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چکیده
مسئفه معاو هیفیت حیات پس از مرگ ،هیتوانه متونو تودته اندیشتیندا بتووه استت
مهکفیا حکییا مسفیا نیز آنای مهعدوی ون این زمینه انائه هروهانتد .عتدهای معتاو نا
منحصر به ن ح نفس آومی میوانند گر هی به دسیانیبوو آ قائلاند اهل تح یتق
معاو نا دسیانی ن حانی میوانند .ون موضوع معاو دسیانی ،ونبانۀ اینکته ن ح بتا هتدام
بد محشون میشوو ،اخهفاف است .مح ا از مهکفیا  ،نظریتتۀ بازگشتت مجتدو ن ح بته
بد طبیعی عنصری نا مطرح هروهاند ون م ابل ،ویدگاه برخی حکییا بتر حشتر ن ح
ِ
مثالی برخاستهه از ستوی نفتس
با بد مثالی است نأی حکیت مهعالیه بر بعث ن ح با بد
اسه ران یافهه است .ون این میا  ،حکیم آقاعفی مدنس زنوزی ویدگاهی ابهکتانی براستاس
مبتتانی حکیتتت مهعالیتته وانو هتته بزنگتتانی هیوتتو میتترزا محیتتدباقر اصتتطهباناتی هتته
پر نشیافهه حوزۀ ونستی ایشتا استت نیتز شتاگرو ی محیدحستین اصتفهانی (مح تق
هیپانی) ویگرانی مانند نفیعی قز ینی از ی تبعیتت هروهانتد .زنتوزی معتاو نا بازگشتت
ن ح به بد نییواند ،بفکه به با ن ی این بد استت هته بته سترا نفتس ن ح ون عتالم
آخرت مین و .هیپانی ون نساله هوتاهی هته بتهتازگی انهشتان یافهته بته تبیتین ایتن نظریته
براساس پنج اصل م دمه پرواخهه است .ون این نوشهان بهتفصیل ابهتدا بته شترح توضتیا
ویدگاه خاص ایشا ونبانه معاو دسیانی سپس به بیا برخی ابهامات آ پرواخههایم.
کلیدواژهها
معاو دسیانی ،معاو ن حانی ،برزخ ،ن ح ،نفس بد .
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مقدمه
با ن به معاو از اصول وین اعه او مشهرک میا تیام اویا

حیانی است اهییهتی بستزا

ون با ن اهل اییا وانو؛ هراند ون برخی ههابهتای م تدس ماننتد تتونات هیهتر بتدا
پرواخهه شده ون برخی ویگر مانند قرآ فترا ا

بتازگو شتده استت (صتدنالیهالهین،1331 ،

ج  .)132-131 :3از اینن  ،ون اعه او به اصل آ میا پیر ا اویا ابراهییی اخهفافی نیستت،
اما دسیانی یا ن حانیبوو معاو بر فهم این مسئفه بسهگی وانو هه آیتا انستا مودتووی
تکبعدی است یا اینکه ساحتهای

دووی مهعدو وانو؟ (نتک :صتدنالیهالهین-919 :1913 ،

911؛ سبز انی ،1913 ،ج .)921-921 :1
ون مسئفه معاو ،ویدگاههای گوناگونی میا مهفکترا مستفیا

دتوو وانو .حکییتا

مشاء معاو نا ون معاو ن حانی منحصتر میواننتد فکرشتا بته مستئفه معتاو دستیانی ناه
نبروه است ،اگراه معاو دسیانی نا نیز انکان نکروهاند آ نا از قول شانع پییرفههانتد.
ازسویویگر ،مشهون مهکفیا

تووه مسفیانا براین با نند هته هیتین دستم طبیعتی بتا

قیامت آخرت اعاوه میگروو؛ هراند بهاعه او مح ا از مهکفیا  ،ن ح نفس مجرو
است هنگام مرگ ن ح از بد خانج میشوو ویگربان ون قیامت به آ بتازمیگروو.
نزیده با عیتل اهتل نیاضتت ،ماننتد شتید الاشترا

صتدن

الیهالهین ،هم ن حانی هم دسیانی است .البهه نته بتا ایتن دستم متاوی ،بفکته بتا دستم
مجرو برزخی مثالی (صدنالدین شیرازی ،1331 ،ج .)133-131 :3
ون میا پیر ا حکیت مهعالیه ،حکیم نامدان آقتاعفی متدنس زنتوزی ون بتاب معتاو
دسیانی ،نظری ابهکانی وانند هه ون م ابتل نظریته مح تا از مهکفیتا استت .متدنس
زنتتوزی بتتهتبع ایشتتا میتترزا محیتتدباقر اصتتطهباناتی شتتیرازی نیتتز شتتاگرو ایشتتا
محیدحسین غر ی اصفهانی مشهون به مح ق هیپانی هیونین آیتالف ّه نفیعی قز ینتی
بر این با نند هه ون معاو دسیانی این بد است هه به سرا نفس مین و؛ با این توضیا
هه بد پس از مرگ ددایی نفس از آ با حرهت دوهری ذاتی ترقی هروه تا مجترو
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اعضا ،دوانح ،اعراض ،هیفیات صونت شکل مخصوص پس از مترگ ،و بتانه ون

معاو ون ویدگاه حکییا

33

گشهه به نفس ون عالم تجرو بازگروو .حکیم بزنگ مح ق هیپانی ون نستاله هوتتاهی
با عنوا «الیعاو الجسیانی» ت ریری از این نظریه بیا واشههاند هه بته توضتیا آ ون ایتن
م اله برنسی ن د آ میپروازیم.
مح ق هیپانی برای اثبات تبیین نظریه خوو ون بتاب معتاو دستیانی ،آ نا ون پتنج
اصل م دمه ت ریر هروه است .ی ون آغاز نساله المعاد جسمانی میگوید« :اثبات معتاو
ادیاع وانند هیه شرایع اویتا ح ته

دسیانی ت هه فرقه ُمح ه دیفگی بر آ اتفا
ناطق به آ میباشند ،برم دماتی توقل وانو» (غر ی اصفهانی.)1 :1932 ،
 .1مقصود از بدن
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مقدمه نخست :مراو از بد  ،دسم بیا هو دسم مطفق دسم یا دسم مطفق نیست ،بفکته
مراو از بد ن ح بخانی است هه ماوه دنس برای نفس است .ن ح بختانی ،اصتطفاح
طب قدیم است هته امتر زه ون عفتوم تجربتی پییرفهته نییشتوو .البهته ناویتدهگرفهن آ
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وناینجا لطیهای به اصل بحث انو نییهند .به با ن حکییا قتدیم از گتروش ختو ون
بد بخان لطیفی مهصاعد میگروو هه ون تیام اعضا دوانح منافی بد نفتوذ مییابتد
هه ون طب قدیم بته آ «ن ح بختانی» اطفتا

میشتوو (نتک :ابنستینا ،1323 ،م دمته ،ج 11 :9؛

صدنالیهالهین ،1331 ،ج 213 :3؛ سبز انی ،1913 ،ج  .)331 :3توضیا آنکه بتد مبتدأ منشتأ انهتزاع
برای دنس طبیعت انسا

ماوه برای نفتس استت؛ زیترا دتنس از متاوه انهتزاع میشتوو؛

هیا طونهه فصل از صونت انهزاع میگروو طبیعت نوعی انسا هته بته حیتوا نتاطق
تعریل میشوو ،حیوا دنس آ است از بد انهزاع میشوو ناطق ،فصل آ است
از صونت انهزاع میگروو .مراو از بد  ،دسم بیا هو دسم نیستت؛ یعنتی دستم مطف تا
مطفق دسم نیست ،بفکه مراو ن ح بخانی استت؛ زیترا ون تعریتل انستا  ،حیتوا نتاطق
گفهه میشوو ،نه دسم ناطق آنوه مبدأ عفت فاعل حیتات ستانی ون اعضتای بتد
است ،ن ح بخانی است .بنابراین ،این دنسی هه ون طبیعت نتوعی انستا متأخوذ استت،
یعنی حیوا  ،هیا ن

ح بخانی است (نک :غر ی اصفهانی ،هیا

.) 1 :

ی ون آغاز ت ریر نظریه خوی  ،مراو از بد نا ن ح بخانی میواند هه متاوه نفتس
مبدأ برای دنس طبیعت انسا است ،اما ون پایا میگوید هه دنس ون طبیعت انستا ،
هیا ن ح بخانی است .ون اینجا تهافهی دوو ندانو؛ زیرا دنس از ماوه انهتزاع میشتوو
تفا ت میا دنس ماوه به اعهبان است ونح ی ت میا ماوه دنس تفتا تی نیستت
(صدنالیهالهین ،1331 ،ج  ،921 :1نک :سبز انی ،هیا

 ،ج .)111 :2

البهتته متتراو از بتتد  ،ن ح بختتانیایی استتت هتته دتتنس بتترای نفتتس استتت؛ یعنتتی
ن ح بختتانی هتته نفتتس ون ا ظهتتون هتتروه ستتریا

دریتتا وانو مهعفتتق نفتتس

حامتتل آ استتت از مراتتتب وندتتات نفتتس استتت؛ هیا طونهتته ن ح بختتانی ون
اعضا سریا

دریا وانو ،با این تفا ت هه تعفق نفس بته ن ح بختانی ،ا لتا بالتیات

است ون اعضتا ثانیتا بتالعرض به استطه ن ح بختانی استت .اعضتا ن ح بختانی
هرهدام برای خوو صونت ماوۀ عنصتری واننتد؛ وستت اشتم ابتر

گتوش ...

161

وانند؛ یعنی هرهدام ماوه صتونتی واننتد .ن ح بختانی هتم صتونت متاوهای وانو،
اعداوی اعضا نسبت به ن ح بخانی است هه این مطفتب ون م دمته و م بیتا میشتوو
ن ح بخانی نیز با ماوه صتونتی هته وانو ،متاوه بترای نفتس استت .ایتن اعضتا ن ح
بخانی هیونین نفس از این دهت ،هی هدام با ویگری انتباط هانی نداننتد؛ یعنتی
فعفیتهای مسه ل هسهند گویا دزایری پراهندهاند ،اما از آ دهت هه اعضا بتا متاوه
صونتی هه وانند ،ماوه برای ن ح بخانیاند ن ح بخانی هتم بتا متاوه صتونتی هته
وانو ،ماوه برای نفس است .از این دهت نفس با ن ح بخانی به اسطۀ ن ح بختانی بتا
اعضا اتحاو وانند ن ح بخانی اعضا از مراتب ،ظهونات ،مظاهر تجفیتات نفتس بته
شیان مین ند؛ هیا طونهه ن ح بخانی با اعضا اتحاو وانند؛ زیرا اعضا ماوه بترای ن ح
بخانیاند.
ی ون پایا این م دمه میگوید هسانی هه ترهیب بد
نا اتحاوی وانسهه

نفس یا ماوه صتونت

حدت ماوه صونت نفس بد نا حدت ح ی ی گرفههانتد ،از
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اعضا با ماوه صونتی هه وانند ،ماوه اعداویه برای ن ح بخانیاند این بهسبب عفیتت

این نظر هه بد  ،اعضا ن ح بخانی ،ماوۀ نفس است ،این ستخن نا گفههانتد هستانی
هه ترهیب میا متاوه صتونت بتد

نفتس نا انضتیامی وانستهه

حتدت آنهتا نا

اعهبانی گرفههاند ،از آ دهت است هه بتد بترای ختوو متاوه صتونتی نیتز فعفیتت
مسه فی وانو (نک :غر ی اصفهانی1-1 :1932 ،؛ سبز انی ،1913 ،ج .)911 :2
 .2علیت متقابل نفس و بدن
مقدمه دوم :عفیت بد برای نفس اعداوی عفیتت نفتس بترای بتد  ،ایجتاوی فتاعفی
است .عفیت اعداوی به این معناست هه اگتر بتد نباشتد ،نفتس افاضته نییشتوو .شترط
افاضه نفس ،تح ق بد است نفس ون زمینه ون أنض دوو بد
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دتوو مییابتد از

ناحیۀ مباوی عالیه مبدأ ا ل افاضه میشوو (غر ی اصفهانی.)1-1 :1932 ،
اگر این معنا نا لحاظ هنیم هه بد خوو مشهیل بر اعضایی استت ن ح بختانی ون
اعضاست ،باید بگوییم ن ح بخانی عفیتت اعتداوی بترای نفتس وانو تتا ن ح بختانی
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نباشد ،نفس از عالم بالا افاضه نییشتوو؛ هیا طونهته اعضتا عفیتت اعتداوی بترای ن ح
بخانی وانند باید اعضا دوانح بدنی باشد با ترهیب نسبت مخصوصتی بتا هتم
ترهیب شوند تا از گروش خو ون بد بخان لطیفی بهنام ن ح بخانی مهصاعد شوو ،امتا
نفس ،عفیت ایجاوی فاعفی برای بد وانو ایتن بتدین معنتا نیستت هته نفتس بتد نا
ایجاو هند ،بفکه بدین معناست هه نفس میر دوو بد است؛ یعنی دتوو بتد بایتد از
مجرای دوو نفس عبون هند تا تح ق یابد .البهه نفس عفت ایجتاوی بترای ن ح بختانی
است آ هم عفیت برای اعضا وانو؛ یعنی باید فی
به ن ح بخانی برسد سپس از ن ح بخانی بگینو

دوو نخست از میر نفس بگتینو
به اعضا برسد (هیا

.) 1 :

سپس هیپانی برای عفیتت ایجتاوی فتاعفی نفتس نستبت بتد برهتا زیتر نا اقامته
میهند میگوید :با توده به اتحاو ح ی ی هه میا نفس بد است (م دمته نخستت)،
مهحد ح ی ی ،یعنی نفس بالفعل باشد ویگری هه بد استت بتال وه
باید یکی از این و
ْ
باشد ،گرنه امکا ندانو هه هر و بالفعتل باشتند میا شتا نیتز اتحتاو ح ی تی برقتران

باشد؛ زیرا اگر هر و بالفعل باشند فعفیت واشهه باشند ،اتحاو ح ی تی میتا و مودتوو
بالفعل محال است؛ زیرا پس از اتحاو اگر و ایزند هه اتحاو ندانند اگر یکی هستهند،
پس و ایز اتحاو پیدا نکروهاند

به یک مودوو تبدیل نشدهاند (حفتی1933 ،

 .)913 :پتس

یکی باید بال وه ویگری بالفعل باشد .بد باید قوه دوو نفتس نفتس فعفیتت دتوو
بد باشد.
از اینن  ،بنابر م دمه نخست ،اتحاو از آ نظتر استت هته بتد متاوه دتنس بترای
دوو نفس است؛ یعنی قوه دوو نفتس استت .حتال ون ایتن صتونت ،برهتا اینگونته
خواهد بوو هه یک دعل ایجاو از عالم بالا از سوی مباوی عالیه حقتعالی به هر و
تعفق مییابد هر و با یک دعل دوو خواهند یافت ،لی آ هته ون دعتل اصتالت بتا
ا ست ا لا بالیات مونو دعل ایجاو قران میگیرو ،هیتا استت هته بالفعتل استت،
یعنی نفس؛ بد هه بال وه است ،ثانیتا بتالعرض متونو دعتل ایجتاو قتران میگیترو.
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آنکه مهأصل ون مجعولیت استت ون مودوویتت اصتالت وانو ،هیتا نفتس استت هته
نفس ،ا لا بالیات مجعول شد ،به این معناست هه فی

دتوو هنگتام ایجتاو از طترف

مباوی عالیه حقتعالی ا ل به نفس مینسد ستپس از گتینگاه دتوو نفتس بته بتد
مینسد؛ این بدا معناست هه نفس نسبت به بد فاعفیت ایجتاوی وانو .نهیجتهای هته از
این و م دمه ،یعنی اتحاو ح ی ی بد

نفس عفیت ایجاوی نفس بترای بتد

عفیتت

اعداوی بد برای نفس اسهنهاج میشوو ،عف ه مسهحکم ذاتی پیوند دووی ناگسسهنی
میا بد
بد

نفس است ،گرنه میا آنها نابطته عفیتت مه ابتل نخواهتد بتوو ایتن نابطته

مجوز مردا مفزم خواهد بوو (غر ی اصفهانی.)1-1 :1932 ،

 .3حرکت موجودات بهسوی کمال مطلوب
مقدمه سوم :دوو هر مودووی از حقتعالی صاون میشوو هتر مودتووی طالتب هیتال
مهناسب با ذات

دوو ختووش استت .انستا شت ی ون ِ
پتی هیتال ون شت ا ت استت هته
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فعفیت وانو؛ بد هم هه بال وه است ،ثانیا بالعرض مونو دعل قران میگیرو .حتال اگتر

انحطاط نام وانو انسا سعید ون پی هیال سعاوت خوی

است (غر ی اصفهانی.)3-1 :1932 ،

این م دمه طولانیترین م دمه از میا پتنج م دمته استت بترای تبیتین آ یتاوآ نی
مطالب ذیل لازم است:
مطلب نخست :هیپانی قاعده الواحد نا هه بنابر آ عفت احتد ،معفتول احتد وانو
(شید اشرا

 ،1911 ،ج  ،)13 :3بدیهی میواند .ی ون مونو موضوع این قاعتده و پی فترض

وانو از اینن  ،و بان هم بحث ُخفل نا مطرح میهند.
مفروض نخست :موضوع این قاعده عفهی است هه عفت بالیات باشتد؛ یعنتی ذاتت
عفت باشد

دووش بهتنهایی عفت باشد با قطع نظر از هر امری غیرخووش ،بتهتنهایی

عفت باشد؛ مثل حقتعالی هه ذات
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دووش بهتنهایی عفت دوو هر ایزی استت ،بتا

قطع نظر از هراه غیر از ذات ا ست.
مفروض دوم :موضوع ایتن قاعتده عفتت بالتیاتی استت هته احتد ح ی تی بستی
بالیات باشد؛ یعنی یک دوو باشد بی
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ترهب ون ذات

از یک ح ی ت نباشد بسی بالیات باشتد

نباشد؛ مثل حقتعالی هه احد الیات احدی الیات است؛ نته و گانته

است نه ترهیب ون ذات

وانو ،بفکه یگانه یکهاست.

ون بیا اثبات قاعده میتوا گفت هه ون عفت باید خصوصتیهی باشتد هته یتژۀ آ
عفت معفول است بهسبب آ معفول از عفت صاون گروو ،گرنه باید هرایزی عفتت
هر ایزی معفول هرایزی باشد هه خفاف ع ل است .بنتابراین ،هنگامیهته معفتولی از
حقتعالی هه احد بسی الیات است ،صاون میشوو ،باید خصوصیهی ون ختدا باشتد تتا
بدا دهت معفول از ا صاون گروو این خصوصیت باید ِ
ذاتی عفت عتین ذات عفتت
باشد؛ زیرا عفهی هه حقتعالی است ،بالیات میخواهد عفت بترای معفتول باشتد .ون ایتن
صونت ،اگر قران باشد و معفول از خدا صاون گروو ،بایتد و خصوصتیت عتین ذات
ذاتی ،ون دانب عفهی هه حقتعالی است مودوو باشد تا و معفول از ا صاون گتروو .ون
این صونت ،ویگر عفت احد ح ی تی نییشتوو و ذات خواهتد بتوو یتا ون ذاتت
ترهیب لازم میآید بساطت نخواهد واشتت ایتن هتر و
اصفهانی.)1 :1932 ،

خفتاف فترض استت (غتر ی

مطلب دوم :مطابق بیا عانفا  ،معفول احدی هه از حقتعتالی صتاون شتده ،دتوو
منبس است؛ یعنی دوو احد امکانی هه تیام ماهیتهای میکتن ادتد آ انتد هیته
ماهیتها به برهت هیین دوو احد امکانی تح ق مییابند (نک :هیتو .)1 :1932 ،منظتون از
دوو امکانی از این دهت هه امکا نا به دوو نسبت میوهیم ،امکا ف ری استت ،نته
امکا ذاتی ماهوی؛ یعنی یک دوو ابستهه امکتانی هته معفتول استت از حقتعتالی
صاون شده است (نک :ستبز انی ،1913 ،ج 211 :2؛ ج  .)121 :9دتوو منبست فعتل اطفتاقی حتق
است معفول ا ست؛ یعنی دوو منبس  ،دوو مطفق امکتانی استت یتا دتوو امکتانی
مطفق

دوو لابشرط قسیی است .دوو منبست قیتد لابشترطیت وانو ،لابشترط قستیی

است لابشرطیت هه معنای اطفا باشد ،قید آ است؛ یعنی دوو مطفتق بتا قیتد اطفتا
است ال اب عنوا های ویگری هتم وانو؛ ماننتد نحیتت استعه ،ستعه فعفیته ،مشتیت

خدا ند از آسیا آبی خالص فر فرسهاوه است ن وهتا هرهتدام بته انتدازه گنجتای
خوو آب گرفهه دانی شدهاند» (نعد.)11 :
مطلب سوم :تیام ماهیتهای میکن بالیات به برهت دوو منبس

دوو مییابنتد

هیتته بتته منصتته ظهتتون دتتوو ختتاندی مینستتند .هتتر مودتتوو میکتتن بالتتیاتی به استتطه
ِ
دوو منبس  ،دووش ادب بالغیر میشوو ضر نت دوو مییابد؛ زیرا فاعل
هیین
هه حقتعالی است ،تام الفاعفیه است ،قابل هتم هته میکتن ماهیتت استت ،ون صتونت
امکا ذاتی قابفیت تیام وانو؛ یعنی نه ون ناحیه فاعل ن صا

هاستهی حالتت انهظتانی

هست نه ون ناحیه قابل .ون این صونت ،باید میکن باشد قابل دوو قطعتی حهیتی
یابد ضتر نی بتالغیر شتوو؛ گرنته بختل امستاک ون فتی
(نک :غر ی اصفهانی .)1 :1932 ،ف

حقتعتالی لتازم میآیتد

یک اسهثنا وانو ون یک صونت ،یتک ماهیتت میکتن

نظریه محقق اصفهانی (کمپانی) درباره معاد جسمانی و ابهامات آن

فعفیه ون م ابل مشیت ذاتیه فی م دس؛ یعنی تجف ّی حقتعالی به اسطه اسیا صتفات
ِ
ُتن
ته ه ْ
تر ُه ِإذا أناو شتیئا أ ْ ی ُتول ل ُ
ون م ام فعل خانج یا هیتا ه ُتن دوویته« :إن ّیتا أ ْم ُ
فیک ُو ُ ؛ قهی ایجاو ایزی نا بخواهد دز این نیست هته بته آ میگویتد بتاش ،پتس آ
ِ
ت أ ْ ِویتة ب ِ تد ِنها؛
الستیاء متاء فستال ْ
مودوو میشوو» (یس )32 :متاء ح ی تی« :أنتزل متن ّ
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بالیات به اسطه دوو منبس
آ

دتووش قطعتی ضتر نی نییشتوو

دوو نیییابد

قهی است هه دوو میکن بالیات به میهنتع بالتیات بینجامتد هته وناصتطفاح گفهته

میشوو این ماهیت میکن بالیات امهناع قوعی وانو؛ یعنی «ما یفزم متن فترض قوعته
محال» .ون م ابل ،میکن به امکا

قوعی ،یعنتی «متا لتا یفتزم متن فترض قوعته محتال»

(صدنالدین شیرازی ،1331 ،ج 131 :1؛ سبز انی ،1913 ،ج )213 :2؛ زیرا امهناع قوعی ،امهناع عرضتی
است مربوط به ذات ماهیت میکن بالیات نییشوو ،بفکته از ختانج از ذاتت

بتر ا

لابتد أ ینههتی التی متا بالتیات» امهنتاع
هتل متا بتالعرض ّ
عانض میشوو بنابر قاعده « ّ
عرضی باید به امهناع ذاتی خهم شوو .بنابراین ،تیام ماهیتهای میکتن بته برهتت دتوو
منبس هه فی
160

حقتعالی سایه بفندپایه ا

مظهر ا ست ،بته دتوو میآینتد

منبس هم غیرمحد و است هیه میکنات از این سفره انتتزا

دتوو

میهننتد (غتر ی اصتفهانی،

.)3-1 :1932
اویتتتتم دهتتتتا ستتتتفره عتتتتام ا ستتتتتت
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مطلب چهارم :طبق برها امکا اشرف ،فتی
نخست باید به مجروات پس از آ

نشسهه بر این خوا اه وشتین اته و ستت

حقتعتالی هته دتوو منبست استت،

با ترتیب خاصی به ماویات برسد (هیا

 .)3 :بنتابراین،

مدت ندانند شرط امکا استهعداوی بترای تح شتا لتازم
نخست مجروات هه ماوه ّ
نیست ،دوو مییابند:
ز عشتتت ت ستتترفرازا هامیابانتتتد

هتته ختتون ا ل بتته ههستتانا برآیتتد

سپس دوو از معبر هانال دووی مجروات گیشهه به ماویات مینسد:
قتتاهر اعفتتی ُمثُتتل ذی شتتانقه

فتتتنفس هتتت ٍل ُمثُتتتل معف تتته

فتتتاطبع فالصتتتونه فتتتالهیولی

اخهتتتهم ال تتتوس بهتتتا نز لتتتا
(سبز انی ،1913 ،ج .)111-113 :9

مطلب پنجم :این سیر نز لی دتوو مستهفزم یتک ستیر صتعووی استت؛ یعنتی تیتام
مودووات ،هیا گونههه آغاز دووشا از حقتعالی است ،خاتیه عوو دووشا هم

به حقتعالی است .هیپانی این مطفب نا بته و

ولیتل مستهند میهنتد (نتک :غتر ی اصتفهانی،

.)3 :1932
دلیل نخست :اگر سیر نز لی مسهفزم سیر صعووی نباشتد؛ یعنتی مودتووات ،ف ت از
حقتعالی صاون شوند به حق بازگشت نکنند ،غایهی ون هان نخواهد بتوو صد نشتا
عبث بیهووه میشوو .بنابراین ،بازگشت به حقتعالی ،غایت دووی منههای دتووی
هیه مودووات است« :أفح ِسبْه ُ ْم أن ّیا خف ْناه ْم عبثا أن ّک ْم ِإلینا لات ُ ْردعُو ؛ آیا پنداشتهیدهه
شیا نا بیهووه آفریدهایم شیا به ستوی متا بازگروانتده نییشتوید؟ (مؤمنتو  « )111 :متا
السیاء ال ْأ ْنض ما بین ُهیا باطِفا ذل ِک ظ ُّن ال ّ ِیین هف ُر ا فویل لِف ّ ِیین هف ُر ا مِن الن ّان؛
خف ْنا ّ
ما آسیا زمین آنوه نا هه میا آ و استت بیهتووه نیافریتدهایم .ایتن پندانهستانی
است هه هافرشدهاند .پس ای برهافرا از آت

و زخ» (ص.)21 :

دلیل دوم :احهراز از طفب عالی ون سافل است؛ یعنی اگر ایجاو مودتووات بتا هتدف
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بازگشت به خوو حقتعالی نباشد ،لازم میآیتد مودتوو عتالی ،یعنتی حقتعتالی مبتاوی
السافل من حیث هو سافل؛ مودوو عالی ازآ دهتت
«العالی من حیث هو عالی لاینظر الی ّ
هه عالی است ،به مودوو سافل ازآ دهت هه سافل است نظر نییهند» .از ایتنن  ،بایتد
بازگشت هیه مودووات به حقتعالی باشد .ترتیب ون قوس نز ل برعکس قتوس صتعوو
است .ترتیب ون قوس صعووی ،از اخس به اشرف است؛ یعنتی هیتولی شتر ع بته ترقتی
هروه با حرهت ذاتی دوهری تکامل پیدا میهند ایتن مراتتب بته ترتیتب بته دتوو
میآید .دسییت ،نامیت ،حیوانیت انسانیت هه خوو ونداتی وانو حکییا با مراتتب
اهانگانۀ ع ل بال وه ،ع ل بالیفکه ،ع ل بالفعل ع
صدنالدین شیرازی ،هیا  ،ج )321-322 :9

ل مستهفاو (نتک :استهراباوی121 :1913 ،؛

عانفا با مراتب هفهگانته طبتع ،نفتس ،قفتب ،ن ح،

سر ،خفی اخفی از آنها یاو هروهاند (آمفی ،بیتا ،ج .)932 :2
ّ
مطلب ششم :اگر غایت ایجاو هیته مودتووات بازگشتت بته حقتعتالی استت ،هیته
مودووات از ع ول نفوس هه دبر ت است تا مودووات مثالی هه مفکوت استت تتا

نظریه محقق اصفهانی (کمپانی) درباره معاد جسمانی و ابهامات آن

عالی مجروات ،ون مودووات سافل ماوی ون پی غایت نهیجته باشتند حتال آنکته

مودووات طبیعی هه ناسوت است ،هیته ایتن مودتووات بایتد مهحترک بالتیات باشتند؛
یعنی دووشا ناآنام باشد مدام ون سیر حرهت بووه ون ِ
پی هیتال دتوویشتا
باشند .ون اینجا تجدو امثتال عرفتانی مطترح میشتوو هته فراگیرتتر از حرهتت دتوهری
صتدنایی استتت ،بفکتته حرهتت دتتوهری شتتعبهای از تجتتدو امثتال استتت؛ زیتترا حرهتتت
دوهری ،به عالم ادسام ا لا بالیات به دتواهر ثانیتا بتالعرض بته اعتراض مربتوط
میشوو ،لی تجدو امثال هتم مجتروات هتم عتالم ادستام ون آ هتم دتواهر هتم
اعراض آ نا ونبرمیگیرو (نک :سبز انی ،1913 ،ج  :3حاشیه .)922 ،233-231
ض هل یو ٍم هو فِتی شتأْ * فبِتأی ِ
ِ
ِ
آلتاء
السیا ات ال ْأ ْن ِ ّ ْ ُ
ّ
قرآ میفرماید« :ی ْسأل ُُه م ْن فی ّ
نب ِّکیا ت ُکیّ ِ با ؛ هرهه ون آسیا ها زمین است ،هیوانه حادت ختوو نا از ا میطفبتد؛
168

زیرا از هر دهت به ی نیازمند است .پس هدام یک از نعیتهای پر نوگانتا نا انکان
میهنید؟» (الرحین .)92-23 :هیه مودووات هر آ ْ هر لحظه ونخواستت دتوو واننتد
خدا ند نیز هر آ ْ ون هان یک ایجاو ددید است:
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هییشتته خفتتق ون خفتتق ددیتتد استتت

گراتته متتدت عیتترش مدیتتد استتت

هل است ون یک طرفه العتین
دها
ّ

عتتتدم گتتتروو لتتتا یب تتتی زمتتتانین

وگربتتتتتانه شتتتتتوو پیتتتتتدا دهتتتتتانی

بتتته هتتتر لحظتتته زمتتتین آستتتیانی

ون ا ایتتتتزی و ستتتتاعت مینپایتتتتد

ون آ ستتتاعت هتتته میمیتتترو بزایتتتد

(شبسهری.)12 :1932،
مجروات هم با اینکه دوو واییی وانند ،ونعینحال هر لحظه دوو تازهای میگیرند.
هیه ون پی آ اند هه دووشا اب تا شتوو تیدیتد دوویشتا نا از ختدا میخواهنتد
ِ
دووشا هه نو میشوو ،ون ِ
هیال ذاتی خوو هسهند هه بازگشتت بته حقتعتالی استت.
پی
دوو هر لحظه از سوی حقتعالی بر ماهیتهتای امکتانی تجدیتد میشتوو اتو

دتوو

ددید مثل دوو قبفی است ،تجدوش اوناک نییشتوو آگتاهی بته ایتن تجتدو حاصتل
نییشوو؛ هراند هر لحظه ،حکم دوو مجرو ماوی از سوی حقتعالی اب ا میشوو.

مطلب هفتم :گراه هیپانی ون نساله المعاد جسامانی مهعترض ایتن مطفتب نییشتوو،
لی یاوآ نی این نکهه لازم است هه ونست است هه دوو مودتووات مجترو هرلحظته
تجدید میشوو اینها با آ دوو ون ِ
پی هیتال ذاتتی خوونتد هته ندتوع بته حقتعتالی
است ،لی مودووات مجرو برخفاف مودووات متاوی بترای نستید بته هیتال ذاتتی
طتی مستیر نیتازی نداننتد .حرهتت
غایت دوویشا به حرهت اصطفاحی ون اقع به ّ
اصطفاحی ون محد وه عتالم طبیعتت استت هته بته «ختر ج الشت متن ال توة التی الفعتل

تدنیجا» تعریل میشوو .البهه عانفتا تعبیتر حرهتت نا ون متونو مجتروات نیتز بته هتان
میبرند ون این نساله نیز آمده است هه هیته ادتزای عتالم مهحترک بالیاتانتد .حهتی
عانفا حرهت نا ون متونو حقتعتالی نیتز بته هتان میبرنتد از ایجتاو خف تت از ستوی
حقتعالی به «حرهت حبّی» تعبیر میهنند میگویند :ایجاو برپایته محبتت ذات بته ذات
حببت أ أعرف فخف
هنت هنزا مخفیا فأ ُ
استُ « :

ت الخفق لکی أعرف» (حتافظ برستی:1322 ،
ُ
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31؛ قیصری.)1123-1119،1123 :1911 ،

بتتتتر

زو خییتتتته زاقفتتتتیم ت تتتتدس

ز هتتتتتر آیینتتتتتهای بنیتتتتتوو ن یتتتتتی

تجفتتتتی هتتتترو بتتتتر آفتتتتا

انفتتتتس

بتته هردتتا خاستتت از ی گفتتت گویی

(دامی.)132 :1911 ،
لی مراو ایشا ون اینجا حرهت اصتطفاحی ون محتد وه عتالم طبیعتت نیستت؛ زیترا
حرهت ،قوه میخواهد قوه مسهفزم متاوه استت .مجتروات اگراته بنتابر تجتدو امثتال،
دووشا هرلحظه نو میشوو ،این دوو نو از طترف حقتعتالی بتهغایتتنستیده ایجتاو
میشوو؛ یعنی صول به هیال ون مودووات مجرو با ایجاوشا توأم است نیاز بته طتی
طریق ندانند تا به حقتعالی ندوع یابند؛ برخفاف مودووات ماوی ادسام هه البهه بایتد
با حرهت اصطفاحی با حرهت دوهری ذاتی ون اصل دوو به حرهتت ونآینتد تتا بته
هیال دوویشا برسند بازگشت بته حقتعتالی یابنتد .البهته بازگشتت دیتاو ،گیتاه
حیوا هرهدام به حسب خوو است (غر ی اصفهانی.)3-3 :1932 ،
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او هردا هست ُحسن این

ت اضاستت

نخست این دنب

از حسن ازل خاستت

مطلب هشتم :ادسام ون یک ت سیمبندی هفی بر و وسههاند:
التل) ادستام غیرانستا  :ماننتد دیتاو ،نبتات حیتوا هته اینهتا ون یکتی از مراتتب
صعووی (هیولی تا آخرین وندات نفس انسانی) ،میتا هیتولی انستانیت ،نوعیتت آنهتا
تیام میشوو فعفیت مییابند؛ دیاو ون مرحفه دسییت ،یک نوع تام هامل مح ی
تیام میشوو .حیوا مثل استب مرحفته

نیو نامیت ،فعفیه
میشوو .نبات هم ون مرحفه ّ
دسییت نامیت نا پشتت ستر گیاشتهه ون مرتبته حیوانیتت ،فعفیتت مییابتد .اینهتا بته
اینگونهاند هه نه از نوع خوو خانج میشوند نته از مرتبتهای هته نوعشتا از آ مرتبته
است .حیوا مراتبی وانو ،از هرم گرفهه تا شهر هیه حیوا به شیان مین ند .نبات ون هتر
مرتبهای هه هست ،از شیعدانی تا یک ونخت تنومند ،هرگز حیوا نییشوو ون حد
116

مرز ونخهی ثابت میماند .اسب هم هرگز انسا نییشوو.هرم نه انسا میشوو نه اسب
شهر .اینها با حرهت دوهری ذاتی به نب النوع خوی

اتصال مییابند .افتراو طبیعتی

ماوی هر نوعی باذ الف ّه تعالی تحت تربیت یک فرشههاند هته آ
سال بیست و سوم ،شماره  ،09تابستان 9307

صتتدنالیهالهین ،هیتتا

نب النتوع استت (نتک:

نب النتتوع ،استتیی حتتاهم استتت هتته بازگشتتت
 ،ج  .)11-11 :2بتتر آ
ّ

افراوطبیعی به حقتعالی به اسطۀ آ اسم است.
بینتتی نشستتهه بتتر فتتراز هتتر گیتتاهی

افرشتتههای 4تتتا پر نانتتد آ گیتتا نا
(الهی قیشهای.)213 :1911 ،

ب) دسم انسا  :این دسم از هیولی هه قوه مح
مرتبه نیو مینسد ،اما نوعیه

است ،حرهت نا آغاز هروه بته

نیو بترای انستا دتنس
ون این مرتبه تیام نییشوو ،بفکه ّ

است از این مرتبه میگینو .از حیوا هم هه دنس برای انسا است ،عبون هروه تا بته
مرتبۀ انسانیت مینسد ون این مرتبه ،نوعیت مح تق شتده یتک نتوزاو انستانی مهولتد
میشوو تا ون عالم طبیعت است براساس حرهت دتوهری ،ون اصتل ذات نهتاوش
حرهت هست ،هیا طونهه نبات حیوا از نوعیت خوو خانج نییشدند ،انسا هم از
 .4فرشههای

نوعیت خوو خانج نییشوو هیوانه انسا است .البهه انسانیت مراتب وندات وانو
انسا ون این وندات سیر میهند از مرتبههای پایین مانند ع ل بال وه تا ع ل بالفعل یتا
ستر ،خفتی اخفتی
ون مراتبی هه عانفا بیا واشههاند از قبیل طبع ،نفتس ،ع تل ،ن حّ ،
لی (سبز انی ،1913 ،ج  )211 :1ع ل هفی یا
حرهت هروه تا به نفس هف ّی یا نفس ففک یا ّ
ع لا

ل (نک :سبز انی ،هیا

 ،ج  )121-121 :9هه از شئو حقتعتالی هستهند ،مهصتل میشتوو

(نک :غر ی اصفهانی.)3-3 :1932 ،
مطلب نهم :براساس حرهت اصطفاحی هه ون بسهر ادستام ماویتات مطترح استت،
ادسام مهحرک بالیات بالودووند بنتابر حرهتت دتوهری تجتدو ذاتتی هته ن بته
فعفیت هیال است

دووشا از ن ص به هیال متین و ،بایتد انستا از متاویبوو

تجدو به تجرو ثبات برسد؛ زیرا ماویتت تجتدو ن تص استت تجترو ثبتات هیتال
است .بنابراین ،نفوس انسانی باید از نفس به ع ل ،از ونیا به آخرت از مرحفه انفصال از
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غایت به مرحفه اتصال به غایت ،از تفر به دیعیت ،از هثرت بته حتدت از بست بته
اتفا برسند از موت به حیات دا ید برسند خفاصه باید از ن ص ماویت تجتدو
ونیویت انفصال از غایت موت ،به هیالات م

ابل آنها برسند (هیا

.) 3 :

مطلب دهم :هیال هر نفسی به حسب خووش است .هیتال نفتس ستعید بته پییتوو
وندات بهشت است هیال نفس ش ی به پییوو ونهات دهنم س وط ون قعر و زخ
است (هیا

).

 .4اتحاد نفس و بدن
مقدمه چهارم :ون نظریه مح ق هیپانی ونبانۀ معاو دسیانی ،نفس بد اتّحاو انتبتاط
دووی با یکدیگر وانند ون این بخ  ،سه ولیل شاهد بر این اتحاو انائه میشوو:
دلیل نخست :نفس با تغییه نیو تدبیرهای طبیعی نباتی ون بد وانو؛ زیرا بد بتا
حرانتهای اهانگانه پیوستهه ن بته تحفتل وانو .حترانت غریتزی (حترانت  91وندته
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قب

برسند .اینها اهنو بس  ،انهشان هثرت پراهنتدگی واننتد بایتد بته حتدت

طبیعی بد ) حرانت اسط سی (عنصر آت ) حرانت هوهبی (خونشید ،متاه )...
حرانت حرهتهای نفسانی (فکری) بدنی باعتث تحفتل نتابووی بتد استت بتد
نیتو نا ون
دایگزین میخواهد هه تغییه ،بدل ما یهحفل نا تأمین میهند .هیونتین نفتس ّ
بد نا انجام میوهد .افعال طبیعی قوای نفس نباتی (نامیه ،غاذیه مولده) ون بد  ،ولیتل
بر اتحاو نفس بد است؛ زیرا اگر نفس بد  ،تباین دتووی واشتهه باشتند؛ یعنتی و
دوو ددا مسه ل از هم باشند ،نفس نییتواند فعل طبیعی نباتی نا ون بد انجام وهتد.
بنابراین ،نفس بد  ،اتحاو انتباط دووی وانند.
دلیل دوم :حالات نفس ون بد تأثیر میگیانو؛ نفس خجالت میهشد ،لی صونت
سرخ میشوو؛ نفس میترسد نن
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است ،لی انسا خشیگین ،خون

اهره زنو میشوو؛ خشتم از حالتات نفتس ن ح
به دوش میآید .ون خشتم شتدید بتد میستوزو

صونت سیاه میشوو وننهایت میمیرو ،نییشوو هه هستی عصتبانی شتوو یتا بهرستد
شرم هند اثر آ ون ایز ویگری ظاهر شوو.
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دلیل سسوم :قتوۀ مهخیفته نفتس بتا قتوای بتدنی شتهوی مهحتد استت .نفتس یتک صتحنه
شهوتانگیزی نا تخیل میهند ،بد محهفم میشوو .نییشتوو هستی تخیتل هنتد ویگتری
محهفم گروو .اتحاو نفس بد سبب میشوو تکران اعیال بدنی اخهیانی ،به حصول مفکتات
ون نفس بینجامد .نسوخ مفکات تیک ّن آنها ون نفس ،باعث تسهیل تسریع صتد ن فعتل از
بد میشوو؛ یعنی هم فعل آسا تر توست بتد انجتام میشتوو هتم ستریعتر ،بفکته باعتث
صد ن عیل فعل از بد بد بتههانگیری ن یته فکتر میشتوو فعتل بتهطونخووهان از
بد صاون میشوو این بهسبب اتحاو دووی نفس بد است.
اهنو اگر با نگاه وقیق عرفانی نگریسهه شوو ،یعنی اگر بته ویتدگاه تح ی تی عانفتا
ونبانه عفیّت نظر شوو هه عفیتت نا بته تشتأّ

تجف ّتی میواننتد (ستبز انی ،1913 ،ج ،)139 :1

یعنی معفول اثر نا مظهر عف ّت مؤثر مرتبه نازله نقی ه آ
عفت میوانند هه ون مرتبه پایینتر ظهتون یافهته استت

معفول نا هیتا

دتوو

دتوو معفتول ،ون مرتبتۀ دتوو

عفت به دووی هه شایسهه عفت است مودوو است ،باتوده به اینکه مفکه نفتس متؤثر

عفت برای عیل بد است ،نهیجه این میشوو هه عیل بتدنی ،مرتبته نازلتۀ مفکته نفتس
نقی ه آ

تجف ّی مظهر نفس میشوو .بنابراین ،مفکه نفس هیا عیتل بتدنی ون مرتبته

ماو ی است عیل ماوی بد  ،هیا مفکۀ مجرو نفتس ون مرتبته بالتاتر استت هته تجترو
میباشد؛ زیرا مفکه صفت نفس است نفس مجرو است ،پس مفکه مجرواست.
بر این اساس ،نفس پس از مرگ یک مناسبات دووی ،آثتان
بد بهعنوا خفیفه خووش ،باقی میگیانو انتباط

وایتع دتووی ون

از بد بهطونهفی قطع نییشتوو؛

زیرا عیل ماوی بد  ،هیا مفکه مجرو نفس است هه پایین آمده استت .اگتر ایتن عیتل
ماوی بالا بر و ،هیا مفکه مجرو میشتوو .بنتابراین ،پتس از مفانقتت نفتس از بتد
مرگ انسا یکسری انتباطات دووی آثان

بتا

وایع از ناحیه نفس ون این بتد بتاقی

میماند پیوند بهطونهفی گسسهه نییشوو؛ بدنی هه نفس مفکه مجتروه نفتس ون آ
ظهون میهرو فعل ماوی بد میشد اگر این فعل ماوی انت ا مییافت ،هیا

یژگی
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نفس صفت مجرو نفس بوو .این نابطه اینگونه نیست هه پس از مترگ هتی اثتری از
بهطونهفی از صفحه بد محو نییشوو بهعنوا دانشین نفس خفیفه آ ون بد باقی
میماند .انتباط نفتس بتا بتد پتس از مترگ بهگونتهای بتاقی میمانتد هته هرانتد بتد
خاک شوو ،از بد های ویگر مشخص میهاز است اگر هستی اهتل مکاشتفه قتوی
مشاهده باشد ،اگر خاک بدنی نا ببیند ،میفهید هه از بد اه هسی است؟ بنتابراین ،نته
بد هسی به نفس ویگتری مهصتل میشتوو نته نفتس احتدی بته بتد ویگتری مفحتق
میشوو .هر نفسی به بد خوو هر بدنی به نفس خوو تعفق وانو ون معاو قیامت هتم
اشهباهی نخ نییوهد ،بفکه خاک هر بدنی به سرا نفس مربتوط بته هیتا بتد خواهتد
نفت؛ نفسی هم هه از این بد ددا شده است ،انتباط دتوویاش بتا هیتین بتد استت
(غر ی اصفهانی.)12-3 :1932 ،
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آ باقی نیاند .آثتان اعیتال ختوب بتدی هته نفتس بتا تنتزل ون ایتن بتد انجتام واوه،

 . 5حرکت جوهری و ذاتی بدن پس از مرگ برای اتصال به نفسس در معساد و
قیامت
مقدمه پنجم :نفس ون حد ث آغاز پیدای

دووش دسیانی است تا ماوه مسهعد

بد نباشد ،نفس افاضه نییشوو .بنابراین انسا ون ا ل خف ت ایجاو خوو انسا طبیعتی
ماوی است .پس از این مرحفه ،انسا نفستانی مثتالی میشتوو هنگتامی هته مرحفته
نفسانی مثالی نا پشت سر گیاشت ،انسا ع فی میشوو ون این صونت هه بته مرتبته
فتراهم میشتوو مجترو

ع ل بالفعل نسید ،امکا تجرو اسه فال دوو از ماوه بترای

میگروو .از اینن  ،نفس ن حانیة الب اء خواهد بوو ون اوامۀ دووش ن حانی مجرو
میشوو وناینحال امکا فنا نابووی ون آ از میا مین و بترای هییشته ابتدیت
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باقی خواهد بوو .پیامبر اهرم

فرمووهاند« :ماخف هم لففنا بتل خف تهم لفب تا انیتاتنه فو

من وان الی وان؛ برای فنتا آفریتده نشتدهاید ،بفکته بترای ب تا آفریتده شتدهاید هیانتا از
خانهای به خانهای منه

ل میشوید» (صد

.)31 :1313 ،
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التتنفس فتتی الحتتد ث دستتیانیة

فتتتی الب تتتاء تکتتتو ن حانیتتتة
(سبز انی ،1913 ،ج .)119 :1

هنگام تعفق نفس به بد

مرتبه حد ث نفس هه نفس دستیانی استت ،بتد عفیتت

اعداوی برای نفس وانو تا ماوه مسهعدی نباشتد ،نفتس افاضته نییشتوو .از طرفتی هتم
نفس عفیت ایجابی ایجاوی برای بد وانو؛ زیرا میتر دتوو بتد استت؛ انا هته ون
م دمه و م گیشت ،لی هنگام مرگ مفانقت نفس از بد حیثیت اعداوی بتد بترای
نفس از میا مین و؛ زیترا نفتس ون دتوو از متاوه استه فال یافهته مجترو شتده استت.
بنابراین عفیت اعداوی بد برای نفس ساق میشوو ،امتا عفیتت فتاعفی ایجتابی نفتس
نسبت به بد از میا نیین و؛ زیرا انتباط دتووی نفتس بتد پتس از مترگ برقتران
است نفس پس از مرگ مناسبات دووی یکسری آثان

وایع دتووی بتهعنوا

خفیفه دانشین خوو ون بد به دای میگیانو؛ زیترا اعیتال بتدنی مرتبته نتازل مفکتات
نفس ا صاف نفس است از اینن  ،دهت عفیت فاعفیت نفس برای بد باقی استت

از میا نیین و با هیا هم ،بتد

ختاک بتد نا حفتظ میهنتد؛ حهتی اگتر بتد

پوسیده شوو آ خاک نا باو به هر دایی ببرو ،نفس آ خاک نا حفتظ میهنتد اگتر
نفس قوی باشد ،خوو بد نا حفظ میهند .از اینن  ،برخی بدنشتا از میتا نیتین و
سالم میماند (نک :مهدیپون.)1939 ،
مدنس زنوزی هه ُمبدع این نظریه استت ون سابیل الرشااد گفهته استت :متدتی هته ون
تهرا تدنیس میهروم ،سالی بانا آمد قبر شید صتد

یترا شتد دنتازه ایشتا

ظاهر گشت ،ونحالیهه سالم بوو تا اند ن زی اهتالی محهترم تهترا بترای ویتد آ
مینفهند .قهی خفوت شد ،من هم نفهم ویدم .برخی گفههاند پس از این دریتا استت
هه ی این نظریه نا ونبانه معاو دسیانی ابداع هروهاند .با آنکته میتا ایشتا
بی

از هشت قر فاصفه زمانی است ،مدنس زنوزی میگوید :شتید صتد

صتد
از م ّتربین

است (هدیون ،1913 ،ج .)33 :2
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هیین فاعفیهی هه نفس برای بد پس از مفانقت وانو ،باعث حرهت دتوهری ذاتتی
تجرو برسد؛ به تعبیری از هثافت ماویت به لطافت تجرو برسد بته نفتس مهصتل شتوو
عوو به نفس ون آخرت بیابد؛ نفسی هه انسا ع فتی شتده تجترو یافهته بتاقی استت
فناناپییر است .البهه میا فاعفیت عفیت نفس نسبت به بد ون قهتی هته نفتس بته بتد
تعفق وانو ،با زمانی هه مفانقت از بد مییابد تفا تی هست آ اینکته ون زمتا تعفتق
ون ونیا زندهبوو فاعفیت نفس ،به نحو بس

فر

پس از مفانقتت بته نحتو قتب

دیع است .ون ونیا فاعفیت نفس به بد به این نحو استت هته اهتر بتد نا بتاز میهنتد؛
بدنی هه ددای از نفس استت بتا نفتس هثترت وانو ،لتی پتس از مترگ بتا حرهتت
دوهری بد به قب

دیع آ میپروازو.

بنابراین ،با حرهت دوهری ذاتی بد هه فاعل محره

نفسی است هته مفانقتت از

بد یافهه است ،مرحفه ماویت به طرف مرحفه تجرو ستیر میهنتد بتد از ونیتا بته طترف
آخرت ،معاو قیامت حرهت میهند تا بد ها به قاففه نفسها بپیوندو هر بدنی بته نفتس
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بد یا خاک آ میشوو بد حرهت دوهری خوو نا آغاز هتروه تتا بته مرتبته هیتال

خوو برسد نفس بد نا اخی قب

هروه ون خوو دیع هنتد .ون ایتن صتونت ،نفتس

ون معاو قیامت با حضتونی هته ختوو بترای ختووش وانو ،تیتام یژگیهتای دتوهری،
عرضی ،بدنی نفسانی خوو نا ون ختوو دیتع میبینتد؛ یعنتی نفتس بتا عفتم حضتونی بته
خووش ،تیام خصوصیات خوو نا به نحو هثرت ون حدت ،ون خوو دیتع میبینتد؛ انتا
هه آیات قرآ به این معنا ناطق است« :بفی ق ِ
او ِنین عفتی أ نُّس ّ ِ
ته؛ بفتی! ایتن هتان نا
توی بنان ُ
خواهیم هرو؛ ونحالیهه بر مرتبساخهن سرانگشها نیتز توانتاییم» (قیامتت « .)3 :ی ُول ُتو یتا
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
یفهنا ما لِهیا ال ِ
تم
ْکهاب لا یغاو ُن صغیره لا هبِیره ِإل ّا أ ْحصاها د ُد ا ما عیف ُوا حاضرا لا یظْ ف ُ
نبُّک أحدا؛ میگویند ای ای برما ایتن اته نامته عیفتی استت هته هتی خترو هفتانی
فر گیان نکروه مگر اینکه آ نا به شیان آ نوه است آنوه انجام واوهانتد ،حاضتریافههاند
110

پر نوگانت به هی هس سهم نییهنتد» (ههتل .)33 :هیا گونته هته تیتام مودتووات ون
مرتبه ذات احدیت ،به نحو هثرت ون حدت دیعاند.
گفهنی است این حرهت بد به سوی نفس برای اتصال بته نفتس ون نشتئه آخترت
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قیامت منافاتی با این ندانو هه بد برخی از مراتتب م امتات لتوازم آثتان ونیتوی
ماوی خوو نا از وست بدهد؛ زیرا این از وستواو مراتب لوازم ماوی ،لازمتۀ نتاگزیر
توده از مرحفته فتر

هثترت بته دیتع از مرتبته ماویتت بته تجترو استت؛ زیترا بتد

نییتواند با حفظ مراتب لوازم ونیوی ماوی به عالم تجرو بر و؛ بدنی هه میخواهد ون
نفس دیع گروو نفس آ نا قب
بر

ونیافت هند ،باید نخت لباس ماویت نا از تتن

آ نو آثان ماویت نا نها هند؛ یعنی با تحفظ بر لتوازم متاوه نییتوانتد نتزو نفتس

بر و مراتب طولی نا طی هروه از عالم ماوه به عالم مجرو انت تا یابتد .هیا گونههته
ون قوس نز ل هه بد ون مراتب سابق تجروهینونت واشت ون مراتب دوو عفل خوو
مباوی عالی مثل نفس هفی ع ل هفی مودوو بوو ،بتا لتوازم ماویتت بتدنی مودتوو
نبوو.
ِ
دتوهری ذاتتی بته ستوی
نظیر حرهت یاوشده این است هه نطفه منتی بتا حرهتت
صونت انسانیت فعفیت انسا به دایی مینستد هته بتا صتونت انستا اتحتاو دتووی

مییابد ،با اینکه لوازم منویت ،ومویت ،دسیانیت حیوانیت ون این میا مفغی میشتوو.
ِ
دوهری نطفه به سوی صونت انسانی ،ضع از این قتران استت
حال قهی هه ون حرهت
برخی مراتب لوازم از میا مین و ،ون حرهت به سوی نفس ون معتاو نیتز بته طریتق
ا لی بد باید لوازم ماوی ونیوی نا از وست بدهد؛ زیرا حرهت نطفه به طرف صونت
انسانی ون عالم ماوه طبیعت است ،اما ون حرهت بد به سوی نفس ون معتاو ،حرهتت
از ماویت به نشئه تجرو به عالم ویگر است بیگیا نییتواند با اقهضتاهای ایتن عتالم
باشد .ون مرحفه اتصال بد به نفس ون معاو قیامت ،از ا لتین مرتبته پیتدای

انستا ون

طبیعت هه نطفه است تا آ موقعی هه بد به نفتس ون معتاو مهصتل گتروو ،هیته ون آ
مرحفه هست؛ هیا طونهه نوزاو انسا هه ون ونیا مهولتد میشتوو ،دتامع

ادتد مرتبته

نطفه ،مضغه ،عف ه  ...است (غر ی اصفهانی.)12-12 :1932 ،
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 .6دیدگاه کمپانی در معاد جسمانی
بدا اعه او یابد ظاهر ههاب سنت نیز مؤید آ است ،نته معتاو متونونظر مهکفیتا

نته

معاو معه د حکییا اشراقی نه معاو مفاصدناست ،بفکه هیتا معتاوی استت هته متدنس
زنوزی آ نا صونتبندی هروه است .توضیا اینکه معاو دستیانی نته بتهمعنای عتوو ن ح
به بد خاهی است هه مهکفیا گویند؛ زیرا این ونیای مجتدو استت ،ونحالیهته آخترت
یک نشئه مرتبه ویگر است .افز
مطالبۀ مکا

بر ویگر اشکالهای انو بر معاو ایشا  ،مثتل تناستد

ماوه برای بهشت دهنم دسیانی هه گسهره آ به اندازه آستیا ها زمتین

است حال آنکه درم زمین محد و استت .معتاو بتهمعنای تعفتق نفتس بته بتد مثتالی هتم
نیست؛ حال اه نفس بد مثالی نا انشاء هند هه مفاصدنا میگوید اه بد

انشای نفتس

هه اشراقیا بدا با ن وانند (صتدنالیهالهین ،1331،ج )133-131 :3؛ زیرا این ،برزخ خواهد بتوو نته
ِ
ِ
ِِ
یتو ِم یبْعثُتو ؛ فتران ی آومیتا پتس از مترگ
ترزخ إلتی ْ
قیامت آخرت « :من نائهم ب ْ
دهانی است میا ونیا آخرت تا ن زی هه برانگیخهه شوند» (مؤمنتو  .)122 :بتد مثتالی ،نته
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براساس م دمات پنجگانه پی گفهه ،آ ت ریری از معاو دسیانی هته ستزا ان استت انستا

مانند مودوو ع فی است هه مجرو از صونت امهداوی ماوه است هته از شتکل ،م تدان
از ماوه تجرو وانو نه مانند بد ونیوی است هه منغیتر ون متاوه استت متاوه عتوانض
ماوه نا واناست ،بفکه ف

مجرو از ماوه است ،لی صونت ،م دان شکل وانو.

معاو ح ی ی ،هیا است هه متدنس زنتوزی میگویتد هته بتا مترگ حرهتت نفتس
مهوقتتل میشتتوو پتتس از آ بتتد حرهتتت هیتتالی ختتوو نا آغتتاز میهنتتد از ن تتص
ماویبوو نها شده نهسپان هیتال تجترو ون قیامتت میشتوو بتا نفتس مجترو اتحتاو
دووی مییابد .پتس ایشتا میگویتد :بنتابراین نظتر بتد اختر ی محشتون ون معتاو
دسیانی ون قیامتت ،عتین بتد ونیتوی استت ،لتی نته بتا لتوازم ونیتوی هته مهکفیتا
ِ
برزخی تنها هه صونت امهتداوی استت
میگویند ،یعنی با حفظ مرتبه ماویت نه با بد
118

از آ به بد «هون قفیایی» تعبیر میهنند.
عینیت بد اخر ی با بد ونیوی به خوو بد ونیوی است .این سخن پییرفهنی نیست
هه بگویند ون این عینیت دوو بد ونیوی اصل هتویه

هتافی استت خصوصتیات
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بد ونیوی لازم نیست اصل دوو بد به حضون نفس است؛ زیترا بتد ونیتوی ،متاوه
است نفس صونت آ است شیئیت ش به صونت ا ست؛ پس بوو نفتس هفایتت
میهند؛ زیرا پاسد این سخن آ استت هته بتد ونیتوی بتا هیته یژگیهتا ،م ومتات
قیووی هه وانو ،باید باشد .البهه نه با حفظ مرتبه ماویتت ونیویتت؛ زیترا لازمته حرهتت
طولی لازمه توده از مرتبه ماویت به مرتبه تجرو این است هه لتوازم متاوی ونیتوی نا
نها هند .بنابراین ،معاو دسیانی به عین خوو هیتین بتد خواهتد بتوو؛ انتا هته قترآ
میفرماید « :ضرب لنا مثفا ن ِسی خف ْ ه قال من یحی ال ْعِظام هِی نمِیم* ق ُل یحییهتا ال ّ ِ
تیی
ْ ْ
ْ ْ
ُ
ل خف ٍْق عف ِیم؛ ا از آ ن ی هه آفرین ختوو نا فرامتوش هتروه
أنْشأها أ ّ ل م ّره ُهو ب ِک ِّ

بوو ،اسهخوا های پوسیده نا برای متا مثتل آ نو تتا نتامیکنبوو نستهاخیز نا بته اثبتات
نساند .گفت اه هسی این اسهخوا ها نا ونحالیهه پوستیدهاند ،حیتاتی و بتانه خواهتد
بخشید؟ بگو هیا هسی هه نخسهینبان آنها نا پدید آ نو ،و بانه آنها نا زنده میهند
ا به هرآفرینشی واناست» (یس( )19-12 :غر ی اصفهانی.)19-12 :1932 ،

 .7نقد و بررسی نظریه کمپانی
بنا بر مبانی صدنایی پییرفههشتده ون اندیشته مح تق اصتفهانی ،ابهامهتایی ون نظریته ی
ونبانه معاو دسیانی دوو وانو هه ون اوامه به برنسی آنها میپروازیم:
نسید به مرتبه تع ل

 .1ون اصولی هه هیپانی بیا واشت ،اوعای انسا ع فیشد

مطرح شد ،ونحالیهه انین اوعایی ونبانۀ هیۀ نفوس پییرفهنی نیست؛ زیترا تع تل اگتر
بهمعنای انهزاع هفی از محسوستات دزئیتات باشتد ،شتاید بهتوا گفتت انتین اوعتایی
پییرفهنی باشد ،لی اگر تع ل به «نؤیت انباب انواع عن بعد» ،ویتد فرشتهه بته اتحتاو
نفس با ع ل فعال باشد،انا هه مفاصدنا معه د است ،ون این صونت هیه انسا ها انسا
ع فی نییشوند به مرتبه تع ل نیینسند (سبز انی ،1913 ،ج .)123 :1
 .2با توده به این ویدگاه ونبانه معاو دسیانی ،این پرست
نفس برزخ وانو یا خیر؟ پس از مرگ پی

مطترح میشتوو هته آیتا

از برپاشد قیامت آخرت ،ون این فاصفه
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آیا برزخی دوو وانو یا خیر؟ بنابر مطرحشد برزخ ون هفام ایشا  ،نفوس برزخ وانند؛
هدام مرحفه است؟ آیا ون هیین مرحفه برزخ حد فاصل عالم طبیعیت ع ل است؟ یتا
نفس باید ده

ویگری به عالم ع ل انجام وهد تا ون آ مرحفته آخترت تح تق بیابتد

بد به نفس مهصل گروو؟ اگر تح ق آخرت ون هیتا مرحفته بترزخ بتد

دهت

انه ال نفس به مرحفه بالاتر ،یعنی عالم ع ل است ،ون این فرض بد ونیوی به نفستی هته
با بد برزخی است مفحق میشوو ون این صونت ،نیازی بته ایتن الحتا نیستت؛ زیترا
بد برزخی دامع بد ونیوی است آ نا با خوو وانو ،بفکه صافی ،صفوه زبده بتد
ونیوی است بد ونیوی نقی ه آ

بد برزخی ح ی ت اصل بد ونیتوی استت از

این دهت ،نفس هیبووی ندانو تا بخواهد بد ونیوی به آ مفحق گروو اگر بنا باشتد
ده

حرههی برای نفس صونت بگیرو ،یعنی نفس به عالم ع تل منه تل شتوو بتد

ونیوی هه ون ونیا حرهت دوهری خوو نا آغاز هروه به آ مهصل شوو ،ختوو ایشتا ون
اسهنهاج از م دمات ،اذعا واشت با مرگ حرهت نفس تیتام میشتوو ویگتر انه تال
حرههی برای آ ون هان نخواهد بوو (غر ی اصفهانی.)12 :1932 ،
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یعنی پس از مرگ با بد برزخی اوامۀ دوو میوهند ،حال قیامت هه برپتا میشتوو ،ون

 .9ابهام ویگر این است هه نفس اگر به سوی هیال ع فی مین و ،با تودته بته اینکته
معاو برای هیه نفوس اعم از م ربین اصحاب ییین اصحاب شیال برای نفس سعید
ش ی برای هیگا است ،اگونه نفوس ش ی مهوس بته عتالم ع تل ناه مییابنتد؟!
(سبز انی ،1913 ،ج .)232-211 :1
 .3اگر اشکال ایشا به مفاصدنا این است هه معاو ایشا ون برزخ استت نته آخترت،
این ایراو انو نیست؛ زیرا ون حکیت مهعالیه ی فر میا بد برزختی بتد اختر ی
بیا شده است هته براستاس آ تفتا ت آ و بته شتدت ضتعل بتووه نستبت بتد
اخر ی به برزخی مانند نسبت بد برزخی به بد ونیوی ،نسبت بیدانی به خواب است
انسا ماوامی هه ون برزخ است ،مانند مسافری است هه از منزل خوو هو هتروه ،لتی
146

نگاه

به پشتسر است به آنوه ون میانه ناه منازل بین ناهتی بترای ا نخ میوهتد،

توده تام ندانو هنگامیهه اشی
برزخیاش به دوو اخر

تیزبین گروو ،مشاهدۀ قفبی ی تأهید شوو ،دتوو

ی تبدیل میگروو (صدنالیهالهین1312،

 ،ج .)23 :3
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نتیجهگیری
میا اندیشیندا ونبانه هیفیّت معاو دسیانی ،و ن یکرو عیده دوو وانو :ون یکسو
حکییا اشراقی قران وانند هه معاو دسیانی نا به بد مثالیای هه مباین بتا بتد طبیعتی
است میوانند؛ مفاصدنا پیر ا مهفکر مهعیق ایشا نیزهه معاو نا بتا بتد مثتالیای
هه با بد طبیعی عینیت وانو صونت تکاملیافهه آ است وانسههاند ،ونهیین سو دای
میگیرند .ون سوی ویگر ،بزنگانی مانند مدنس زنوزی ،اصتطهباناتی ،هیپتانی نفیعتی
قز ینی هسهند هه اینا نیزشخصیتهای زبده عفیی ففسفی هسهند بهناحهی نییتتوا
هفامشا نا ناویده گرفت .نظریه ایشا یعنی بازگشت بتد ونیتوی بته نفتس ون قیامتت،
قابل توده است ن طه قوت آ هم ایتن استت هته ون ایتن نظریته تفتاش میشتوو معتاو
دسیانی مطابق با ذهنیت تووه مسفیانا هه طی قر ها با انس به آیات ن ایتها شتکل
گرفهه است مطابق با ظاهر بسیانی از آیات ن ایتهاست ،تبیینی ففسفی انائته گتروو

ونعینحال از بسیانی اشکالها هه به ویدگاه مهکفیا مبنی بر بازگشتت ن ح بته بتد
ونیوی ونمعاو انو میشوو ،مصو ماند؛ مانند شبهه تناستد ،مطالبته مکتا

متاوه بترای

بهشت دهنم دسیانی هته گستهره آ بته انتدازه آستیا ها زمتین استت بتا تودته بته
محد وبوو درم زمین نیز اشکال لز م ونیای مجدو بر طبتق ویتدگاه متیهون .بتا ایتن
حال ،اگراه این نظریه به ولایل پی گفهه وانای قوت است ،لی ابهامتاتی نیتز وانو هته
اگونگی نسید هیه انسا ها به مرتبه تع ل اوناک هفتی ،ن ت

عتالم بترزخ ون ایتن

نظریه نیز ناهیافهن نفوس ش ی به عالم ع ل از دیفۀ آنهاست.
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کتابنامه
* قرآ هریم
 .1آمفی ،شید محیدت ی (بیتا) ،درر الف ائ  ،قم :اسیاعیفیا .
 .2ابنسینا ،عفی بنالحسین ( ،)1323الشفاء (ربیعیات) ،قم :مکهبة آیة الف ّه الیرعشی.
 .9الهی قیشهای ،محی الدین مهدی ( ،)1911مجم مه دی ان الهی ،تهرا  :ههابفر شی عفیی.
 .3دامی ،عبدالرحین ( ،)1911هف الرنگ جاامی ،تصحیا :مرتضتی متدنس گیفتانی ،تهترا :
ههابفر شی سعدی.
 .1حافظ برسی ،ندب بنمحید ( ،)1322مشاارق انا ار الیقای ای اسارار امیرالماؤمنی  ،بیتر ت:
اعفیی.
 .1سبز انی ،مفاهاوی ( ،)1911شرح المنظ مه ،قم :وانالعفم.
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 .1تتتتتتتتتتتتتتت ( ،)1913شرح منظ مه ،تهرا  :نشر ناب.
 .3شبسهری ،شید محیوو ( ،)1932گ ش راز ،هرما  ،انهشانات خدمات فرهنگی هرما .
 .3شید اشرا  ،شهاب الدین ( ،)1911مجم مه مصنفات ،تهرا  :مؤسسته مطالعتات تح ی تات

سال بیست و سوم ،شماره  ،09تابستان 9307

فرهنگی.
 .12صدنالیهألهین ،صدنالدین محید ( 1331م) ،ال کمة المتعالیاه ای االسافار العق یاة االربعاه،
بیر ت :واناحیاء الهراث.
 .11تتتتتتتتتتتتتتت ( ،)1913المب أ لالمعاد ،تهرا  :انجین حکیت ففسفه ایرا .
 .12صد  ،محید بنعفی ( ،)1313امتقادات االمامیه ،قم :هنگره شید مفید.
 .19عفامه حفی ،حسن بنیوسل ( ،) 1933کشاف الماراد ای شارح تجریا االمتقااد ،بیتر ت:
مؤسسه اعفیی.
 .13غتتر ی اصتتفهانی (هیپتتانی) ،محیدحستتین ( ،)1932المعاااد الجساامانی ،قتتم :مجیتتع ذختتائر
اسفامی.
 .11قیصری ،محیدوا و ( ،)1911شرح ص ص ال کل ،تهرا  :انهشانات عفیی فرهنگی.
 .11مدنس زنوزی ،عفتی ( ،)1913مجم ماه مصانفات حکایل مؤسا

محسن هدیون ،تهرا  :مؤسسه اطفاعات.
 .11مهدیپون ،عفیاهبر ( ،)1939اجساد جالی ان ،قم :نسالت.

آقاا م ای ما ر  ،تح یتق:

