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 مقدمه

های نفس انسان پس از مرگ به عالم برزخ و استکمال آن در عالم پسین، از آموزهوجود برزخ و انتقال 

گردد. دیدگاه بدون هیچ اختالفی بخشی از دین تلقی می که تقریبا  شود دینی پایه شمرده می

دن اصول عقاید شکل کرکه بر اساس امر قرآن بر تدبر و عقالنی ،های دینیبه آموزه راجعشناختاری 

های مربوط به برزخ و معاد، را اموری های دینی، از جمله گزارهاست آموزه کوشیدهواره گرفته، هم

د. این پژوهش از اننتیجه پذیرای صدق و کذب کنند و درهای امور داللت میبه واقعیت بیند کهب

 .کاودیاستکمال برزخی نفس را مآموزه  همین منظر

مسلم است و آیات قرآن و روایات  ،استکمال برزخی نفس، اگرچه بر اساس صریح نقل

 ،انددهکرو تعالی احوال در حیات پس از مرگ را تصویر ای از استکمال گونه ا صراحت ، نامعصوم

و اشکاالتی را پیش رو دارد. ناسازگاری  هاپرسش ،اما مبانی و مقدمات فلسفی برای تبیین این اصل

مجرد، با استکمال که مشروط به استعداد  نحوه تحلیل ماهیت نفس پس از مرگ، به عنوان امری

 ، از آن جمله است.شودو خروج تدریجی از قوه به فعل معنا می

استکمال برزخی را با نظر به آرای  مسئلهبا  شناسی صدراییپژوهش حاضر، مواجهه نفس

 مالصدرا دنبال خواهد کرد.

 حرکت در بعد مجرد نفس مسئلهشناسی صدرایی با مواجهه نفس. 1

از اثبات و انکار حرکت در بعد مجرد ای دهنده حکایت دوگانهنشان یرازین شیصدرالدظواهر آرای 

در عقیده به استکمال در عالم پس از مرگ توان شواهد محکمی در باب نفس است. از سویی می

انکار استکمال او مبنی بر  و آثار اهنوشتهاز ظواهر بسیاری توان از آثار او یافت و از سوی دیگر نمی

استکمال  فتنپذیرنحاکی از  شغالب عباراتتوان گفت حتی می راحتی گذر کرد.در عالم برزخ، به

مادام که با بدن و در بدنش است،  ،نفس» عبارات چنین است:این در عالم واپسین است؛ یکی از 

تر وجودی شیئی قویاز نظر  دائما شود، یابد و به فعلیتش افزوده میجوهرش ارتقا می واسطه به

از  ،که دهدهمین تعبیر مالصدرا نشان می .(247 :1361، دین شیرازی)صدرال« گرددتر میو متحصل

 ست.ا مفارقت از بدن است و مرگ پایان حرکت جوهری تا زمان نفس گستره تغییرات ،دید او
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در  استکمال برزخینتیجه انکار  حرکت در نفس مفارق و درترین شاهد انکار مهم ،در واقع

منتج عالم ماده  در یحرکت جوهرانحصار  بهکه ست ا براهین حرکت جوهری حکمت متعالیه،

 ؛بیندمی ن حرکتیاز ا را خالی از جمله نفس پس از مفارقت از بدن ،مجردات نتیجهو در شود می

 محضن قوه یال بیس یالتح ،ء از قوه بـه فعل اسـتیش یجیخروج تدر ،ده او حرکتیرا به عقیز

محال است که موضوع حرکت از  ،. بنابرایندارد یرا در پ یجیکه امر متصل تدر ،محض فعلو 

در  .فعل، فاقد معنا خواهد بود بـهاز قوه  شن صورت خروجیدر ا چراکه ؛هر جهت بالفعل باشد

 است،حرک متز که یهر چبنابراین، وجود نخواهد داشت.  پس از ترک بدن در نفس حرکتنتیجه 

آن است.  ست که فاقدا و استعداد دارد و حرکت آن در جهت مطالبه چیزی قوه یاز جهتالجرم 

جمع  با فعلیت و وجدانز فقدان اقوه حکایت  و ،همان مادهیعنی  ،از داردیقوه به حامل ن یاز طرف

. باشد تواند حرکت داشتهیست، نمیاز ماده که حالت بالقوه در او ن مجردامر  جهینتدر  شود؛مین

نفس ناطقه د، یعنی جسم؛ پس مرکب از قوه و فعل باش ید جوهریموضوع حرکت باکه صریح این

 .از آن، به استکمال خود بپردازد یجیا با خروج تدردارد تقوه ن یبرا یکردن بدن، محملابا ره

فعلیت رسیدن همه  به»دیگر، وقتی مالصدرا در تعریف مرگ طبیعی، تعبیر  از سوی

به که  ،کند، سخن از استکمالمی مطرحرا  «شدن پیمانه و ختم پرونده شخصرپُاستعدادها و 

 خصوصا  معنا داشته باشد.پس از مرگ ی عالم اتواند براست، نمیفعل ی حرکت از قوه به امعن

خود مالصدرا همّ خود را در باب حیات پس از مرگ، متوجه حشر نفوس متوسط یا که این

وضوع متوجه این مرا ای معضالت عقلیاز جمله فارابی،  ،فالسفه پیشیننایافته دانسته که تکامل

 استکمال و توجیه متون نقلی ناظر به استکمال برزخی غافل مانده مسئلهاز  ،بنابراین اند.دانسته

 .(202 :1362)طباطبایی، کرده است در این باب کوششی ن و

بهشتیان و جهنمیان سخن  والحتجدد اتفصیل از صدرای شیرازی بهکه با وجود این در ضمن،

، اما در عین حال نافی ابتنای تغیر و تحول بر قوه کردهگفته و در باب تجدد احوال اخروی تصریح 

 ددانمیو قابلیت نیست و بنابراین تحوالت پس از مرگ را مستلزم حرکتی به مانند حرکات دنیوی ن

اساس عقیده  براز سوی دیگر، کند. فسیر میو در نتیجه جنس این تغییرات را متمایز تعبیر و ت

افتد، بروز چه پس از مرگ اتفاق میآن شود و هرمالصدرا، پرونده هر فرد در دنیا مختوم و ممهور می

شخصی که در مرتبه خیالی و  ،ترک بدن پس از ،بنابراین .ی شخص استوو ظهور احواالت دنی
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پایان و متناسب شود؛ یعنی تمثالت و تخیالتی بیتواند متحول می به جهات اعال فقطست، ا مثالی

 بر همین مبنا .(216: 1ج، ؛ همان197 :1ج، 1366، دین شیرازی)صدرالبا ملکات فاضله و رذیله خود دارد 

داند و بنابراین نافی حرکت پس از مرگ ست که او حیات دنیایی را تنها سرمایه حرکت انسان میا

 اکتسابی انسان را که حاصل حیات دنیایی و سرمایه غیر اکتسابی اوهای علمی و است و سرمایه

 .(32 :9ج، 1981، همو)کند ست، توشه سفر به سوی معاد نه سفر در معاد تصویر میا

نظریه حرکت جوهری نفس را باید محدود به دنیا و زمان همراهی نفس  کلیت کهبا وجود این

 ،جوهر پس از مرگ، در نظام حکمت صدرایی داد با بدن دانست و الجرم رأی به توقف حرکت در

شواهدی بر پذیرش استکمال نفوس در برزخ و پس از مرگ را نیز عرضه  عبارات مالصدرا،ای پاره

تالش دائمی صدرا دارد و مالحظه مال. این شواهد، در کنار اصالتی که نصوص دینی نزد کندمی

متعالیه، مانع از آن است که در عین صراحت نقل در جمع عرفان، برهان و قرآن در حکمت  بر او

مال نفس پس از مرگ معرفی بیان استکمال در حیات برزخی، او به عنوان نافی حرکت و استک

مثال   .طلب مطرح کرددر تأیید این م توان از آثار اومیرا نیز  پرشماری شواهدخصوص که شود، به

نمایاننده حرکت در ذات و جوهر اشیا  رااستدالل معروف حرکت جوهری که حرکات عرضی 

در برزخ نفس  ،به تصریح مالصدرا تواند در عالم واپسین نیز کاربرد داشته باشد.می، دنکتصویر می

تا با پذیرفتن این تحوالت،  نهدهایی را وامیکند و گاه نیز هیئتهایی را کسب میهیئتگاه 

، مالزم با پذیرش در برزخ گفتهپیش به استداللاستناد . دکنشایستگی ورود به قیامت را پیدا 

، اگرچه مالصدرا از پذیرش صریح آن سر باز زده است ستتغیر و تحول جوهری در عالم واپسین ا

 .(183 :الف 1360، همو)

های مختلفی منازل متعددی را برای نفس برشمرده و نشئات مالصدرا در عبارت کهضمن این

 ده است.کربه اطوار وجودی و منازل تدریجی نفس در حال اشتداد، تعبیر و تفسیر  عموما  نفس را 

ده است. کرتصویر  از عالم ماده، نیز برای نفس پس از مفارقت، اطوار و مراتب گوناگونی را و منازلا

مرگ نیز مراتبی وجود  که نفس پس از مرگ هم اطوار مختلفی دارد و در منازل پس از این نکته

ناظر به استحاله تواند دهنده حاالت و مراتب مختلف نفس پس از مرگ است و مینشاندارد، 

وی در تفسیر آیه  .(184-183 :)همان دشووجودی و جوهری نفس پس از حیات مادی مالحظه 

همو، )د کننعالمان ربانی و سعدا طی می رار قیامت راه بهشت گوید دمیدوازدهم سوره حدید 
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گوید. او در توصیف حال سخن می واپسینو در ادامه آشکارا از حرکت در روز  (195: 6ج، 1366

کنند و چون حال نطفه در رحم یا بذر در زمین است که رشد میهم گویدمینفوس در قبر 

ی چنین عباراتی آن است که در عالم برزخ ا. معن(323 :الف 1360)همو، رسند سرانجام به ثمر می

 پیماید تا به قیامت برسد.ابد و نشئات و اطوار گوناگون آن عالم را مییینیز نفس آدمی رشد م

عقیده او به حرکت در  که نشان از شواهدی نیز در آرای مالصدرا وجود دارد ،عالوه بر این

ترین ناقض نظریه استکمال عقل از مرتبه عقل هیوالنی به مستفاد، کم مسئله مجردات دارد؛ مثال  

، 1981، همو)ه است شدتفصیل تبیین ات است که در آرای مالصدرا بهاستحاله حرکت در مجرد

، گیرداهلل را در بر میکه همه ماسوی ،همچنین، نظریه فقر وجودی مالصدرا .(421-420 :3ج

( و نیز دیدگاه خاص 258 :9ج، )همان دهدمی رقراخواهی تجدد و تعالی مجردات را نیز زیر چتر

سوی کمال را  همه موجودات عالم، به درای جبلی و غریزیحب و عشق به کمال که حرکت 

 :7ج، )همان دهدمی نشانکند و تالش و تکاپوی عالم برای رهایی از ضعف و نقصان را تصویر می

 ست.ا ، شواهد دیگری از این مدعا(148

موضع باره توان درصدرا، چگونه میمالمهم آنکه، با وجود این شواهد دوگانه در آثار پرسش  

در باب حرکت نفس پس از مرگ چیست؟ آیا او مالصدرا موضع  ،واقع در .دکرواقعی او قضاوت 

را جرد نفس مو مراتب  ددانمینفس، یعنی بدن، بعد و مرتبه مادی  در منحصر فقطرا حرکت 

جرد مساحات شئون و به  راا اینکه حرکت و تجدد ی ،دکنمیلحاظ و سیالن  حرکتاز  خالی

 دهد؟راه می نیزنـفس 

دانند، با استکمال پس از الصدرا و همه فیلسوفانی که نفس را مجرد میم ترین مواجههمهم

ترین معیار تمایز مادی روشن فقدان ماده و حامل استعداد پس از مرگ است؛ چراکه مسئلهمرگ، 

و چه قوه آن هر»که  ادر ماده است؛ به این معن« قوه و استعداد»و مجرد در اندیشه فلسفی، وجود 

توجه است و  محلگزاره مذکور به عنوان اصلی بنیادین، در فلسفه . «نیز دارد ماده دارد،استعداد 

ه است. دنیز حاصل ش «داردن استعدادقوه و بنابراین  ندارد، مادهچه آن هر»گزاره مالزم آن، یعنی 

چه  هرواهد بود که چون به خروج از قوه به فعل، نتیجه چنین خ ،با نظر به تعریف عام حرکتلذا 

 و استکمالی تکحرند، اتیماده و قابل که فاقد مجردات، پس ندارد حرکت و قوه ندارد، استعداد
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. نفس نیز که حداقل پس از مرگ، مفارق از ماده و از جمله مجردات تعبیر و تعریف پذیرندمین

 .تواند پذیرای استکمال و حرکت باشدشود، نمیمی

. گیرددیگری که متوجه استکمال پس از مرگ است، افعال استکمالی نفس را در بر می مسئله

ست که محل کسب و عمل است و پس از مرگ امکان ا دنیا فقطبنا به صریح آیات و روایات، 

 ،؛ بنابرایننیست دشوعمل و کسب جدیدی که موجب استکمال و تعالی وجودی  دادنانجام

 د؟شوز مرگ و ترک عالم دنیا فراهم چگونه زمینه استکمال پس ا

مبانی حکمی فلسفه صدرایی خود، موانعی در تبیین حرکت استکمالی  ،جدا از دو محذور فوق

های نظریه حرکت جوهری ثبات هویت و محدودیت مسئلهنفس پس از مرگ به دنبال دارد که 

ن، نفی عقیده به ارحست که برخی شاا رودر تعمیم به عالم واپسین از آن جمله است. از همین

 .(407-406 :3ج، ؛ همان575 :3ج، 1390)اردبیلی،  دهندحرکت پس از مرگ را به مالصدرا نسبت می

، که نفس مجرد عدبُبرای پذیرش حرکت در  مالصدراترین حالت، بینانهبه هر روی، در خوش

 ذیل جدی اتبا محذور های نقلی صریح است،ناظر به حیات پسامادی و مستدل به استدالل

 است:مواجه 

ی تغییر ابه معنحرکت عقیده به  ؛نفس و حرکت به معنای خاص در تجرد مسئلهاول 

نفی وجود الزمه تجرد  ود.شمی مواجه تجرددر نفس مجرد، با تنافی و تعارض حرکت و تدریجی، 

، که با انتظارات از حرکت، به عنوان خروج تدریجی از قوه به فعل ستا قوه و در نتیجه هیوال

 از پذیرفته وبر استحاله حرکت در مجردات را  نایمشائویژه آنکه مالصدرا ادله به تعارض دارد؛

 شود.تعبیر میمجرد  نفسر حرکت در انکناظر به ا شبرخی عبارات که ستا روینهم

کند، در حالی که عالم پسین بری تکمال را فراهم میست که زمینه اسا افعالی مسئلهدیگر 

 گونه فعل و عمل تعبیر و تفسیر شده است. و متعالی از هر

انکار  ،دهدبه دست می صدرا از حرکت اشتدادی نفسمال ی کهتفسیر، نتیجه کهضمن این

آن را بر اساس حرکت  و استقائل نفس  استکمال به است. مالصدرا آنجرد محرکت در ساحت 

یعنی همان  ؛ستاسازگار نا نفس یبقابا ثبات و این نگرش،  .کندجوهری اشتدادی تفسیر می

ثبات جوهری با آن مواجه است. در حالی که  حرکتثبات موضوع در از  ای که او در بحثلهئمس

 ست.ا معادشناسیکه به تجربه درونی روشن است، الزمه مبدأ و عالوه بر آنهویت وحدت و 
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قائل  نفساستکمال و حرکت جوهری  بهمالصدرا که با وجود این گفته،شواهد پیش بر بنا

جدی و محذورات  معضالتبه مراتب مجرد نفس با  و استکمال حرکتاین اما در تسری  ،است

محکوم به الجرم ، هاآن حیصر و توجیه عقلی نییتببدون  کهاست  مواجه یتأمل در خور عقلی

 .در مادیات خواهد بود حرکت حصرعقیده 

ها آن حلرای ب و تعارضات یادشده، آگاهی داشته ازکه او دهد مالحظه آثار وی نشان می

 پردازیم.که در ادامه به آن می هایی صورت داده استتالش

 از تعارض مالصدرا رفتبرون. 2

 تعارض حرکت و تجرد مسئله. 1. 2

تعارض میان حرکت نفس  مسئلهترین مشکل بر سر راه فلسفه در تبیین استکمال برزخی، اصلی

اساس این اشکال، حرکت با معنای  ست و البته نیازمندی حرکت به ماده قابل. برا و تجرد آن

در عالم ماده و با وجود هیوال مقدور و ممکن است و امر مجرد  فقطتغییر تدریجی قوه به فعل، 

 ت ندارد، در نتیجه، جمع بین حرکت و تجرد دور از دسترس و پیچیده است.قابلیت حرک

برای خروج از این تعارض دو شیوه عمومی میان دانشمندان علوم عقلی کاربرد دارد؛ هر دوی 

 ند از:ااین دو شیوه عبارت شود.دیده میدر آثار مالصدرا نیز  هااین راه

 انکار نیازمندی حرکت به هیوال. 1. 1. 2

اندیشمندان عقلی با مناقشه در برهان قوه و فعل و نیز برهان فصل و وصل، که به منظور 

)مصباح  اندرا رقم زدهو ماده  جوهری به نام هیوال انکار وجود، رودکار می به اثبات جوهر هیوال

نیازمندی استکمال  مسئلهای دیگر نیز از جنبه .(738-732، 6ج :1370؛ مطهری، 145-140: 1405یزدی، 

که با توسعه  کشیده شده و آن نه با انکار هیوال پرسشبرزخی به هیوال به عنوان محمل قوه به 

 دهدمینشان« قوه»شناسی واژه در معنای قوه و به دنبال آن، فروکاستن وجود هیوال به قوه است.

 رفت، عمومیت یافت وکار  به« الانفعال»و سپس « در برابر عجز»ی به معنا «قوه»که پس از این

 .(171-170: 1404سینا، )ابنپذیرفت « امکان»شد و در نهایت معنای تغییر  ئی برایهر مبدشامل 

، ضرورتی برای فرض معنای امکان، به امکان استکمالی، «قوه»بر این معنای نهایی واژه  بنا

معنای استعداد مادی در قوه ندارد  ضرورتا  پسوجود ندارد تا تالزمی با ماده در پی داشته باشد. 



 1399تابستان بهار و ، 43 شماره، ي دينيپژوهانسان دوفصلنامه علمي

 

56 

الزمه فقدان و محدودیت، و محدودیت الزمه کند. قابلیت و معنای مطلق قابلیت بر آن صدق می

هر جا امکان ذاتی باشد، قوه و قابلیت و جهت فقدان و در نتیجه  نتیجهدر  ؛ستا امکان ذاتی

به این  «قبول»صدرا در بیان معنای مال تواند باشد.نیز میی خروج از قوه به فعل احرکت به معن

 .(331-330، 3ج: 1981، دین شیرازی)صدرالبار یافته است  طلبم

ات تواند به طور کلی به جهت محدودیت و نقص موجودمی «قوه»عنای ماین نحو مالحظه 

قتی ادعا و، جسمانی معاداز در بحث . مالصدرا شودکه آماده پذیرش کمال وجودی برترند، اطالق 

اسب با آن همراه با بدنی در خور و متن ،حتی در عالم عقل ،کند نفس در همه عوالم و مواطنمی

را نه  «ماده»خواند و واژه نشئه است، مرحله سابق وجودی نفس را ماده برای مرحله الحق می

و استکمال  بلکه به عنوان حامل جهت قبول ،ستا به معنای امری که حامل امکان استعدادی صرفا 

 .(363-362: ب 1360، وهم)برد کار می هب

قص تقسیم وقتی در بیانات فلسفی، مجردات به دو دسته مجرد تام و مجرد نا این، عالوه بر

ش داقمصچه همه کماالت را دارد، که آن) گاه، مجرد تام خود به دو دسته دیگرشوند و آنمی

نهایت یباشد، دارد و گرچه کمال بباید داشته چه همه کماالتی را که الوجود است و آنواجب

ت مجرداناظر به آن است که « نداشتن کمال منتظره»وصف  (،ای ندارد، حالت منتظرهنیست

هنوز  ست،ا هاباشند که تمام کماالتی را که باید داشته باشند و در خور آن مجرداتیباید ناقص 

به قابلیت ترشدن دارند، یعنی جنکاملامکان  ،و به تعبیر دیگر ؛(294 :1372)جوادی آملی، ندارند 

 برای این موجودات مفروض است.

 یا علقه مادی در عالم برزخ 1مادهای از فرض وجود گونه .2. 1. 2

هر یک از نشئات نفس را  و ددانمیحکمت صدرایی، نفس را دارای نشئاتی شناسی نفس

. بر همین مبنا، نشئه مادی نفس، خود واجد چندین مرتبه کنددارای مراتب گوناگون تصویر می

. این ستا غیر از بدن عنصری که البتهست ا بدن اصلی و حقیقی فرداست که یکی از این مراتب، 

                                                             
منظور مالصدرا از ماده  .، هیوال و ماده داشته باشدبرزخیپسامادی یا رود موجود . روشن است که انتظار نمی1

گونه اشتراک لفظی برای به دست دادن  استفاده از واژه به ،که در متن مقاله نیز نظر خواهد شدچنان ،و علقه مادی

 تصویری است که امر مشترک مبهم میان عوالم نظر دارد.
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، ن شیرازیید)صدرالرود نمی میانبا مرگ از که پذیرای حرکات بدن است،  ،مرتبه از مادیت نفس

 .(100-98، 9ج: 1981؛ همو، 308: 1354

شده است که قیام صدوری شده و کامل، بدنی تلطیفگویدبدنی که مالصدرا از آن سخن می

، بدنی با قابلیت و استعداد تغییر و تغیر، همراه با نفس به عالم (337 :1354، همو)به نفس دارد 

بدن مثالی  ست؛ همان که مالصدرا آن راا به تعبیری ساخته خود نفسشود که پسین منتقل می

. او مایل است نشان دهد بدن مثالی برای استکمال نفس کفایت (98 :9ج، 1981، همو) خوانده است

مالکی برای تحرک  مراتب مجرد نفس است،ترین که نازل ،از این منظر مرتبه تجرد مثالی کند.می

 . این موضع، در تصویر حامل قوه و استعداد برای نفسشودتر آن شمرده میمراتب تجردی عالی

ل حرکت در بعد مجرد نفس را با تدبیر تجردی تواند معضست و میا گشامفارق از ماده، بسیار راه

 عالی توجیه کند. اینازل یا ماده

ای مبهم و مشترک میان بدن دنیوی و بدن به وجود مادهمالصدرا تمایل  در عین حال،

 رساند. وی مدعیور یاری میست و البته به تأیید عقیده مذکا برزخی نیز در عبارات او مشهود

و  (189-188: الف 1360، همو)ای اخروی بدن و ماده نیز، ووجود دارد ای دنیوی ست بدن و مادها

. او بر آن است که بدن دنیوی و اخروی به یک شودنفس پس از مرگ با بدن اخروی محشور می

به  ،خود نفسافزون بر ، ابدان مذکورهمانی ( و مالک این32-31: 9ج، 1981، همو)ند امعنا عین هم

یند تبدیل بدن دنیوی و مادی به آعنوان صورت نوعیه اخیر، نوعی ماده مبهم است؛ یعنی در فر

 .(32 :9ج :)همان ماندبدن اخروی و مثالی، نوعی از ماده، مشترک و محفوظ باقی می

ده، در دنیا و آخرت، از ما ایست، با فرض همراهی نفس با گونها مالصدرا مایل ،در واقع

د. البته این ماده کنمحول  ،ماده مبهم مشترکوظایف حمل قوه و موضوعیت حرکت را به این 

راستی موضوع و خود بهو حکمت صدرایی برخوردار نیست مبانی  ی درجایگاه روشناز ، مبهم

این ماده  محل ابهام است؛ اما اگر تصویری روشن و هماهنگ با مبانی فلسفی حکمت متعالیه، از

استکمال برزخی و حتی تبیین  مسئلهگشای راه دتواناین نظریه می ،مبهم به دست داده شود

 .حرکت و تغییر در عوالم عقلی باشد

مرگ را دامن زده از عالقه مادی نفس پس نوعی از منظری دیگر، برخی عبارات مالصدرا نیز 

، ذیل یکی از احادیث، با استناد به نصوصی که مرگ را مانند خواب شرح اصول کافیاست. وی در 
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انتقال نفس به برزخ را مشابه فراغت نسبی نفس از بدن در هنگام  (،42)نک.: زمر:  کنندتعبیر می

. این (549: 1ج ،1366، همو)و سخنی از انصراف کامل از بدن به میان نیاورده است  دهکرخواب تعبیر 

سخنی از که بدون آن ،کندنوعی فراغت نسبی نفس از ماده و عالم مادی تصویر میعبارات، مرگ را 

عالم برزخ،  ازعالم دنیا کمتر و  ازدرک انسان  صرفا به میان آید. از این منظر، با مرگ  قطع تعلق

فراغتی نسبی معنا شدن عالقه نفس به بدن و صرفا  کمو مرگ مشابه خواب،  شودبهتر و شدیدتر می

 نبودن رابطه نفس و بدن و ارتباط ضعیفیقطع واسطه بهاین دیدگاه، در عالم برزخ  بر . بناودشمی

اگرچه التفات و توجهش  و به بدن خود داردراجع رنگی ، نفس، تدبیر ناخودآگاه و کمکه با آن دارد

به عنوان ، ای که با بدن، اما به سبب همین رابطه نسبیبه عالم برزخ و حقایق پس از مرگ است

 .)همان(مراتب استکمال را طی کند تواند می دارد، حامل قوه و استعداد

 1فرض وجود نوعی هیوال. 3. 1. 2

برزخ پذیرفته  وجود نوعی هیوال را در عالمرسد که او ی عبارات مالصدرا به نظر میرخگاه در ب

بنی بر م ،عبارات رایج خودست. وی به خالف ا است، البته این هیوال غیر از هیوالی ارسطویی

وجودات عالم از جمله م ،چیزی شبیه هیوال را به موجودات مجرد گاهانحصار هیوال در عالم ماده، 

مثال  داند؛ می در حیات پس از مرگ تغییراستکمال و و همان را مصحح  دهدبرزخ، نسبت می

 رند که شبیه ماده)برزخ و قیامت( چیزی به منزله ماده دا های اخرویصورت» گوید:می

 یوالهکند که این امر به منزله . البته وی تصریح می(438: 1354، همو)« ستا های دنیویصورت

ستکمال و اثواب و عقاب اخروی و  گاهدارد. او  و به عالم مجردات اختصاص ، نه خود هیوالستا

مقصود مالصدرا رسد به نظر می .(همان)کند همین امر توجیه می واسطه بهتغییر پس از مرگ را 

 ام خوابدر برخی عبارات که ناظر به وجود هیوال در نفس پس از جدایی از بدن عنصری یا هنگ

 .(394: همان)کند یاد می« ةالماد ةامرٌ بمنزل»همان چیزی باشد که با عنوان  ست،ا

تعابیر مالصدرا بر این اساس، حتی اگر وجود هیوال برای حرکت ضروری دانسته شود، این 

دهد که هیوالی این توجه را نیز میوی  .ستا گشادر پذیرفتن نوعی هیوال در عالم پس از مرگ راه

                                                             
، هیوالی مادی «هیوال»از ماده در عالم پسین در منظر مالصدرا نیز توضیح داده شد، منظور  بارهکه درچنان .1

 و طبیعی نیست.
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. (438 :)همانآید هیوالی دنیوی به کار تغییرات اخروی نمیعالم پسین به حسب خودش است و 

، کندمیته بیان در بیان تفاوت میان هیوالی صور دنیوی و هیوالی صور اخروی چند نک مالصدرا

 ،زمان ،حرکت استعدادی متوقف بر ،شودنچه بر هیوالی صور دنیوی وارد میکه آاز جمله این

 چراکه چنین نیست؛ ماده اخرویدر حالی که هیوال یا ست، ا اسباب خارجی جهات قابلیت و

 شوند، همه از جانب مبدأ فیاض و از جهت مقدمات ومیفاضه ا هیوالی اخرویصوری که بر 

. بر همین اساس، تسری حرکت جوهری به ملکات و جهات فاعلیمانند  ست بها اسباب داخلی

 .(242-241، 2ج :1981)همو، است  پذیرز مرگ تبیینعالم پسین و توجیه حرکت و استکمال پس ا

 های نظریه حرکت جوهریمحدودیت مسئله. 2. 2

ماده باید برخاسته از تعریفی مالحظه صراحت لهجه مالصدرا در انحصار حرکت جوهری در عالم 

 ،ء از قوه بـه فعل اسـتیش یجیخروج تدر ،حرکت ،از نظر او .دهدست میاز حرکت به داو که  شود

الجرم حرک بنابراین، مت ؛دهدشکل میرا  یجیتدر و متصل یکه امر استعداد و کمال،ن یب یتیالیس

 آن است. ست که فاقدا در جهت مطالبه چیزی شو استعداد دارد و حرکت قوه یاز جهت

با مالحظه توضیحاتی که در تعارض حرکت و تجرد  خصوصا قوه و استعداد،  مسئلهبا گذر از 

 .ماندگذشت، موضوع حرکت در جوهر نفس باقی می

شود و به اگرچه در منظر فلسفی نفس انسان بعد از مرگ، از ماده و بدن دنیوی فارق می

اندیشه صدرایی، در زمان مرگ از لحاظ مادی فعلیت یافته است؛ اما هنوز، نسبت به خصوص در 

توان از همین روست که به نوعی میقرار دارد.  حالت اصلی خود، یعنی تجرد محض، در حجاب

 بالقوه برایش متصور است،های کمتری های بعدی خود که حجابگفت نفس نسبت به حالت

های جاست که ظرفیتنائل شود. اینتواند به تجرد محض و فعلیت تام می بوده، امکان تعالی دارد و

نماید، امری که بسیاری اندیشمندان عقلی از آن، به نفس در پذیرش حرکت جوهری رخ می

)موسوی  اندها یاد کردهالقای حجب و غرائب و کدورات یا ازدیاد حب و مانند این تعبیراستکمالی با 

و در عین حال  بودن برزخ منافاتی نداردکه با غیرمادی ،(160: 1381رخشاد، و  170: 1406خمینی، 

در استکمال برزخی، خود نفس در عین رهاکردن  ،گیرد. بنابراینذیل حرکت جوهری قرار می

ها طی حرکت ست. این حجابا بودن اوست که حاصل محجوبا ایبدن مادی، دارای حالت بالقوه

و  ، با مرگهای حاصل از اقامت در حیات دنیویرفتن حجابو کنارو با تکمیل نواقص جوهری 
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نهایت به  ، درارتباط با عقل فعال، به نحو اتحاد عاقل و معقول از طریقخصوص پس از آن به

 فعلیت تام خواهد رسید.

یست، چراکه برزخی برای همه نفوس یکسان ن المتکاسبرزخ و نیاز به  روشن است که این

بسا افراد کاملی با حیات مادی هر فرد شکل و طریق کلی خویش را یافته و چهدر ربط و نسبت 

 توقف کمتری در برزخ دارند. اند وهای ظلمانی و نورانی را در همین دنیا کنار زدهکه حجاب

او در تصویر دیگری که از حرکت به  ،موضع مالصدرا نیست تنهااین نحوه مالحظه حرکت، 

راض خارجی اساس دیدگاه دوم، حرکت یکی از اع ده است. برکرخاذ موضعی دیگر اتدست داده، 

 ستا نیازمند موضوع جوهری و محل باشد؛ بلکه عرضی تحلیلی شبودننیست تا به اقتضای عرض

در  فقطکه  ،(74 :3ج ؛ همان،61 :3ج ،1981، صدرالدین شیرازی) شودو از انحای وجود سیال شمرده می

حرکت  ،. به عبارت دیگر(345 :8ج ،همان)یعنی متحرک است  ،ظرف تحلیل غیر از معروض خود

عین متحرک است. بنابراین، اگر حرکت در عرضی از اعراض خارجی باشد، عین آن عرض  خارجا 

است و به تبع آن عرض حال در محلی مستغنی و واحد است و اگر حرکت در یکی از جواهر 

عروض عرض  فقطوهر و مستغنی از موضوع واحد یا ثابت است. با این بیان، باشد، عین آن ج

و عوارض الزم یا به تعبیری  شودنیازمند استعداد قبلی و ماده حامل شناخته می ست کها مفارق

ند. در الی و ماده حاملبنیاز از استعداد قاعراض تحلیلی و انحای وجودی اشیا فارغ از جعل و بی

در خارج به وجود  هند، وگرنادر ظرف ذهن از معروض قابل تفکیک فقطحلیلی، واقع، اعراض ت

 .(345 :8ج همان،)واحد موجودند 

نیستند، « جوهر حامل عرض»تنها نیازمند موضوع به معنای این وصف، حرکات جوهری نهبا 

مناقشه حامل در  ،بنابراین .هم نخواهند بود« ماده حامل استعداد»بلکه نیازمند موضوع به معنای 

 بحث از حرکت جوهری در حیات پسین منتفی خواهد بود.

کند که نفس صدرا در تفسیر حرکت جوهری نفس، مراحلی را تصویر میمالاز سوی دیگر، 

ای از مبانی حکمت متعالیه را نیز و پاره دهدادامه می اشبه حرکت جوهریبدون ماده منفعل 

نفس  ،گفته شد ارهاتر بپیشکه ، چنانکه. توضیح اینستناهمین مراحل دناظر به  توانمی

کند، طی حرکت جوهری در عالم ماده، حرکت صدرایی از مرحله جسمانیت آغاز وجود می

و به گردد تدریج مراتب نباتی و حیوانی را حائز میمتوقف است. به اش بر ماده جسمانیوجودی
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تواند وارد با تعالی وجودی و حرکت استکمالی میادامه طریق و شود. در مقام نفس ناطقه نائل می

رسند. نفس، اگرچه که برخی نفوس در حال حیات مادی به این مرتبه میشود، چنانوادی تعقل 

اش را در هر مرحله، مراحل گذشته ش،اگفته را گذرانده، اما با توجه به وجود جمعیمراتب پیش

 .رسد، تمام مراتب نباتی و جسمانی را همراه دارده حیوانیت میحلیعنی وقتی به مر .همراه دارد

 هاینزد او حاضر است و در همه نشئهیابد، همه مراتب پیشین وقتی به عالم عقل بار می ،بنابراین

نازل نیز حضور فعال دارد. وجود جمعی نفس برای رسیدگی به امور حیات مادی خود نیازمند 

. ستا نیاز از عالم ماده و ابزار جسمانیبی کامال قل ست، اما برای تعابدن و مراتب مادی خویش 

، واجد ای داردو وجود یگانه که ذات واحدنفس انسانی با وجود این» :است چنینعبارت مالصدرا 

برخی به عقل متصل و  واسطه بهها به بدن و که نفس به سبب بعضی از آن ستا اطوار متفاوتی

 .(307 :5ج، همان) «وابسته است

 استغنای عقل نظری از بدن در برخی مراحلمبنی بر سینا جای دیگر، مالصدرا عقیده ابندر 

این بیان  (.85-82 :9ج ،)همان، پذیرفته و دلیلی بر حرکت جوهری دانسته است مطرح کرده را،

و سیر ابراهیم  رسولمالصدرا با توجه به عباراتی که در ادامه بحث در باب معراج حضرت 

استکمال، تغییر و تحرک جوهری برخی مراتب  ه، شاهد باور او ببیان کردهدر ملکوت  لیخل

صدرا آن است مالشاید بتوان گفت اصل سخن  .(85 :9جهمان، ) نفس بدون نیاز به بدن مادی است

که جوهر نفسانی کند و با توجه به این، بدون نیاز به بدن تعقل میعالم عقلبا ورود به نفس که 

یند اتحاد عالم و معلوم، طی طریق ر عقلی، یعنی در فرآاتحاد با صو واسطه بهدر مراتب مجردش 

ادامه  جوهری استکمالبدن به  بدون نیاز به کند، نفسی که به مرتبه عقل رسیده،استکمال می

 .یابددهد و به مراتب باالتر عالم عقل دست میمی

درا با عبارات بوعلی سینا، همواره به همین صراحتی که گفته شد، مالص مواجهه، حالبا این 

با همان الفاظ به منزله نظر خود آورده  با یتقرسینا را سخن ابنگاه گونه که همان زیرانیست؛ 

ها آن توانچنان است که می شعبارات بعضا ، (516 :1363همو،  ؛261: 1354؛ همو، 201ب:  1360، همو)

، عبارات . بنابراین(65-64: 9ج ،1981، همو)دانست  چنین برداشتی با شصریح تمخالفحاکی از را 

ها را شاهدی بر استغنای نفس از توان آنطور که میهمان ؛ یعنیستا پهلواو در این بحث نیز دو
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مالحظه توقف حرکت نفس به بدن نیز توان دلیلی بر دانست، میبدن در مراحلی از استکمال 

 .(443 :1354، همو)کرد 

 ثبات هویت مسئله. 3. 2

، حفظ وحدت و ثبات متحرک در طول مهمدر بحث از حرکت و استکمال نفس، یکی از مسائل 

به نظر مالصدرا غالب حکما را به انکار نظریه حرکت جوهری کشانده ای که لهئحرکت است؛ مس

تفاوت قائل شد.  باید میان موضوع ثابت و موضوع واحد، برای حرکتد است قتعماست. مالصدرا 

موضوع ثابت  اساسا  حرکت از آن جهت که حرکت است، نیازمند موضوع ثابت نیست و  ،از منظر او

بودنش مساوق وحدت است، اما وجودی واسطه بهو گرچه حرکت  ستا معنابرای امر سیال، بی

که در بحث پیشین گذشت، این به معنای داشتن موضوع ثابت یا واحد نیست. از سوی دیگر، چنان

و شود ء شمرده میست و از انحای وجود شیا حرکت عرضی تحلیلی اساسا  باور وی آن است که 

 :8ج، 1981، همو) است مالحظه قابل ،یعنی امر متحرک ،در ظرف ذهن غیر از معروض خود فقط

نیازمند موضوعی به معنای جوهر حامل عرض  کهحرکت جوهری عالوه بر این . بنابراین،(345

 مسئلهحل  اندر کاردرا به نحوی دیگر دستمالص؛ نیاز استنیست، از ماده حامل استعداد نیز بی

 شده است.ش، در بعد مجرد خصوصا چگونگی ثبات هویت نفس، 

 .شوددیده میثبات در حرکت جوهری  مسئله برای حل در آرای صدرایی، سه دیدگاه عام

ثبات هویت در جریان استکمال نفس پس از مرگ  مسئلهحل  یگشاراهتواند ین مواضع میهم

ادامه استکمال  ،استکمالی در حیات پسامادی حرکت ی،منظر ازبا این مالحظه که  مخصوصا باشد، 

 ست.ا جوهری نفس در حیات مادی

که ه، به این معنا دانست در نخستین دیدگاه، مالصدرا، مالک وحدت در امر متحرک را اتصال

با مالحظه حرکت به نحو قطعیه، حرکت، زمان و جوهر سیال را بر هم منطبق، و برخوردار از 

در منظر  (.107 :3، ج1981برای مطالعه بیشتر نک.: صدرالدین شیرازی، ) کندمیوحدت اتصالی مالحظه 

در هر لحظه محفوظ  نا یعدوم، بر آن است که در جریان حرکات، کل متحرک یا بخشی از آن، 

کند میذکر را ای مثال بچهبرای این مسئله مالصدرا  شود.افزوده میش است و پیوسته بر کماالت

بر آن است که صورت الحق در وجودات همان صورت سابق است که بر اثر  وشود، بزرگ می که

که صورت گسترش و سعه وجودی، حدود و نقایص عدمی و قبلی خود را رها کرده است، نه این
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مدبری از  ،هر نوعمنظر سوم، طبق تر جایگزین آن شده باشد. سابق زایل و صورت الحقی کامل

وحدت مستمر امور را  این مدبر متعالی .نوع است نات آسنخ عقول دارد که ضامن وحدت و ثب

 .(95 :3ج ،1981، همو)کند در عین سیالیت حفظ می

ثبات در مرتبه مجرد و در حال استکمال و حرکت نفس، از طریق منظر دوم، بهتر تبیین 

حدود و  ،نفس کند.پیدا میدر حین استکمال، نفس مجرد، سعه وجودی  ،از این منظر شود.می

 شتر جایگزینکه صورت سابق زایل و صورت الحق کاملو بدون آن دنکمیرا رها  اشقایص عدمین

 .یابد، به گونه لبس بعد لبس، گسترش میشود

خوبی خصوص در محدوده مجرد، بهثبات نفس در عین تحول را به مسئلهاین تفسیر اگرچه 

با همه تعابیر مالصدرا هماهنگ نیست و از مسائل اختالفی حکمت صدرایی  د، اماکنمرتفع می

ثبات مدبر، یعنی  سببعبارات مالصدرا، گاه صراحت در تبیین وحدت اتصالی به  شود.شمرده می

حالی که بهترین  بررسی نکرده است. درو دیدگاه دوم را  (96 :9ج ،همان)بنا بر نظریه سوم، دارد 

به هر روی، توجیه ثبات  کرده است.ارات نیز همین تعبیر و دقت را برجسته برداشت از برخی عب

« لبس بعد لبس»شود و از آن به توأم با سیالن ساحت مجرد نفس از این طریق بهتر تصویر می

 .(100-98 :9ج ؛ همان،32 :9ج )همان،تعبیر شده است « ربح بعد ربح»یا « وجدان بعد از وجدان»یا 

حرکت گاه به  گویدمیوی  .بهره برده استطلب در تبیین این مسینا ابن مالصدرا از تعبیر

 و گاه به صورت استکمالی و در سلسله طولی ؛ست و سلوک در سلسله عرضیا صورت تفاسدی

انعدامی رود و به این معنا موجود سابق . در قسم اخیر، حدود ذهنی موجود سابق از بین میاست

چیزی به آن افزوده شده ست که ا متن وجود خارجی، به این معنا یابد، که با نظر بهفرضی می

به نحو لبس بعد لبس جریان دارد و به همین دلیل  شسیالیت نفس در عین ثبات ،است. بنابراین

 .(247 :8ج ،همان)یابد کند و هم تحول دائمی را در خود میاست که انسان هم احساس ثبات می

 حصر عمل در عالم ماده مسئله. 4. 2

اعمال و افعال عبادی و تکالیف  دادنانجام واسطه بهاستکمال ارواح انسانی  ،مطابق صریح نقل

. کسب ملکات نفسانی و مقامات عالی انسانی همه گیردهی صورت میشرعی در صراط مستقیم اال

 ،یعنی عالم کسب ،ن عالمیابد و در ایاعمال عبادی و تکالیف شرعی تحقق می دادندر سایه انجام

کند و هم در عالم پسین مؤثر یا میهبستر استکمال در عالم دنیا را م کسبی که هم ؛ممکن است
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است، چراکه پس از عالم ماده جایگاهی برای عمل و کسب وجود ندارد. در عالم پسین جایگاهی 

د و نفس انسانی شوتعالی مقرب درگاه حق دادنشبرای تکلیف و عمل نیست تا انسان با انجام

عوامل مؤثر در استکمال نفس  ،بنابراین .منحصر به عالم ماده است فقطکمال پیدا کند. تکالیف 

ها و نتیجه الجرم نفس باید به داشته انسان در عالم برزخ یا پس از آن وجود ندارد و در

 :کهاین است  مسئلهاما ؛ (144 :1ج ،1394شجاعی، )در عالم ماده و طبیعت اکتفا کند  شهایاندوخته

 ؟افتداعمال و افعال دنیوی چگونه در عالم پسین مؤثر می

برزخ  مسیری که نفس در عالم واقع آن است که با توجه به اصل وحدت نفس و ثبات هویت،

عالم برزخ،  شودست که گفته میا بر همین مبنا .در عالم ماده نیست شکند جدا از طریقطی می

نه نفس خود ه از خاک ینان حکمت متعالیه، مؤمناست. بنا به عقیده برخی شارحا ایتتمّه عالم دن

ه وصول ک ،مال خودکهنوز به مقام  ی، ولاندنهاده یرون آمده و به تعبیری در مسیر هجرت پایب

، در انددهینرسمطلق در ذات مقدّس است،  یدر اسماء و صفات و فنا کاکهی و اندقت االیبه حق

، چراکه عالم گردندیممحشور  شانیمال واقعکامت با یق هنگامو در  شوندیمامل کعالم برزخ 

ده است در چه نفس در عالم ماده در پی آن بوآن برزخی در طول عالم دنیا و تتمه آن است و هر

 .(107 :3ج ،1423)حسینی تهرانی،  دهدحیات پسین نیز پیش رو قرار می

اعم از اعمالی که در عالم دنیا به طور کامل محقق  است، این استکمال مبتنی بر اعمال فرد

به تعبیری  .و اعمالی که آثار و نتایج جاری دارد شدهمتوجه نفس  ششده و نتیجه و تأثیر

، همه و همه ادامه و تتمه حرکت نفس او در عالم ماده های بدالصالحات یا سنت و بدعتباقیات

جا که در آن ،که در تفسیر قرآن کریمانده است. چنانباقی م برای نفس شاست که دوام و جریان

گفته شده که شود، باب نفی بازگشت ظالمان به دنیا با وجود درخواست ایشان سخن رانده می

 ،به بیان دیگر .کنندیمبازگشت  شانبه همان اعمال سابق ،ا بازگردندیه به دنکبر فرض  ،ظالمان

های نفسانی که در دنیا به دست با همان فعلیت شاننفوسا عودت دهد، یاگر خدا آنها را به دن

 .نیز هست شانموجب تشخص ،ا با همان نفوس خودهد. بازگشت آننگردیا بازمیبه دناند، آورده

و به  یعیو طب یطبع یهاخواستههمان  ال و غرائز و به علّت ظهور و بروزیواسطه هجوم ام به
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ه ک یردارکگر به همان ی، بار دهاها و ظرفیتهمان داشتهسبب عودت و بازگشت همان موجود با 

 .(31-30 :3ج ،همان) 1زنندیم، دست انددادهیما انجام یسابقا  در دن

عنی از یست، ا ، مربوط به عمل اوحتی تأثیر اعمال دیگران در حاالت انسان در عالم برزخ

چه در آن  ا و هرست. دنیا و نظام دنیا آثار و نتایج عمل دنیوی و رفتار و کردار او در عالم دنیا

ه مرگ چه در آن هست، همه اجزای یک واحدند و چنین نیست ک هست، و نظام پس از دنیا و هر

که ثمره  بسا فرد عملی در دنیا انجام دهدکننده امور نفسانی فرد باشد. چهحد فاصل و منقطع

کشسانی  نشان از حالتاین موضوع  .باشد ،ها پس از ممات فردسال ،گیری و جبران آن عملآن پی

رتبط و تتالی وجودی نفسانیت انسان دارد که حتی پس از مرگ با مراتب وجود دنیوی خود م

ثابه درجات حب در امر استکمال برزخی را به م یباطبایی، ارتقامحمدحسین طکه است؛ چنان

 .(160 :1381شاد، رخ) ، به تصویر کشیده استحیات دنیوی کاشته شده در ی کهبذر

 گیری و ارزیابینتیجه

بهم ممجمل و  استکمال برزخی نفس مسئلههای او به صدرا و پاسخمالرأی  کهبا توجه به این

د دارد. است، میان شارحان او در نسبت انکار یا اثبات استکمال برزخی نفس اختالف نظر وجو

مادی  در ساحت فقطال نفس آن است که حرکت و استکم هناظر ب ا برخی عبارات مالصدرا صراحت

نفی  نتیجه الزمه این سخن رأی به ثبات در ساحت مجرد نفس و در .و غیرمجرد آن ممکن است

عد بُ ویدهد که استکمال در عالم پس از مرگ است. اما در عین حال برخی عبارات نیز نشان می

رکت حمتوجه توجیه تجرد نفس در کنار  شبیند و تالشمجرد نفس را نیز متحرک و مستکمل می

 و استکمال آن است.

این پژوهش نقاط مواجهه و تقابل میان پذیرش استکمال برزخی نفس و مالحظه نفس مفارق 

 ،حاصل آنکه ده است.کربه عنوان امری مجرد را با توجه به موضع نظام حکمت صدرایی ارزیابی 

تکمال برزخی نفس، پیش رو دارد که برخی از تصویرکردن اسهای بسیاری در مالصدرا دشواری

اده ددر بیان موضع کالمی، صراحت لهجه نشان  حالبا این  ست.ا حکمت متعالیه او زائدهاساس 

                                                             
 (.28: انعام)« لَکاذِبُونَوَ لَوْ رُدُّوا لَعادُوا لِما نُهُوا عَنْهُ وَ إِنَّهُمْ » .1
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های دین کردن آموزهاست. مالحظه تالش او در جمع برهان، عرفان و قرآن و به تعبیری برهانی

 توان ازشود. البته نمییمبه موضع او انتساب انکار استکمال برزخی مانع از  ،مبین اسالم

س چشم بسترسازی او برای رفع مشکالت مبنایی حکمت صدرایی در تبیین استکمال برزخی نف

صراحت بیانی در پذیرش فلسفی استکمال برزخی و توان جد نمیپوشید. بنابراین، اگرچه به

د کرن را از آرای او استنطاق توان اید، اما میکردن مبادی آن در آرای وی مشاهده کراستداللی

 و تصویر، بلکه تصویرهایی فلسفی در باب استکمال برزخی به او نسبت داد.

« الوجود مما یقبل االشتداد»از جمله اصل های بسیار نظام حکمت صدرایی به نظر نگارنده، ظرفیت

استکمال برزخی  گشایراه دتواننشود، میتصویر  و ثابت ایستا مطلقا   مفارقکه نفس آن همشروط ب

ده کرای از مادیت برای نفس ترسیم مراتب دانسته و مرتبهرا ذو که مالصدرا نفس باشد؛ یا همین

اصل اتحاد عالم و معلوم،  ،حامل قوه را در نفس مجرد حل کند. از سوی دیگر مسئلهتواند می

با مالحظه  خصوصا م، تواند متوجه نفس پس از مفارقت از بدن نیز باشدبردار نیست و میتخصیص

ظرفیت آن را دارد  ،الف صراحت مالصدرا در تخصیص آن به عالم مادهرخحرکت جوهری که ب

مالحظه جسم نوری مثالی به عنوان  ،نینچمتوجه همه عوالم وجودی گردد. هم شود وکه تتمیم 

 باشد. مسئلهگشای خوبی در این راهتواند میحامل قوه برای نفس مجرد 

 مسئلهمنظری نو به  دتوانمالصدرا نشان داده است که با مبانی حکمت متعالیه میبنابراین، 

، پذیرش تبیین حالرنگ کند؛ اما با این قبلی را کمتعارضات استکمال برزخی نفس بگشاید و 

ادله وی بر اثبات حرکت در نفس ناتمام  ،واقع درهایی دارد. صدرایی نیز آسان نیست و دشواری

استکمال برزخی نفس پیچیده است و  مسئلهجمع میان مواضع او در مواجهه با  اساسا است و 

رسد مبانی او که گاه به نظر مید، جدا از اینکنجد دشوار میهمین یافتن دیدگاه نهایی او را به

تصویر  یعقلثابت جوهر گاه، نفس را در مرتبه عقل، که ؛ چنانهماهنگ نیست مسئلهدر این 

، در حالی که در تأکید بر بیندتا رسیدن به مرتبه عقالنیت جاری میفقط را  کند و استکمالمی

الدوام موجب استکمال نفس دانسته است، به نحوی که اتحاد عاقل و معقول، این اتحاد را علی

 گویدمی ا که حتی گاه صراحت. جدا از ایندکنغیرممکن میرا استثناکردن مرتبه عقالنیت از آن 

ای ندارد؛ بنابراین با انتقال به عالم پسین و تحقق مرگ، عالم است از تعقل بهرهنفس تا در این 

او  اساسا اگر چنین شود  یابد.می شود و به تعقل تام دستاش بریده میکلیه تعلقات دنیوی
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به دست دهد و ناسازگاری مبانی  برزخی ی برای نفس پس از مرگ و در حیاتتواند استکمالنمی

 یابد.و نتایجی که مایل است استخراج کند ظهور می

متفطن بوده  مسئلهبه ضعف دیدگاه خود در این دهد که او توجه به آثار مالصدرا نشان می

ها موفق رفع این مشکالت انجام داده است، اما در هماهنگی و پوشش همه آن برایهایی تالش و

ترین موضع صریح ترین و قویبرجسته ،ین تصویر او در تبیین نقلی استکمال برزخینبوده و بنابرا

 با ،حال. با این (152 :5ج، 1370)مطهری، مالحظه شده است  ن حکمت صدراییااو از جانب شارح

فلسفی های بسیاری برای توجیه این دست مسائل نقلیمبانی حکمت متعالیه ظرفیتتوسعه در 

در پیش گرفته شده و در مواضع بزرگانی چون  مسیری که پس از مالصدرا، گشوده شده است

 مدرس زنوزی و دیگران ظهور یافته است.

 منابع

 ة اهلل یتبة آکم .، قم:.. د وید زایسع :قی، تحقالشفاء ،(1404) حسین بن عبداهللنا، یس ابن

 .النجفی یالمرعش

 مؤسسه چاپ و نشر آثار امام  :تهران ،خمینیتقریرات فلسفه امام  ،(1390) اردبیلی، عبدالغنی

 .3جخمینی، 

 نیا، تهران: مرکز حمید پارسا :، ویراستارشناسی در قرآنشناخت ،(1372) جوادی آملی، عبداهلل

 .نشر فرهنگی رجا

 مشهد: نور ملکوت قرآن، چاپ اول.معادشناسی ،(1423) حسینی تهرانی، سید محمدحسین ، 

 جا:بی ،تعلیقات علی شرح فصوص الحکم و مصباح االنس(، 1406اهلل )موسوی خمینی، روح 

 موسسه پاسدار اسالم، چاپ اول.

 ( 1412الراغب االصفهانی، حسین بن محمد ،)لبنان ـ سوریه: دارالعلم مفردات الفاظ القرآن ،

 ـ دارالشامیه، چاپ اول.

 اول.چاپ ، یعل، قم: آلدر محضر عالمه طباطبایی ،(1381) شاد، محمدحسینرخ 

 تشارن، تهران: شرکت سهامی اسوی خدا معاد یا بازگشت به ،(1394) شجاعی، محمد. 

 الدینجالل سید ، تصحیح:المبدأ والمعاد ،(1354) بن ابراهیم محمد، شیرازی صدرالدین 

 ایران. فلسفه و حکمت آشتیانی، تهران: انجمن

 نجمن حکمت و فلسفهتهران: ا اسرار اآلیات، ،(الف 1360) ـــــــــــــ. 
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 دیس :قیتعل و حی، تصحةفی المناهج السلوکی ةالشواهد الربوبی ،(ب 1360ــــ )ـــــــــ 

 للنشر. یالجامع زک، مشهد: المریانیآشت نیالدجالل

 مصحح: محمد خواجوی، قم: بیدار.التفسیر القرآن الکریم ،(1361ــــ )ـــــــــ ، 

 سسهؤخواجوی، تهران: م محمد :تصحیح و ، مقدمهمفاتیح الغیب ،(1363ــــــ )ــــــ 

 فرهنگی. مطالعات و تحقیقات

 علی عابدی  :تحقیق ،محمد خواجوی :، تصحیحشرح اصول الکافی ،(1366ـــ )ـــــــــ

 شاهرودی، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
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 .الطبعة الثالثة ،العربی

 یاالسـالم النشر ةمؤسس: قم ،ةالحکم ةهاین ،(1362) طباطبایی، سید محمدحسین. 
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