نظر وي كسي كه . بهره دانسته استناطقه را نيز همانند قسم اول، از وصول به عقول مجرد بي
بهره باشد، از اتصال به انوار قدسي در عالم ديگر نيز محروم از علوم حقيقي در اين جهان بي

   .)300- 302، ص1382، همو(خواهد بود 
كند سينا تأكيد ميشود كه ابنسينا با صدرا در اين عبارات برجسته مينظر ابناختالف

ترين نوع سعادت را به همراه دارد، لكن مپنداريد كه وصول به هرچند استكمال علمي، شريف
ري عالوه، گمان نكنيد كه گناهان پراكنده، رشته رستگاسعادت صرفاً در گرو تكامل علمي است؛ به

آنچه موجب  ،سينا و سهروردينظر ابنبه .)134- 135، ص1375سينا، ابن( 1و نجات را پاره خواهد كرد
شود و با نجات اخروي منافات دارد، جهل مركب راسخ در نفس است و ديگر هالكت دائمي مي

تال اي جهل بسيط گرفتارند، تنها به عذابي محدود مبگونه نفوس كه از رذايلي برخودارند و به
دست آوردن اين رشته از كند و بهلكن مالصدرا بر علوم حقيقي تكيه فراواني مي ؛خواهند بود

وي علت تهي بودن نفس و . آوردشمار ميدانش را مقدمه وصول به انوار قدسي و عقول كلي به
و سعادت حقيقي  ستهاز علوم و معارف عقلي را تعلق او به بدن و عاليق جسماني دان شمحروميت

زيرا آنچه  ؛آوري و حفظ و ضبط آنهانه جمع ،داندنفس را حصول اين معارف عالي براي انسان مي
معرفت در . گردد، فقط مرتبه ضعيف وجود علوم استاز طريق حفظ و ضبط علوم عايد نفس مي

                                                               
 و ال ،تنال أصالً الّا باالستكمال في العلم و ان كان ذلك يجعل نوعها نوعاً اشراف ال ةو ال يقعن عندك ان السعاد. 1

 ).134- 135، ص1375سينا، ابن( ةالنجا ةيقعن عندك أن تفاريق الخطايا باتكه لعصم
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نه صرف  ،اين جهان، بذر مشاهده در عالم آخرت است و لذت كامل موقوف بر مشاهده است
پس لذت كامل در مشاهده مراتب عالي . ا وجود، لذيذ است و كمال وجود، لذيذترزير ؛شناسايي

   .)299، ص1382صدرالدين شيرازي، (د باشمي م و اكمل از ساير مراتبتَوجود است كه اَ

  نتيجه
 فرجام نفوس انساني پس از مرگ مالصدرا پيرامون سينا، سهروردي وو نظرات ابن از بررسي آرا

دانند و معتقدند ه فيلسوف، اتصال به عقل فعال را كمال حقيقي نفوس ميهر سروشن شد كه 
در انديشه  .ها در گرو ارتباط نفوس آنها با عقل فعال استوصول به عالم انوار عقلي براي انسان

وجوه اشتراك  .است» علم و عمل«بندي نفوس در سراي جاويدان اخروي، ايشان، مبناي تقسيم
  :گرددر در سرانجام نفوس در موارد ذيل برجسته ميو اختالف اين سه متفك

اند در زندگي ند كه نفوسي كه حيات معقول دارند و توانستهاالقولهر سه فيلسوف متفق .1
خود از بند امور مادي رهايي يافته و ادراكات عقالني داشته باشند، پس از مرگ نيز به جهان 

به » عارفان«. گردندل ميئم و به كمال حقيقي ناروند و از فيوضات انوار الهي متنعمعقول مي
م مبراي از گناه عال نفوس«به تعبير سهروردي و  »نفوس غير ساده كامل پاك« ،سيناتعبير ابن
  . نظر مالصدرا در اين گروه قرار دارندبه» و كدورت

با سينا سرانجام نفوس متوسط در علم و عمل در انديشه سه فيلسوف متفاوت است؛ ابن .2
اعتقاد به تعلق اين نفوس به اجرام فلكي و مشاهده و تخيل اوصاف بهشتي سعي دارد به تبيين 

مدتي گرفتار در عذاب داند كه آنها به عالم عقول را اين مي يوي الزمه ارتقا. سرانجام آنان بپردازد
شوند، لكن نمي اين دسته هرچند به عذاب ابدي گرفتار. ل گرددئباشند تا هيئات ظلماني از آنان زا

در  سهروردي، جايگاه اين نفوس در فلسفه. گردندبه كمال حقيقي و تقرب الهي نيز واصل نمي
شوند و با افالك علوي كه مظهر عالم مثال  و به عالم مفارقات وارد نمي استعالم مثل معلقه 

باور به عالم  مالصدرا نيز با. آنهاست  محل بروز و جلوه مرتبط خواهند بود و اين مظهر،است، 
  .پردازدبه تبيين جايگاه اين نفوس در عالم خيال مي ،نام عالم خيالمجردي بهنيمه

 از وسعتي اين گروه وارد«سينا سرنوشت نفوس اطفال و ابلهان را با اين عبارت كه ابن .3
ي آنان را نه دلبسته به عالم دنيوسهروردي . كندبه خداوند محول مي» شوندمي رحمت خداوند
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نصيب از انوار نظر مالصدرا نيز هرچند اين نفوس بيبه .داند و نه دلبسته به سراي اخرويمي
  . گردندلكن گرفتار شقاوت روحاني نمي ،عقولي كلي هستند

به تعبير » نفوس غير ساده غير كامل ناپاك«سينا، به تعبير ابن» جاحدان«سرانجام ) 4
عالوه بر عدم برخورداري از وصول به عالم انوار عقلي،  ،به تعبير مالصدرا» كفار«شيخ اشراق و 

جهل مركب به عقايدي خالف حق روي  خلود در عذاب و شقاوت ابدي است؛ زيرا اينان از سرِ
كه با نوعي  -سينا و شيخ اشراق، جز ناقصين در علم و عمل، و نفوس اطفال از نظر ابن. اندآورده

س انساني سرانجام به عالم عقول مجرد واصل خواهند تمام نفو - شدهع قوااغماض مورد بحث 
اعم از اينكه آلوده به كدورت  ،نفوس برخودار از علوم و معارف ربانيمطابق نظر مالصدرا، . شد

به همين دليل او  .باشند يا نه، دير يا زود به عالم انوار قدسي و عقول كلي واصل خواهند شد
با انوار قدسي و عقول كلي نيست  »اندها پاك ماندهرتنفوس جاهلي كه از كدو«قائل به ارتباط 

  . سينا و سهروردي داردو در اين مورد نظري خالف ابن
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