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حشر موجودات از منظر مالصدرا
هادي واسعي ،فهیمه مرادي زاده



(تاریخ دریافت5921/29/92 :؛ تاریخ پذیرش)5921/29/92 :

چکیده
حشر موجودات و چگونگى آن ،از مسائل كالمى -فلسفي است كه متكلّمان و فالسفه مسلمان بدان مىپردازند و بيان مىكنندد كده اداوندد در
قيامت كبرى ،انسانها را زنده مىسازد و جزاى هر كس را مىدهد .جریانشنااتي حشر موجودات و زندديي پدس از مدرن آنچندان پيييدده و
دشوار است كه آراء متفكران در باره آن ،بيش از آنچه كه در باره آغاز جهان و مبدأ عالم دچار دشواري باشدد ،بده ابهدان ،نابسداماني و پریشداني
براورد كرده است؛ زیرا نه تنها مادیون و منكران مبدأ عالم ،پایاني براي جهان قائل نبوده و منكر معادند ،بلكه براي از معتقدان به مبدأ عدالم و
مؤمنان به آفریديار جهان نيز ،درباره «حشر» در قيامت تردید داشته و آن را نامقبول قلمدداد كدردهاندد .مالصددرا فيلسدوم مسدلمان ،از جملده
اندیشمنداني است كه در این عرصه قلم زده و بر اساس مشرب فلسفي اویش به تبيين و تحليل حشر موجودات پردااتهاست .پژوهش حاضر در
صدد بررسي حشر موجودات از دیدياه مالصدرا ميباشد .به همين منظور بعد از بيان چارچوب مفهومي موضوع تحقيق ،هستيشناسي ،چيستي و
حقيقت نفس ،تناسخ و اقسان آن از دیدياه مالصدرا و همينين اصول هفتيانه ایشان براي اثبات معاد روحاني -جسماني ،مدورد جسدت و قدرار
يرفته است .نتایج حاصل از پژوهش نشان ميدهد كه مالصدرا معتقد بوده است نفوسي كه حيات معقول دارند و توانستهاندد در زندديي ادود از
بند امور مادي رهایي یافته و ادراكات عقالني داشته باشند ،پس از مرن نيز به جهان معقول ميروند و از فيوضات انوار الهي متنعم و بده كمدال
حقيقي نائل مييردند« .نفوس عالِم مبراي از يناه و كدورت» به نظر مالصدرا در این يروه قرار دارند .در باره حشر موجودات دیگر غير از انسان
مالصدرا از حشر همه موجودات در قيامت ،با تكيه به آیات و روایات دفاع و جانبداري مي نمایندد و معتقدد اسدت كده همده موجدودات اعدم از
مالئكه ،انسان ،جن و اعم از نباتات و جمادات ،معاد و حشر دارند .ایشان ،تاكيد دارد كه حكمت و اتقان صنع الهي اقتضا دارد كه انسان با جميدع
قوا و جوارح اویش محشور يردد؛ زیرا براي نفس بر حسب هر حالت و صفتي كه در دار دنيا اكتساب نموده است ،پاداش و یا كيفري است الزن
و حتمي.

کلیدواژگان
حشر ،معاد ،مالصدرا .موجودات ،نفس.

 استاديار گروه فلسفه ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ايران
 نويسنده مسئول :دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه و حکمت اسالمی ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ايران
رايانامهK.moradizadeh@gmail.com :
 اين مقاله برگرفته از پاياننامه ای برای دريافت درجه کارشناسی ارشد با عنوان «حشر موجودات از منظر ابن سينا ،شيخ
اشراق و مال صدرا» می باشد.
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مقدمه و بیان مسأله
آموزههای دينی و تعليمات الهی بسيار فراتر از فهم و دانش بشری و درعينحاال از حقانيات کاما
برخوردار است؛ اگر چنين نبود لزوم وحی و ارسال رس منتفی میگرديد .اما انسان به فراخور عقا
و دستاوردهای دانش بشری به برخی از رازها و اليههای باطنی اين تعاليم دست يافته است .در اين
ميان فلسفه که يک دانش کامالً عقلی و برهانی است ،در تبيين علوم الهی و ارائه دالي عقلی جايگاه
ويژهای دارد .آن چه در اين مقاله مورد بحث قرار گرفته است موضوع حشر و معااد مایباشاد کاه
يکی از مباحث مهم فلسفی است که مورد بررسی و قاب توجه فيلسوفان میباشد .حشر و معااد در
دين مبين اسالم يکی از اصول دين به حساب می آيد که اکثريت قريب به اتفاق ،منکار آن را کاافر
میداند .عمده ترين بحث در مورد معاد ،معاد انسان است که آيا به نحو جسمانی است ياا روحاانی
و يا هر دو؟ حال بحث در اين است که بقيه موجودات زنده و غيره زنده که جماادات مایباشاند،
چگونه محشور میشوند؟ حشر حيوانات به چه نحو است؟ آيا مانند انسان حشرونشر میشوند ياا
نه با انسان تفاوت دارد يا اصالً حشرونشر ندارد؟ و آيا حشرونشر فقط مخصاو

انساان اسات؟

در اين رابطه ،مایخاواهيم ايان مسا له را در ايان پاژوهش از ديادگاه فيلساوب بازرس اساالمی
«مالصدرا» ،مورد بررسی قرار دهيم .بنابراين ،در کنار سااال اصالی تحقيا  ،کاه عباارت اسات از
«حشر موجودات از ديدگاه صدرالمت لهين چگونه اسات»؟ ساااالت فرعای باه شارر زيار مطارر
میباشد:
 حقيقت و اقسام حشر چيست؟ آيا از ديدگاه مالصدرا حشر موجودات غير از انسان ممکن است؟بنابراين هدب از اين تحقي  ،تبيين ديدگاه مالصدرا در مورد حشر موجودات میباشد تا روشن
گردد که آيا حشر موجودات امر ممکن است يا خير؟
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مفهومشناسي
حشر

حشر ،در لغت به معنای جمع کردن مردم در روز قيامت آمده است (ابن منظاور5041 ،ق.)594 :

5

حشر ،يکی از نامهای قيامت است که در قرآن يک بار آمده ،و کلمات هامخاانواده حشار ،حادود
سی بار به کار رفتهاند .پس ،حشر ،در لغت ،به معنای برانگيختن ،زنده کردن ،گاردآوردن و رانادن
است (مصطفوی.)226 :5634 ،

اَّلل يف أَ هَّيٍم مع ُد ٍ
ْي فَ ِ ْم ََْ ِ
ودات فَم ْن تَ َع هجل يف يَ ْوَم ْ ِ
َْ
َ َْ
مرحوم طبرسی ،در مجمعالبيان ذي آيه « َو اذْ ُك ُروا هَ
َ
َ
اَّللَ َو ْاََ ُموا أَنه ُك ْم ِلَْْ ِ ُُْت َش ُرون» (بقره )246/گفتاه« :واحلش ر :مج الق وم
َو َم ْن ََتَ هخَر فَ ِ ْمَ َََْْ ِ لِ َم ِن اتهقى َو اته ُقوا ه
م ن ك ل يةْ ىل ِك مك ن .واحملش ر :املك ن ال حي رش رون فْ » (الشايخ الطبرساای )12 :5051 ،؛ حشار ،گاارد
آوردن قوم است در يک مکان و محشر :مکانی که در آن موجودات محشور میشاوند (الطريحای،

 .)232 :5053بنابراين ،واژه «حشر» ،جز در باره جماعات و گاروه بکاار نما رود .خادای تعاالی
ِ ِ
میفرمايد« :و ابْ َع ْ ِ
ت»
وُ ُة ِش َر ْ
ين» (شاعرا َ « ،)63/والطهْْ َر َْح ُش َوة » ( َ « ،)59/و ِذَا الْ ُو ُة ُ
ث يف الْ َم داِ ِن ة ِ ِر َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ا و الطه ِْ
ِ
(تکويرِ« ،)1/لَهول ْ
احلَ ْش ِر م نَََ َْ ُْ ْم أَ ْن رَُْر ُا وا» (حشارَ « ،)2/و ُةش َر ل ُُ َْْم َن ُاَُ ُ
ودمُ م َن ا ْ ِن َو ْاسنْ ِ َ
فَ ُه ْم يُ َوزَُو َن» (نم  ،)51/و در وصف قيامت نيز ،گويادَ « :و ِذا ُة ِش َر الَه ُ ك نُوا َمُ ْم أ ََْ دا » (احقااب،)3/
ِ ِ
ِ ِ
َة دا» (کهاف )01/و قيامات هام -ي وم
«فَ ََُْ ْح ُش ُرُُ ْم ِلَْْ َمجْع » (نسا َ « ،)512/و َة َش ْر ُ
يُ ْم فَ َ ْم نُد د ْة م َْ ُه ْم أ َ
احلَ ْشر و يوم البعث -ناميده شده است (اصفهانی.)559 :5040 ،

مس له حشر موجودات در اصطالر و بحث از چگونگی آن ،يکی از مساائ کالمای و مايهبی
است که فالسفه اسالم آن را مورد بحث قرار داده و مراد از حشر ،در کاربسات انديشامندان ،ايان
است که :در قيامت کبری ،مجدداً بندگان خدا (انسانها) زنده شوند و به زندگی جاويد خود اداماه
 .5ابن منظور در لسان العرب مینويسد« :احلَ ْشُر :مج الَ يوم القْ مىل .و احلَ ْشُرَ :ة ْشُر يوم القْ مىل .و امل ْح َشُر :اجملم ال حي رشر ِلْ
َ
القوم ،و ك لك ِذا ةشروا ِك بَد أَو ُم َع ُْ َكر أَو حنوم» ابن منظور ،ابوالفض محمد بن مکرم ،لسان العرب ،نشر ادب الحوزة،
قم5041 ،ق ،ج،0

.594
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دهند ،آنان ،که گناهکارند هميشه معيب باشند و آنان که سعيدند ،مانعم باشاند .صااحبان ادياان و
متکلمان ،مس له حشر را به همين طري بيان میکنند و براهين و دالي آنها همه مثبت حشر انسان
است (سجادی.)163 :5633 ،
ابن رشد ،میگويد :اولين کس يا کسانی که قائ به حشر اجساد شدند انبيا بنیاسارائي بودناد
(ابن رشد .)124 :2443 ،ابنسينا ،مینويسد :از نظر تهانوی« ،معاد» زير مادة حشار ذکار مایشاود.
حشر ،به معنای گردآمدن مردم در روز قيامت است« .حشار» ،باا فاتو و ساکون شاين معجماه در
صرب ،به معنای بعث و معاد است .بعث و حشر و معاد ،الفاظ مترادب هستند .باا اشاترال لفظای،
بر معاد جسمانی و روحانی اطالق میگردد .قائلين به معاد جسمانی باهم اختالب دارند در اينکاه
خداوند اجزای اصلی بدن را از بين میبرد و دوباره آن را .تفاوت حشرونشر در اين است که حشر
در لغت به معنای اخراجی جماعتی از مقرشان است و سوق دادن آنان برای مباارزه و واژه حشار،
در عرب شرع اختصا

يافته است باه اخاراج مردگاان از قبرهايشاان و ساوق دادن آناان بارای

حسابوکتاب .اما نشر به معنای زنده شدن مردگان بعد از مرس آمده است برمیگرداناد (تبريازی،
.)51-53 :5622
معاد

معاد در لغت ،به معنای :سر منزل ،مقصود ،رستاخيز ،بازگشت به جهان ديگر ،جای بازگشت ،حج،
مکه ،بهشت آماده اسات (ساياه .)630 :5611 ،در قاامو

آماده اسات« :املع داآلخر واملرا واملي »

(فيروزآبادی ،)623 :5041 ،معاد آخرت ،بازگشت و هنگام و جايگاه آن است .در مختارالصحار در
باب معاد گفتهشده« :املع د ابلفْح املرا واملي  ،واآلخ ر مع دا َ » (رازی ،بی تا ،)634 :معاد با فاتو باه
معنای بازگشت زمان و مکان است ،و آخرت معاد خل است.
در اصطالر فلسفه و کالم مراد از معاد ،در کلمات متکلمان و فالسفه ،بازگشات انساان اسات
بعد از مرس و رجوع است به حيات اخروی ،تا پاداش و يا کيفر اعمالی را که در ايان دنياا انجاام
داده ،ببيند (آشتيانی .)65 :5619 ،ابنسينا ،در االضحوية مینويسد :معاد ،به معنای مصاير ،مرجاع و
آخرت است .در معاجم عربی مترادفات معاد عبارت است :بعث ،نشور ،حشر ،قيامات ،حسااب و
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آخرت (تبريزی .)56-50 :5622 ،الهيجی میگويد «مراد از معاد در شارع ،بازگشات انساان اسات
بعد از موت به حيات و به جهت ديدن جزای عملی کاه پايش از ماوت از او صاادر شاده اسات
(الهيجی.)22 :5612 ،
مالصدرا در تعريف معاد میگويد :معاد ،به معنای عاود و رجاوع چيازی باه حاالتی کاه از آن
خارج شده بود همان طور که گفته میشود :هر شی به اصا خاودش برمایگاردد .ايان از معاانی
اضافيه است که تحت مقولة مضاب واقع شده است ،و از اين جهات معرفات معااد باه ساه چياز
متوقف است :کسی که برای او معاد است ،و موجودی که از طرب او معاد است ،و چيزی کاه باه
طرب او معاد است (شيرازی ،بی تا .)292 :بناابراين ،مالصادرا از معااد ياک تعرياف متفااوت باا
ابنسينا ارائه داده که به معاد جسمانی نزديک است.
موجود

واژه موجود که جمع آن موجودات است ،در کاربست انديشمندان از معانی اولی و بديهی شامرده
شده و تعريف آن دشوار قلمداد گرديده است .ابنسينا میگويد :موجود را نمیتوان توسط چيازی
غير از اسم شرر داد؛ زيرا موجود ،خود اص اول هرگونه شرحی است ،پس خود آن را نمایتاوان
شرر داد ،بلکه صورت آن بدون واسطه داخ ذهن میشاود .اماا عليارغم دشاواری تعرياف واژه
موجود ،در زبان انديشمندان به معانی مختلف به کار میرود که به نمونههای از آن اشاره میگاردد
(صانعی:)325 :5633 ،
الف .يعنی صادق و آن چيزی است که در ذهن به همان صورت باشد که در خارج باشد؛
ب .موجود به چيزی اطالق میشود که دارای ذات و ماهيت خارج از ذهن باشد؛
ج .به هر يک از مقوالت دهگانه موجود گفته میشود؛
د .موجود بر نسبت اطالق میشود که محمول را در ذهن به موضوع ربط دهد؛
ه .موجود به معانی گفته می شود که قائم به ذهن است و در اشايا خاارجی مصاداق بارای آن
نيست؛ و
ی .موجود ،مترادب هويت است.
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ابنرشد میگويد :هويت ،بر اسا

ترادب بر معنای اطالق میشود که موجود به آن معنا به کار

گرفته میشود و نيز ،ابنرشد و ابنسينا ،موجود را مترادب واحد نيز ،خواندهاند .ابنرشد میگوياد:
هر چه موجود است ،واحد است و هر چه واحد است موجود است .ابانساينا نياز ،در ايان ماورد
تاکيد میکند که :هر چيزی که بتوان عنوان موجود را بر آن اطالق کرد ،میتوان عنوان واحد را نياز
بر آن اطالق کرد (المکتبة المرتضويه .)26 :5630 ،بنابراين ،حاصا ساخنان فيلساوفان در معناای
موجود اين است که موجود عبارت است از :آنچه که در ذهن ياا در خاارج بابات باشاد و شاام
همهای موجودات از قبي انسان ،حيوانات ،نباتات و جمادات میگردد.
نفس

نفس در دانشلغت ،به معنای رور ،و يا حقيقت شی بهکاررفته است (ابان احماد ،بای تاا.)214 :
راغب ،در مفردات نيز ،مینويسد :نفس ،همان جان و رور است .واژه «نفس» ،در حقيقت مشاترل
معنوی است و به معانی متعدد به کار گرفته میشود؛ از جمله :جسد ،خاون ،شاخا انساان ،ذات
شی  ،عظمت ،عزت ،همت ،عزت نفس و اراده .بياان حقيقات چيساتی نفاس ،باه اعتاراب اکثار
انديشمندان مشک و دشوار است .به همين دلي است که فيلسوفان از نفس تعريفهای متفاوت و
مختلف ارائه نمودهاند:
الف .افالطون گفته است :نفس ،جسم نيست ،بلکه جوهر بسيط است و محرل بدن است؛
ب .ارسطو گفته است :نفس ،عبارت است از کمال اول برای جسم طبيع آلی؛
ج .ابنسينا ،با قرين سازی نظر افالطون و ارساطو در تعرياف نفاس مایگوياد :نفاس جاوهر
روحانی؛ (نظر افالطون) و کمال اول برای جسم طبيعی است از اين جهت که تولد و رشاد
و تغييه دارد (نظر ارسطو) (اين نفس نباتی است) ياا از ايان جهات کاه مادرل جزئياات
است( ،نفس حيوانی) يا از اين جهت که افعال خود را با ادرال و اختيار انجام میدهد.
د .شيخ اشراق در تعريف نفس میگويد :نفس ،حقيقت ادراکی و هاويتی ناوری دارد و چناين
هويتی اساساً بسيط بوده و از هرگونه ترکيب مبراست .بنابراين ،سراسر وجود نفاس ،جاز
ادرال و نور چيزی نيست (يزدان پناه.)0 :5629 ،
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ه .مالصدرا ،هر يک از اقوال گفتهشده را حم بر معنای خاصی مینمايد و خود در مقام بيان و
تحلي ماهيت نفس میگويد :نفس ،در اصطالر فلسفه ،تحت عنوان کلمه جوهر و مقوالت
بيانشده و نفس ،جوهرى است که ذاتاً مستق بوده و فعالً متعل به اجساد و اجسام است.
و خداوند متعال موجودات را به ترتيب و نظام احسن از اشرب به احاس آفرياده اسات و
عنايت او ايجاب میکند که همواره به موجودات فاي
موجودات به واسطه استفاضه از ذات مفي
اين في

برسااند و فاي

او دائام باشاد و

همواره در تکام و سير ال الکمال باشاند ،و

 ،به ترتيب از اشرب به احس نزول و افاضه م شود و واساطه ايصاال فاي

باه

اجسام و صور طبيعيه ،اجرام فلکی م باشند (سجادی.)092-099 :
بنابراين ،نفس ،هرچند در نزد کاربرانش معاانی متفااوت دارد و برخای آن را ماادی دانساته و
گروهی آن را مجرد و برخی ديگر ،مجرد -مادی ،میتوان گفت :نفس ،اگرچه متص به بدن است،
اما حقيقتی متمايز از آن است؛ زيرا نفس مادی نيست ،چون جوهر آن فکار اسات و دارای امتاداد
نيست و نيز دارای خو

مادی که بدن مرکب از آنهاست نيز ،نمیباشد.

مراتب نفس

اص و بنياد جهان «وحدت» و «حرکت» است .همانطور که نفس ما جهان بدن ما را تدبير میکند،
نفس جهان نيز ،جسم جهان را مديريت مینمايد .جان جهان ،مترادب نفس ک است و نفاس کا
در مقايسه با عق ک  ،مجموع جوهرهای غير جسمانی است که اين جواهر ،بر اسا

اختيار عقلی

اجسام آسمانی را تدبير میکنند و به حرکت در میآورند؛ زيارا دياده مایشاود کاه در ايان عاالم
اجسامی است که منش صدور آباری خا

میباشند و آن آباار ،يکساان و واحاد نيساتند؛ مانناد:

تغييه ،رشد ،توليد ،حس و حرکت که آبار ماده اولی نيستند؛ چون آن ماده ،قابليت مح

است ،و

محصول صورت جسميه ،نيز نمی باشد؛ چون آن آبار ،مشترل در بين همه اجسام اسات و اجساام
در آبارش يکسان نمیباشند .در نتيجه ،بايد در اجسام مبادی ديگری غير از جسم و صاورت باشاد
که در هر يک ،منش آبار خا
ديگر.

به آن است و آن مبادی و منش آبار ،تنهاا نفاس اسات ناه چيازی
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از اينرو است که مالصدرا میگويد :نفس را حيثيات متعدد است که بر حسب آن حيثياات باه
اسامی مختلف ناميده میشود؛ مانند« :قوت»« ،کمال» و «صورت» .نفس ،قوت ناميده میشاود از آن
جهت که «تقوحي ََي الفع ل ال حي ُ و الْحري ك و ََ ى النفع ل م ن الي وة احملُوع ت و املعق ولت» کاه ادرال
باشد .و صورت ناميده میشود نسبت به مادهای که حال در آن است کاه از مجماوع صاورتهاای
نباتی و يا حيوانی پديد میآيد و کمال ناميده میشود ،از آن جهت که موجب کمال نوع است.
بنابراين ،نفس واحد است و دارای مراتب مختلف که ذيالً به آن مراتب اشاره میگردد:
الف) نفس نباتی :نفس نباتی ،در کاربست انديشمندان و فالسفه قديم عباارت اسات از :کماال
اول برای جسم طبيعی آلی از اين جهت که دارای تولد ،رشد و تغييه است .بنابراين ،نفس
نباتی دارای سه قوهای :غاذيه ،ناميه ،و قوه مولده است.
ب) نفس حيوانی :نفس حيوانی عبارت است از کمال اول برای جسم طبيعی آلی ،از اين جهت
که چنين مدرل جزئيات و متحرل به اراده است و دارای دو قاوه :محرکاه و قاوه مدرکاه
میباشد که قوه محرکه خود بر دو قسم :فاعله و باعثه است که قوه باعثاه دارای دو بخاش:
شهوانی و عضبی است .قوه فاعله ،قوهای است کاه در اعصااب و عضاالت پراکنادهاناد و
میتواند عضالت را به حرکت در آورد.
قوه مدرکه نيز بر دو قسم تقسيم میشود :قوهای که از داخ درل میکند و قوهای از خارج
درل مینمايد .مدرکهای خارجی عبارت اسات از :حاوا
مدرل باطنی عبارت ست از :حوا

پانجگاناهای ظااهری و قاوهای

باطنی .بنابراين ،نفس حيوانی مترادب اسات باا نفاس

حاسه يا حس کننده (المکتبة المرتضويه.)30 :5630 ،
ج) نفس انسانی :مالصدرا ،نفس انسانی را چنين تعريف میکند« :و ُ ى كم ل اول ُ م عبْع ى ك
م ن اه ك م ي دة الم وة الكَْ و يفع ل الف َْ ل الك َِ ىل ابلخْْ ة الفك ر و الع َْب

ابل رأ »

(شيرازی .)256-251 :نفس ،کمال است برای جسم ،لکن برای آن ،دو کمال اسات :کماال
اول نفس ،آن چيزی است که نوع به واسطه آن ،نوع میشود؛ مانند شک بارای شمشاير .و
کمال دوم نفس ،آن چيزی است که تابع نوعيت چيزی است از آبار آن؛ مانند برندگی برای
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شمشير و تميز و احسا

و حرکت باالراده برای انسان ،که ايان ناوع کمااالت باانویاناد.

پس ،نفس ،کمال اول است برای جسم و اين جسم اعم از جسم طبيعی و صاناعی نيسات،
بلکه مراد جسم طبيعی است که «ييدة ََ كم لت الن نوي » به واسطه ابزار که کمک کننده بار
صدور افعالاند (سجادی.)144 :5619 ،
روح

رور در نزد کاربران اه لغت به بنياد و مايهای زندگی و اسم جان(نفس) به کار گرفته شده اسات؛
زيرا به اعتقاد آنان نفس ،بخشی از رور است و آغاز زنادگی اناداموار و انفعاالی اسات .رور ،در
قرآن به چند معنا بهکاربرده شده است که عبارتاند از :موجب زندگی جسم و بادن ،امار ،وحای،
قرآن ،رحمت ،و جبرئي  ،اما در اصطالر نيز ،رور ،به چند معنا به کاربرد دارد که عبارتاند از:
الف .رور؛ يعنی هوای که در البالی اعضای بدن موجود جااندار و منافاي آن ،در رفاتوآماد
است؛
ب .رور ،آغاز زندگی در بدن است؛
ج .رور ،مترادب نفس فردی است؛
د .رور ،جوهر عاق است که ذات خود را درل میکند؛ از آن جهت که مبدأ تصورات است؛
و .رور ،عبارت است از قوه تعق و تفکر در مقاب احسا ؛
ه .رور؛ يعنی جوهر و ماهيت هر چيز؛
ی .رور ،مظهر ذات خداوند است.
فيلساوفان نيااز ،در معنااای رور ،اخااتالب نظاار دارنااد .برخاای ،گفتااهانااد :رور و نفااس باااهم
متفاوت اند؛ زيرا اوالً ،نفس به معنای جوهر فرد است و بانياً ،مفهوم نفاس باینيااز از مفهاوم رور
است و بالثاً ،قلمرو نفس گستردهتر از قلمرو رور است و رابعاً ،نفس جز رور است و در مقابا ،
گروهی ديگری گفتهاند :اين دو ،يک چيزند؛ چون ما نفس و رور را به جای ياکديگار اساتعمال
مینماييم (صانعی.) 361-362 :5625 ،
مس له رور است هم از لحاظ ماهوی و هم وجودی مورد بحث و تحقي فالسافه قارار گرفتاه
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است .در مس له اول که بحث در مورد رور از لحاظ ماهوى باشد اقوال و آراى پراکنده و مختلفا
اظهارشده و تقريباً هيچکدام مس له را به طور تحقي و قطع حا نکاردهاناد .شارايع نياز در ماورد
وح ِم ْن أ َْم ِر َةِب».
چگونگی ماهيت رور ساکت شدهاند چنان که در قرآن مجيد است« :قُ ِل ُّ
الر ُ
آن چه براى اه نظر مسلم شده است ،آن که غير از اعضا و جوارر و ابادان ماادى امار ديگار
هست که منش احساسات و ادراکات و تعقالت و حرکاات و ساکنات و فعا وانفعااالت ارادى و
غيره است .و اين امر مسلم است که منش ادرال و تعقالت و احساسات و آبار و خوا

ديگر در

تمام موجودات يکسان نيست .و اين امر نيز مسلم است که هر يک از موجاودات را آباار خاصا
است که موجب امتياز آنها از يکديگر است .از اين جهت براى رور و نفس اقسام و انواع قائا
شدهاند (نفس جمادى ،نبات و حيوان ) فالسفه عموماً قائ به سه امرند قلب -رور بخارى ،نفاس
يا رور مجرد و گويند قلب عبارت از جسم لطيف صنوبرية الشک اسات و مرکاب رور بخاارى
است که رور حيوان است و منش حيات و حس و حرکت اسات و در تماام حيواناات هسات و
سارى در تمام اعضاى بدن است و رور بخارى مرکاب نفاس اسات کاه منشا ادراکاات کلياه و
تعقالت بوده و ذاتاً مجرد است .به اين ترتيب رور حيوان برزخ ميان قلب و نفس ناطقه و واسطه
در تعل نفس ناطقه است يا بدان و در مقام تعريف آنها گفتهاند که رور حيوان عباارت از بخاار
لطيف شفاف است که منبع آن تجويف چپ قلب است و واسطه تدبير نفس است و رور انساان
امر لطيف است که مستند عالميت و مدرکيت انسان است و راکب و متعل به رور حياوان اسات
(سجادی.)201 :5619 ،
بنابراين ،رور ،تعريف روشن ندارد و هر کس بر اسا

مشرب فکری خويش به تعريف از آن

همت نمودهاند؛ اما واقعيت اين است که در کاربرد بيشتر اه دانش ،رو و نفس به جای ياکديگار
استفادهشده و گفته شده است که :رور ،چيزی است که در مقاب ماده قرار دارد و ياا رور چيازی
است که در مقاب طبيعت و بدن قرار دارد؛ زيرا رور نمايانگر قوه عاقله ،و بدن نمايانگر تماايالتی
حيوانی است .از اينرو گفتهاند :که بدن دارای تمايالتی است در مقاب و ضد تمايالتی رور.
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تناسخ

تناسخ ،در لغت به معنای انتقال رور آدمی از بدنی به بدنی ديگر پس از مرس است کاه ناام ديگار
آن (التَّقَمُّا) است و به معنای باط کردن ،متداول کردن و پی در پی آمدن نيز ،آمده است .اخياراً
اين لغت را به اين معنا نيز به کار بردهاند که :حادبهاى نيست که تناسخ نيابد؛ يعنی از حالی به حال
ديگر متحول نشود(صانعی.)212 :5625 ،
معنای تناسخ در اصطالر با معنای لغوی آن ،چندان تفاوتی ندارد و به اين معنا است که نفاس،
نظر به عالقه و عشقی که بين جسم و رور وجود دارد ،از بدنی ،بادون فاصاله زماانی ،وارد بادن
ديگر شود .باور به تناسخ بين هندیها و ملتهای ديگر قديم ،رواج يافت .بدين معنا که يک نفس
میتواند وارد بدنهای متعددی؛ مانند :بدن انسان ،حيوان ،و گياه ،شود .غرض از تناسخ ايان اسات
که نفس رنج بيند و آزموده شود تا بدين وسيله نقا آن به کمال مبدل گردد و از تعل به بادنهاا
مجرد شود .معتقدان به «تناسخ» بين «نسخ»« ،مسخ»« ،رسخ» و «فساخ» فارق گياشاتهاناد .باه ايان
ترتيب که نسخ ،عبارت است از انتقال رور از بدن انسان به بدن انسانی ديگر؛ مسخ ،عبارت اسات
از انتقال رور از بدن انسان به بدن حيوان؛ رسخ ،عبارت است از انتقال باه جسام نبااتی؛ و فساخ،
عبارت است از انتقال به جسم معدنی.
ادراک

ادرال ،در لغت به معنای پيوستن و رسيدن اسات .چنانکاه :ادرل الشای  :وقات آن رسايد .ادرل
الثمر :رسيده شد .ادرل الولد :بالغ شد .ادرل الشی  :به آن پيوسات .ادرل المسا لة :آن را دانسات
ادرل الشی ببصره :آن را ديد .کسی که چيزی را ببيند و اطراب آن را مشاهده کناد ،گويناد آن را
ادرال کرد.
در اصطالر فلسفه اسالمی ادرال به چند معنا بهکاررفته است:
الف .به معنای حصول صورت شی در عق  ،خواه شی ميکور مجرد باشد ياا ماادی ،جزئای
باشد يا کلی ،حاضر باشد يا غايب ،يا اينکه در ذات مدرل حضور يابد ياا در ابازار حاس
او.
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ب .برخی ،از فيلسوفان معنای ادرال را محدود کرده و آن را فقط به احسا

اطالق مایکناد.

در اين صورت ،ادرال اخا از علم و قسمی از آن است.
ج .برخاای ديگاار ،معنااای ادرال را گسااترش داده و آن را بااه معنااای حضااور صاورت ذهناای
به کاربرده و يا آن را به معنای کمالی که در نتيجه کشف صور ذهنی در عق توساط برهاان
به دست میآيد ،بهکاربرده است .اين کمال ،افزايشی است بر آنچه از مجموعاه حاوا

در

ذهن حاص میآيد که ادرال ناميده میشود.
در اين باور ،ادرال ،چنانکه شام حس ،خيال ،وهم و عق اسات ،معرفتای بااالتر از معرفات
عقلی را نيز ،شام میشود و آن معرفتی است که نتيجه کشف باطنی است و ادرال ذوقای
و حدس (شهودی) ناميده میشود.
د .در اصاطالر صاوفيان ،ادرال ،دو ناوع کاربساات دارد :گااهی ماراد از ادرال ،ادرال بساايط
میباشد که عبارت است از ادرال وجود ح تعاال باا غفلات از خاود عما ادرال و از
اينکه شی مدرل ،وجود ح است .و ياا مقصاود از ادرال ،ادرال مرکاب مایباشاد کاه
عبارت است از ادرال وجود ح تعالی با علم به خود ادرال و آگااهی باه ايانکاه شای
مدرل ،وجود ح است(صليبا.)526 :
هستيشناسي و معاني آن نزد مالصدرا
بحث وجودشناسی يکی از عمي ترين مباحث در حوزه مابعدالطبيعه است .اين بحث کاه از آغااز
عصر تفکر فلسفی يکی از مهمترين مباحث فلسفی شناخته میشد ،از شروع دوره جديد در حاوزه
فکری غرب رفتهرفته با بیمهری و بیتوجهی متفکران فلسفی مواجاه شاد،به طاوری کاه در دوره
معاصر کامالً به دست فراموشی سپرده شد و ما امروزه تنها در تعاليم برخای از نحلاههاای فلسافی
جديد ،يعنی در حوزه فلسفه اگزيستانسياليسم ،کم و بيش شاهد ظهور و بروز مباحثی درباره مسئله
1. Ontology
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وجود هستيم .اما در قلمرو فلسفه اسالمی عکس اين جريان روی داده است؛ يعنی ناه تنهاا بحاث
وجودشناسی در سير تاريخ فلسفه کمرنگ نشده و اصالت خود را از دست نداده اسات ،بلکاه بار
عکس هر اندازه اين بحث در بستر تفکر فلسفی به پيشرفته و جلوتر آمده ،پختهتر شده و اصاالت
خود را بيش از پيش باز يافته است ،به طوری که از حدّ تلقی مفهومی در حوزه تفکر فلسفه مشائی
پا را فراتر گياشته و با آغاز تفکر حکمت متعاليه در فلسفه مالصدرا به اوج خود رسيد و به عرصه
مصداق و عينيت تعالی يافت.
هستیشناسی مالصدرا ،در واقع ،شک تکام يافته فلسفه مشا و اشراق است .در فلسفه صدرا،
وجود و حقيقت و نسبت آن دو با انسان ،قوامبخش واقعيتی به نام حکمت متعاليه است .در فلسفه
صدرا ،هستیشناسی ،دست خوش حکمت تعالی جويانه شده است :مالصدرا در ابتدا از طرفاداران
و شارحان اصالت ماهيت بود؛ ولی در نتيجه تعالی فلسفی خود ،حکمت متعاليه را بر مبنای اصالت
وجود بنا کرد .در فلسفه مالصدرا ،مفهوم «وجود» مفهومی بنيادی است که تمام مفااهيم ديگار ،در
نهايت ،به وسيله آن قاب تحوي است .از ديدگاه مالصدرا ،کسی که از وجاود و معناای آن غافا
شود ،از درل معارب الهی و حقاي مربوط به نبوت و مبدأ و معاد هستی و همچنين معرفت نفاس
آدمی و کيفيت بازگشت انسان به مبادی عاليه ناتوان خواهد ماند .وی وجاود را حقيقات و اصالی
بابت می داند که بدون توجه به آن ،نمی تاوان از موجاودات ساخن گفات .مالصادرا در الشاواهد
الربوبيه ،جه به وجود را موجب جه به همه اصول و معارب تلقی میکند و معرفت همه امور را
وابسته به معرفت وجود دانسته است .مالصدرا بحاث وجاود و هساتیشناسای را اساا

مساائ

حکمت ،و مدار علم به مبدأ و معاد ،و پايهای آرای ابداعی خود دانسته اسات (صادرالدين محماد
شيرازی ،بیتا.)0 :
مفهوم اساسی مابعدالطبيعهی مالصدرا مفهوم وجود اسات .از نظار مالصادرا ،وجاود واقعيتای
عينی و منش هر قدرت و فعلی است و ليا اصي است ،اما ماهيت ،حد وجود ،و تنها انتزاع ذهان
است ،بدون اينکه دارای واقعيتی مستق از وجود باشد و ليا عرضی و مبهم است(طباطباايی ،ج:1
 .)221وجود از همهی مقوالت منطقی ،از قبي جنس ،نوع و فصا برتار اسات؛ زيارا هايچگوناه
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تعريفی ندارد و آنچه تعريف ندارد ،برهان منطقی نيز ندارد .وجود نه علتای دارد ،ناه ماادهای و ناه
مکانی ،بلکه علت همه عل (علتالعل ) صورت همهی صاور (صاورة الصاور) و واقعيات نهاايی
همهی چيزهاست(مالصدرا ،ج.)24-22 :5
مالصدرا میکوشد با نظريهی تشکيک خود ،نظريهای که در فلسفهی اساالمی ،کاامالً ،باديع و
نوظهور است ،سلسلهی کام موجودات را تبيين کند .اين نظريه به اين معنی است که:
الف) مراتب وجود ،بابت و معين نيستند ،بلکه به سوی صورتهای عالیتر در حرکتاند؛
ب) وجود تنها مبدائی است که در عين اينکه بسيط و واحد است ،موجد کثرت است؛
ج) اين حرکت جهان جهتی واحد دارد که به انسان کام که بهرهمند از صفات الهای اسات ،خاتم
میشود؛
د) هر مرحلهی عالی وجود شام مراح پايينتر است و از آنها برتر است؛
ه) شی هر چه بيشتر بهرهمند از وجود باشد ،واقعتر ،انضمامیتر ،موجبتر (متعينتر) ،جزئیتار و
درخشانتر است .ماهيت ،درست ،در مقاب وجود است و بر ابر ت بير واقعيت بر ذهن ،در ذهن
پديد میآيد.
خالصه ،همين نظريهی تشکيک که بر طب آن ،وجود دائماً بسط پيدا میکند ،نقطاهی مرکازی
فلسفهی صدرا را تشکي میدهد؛ مرکزی که همهی مسائ حول آن میچرخند و از طري آن ح
میشود.
يکی ديگر از مباحث مربوط به وجودشناسی مسئله اصالت وجود و تقدّم آن بار ماهيات اسات
که در آبار و انديشهای مالصدرا چشمنواز است .در فلسفه مالصدرا ،همانطور که بيان شد ،ادعا بر
اين است که وجود نه فقط از حيث مفهومی کليت و عموميت دارد و بر همه موجودات قاب حما
است ،بلکه واقعيت انضمامی وجود نيز در عين بساطت و صرافت خود شام همه موجودات شده
و در همه آنها موجب تشخّا ،عينيت و جزئيت است؛ يعنی نه تنها وجود موجاود اسات ،بلکاه
موجوديت هر وجودی وابسته به وجود بوده و از آن في

میگيرد و قوام میيابد .همين جامعيات

وجود است که جهت وحدت عالم را در عين کثرت موجودات فراهم میکناد ،وحادتی کاه فقاط
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مختا وجود است نه وحدت عددی يا نوعی يا جنسی و ، ...بلکه وحدت حقه حقيقيهای کاه ناه
دومی دارد و نه تکرارپيير است.
همانطور که مالحظه شد ،مالصدرا از دريچه وجود به عالم هستی و جهاان ماینگارد و هماه
نظام فلسفی خويش را در پرتو نور وجود تشکي میدهد و از باالترين اف و منظر ،همه جهاان را
به تصوير میکشد و نظم علّی و معلولی را حاکم بر آن میيابد .در جهان مالصدرا و نظام حاکم بار
آن از عالیترين مرتبه تا نازلترين مرتبه ،وجودْ نقشآفرين است و بر همه چياز تقادّم دارد ،حتای
شناخت و معرفت وجود نيز از طري وجود حاص میشود ،زيرا بر اسا

مباانی اصاالت وجاود،

علم و ادرال نحوهای از وجود تلقی میشود و وجود موجودات نيز چيزی جز شائونات و مظااهر
حقيقت و جود نبوده ،بلکه عين ربط و تعل به وجاود الهای اسات و در واقاع ،ادرال هار چيازی
حاص نمی شود ،مگر از جهت ارتباطی که با حقيقت و ذات وجود دارد و اين فقط باا ادرال ذات
وجود ممکن میشود ،چرا که وجود غايت و منتهای سلسله ممکنات و موجودات است .در نتيجه،
ادرال هر شيئی ادر ال و معرفت باری و حقيقت وجود است ،هر چند اوليای الهی از چنين ادراکی
مطلع و آگاه هستند (مالصدرا ،ج.)553-559 ،2
مالصدرا بر اسا

نظريه حرکت جوهری معتقد است که انسان ماهيت بابتی نادارد و هماواره

در حال شدن و تغيير و تحوّل است .تغيير در وجود انسان به دو نحو جريان میيابد ياک تغييار و
تحول که به اص نظام طبيعت مربوط است و هر موجود طبيعی از جمله انسان را به ساوی غايات
و کمال وجود خويش هدايت میکند .نوع دوم ،تغيير و تحولی است کاه انساان باا اراده و اختياار
خود و به شک اعمال و رفتار فردی و اجتماعی در وجودش ايجاد میکند .تغييارات ناوع اول کاه
در اص وجود طبيعت است و از سيالن و ناآرامی نظام خلقت و تکوين حاص میشود ،در حيطاه
اراده و انتخاب انسان نبوده ،بلکه اين تغييرات از حرکتی که در جواهر مادی رخ میدهاد ،حاصا
میشود ،مانند سير تغيير و تحوالت طبيعی که در موجودات جهان مشاهده میکنايم و ياا باه طاور
اخا در سير خلقت و آفرينش انسان از دوره جنينی تا والدت و از دوران کودکی تا کهنساالی و
مرس شاهد آن هستيم (مالصدرا ،ج.) 220 :9
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مالصدرا سه مرحله برای انسان در اين سير وجودی بيان میکند :مرحله انساان طبيعای ،انساان
نفسانی و انسان عقلی .انسان از آغاز طفوليت تا زمانی که تخيالت در او شاک مایگيارد ،انساانی
طبيعی يا به بيان ديگر ،انسان اول است .در اين مرحله قوای ادراکی او در حادّ محسوساات فعّاال
است تا اينکه رفتهرفته ادراکات خيالی در او شک میگيرد و وارد مرحله انسان نفسانی ياا انساان
دوم میشود و قوای حسی او که به صورت متفرق و محتاج به مواضع مختلاف باود ،باه صاورت
قوايی واحد و مشترل ،وحدت و اجتماع میيابد تا اينکاه باه مرحلاه ادرال معقاوالت رسايده و
کمکم عق بالفع يا انسان عقلی میشود ،البته انسانهای کمی به اين مرحله مایرساند .مالصادرا
انسان را در اين مرحله انسان سوم مینامد (مالصدرا ،ج .)90-544 :9همه اين مراحا باه واساطه
حرکت جوهری و در متن حقيقت وجودی انسان حاص میشود.
دسته دوم تغييراتی هستند که به دست خود انسان و يا دخالات اراده و تصاميمگياری و خلا
اعمال و رفتارهای خير و شر در وجود انسان ايجاد میشود ،به طوری که عقايد و رفتاار و اعماالی
که انسان در طول زندگی انجام میدهد ،ماهيت او را شاک مایدهاد و شخصايت وجاودیاش را
کام میکند .مالصدرا در تبيين شک گيری ماهيات انساان در دو حاوزه نظار و عما از آياات و
روايات اسالمی استفاده میکند و حرکت انسان را از مبدأ تا معاد توضيو میدهد و میگوياد« :هار
موجودی حرکتی جبلی و فطری به سوی وجود مطل و علة العل دارد .انسان نيز باه عاالوه ايان
حرکت جوهری عام که برای همه موجودات است ،حرکت ذاتی ديگری دارد که منش آن حرکتای
عَرَضی در کيفيت نفسانی اوست و از انگيزههای دينی ايجاد میشود .اين حرکت در مساير توحياد
و مسلک موحدين که انبيا و اوليای دين و پيروان آنها هستند ،اسات و در آياات قرآنای از آن باه
«صراط مستقيم» و راه راست تعبير شده است .اين همان راه و طريقی است که خداوند حرکات در
آن و استقامت بار آن را بار هماه بنادگانش واجاب گردانياد و هار راه و مسايری غيار از آن کاه
موجودات ديگر و غير اه ح میروند ،به غايت ديگاری غيار از لقاای حقيقات مطلا و منازل
ديگری غير از رضوان و جوار ح میانجامد ،مانند طبقات جهنم و درکات نياران (مالصادرا ،ج:9
.)220-294
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در جهانشناسی مالصدرا ،جهان مجموعهای از اشيا و موجودات نيست ،بلکه اساساً شايئی باه
عنوان مجموعه ،به غير از خود موجودات وجود ندارد و جهان ،يعنی آحااد موجاودات .در آماوزه
حکمت متعاليه جهان و عالم ،مظاهر و اطوار وجود هستند که در عالیترين مرتبه آن «وا ود لبش ر
قُمي» يا في

منبسط قرار گرفته است .اين مرتبه از وجود که حقيقتی بسيط و بدون تعين و تقياد

است ،گرچه از حيثيت تعليليه برخوردار است ،مظهر قيوميت ح ّ است؛ يعنی قوام تمام موجودات
بر او وابسته است .در فلسفه و عرفان اسالمی با اسامی و عناوين مختلفی همچون عق اول ،فاي
منبسط ،صادر نخستين ،ح مخلوق به ،قلم ،رقّ منشور ،نفس الرحمان ،و في

مقدّ

به آن اشاره

شده است .درعينحال که اين مرتبه از وجود حقيقتی بسيط دارد ،لکن تمام اشيا را در بر مایگيارد
و هيچ موجودی از حاکميت و سلطه آن خارج نيست و با اينکه در عالیترين مرتبه عالم است باا
همه اشيا همراه و قرين است .همچنين واسطه رسيدن في

وجودی از منبع وجود و خير مطل به

ممکنات است و در عرفان نظری حقيقت وجودی انسان کام به شمار میرود اماا در پاايينتارين
مرتبه وجودی جهان ،قوّه و هيوالی مح

که مرز وجود و عدم است ،قرار دارد ،کما اينکه وجود

«لبشر قُ مي» در عالیترين مرتبه و فعليت مح

قرار دارد و مبدأ و منتهای هر حرکت و سايری

در عالم وجود و نظام ممکنات است .جهاان و عاالم هساتی در تفکار صادرايی کاه باه ماساوای
واجبالوجود اطالق میشود ،دارای اليهها و طبقات متعدّدی در طول هم است .در باالترين مرتباه
بعد از وجود منبسط ،عالم جبروت است که عالم عقول و مجردات تامّ است و در مرتبه بعد ،عاالم
نفو

و ملکوت قرار دارد و عالم طبيعت آخرين مرتبه نظام هساتی اسات .انساان نياز کاه نموناه

مختصری از عالم کبير است ،از همه اين مراتب و عوالم برخوردار است ،به اين صاورت کاه بادن
مادی او جزئی از عالم طبيعت است و نفس و روحش از سنخ عالم مثال و قوای عقلی او از سانخ
عالم عقول است ،به طوری که با ادرال حقاي اشيا و موجودات عالم ،قوه عقلی او باا عقا فعاال
متحد شده و عالمی عقلی و مشابه با عالم عينی میشود ،کما اينکاه در تعرياف فلسافه بياان شاد
(مالصدرا ،ج.)24 :5
مالصدرا میگويد« :وجود منبسط آنچنان گسترده است که شام همه ماهيات و اعيان میشاود
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و اص عالم و حيات و نور آن است و در همه آسمانها و زمين ساری است ،به طوری که در عق
عين عق  ،در نفس عين نفس ،در طبيعت عين طبيعت ،در جسم عين جسم ،در جوهر عين جاوهر
و در عرض عين عرض است و نسبت آن به واجبالوجود مانند نسبت نور و پرتوی خورشايد باه
خورشيد است (الهيجی.)513-510 :5613 ،
حقیقت نفس از نظر مالصدرا
صدرالمت لهين ،همانند ابنسينا نفس را کمال اول برای جسم طبيعی آلی تعريف میکناد (شايرازی،
 .)52 :5622زيرا که نوعيت انواعی که دارای نفساناد؛ (يعنای نباات ،حياوان و انساان) باه نفاس
آنهاست؛ به گونهای که بدون نفس نباتی نوع گياه قوام نمیيابد و بدون نفس حيوانی نوع حياوان
حاص نمیشود و بدون نفس ناطقه ،انسانی وجود نخواهد داشت .اما ممکن است گفته شود نفس
نسبت به جسم ،کمال اول نيست؛ اين صورت جسميه است که کمال اوّل جسم را تشکي میدهد.
پس ،درست نيست که نفس را به «کمال اول جسم» تعريف کنيم .مالصدرا در پاسخ میگويد نفس
برای جسم البشرط ،کمال اول است نه برای جسم بشرطال .جسم البشرط هماان طبيعات جنسای
جسم است ،حال آنکه جسم بشرطال امری متحص است که در قوام خود نيااز باه فصا ديگاری
ندارد .همان طور که در مباحث ماهيت گيشت ،جنس و فص مفاهيمی «لبشر » هساتند و مااده و
صورت مفاهيمی «بش ر ل» .ليا میتوان جنس را بر نوع حم کرد ولی ماده قابا حما نيسات .در
بحث ما نيز اگر مقصود از جسم ،جسم بشرط ال ،يا ماده باشد ،اشکال ميکور وارد خواهد بود؛ زيرا
جسم بشرطال نه انسان است نه حيوان و نه نبات .روشن است که در اين صورت نفس نمایتواناد
کمال اول آن باشد؛ اما اگر منظور از جسم اعتبار البشرطی آن باشد ،چنين طبيعتی در ضمن انساان
و حيوان و نبات موجود است و نفس (ناطقه يا حيوانی يا نباتی) کمال اول آن خواهاد باود .پاس،
نفس ،کمال اول برای جسم طبيعی آلی است .به عبارت ديگر ،جسم ،باياد باه گوناهای باشاد کاه
کماالت بانی به وسيله آالت از او صادر شوند .با افزودن قياد «آلای» اجساامی کاه کمااالت باانی
بیواسطه از آنها حاص میشوند (مانند آتش و زماين) از تعرياف خاارج مایگردناد (شايرازی،
 .)53 :5619توجه به اين نکته ضروری است که مقصود از آلت در تعريف نفس اعضای جسامانی
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نيست ،بلکه مراد قوايی نظير غاذيه ،ناميه و مولده در نفس نباتی و قوايی هم چون حس و خيال در
نفس حيوانی است .با اين وصف ،اين تعريف بر نفس فلکی هم منطب است؛ زيرا که نفس فلکای
نيز ،دارای قوای متعددی مانند ادرال ،احسا

و تحريک میباشد.

تفاوت اساسي مالصدرا و ديگر فالسفه در تعريف نفس

نکته بسيار مهمی که مالصدرا را از فالسفه پيش از خود متمايز میکند ،آن است که تعرياف نفاس
در نظر ديگر فالسفه به ذات نفس مربوط نيست ،بلکه به نفسيت نفس مربوط است؛ درحالیکاه از
نظر مالصدرا تفاوتی ميان ذات نفس و نفسيت نفس ،وجود ندارد .جمهور فالسفه میگويند« :وقتی
ما نفس را به کمال تعريف میکنيم در واقع ،نفس را «م ن ةْ ث ُ ي» تعريف نکردهايم ،بلکه آن را از
حيث تعلقش به بدن تعريف کردهايم .چنانکه وقتی در تعريف بنّا ،بنا به کار میرود از حيث انسان
بودن آن نيست .توضيو آنکه در مورد نفس ،جوهری جسمانی(بدن) در يک سو و جوهری مجارد
در سوی ديگر و اضافهای ميان آن دو داريم .بنابراين ،اضافه ذات نفس(جوهر مجرد) به بدن ،ذاتای
آن نيست ،بلکه امری است عرضی که بر آن عارض میشود» (شيرازی.)51 :5619 ،
حاص مبنای حکما اين است که نفس دارای يک ذات جوهری و وجود لنفسه است کاه از آن
در الهيات بحث میشود و دارای يک ماهيت عرضی است که داخ در مقوله اضاافه باوده ،وجاود
لغيره دارد و بحث از آن در زمره علوم طبيعی خواهد بود .صدرالمت لهين انتقاد خود را تحت عنوان
«ةكمىل مشرقْىل» چنين بيان میکند:
«بنّا بودن بنا و پدر بودن پدر با نفس باودن نفاس متفااوت اسات .در آن جاا دو ماهيات و دو
وجود است .يک ماهيت جوهری که به ذات بنّا و پدر (يعنی انسان) مربوط است و ماهيات ديگار
که عرض است؛ يعنی بنّا بودن و پدر بودن .وقتی بنا و پدر را تعريف میکنيم به ذات نظر ناداريم،
بلکه به مفاهيم عرضی توجه کردهايم حال آنکه نفس بودن اين چنين نيست .نفس دو ماهيت و دو
وجود ندارد ،بلکه يک وجود و يک ماهيت است و نفس بودن عاين ذات نفاس اسات و حقيقات
نفس چيزی جدا از سرپرستی و تدبير نيست» (شيرازی.)55 :5619 ،
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تناسخ از نظر مالصدرا
مالصدرا ،جهت روشنشدن مس له «معاد» ،نخست ،بحث تناساخ را باه گوناه ای مختصار در آباار
پرشمارش مطرر نموده و بعد به بيان حقيقت معاد بر بنياد ميهب اه عرفان و تقرير مسلک حا
در معاد و اببات معاد جسمانی برای جميع نفو  ،پرداخته است .وی ،ضمن تفکيک اقسام تناساخ،
براهينی را نيز ،در ابطال آن اقامه نموده است .در اينجا به دو برهان از مهمترين براهين وی پرداخته
شده است :يکی برهان قوّه و فع است که جميع اقسام تناسخ اعم از نزولای و صاعودی را ابطاال
می کند و ديگری ،برهانی است که بر مبنای حرکت جوهری اقامه شده است کاه تناساخ نزولای را
باط میکند و در پايان ،به اشکاالت انکار تناسخ و پاسخ به آنها از ديدگاه وی پرداختهشده است.
اقسام تناسخ از نظر مالصدرا

مالصدرا ،در «الشواُد الربوبْ » میگويد :تناسخ در نزد ما به سه گونه قاب تصور است:
 .5قسم اول :آنکه نفس ،در اين عالم از بدنی به بدن ديگر منتق میگردد خواه ايان انتقاال از
بدن موجودات اشرب به اخا باشد يا بالعکس ،که اين نوع از تناسخ محال و ممتنع است.
 .2قسم دوم؛ عبارتاند از :انتقال از بدن دنيوی به بدن اخروی که مناسب با اوصاب و اخالقی
است که در دار دنيا کسب نموده است و چنين نفسی در آخارت باه صاورت حياوانی کاه
صفات وی در آن نفس غلبه نموده است ،ظاهر میشود و اين مس لهای اسات کاه در مياان
اه کشف و شهود مسلم گرديده و آيات قران کريم نيز ،همگای بار ايان قسام از تناساخ
تفسير میگردد.
 .6قسم سوم از تناسخ ،مسخ است که خود بر دو نوع است يکی مسخ باطنی ،که بادون تغييار
صورت و ديگر ،مسخ باطنی که با تغيير صورت است .مالصادرا مایگوياد :ايان قسام از
تناسخ ،جايز و ممکن است ،بلکه در مورد گروهی از کفاار و فجاار و فسااق کاه شاقاوت
نفس در آنها غلبه پيداکرده و نيروی عق ضعيف شده ،به وقاوع پيوساته اسات .لايا ،بار
اسا

نظر مالصدرا تنها قسم اول ،از اقسام تناسخ محال و ممتناع اسات و دو قسام ديگار

غير از تناسخ به معنای مشهوراست.
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اقوال درباره معاد و ديدگاه مالصدرا
در مورد معاد سه ديدگاه وجود دارد:
الف .معاد روحانی :عموم فالسفه و پياروان حکمات مشاا هساتند کاه فقاط قائا باه معااد
روحانیاند .از نظر آنان پس از مرس ،صورت و اعراض بدن انسان نابود مایشاود و آنچاه
باقی میماند نفس و رور انسان است که به عالم مفارقات و مجردات باازمیگاردد و در آن
جهان يا بهرهمند از ليتهای معنوی میگردد يا دچار عيابهای روحانی.
ب .معاد جسمانی :عموم مسلمين و متکلمين و فقها و اه حديثاند که معاد را فقط جسمانی
میدانند زيرا رور در نظر آنان همچون جسم لطيفی اسات کاه در بادن جرياان دارد مانناد
جريان آب در گ يا جريان آتش در زغال و روغن در زيت و زيتون.
ج .معاد جسمانی -روحانی :از جمله بزرگان حکما و مشايخ عرفا و جمعای از متکلماين مثا
غزالی و کعبی ،حليمی ،راغب اصفهانی ،قاضی ابو زياد اساد بوسای و بساياری از علماای
شيعه مث شيخ مفيد و شيخ طوسی ،سيد مرتضی و عالمة حلی قائ باه معاادی روحاانی-
جسمانی هستند و معتقدند کاه نفاس مجارد آدمای در روز رساتاخيز باه بادن خااکی وی
بازمیگردد (شيرازی ،ج526-520 :2؛  ،فرهنگ اصطالحات فلسفی مالصدرا ،ج.)010 :
اصول هفتگانه مالصدرا براي اثبات معاد روحاني -جسماني
مالصدرا قائ به معاد روحانی-جسمانی میباشد .برای اببات ادعای خود چند اص را ذکر میکند:
اصل اول :قوام هر چیز به صورت نوعیة او

مالصدرا میفرمايد :قوام و بقای هر موجود طبيعی در اين عالم ،به صورت نوعية او است که مبادأ
و ياا فصاول عاالی و

فص اخير او است نه به اجنا

و فصول عالی و ياا متوساط ،اگار اجناا

متوسطی داشته باشد .زيرا اجنا

و فصول ميکور ،همگی لوازم ذات و حقيقت اوليهاناد ناه مقاوم

ذات و حقيقت(الشواهدالربوبية235 :؛ المبدأ والمعاد623 :؛ العرشايه201 :؛ اسافار ،ج521-522 :9؛
شرر بر زادالمسافر.)531 :
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اصل دوم :تشخص هر چیز به وجود خاص او

تشخا هر چيزی همان وجود مخصو

به او است ،چاه مجارد باشاد و چاه ماادی ،اماا هماة

اعراض از لوازم تشخا اند نه از مقومات تشخا ليا جايز است که کميات و کيفياات و اوضااع
شخا خاصی ،مانند يک انسان يا يک حيوان از صنفی باه صانف ديگار و ياا از ناوعی باه ناوع
ديگری تبدي يابد و شخا مزبور بعينه باقی بماند (الشواهد الربوبية232 :؛ المبادأ والمعااد623 :؛
العرشيه203 :؛ اسفار ،ج521 :9؛ شرر بر زادالمسافر)535 :؛ پس ،وجود و تشخا ذاتااً متحدناد و
متغايرند از جهت عنوان و اعتبار.
اصل سوم :حرکت جوهري (استحاله در ذاتیات)

حرکت جوهری است که اشيا در ذات خود يک نوع حرکت تدريجی دارند که پيوسته و هماواره
رو به تکام است و در نتيجه به تبدالت نوعی منجر میگردد؛ مانند تبدي تدريجی خال در پرتاو
فع وانفعاالت به گياه و يا تخممرغ به جوجه .همين طور تبدالتی که در نفس و رور انسان انجاام
میگيرد يعنی نفس از ساده ترين مرتبه به نفس اماره يا لوّامه و اگر مسير درستی را بپيمايد به نفاس
مطمئنه تغيير هويت میدهد ورنه در پرتگاه انحطاط سقوط میکند.
مالصدرا يکی از اصول معاد جسمانی را حرکات جاوهری مایداناد و چناين مایفرمايادِ« :ن
الشخص الواةد ا وُرحي مم جيوز فْ الِْداد التي يل من ةد نوَي ِيل ةد خ ر( »...الشواهد الربوبياة232 :؛
المبدأ والمعاد623 :؛ العرشيه203 :؛ اسفار ،ج523 :9؛ شرر بار زادالمساافر)536 :؛ شاخا واحاد
جوهری شايسته و آمادة آن است که در مسير اشتداد اتصالی و تحرل جاوهری قارار گيارد و هار
لحظه از حدی به حد ديگر ارتقا يابد و در هر لحظه به درجة عالیتری از وجاود نائا گاردد آن
درجه ،اص و حقيقت او است و ماسوای آن همگی از آبار و لوازم آن درجهاند ،بلکاه وجاود هار
چه قوی تر باشد احاطة او به مراتب ماقب بيشتر و جامعيت او نسبت به درجات کاما تار خواهاد
بود.
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اصل چهارم :تحقق صور و مقادير بدون نیاز به ماده

مالصدرا میفرمايدِ« :نالي وة واملق دير كم ري ل منالف َ ل سُ الع ْعدادامل د ك الك ق د ري ل مَ ب دون
مش ةكْه كوا ودالف

والكواك ( »...الشواهدالربوبية232 :؛ المبدأ والمعاد622 :؛ العرشيه201 :؛ اسفار،

ج .)592 :9صور و مقادير همان طور که از ناحية فاع  ،بر حسب استعداد مادة قاب و با مشاارکت
و دخالت آن حاص گردد ،همچنين از ناحية فاع بدون مشارکت ماده و قاب حاص گاردد مانناد
وجود افالل و کواکب و حصول آنها از ناحية مبادی فعاله ،زيرا صاور و مقاادير جرمانياة اجارام
سماوی ،از ناحية مبادی عاليه بر سبي ابداع به وجود آمدهاند بدين گونه که تصورات مبادی عالياه،
بدون مشارکت هيولی و سب استعداد و تهي  ،موجب آنها گرديده است .زيرا مادهای قب از وجود
اجرام سماوی نبوده است .و از اين قبي است صور خيالية صادر از نفس به وسيلة صور خيالياه ،از
قبي اشکال و مقادير بزرس و اجرامی نظير افالل با تعدادی بسيار ،از نوع صور جسميه ،زيارا ايان
صور خياليه نه قايم به جرم دماغی اند و نه موجود در عالم مثال کلی ،بلکه در عالم نفس و ناحيهای
از نواحی نفساند ،خارج اجرام و اجسام اين هيولی.
اصل پنجم :تجرد قوة خیالي

مالصدرا دربارة اين اص مایفرمايادِ« :ن الق و ا ْ لْ ىل وا ا احلْ وا م ن النُ ن ا وُر ه رد َ ن ُ االب دن
احلُي وامْكل احملُ و ( »....الشواهدالربوبية230 :؛ المبادأ والمعااد622 :؛ العرشايه202 :؛ اسافار ،ج:9
595؛ شرر بر زادالمسافر .)514 :قوة خياليه و جز حيوانی انسان که منبع حيات او است ،جوهری
است مجرد از بدن و از اين هيک محسو  .پس اين قوة خياليه و جز حياوانی ،هنگاام متالشای
شدن اين قالب مرکب از عناصر و اضمحالل و اعضا و آالت ،وی باه حاال خاود بااقی اسات و
هيچگونه فساد و اختاللی در آن راه ندارد.
اصل ششم :تشخص بدن به نفس

مالصدرا در اين ماورد مایفرمايادِ« :نهللا تع يل ق د خَ ال َفا النُ نْىل سْ ث م اقْ داة ََ ي اب دا الي وة
الد يبىل َن احلوا ب مش ةكىلامل د ( »...الشواهدالربوبية236 :؛ المبدأ والمعاد694:؛ العرشايه202 :؛ اسافار،
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ج594 :9؛ شرر بر زادالمسافر .)531 :خدای متعال ،نفس انسان را باه گوناه ای آفرياده اسات کاه
دارای قدرت ابداع صوری ،غايب از حوا

است بودن مشارکت مااده .و هار صاورتی کاه از هار

فاعلی ،بدون وساطت ماده صادر میگردد ،حصول آن صاورت ،در ذات خاويش عاين حصاول او
است برای فاع خويش  ،و حصول چيزی برای چيزی مشروط به حلاول وی در آن چياز نيسات
چنانکه دانستی :صور کلية موجودات ،حاص برای واجبالوجود و قائم به اويناد بادون اينکاه در
وی حلول کنند و يا آنکه ذات او به آن صور متصف گردد ،و حصول صورت برای فاعا  ،اشاد از
حصول او برای قاب است .بنابراين برای نفس در ذاتش ،عالمی است مخصو
است از جواهر ،اعراض ،اجسام فلکيه و عنصريه و انواع جسمانی و اشخا

به وی که عبارت
و افراد آنها.

اصل هفتم :حقیقت ماده فقط قوه بودن و امکان استعدادي است

صااادرالمتالهين مااایفرمايااادِ« :ن امل د ال و أ بْوُ ِلا ل وا ود احل واد واحلرك ت و جتددالي وة والطب ي
ا ُ م نْ ت لُْ ك ةقْقْه ِلالق و والع ْعداد و اع َه و مَبعه اسمك ن ال اي( ».الشااواهدالربوبية231 :؛
المبدأ والمعاد ،اص هفتم696 :؛ اسفار ،ج523-522 : ،9؛ شرر بر زادالمسافر .)531 :مادهای را کاه
حکما برای وجود حوادث و حرکات صور و طبايع جسمانيات بابت کردهاند ،حقيقت آن جز قوه
و استعداد نيست .اص و منش قوه و استعداد ،امکان ذاتی است و منش امکان ،چاه امکاان ذاتای و
چه استعدادی ،نقا وجود يا فقر و احتياج او است .پس تا زمانی کاه نقاا و قصاور در وجاود
چيزی مشهود است ،دائماً در صدد تحصي کمال ،بعد از نقا و فعليت بعد از قوه است تا اينکاه
نقا به کلی مرتفع گردد و قوه به فعليت تبدي شود.
مالصدرا از اصولی که در مطالب خود به صورت متفاوت ذکر کرده است ،دو نتيجه میگيرد:
نتيجه اول :مالصدرا از اصول در الشواهدالربوبية چنين نتيجهگيری مایکناد :شاخا مععااد در
روز قيامت هم از حيث نفس و هم از حيث بدن عيناً همان شخصی است که در دنيا مایزيساته و
تبدل در خصوصيات بدن ،ضرری به بقای شخصی بدن نمیرساند ،زيرا تشخا و تعيّن هر بادنی
فقط مرهون بقای نفس او با ماده عام و نامعلومی است که در ضمن هر ماده خاا
میپييرد .از اين عبارت دو نکته به دست میآيد:

معينای تحقا
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 .5تشخا انسان به نفس او است و نه به بدنش .مالصدرا يکی از مساي مهمی که مطرر کرد
بحث در مورد نفس است که ايشان نفس را جسمانيةالحدوث و روحانيةالبقا مایداناد بار
خالب ديگران که نفس را روحانيةالحدوث والبقا میدانند .مالصادرا معرفات نفاس را در
شناخت معاد مهم می داند که بدون استمداد نفس ،آشنايی باا معااد مقادور نخواهاد باود،
میگويد «و مفْ حالعَم بْومالقْ مىل و مع دا

ي ُو معرفىلالَفا» (جوادی آملی.)16-10 :5632 ،

 .2بدن اُخروی نظير بدن دنيوی ،امری است مادی :اين مطلب از آنجا به دست میآيد که ايشان
اص وجود ماده عام را نسبت به دو بدن دنيوی و اُخروی ،مسالّم فارض کارده و تفااوت
آنها را در پارهای از خصوصيات میداند.
نتيجه دوم :صدرالمت لهين در ساير ت ليفات خود ،از اصول ميکور نتيجهای میگيرد کاه حاصا
آن اين میشود :بدن اُخروی امری است مثالی مت بر از قوه خياليه.
حشر موجودات از منظر مالصدرا
حشر انسان

مالصدرا ،باور مردم در باره «معاد» را چنين گزارش نموده و میگويد :گروهی از مالحده و دهرياه
و جمعی از انديشمندان طبيعی و دستهای از پزشکان و ...به نفی معااد اعتقااد دارناد و مایگويناد:
حشر نفو

و اجساد به گمان اينکه انسان پس از مرس به کلی معادوم مایگاردد و اباری از وی

باقی نمیماند ،برای او معادی نيست ،همان طور که برای حيوانات و نباتات معادی نيست؛ گروهای
از انکارکنندگان معاد کسانی هستند که افزون بر انکار معاد برای تحکيم و تثبيات عقياده خاود باه
قاعده «املع دوم لتع د» متکی شده و گفتهاند :حشر اموات محال و ممتنع است؛ ولی متکلمين ساخنان
آنان را مردود شمردهاند .اما در مقاب انکارکنندگان معاد ،انديشمندان از حکما ،فالسافه ،متکلماان،
فقها و اه شريعت در اببات معاد وحدت نظر دارند ،اما در کيفيت معااد ،مياان آناان تفااوت نظار
وجود دارد .برخی ،مث متکلمان و فقها برآنند که معاد ،فقط جسمانی است؛ زيرا رور در نزد آنان،
جرم لطيفی است جاری و ساری در بدن؛ نه جوهری مجرد و مغااير باا بادن تاا بارای او معاادی
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جداگانه باشد ،و جمهور فالسفه بر اين باورند که معاد فقط روحانی .اما جمعی زيادی از حکماای
مت لهين و مشايخ عرفان به هردو معاد معتقدند .ولی من تا به حال در کلماات و آباار آناان دليا و
برهانی عقلی قاطعی بر اببات اين مدعا نيافتهام ،ولی ما با توجه به اصول هفتگاناه مايکور برهاانی
عرشی برای اببات اين مدعا اقامه نموديم و بابت کرديم کاه شاخا معااد در روز قيامات هام از
حيث رور و هم از حيث جسد عيناً همان شخصی است که در دنيا میزيسته به طوری که هرکسی
او را ببيند میگويد :اين همان شخصی است که در دنيا ديديم .اين است اعتقاد ماا در بااره معااد و
هر کس آن را انکار کند ،رکن بزرگی از ايمان را انکار کرده ،و عقالً و شرعاً کافر و زندي اسات و
بايد بسياری از نصو

و احکام کتاب و سنت را نيز انکار کند .مالصدرا ،دلي تفااوت ديادگاههاا

در باره اببات و عدم اببات معاد جسمانی را در دشواری فهم و درل اين مسا له و دقات و لطافات
آن ،میداند و مینويسد :بسياری از حکما مانند شيخالرئيس و آنان که در مرتبهای علم اويند علاوم
کلی و مبادی فلسفی را به نيکی فراگرفته ،و پايه و اسا

آنها را محکم ساخته ،ولی ذهن آناان در

کيفيت معاد به کندی گراييده ،تا بدان جا که نفس آنان در اين مس له مهام ،باه علات پيچيادگی و
دشواری آن ،با توجه به آيات روشن که کتب آسمانی در بيان اين مس له دارند ،به تقليد راضی شده
است .ايشان ،تاکيد دارد که حکمت و اتقان صنع الهی اقتضا دارد که انسان با جميع قاوا و جاوارر
خويش محشور گردد؛ زيرا برای نفس بر حسب هر حالت و صفتی که در دار دنيا اکتسااب نماوده
است ،پاداش و يا کيفری است الزم و حتمی؛ چنانچه حکما معتقدند به اينکه در طبيعت ،مکافات
و مجازات است و اين که هيچ موجودی در عالم خلقت ،ساکن و راکاد نيسات و هايچ اماری ،در
طبيعت مهم و معط و بدون قصد و غرض و غايت نخواهد بود و کلياه موجاودات متوجاه باه
جانب غايت و مطلوب خاويشاناد و بادان چاه کاه مناساب ذات و فطارت و مقتضاای طبيعات
آنهاست ،محشور خواهند شد .همان گونه که در آياه شاريفه « َو لِك ُل ِو ْا َه ىل ُُ َو ُم َولِ َْه » (بقاره.)502/
بدين نکته اشاره ،بلکه تصريو شده است و هار کاس بادين حقيقات واقاف گردياده و باه لازوم
بازگشت همگان به سرای آخرت يقين حاصا مایکناد و بارای او در ايان ماورد شابههای بااقی
نمیماند .مالصدرا ،با بيان اينگونه مطالب ،سرانجام در باره حشر نفو

انساان مایگوياد :نفاو
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کاملهاى که ذات آنها از مرتبه عق بالقوّه خارجشده و به سوی عالم فعليّات رفتاه اسات و عقا
بالفع شده است ،ناگزير با خداوند تعال محشور میشود؛ زيرا اين نفو  ،با عق محشور هساتند
و عق نيز ،با خدا محشور است .پس ،اين نفو  ،محشور با خداوند هستند (شيرازی.)601 :
ايشان میگويد :تفاوت ندارد در اينکه نفس ،عقالن باشد و اعضايش نيز عقالنای و ياا آنکاه
نفس ،حيوان و اعضايش مثال باشند؛ زيرا اين مطلب را معلّم فلسفه به اببات رسانيده اسات کاه:
در انسانِ حسّ  ،يک انسان نفسان و يک انسان عقالن موجود است؛ و همچناين روشان سااخته
است که :تمام اعضا و حواسّ که در انسان حسّ وجود دارد ،به طاور لطيافتار و دقيا تار در
انسانِ نفس نيز ،موجود است و جميع اعضا و حوا

انسان نفسا باه طاور اعلا و اشارب در

انسان عقل وجود دارد .بنابراين ،از آنچه گفته شد به دست میآيد که :تمام قواى طبيعيّه و حواسّ
که در بدن طبيع پراکندهاند ،همگ به نفس متخيّله متّص اند و به سوی او محشورند ،و آن نفاس
متخيّله ،با جميع قواى خود و حوا ّ مثال خود متّص به عق فعّال است که در ماا وجاود دارد و
از آن تعبير م کنيم به انسان عقل که همان رور است و نسبتش به خداست.
قرآن کريم در آيات متعدد در باره حشر انسانها میفرمايد:
ِ
ِ
ْي ِك َا َه َ َهم ِوْةدا» (مريم)21-23/؛ (روز قيامت روزى
ْي ِ َك الهر ْْح ِن َوفْدا َو نَ ُُ ُ
وق الْ ُم ْج ِرم َ
«يَ ْوَم َْحن ُش ُر الْ ُمْهق َ
است که ما مردمان متّق و پرهيزکار را به سوی خداوند رحمان مجتمعاً م بريم ،و مردمان مجرم و
گناهکار را به سوی جهنّم روانه م سازيم)؛ «و نَ َفخك فِْ ِ ِم ن ة ِ
وة ي» (الحجر( ،)29/من از رور خودم
َ ْ ُ
ُْ
ِ
ِ ِ
وح
در آدم دميدم)؛ «ِلَْْ يَ ْ
ي َع ُد الْ َكَ ُم الطهْ ُ »( .فاطر( ،)54/کالم طيّب بسوى خدا بااال مای رود)؛ «قُ ِل ال ُّر ُ
ِم ْن أ َْم ِر َةِب» (اسرا ( ،)21/بگو که رور از امر پروردگار من است).
بنابراين ،حاص مطالب گفتهشده اين است که از برای هر موجودی حشری اسات و بازگشاتی
به جهان ديگری و حشر هر چيزی و بازگشت آن ،همانجايی است که از آنجا آمده است .پس ،هر
کس دانست از کجا آمده ،خواهد دانست که به کجا خواهد رفات .پاس ،حشار اجسااد باه ساوی
اجساد است و حشر نفو

به سوی نفو .
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حشر حیوانات

حقيقت فهم حشر حيوانات ،نيازمند نگاهی دقي به حقيقت ادرال حيوانی ،و اببات تجرد خياال و
تجرد نفو

حيوانی است ،تا با بهرهگيری از رابطه تجرد و بقاا بتاوان بساتر مناساب بارای حشار

حيوانات به دست داد.
ادراک

ادرال ،در کاربست اه لغت به معنای پيوستن ،رسيدن و يافتن شی آمده است (طريحای:5053 ،
 .)231در نتيجه ،اينکه مراد از ادرال همان علم ،در اصطالر فالسفه و اه دانش است(حسنزاده
آملی 033 :5629،و )212؛ (ابنسينا.)222 :5615،
طب اين بيان ،ادرال نفس ،به اين است که صورتی مطاب با صورت موجود خارجی به کماک
آلتی از آالت پنجگانه در قوه ای از قوای نفس منطبع گردد ،سپس نفس ،به سبب آن قاوه ،صاورت
ميکور را ادرال کند .البته روشن است که در ادراکات کلی ،نفس نيازمناد باه آالت نيسات ،بلکاه
صورت های کليه عقليه در ذات نفس حاص و در وی منطبع میگردد؛ مانند انطباع صاورت شای
در آينه .در مقاب  ،مالصدرا معتقد است که صورتهای محسوسه به هايچوجاه قابا ادرال نفاس
نيستند ،بلکه نفس ،پس از آن که به مدد آالت و ابزار بر محسوسات اشراب يافت و محسوسات در
قوه ای از قوای ظاهره حاضر شد ،صاورت مجارد از آن را درل مایکناد .در تقسايمبنادی ادرال،
فيلسوفان تواف نظر ندارند .مالصدرا ،ادرال را به چهار نوع تقسيم میکناد« :احساا »« ،تخيا »،
«توهم» و «تعق » .آن گاه به تعريف هر کدام میپردازد( 5شيرازی.)634-635 :5045 ،
الف) احسا ؛ ادرال چيزی که در ماده معين با هيئت مخصاو

و عاوارض محساو

نازد

درل کننده حاضر باشد.
 .5البته قاب توجه است که مالصدرا در آغاز سخن ادرال را براسا روش مشا طبقهبندی میکند ،تفاوت ادرال وهمی و
عقلی را عرضی می داند و معتقد است که وهم ،عق سقوط کرده از مرتبه خويش بوده ،و ادرال وهمی ،مرتبه نازله از
ادرال عقلی است .در نتيجه ،ايشان نيز ،مانند ابنسينا و ديگران در واقع ادرال را همان سه قسم میداند .حس ،خيال و
عق  .اما در مرحله دوم نظر خويش را در مستق بودن وهم از عق بيان میکند.
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ب) خيال؛ دريافت صورت های جزئی محسو

از حس مشترل ،چه ماده آن حاضر باشد چاه

غايب باشد.
ج) توهم؛ ادرال معانی جزئی نامحسو ؛ مانند :ادرال محبت مادر نسبت به فرزندش.
د) تعق ؛ دريافت مفاهيم کلی و مجرد از ماده؛ مانند ادرال انسان کلی.
مالصدرا میگويد :از آن جا که يکی از معيارهای حشار ،داشاتن «شاعور»« ،عقا » «تکلياف» و
«مسئوليت» است؛ اين مالل( ،شعور) در حيوانات نياز ،وجاود دارد؛ زيارا ژربنگاری در زنادگ
حيوانات که ما در بسيارى از شئون حيات خود ،با آنها سر و کار داريم ،ما را به اين نکته رهنمون
م سازد که حيوانات نيز ،مانند انسان داراى آرا و عقايد فردى و اجتمااع هساتند ،و حرکاات و
سکنات که در راه بقا و جلوگيرى از نابود شدن از خود نشان م دهند ،همه بار مبنااى آن عقاياد
است .يک حيوان ،در راه رسيدن به هدبهاى زندگ و به منظور ت مين حوائج خود از سير کاردن
شکم و قانع ساختن شهوت و تحصي مسکن ،حرکات و سکنات از خود نشان م دهد ،کاه باراى
انسان ،شک باق نم ماند در اينکه اين حيوان نسبت به حوائجش و اينکه چگونه م تواند آن را
برآورده سازد ،داراى شعور و آرا و عقايدى است که هماان آرا و عقاياد ،او را مانناد انساان باه
جلب منافع و دفع ضرر ،وامیدارد( .طباطبايی .)543 :5615 ،بنابراين ،حيوانات قادرند تا به رتبهای
پايينترين سطو انسان برسند و در نتيجه ،سطو پايين برزخ اخروی را به خود اختصا

دهند.

تجرد قوه خیال

فيلسوفان مشايی منکر تجرد خيالاند .ابنسينا ،با اينکه تجرد را دارای مراتب مایداناد (ابانساينا،
 ،)600 :5619اما نتوانسته از چالش شبهه وجود عوارض مادی در «خياال» رهاا گاردد؛ در نتيجاه،
حکم به مادی بودن خيال داده (رازی )661-663 :5055 ،و در طبيعيات شافا ،ساه دليا بار نفای
تجرد خيال ارائه نموده است (ابنسينا.)531-251 :5040 ،
مالصدرا بر خالب ابنسينا و سهروردی ،قول به تجرد خيال را اص بنيادين از اصول حکمات
متعاليه قرار داده که به مناسبتهای مختلف آن را بيان داشته است .مالصدرا مینويسد :اص پانجم
آن است که بدانی قوه خيال ،اين جز حيوانی در وجود انسان ،جوهری است مجرد از بدن حسای
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و جثهای محسو  .اين قوه مجرد به هنگامی از بين رفتن قالب بادنی مرکاب از عناصار و از باين
رفتن اعضا و آالت آن ،باقی میماند و به هيچوجه فساد و ناابودی ،بادان راه نادارد .ايشاان ،بااب
مستق را در بحث تجرد خيال گشوده و با روشنی هشدار میدهد که انکار و حتی ترديد در تجارد
خيال مستلزم ابطال بقای نفوسی است که به مرتبه عق نرسيده اند و نيز سبب انکار معاد جسامانی
و حشر اجساد است (شيرازی.)023-021 :
مالصدرا ماینويساد« :الع ل الن من :ان الق و ا ْ لْ ىل ا وُر ق ِم ل يف ح ل م ن الب دن و اَال ِ و ل ُ ي
مواود يف اه ىل م ن اه ت ُ الع ط الطبْع ي ،»...يعنی قوه خيال جوهر مادی نيست تاا در ياک جاای از
بدن اعضای دماغی قائم باشد و چون مادی نيست در هيچ گوشاهای از گوشاههاای عاالم طبيعات
مکان ندارد ،بلکه او يک قوة مجرد از اين عالم است که در عالم جاوهری کاه واساطه مياان عاالم
مفارقات عقلی و عالم طبيعيات مادی است ،وجود دارد.
بنابراين ،صورتهای خيالی و ادراکی که همان مدرکات و متخيالت باشد ،مادی نيساتند ،بلکاه
مجرد است .پس ،آن صورتها ،عرض نيست تا نفس موضوع و آنهاا عاارض و حاال بار نفاس
باشد ،بلکه قيام آنها به واسطه نفس است از باب قيام فع به فاع نه قيام صورت مقبول به محا
قاب  .پس ،حصول صورت خيالی برای قوه جسمانی و مادی به هيچوجه ممکن نيسات .در نتيجاه،
صورت خيالی حال بر نفس نيست و در مکان ديگری مث مغاز و سالولهاای مغازی هام حلاول
نکرده است .بنابراين ،در هندسه معرفتی مالصدرا ،قوه خياال کاه جاز حياوانی انساان اسات ،باا
متالشی شدن اين قالب مرکب از عناصر و اضمحالل اجزا و آالت وی به حال خود باقی اسات و
هيچگونه فساد در او راه ندارد .و نيز ،مالصدرا بر خالب ابنسينا (ابنساينا .)212-219 :صاحت و
سالمت قوه خيال را ،در هنگام پيری و ضعف بدن دلي ديگر بر تجرد آن میداند (شايرازی-290 :
 .)296در نتيجه ،از نظر مالصدرا قوه خيال ،مجرد است و ايشان ،توجيهات تکلفآمياز طرفاداران
عدم تجرد خيال را بر خواسته از ناآگاهی آنان از حقيقت نظريه تجرد خيال قلمداد مینمايد.
تجرد نفس حیواني

مالصدرا با مددگيری از تجرد قوه خيال ،به عنوان سامانه قدرتمنادی در حياوان ،باه تجارد نفاس
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حيوانی رهنمون میگردد؛ اما حقيقت اين است که مالصدرا را در اين يافتههاا ،ديگار انديشامندان
همراهی و همياری نمینمايند .فارابی ،براسا
نفو

اينکه معيار تجرد نفو

را «عقالنيت» مایداناد ،و

حيوانی را به همين دلي غير مجرد قلمداد مینمايد .در بارگاه بلند معرفتای فاارابی ،نفاو

حيوانی امر محسو

و متخي را توسط آالت درل میکنند ،درحالیکه امور کلی و عقلای را ذات

نفس بدون واسطه درل میکند؛ از اينرو ،ايشان ،حکم میکند که :نفاس انساانی ،مادرل کلای و
مجرد است به خالب نفس حيوانی (فارابی.)621 :5056 ،
مالصدرا در شواهد ربوبيه نيز ،مینويسد :حکما در باره حشر نفو

حيوانات در عالم آخارت

اختالب دارند .احاديث و روايات صادر در اين باب نيز ،مختلف و متفاوتاند .باه عقياده ماا حا
اين در اين مطلب اين است که قائ به تفصي بشويم .بدين معنا کاه اگار در بعضای از حيواناات
درجه و مرتبه ای ما فوق درجه نفو

حساساه وجاود داشاته باشاد؛ يعنای نفسای کاه مایتواناد

متصورات خويش را به خاطر بياورد ،بعيد نيست که در باره اين نفو

معتقاد بشاويم باه ايانکاه

آنها به سوی برخی از برزخها ،حشر و ارتقا يابند و اما ،حشر نفو

حساسه؛ يعنای نفوسای کاه

تنها دارای مرتبه ای احسا

باشد نه مرتبه تخي  ،مانند حشر قوای نفسانيه است؛ زيرا حشر آن قاوا

در سرای آخرت به سوی ربالنوع خويش و فرمانفرمای لشکريان خويش است که مقصود نفاس
است (شيرازی .)035 :بنابراين ،از نظر مالصدرا حشر حيوانات بالمانع است و بارای حشار آناان،
هيچ گونه منعی در آيات و روايات و کالم بزرگان از حکما الهی و عرفاانی وجاود نادارد و حشار
حيوانات بر اسا

آيات و روايات ،امکان دارد.

حشر نباتات

در باب حشر گياهان و نباتات در ميان انديشمندان دو نظريه است .برخی از انديشامندان معتقدناد
که :به غير از موجودات زنده؛ يعنی انسان و حيوان ،موجاودات ديگار؛ مانناد :جماادات و نباتاات
حشری ندارند؛ زيرا گياه و يا سنگ حشر ندارد ،چون همه تجهيزاتش برای همين دنيا است؛ همان
مقدار هستی که میتواند قبول کند به آن ،همان مقدار را دادهاند و پايانش هم همين جا بوده اسات،
اما اگر انسان قيامتی نداشته باشد ،معنايش اين است که در قدم اول خلقت ،نابود شود درحالیکاه
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کمال او در اين دنيا بروز نکرده و الزم میآيد ايان تجهيازات از آن جهات کاه انساان دارد ،هماه
بيهوده باشد(مطهری .)13 :5632 ،در مقاب  ،عدهای معتقدند :گياهان ،جمادات و نباتات هام حشار
دارند و برای ت ييد مدعايشان به چند آيه از قرآن استشهاد نمودهاند .البته ،در اينکه همه موجاودات
عالم هستی دارای درل و شعور و ادرال هستند و به تسبيح و ذکر پروردگار مشغول میباشند جاای
ترديد نيست.
مالصدرا درباره حشر نباتات چنين استدالل میکند :نباتات؛ چون داراى حيات و شعور هستند،
همان طور که از بعض از افعال و آبار آنها روشن میگردد ،از جمادات ،از نقطهنظر تقسايمبنادى
مراتب وجوديّه ،باالتر و قویتر هستند .و به همين مناسبت در سه مرتبهای کارشاان کاه «تغيياه»،
«تنميه» و «توليدمث » باشد ،به آنها اسم نفس اطالق شده است .بنابراين ،حشر آنها نيز ،نزديک به
حشر حيوانات پايين مرتبه است ،و نباتات ،در همين وجود طبيع خود مراحلا از کماال را طای
م کنند و به همان مبدأ فعّاال کاه در وجاود آناان ،حکام قاوّه محرّکاه و مادبّره را دارد نزدياک
میگردند .بعض از نباتات که در نطفهها سارى و جارى م شوند ،در مراح ترقّ و اساتکمال باه
مقام حيوان نزديک م شوند ،و بعض از آن ها که از اينجاا قادم فراتار نهااده و در نطفاه انساان
میروند به مقام انسان نزديک میگردند .در نتيجه ،حشر آنها ،اتمّ و قيامشان در پيشگاه خداوند در
روز قيامت اقرب خواهد بود .و امّا غير از اينها ،از انواع نباتات ،براى اينکه در سع و حرکات و
پويائ خود به خدا برسند نياز به کمال نبات خود دارند ،چون وجود غيائ و إنّيّت نماوّ و تولياد
در آن ها شديد است و اين شدّتی که در اين مرتبه سِفل دارند ،آنها را از صعود و ترقّ باه عاالم
اکم بازمیدارد .بنابراين ،معاد و حشرشان عنداهلل در مقام نازلتر و پستترى خواهاد باود .پاس،
چون درخت را از ريشه ببعرند يا اگر خشک شود ،قوّه آن درخت به مدبّر ناوع آن و باه ملکاوت
اخروى آن بازگشت میکند.
مالصدرا مینويسد :فيلسوب اوّل ،در کتاب «ربوبيّت» گفته است :اگر کس بگوياد :اگار قاوّه
نفسان درخت در هنگام بريدن از درخت جدا شود ،آن قوّه يا آن نفس کجا میرود؟ میگوييم :باه
جاي میرود که از آنجا مفارقت نکرده و آن عالم عقل آن نبات است (.شيرازی) 615 :
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مالصدرا ت کيد دارد که بر اسا همين حرکت و پويائ نبات ،و ساير آن ،باه ساوى حشار و
ٍ
ِ ِِ ِ
ِ
ْح ُه ْم»
معاد است که قرآن کاريم نياز ،مایفرمايادَ « :و ِ ْن م ْن َِ ْي ِهل يُ َُ بِ ُح سَ ْم دم َو لك ْن ل تَ ْف َق ُه و َن تَ ُْ بِ َ
(االسرا () 00/و هيچيک از موجودات نيستند مگر اينکه به حمد خداوند تسبيو ما کنناد ،ولايکن
شما تسبيو آنها را نم فهميد)؛ «و الَهجم و ال هش جر يُ ج ِ
دان»( .الرحمن( )3/و گياه و درخات ،ساجده
َُ َ ْ ُ
َ ُْ َ
ك ِم ْن ُك ِل
َ ُ ِم َد » (حاج)1/؛ «فَِذا أَنْ َالَْ َََْْ َه الْم َ ْاَُْ ها ْ
ك َو أَنْبَ َْ ْ
ت َو َةبَ ْ
خدا را م نمايند)؛ « َو تَ َر ْاِل َْة َ
ث َم ْن ِيف الْ ُقبُ وِة» (الحج( ،)1-1/و م بين تو زمين را که به صاورت خشاک و
َزْو ٍج ََبِْ ٍ » « َو أَ هن ه
اَّللَ يَْب َع ُ
بدون گياه درآمده است ،و ما چون آب را بر آن فرود آوريم به حال اهتزاز و حرکت درآيد و نماوّ
کند و از هر نوع با طراوت و زيبا در آن برويد ...و بدرساتیکاه خداوناد افارادى را کاه در قبرهاا
هستند مبعوث میکند)؛ «يُبِح ِهِ
َّلل م ِيف ال هُ م و ِ
ات َو م ِيف ْاِل َْة ِ
َ» (جمعه( )5/آنچه در آسمانهاا و باين
َ ُ
آنچه در زمين است همواره تسبيو خدا میگويند).
ما میپنداريم که «گياهان»« ،جمادات» و «نباتات» از شعور و ادرال خالی هستند و حاال آنکاه
چنين نيستند و حقيقت آن است که آنها هم دارای شعور و ادرال مایباشاند؛ چناانکاه ايان آياه
ِ ِِ ِ
ِ ِ
ٍِ
ْح ُه ْم» (اساارا ( )00 /و هاار
يُ بِ ُح سَ ْم دم َو ل ْن ل تَ ْف َق ُه و َن تَ ُْ بِ َ
شااريفه ماایفرماياادَ « :و ْن م ْن َِ ي له َ
موجودی تسبيو و حمد او میگويد ولی شما تسبيو آنها را نمیفهميد).
آياتی که مورد استدالل مالصدرا قرار گرفته است زياد است از آن جمله ،اين آياا اسات« :أَوَطْ
ِ
َا ٍل ُم َُ مي»(روم( ،)2 /آيا آنان باا
يَْ َف ه ُروا ِيف أَنْ ُف ُِ ِه ْم م َخَ َ ه
اَّللُ ال هُم وات َو ْاِل َْة َ
َ َو م بَََْ ُهم ِله ِاب ْحلَ ِ َو أ َ
خود نينديشيدند که خداوند ،آسمانها و زمين و آنچه را ميان آن دو است جز به حق و برای زماان

َ َو م بَََْ ُهم ابع »
معينی نيافرياده اسات؟) و آياه ديگار کاه مایفرمايادَ « :و م َخَ ْقََ ال هُ م َ َو ْاِل َْة َ
( ( ،)21/ما آسمان و زمين و آنچه را ميان آنها است بيهوده نيافريديم).
اين آيات ،فرقی بين موجودا زنده و موجودات غير زنده نمیگيارد و برای همه آنها به طاور
عموم ،معاد و حشر را در نظر میگيرد و میفرمايد :حشر اختصا

به انسانها و جنيان ندارد ،بلکه

فرشتگان ،حيوانا  ،نباتات و جمادات نيز ،حشر دارند ،به طور کلی میتوان گفت :هرچه زمينی و يا
آسمانی يا موجود بين آن دو شمرده میشود ،دارای حشر خواهند بود.
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حشر جمادات

در حکمت صدرا به پيروی از تعليمات قرآن مجيد همه اجزا طبيعات در نجاات و رساتگاری باا
انسان سهيماند .بنابراين ،موجودات طبيعی ،اعم از نباتات و اجسام؛ همانناد انساان «حشار»؛ يعنای
بازگشت به جهان ديگر دارند .صدرا میگويد« :ان ل ل مواود ةشرا ،وةشر کل ِي ايل م ب دا مَ  .فم ن
ََ م م ن أي ن هْم  ََ ،م ايل اي ن ذُ ب  .فحش ر الاُ د ايل الاُ د ،و ةش ر الَف و ايل الَف و » (شاايرازی:
.)629
از برای هر موجودی حشری است ،و حشر و بازگشت هر چيز به همان جايی است که از آنجا
آمده است .و هر که بداند از کجا آمده است خواهد دانست به کجا میرود .پس حشار اجسااد باه
سوی اجساد است و حشر نفو

به سوی نفو .

صدرا ،در مورد حشر اجسام معتقد است که بعضی اجسام مانند اجسام فلکيه نوريه که موضوع
تصرب و تدبير اروار هستند ،از جنس اجسام اخروی هستند و با نفو
نفو

محشور میگردند ،آنها با

متحدند و با آنها باقی خواهند ماند .ايشان مینويساد :تماام جماادات حتّا ماادّه اوّليّاه و

هيوالى بَحت و صِرب داراى حشر هستند؛ زيرا آنها نيز ،در عالم وجود ،عبث و بيهوده نيساتند و
براى غرض و هدفی خل شدهاند و خودشان با وجودشان و با حرکتهاى خاود ،چاه جوهريّاه و
چه غير جوهريّه به دنبال آن مقصود میروند و میخواهند نقا خود را با وصول به آن تمام کنناد
و حرکت آنان به سکون و آرامش مبدّل شود.
صدرالمت لّهين میگويد :صورت ناقص ممکن نيست در عالم ،وجود پيدا کند ،مگر به صاورت
ديگرى که آنرا تجديد کند و تتمايم نماياد و بار آن محايط باشاد و آن را از قاوّه و اساتعداد باه
فعليّتدرآورد ،و اگر آن نباشد ،اين صورت ناقا وجود پيدا نم کند؛ زيرا که ناقا به ذات خاود
نم تواند قائم باشد ،مگر به واسطه وجود کام  ،و قوّه و امکان نم توانناد باوده باشاند ،مگار باه
فعليّت و وجوب .پ س ،کمال ،پيوسته قب از نقا ،و وجاوب هماواره قبا از امکاان ،و بِالفِعا ،
هميشه قب از بِالقُوَّه است .بنابراين ،براى هر يک از صورتهاى عنصرى و صورتهااى جماادى،
صورت ديگر و کامل است که در ذات صورتها بوده و از چشم ما مخفی و پنهان است و باه آن
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صورتها نزديک است ،و البتّه ،آن صورت پنهان کام  ،نم تواند بدون واسطه ،خاودِ عقا فعّاال
بوده باشد ،چون ما اشارهکردهايم که چيز أدن از چيز اعل نم تواند صادر شود ،مگار باه واساطه
شی متوسّط که متناسب با هر دو جانب بوده باشد .در نتيجه ،باا هار ياک از ايان صاورتهااى
خارج يک صورت غيب هست که صورت خارج  ،شهادت و حضور اوست ،و آخرتا هسات
که اين صورت خارج  ،دنياى اوست؛ مگر آنکه منزلهای آخرت ،مانند منزلهاى دنيا از نقطهنظار
لطافت و کثافت متفاوت است و از نقطهنظر قرب به سوی خدا و بععد از خدا نيز داراى رتباههااى
مختلف است ،و ميعاد خالئا در آخارت بار حساب مراتاب مختلاف آنهاا در دنياسات؛ پاس،
موجودات که اشرب هستند به اشرب و موجودات أخسّ ،به اخسّ بازگشت م

نمايند.

در حکمت متعاليه ،هيچ موجودى از موجودات طبيعيّاه مادّيّاه نيسات ،مگار ايانکاه باراى آن
موجود يک صورت مثال در آخرت هست ،و از براى آن صورت مثاال  ،ياک صاورت عقلا در
عالم باالتر از آن هست که آن ،دارالمقرَّبين اسات .بناابراين ،باراى هار صاورت حسّايّهاى ،ياک
صورت نفسانيّه در عالم غيب هست که آن صورت ،معاد اين صورت و مرجع اين صاورت اسات
که بعد از زوال از اين عالم ،که عالم حسّ و شهادت است ،باه ساوی آن محشاور خواهاد شاد و
زمانی که صورت مادّی آن صورت نفسانيّه ،از هم بپاشاد و از ايان حجاابهااى جسامان کاه در
حقيقت مقبره آنچه در علم خداست م باشد ،رها گردد ،در آن عالم ظهاور و باروز مایکناد و باه
سوی خانه آخرت حشر م شود (شيرازی .)611-612 :مالصدرا معتقد اسات کاه در قارآن مجياد
سرنوشت انسان و طبيعت کامالً به هم آميختهشده و خداوند فساد و صالر هر ياک را باا فسااد و
صالر ديگری مرتبط دانسته است« .نهر الفُ د يف الرب و البحر مب کُبك ايدحي الَ » (روم( ،)05/فسااد
در دريا و خشکی در ابر عملکرد انسانها ظاهر میگردد).
اما آياتی که داللت بر حشر «جمادا » دارند از آن جمله اين آيه شريفه اسات کاه مایفرماياد:
ِ ِِ ِ
اَّلل ةبُّ ُ م لَ الْم َْ ُ ه ِ
ِ
ِ ِ ِ
يُ َمعُوا ُدَ َ ُک ْم َو لَ ْو َِِعُ وا
ين تَ ْدَُو َن م ْن ُدون م َِْ ُ و َن م ْن قطْم ٍ ِ ْن تَ ْدَُ ُ
وُ ْم ل ْ
ک َو ال َ
«ذل ُ ُم هُ َ ْ ُ ُ
ک ِمنْ ُل َخبِ » (فاااطر( ،)56/اياان اساات خداونااد،
اع َْج بُوا لَ ُ ْم َو ي ْوَم الْ ِقْ َم ِىل ي ْ ُف ُرو َن بِ ِش ْرکِ ُ ْم َو ل يََ بِمُ َ
َم ْ
پروردگار شما که حاکميت در سراسر عاالم از آن اوسات و کساانی را کاه جاز او مایخوانياد (و
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میپرستيد حتی به اندازه پوست نازل هسته خرما حاکميت و مالکيت ندارند اگر آنهاا را بخوانياد
صدای شما را نمیشنوند و اگر بشنوند به شما پاسخ نمیگويند و روز قيامات شارل (و پرساتش)
شما را کافر میشوند و هيچ کس مانند خداوند آگاه و خبير ،تو را (از حقاي ) باخبر نمیسازد.
اين آيه شريفه میفرمايد :اين بتهايی که شما می پرستيد چون قطعاتی از سنگ و چوب بايش
نيستند ،جمادند و بیشعور و بر فرض که ناله و اصرار شما را بشنوند هرگز توانايی پاسخگويی باه
نيازهای شما را ندارند (و لو سمعوا ما استجابوا لکم) و حتی به اندازه پوست نازل هستهی خرماا،
مالک سود و زيان در جهان هستی نيستند ،با اين حال چگونه انتظاار دارياد کاه بارای شاما کااری
صورت دهند يا گرهی را بگشايند .از اين باالتر ،روز قيامت که میشود آنها پرسات

وشرل شما را

منکر میشوند (و يوم القيامة يکفرون بشرکم) و میگويند :خداوندا اينها ما را پرستش نمیکردناد،
بلکه در حقيقت ،هواي نفس خويش را میپرستيدند ،اين شهاد يا به زبان حال است که هار کاس
به بتها بنگرد با گوش دل ،اين سخن را از آنان میشنود و يا اينکاه هماان خداونادی کاه در آن
روز اعضا و جوارر و پوست بدن انسان را به سخن درمیآورد به آنها فرمان سخن گفتن میدهد،
تا شهادت دهند کاه ايان باتپرساتان منحارب ،اوهاام و شاهوات خاود را در حقيقات پرساتش
میکردهاند (مکارم شيرازی.)51 ،22-25 :5610 ،

مجْع مُه نَ ُق ُ ِ ِ
نظير اين آيه شريفه ،سوره يونس اسات کاه مایفرماياد« :و ي وم َْحن ُش رُم َِ
ين أَ ِْ َرُکوا
َ ْ َ ُُ ْ
ول لَه َ
َم نَ ُ ْم أَنُْْ ْم َو َُِرک ُؤُک ْم فَ َاي ََْ بَََْ ُه ْم َو ق َل َُِرک ُؤُُ ْم م ُکَْ ُْ ْم َِّيي تَ ْعبُ ُدو َن» (ياونس .)22 /باه خااطر بياورياد
روزی را که همة آنها را جمع میکنيم سپس به مشارکان میگاوييم شاما و معبودهايتاان در جاای
خود باشيد (تا به حسابتان رسيدگی شود) سپس آنها را از همديگر جدا میکنايم (تاا از هار ياک
جداگانه ساال شود) در اينجا معبودهايشان به آنها میگويند شما هرگز ما را عبااد

نمایکردياد؛

اين آيات ،داللت بر حشر جمادات مانند سنگها و جماداتی ديگر؛ مانند بتها دارند.
عالمه طباطبايی مینويسد :از آيات استفاده می شاود کاه ناه تنهاا انساان و حيواناات محشاور
میشوند ،بلکه آسمانها ،زمين ،آفتاب ،ماه ،ستارگان ،جان ،سنگها ،بتها و ساير شرکايی که ماردم
آنها را پرستش میکنند و حتی«طال» و «نقرهای» که اندوخته شده و در راه خدا انفاق نگرديده ،همه
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محشور خواهند شد و با آن «طال» و« نقاره» پيشانی و پهلوی صاحبانشان داغ مایشاود (طباطباايی،
5916ج.)541 :1
نتیجهگیري
صدرالمت لهين ،مانند ديگر فالسفه از جمله ابنسينا ،نفاس را کماال اول بارای جسام طبيعای آلای
تعريف میکند .نکته ای که مالصدرا را از فالسفه پيش از خاودش متماايز مایکناد ،آن اسات کاه
تعريف نفس در نظر ديگر فالسفه به ذات نفس مربوط نيست ،بلکه به نفسيت نفس مربوط اسات؛
درحالیکه از نظر مالصدرا تفاوتی ميان ذات نفس و نفسيت نفس ،وجود ندارد .مالصادرا در بااره
چگونگی نفس و ارتباط آن با ماده میگويد :نفس ،در آغاز پيدايش مادی است ،ولی در اين مرتباه
باقی نمیماند و به مرحله تجرد نائ میگردد .ايشان با تکيه بر چهار اص  :اصالت وجود ،تشاکيک
وجود ،حرکت جوهری و اشتداد وجود ،باه تبياين چگاونگی حصاول تجارد در نفاس ،اساتدالل
میکند .ايشان معتقد است ،نفس ،در آغاز پيدايش ،مادی است؛ سپس از بستر ماده بار مایخيازد و
با حرکت جوهری به صورت نباتی نائ میگردد که هنوز فاقد درل و فهم اسات و تنهاا کارهاای
هماهنگ انجام میدهد .بعد از آن ،به مرحلهای میرسد که افزون بر کارهای هماهناگ ،ادرال هام
میکند .اين مرحله ،مرحله نفس حيوانی است که در واقع نازلترين مرتباه تجارد اسات و «تجارد
مثالی يا برزخی» نام دارد؛ سپس به حرکت خود ادامه داده به درل کليات عقلی نائ میگاردد کاه
اين مرحله ،مرحله نفس انسانی است .نفس ،با صعود به اين مرتباه ،باه مرتباه تجارد عقلای نائا
میآيد ،اما در اين مرحله نيز ،متوقف نمیماند و میتواند به حرکت خود اداماه داده باه تجارد تاام
عقلی نائ شود .حاص آنکه ،نفس ،از نظر مالصدرا يک حقيقت دو مراتب اسات کاه ماا از هار
مرتبهای از آن نامی انتزاع میکنيم و از آن جا که ميان اين مراتب گسيختگی و انقطاع وجود نادارد،
ليا هر مرتبه به مرتبه ديگر متص است و نفس ،يک وجود واحد متص را تشکي میدهاد .پاس،
اينگونه نيست که نفس دفعتاً مجرد شود ،بلکاه مراتاب گساترده تجارد را يکای پاس از ديگاری
میپيمايد تا به مرتبه تجرد تام عقلی میرسد.
صدرالمت لهين در آبار متعددش از جمله در اسفار ،مهمترين برهاانهاای گيشاتگان ،مبنای بار
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تجرد نفس را نق کرده و سپس نظر خود را راجع به آنها بيان میدارد و میگوياد :برهاان تجارد
نفس بسيار است و ما تعدادی از آن براهين را در کتاب مبدأ و معاد بيان کردهايم که باياد باه آنجاا
مراجعه نمود .اما حکما در آبار متعددشان بحث نفس را مطرر کردند ،ولی با اين وجاود ،حقيقات
نفس ،پشت پرده ابهام قرار دارد و کسی نتوانسته آن گونه که سزاوار است حقيقت آن را بيابد؛ جز
اوليا الهی که به عالم مجردات راهيافتهاند .مالصدرا ،افزون بر دالي عقلی -فلسفی در اببات تجرد
نفس ناطقه از آيات قرآن کريم و روايات نيز ،بهره گرفته و مینويسد :آيات بسياری است که شاهد
بر تجرد نفساند و از آن جمله ،سخن خداوند است در باره آدم و اوالد آدم که میفرماياد :و در او
از رور خود دميدم.
بنابراين ،نفس در هندسه معرفتای مالصادرا موجاودی اسات «اُ م احل دو و ةوة نْ ىل البق »؛
يعنی در آغاز امر از همين مواد و عناصر موجود در اين عاالم پديادار مایگاردد و در ايان هنگاام
صورتی است قائم به بدن ،ولی پس از استکمال و خروج از قاوه باه فعا و طای مراتاب کماال،
موجودی است روحانی البقا که در بقا و جاودانگی خويش نيازی به بدن ندارد ،بلکه قائم باه ذات
خويش و فاع بدون آالت و ادوات جسمانی است .پس ،زوال ،فناپييری و فساد نفس ،که جاوهر
عقلی است محال میباشد .از آنجا که مس له تناسخ به انکار معاد منجر مایشاود؛ چاون طرفاداران
تناسخ بر اين باورند که نفو  ،به صورت تام و تمام از ماده مجرد نمایشاوند و باه فعليات تماام
نمیرسند و بعد از مرس به بدن ديگر منتق میشوند .طرفداران اديان وحيانی به اين مس له پرداخته
و آن را مورد نقد قرار دادهاند .از جمله کسانی که دراينباره به بحث پرداختاه و براهينای را در رد
آن اقامه نموده ،صدرالمت لهين شيرازی میباشد .وی ،در کتابهای خويش ضمن تعريف تناساخ و
بيان اقسام آن ،براهين را در رد تناسخ بيان کرده است.
مالصدرا تناسخ را انتقال نفس از بدنی به بدن ديگر میداند و میگويد :تناسخ ،در نزد ما به سه
گونه قاب تصور است :اول ،آنکه نفس ،در اين عالم از بدنی به بدن ديگر منتق میگردد؛ کاه ايان
نوع از تناسخ محال و ممتنع است .قسم دوم ،عبارتاند از :انتقال از بدن دنيوی به بدن اخروی کاه
مناسب با اوصاب و اخالقی است که در دار دنيا کسب نموده است و چنين نفسای در آخارت باه
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صورت حيوانی که صفات وی در آن نفس غلبه نموده است ،ظاهر میشود و اين مسا لهای اسات
که در ميان اه کشف و شهود مسلم گرديده و آيات قران کريم نيز ،بر اين قسم از تناساخ تفساير
میگردد .سومين قسم از تناسخ ،مسخ است که خود بر دو نوع است يکی مسخ بااطنی ،کاه بادون
تغيير صورت و ديگر ،مسخ باطنی که با تغيير صورت است .مالصدرا میگويد :اين قسم از تناسخ،
جايز و ممکن است .ليا بر اسا

نظر مالصدرا تنها قسم اول ،از اقسام تناسخ محال و ممتنع است

و دو قسم ديگر ،غير از تناسخ به معناای مشهوراسات .در بااور مالصادرا نظرياه معااد جسامانی
متفاوت از نظريه تناسخ است؛ زيرا اوالً ،تناسخ درباره زندگی اخروی سخن نمیگويد ،بلکه مربوط
به همين جهان است و زندگی در اين دنيا تنها يکبار رخ میدهد و ديگر تکرار نمیشاود و مجاال
و فرصت عم و پيشرفت مربوط به اين دنياست و اين فرصت تنها يکبار به دست میآيد هرچند
تحول در جهان ديگر هم میتواند باشد و بانياً ،بنا بر نظريه تناسخ ،نفاس ،پاس از مارس باه بادن
ديگری در جای ديگر سفر میکند و در نتيجه ،هويت خود را از دسات مایدهاد؛ درحاالیکاه بار
نظريه معاد جسمانی ،تغيير تکاملی يا تغيير در شئون موجودات ،تنها زمانی است که شخا

اسا

يکسان باقی بماند؛ يعنی يک شخا(وجود) است که از مرحله جنين تا مرحله انسان رشد میکناد
و پس از مرس نيز ،همه هويت خود را حفظ مینمايد .مالصدرا بر بنياد مبانی فلسفی خاود مسا له
«تناسخ» را از زوايای گوناگون مورد بررسی قرار داده و براهين در ابطال تناسخ ارائه کرده است که
برخی از اين براهين باط کننده همه اقسام تناسخ است؛ مانند برهان قوه و فع که بار اساا

آن،

الزمه قبول تناسخ ،قبول اتحاد امر بالفع  ،با امر بالقوه ،میباشد که بطالن اين امر واضاو و روشان
است .مالصدرا ،با استفاده از حرکت جوهری  ،تناسخ نزولی را نيز ،ابطال مایکناد؛ زيارا پاييرش
تناسخ نزولی ،مستلزم پييرش حرکت ارتجاعی در وجود ،می باشد و اين امر ،باا سانّت حااکم بار
جهان آفرينش؛ يعنی سير استکمالی موجودات از نقا به کمال ،بر مبنای حرکت جوهری منافاات
دارد.
مالصدرا ،در تبياين «معااد» و «حشار» ،مایگوياد :گروهای از مالحاده و دهرياه و جمعای از
انديشمندان طبيعی و دساتهای از پزشاکان و ...باه نفای معااد اعتقااد دارناد و گروهای ديگار ،از
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انکارکنندگان معاد ،به قاعده «املعدوم لتع د» متکی شده و گفتهاند :حشر اموات محال و ممتنع اسات؛
ولی در مقاب طرفداران معاد ،سخنان آنان را مردود شمردهاند .طرفداران معاد ،از حکماا ،فالسافه،
متکلمان ،فقها و اه شريعت در اببات و مقبوليت معاد وحدت نظار دارناد ،اماا در کيفيات معااد،
ديدگاههايشان با يکديگر ناسازگارند .برخی ،معاد را ،فقط جسامانی مایدانناد و گروهای بار ايان
باورند که معاد ،فقط روحانی؛ اما جمعای ز ياادی از حکماا و مت لهاان و عرفاا ،باه هاردو ناوع از
معاد(معاد روحانی -جسمانی) ،معتقدند .ولی من ،تا به حال در کلمات و آبار آنان ،دلي و برهاانی
عقلی قاطعی بر اببات اين مدعا نيافتهام ،اما ما بابت کرديم که شخا محشور شده در روز قيامات،
هم از حيث رور و هم از حيث جسد عيناً همان شخصی است که در دنيا میزيسته به طاوری کاه
هرکسی او را ببيند میگويد :اين همان شخصی است که در دنيا ديديم .اين است اعتقاد ما در بااره
معاد.
بنابراين ،مالصدرا «معاد» و «حشر» همهی موجودات را ممکن میداند و ايشان معتقد است کاه
همه موجودات جهان هستی ،اعم از جماد ،نبات ،و شياطين بايد باه هادب غاايی ،بلکاه باه غاياة
الغايات نائ آيند و نزد او محشور گردند .وی ،در رسااله «حشاريه» و «اسافار» ،ماینويساد :هماه
موجودات اعم از مالئکه ،انسان ،جن و اعم از نباتات و جمادات ،معاد و حشر دارند .ايشان ،تاکيد
دارد که حکمت و اتقان صنع الهی اقتضا دارد که انسان با جمياع قاوا و جاوارر خاويش محشاور
گردد؛ زيرا برای نفس بر حسب هر حالت و صفتی که در دار دنيا اکتساب نموده اسات ،پااداش و
يا کيفری است الزم و حتمی؛ چنان چه حکما معتقدند به اينکه :در طبيعات ،مکافاات و مجاازات
است و اين که هيچ موجودی در عالم خلقت ،ساکن و راکد نيست و هيچ امری ،در طبيعت مهما
و معط و بدون قصد و غرض و غايت نخواهد بود و کليه موجودات متوجه باه جاناب غايات و
مطلوب خويشاند و بدان چه که مناساب ذات و فطارت و مقتضاای طبيعات آنهاسات ،محشاور
خواهند شد.
حاص سخن مالصدرا در باره حشر موجودات اين است کاه از بارای هار موجاودی حشاری
است و بازگشتی به جهان ديگر ،و حشر هر چيزی و بازگشت آن ،همان جايی اسات کاه از آنجاا
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آمده است .در نتيجه ،هر کس دانست از کجا آمده ،خواهد دانست که به کجا خواهد رفات .پاس،
حشر اجساد به سوی اجساد است و حشر نفاو

باه ساوی نفاو

حشريه» در باره حشر حيوانات مینويسد :افراد هار ناوع از ايان نفاو

اسات .مالصادرا در «رسااله
در وقات مارس و فسااد

اجسادشان ،رجوع م کنند به همان مدبّر عقل خودشان ،که ربُّالنّوع قالب و طلسمشاان و مصاور
جسد و هيک شان و صورت عق و معقول آنها هساتند .مالصادرا در بااره حشار نباتاات چناين
استدالل میکند :نباتات؛ چون داراى حيات و شعور هستند ،از جمادات ،از نظر تقسيمبندى مراتاب
وجوديّه ،باالتر و قويتر هستند .و به همين مناسبت در سه مرتبهای کارشان که «تغيياه»« ،تنمياه» و
«توليدمث » باشد ،به آنها ،اسم نفس اطالق شده است .بنابراين ،حشر آنها نيز ،نزدياک باه حشار
حيوانات پايين مرتبه است ،و نباتات ،در همين وجود طبيع خود مراحل از کمال را ط م کنناد
و به همان مبدأ فعّال که در وجود آنان ،حکم قوّه محرکه و مدبره را دارد نزديک مایگردناد و ....
در نتيجه ،حشر آنها ،اتمّ و قيامشاان در پيشاگاه خداوناد در روز قيامات اقارب خواهاد باود .در
حکمت صدرا به پيروی از تعليمات قرآن مجيد همه اجزا طبيعت در نجات و رستگاری با انساان
سهيم اند .بنابراين ،موجودات طبيعی ،اعم از نباتات و اجسام؛ همانند انسان و حيوان« ،حشر»؛ يعنی
بازگشت به جهان ديگر دارند .مالصدرا ،در مورد حشر اجسام معتقد است که بعضی اجسام؛ مانناد
اجسام فلکيه نوريه که موضوع تصرب و تدبير اروار هستند ،از جنس اجسام اخروی هساتند و باا
نفو

محشور میگردند ،آنها با نفو

متحدند و با آنها باقی خواهند ماند .ايشان مینويسد :تمام

جمادات حت مادّه اوّليّه و هيوالى بَحت و صِرب داراى حشار هساتند؛ زيارا آنهاا نياز ،در عاالم
وجود ،عبث و بيهوده نيستند و براى غرض و هدفی خل شدهاند و خودشاان باا وجودشاان و باا
حرکتهاى خود ،چه جوهريّه و چه غير جوهريّه به دنبال آن مقصود میروند و میخواهند نقاا
خود را با وصول به آن تمام کنند و حرکت آنان به سکون و آرامش مبدّل شود.
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