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(تاريخ دريافت1931/11/72 :؛ تاريخ پذيرش)1931/17/93 :

چکيده
مسئله نفس و اهميت آن در باب معاد از دير باز مورد توجه انديشمندان قرار گرفته است .به ويژه توجه صدرالمتألهين به اين امرر از زاويره
وجود ،صبغه نويني به اين موضوع در فضاي فلسفه بخشيده است .وي با پذيرش وجود ذهني در کنار وجود عيني ،ميخواهرد وجرودي را
در فلسفه عرضه کند که مخلوق نفس انساني و فاقد اثر و منشأ خارجي است؛ مسأله وجود ذهني در فلسفه مالصدرا کارکردهاي متفراوتي
دارد که يکي از جدي ترين آنها ،پيوند آن با مسأله معاد است .وي با پذيرش دو نحوه معاد روحاني و جسماني ،تحقر آن را بره عملکررد
نفس در دنيا نسبت ميدهد؛ به اين بيان که متناسب با اعمال نفس ،لذّات و آالم جسماني و روحاني در آخرت با خالّقيت نفس در ساحت
قوه خيال صورت ميگيرد .صدرالمتألهين با استناد به قدرت خيال بر اين اعتقاد اصرار دارد هر کس کيفيت قدرت الهي را در خيال خويش
بپذيرد ،باور ميکند که نيات صورت خارجي مييابند .گر چه مالصدرا با عدم بيان مسائل وجود ذهني ميتواند قائل به پرذيرش خالّقيرت
نفس شود اما کار برجسته وي استفاده از راهکاري به نام تجرّد خيال است و مهمتر از همه بيان اصول متمرايز در معراد جسرماني کمر
شاياني به اثبات ارتباط وجود ذهني با معاد داشته .آنچه کار وي را از ساير فالسفه چون بوعلي ممتاز ميکند پذيرش تجرّد خيال به معنري
ارتقاي صورت و خروج از نقص به سوي کمال است نه تقشير صورت از ماده.

کليدواژگان
وجود ذهني ،معاد ،خالّقيت ،خيال.

 نویسنده مسئول :کارشناسارشد فلسفه و حکمت اسالمي ،دانشگاه تربيت دبير شهيد رجایي ،تهران ،ایران
رایانامهfateme.asadi68@yahoo.com :

 دانشيار گروه فلسفه و حکمت اسالمي ،دانشگاه تربيت دبير شهيد رجایي تهران و عضو هيئت علمي نيمهوقت ،واحد
قم دانشگاه آزاد اسالمي ،قم ،ایران
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مقدمه
یکي از مسائلي که در طول تاریخ بشر دغدغه هميشگي انسان بوده است مسأله مرگ و معاد استت
و هيچ دیني به اندازه دین مبين اسالم به این امر اهتمام نورزیده است .فيلستوفان استالمي نيتز بته
پيروي از قرآن کریم به مباحثه فلسفي در رابطه با مسأله معاد پرداخته انتد .از جملته ایتن فالستفه،
حکيم متألهي چون صدرالدین شيرازي است که در این زمينه صاحب نظر بتوده استت .گرچته در
آثار حکماي پيشين این مسأله نمود و بروز ظاهري داشته اما اندک افرادي از حکيمان بزرگ به کنه
آن نائل آمده اند .در اهميت این موضوع همين بس که صدرالمتألهين در اثر جاوید خویش ،استفار
اینگونه مينویسد :اعلم أن هذه المسأ لة بما فيهتا متن أحتوال ال بتر و البعتل و ال شتر و النشتر و
ال ساب -و الکتاب و الميزان و مواقف العرض و الصترا و الننتة و طب اتهتا و أبوابهتا و النتار و
أبوابها و درکاتها هي رکن عظيم في اإلیمان و أصل کبير في ال کمة و العرفان و هتي متن أغمت
العلوم و ألطفها و أشرفها مرتبة و أرفعها منزلة و أسناها قدرا و أعالها شتأنا( مالصتدرا ،1891 ،ج،8
ص .)178
ب ل از عودت و بازگشت دائمي انسانها ،ما را به اساسي ترین اصل فلسفه صدرایي که همتان
وجود است رهنمون ميکند .ب ل و مناظره پيرامون مسأله وجود از دیر بتاز متورد توجته فتراوان
بوده است .به طوري که اندیشمندان صاحب نظر عالوه بر اثبات وجود عيني و م ّق در خارج ،به
اثبات وجود ذهني همّت گماشته اند .بررسي هاي اننام شده بيانگر ایتن استت کته وجتود ذهنتي
نخستين بار در آثار سهروردي و پس از آن در آثار سایر دانشمندان همچون بوعلي و شيخ طوستي
نمود یافته است اما به است الل فلسفي نرسيد ،بلکه با ورود فخر رازي به این ب ل به شکل مست ل
و متمایز مطرح شده است .گرچه این موضوع نخستين بار از سوي مالصدرا مطترح نشتده استت،
ليکن وي در آثار گرانبهاي خویش به صراحت از این مسأله سخن گفتته و از آن در اثبتات ستتون
مست کم اعت ادي مسلمانان ،معاد ،استمداد جسته است.
صدرالدین در بيان ارتبا این مسأله با معاد از توانایي هاي نفس سخن به ميان ميآورد .صتدرا
در بيان مراتب قواي نفس ،به مرتبه اي ميرسد که آنرا خيال خوانده است .وي در آثار خویش بته
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صراحت تمام از تنرّد این قوه سخن رانده است و از عدم پتذیرش ایتن گونته از تنترّد ،در آثتار
بوعلي خبر داده است .عملکرد صدرالمتألهين در مسآله معاد ،بي نظير بوده است .زیرا اولين کستي
بوده که دو قسم از معاد را در کنار هم پذیرفته و به اقامه برهان بتر وجتود معتاد جستماني همتت
گماشته است .صدرالدین شيرازي ،با طرح تنرد خيال و ب اي آن در سراي ع بي ،همه آیات را بتا
ظواهر الفاظ آن به رسميت شناخت .وي در حکمت متعاليه بر آن بود تا با طترح مبتاحثي پيرامتون
توانمندي و خالقيت نفس در عالم دنيا و ع بي ،طرح نویني از مباحل معاد مطرح کند.
ما در این نگارش مختصر در پي آنيم تا شناختي اجمالي از معاد شناسي وي ارائته نمتائيم و بتا
آراي این حکيم متأله راجع به مباحل وجود ذهني و ارتبا آن با مباحل نفس شناسي و خالقيتت
آن آشنا شویم .این م اله متکفّل پاسخ به سواالت زیر است:
 .1وجود ذهني در حکمت متعاليه متضمن چه معنایي است؟
 .2چگونه نفس ناط ه در حصول صور ذهني مدخليت دارد؟
 .3تنرد خيال چگونه در ت ق معاد جسماني ن ش آفریني ميکند؟
 .4چگونه مالصدرا ميان وجود ذهني و معاد جسماني و روحاني ارتبا برقرار ميکند؟
وجود ذهني و ديدگاه هاي مرتبط با آن
مسئله وجود ذهني در فلسفه اسالمي با اشاراتي از جانب خواجه طوسي در تنریتد االعت تاد آغتاز
شده و به تدریج به دایره مباحل متکلمان و فيلسوفان راه پيدا کرد( .حلي ،1418 ،ص  .)38گر چه
نخستين کسي که وجود ذهني را به عنوان مسئله اي مست ل در فلسفه مطرح متيکنتد ،فختر رازي
است که با بيان مطالبي در "المباحل المشرقيه" مباحثي را به اثبات وجتود ذهنتي اختصتاص داده
است ( .فخر رازي ،1411 ،ج ،1ص  .)41هم چنين بعدها ،مرحوم صدرا ،در متنهج ثالتل االستفار
االربعه در ارتبا با این مسأله به تفضيل سخن رانده است .وي با پرداختن به مسائلي چتون اثبتات
و ادله وجود ذهني ،اقتدار نفس بر انشاء و اموري از این دست ،بته بستم مفتاهيم وارده در وجتود
ذهني پرداخته است .وي در ارتبا با اینکه حکما و فالسفه به سمت گونه اي از وجود کته ظهتور
آن به ن و ظلّي است ،روي آورده اند ،به نگارش امور مرتبم با وجتود ذهنتي در االستفار االربعته
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ميپردازد( .مالصدرا ،1891 ،ج ،1ص  .)263گرچه دور از انصاف است که بيانات مالصتدرا را در
کتب دیگري چون الشواهد الربوبيه نادیده انگاریم (مالصدرا ،1392 ،ص .)33
در ميان مباحل فلسفي مطرح شده ،و بر طبق نظر و دیدگاه حکيم متأله مکتب متعاليه ،آنچه که
در خارج ت ق ميیابد و از اصالت برخوردار ميشود ،وجود است و ماهيت در زمره امور اعتباري
به شمار ميرود .به همين منظور در طرح مسائل وجود ،اقستامي را بتراي آن بيتان نمتوده انتد کته
وجود ذهني و عيني از ت سيمات وجودي اعتبار شده اند .وجود عيني ،در واقع همتان ن توه اي از
وجود است که در خارج منشأ اثر واقع شده و آثاري بر آن مترتب ميگردد درحاليکه وجود ذهني،
بخشي از وجود است که در خارج منشأ اثر نيست .صدرالمتألهين براي این ن وه از وجود متاهيتي
در خارج قائل نشده است و دليل آن را نه بي نيازي از جعل و ت صيل و تکميل و فعليت یتافتن و
نه به جهت وجوب در وجود و شدّت فعليتش ،بلکه به ختاطر افترا ن ت

و ضتعف آن دانستته

است و این ،همان وجودي است که مظهر مدارک ع لي و مشاعر حسي قرار گرفته است .و هر چه
وجود از درجه اکمليت بيشتري برخوردار گردد ی يناً آثاري بر آن مترتب ميشود و در نتينه قتویتر
است (مالصدرا ،1891 ،ج ،1ص .)263-264
در ارتبا با این ن وه از وجود ،نظرات گوناگوني بيان گردیده استت .نظریته نخستت مختت
گروهي از حکما است که منکر وجود ذهني و حصول اشياء در ذهن شده اند و صرفاً علم نفس به

ّ

اشياء خارجي را اشراف و احاطه نفس بر اشياء در خارج دانسته اند و بتراي آن صتورتي در ذهتن
ل اظ نکرده اند .گروه دوم نيز در ردّ این دیدگاه ،به نظریه شبح روي آورده اند و ح ي ت و ماهيت
اشياء را در ذهن نپذیرفته اند .در حاليکه گروه سوم براي ذات اشتياء در جانتب وجتود م ّتق در
خارج ،وجود دیگري در ذهن هم اثبات نموده اند (.مالصدرا ،1392 ،ص .)34
نفس ناطقه و حصول صور ذهني
مب ل نفس در حکمت متعاليه در زمره امّ ال کمه و اصل الفضائل به شمار رفته استت و شتناخت
آن پس از معرفت شناسي ،جزء اشرف علوم است (مالصدرا ،بي تا ،ص  .)7این مسئله جزء مسائل
مهمي است که در فلسفه اسالمي فراوان بدان اشاره شده است خصوصاً در حکمت متعاليه ،کته از
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آن به عنوان مفتاح و کليد ح ایق آخرت و معاد نتام بترده انتد (مالصتدرا ،1891 ،ج ،8ص - 279
.)319
چه بسا اهميت نفس ناط ه ،بدان دليل است که خداوند متعال آنرا به ن وي آفریتده استت کته
داراي قدرت و توانایي هایي است تا بتواند صور اشياء را در ذات خویش ایناد کند زیرا این نفس
ناطق ،از سنخ ملکوت و عالم قدرت و ستطوه استت ( مالصتدرا ،1392 ،ص  .)33و ملکوتيتان از
قدرتي برخوردارند که در جوار آن نه تنها ميتوانند صور ع لي قائم به ذاتشان را خلق کننتد بلکته
قادر بر آفرینش همه صورتهایي که از فاعل صادر متيشتوند ،هستتند (مالصتدرا ،1891 ،ج ،1ص
 .)263صدرالمتألهين بر این باور است که با حذف موانع غلبه یافته بتر قتدرت م فتوظ در نفتس،
ميتوان این توانایي و توانمندي را به عرصه ظهور رساند زیرا موانعي که بر اثتر تضتاعف و تزایتد
جهات امکاني و حيثيات اعدامي و ملکاتي که از ناحيه مصاحبت با عالیق مادي حاصتل شتده انتد
جز با هموار ساختن نفس روحاني مرتفع نمي گردند .وي بته جهتت ت ریتب مفتاهيم بته ذهتن از
تمثيل بنّا و ننّار مدد ميجوید و معت د است که بنّا و ننّار از آن جهت که دو موجود جسماني اند
در امورات خویش به قابل بيش از فاعل شباهت دارند زیرا عمل آنها چيزي جز آمادگي و قابليتت
در ماده نيست و فاعليت آنها زماني معني ایناد و افاضه ميدهد که به انشاء و ایناد اثتري بته نتام
تصویر خانه یا تصویر شکل سریر و  ...در باطن خویش بپردازند .یعني صورت ایتن عمتل قبتل از
اننام آن در خارج ،در ذات نفس به انشاء و خالّقيت نفس پدید ميآید .و شتاید بته همتين ستبب
است که در توصيف نفس آدمي بر این باور مصرّ است کته نفتس آدمتي در ذات ختویش عتالمي
خاصّ و مملکتي شبيه به مملکت خالق و آفریننده دارد (مالصدرا ،1392 ،ص  .)33زیترا نفتس او
مثالي براي ذات ،صفات و افعال باري تعالي است .لذا هر آنچه ميخواهد و اراده متيکنتد ،ت ّتق
ميیابد .ليکن از آن جهت که ميان ذات او و باري تعالي واستطه هتاي متادي و جستماني در کتار
است ،افعال و آثار خارجي که به عرصه بروز ميرسند ،در نهایت ضعف است زیرا آن امتوري کته
در ذاتش از صورتهاي ع لي و خيالي م صّل شده است ،سایه ها و اظالل موجودات ختارجي انتد
که به وجود ذهني و ظلّي نام گرفته اند .گتر چته بتراي بعضتي از متنترّدان از جالبيتب بشتري و
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صاحبان معارج ،به جهت شدّت اتّصالي که به عالم قدس ربوبي یافته انتد ،کمتال قتدرت ازلتي در
آنها ،ایشان را قادر بر خلق امور در خارج ميکند که منشأ اثر است و ایتن اثتر بخشتي در قتا لتب
معنزات و کرامات و ارائه خبرهایي از غيب و  ...نمتود یافتته استت ( مالصتدرا ،1891 ،ج ،1ص
 .)266 - 263اینناست که آیه «من عرف نفسه فقد عررف بهره» معني و مصداق نهایي و واقعي ختویش
را ميیابد .و بنا به گفته عبدالرزاق کاشاني این آیه ،آینه تمام نماي انسانيت استت کته هتر یتک از
موجودات حامل وصفي از این اوصاف عظيم گشتهاند (عبدالرزاق کاشاني ،1391 ،ص .)273
و این بيانات همان تعابيري است که قرآن کریم از زبان عيسي روح اهلل مطرح نموده است« :اين
اخلق لکم من الطني ه يئه الطري فننف فيه فيکون طريا ً ذانن هلل» .آگاهي از این امتور ،راهگشاستت تتا بهتره
مندي از ربوبيت الهي ميسّر و ممکن گردد و درجه کامتل آن نصتيب و بهرمنتدي ،مختت

ّ انستان

کامل است ( .حسن زاده ،1428 ،ص  .)42 - 41و این توانایي تا مرزي پتيش متيرود کته نفتس،
توان ساختن صوري از امور معدوم را داراست و پس از ابداع ،آنهتا را حمتل متيکنتد ( .جتوادي
آملي ،1396 ،ج ،1ص  .)43مالصدرا ،به این مرحله از توانمندي نفس هتم بتا رویکتردي معرفتت
شناسانه و هم هستي شناسانه مينگرد؛ زیرا با تعمّق در چنين مباحثي ،به این باور معترف ميشویم
که وي هم ب ل خالقّيت صور ادراکي حسي و خيالي را مطرح ميکند هم ب ل خلتق در جهتان
هاي دیگر را بررسي مينماید .چرا که وي ،براي نفس در فراینتد ادراک ،انفعتال و تتأثّر صترف را
نپذیرفته است .و به همين منظور است که نفس آدمي در ابتداي تکوّن و در مرحلته ع تل هيتوالني
صرفاً مبدأ قابلي صور ادراکي ع ل است اما هنگامي که به مرتبه وصول به ع ل فعّال دست یافتت،
هم فاعل و هم حافظ آن صور مع وله ميباشد( .مالصدرا ،1891 ،ج ،9ص  .)238و ت ّق این مهم
با تمرکز نيروهاي باطني است که در اینصورت خواست و اراده او نافذ و موثّر خواهد بود و آنچته
را که اراده کرده توانایي ایناد آن را دارد ( مالصدرا ،1363 ،ص .)21
ب ل از قواي انسان و ان صاري بودن آنها براي وي ،به قدرت ابداع و اینتاد انستان در عتالم
خویش نيز م دود نمي شود ،بلکه در انسان نيرویي هست که حتي ميتواند مخلوقات ذهني ختود
را که در خيال اوست در جهان خارج عينيت ببخشد و به آنها وجود خارجي بدهد .و بنا بته گفتته
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صدرالمتألهين؛ هر گاه نفس خود را به اخالق الهي بياراید و به ع ول و نفوس شباهت یابتد ،تتوان
اننام کاري را که از عهده دیگران خارج است ،بدست ميآورد ،آنچنان که آهن گداخته کتار آتتش
را ميکند (مالصدرا ،1363 ،ص  .)474و بي ارتبا نيست که قادر مطلق ،دیده ها را در آخرت تيز
بين معرفي نموده و براي آنها قدرتي در خلق صور ح ایق در نظر گرفته است و ميفرماید :فکشفنا
عنک غطاءوک فبصرک اليوم حدید( .سوره .)22 /31و بر این اساس اعناز پيامبران نوعي از بتروز
همين قدرت الهي در بشر بوده که خداوند اجازه اِعمال آنرا به آنها داده است و حتي عارفان واقعي
توانایي اینگونه ابداعات غير عادي را که مظهر کامتل خالقّيتت استت ،داشتته انتد و در اصتطالح
اسالمي به آن "تصرف" و "کرامت" ميگویند .و عارف کامل ،همان کسي است که منزل بته منتزل
طي طریق ميکند تا به منزلگاه ح ي ي دست یابد و با مشاهده احوال اوصتاف انستان و توانمنتدي
هاي باطني او ،به چگونگي احوال انسان در قيامت پي ميبرد (مالصدرا ،1392 ،ص .)43 -44
گر چه نفس بيشتر انسان ها با وجود داشتن این قابليت ،به جهت حضور در مراتب ادني نتزول
و واسطه شدن اموري بين آنها و خال شان ،دچار ضعف است فلتذا صتور خيتالي و ع لتي م تق
توسم آنها سایه و شبح موجوداتي است که از خال شان به وجود ميآیند که به این موجودات سایه
مانند ،موجودات ذهني ميگویند .در این مرحله ،نسبت نفس به مدرکات حستيه و خياليته ،نستبت
فاعل مخترع است نه نسبت فاعل متّصف .زیرا نفس نسبت به صور حسيه و صور خياليته ،ستمت
خال يت و فاعليت و ابداع دارد که پس از احساس امور خارجي بي درنگ صورتي نظير آنهتا ولتي
عاري از ماده را در ذات خویش ایناد ميکند و پس از غيبت یا انعدام امور ،نظيتر آنهتا را در قتوه
خيال ،انشاء و ابداع ميکند و شاید صور م سوسات پس از احساس براي متدت طتوالني در ذات
نفس و یا در قوه خيال باقي ميماند( .مالصدرا ،1392 ،ص  .)42و به همين منظتور صتدرالمتألهين
از قوه خيال مدد ميجوید و از آن به عنوان پلي در اثبات معاد جسماني و روحاني بهره ميگيترد و
در اثبات همين امور قائل به تنرد نفس در مرتبه خيال است .گرچه با وجود تردیدهایي کته شتيخ
الرئيس در بيان تنریتد قتوه خيتال اعتالم متيدارد ،وي بتا ادلته مستت کمي از ایتن نظریته دفتاع
ميکند(.ابن سينا ،1364 ،ص  .)331-343با وجود استدالل قاطع مالصدرا در پذیرش توانایي نفس
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در انشاء صور ذهني و خلق آنها به ن و موجودات ذهني ،مشائيان در ن توه ت صّتل صتور ذهنتي،
نظریه انتزاع و ت شير و تنرید را ميپذیرند و قائل به انشاء و ایناد صور موجود در ذهتن نيستتند.
گر چه در بخشي از آثار تردیدهایي در این دیدگاه ابن سينا صورت گرفته است؛ با این بيان که وي
در کنار پذیرش و است بال از نظریه ت شير و انتزاع با صدرا هم ع يده استت کته صتور پنتداري در
انسان ،قوّت ایناد رنج ها و لذات را داراست( .ابن سينا ،1363 ،ص .)113
از ویژگي هایي که ميتوان براي صور ذهني صادر شده از نفس بيان نمود ،این نيست که در آن
حلول کند و حالّ در آن باشد بلکه قيام صورذهنيه به نفس ،قيام صدوري و معلول به علتت استت
زیرا همانگونه که صور همه موجودات براي ذات باري تعالي به ن و اشدّ و اتتمّ و اکمتل حاصتل
است ،بي درنگ صور ذهنيه حاصل از منشئات نفس نيز در ذات ما حلول نمي کند و صرفاً وصتفي
براي ما نيست بلکه نسبت معلولي به علت نفس دارد؛ زیرا همانگونه که بيان گشت ،نفس آدمتي از
قدرت ابداع صوري غایب از حواس برخوردار است و قادر استت بته اینتاد هتر صتورتي بتدون
وساطت و مشارکت ماده ،و حصول آن صور عين حصول است براي فاعل خویش که نفس باشتد
و نيازمندي براي آن به حلول نيست(.مالصدرا ،1392 ،ص  .)314و مؤید ایتن مفتاهيم آن مطتالبي
است که شيخ جليل م ي الدین عربي اندلسي در کتاب فصوص ال کم بيان داشته است" :بتالوهم
یخلق کل انسان في قوه خياليه ما ال وجود له إال فيها" و این مرحله براي هر انسان عارفي با همت
خلق ميشود و این امر زماني به وقوع ميپيوندد که این همت پيوسته حفظ شده و عارف کامتل از
آن غفلت نورزد(( .مالصدرا ،1891 ،ج ،1ص  .)267 -263به همين منظور در کتب عرفاني نيتز در
خصوص این م ام مطالب در خور توجهي آمده است" :فيمکن االسائر حينئذ من التلبّس بأي لباس
شاء في أي مظهر أراد و یتمکّن من معرفه معروفه في أي صوره تنلّي ح ّاً و خل اً و هذا هتو م تام
التلبيس" ( ابن حمزه فناري ،1363 ،ص .)23
تجرد خيال و تحقق معاد جسماني
یکي از مباحل مهمي که در علم النفس مطرح ميشود ،ب ل از قوه خيال و تنترّد آن استت .ایتن
مطلب ،در حواشي تنّرد نفس ،معنا و مفهوم روشن تري ميیابد .قوه خيال ،همان قوه اي است که
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صور همه م سوسات را حفظ ميکند و پس از غيبت از حواس ،آنها را تمثيل نموده و به عبتارتي
خزانه حس مشترک است( .حسيني اردکاني ،1373 ،ص .)461
با تتبّع در آثار حکيم به نامي چون مالصدرا ،به جرأت ميتوان گفتت وي بتا پتذیرش تنترد
خيال ،آنرا از ابتکارات فلسفي خود و الهامات الهي ميداند( .مالصتدرا ،1891 ،ج ،3ص  .)473بته
گونه اي که در آثار خویش ،ن ش آنرا در حل معضالت فلسفي موثّر و موید دانسته است به ن وي
که با اقبال از تنرّد صور خيالي و بيان توانمندي نفس در این قوه ،ميتوان به ت ق ارتبتا وجتود
حاصل از نفس در ذهن با معادین ،حکم م کمي صادر نمود .وي در این باره به حکمتت عرشتي
اشاره دارد" :هنگامي که قوه خيال از غبار بدن خارج شد و ضتعف و سستتي از آن زائتل گشتت،
قوت ميیابد و نفس به کمک قوه خيال آن اموري که خارج از توان این قوه بود را اننام متيدهتد.
در این هنگام دیدگانش ،چون چشم ظاهر ،از قوّت دیدار بهره مند ميشود و در آن حال مشتتهيات
نفس را ادراک ميکند و تمام این امور به توان نفس است .آنگونه که در آیه شریفه بدان اشاره شده
است :فيها ما تشتهي انفسکم و لکم فيها ما تدّعون" (فصلت ،آیه  .)31و براي رسيدن به این مرتبته
از تنرّد ،رهایي از لوازم جسماني و تولد از این عالم ،براي نفتس الزم استت" .لتن یلتج ملکتوت
السماوات من لم یولد مرّتين"( .مالصدرا ،1392،ص .)261 -261
با این وجود ،معاد باوران در کيفيت و چگونگي معاد به اتّ اد نظتر نرستيده انتد و بته عبتارتي
توافق نظر ندارند و در چگونگي آن اختالف کرده اند .بيشتر ف ها و متکلمان بر این ع يده انتد کته
معاد صرفاً جسماني است زیرا بر طبق مبناي آنها روح ،چون جسمي است که در بدن ستریان دارد
همچون سریان آتش در زغال یا ستریان آب در گتل( .مالصتدرا ،1391 ،ص  .)434لتيکن بيشتتر
فيلسوفان و پيروان حکمت مشاء ،معت دنتد کته معتاد ف تم روحتاني استت زیترا از دیتدگاه آنهتا
بازگرداندن معدوم م ال است گرچه شخ

ابن سينا در برخي آثار ،پذیرش معاد جستماني را بتر

عهده شریعت گذاشته است .عده کثيري از حکماي متأله و عرفاي استالمي ،معتاد جستماني را بته
گونه اي تبيين کرده اند که مشکالت ویژه اعاده معدوم الزم نمي آید اگر چته تناستخيه و نصتاري
هم بر این راي هستند تنها با این تفاوت که اینها بازگشت روح را به بدن در این دنيا دانسته انتد (.
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مالصدرا،1891،ج ،8ص .)163-164مرحوم صدرا مدعي است که تا کنون کستي نتوانستته دالیتل
ع لي قاطعي در اثبات ادعایش وارد سازد ،ولي وي با بيان براهين عرشي در آثار مختلتف ختویش
بدین مسئله پرداخته که این اصول در آثار مختلف در ترتيب ذکتري ،متفاوتنتد و برختي در اثبتات
معتتاد جستتماني ن تتش مستتت يم و تأسيستتي و برختتي ن تتش غيتتر مستتت يم و تأیيتتدي دارنتتد.
(مالصدرا،1378،ص  )21-11و (مالصدرا،1361 ،ص .)392 -371
در ميان این اصول م کم و قاطع ،اصولي به چشم ميخورد که چته بستا بتا بيتان رستاتري در
صدد است تا به تفهيم ارتبا ميان دو عنصر معاد و مخلوقات قتوه خيتال بپتردازد .از جملته ایتن
اصول ،اصل هشتم و دهم معاد جسماني در االسفار االربعه است کته ب تل تنریتد قتوه خيتال و
خالّقيت نفس پس از خروج از طبيعت است .گرچه سایر اصول ،تمهيداتي است که بتراي رستيدن
به این اصول اندیشيده شده است.
اصل تنرد خيال ،گذشته از اینکه جزء نوآوریهاي حکمت صدرایي است ،در ب ل جتاودانگي
نفس ،ن ش مهمي ایفا ميکند .لذا صدرالمتألهين در ت ليتل آن در ب تل معتاد متيگویتد :بتا رههتا
ساختن بدن ،براي نفس امر ضعيف الوجودي از او باقي ميمانتد کته در احادیتل نبتوي از آن بته
عنب الذنب تعبير شده است .لذا صدرالمتألهين از آن به قوه خيال تعبير کترده استت .کته پتس از
متالشي شدن بدن باقي است ،و صالحيت دارد که نشئه آخرت بر آن استوار گتردد ،زیترا آن قتوه
صورت صور دنيوي و کمال اخير این کماالت پي در پي است و شتأن ایتن قتوه در آن استت کته
عرش دنيا و فرش آخرت باشد ( .مالصدرا ،1891،ج،8ص .)222 - 221
در این ميان ،هر آنچه را که نفس با یاري قوه مصوّره در ذات خویش تصوّر ميکند و با چشتم
خيال مشاهده ميکند در این عالم موجود نيست ،و اال هر صاحب دیده سالمي آن را مشاهده و یتا
لمس مينمود و ضعف وجودي این صور خيالي و عدم ثبات و است رار آنها در ذهن و قلّتت تتأثير
آنها در خارج تنها به علت اشتغال نفس و توجه و التفات اوست و تا زماني استت کته متا در ایتن
جهان حضور داریم ليکن در صورتيکه عزمي قوي و همّتي عالي در نفس پدید آیتد و کليته قتواي
نفس به ان صار قوه مخيله در آید ،صور خيالي قویتر از سایر صور خواهد بتود و در ایتن هنگتام،

بررسي ارتباط وجود ذهني با معاد جسماني و روحاني از ديدگاه مالصدرا 16  .............................................................

قوه به فعل و علم به شهود و خيال به دید و معاینه ظاهري بدل ميگتردد ( .مالصتدرا ،1392 ،ص
.)313
هم چنين مرحوم صدرا از اصل دیگري در تبيتين معتاد جستماني متدد متيجویتد و نتام آنترا
"کيفيت خالقيت نفس پس از خروج از طبيعت" مينامد .از دیدگاه وي ،نفس هنگام تعلق به بتدن
جز تخيل و تع ّل ،به تدبير بدن نيز اشتغال دارد و لذا قوه خيال نسبت به حس ،آنگاه کته نفتس از
بدن مفارقت ميکند ،بسيار ضعيف تر است .اما وقتي تعلق نفس از بتدن قطتع شتود ،نفتس صتور
خيالي ميآفریند ،که مرتبه باالتري نسبت به ماده دنيوي دارند .به عبتارت دیگتر ،آنچته از عبتارت
صدرا برمي آید ،آنست که نفس در آخرت و پس از مفارقت از بدن به وسيله قوه خيال ،بدن مثالي
را ميآفریند و بدن اخروي معلول نفس است .پس حيطه توانایي نفس تا حدي است کته هتر چته
بخواهد و اراده کند در اختيارش قرار ميگيرد و این مرحله ،پتایين تترین مراتتب از مراتتب اهتل
سعادت استت و گتر نته هتر یتک از آنهتا جنّتتي دارنتد کته بته انتدازه آستمانها وستيع استت( .
مالصدرا ،1891،ج ،8ص  .)184و همانطور که در نشئه دنيا بر ایناد صتورت و اجترام بزرگتي در
ص ع خود و قوه خيالش قدرت دارد ،در نشئه آخرت بر ایناد موجودات و اجرام و م ادیر جرمتي
تواناست و قادر بر ایناد بهشتي است که عرضش از مشرق تتا مغترب باشتد (.عبتدالغني اردبيلتي
 ،1391،ص.)393
نتيجه گيري مالصدرا از اصول معاد جسماني
صدرالمتألهين با م دمه قرار دادن اصولي که در باب معاد جسماني مطرح ميکند ،تصویري از معتاد
ارائه ميدهد که در آن قوه خيال ن ش اساسي را ایفا ميکنتد .از دیتدگاه وي ،ت صّتل مترگ بتراي
بدن ،ناشي از ت ویت نفس و شتدّت وجتودي آن و تضتعيف تعلّتق آن بته بتدن استت بترخالف
دیدگاهي که پزشکان دارند و با ضعف این تعلّق ،بدن به ضعف گرائيده و قطع تعلّق کامل از بتدن
همان مرگ است ( .مالصدرا ،1891 ،ج ،8ص  .)32 -31و با ورود انسان به عالم نفوس ،قوه خيال
به دليل عدم توجه به بدن عنصري ت ویت ميشود .مرحوم آخوند ،این قوا و توانمندي را در عتالم
طبيعت براي اص اب کرامت و در آخرت براي عامه مردم ،اعم از سعدا و اش يا ،م ق ميدانتد .و
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تنها تفاوت را در این دانسته که سعدا به جهت صفاي باطن و صافي درون و تعادل اختالق ،قترین
نعهم و کَرَم متعالي چون حور و قصور و حوض و شراب طهور خواهند بود .اما جلتيس اشت ياء بته
جهت خبل و فساد درون و کني و ناپسندي عادات ،آالمي همچون ج تيم و زقّتوم و ع تارب و
حيات خواهد بود زیرا طبق فرمایش الهي ،مشمول آیه "فمن یعمتل مث تال ذره خيتراً یتره – فمتن
یعمل مث ال ذره شراً یره" (زلزال ،آیه  )9 -7خواهند بود ( .مالصدرا ،1392 ،ص .)316 - 313
صدرالمتألهين معاد م ّق در یوم ال يامه را همين موجود م سوس عالم طبيعت ميداند" :ال قّ
انّ المعاد هو بعينه بدن االنسان المشخ

الذي مات باجزائه بعينها ،المثله ،ب يل لو رآه احد ی تول

بعينه فالن الذي کان في الدنيا"( .مالصدرا ،1391 ،ص  )481و (مالصدرا ،1891 ،ج ،8ص - 274
.)273
وي پس از بيان اصول یازده گانه در اسفار و یا هفت گانه در شواهد الربوبيه ،نتينه ميگيرد که
با فرض ب اي نفس ،اختالف ماده در ن وه وجتود و ستایر خصوصتيات متذکور ،خللتي در ب تاي
شخ

مُعاد و تشخّ

او وارد نمي گردد و شخ

مُعاد در قيامت عيناً همان شخصي استت کته

در دنيا ميزیسته .پس جوهر و ذات انسان مومن یا کافر در دنيا و آخرت یکتي استت و بتا شتکل
گيري پيکر متفاوت ،روح آن ت وّل نمي یابد ( مالصدرا ،1392 ،ص .)316-311
ارتباط وجود ذهني با معاد جسماني و روحاني
واضع حکمت متعاليه ،پس از بيان اوصافي در اهميت صور ذهني کته بته آنهتا وجتودي در غالتب
ذهن بخشيده و آنها را مخلوق نفس ناط ه آدمي دانسته و براي آن در صورت قوّت و شدّت نفس،
ت ّق عيني هم ل اظ نموده است ،به ذکر بياناتي در خصوص قوه خيال که یکتي از قتواي مخلّ ته
نفس آدمي است پرداخته و در اثبات آن ،مطالب در خور توجهي عرضه نموده است.
وي با بيان اصولي که در باب تنرّد خيال عرضه نموده است ،بر این م صود بوده که بته اثبتات
توانمندي قوه خيال نائل شود .وي به این نتينه نهایي دست یافت که قوه خيال پس از مرگ بتدن،
نيز به صورت مست لي باقي است و به ادراک صور جزئيه و مادیات ميپردازد ،همانگونه که در دنيا
به ادراک ميپرداخت .وي با استناد به قدرت خارق العاده خيال خلّاق ،به این باور دست یافت کته
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هر کس کيفيت سطوت و هيبت ملکوتي را در قوه خيال پذیرفت ،باور ميکند که نيات و خواستته
ها ،صورت خارجي ميیابند .و به منظور ت کيم اعت اد خویش ،از برختي معنتزات اوليتاي الهتي
استفاده مي کند و آن دسته امور را به واسطه همت فعال آن اعاظم ،و توستم قتوه خيتال ایشتان در
عالم خارج ميداند و این فرایند ،همان خالقيت خيال در آخرت است چرا که نفس به وستيله قتوه
خيال ،صور جزئي و جسماني را در دنيا ادراک کرده و حتي مدرکات آنها را بعد از مترگ بتا ختود
ميبرد ،و با ت رّک در حيات دنيوي ،ملکات روحاني و اوصاف شتيطاني را کستب متيکنتد .و بتا
اکتساب این اوصاف ،ت وّل جوهري ميیابد و سپس به صور نفساني و باطني مصوّر خواهد گشت
(مالصدرا ،1891 ،ج ،8ص .)266
هم چنين وي خواب و اغماء را دليلي بر تنرد برزخي نفس دانسته است؛ لذا در عالم طبيعت
به واسطه اشتغاالت طبيعي بابِ عالم دیگر گشوده نيست و تنها در خواب است که با بستته شتدن
ابواب مشغله هاي طبيعي ،روزنه هاي ورود به عالم دیگر باز ميگردد ( .عبدالغني اردبيلتي،1391 ،
ص  .)319هر چه طهارت نفس ،پاک تر و مراقبه آن شدیدتر و سخنش راست تر و فعلش صتادق
تر باشد ،منامات و مکاشفاتش تمام تر است و روزي واسعتري خواهد داشت .آنگونه که نفس پاک
یوسف پيامبر ،قوّت خوابهاي صادقه را به او بخشيد و این توانایي به ن وي است که تمثّتل آن بته
کمک قوه خيال است( .حسن زاده آملي ،1398 ،ج ،2ص  .)369-363وي حتي در بيان منشأ لذت
و الم اخروي ،تأثير کمال قوه نظري و عملي را در ص ع دروني نفس شرح داده و منشأ صتور التيم
اخروي را نفوس اش ياء دانسته است (مالصدرا ،1361 ،ص.)171
با همه توانمندي هایي که ميتوان براي نفس ذکر نمود ،ليکن قوه مخلّ ه نفس در این دنيا تنهتا
قادر به ایناد صور ذهني که از وجود ذهني نيتز برخوردارنتد ،متيباشتد؛ گتر چته نفتوس طيتب،
همانگونه که اشاره گشت از این امور مستثني هستند .ولي با ت ق معتادین و بازگشتت نفتس بته
اصل خویش ،آن هيبت و قدرت ملکوتي او که موحّد ح ي ي عالم در او به ودیعه نهاده است تمتام
و کمال به او بازگردانده ميشود و دیگر همچون صور ذهنيه دنيایي که از وجود عينتي و ختارجي
بهره اي نداشته ،نيست؛ بلکه نه تنها وجود آن موجودات ،عيني است ،ليکن عتين صتور استت بته
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طوریکه اگر در این عالم انشاء ميشد همان صور ذهنيته اي استت کته در حتال حاضتر در کمتال
ضعف است و به جهت ن صان ،آن را گاهي موجود به حساب نمي آوریم و ایتن از ضتعف عتالم
صغير و به تعبيري ،خود نفس است ( .عبدالغني اردبيلي ،1391 ،ص .)248
ت ق قوه خالّقه در معاد جسماني ،همان بازگشت مندد نفس آدمتي استت ،آنگتاه کته نتداي
صور اسرافيل از منزلگاه جسماني خویش برمي خيزد و مت ير و متعنّب  ،به ختویش متينگترد و
بدن تنزیه شده خویش را ،عيناً حاضر ميیابد (.یس.)33 ،
و پس از برگزاري دادگاه عدل الهي ،آالم و لذات واصله را که نفس خالّقه در شکل گيتري آن
ن ش اساسي داشته ،ادراک ميکند .گرچه ت ّق این توانایي ها در معاد روحاني ،به صتورت ع لتي
و باطني است و آالم آن نيز همان دست نيافتن به عمق معاد روحاني و عدم ادراک آن است که این
تنها براي نفوس ناط ه ناقصه حاصل ميگردد.
نتيجه
همانطور که بيان گردید خداي متعال ،نفس انسان را بدان گونه آفریده که داراي قتدرت بتر ابتداع
صوري است غایب از حواس ،و از نمونه هاي این صور ،صور خياليه اي است که صتادر از نفتس
است به واسطه قوه خياليه ،فلذا براي این صور وجودي عينتي نمتي تتوان در نظتر گرفتت و تنهتا
موجودیت صور حاصل از نفس ،وجود ذهني است و اال هر صاحب دیده سالمي آن را مشتاهده و
یا لمس مينمود .و ضعف وجودي این صور خياليه و قلّت تاثير آنها در خارج ،تا زماني استت کته
نفوس ناط ه در این عالم حضور دارد و اشتغال به امور مادي در آن هویداست .ليکن تنها زماني که
شرایم مناسبي فراهم گردد و در نفس عزمي قوي و همّتي عالي پدید آیتد و کليته قتواي نفتس در
قوه مخيله من صر گردد ،به مراتب صوري قوي تر از صور م سوساتي است که در این جهتان آن
را احساس ميکنيم و در اینصورت نفس به قدرت واقعي خویش دست ميیابد .گرچته بتا ت ّتق
معادین و حضور در پيشگاه معبود یگانه ،این توانمندي بدون هيچ کم و کاستي براي همه م صّتل
گشته و بدن اخروي خویش را به قدرت الهي زنده و حي خواهيم یافت و این تنها بتراي توانتایي
هایي است که رب االرباب در نهاد نفوس ناط ه نهاده و ایشان را مثالي براي ذاتش قرار داده است.
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