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Abstract
According to the view of Sadr al-Muta'allehin, the condition
of being a soul is its belonging to a body, and thus, a soul without
a body is not a soul. The question now is whether the human
existence in its descending intrinsic transition from the divine
world to the worlds of intellects, ideas, and matters, and in its
ascending return to its final end, has a body or not. Is it possible
to find a stage in which man does not have a body? In other
words, does the soul become bodyless when it enters the world
of intellects or even higher levels? This article, based on Sadra's
ontological foundations, examines the nature of the body and
points to two theories on the subject of the intellectual body. In
the first theory, the nature of the body originates from the
representative faculty, and due to the obvious or common
presence of this faculty in all levels of existence, Man does have
always a body, and by his or her intellectual or nominal body
within the appropriate quantitative forms, is present in those
levels. But according to the second theory, in the ascent to the
world of intellects, forms become meanings, whereas the
intellectual body, as one of the determinations of the soul, is still
acceptable.
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بدن ،مراتب و ویژگیهای آن از دیدگاه حکمت متعالیه
عباس جوارشکیان**

سمیه واسعی*

سیدمرتضی حسینیشاهرودی***
چکیده
طبق دیدگاه صدرالمتألهین ،نفسیت نفس به تعلق ذاتیِ آن به بدن است و
بههمیندلیل ،نفس بدون بدن ،نفس نیست .اکنون این سؤال مطرح میشود که در
صیرورت جبلّی وجود واحد انسان از عالم الهی به عالم عقل ،مثال و ماده ،در قوس
نزول ،و رجوع به غایت نهایی خود در قوس صعود ،آیا بدن نیز در تمامی این عوالم
وجودی ،انسان را همراهی میکند ،یا میتوان مرحلهای را یافت که در آن ،انسان
فاقد بدن میشود؟ بهعبارتدیگر ،آیا با ورود نفس به عالم عقل و بلکه برتر از آن،
نفس فاقد بدن میشود؟ این مقاله براساس مبانی وجودشناختی صدرایی ،به بررسی
حقیقت بدن پرداخته و در موضوع بدنِ عقلی  ،به دو نظریه اشاره کرده است .در
نظریهی اول ،حقیقت بدن به قوهی خیال برمیگردد و بهدلیل حضور بارز یا کامنِ
قوه ی خیال در تمام مراتب وجودی ،انسان همواره بدن دارد و با بدن عقلی و
اسمایی ،بهشکل صوَر تقدیریِ متناسب با آن نشئهها همراه است .بنابر نظریهی
دوم ،در ترفّع وجودی به عالم عقل ،صوَر تبدیل به معنا میشود ،اما بدن عقلی
همچنان به معنای تعیّنی از تعیّنات نفس ،در عالم عقل ،پذیرفتنی است.

واژگان کلیدی :نفس ،بدن مادی ،بدن مثالی ،بدن عقلی ،بدن اسمایی.

 .۱مقدمه
طبق دیدگاه صدرالمتألهین ،وجود واحد انسانی ،در صیرورت جبلّیِ خود ،بعد از عالم
الهی ،عوالم سهگانه ی وجودی عقل ،مثال و طبیعت را در قوس نزول طی کرده و سپس این
سیر وجودی را متناظر با همین عوالم ،در قوس صعود ،تا رسیدن به غایت نهایی خویش،
ادامه میدهد .بهموازات آن ،صدرا از سه بدن مادی ،مثالی و اخروی نام میبرد .تاکنون مقاالتی
که به بررسی مراتب جسم و بدن پرداختهاند نیز به سه بدن مادی ،بدن مثالی و بدن اخروی
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اشاره کردهاند ،اما بهاین دلیل که عالم مثال را عالم صوَر مقداری و عالم عقل را عالم معانی و
درنتیجه ،فاقد صوَر و بدن دانستهاند و از طرف دیگر ،در آیات و روایات به بدن اخروی در
قیامت اشاره شده است؛ لذا قیامت را مرتبهای از مراتب عالم مثال و بدن اخروی را نیز همان
بدن مثالی شدیدتر تلقی کردهاند و بهایندلیل ،در هیچیک از مقاالت ،به بدن عقلی و بدنهای
دیگر اشاره نشده است .همچنین دستهای از عبارات صدرا به این مضمون وجود دارد که نفس
در سیر وجودی خود ،هرچه کاملتر شود ،بدن نیز لطیفتر شده و لذا اتحاد بین نفس و بدن
شدیدتر می شود تا اینکه با رسیدن به وجود عقلی ،این دو ،یک شیء واحد بدون مغایرت
میشوند؛ در اکثر مقاالت از این عبارتهای صدرا چنین نتیجه گرفته شده است که بهدلیل
وحدت و بساطت عالم عقل ،با ورود نفس در مرتبهی عقل ،نفسیت نفس زائل شده و درنتیجه،
نفس بدون بدن میشود .اما در کنار این عبارتها ،دستهای دیگر از عبارتهای صدرا ،مانند
اصل یازدهم اثبات معاد جسمانی ،نیز وجود دارند که در آن صدرا بهموازات عالم حس ،خیال
و عقل ،از سه انسان طبیعی ،نفسانی و عقلی نام میبرد و صراحتاً بیان میکند که انسان عقلی
اعضا و جوارح عقلی ای همچون سمع عقلی ،بصر عقلی ،ید عقلی و ...دارد و بارها در آثار
مختلف خود به این اعضای عقلی اشاره میکند .اکنون این سؤال مطرح میشود که منظور از
اعضا و جوارح عقلی چیست؟ چگونه ممکن است در عالم عقل که عالمی است عاری از ماده
و خواص مادی ،شکل و صورت راه داشته باشد؟ اساساً حقیقت بدن چیست و آیا نفس در
عوالم برتر از عالم عقل و نیز در قوس نزول ،میتواند همواره با بدن همراه باشد؟ برای پاسخ
به این سؤالها ،ابتدا به بررسی حقیقت بدن مادی میپردازیم و پس از اشارهای مختصر به
بدن مثالی ،حقیقت بدن اخروی در سه بخش تناظر عالم آخرت با عالم عقل ،بدن عقلی و
بدن اسمایی را بررسی و تبیین میکنیم .در پایان نیز به وجود بدن در قوس نزول اشاره
میشود.

 .2بدن مادی
بر طبق مبانی اختصاصی صدرا ،وجود واحد انسانی در سیر ذاتی و جبلّی خود ،نشئات
مختلفی را در قوس نزول و صعود طی کرده و چهرههای مختلفی به خود میگیرد .این وجود
واحد ،در نشئهی ماده و طبیعت ،سیر خود را از ماده آغاز کرده و بهتدریج به مرتبهی تجرد
میرسد .آنگاه ذهن ما از جهات و حیثیات مختلف ،عناوین مختلف نفس و بدن را از این وجود
واحد متحرک انتزاع میکند.
توضیح آنکه براساس سه اصل اصالت وجود ،تشکیک وجود و حرکت جوهری ،واقعیت
عین خارج را وجود تشکیل داده است و این وجود واحد ،براساس شدت و ضعف ،درجات
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مختلف مادی و مجرد د ارد و بین درجات ،اتصال وجودی برقرار است و این درجات شدید و
ضعیف میتوانند اشتداد یابند (صدرالمتألهین ،1368 ،ج ،9ص)186؛ بههمینترتیب بنابر
اصل «النفس فی وحدتها کل القوی» (همان ،ص )188نیز نفس یک وجود واحد تشکیکی
است که براساس شدت و ضعف ،درجات گوناگونی دارد و در اثر حرکت جوهری ،از مرتبهی
ضعیف مادی ،به مرتبهی تجرد مثالی و حتی به مرتبهی تجرد عقلی و فوقعقلی نیز میرسد.
درواقع ادلهی تجرد ثابت میکند که نفس برخالف عقل ،در ابتدا نمیتواند مجرد تام
باشد؛ زیرا محال است موجودی مجرد تام باشد ،اما آثار تجرد تام را نداشته باشد .بنابراین
نفس در ابتدای پیدایش در عالم ماده ،وجودی جسمانی است و بهواسطهی حرکت جوهری،
از مراتب نباتی و حیوانی گذر میکند تا به مرحلهی تجرد انسانی میرسد .آنگاه ذهن ما از
ابتدای این وجود ،عنوان جسم را انتزاع کرده و چنانچه این وجود در سیر خود ،آثار نباتی
پیدا کرد ،عنوان نفس نباتی ،و در صورت ادامهی این سیر وجودی و پیدایش آثار حیوانی،
عنوان نفس حیوانی ،و هنگام رسیدن به مقام عقلی ،عنوان نفس انسانی را انتزاع میکند.
بهاینترتیب وجود انسانی ،از مرحلهی جسم مادی تا مرحلهی تجرد عقلی ،درجات وجودی
بیشماری را طی میکند (جوادی آملی ،بیتا ،فایل .)178
گفتنی است که معنای جسمانیة الحدوث و روحانیة البقاء بودن نفس آن نیست که انسان
در بدو پیدایش ،فاقد روح مجرد باشد و با سیر جوهری ،وقتی به درجهی برتری رسید ،دفعتاً
موجود مجردی پدید آید ،بلکه مراد آن است که این وجود مادی براساس حرکت جوهری،
در مرحلهای از مراحل سیر خود ،به مرتبهی تجرد میرسد (صدرالمتألهین ،1368 ،ج، 8
ص.)389
با دقت در سیر از ماده به مجرد روشن میشود که وقتی ذهن فلسفی واژهی نفس را
انتزاع میکند که جسم طبیعی در سیر خود ،واجد آثار گوناگون حیاتی شود؛ چنانکه نفس،
کمال برای جسم طبیعی آلی ذیحیات تعریف شده است (همان ،ص .)16وی بنابر مبانی
خاص خود ،نفس را به مبدأ و فاعل آثار گوناگون حیاتی تعریف میکند (همان ،ص .)6این
آثار گوناگون حیاتی که قوای نفس نامیده میشوند ،بهتدریج در مادهی عنصری ظاهر و نمایان
میشوند.
به تعبیر دیگر ،نفس است که متناسب با قوا و کماالت خود ،از مادهی عنصری برای خود
چهرهای میسازد؛ بهگونهای که در نبات ،مادهی عنصری را بهشکل ریشه و ساقه درمی آورد؛
در حیوان شروع به ساختن چنگال و دندانهای تیز میکند و بههمینترتیب ،قوهی مصورهی
نفس انسانی ،متناسب با سایر قوای انسان ،جسم طبیعی را جهت داده و بهصورت دست و پا
و دیگر اعضای انسانی ظاهر میسازد .آنگاه ذهن به این جسم طبیعی ،در صورتی که آثار
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متعدد نفس نباتی را ظاهر سازد ،عنوان بدنهی در اشجار و در صورتی که آثار حیوانی یا
انسانی را از خود بروز دهد ،عنوان بدن در حیوانات و انسان را اطالق میکند .بنابراین ازلحاظ
فلسفی ،به جسم طبیعی از آن جهت که قوا و کماالت گوناگون نفس را بروز میدهد ،عنوان
بدن مادی اطالق میشود و هرگاه جسم طبیعی فاقد آثار حیاتی شد و نشاندهندهی هیچیک
از آثار ادراکی و تحریکی نبود ،عنوان بدن از آن سلب میشود؛ بهعبارتدیگر ،به جسم طبیعیِ
صرف ،بدن اطالق نمیشود ،بلکه بدن درواقع جسم ارتقایافتهای است که قوای گوناگون نفس
را ظاهر میسازد؛ بدینترتیب میتوان گفت قوا ظهور نفس ،و بدن طبیعی ظهور قوا و کماالت
نفس بهشکل صوَ ر مقداری است و روشن است که ظهور شیء عین شیء است (اردبیلی،
 ،1392ج ،2ص.)82
دقت به این مسأله الزم است که طبق اصل فلسفی «هویت و تشخص بدن به نفس است
نه به جرم آن» (صدرالمتألهین ،1354 ،ص ،)384مادهی عنصری هیچ دخالتی در حقیقت
بدن نداشته و بهاینترتیب ،در ادامهی حرکت جوهری این وجود واحد ،مادامی که این وجود
در نشئهی مجردات حضور یابد ،با اصل و باطن بدن مادی ،یعنی تعیّنات مثالی و صوَر مقداریِ
غیرمادی ظهور می یابد؛ اما این بدان معنا نیست که حقیقت بدن از بین رفته و نفس بدون
بدن میشود ،بلکه بدن با حقیقت نفس به عالم دیگر ارتحال میکند و آنچه برجای میماند،
صرفاً جسدی از آن بدن اصلی است .لذا میتوان گفت در این مرحله ،نه بدن از آن جهت که
بدن است ،نه ماده از آن جهت که ماده است و نه نفس بما أنها نفس ،زایل نمیشود ،بلکه
فقط عنوان بدن مادی ،از جسم طبیعی یا مادهی عنصری سلب میشود؛ زیرا چنانکه گفته
شد ،جسم طبیعی هنگامی که فاقد آثار حیاتی شود ،عنوان بدن مادی از آن سلب میشود؛
همچنان که در عرف نیز به آن جسد میگویند .بنابراین آنچه بعد از مرگ باقی میماند ،جسم
مادی و ماده ای عنصری (در حد جماد) است که خود تحت صورت نوعیهی دیگری قرار
میگیرد و مسیر دیگری را طی میکند (همان ،ص .)382همچنین ازنظر صدرا ،نفسبودن
نفس نیز به تعلق ذاتی آن به بدن است (صدرالمتألهین ،1368 ،ج ، 8ص )12و بدن نیز تعیّن
و ظهور قوای نفس بوده و درنتیجه ،نفس و بدن بدون یکدیگر معنا ندارند.
با تبیین مطالب یادشده میتوان حقیقت بدن را از مادیبودن نفس تفکیک کرد.
بهعبارتدیگر ،همچنان که ذکر شد ،حقیقت بدن چیزی نیست جز ظهور و بروز قوای نفس،
بهشکل صوَر مقداری که اگر این ظهور و بروزِ صوَر با مادهی عنصری همراه باشد ،به آن بدن
مادی گویند و چنانچه فاقد جرم مادی شود ،بدن مثالی .درواقع طبق اصل فلسفی «هر
معلولی ریشه در علت خود دارد» ،باید هر امر وجودی در این عالم ،در خزائنی ریشه داشته
باشد که از آن تنزّل کرده است (صدرالمتألهین1366 ،ب ،ج ،3ص .)343دقت در عبارتهای
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صدرا نشان می دهد که وی علت وحدت بدن مادی ،از کودکی تا پیری ،و علت وحدت بدن
مادی با بدن اخروی را نفس و نوعی از مادهی مبهمه میداند.
«أنّ جهه الوحده و التشخص فی بدن شخص واحد من حد الصبا إلى حد الشیخوخه مع
تبدل کثیر من األعضاء و اآلالت ،هی النفس و مرتبه مبهمه من الماده ،غایه االبهام ...فکذلک
جهه الوحده فی البدن الدنیاوی و البدن األخروی هی النفس و ضرب من الماده المبهمه»
(صدرالمتألهین1366 ،ب ،ج ،3ص.)32
لذا نفس همواره با نوعی از مادهی مبهمه همراه بوده و درواقع مادهی مبهمه است که
علت و منشأ بدن در دنیا ،برزخ و آخرت است .اما مراد از مادهی مبهمه چیست؟ صدرا مادهی
مبهمه را قوهی خیال نفس انسانی دانسته (همان ،1368 ،ج ،9ص )221و درواقع خیال را
منشأ ظهور و بروز قوای نفس بهشکل صوَر مقداری میداند؛ یعنی قوهی خیال علت پیدایش
بدن مادی و بدن مثالی (اصل و باطن بدن مادی) است.

 .3بدن مثالی
باتوجهبه مطالب یادشده روشن میشود که در صیرورت وجودیِ انسان در عالم ماده و
در ادامه ی این صیرورت به عالم مثال و آخرت ،نفس با نوعی از مادهی مبهمه ،یعنی قوهی
خیال ،همراه است که اصل و منشأ بدن است؛ «فأول ماده تقبل النشأه اآلخره هی القوه
الخیالیه» (صدرالمتألهین ،1368 ،ج ،9ص .)223صدرا بیان میکند که پس از جدایی روح از
بدن عنصری ،امر ضعیفالوجودی از این بدن ،همراه آن باقی میماند که در حدیث از آن به
«عُجب الذَنَب» تعبیر شده است و مراد از آن ،قوهی خیال است (همان ،ص.)221
درواقع قوهی مصوره یا خیال ،در عالم ماده ،متناسب با مواد عنصریِ دریافتی ،مادهی
عنصری را بهشکل چشم و گوش و سایر اعضای بدن ظاهر میسازد و لذا اگر مواد عنصریِ
مطلوبی را دریافت کند ،بهترین حالت ممکن را به اعضای بدن مادی میدهد .اما ظهور بدن
مثالی ،متناسب با ملکاتی است که برگرفتهی از علم و عمل ،یعنی قوای ادراکی و تحریکی
نفس است و بنابراین در صیرورت نفس به عالم مثال ،طبق قاعدهی اتحاد علم و عالم و اتحاد
عمل و عامل ،بدن مثالی برای انسان منکشف میشود.
بهاینترتیب ،صدرا براساس مبانی عقلی خود ،ازجمله اثبات قوهی خیال و تجرد آن ،در
صدد اثبات بدن مثالی برآمده است .ازآنجاکه اکثر مقاالت بهتفصیل ،حقیقت بدن مثالی را
بررسی کردهاند ،به همین مقدار بسنده میکنیم و در ادامه ،به حقیقت بدن اخروی میپردازیم.
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 .4بدن اخروی
بدن اخروی در عالم آخرت مطرح میشود ،اما آیا بدن اخروی ،همان بدن مثالی است یا
آنکه متناظر با بدن عقلی است؟ پاسخ به این سؤال مستلزم آن است که ابتدا ثابت شود که
عالم آخرت با کدام عالم متناظر است .گرچه اغلبِ عبارتهای صدرا حاکی از آن است که
قیامت مرحلهای از مراحل عالم مثال است ،اما برخی برآناند که میتوان از دستهای دیگر از
عبارتهای او استنباط کرد که عالم آخرت ،با عالم عقل و حتی فوقعقل متناظر است .بررسی
تفصیلی این مسأله ،خود به مقالهای مستقل نیازمند است ،اما بهدلیل ضرورت بحث ،به این
مسأله اشارهی مختصری میشود.
 .۱. 4تناظر عالم آخرت با عالم عقل
صدرا بهتبعیت از مفاهیم شریعت ،در موارد متعدد ،بهجای عالم ماده (اجسام) ،مثال
(نفوس) و عقل (ارواح) ،از دنیا ،برزخ و آخرت یاد کرده است (صدرالمتألهین1360 ،الف،
ص)89؛ «فاهلل تعالى خلق الوجود عوالم ثالث :دنیا و برزخ متوسط و آخره؛ ...و العقل و معقوالته
من اآلخره» (صدرالمتألهین1360،ب ،ص.)225
ازنظر صدرا ،متناظر با این سه عالم ،هر امر وجودی در عالم طبیعت ،اعم از جماد ،نبات،
حیوان ،انسان و حتی کل عالم ،حداقل از سه نحوهی وجود مادی ،مثالی و عقلی برخوردار
است (صدرالمتألهین ،1368 ،ج ،3ص)506؛ لذا تمام موجودات عالوهبر وجود مادی در عالم
طبیعت ،حقیقتی مثالی در عالم مثال و حقیقتی عقلی در عالم عقول دارند که ربالنوع نامیده
می شود (همان ،ص .)507صدرا حتی حقیقیت اصلی بهشت و جهنم را مانند هر امر وجودی
دیگری ،حقیقت کلی و عقلی میداند (صدرالمتألهین ،ج ،9ص .)329همچنان که مجموع
زمانها و مکانهای در قیامت ،وحدت عقلی دارند و موجود به وجود عقلی هستند
(صدرالمتألهین1366 ،الف ،ج ،7ص.)424
طبق مبانی فلسفی صدرا ،تمام موجودات در صیرورت جبلّیِ ذاتیِ خود در قوس صعود،
همواره در حال حرکت بهسمت غایت عقلی و الهی خود هستند (صدرالمتألهین،1363 ،
ص .)644همچنان که آیات «إنّا هلل و إنّا إلیه راجعون» و «أال إلى اهلل تصیر األمور» (شوری:
 )53نیز به این صیرورت اشاره دارند .لذا هنگامی که تمام موجودات ،حتی جمادات ،نیز به
غایت و ربالنوع عقلی و الهی خود رجوع میکنند ،چگونه ممکن است که سیر وجود عموم
انسانها در عالم مثال متوقف شود و فقط انسانهای معدودی به مبدأ و غایت نهایی خود
رجوع کنند؟
ازسویدیگر ،با دقت در آیات و روایات و نیز عبارتهای صدرا چنین به دست میآید که
نشئهی برزخ کامالً از قیامت متمایز است و رسیدن به تجرد عقلی ،الزمهی قیامت کبراست
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(صدرالمتألهین1360 ،الف ،ص .)174ازنظر صدرا برزخ ،عالم مستقلی بین دو عالم دنیا و
آخرت است (صدرالمتألهین1366 ،الف ،ج ،7ص )345و نسبت برزخ به بعث ،بهسان جنینی
است که وارد عالم جدیدی می شود .وی معتقد است انسان بعد از مرگ ،با حقیقت آخرت
آشنایی ندارد و درنتیجه ،قوهی انکشاف آخرت را ندارد؛ بههمینسبب ،مدتی بین دنیا و
آخرت ،یعنی در برزخ ،میماند تا آمادگی ورود به قیامت و حاضرشدن در پیشگاه الهی را پیدا
کند (صدرالمتألهین ،1368 ،ج ،9ص.)219
ازنظر صدرا خداوند جسم را از دنیا ،نفس را از برزخ و روح را از آخرت خلق کرد
(صدرالمتألهین1360 ،الف ،ص .)89وی در آثار خود ،به سه قبر جسد ،قبر نفوس ،قبر ارواح
(صدرالمتألهین1366 ،الف ،ج ،6ص )79و سه موت و واسطهی انتقال اشاره میکند:
ملکالموت ،نفخهی فزع و نفخهی صعق (همان ،ج ،7ص .)343لذا انتقال به برزخ ،بهواسطهی
ملکالموت ،انتقال از برزخ به عالم ارواح ،با نفخهی فزع و انتقال از عالم ارواح به عالم الهی ،با
نفخهی صعق صورت میگیرد (همان ،ص)346؛ همچنان که خداوند متعال میفرماید« :وَ یوْمَ
ینْفَخُ فِی الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِی السَّماواتِ وَ مَنْ فِی الْ َأرْضِ إِلَّا مَنْ شاءَ اللَّهُ وَ کلٌّ أَتَوْهُ داخِرِینَ»
(نمل .)87 :هنگامیکه مدت زمان برزخ ،با فنا و تبدل وجودی آسمانها و زمین به پایان
رسید ،تمام اجسام و نفوس ،با حرکت جبلّی ،به ارواح عقلی مبدل میشوند و به عالم عقل
میرسند (همان ،ص.)345
طبق آیات الهی ،در این ساحت ،حق با وحدت تامهاش تجلی کرده و با تجلی قهاریت
حق ،تمامی خالیق ،فانی از خود میشوند (صدرالمتألهین1360 ،الف ،ص)174؛ این ساحت
همان ساحتی است که خداوند در آن میپرسد« :امروز فرمانروایی از آن کیست؟» (غافر،)16،
اما هیچ ظهوری برای غیر حق نیست تا پاسخ دهد؛ بههمیندلیل ،خود حضرت حق جواب
میدهد و میفرماید« :لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهَّارِ» (صدرالمتألهین1366 ،الف ،ج ،7ص.)346
در این عالم نیز ارواح عقلی که مدهوش حق شده و جز ظهور حق ،هیچ چیزی ،حتی
تعیّن عقلیِ خود را نیز شهود نمیکنند ،مدت مدیدی به سر میبرند تا اینکه سرانجام تمامی
ارواح با نفخهی آخر ،یعنی نفخهی صعق ،از حالت مدهوشی و فنا به حالت بقا منتقل میشوند
و در این هنگام ،ضمن شهود حق ،تعیّنات عقلی خود را نیز مشاهده میکنند .با شهود تعیّنات
عقلی ،تمام اعمال و جایگاه نهایی افراد نیز مشاهده میشود و همه به غایت نهایی خود
میپیوندند؛ « وَ نُفِخَ فِی الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِی السَّماواتِ وَ مَنْ فِی الْ َأرْضِ إِالّ مَنْ شاءَ اللّهُ ثُمَّ
نُفِخ فِیهِ أُخْرى فَإِذا هُمْ قِیامٌ ینْظُرُونَ» (زمر .)16 :بهاینترتیب ،طبیعت به نفس ،نفس به عقل
و عقل به واحد قهار برمیگردد و تمام موجودات ،باقی به بقاء حق شده و به حیات حقیقی
که بعد از آن هیچ موتی نیست ،راه مییابند (صدرالمتألهین ،1368 ،ج ،9ص.)266
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لذا قیامت اگر به معنای حساب و کتاب و رسیدن افراد به جایگاه و غایت نهایی خویش
باشد ،حتی باید گفت قیامت در موطن فوقعقلی و عالم الهی روی میدهد (یزدانپناه،1395 ،
فایل 484ـ ،)641اما بهدلیل تفاوت مبانی فلسفه با عرفان نظری و اینکه در فلسفه ،بعد از
عالم عقول ،بالفاصله مقام «ذات اطالقی» قرار دارد و خبری از دو مرتبهی «احدیت» و
«واحدیت» نیست ،صدرا در اکثر موارد ،در بحث قیامت ،میان مرحلهی عقلی و فوقعقلی
تمایزی قائل نشده است و تنها در برخی از آثارش ،به تبع اهل عرفان ،از ورود به مقام
فوقعقلی خبر میدهد؛ «فجمیع ما فی هذا العالم أمثله و قوالب لما فی عالم اآلخره ،و ما فی
اآلخرة هی مثل و أشباه للحقائق و األعیان الثابته ،التی هی مظاهر أسماء اللّه تعالى»
(صدرالمتألهین1366 ،الف ،ج ،4ص.)166
بهاینترتیب ،میتوان گفت قیامت دستکم با عالم عقل متناظر است؛ چنانکه صدرا
میگوید :انسانِ حسی با تمام اعضای خود ،صنم انسان نفسی و انسان نفسی نیز صنم و مثال
انسان عقلی است و این انسان عقلی است که در آخرت ،در زمرهی سعادتمندان و بهشتیان
یا شقاوتمندان و جهنمیان محشور میشود» (صدرالمتألهین ،1368 ،ج ،9ص.)72
 .2 . 4بدن عقلی
بنابر تبیین یادشده ،بدن اخروی با بدن عقلی متناظر است ،اما وجود بدن در عالم بسیط
عقلی ،چگونه ممکن است؟ همچنان که ذکر شد ،صدرا جهت وحدت بدن دنیوی و اخروی را
نوعی از مادهی مبهمه ،یعنی قوهی خیال ،میداند که منشأ بدن (بهنحو صدوری یا انکشافی)
است؛ اما چگونه قوهی خیال در عالم عقل حضور دارد؟
صدرا در اصل یازدهم اثبات معاد جسمانی ،از ابدان طولی یاد میکند و از بدن عقلی که
در طول بدن مثالی و بدن مادی تحقق دارد ،به صراحت و نه تسامحاً ،نام میبرد .وی در این
اصل ،متناظر با عوالم هستی ،سه انسان طبیعی ،نفسانی و عقالنی را مطرح میکند و چنین
میگوید:
«انسان در مراحل ابتدایی وجود خود ،وجود طبیعی دارد و بهحسب آن ،انسان دنیوی
نامیده میشود؛ سپس بهتدریج ،مراحل این وجود را طی میکند و صفا و لطافت مییابد تا
اینکه به مرحلهی نفسانی میرسد و انسان نفسانی میشود و صاحب اعضای نفسانی میشود
و بهواسطهی این مرتبه از حیات نفسانی است که شایستهی بعث و قیام میشود .سپس از
این مرتبه نیز فراتر میرود و به مرحلهی عقالنی میرسد و در نتیجهی این صیروت وجودی،
انسان عقالنی میشود که اعضای عقلی دارد» (همان ،ص.)194
درحقیقت ،از نگاه صدرا ،عالم طبیعت ،عالم کثرت و تضاد و تفرقه است و بهدلیل
پراکندگی و تفرق وجود طبیعی ،اعضای محسوس انسان طبیعی ،در مواضع مختلف قرار
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داشته و لذا موضع چشم ،غیر از موضع گوش و موضع چشایی ،غیر از موضع بویایی است.
عالم خیال یا نفس از انقسام و تفرق مادی عاری است و در مقایسهی با عالم طبیعت ،وحدت
بیشتری دارد .در این مقام ،تمام حواس ظاهری در یک حس واحد مشترک جمع میشود و
لذا انسان نفسانی حس واحدی دارد که با آن میبیند و میشنود و لمس میکند و اعضای
آن ،برخالف انسان طبیعی که متکثر به جهت مادهی قابلی است ،متکثر به کثرت فاعلی است.
بههمینترتیب ،عالم عقل ،در مقایسه با عالم خیال ،وحدت و بساطت بیشتری دارد و لذا اعضا
و قوای حسی و خیالی مادون  ،در انسان عقلی بهنحو اعلی و اشرف و بدون کثرت مادی و
خیالی ،و به وجود واحد عقلی متحقق است (صدرالمتألهین ،1368 ،ج ،9ص.)63
«و اما االنسان العقلی :فاعضاؤه روحانیه و حواسه عقلیه ،له بصر عقلی و سمع عقلی و
ذوق و شم و لمس عقلیه .اما الذوق :فابیت عند ربی یطعمنی و یسقینی ،...و کذلک له ید
عقلیه و قدم عقلی و وجه عقلی و جنب عقلی ،و تلک االعضاء و الحواس العقلیه کلها موجوده
بوجود واحد عقلی» (صدرالمتألهین1366 ،ب ،ج ،3ص.)207
بنابراین وجود واحد انسانی ،در صیرورت وجودی خود ،از مرتبهی حس به خیال و عقل
و حتی فراتر از آن ،به هر سقف وجودی که رسید ،تمام مراحل مادون را دارد و آن مراتب،
شعب و شئونات اوست و ازآنجاکه این صیرورت ،جبلّی ذاتی و بهصورت لبس بعد لبس است،
صورت اخیر شیء که تمام حقیقت شیء را تشکیل میدهد ،تمام کماالت وجودی مراحل
مادون را بهنحو اعلی و ابسط در خود دارد .بهاینترتیب ،تمام حواس ظاهری ،در عالم مثال،
بهنحو حس خیالی ،و حس خیالی ،در عالم عقل ،بهنحو برتر و بسیطتر ،یعنی بهصورت حس
و خیال عقلی موجود است.
بدیهی است که بهخاطر اعلی و اشد بودن حواس عقلی ،مشاهدهی چشم عقلی بسیار
قویتر از مشاهدهی چشم حسی است و بههمینترتیب ،سایر حواس عقلی از حواس ظاهری
شدیدتر است؛ «ذلک البصر أقوى و أکثر نیالً لألشیاء من هذا البصر؛ ألن ذلک البصر یبصر
الکلیات و هذا البصر یبصر الجزئیات لضعفه» (صدرالمتألهین ،1368 ،ج ،9ص.)100
بههمیندلیل ،صدرا در ذیل تفسیر کریمهی «صُمٌّ بُکمٌ ُعمْی» ،معنای این دسته از آیات و
روایات را حقیقی دانسته و میگوید:
«برای انسان ،غیر از این گوش حسی ،گوش عقلی است که با آن معقوالت را میشنود و
غیر از این چشم ظاهری ،چشم عقلی است که با آن صوَر عقلیه را مشاهده میکند؛ بهگونهای
که این مشاهده واضحتر و شفافتر از مشاهدهی چشم حسی است و همچنین برای او زبان
عقلی است که با آن سخنان عقلی را بیان میکند( »...صدرالمتألهین ،ج ،1ص.)330
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صدرا صراحتاً به دنبال این مطلب که «خداوند جسم را از دنیا ،نفس را از برزخ و روح،
یعنی عقل ،را از آخرت خلق کرد» ،بیان میکند :هنگامی که انسان در نشئهی دنیوی یا عالم
حس حضور دارد ،بهایندلیل که سلطان حضور در عالم محسوسات ،حس است ،تمام احکام
و آثار و انجامدهندهی افعال ،مرحلهی جسمی و بدنی است و نفس و روح در جسم مندرج و
منطویاند؛ بهبیاندیگر ،بهواسطهی مرحلهی جسمی و بدنی است که امدادات به نفس و روح
میرسد و امداداتی که بهواسطهی جسم به نفس و روح میرسد ،باعث رشد مرحلهی مثالی
و عقلی میشود .در ادامه ی صیرورت وجودی و رسیدن به عالم مثال ،غلبه و سلطان حضور،
نفس و خیال می شود و لذا امداداتی که به جسم و جهت بدنی و نیز به روح و حقیقت عقلی
ما در عالم مثال میرسد ،بهواسطهی مرحلهی نفسی و خیالی است (صدرالمتألهین1366 ،الف،
ج ،7ص )343و سرانجام با رسیدن نفس و جسم به عالم عقل ،ازآنجاکه غلبه و سلطان حضور،
مرحلهی عقلی است ،تمام آثار و احکام اخروی از آنِ عقل میشود و نفس و جسم ،یعنی
مرحلهی مثالی و بدنی ،مندمج و مختفی در روح میشوند و لذا امداداتی که از حقتعالی به
نفس و جسم میرسد ،بهواسطهی مرحلهی عقلی است (همان ،ص347؛ صدرالمتألهین،
1360الف ،ص.)90
صدرا بهتصریح بیان کرد که خیال و جسم ،طی تبدّل وجودی و رسیدن به عالم عقل،
مندمج و مطوی در عقل و از لوازم و آثار آن میشوند و لذا تمام تفاصیل مرحلهی حسی و
مثالی ،بهنحو اتم و اندماجی ،در مرحلهی عقلی حضور دارد ،اما در مرحلهی عقلی ،متناسب
با موطن عقلی و نه بهحسب موطن مادون ،ظهور و بروز مییابد (یزدانپناه ،1395 ،فایل-623
 .)629قائالن به نظریهی تناظر بدن اخروی با بدن عقلی بر آناند که در وجود اندماجی ،محل
انتزاع مفاهیم ،حاق متن وجود است ،نه حد و تعیّن وجود؛ و حیثیت اندماجی ناظر به کل
متن وجود و حیثیات اندکاکی و استهالکی متن وجود است که به وجود او موجودند
(صدرالمتألهین ،1393 ،ص ،)179اما عالم عقل عالوهبر مرحلهی اجمال و اندماج ،تفاصیل را
نیز در بطن اندماج در بر دارد.
توضیح آنکه قبالً اشاره شد که در دستگاه هستیشناختی فلسفه و عرفان ،تفاوتهایی
وجود دارد و صدرالمتألهین نیز در برخی از آثار خود ،با عرفا همراهی میکند (صدرالمتألهین،
1366الف ،ج ،3ص 80و ج ،2ص .)244اهل معرفت در یک تقسیمبندی بعد از مقام ذات ،از
دو مقام تعیّن اول و تعیّن ثانی در صقع ربوبی نام میبرند .تعیّن اول ،علم ذات به ذات از
حیث احدیت جمعی است ،ولیکن تعیّن ثانی ،علم ذات به ذات از حیث تفاصیل حقایق است؛
یعنی خداوند متعال در مرحلهی تعیّن ثانی ،به همهی کثرات بینهایتِ مندمج در خود ،بهنحو
تفصیلی و ممتاز از یکدیگر علم مییابد (یزدانپناه ،1393 ،ص .)429فالسفه همانند عرفا
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علم الهی را واسطهی تحقق کثرات از حقتعالی میدانند ،اما ازآنجاکه علم حق را در مقام
ذات مطرح میکنند ،عرفا بر آنان اشکال وارد میکنند و میگویند از ذات وحدانیِ حقتعالی
که هیچ نسبتی با هیچیک از خالیق ندارد ،نمیتوان بدون هیچ واسطهای به تعیّنات خلقی و
کثرات وجودی رسید ،بلکه در تنزّل از مقام اطالقیِ ذات به تعیّن اول و ثانی است که علم
الهی به کیفیتی درمیآید که زمینهی ایجاد کثرات در عالم فراهم میشود (یزدانپناه،1393 ،
ص.)380
بهاینترتیب ،طبق دستگاه وجودیِ یادشده ،اولین مرحله از تعیّنهای خَلقی ،عالم عقل
است .عالم عقل برحسب موجودات آن ،به دو مرحلهی «جبروت» و «ملکوت» ،یا «عقل کلی»
و «نفس کلی» تقسیم میشود .در عالم عقل ،اجمال و تفصیلی همانند تعیّن اول و تعیّن ثانی
وجود دارد؛ یعنی همچنان که در تعیّن اول ،همهی حقایق و اعیان بهنحو اجمالی و اندماجی
وجود دارد و سپس در تعیّن ثانی ،تفصیل یافته و همهی اعیان ثابته سر بر میآورند و از
یکدیگر ممتاز میشوند ،در مرحلهی اولِ عالمِ عقل نیز همهی اعیان خارجیه بهنحو اجمال و
اندماج متحققاند و در مرحلهی دوم ،این اعیان تفصیل مییابند ،از یکدیگر ممتاز میشوند و
مسیر برای تنزّل تا عالم ماده فراهم میآید (همان ،ص.)529
ازآنجاکه طبق قاعدهی امکان اشرف ،نفساألمر اشیا در مرتبهای برتر از آن مطرح میشود،
برخی «نفس کلیه» یا همان «لوح محفوظ» را نفساألمر اشیای عالم شمرده و برخی «عقل
اول» یا «قلم اعلی» را نام بردهاند ،اما از دیدگاه عرفا و برخی از حکما ،مرحلهی نهاییِ
نفساألمر اشیا و تعیّنهای خلقی ،اعیان ثابته در تعیّن ثانی ،یعنی صورتهای علمیهای است
که در صقع ربوبی قرار دارند (امینینژاد ،1394 ،ص .)492برهمیناساس ،اعیان ثابته را سرّ
القدر خوانند و لذا اگر کسی به مرحلهی شهود اعیان ثابته برسد ،بر همهی آنچه بر اشیا
میگذرد و خواهد گذشت واقف میشود (یزدانپناه ،1393 ،ص.)491
مطلب دیگری که برای فهم بهتر نظریهی مذکور باید تبیین شود درباب عقل است.
دیدگاه یادشده از هشت کنش عقلی ،نظیر عقل شهودی و عقل شبیهساز نام میبرد
(یزدانپناه ،1399 ،ص )136و بر آن است که عقل میتواند ادراک حضوری نیز داشته باشد.
در صورت پذیرش شهود عقلی ،باید گفت عقل ،هم مُدرِک کلیات است و هم مُدرِک جزئیات؛
همچنان که مالصدرا نیز ادراک معانیِ جزئی را کار عقل نازل ،یعنی وهم میداند (همان،
ص .)139عقل شبیهساز ،از مشهودات عقلی ،صورتهایی متناظر و مطابق میسازد .حتی
ممکن است این صورتِ برساخته ،صورتی فشرده و دربردارندهی حقایق متنوعی باشد .طبق
این دیدگاه ،عقل نیز همانند خیال و مثال ،به منفصل و متصل تقسیم میشود .عقل منفصل،
موجود مجرد عقلی است و عقل متصل ،مرتبهی عقلیِ نفسِ انسانی است که حامل و حافظ
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صورتهای معقول کلی است (یزدانپناه ،1399 ،ص .)143به نظر میرسد که در فلسفه،
تعریفی که تاکنون از عقل ارائه شده است به عقل ادراکی مربوط باشد که با تعریف یادشده
نیز متفاوت است؛ درحالیکه درباب عقل منفصل میتوان تعریف دیگری ارائه داد .طبق دیدگاه
مذکور ،که عالم عقل بهحسب موجودات آن ،به دو مرحلهی «عقل کل» و «نفس کل» تقسیم
شد ،موجودات عقلی (همچون نفوس ناطقه یا روحانیان) برخالف عقول یا کروبیان که در
مرتبهی فوقانیِ عالم عقلاند ،به بدنِ خاص تعلق یافته و بهاینترتیب ،تعریف کل موجودات
عقلی به موجودات عاری از خواص ماده (مانند شکل و صوَر تقدیری) ،تعریف صحیحی نیست
(امینینژاد ،1394 ،ص .)497در ادامه خواهد آمد که صدرا گرچه همانند عرفا ،بهصراحت از
این سخن نگفته است که در تمامی عوالم ،نفوس ناطقه به بدن تعلق دارند ،اما باتوجهبه برخی
عبارتهای وی ،میتوان چنین مطلبی را استنباط کرد.
دیدگاه یادشده ،درخصوص این مسأله که صورت چگونه از معنا پدید میآید ،نظری
برخالف نظر رایج ارائه میدهد .ازنظر این گروه ،اگر اصلی با عنوان «الوجود إمّا معنیً أو
صوره» در فلسفه مطرح بود ،این مسأله بهراحتی پاسخ داده میشد .بهطور مختصر اشاره
میشود که در تفکر رایج ،تصور بر آن است که در تنزّل معانی ،صوَر تقدیریِ مثالی و مادی
پیدا میشود و درنتیجه ،بهخاطر نقص و ضعف مرتبهی وجودی است که خودِ معنی ،صورت
میشود و با ترفّع وجودی ،صورت در سیر صعودی نیز صورت به معنی تبدیل میشود؛ اما
نظریه ی مذکور بر آن است که در تنزّل به مادون ،تفرق و تکثر حاصل میشود و نه تقدیر و
تصویر؛ چراکه عالوهبر آنکه برخی معانی ویژه هستند که هیچگاه تقدیر پیدا نمیکنند ،باید
گفت تقدیر و صورت ،جهت وجودی دارند ،نه عدمی (صدرالمتألهین1366 ،ب ،ج ،3ص)205
و هر امر وجودی باید ریشه در مافوق داشته باشد .لذا در ترفع و صیرورت جبلّی وجود ،خود
تقدیر و کمیت و صورت ترفع مییابد و به اصل و حقیقت خود میپیوندد (یزدانپناه،1395 ،
فایل .)626
بهاینترتیب ،هرآنچه در عالم مادون مادی ،بهرهای از وجود دارد ،اعم از اشکال و صور،
رنگها ،طعم ها و ...وجود مثالی و وجود عقلی دارد و تمام وجودات مادون ،در عالم عقل ،در
مقام کثرت در وحدت متحققاند .برطبق مبانی حکمت متعالیه ،کثرت عالم عقل ،عین وحدت
و وحدت آن عین کثرت است .بنابراین در عالم عقل ،یکی هزارتاست و هزارتا یکی است.
همچنانکه پیامبر(ص) در وصف میوههای بهشتی فرمودند« :هریک از میوههای بهشتی
یکصدهزار طعم دارد» (رهبری ،1374 ،ص )36و جمعشدن تمام طعمها در یک میوه،
خصوصیت میوهی عقلی است؛ «و أما الوجودان اآلخران ،إذا جرّدت عن هذا الوجود و عن
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التمثّ ل الخیالی ،فبلغت إلى عالم العقل ،...لم یکن وجودها هناک غیر وجود األولى و إن کان
ألف ألف صوره فی هذا المقام» (صدرالمتألهین ،1368 ،ج ،3ص)506
لذا گرچه عالم عقل ،عالم بساطت است؛ اما طبق قاعدهی «بسیط الحقیقه کل االشیاء و
لیس بشیء منها» ،وجود بسیطِ عقلی تمام تفاصیل مادون مادی و مثالی را به وجود واحد
جمعی در بر دارد ،اما درعینحال ،محدودیت و تفرّق مادی و مثالی آنها را ندارد .درواقع
تبیین عمیقی که صدرا از قاعدهی «بسیط الحقیقه کل االشیاء» ارائه میدهد نشاندهندهی
آن است که چگونه حقیقت واحدی میتواند بهنحو اندماجی شامل حقایق متعددی باشد،
بدون اینکه وحدت آن حقیقت واحد و کثرت این حقایق متعدد از بین برود (یزدانپناه،
 ،1399ص .)391درنتیجه ،در عالم عقل ،یک طعم تمام طعمها ،یک رایحه تمام رایحهها و
یک میوه تمام میوهها و طعمها و رنگها و رایحههای آنها را در خود دارد و بهاینترتیب،
تمام میوههای کثیره در فاکههی اصلی جمع میشود؛ «و إنّک تجد فی تلک الکیفیه الواحده
طعم الحالوه و الشراب و سایر األشیاء ...،ألنّ تلک الکیفیه الواحده حیوانیه عقالنیه تسع جمیع
الکیفیات ...فقد صحّ أنّ کلّ شیء فی العالم األعلى العقلی مع وحدته عین أشیاء کثیره»
(صدرالمتألهین ،1368 ،ج ،3ص .)50بههمینترتیب ،چشم عقلی عین سمع عقلی و سمع
عقلی عین اعضای دیگر است .همچنانکه در گزارش عرفا آمده است که چشم عقلی چشمی
است که هم میبیند و هم میشنود و...؛ «إن االنسان العقلی روحانی و جمیع أعضائه روحانیه،
لیس موضع العین غیر موضع الید ،و ال مواضع األعضاء کلّها مختلفه ،لکنّها کلّها فی موضع
واحد» (صدرالمتألهین1360 ،ب ،ص.)172
قائالن به نظریهی تناظر بدن اخروی با بدن عقلی ،اگرچه قائل به وجود جزئیات و تفاصیل
در عالم عقلاند؛ اما تأکید میکنند که مراد آنها از تفاصیل ،تفاصیل مادی و مثالیِ موجود
در عالم ماده و مثال نیست ،بلکه نظیر تفاصیل «علم اجمالی در عین کشف تفصیلی» علم
الهی است .لذا در عالم عقل ،قوا و اعضای بدن عقلی ،نه با تعیّن مادی و مثالی ،بلکه با تعیّن
عقلیِ متناسب با آن موطن تحقق مییابند .البته در مقام حس و خیال ،نمیتوان تصور شفاف
و واضحی از نحوهی وجود تفاصیل و صوَر تقدیری در عالم عقل داشت .تنها واژهای که میتوان
به تعبیر صدرا به کار برد ،آن است که قوا و اعضای بدن بهصورت جهات و اعتبارات ،در عقل
موجودند و تنزّل این جهات و اعتبارات عقلی در عالم مثال و ماده ،بدن مثالی و بدن مادی
است (صدرالمتألهین ،1368 ،ج ،9صص70ـ.)71
برای تصور روشنتر ،میتوان از معرفت نفس یاری جست؛ مثالً هنگامی که جرقهای عقلی
در ذهن ما ایجاد میشود و ما از این جرقهی واحد عقلی ،سه مطلب در خیالمان سامان
میدهیم ،اگر شخصی سؤ ال کند این سه مطلب را از کجا اخذ کردید ،پاسخ آن است که از
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همان جرقه ی واحد ،و حتی ترتیب این مطالب یعنی مطلب اول و دوم و سوم نیز از همان
جرقهی واحد اخذ شده است .لذا تمام مطالب ،با ترتیبات آن ،بهنحو بسیطِ وحدانی ،در جرقهی
عقلیِ واحد وجود داشت و ما شهود مفصالً فی المجمل کردیم (یزدانپناه ،1395 ،فایل)591؛
همانگونه که در دهر نیز تمام اجزای زمانی ،با قبل و بعد آن ،در وجود واحد غیرزمانی جمع
میشود (صدرالمتألهین ،1382 ،ج ،1ص .)686لذا قائالن به نظریهی مذکور معتقدند بساطت،
برخالف تصور رایج ،به معنای ابهام و حذف نیست و از این لحاظ ،وقتی صدرا میگوید هرچه
نفس در سیر وجودی خود کاملتر شود ،بدن نیز لطیفتر و باصفاتر میشود و لذا اتحاد بین
نفس و بدن شدیدتر میشود تا اینکه با رسیدن به وجود عقلی ،این دو ،یک شیء واحد بدون
مغایرت میشوند (صدرالمتألهین ،1368 ،ج ،9ص ،)98سخنش به این معنا نیست که بدن
حذف و تنها نفس باقی میماند ،بلکه به این معناست که نفس و بدن ،هر دو موجود به وجود
واحد جمعی عقلی میشوند.
 .۱. 2. 4نقد و بررسی :نظریهی تناظر بدن اخروی با بدن عقلی ،بر دستگاه
وجودشناختیِ یادشده و ارائهی نظراتی مبتنی است که برخالف نظر رایج در رابطهی با عقل
و نحوهی پدیدآمدن صوَر و معانی هستند؛ بههمیندلیل ،همانند هر نظریهی دیگری ،ممکن
است از جهات مختلفی بر آن نقد وارد باشد .ازجمله انتقاداتی که به نظر میرسد به این
فرضیه وارد شود ،آن است که عالم عقل ،عالم معانی و وحدت و بساطت است و کثرتی که
در عالم عقل تحقق دارد ،کثرت معنایی است ،نه کثرت وجودی و عینی .بنابراین در صیرورت
جبلّی و ترفّع مراتب مادون به عوالم برتر ،هرچه به عالم عقل نزدیکتر شویم ،از تقدّر و تکثّرِ
صوَر کاسته شده و بر بساطت و وحدت آن افزوده میشود تا اینکه تمام مراتب مادون ،یعنی
حس و خیال ،در عالم عقل ،بهنحو بسیط عقلی و از حیث معنا در آن مرتبه تحقق مییابند.
بهاینترتیب ،هنگامی که نحوهی وجود حس و خیالِ عقلی ،از حیث معناست ،یعنی حیث
تعقل آنها و نه از حیث هویت خارجی و عینی ،پس چیزی از جسم و صورت به تعیّن
جسمانی و صوری ،در عالم عقل باقی نمیماند.
ممکن است انتقادات دیگری نیز به نظریهی بدن عقلی وارد شود ،اما این انتقادات به
معنای نپذیرفتن بدن عقلی نیست .چنانکه برخی با وجود قائلنبودن به وجود تفاصیل و
کثرت در وجود جمعی ،به وجود بدن عقلی معتقدند و بر آناند که از دیدگاه صدرا ،هر
ماهیتی ،هم با وجود خاص خود تحققپذیر است و هم با هر وجود دیگری که کاملتر از وجود
خاص ماهیت باشد؛ لذا بنابر نظریهی تشکیک ،تمام حقایق وجودیای که فوق مرتبهی خاصی
جای دارند ،وجود برتر ماهیتی هستند که از آن مرتبه انتزاع میشود .با این حساب ،هر
ماهیتی که در عالم طبیعت وجود دارد ،با چهار نحو وجود موجود است :وجود طبیعی
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محسوس (که همان وجود خاص آن است) ،وجودی مثالی ،وجود مجرد عقلی ،و وجود الهی
(که وجودات برتر آناند) (عبودیت ،1385 ،ص.)165
این گروه در رد این اشکال که «طبق تعریف ،جسم جوهر سهبعدی ،یعنی جوهری شاغل
فضاست؛ لذا جسمی مانند کاغذ که فضا را اشغال کرده است ،وجود حقیقی جسم است ،اما
وجود برتر الهی یا عقلیِ جسم که شاغل فضا نیست ،واجد آثار جسم و درنتیجه ،وجود حقیقیِ
جسم نیست» ،میفرمایند :این اشکال موهم این معناست که وجود جمعیِ ماهیت ،همان
وجود خاص آن است که کماالت دیگری غیر از آنچه در حد تامّ ماهیت مأخوذ است نیز به
آن ضمیمه شده است ،بهطوریکه این وجود ،مجموع واقعیتهای متکثرِ بههمضمیمهشده
است؛ درحالیکه وجود جمعی ،واقعیتی است که در عین اجمال ،مفاهیم کمالیِ دیگری غیر
از آنچه در حد تامّ ماهیت مأخوذ است ،بهنحو البشرط بر آن قابلحمل است .لذا باتوجهبه
مراتب تشکیکی وجود ،میتوان گفت مبدأ اثر همان اثر است بهنحو برتر؛ یعنی یک سنخ
حقیقت است که هنگامی که بهنحو برتر و کاملتر یافت میشود ،مبدأ اثر است و هنگامی که
بهنحو ناقصتر یافت میشود ،خود اثر است؛ بهعبارتدیگر آثار و کماالتی که در وجود خاص
ماهیت یافت میشوند ،بهعینه در وجود جمعیِ آن یافت نمیشوند ،بلکه اصل و مبدأ آنها در
آنجا یافت میشود؛ مثالً وجود خاص جسم واقعیتی است که شاغل فضاست ،اما ممکن نیست
که وجود عقلی یا الهی جسم (که وجود جمعی آن است) شاغل فضا باشد ،بلکه اصل و مبدأ
این ویژگی است؛ یعنی واقعیتی است که اگر تنزّل یابد ،شاغل فضا خواهد بود (همان،
صص162ـ.)164
بههرترتیب ،بنابر نظریهی دوم ،که عالم عقل را عالم معانی میداند نیز بدن عقلی بهمعنای
تعیّنی از تعیّنات نفس در عالم عقل ،پذیرفتنی است؛ چراکه غیر از مقام ذات الهی که هیچ
نوع تعیّنی ندارد ،تمام مراتب مادون ذات ،تعیّنی متناسب با مرتبهی خود دارند .درواقع طبق
مبانی صدرایی ،تشخّص هر موجودی به وجود خاص اوست و وجودات به ذات خود از یکدیگر
متمایزند ،نه به امور زائد و عارض بر آنها .مالصدرا تأکید میکند که تشخّص فقط به
موجودات جسمانی مربوط نیست« :تشخص کل شیء عبارة عن وجوده الخاص به ،مجرداً کان
او جسمانیاً» (صدرالمتألهین ،1363 ،ص .)596لذا موجودات غیرمادی هم بهتبع وجودشان،
میتوانند تمایز و تشخص و تعیّن داشته باشند .بهاینترتیب ،همچنانکه موجودات خارجی
به نحوهی وجود خارجیِ خود متشخصاند ،موجودات مثالی به نحوهی وجود مثالی خود و
موجودات عقلی نیز به وجود عقلی خود تشخص و تعیّن دارند (افتخار ،1388 ،ص.)209
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 .3 .4بدن اسمایی یا الهی
طبق مبانی نظریهی تناظر بدن اخروی با بدن عقلی و بلکه فوقعقلی ،میتوان گفت
متناظر با مراتب هستی ،بعد از انسان طبیعی ،نفسانی و عقلی ،انسان الهی است؛ همچنان که
حکیم سبزواری نیز به انسان الهوتی اشاره میکند (صدرالمتألهین ،1368 ،ج ،9ص .)72لذا
در سیر و تبدّل وجودی انسان ،با رسیدن انسان عقلی به عالم فوقعقل یا عالم الهی ،حس و
خیال و عقل در عالم الهی مندمج میشود و بهاینترتیب میتوان به بدن اسمایی یا الهی نیز
قائل شد .البته صدرا در شرح اصول کافی از «جسم الهی» نام میبرد .وی بعد از اشاره به این
مطلب که هر موجودی ،به حسب شدت و ضعف و کمال و نقص ،انحای گوناگونی از وجود را
دارد ،جسم را نیز از این قاعده مستثنی ندانسته و برای جسم نیز انحای گوناگونی از وجود را
قائل است (صدرالمتألهین1366 ،ب ،ج ،3ص .)206سپس به دنبال این مطلب میگوید:
هنگامی که دانستی جسم انحای گوناگونی از وجود را دارد (از جسم طبیعی تا جسم عقلی)،
پس میتوان به جسم الهی نیز قائل شد؛ چراکه جایز نیست ذات الهی ،امری وجودی را نداشته
باشد؛ «فاذا علمت ان المعنى المسمّى بالجسم له انحاء من الوجود ،متفاوته فی العلو و الدنو،
من لدن کونه طبیعیاً الى کونه عقلیاً ،فلیجز ان یکون فی الوجود جسم إلهی» (همان ،ص)207
چنانکه بیان شد ،هر امرِ وجودی ریشه در علت خود دارد و طبق قاعدهی «معطی شیء
فاقد شیء نیست» ،علت هر امر وجودی ،واجد آن وجود ،بهنحو اعلی و برتر است .اما سخن
در اینجاست که آیا جسم و صورت نیز امر وجودی است؟ صدرا به روشنی بیان میکند که
جسم و صورت امر وجودی است؛ «و ال شک ان الجسم و صورته من جمله المخلوقات و اللّه
تعالى خالقها و موجدها» (همان ،ص )205و حتی مصادیقی را از تکتک مقوالت در عالم
الهی ذکر میکند (همان ،ص .)194بهاینترتیب صدرا جسم و صورت را نیز امر وجودی
دانسته که حتی در عالم الهی نیز متناسب با آن مرتبه ،وجود دارد.
لذا در ذیل روایتی که ابنابیحمزه به امام صادق(ع) عرض میکند که «من از
هشامبنحکم شنیدم که از شما روایت میکرد که خدا جسمی نوری است» ،صدرا توضیح
می دهد که منظور از «جسم» در «إن هلل جسم نوری» ،اجسام ظلمانی محدود ناقص مادی
نیست ،بلکه مانند جسم عقلیِ انسان ،عقلی است که مثال و ظلّ حقتعالی است (همان،
ص .)193در ادامه ،صدرا اشاره میکند که رتبهی علمی هشامبنحکم باالتر از آن است که
نداند حقتعالی از این اجسامِ ظلمانی منزّه است ،بلکه این سخن او معنی عمیقی دارد که
بهخاطر پیچیدگی مطلب ،ذهن عوام از درک آن ناتوان است (همان ،ص.)195
البته چنانکه در ادامه نیز تأکید میشود ،جسم با بدن تفاوت دارد و بدن از جسم صرف،
فراتر و درواقع جسم ارتقایافته است؛ لذا در اینجا ،مراد از بدن الهی« ،بدن انسان الهی» است؛
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یعنی انسانی که در سیر نهاییِ خود ،به مرتبهی فوقعقلی و عالم اسمای الهی رسیده است و
بلکه بهدلیل سیر نامتناهیِ مراتب وجودی انسان ،میتوان گفت انسان ابدان غیرمتناهی دارد.

 .5بدن در قوس نزول یا بدن میثاقی
ا زآنجاکه مراتب قوس صعود متناظر با مراتب قوس نزول است ،با مبانی عقلی یادشده،
وجود بدن اسمایی ،عقلی و مثالی در قوس نزول نیز اثبات میشود .البته نظر به اینکه میثاق
در قوس نزول مطرح است ،اگر ثابت شود که میثاق در تمام مراتب قوس نزول نیز صورت
میگیرد و اگر بتوان از میثاقهای متعدد صحبت کرد (یزدانپناه ،1395 ،فایل ،)331میتوان
بهطورکلی ،از این ابدان متعدد در قوس نزول ،به بدن میثاقی تعبیر کرد (یزدانپناه،1395 ،
فایل ،)508اما پرداختن به بحث میثاق از موضوع این نوشتار خارج است .درواقع صدرا همانند
قوس صعود ،در برخی موارد ،به مراتب سهگانهی قوس نزول اشاره کرده است ،مانند« :ان
للنفوس االنسانیه اکوان متعدده ،بعضها ابتدائیه عقلیه و بعضها نفسیه و بعضها طبیعیه دنیویه
و بعضها برزخیه مثالیه و بعضها اخرویه انتهائیه» (صدرالمتألهین1366 ،ب ،ج ،3ص )372و
در برخی موارد دیگر ،به مراتب چهارگانهی قوس نزول اشاره میکند« :فأوّل مقاماته فی
البدایه ،کونه مقدّرا فی علم اللّه و فیضه األقدس؛ و هو مقام عینه الثابت و هو مقام أخذ
المیثاق» (صدرالمتألهین1366 ،الف ،ج ،3ص.)80
صدرا در سیر نزول ،انسان اول را انسان عقلی و در مرتبهی بعد ،انسان نفسانی و طبیعی
میداند .درحقیقت ،این انسان عقلی است که علت تنزّل انسان نفسانی است و انسان نفسانی،
علت تنزّل انسان طبیعی محسوب میشود (صدرالمتألهین ،1368 ،ج ،9ص .)73درنتیجه،
تمامی اعضا و قوای حسی موجود در انسان طبیعی ،تنزّلیافتهی اعضای مثالی و نفسانی ،و
اعضا و قوای نفسانی ،تنزّلیافتهی اعضای عقلی است .لذا برعکسِ قوس صعود که با نگاه از
پایین به باال ثابت شد ،وجود واحد انسانی ،در طی تبدّل وجودی و حرکت لبس بعد لبس
خود ،با رسیدن به هر سقف وجودی ،تمام قوا و کماالت مادون را ،که شعب و شئوناتش
محسوب میشوند ،در خود دارد و طبق قاعدهی امکان اشرف ،تمام اعضا و قوای حسی و
نفسانی ،به نحو اعلی و اشد ،در عالم برتر عقلی و عالم الهی حضور دارند؛ در قوس نزول ،با
نگاه از باال به پایین و به عنوان پیشینه ،علل و شرایط وجودی ،به اثبات بدن در تمام مراتب
پرداخته میشود .درحقیقت ،هنگامیکه صدرا ابدان طولی را مطرح میکند ،رابطهی طولی
بدین معناست که بین وجودهای طولی ،رابطهی علی و معلولی برقرار است و ازآنجاکه هر
معلولی ریشه در علت خود دارد ،باید ریشه و علت ابدان مادون را در ابدان مافوق جستوجو
کرد؛ چنانکه خود صدرا نیز به این مطلب چنین اشاره کرده است :اعضا و قوای بدن طبیعی،
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سایه و مثال اعضا و قوای انسان نفسانی است؛ چنانکه اعضا و قوای انسان نفسانی نیز مثال
و سایهای از قوا و اعضای انسان عقلی است؛ ازاینرو اعضا و هیئت بدن طبیعی ،مثالِ مثال و
سایهای از سایهی اعضا و قوای عقلی است (صدرالمتألهین ،1368 ،ج ،9ص.)70
درواقع این مطلب که چرا جماد ،برخالف انسان ،نفس و بدن ندارد ،ریشه در عوالم برتر
دارد .درنتیجه ،باید نشان داد که در عوالم برتر ،چه چیزی منشأ و علت بدن در مراتب مادون
شده است .همانطور که ذکر شد ،بدن فراتر از جسم طبیعیِ صرف است ،بلکه ذهن هر دو
عنوان نفس و بدن را درست در لحظهای که جسم طبیعی به تجرّد میرسد و واجد آثار حیاتیِ
ادراکی و تحریکی میشود ،از وجود آن انتزاع میکند .لذا بدن ،جسم ارتقایافتهای است که
قوای گوناگون نفس را بهشکل اعضای مختلف ،متناسب با ظرفیت وجودیِ هر نشئه و موطنی،
نمایان میسازد .علت و حقیقت بدن نیز به قوهی خیال برمیگردد که کماالت و قوای نفس
را در قالب صوَر مقداری ظهور و بروز میدهد .مسلماً قوهی خیال که صورتگر چشم و گوش
و سایر اعضای بدن مادی است ،در ذات خود ،تمام حواس ظاهری را بهنحو اتم ،یعنی بهنحو
سمع و بصر مثالی دارد و به همین علت توانسته این قوا را در عالم ماده ،بهشکل چشم و
گوش و سایر اعضای بدن نشان دهد که درواقع ،از حیث کارکرد مادی ،رابط و واسطههایی
بین قوا و عالم ماده هستند و بههمینترتیب ،در مرتبهی برتر ،مرحلهی عقلی نیز در ذات
خود ،تمام حواس و قوای مثالی را بهنحو اعلی و برتر ،یعنی بهنحو سمع عقلی ،بصر عقلی و
خیال عقلی واجد بوده و درواقع جهات و اعتبارات موجود در عقل بسیط ،منشأ صدور کثرات
و تمام قوا و اعضای بدن در مراتب مادون شده است (همان ،ص.)71
بههمینترتیب ،منشأ جهات و اعتبارات موجود در عالم عقل را نیز میتوان در مرتبهی
برتر آن ،یعنی عالم الهی دانست؛ «و أما معنى قطع هذا المیثاق فهو إنّ تلک الحقیقه االنسانیه
الموجوده قبل هذه األکوان الترابیه فی عالم الحضره الربوبیه کانت ذات جهات و حیثیات عقلیه
 ...فهذه الجهات العقلیه هی أسباب کثره األکوان ألفراد االنسان» (صدرالمتألهین1366 ،الف،
ج ،2ص)244؛ چراکه انتشار کثرت از وحدت ،با پیشینهی علمی صورت میگیرد و صدرا در
علم پیشین الهی ،به «علم اجمالی در عین کشف تفصیلی» قائل است .اجمال به این معنی
است که در این علم ،کثرت عددی و ترکیب راه ندارد و کشف تفصیلی یعنی اینکه خداوند
به تمام تفاصیل و جزئیات نظام وجود علم دارد .همچنان که ربالنوع عقلی نیز از جزئیات
افراد مادون خود ،قبل از پیدایش آنها بیخبر نیست و حالت انتظار ندارد .بهاینترتیب ،وجود
افراد با تمام جزئیات آنها در تمام مراتب قوس نزول ،با آیاتی که داللت بر علم پیشین الهی
از تمام جزئیات آینده دارد ،یا روایاتی که در آنها ائمهی اطهار(ع) از جزئیات حوادث آینده
خبر میدهند نیز سازگار است .همچنین نمونهی معرفتالنفسی آن برای عموم انسانها که
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به مراتبِ برتر از مثال نرسیدهاند ،رؤیاهای صادقهای است که افراد با اتصال به برزخ نزولی ،به
فرازمان و فرامکان مشرِف میشوند و حوادث آینده را با تمام جزئیات آن مشاهده میکنند.
بنابراین میتوان گفت اساساً انسان هیچگاه بدون بدن نیست و در تمام مراتب قوس نزول
و صعود ،تعلق به بدن ،ذاتیِ اوست؛ همانطور که صدرا در سخنی از ابن عربی آورده است:
«اعلم إنّ الروح االنسانی أوجده اللّه دائماً مدبّراً لصوره طبیعیه ،سواء کان فی الدنیا أو فی
الجنّه أو فی النار أو فی غیرها .فأوّل صوره لبسها بعد الصوره التی أخذ علیها المیثاق ،هی
صوره دنیاویه» (صدرالمتألهین1366 ،الف ،ج ،7ص.)77
بهاینترتیب ،صدرا گرچه همانند عرفا بهصراحت از این سخن نگفته که در تمامی عوالم،
نفوس ناطقه به بدن تعلق دارند ،اما باتوجهبه برخی عبارتهای وی که بر تناظر بدن اخروی
با بدن عقلی و حتی اسمایی داللت دارد و همچنین اعتقاد صدرا به اینکه نفس و نوعی از
مادهی مبهمه (یعنی قوهی خیال) عامل وحدت بدن مادی و اخرویاند و نیز قوهی خیال که
علت و منشأ بدن است ،در مرتبهی مثالیِ انسان ،حضوری بارز و در مراتب مادون و مافوق
وجود مثالیِ انسان ،حضوری کامن دارد ،میتوان گفت« :انسان در تمام مراتب سیر نزولی و
صعودی خود ،متناسب با هر نشئهی وجودی ،همواره با بدنِ مطابق با آن نشئه همراه است»
(یزدانپناه ،1395 ،فایل .)563

 .6نتیجهگیری
عدهای بر آناند که برخی از عبارتهای صدرا بر تناظر قیامت با عالم عقل و حتی فوقعقل
و بهتبع آن ،به تناظر بدن اخروی با بدن عقلی و حتی فوقعقلی داللت دارد .لذا ازآنجاکه هر
امر وجودی ،ریشه در علت خود دارد ،باید اصل و حقیقت بدن مادی را در بدن مثالی ،علت
بدن مثالی را در بدن عقلی و علت بدن عقلی را در بدن اسمایی جست .درحقیقت ،وجود
انسانی تا در ذات خود ،تمام حواس ظاهری را در مرتبهی مثالی نداشته باشد ،نمیتواند
صورتگر اعضای بدن مادی شود و تا در مرتبهی برتر ،در ذات خود ،حس و خیال را بهنحو
اعلی و برترِ عقلی نداشته باشد ،نمیتواند منشأ بدن مثالی شود و بههمینترتیب ،حس و
خیال و عقلِ مندمج در مرتبهی الهی است که منشأ انسان عقلی میشود .در قوس صعود نیز
وجود انسان به هر سقف وجودی که برسد ،تمام قوای مادون را که شعب و شئوناتش محسوب
میشوند ،به همراه دارد ،با این تفاوت که در هر مرتبه ،متناسب با غلبه و سلطان حضور آن
مرتبه ظهور و بروز مییابد .قائالن به این نظریه درخصوص بدن عقلی ،طبق مبانی خاص
خود ،بر آناند که صوَر تقدیری در تنزّل وجودی به عالم ماده و مثال ،بهخاطر ضعف وجودی
پدید نیامده ،بلکه جسم و صورت ،امر وجودی بوده و در ترفّع به عالم عقل ،به حقیقتِ
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نفساألمری خود می پیوندد .لذا بدن عقلی ،نه با تعیّن مادی و مثالی ،بلکه با تعیّن عقل ِ
ی
متناسب با آن عالم ظهور مییابد .اما نظریهی مقابل ،عالم مثال را عالم صوَر ،و عالم عقل را
عالم معانیِ محض میداند؛ بهاینترتیب ،در صیرورت جبلّی و ترفّع مراتب مادون به عوالم
برتر ،از تقدّر و تکثّر صوَر کاسته شده و بر وحدت آنها افزوده میشود تا اینکه تمام مراتب
مادون و ازجمله حس و خیال ،در مرتبهی عالم عقل ،به نحو معنا تحقق مییابند .طبق این
نظر ،باتوجه به تعریف بدن به ظهور و بروز قوای نفس ،بدن عقلی ظهور نفس و تعیّنی از
تعیّنات نفس تلقی میشود .البته عدهای نیز در پی مالزمبودن بدن با صورت ،با نفی و رد
هرگونه تحقق صوَر تقدیری در عالم عقل ،بهطورکلی ،اطالق بدن عقلی را منتفی میدانند.
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