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چکیده
آقاعلـی مـدرس طهرانـی ،بـا اعتقـاد عمیـق بـه کارآیـی مبانـی حکمـت متعالیـه در بازآفرینـی اندیشـۀ
دینـی ،بـه ویژگـی برجسـته و معمـول روش صـدرا ،یعنـی «مماشـات بـا قـوم در بدایـات و افتـراق در
نهایـات» ،عنایـت و یـژه نشـان داده تـا در بیـان کیفیـت معـاد جسـمانی طرحـی نـو درانـدازد .طـرح وی بر
اسـاس اتخـاذ مبانـی صدرایـی بـدون کمتریـن بازسـازی آنهاسـت ،امـا برنهاد ههـای او بـر مبانـی نهـادی
یگـذارد .وی در نظـر دارد بـا مبانـی
صـدرا کاربسـت افتـراق در نهایـات را در سـعی علمـی بـه نمایـش م 
هستیشـناخت ،از قبیـل حرکـت جوهـری و مبانـی معرفـت نفـس ،معـاد جسـمانی را بـا تصویـر رجـوع
بـدن دنیـوی بـه روح در هنگامـۀ رسـتاخیز تبییـن کنـد .بـر ایـن اسـاس ،او نـه بـدن دنیـوی را بـا همـان
سـاختار دنیـوی مقصـد عـود روح میدانـد و نـه ماننـد صـدرا بـدن اخـروی را تنهـا قائـم بـه نفـس مبعـوث
میدانـد .مهمتریـن مواضـع نقـدی آشـتیانی بـه برنهاد ههـای حکیـم بـر مبانـی نهـادی صدرایـی متوجـه
اسـت ،هماننـد بقـای رابطـۀ نفـس و بدن بعد از موت ،ادامۀ حرکـت جوهری بدن پس از جدایی نفس،
گرایـش بـه نظـرات متکلمـان اشـعری ،و همـان ایراداتـی کـه بـر نظر یـۀ معـاد عنصـری متکلمـان اشـعری
مشـترکالورود اسـت .بازخوانی مبانی صدرایی و اسـتنتاجهای حکیم مؤسـس در آینۀ پژوهش نقادانۀ
آشـتیانی نمایانگـر تعالـی و پویایـی اندیشـه و روش صدرایـی در برهههـای متوالـی اسـت.

کلیدواژهها
صدرالمتألهین ،آقاعلی مدرس ،سید جاللالدین آشتیانی ،معاد جسمانی ،معرفت نفس
* استادیار دانشگاه حکیم سبزوار ی

m.r.ershadinia@gmail.com
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مقدمه
پـردازش خردورزانـه و مبتنـی بـر اصـول حکمـت و دیانـت از کیفیـت معـاد جسـمانی از یادگارهـای
ارزشـمند صدرالمتألهیـن اسـت .ایـن تبییـن از کیفیـت معـاد و سـایر تبیینهـای کالمـی رقیـب هـر
کـدام برخاسـته از گونـهای نگـرش در فهـم و تفسـیر متـون دینـی اسـت .اشـعریها بـا مبانـی کالمـی
خـود ،ماننـد جسـمانگاری موجـودات دنیـوی و اخـروی و نفـی تجـرد از نفـوس انسـانی ،در تبییـن
معـاد عـود بـدن را اصـل پنداشـته و آخـرت را ادامـۀ دنیـا دانسـتهاند .در قطـب مخالـف ،حکمـا بـا
مبانی فلسـفی ،و به ویژه مبانی حکمت متعالیه ،این برداشـت را برنمیتابند و مسـتند به بسـیاری
از متـون دینـی بـه تجـرد طبقـات عوالـم هسـتی میاندیشـند و در عود نفس هم از این زاویه به مسـئله
مینگرنـد .در ایـن میـان ،نظـر صـدرا در بـارۀ بـدن اخـروی و یـژه اسـت و بـدن را ،بـدون وابسـتگی بـه
علـت مـادی ترابـی ،بـه نفـس به عنـوان علت فاعلی قائـم میداند .مهمتر از همه به چالش کشـیدن
اسـتناد ظاهرگرایـان بـه برخـی متـون دینـی اسـت کـه بـه بهانـۀ «نصگرایی» بـرای تأمیـن مقاصد خود
ادعـا کردهانـد ،امـا از کنـار بسـیاری متـون عمیـق بـه بهانـۀ غمـوض متـن عبـور کـرده و ژرفاندیشـان
را از تعمـق بـر حـذر داشـتهاند .بسـیاری از ظاهرگرایـان کـه بـه ایـن حـوزه وارد شـدهاند از داشـتن
امکانـات حداقلـی منطقـی و روشـی ،تـا چـه رسـد بـه دسـتگاه فکـری متقـن ،محـروم بـوده و ایـن خأل
آنهـا را در حـوزۀ الهیـات دچـار لغزشهایـی از قبیـل صـدور رأی بـه برگشـت دوبـارۀ روح بـه دنیـا و
یگـرا و انـکار تجـرد آن ،توهـم «ارادۀ جزافیـه»
معـاد جسـمانی عنصـری بـا مبـادی نفسشناسـی ماد 
ّ
در سـاحت قـدس افعـال الهـی ،و انـکار نظـام علـی در آفرینـش کـرده اسـت .حکمـت متعالیـه در
همـۀ پهنـۀ جـوالن حـق بـه جانـب آنـان بـه میـدان میآیـد ،هـم روش مواجهـه و برداشـت آنـان از
متـون و هـم اسـتنتاجهای نااسـتوار بـر مبانـی را بـا چالـش منطقـی و ژرف فرومیگیـرد .بـرآورد کلـی
تهـای رقیـب در بـارۀ معـاد جسـمانی دچـار شـدن آنان به تجویز تناسـخ،
حکمـای متعالـی از رهیاف 
رجـوع بالفعـل بـه مابالقـوه ،نادیـده گرفتـن تفـاوت ذاتـی دنیـا و آخـرت ،پنـدار باطـل تـداوم دنیـا در
آخـرت ،توهـم برپایـی رسـتاخیز در جهـان دنیـا و تجو یـز سـایر اسـتحالههای عقالنـی و دینـی اسـت؛
در حالـی کـه تأ کیـد آموزههـای وحیانـی متمرکـز بـر سـیر عروجـی و تکاملـی همـۀ موجـودات اسـت
یگـذارد .حکیـم مؤسـس
و هیـچ مجالـی بـرای توهـم ورود عنصـر مـادی بـه جهـان آخـرت بـه جـا نم 
قصـد دارد ،بـا تحفـظ بـر اصـول و نظـام فلسـفی صدرایـی ،بـدن مـادی را بـا خواص دنیـوی در آخرت
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مبعـوث بدانـد ،بـه گونـهای کـه هـم خـواص جسـمانی بـدن محفـوظ باشـد و هـم تناسـب بـا نفـس
لشـده بـه جهـان آخـرت داشـته باشـد .وی در تعلیقـات بـر اسـفار ،کـه سـپس آن را بـه صـورت
منتق 
مسـتقل بـه نـام رسـالۀ سـبیل الرشـاد درآورده اسـت ،مفصـل بـه بیـان مبانـی و استوارسـازی نظـر خود
بـر ایـن مبانـی پرداختـه اسـت.
حکیـم معاصـر اسـتاد آشـتیانی ،بـا آ گاهـی ژرف از پیشـینۀ نظریهپـردازی در امـر معـاد
جسـمانی در دو سـاحت کالمی و صدرایی ،پس از تحلیل دیدگاه حکیم مؤسـس به نقادی جدی
یپـردازد و برآینـد نهایـی آن را همسـو بـا نتایـج مطلـوب متکلمـان ظاهرگـرا میدانـد ،نـه اسـتوار
م 
بـر مبانـی صدرایـی .مهمتر یـن مشـکل فـراروی حکیـم مؤسـس همیـن اسـت کـه بتوانـد از شـاخ و
بـرگ نظـام صدرایـی میـوهای دیگـر بچینـد تـا یکـی از نظر یـات رقیـب بـرای دیـدگاه صـدرا در تبییـن
کیفیـت معـاد جسـمانی بـه شـمار آیـد .در نظـر حکیـم معاصـر ،جناب اسـتاد آشـتیانی ،چنین امری
نامقبـول و از جنبههـای مختلـف دچـار مشـکالت اساس ِـی روشـی ،فلسـفی و دینـی اسـت .از ایـن
رو ،در شـرح رسـاله زاد المسـافر و مقدمـه بـر المبـدأ و المعـاد ،بـه زوایـای ناسـازگاری پرداختـه و نقـد و

ارزیابـی او تکنـگاره اسـت و کسـی بـه سـان او سـراغ ندار یـم کـه مفصـل و موجـه ایـن رهیافـت را بـه
دقـت مـورد کنـکاش قـرار داده باشـد .نقـد و تحلیـل اسـتاد سایهبهسـایه بـا مواضـع زیربنایـی حکیـم
مؤسـس پیـش مـیرود و مواضـع خلـل و نارسـایی آن بـا ز بـان و فهـم مشـترک و بر اسـاس همـان مبانی
کـه حکیـم مؤسـس خـود در رسـالۀ سـبیلالرشـاد آورده و تقریـر کـرده بـه سـامان میرسـد .بازخوانـی
پژوهـش نقادانـۀ اسـتاد آشـتیانی از ایـن نظـر نیـز حائـز اهمیـت اسـت کـه برخـی از طـرفداران معـاد
عنصری بدن دسـت به تحریف نظریۀ حکیم مؤسـس برده و آن را نه تنها گسـیخته از نظام فلسـفی
صدرایی بلکه در تقابل تام حتی با مبانی متعالی آن پنداشـته و حکیم مؤسـس را در شـمار قائالن
بـه معـاد عنصـری قلمـداد کـرده و بـه تمجیـد از معـاد عنصـری اشـعری پرداختهانـد (حکیمـی،
 ،1388ص  .)۵۳۸-537از سـوی دیگر ،فرصت را مغتنم شـمرده و نقد منطقی و روشـمند اسـتاد
آشـتیانی را برنتابیـده و وی را نیـز متهـم بـه غـرضورزی نمـوده و به وی تاختهانـد (حکیمی،1388 ،
ص  .)537 ،530در ایـن نگاشـته ،مسـبوق بـه نظـر حکیـم و معطـوف به مبانی مقبـول صدرا در نظر
وی ،بـا منطـق گفتگـو و پرسـش علمـی ،بـه بیـان ایـرادات اساسـی اسـتاد آشـتیانی بـر نظریـۀ حکیـم
در محورهـای اساسـی آن خواهیـم پرداخـت .ایـن گفتگـو میتوانـد فتـح بابـی باشـد تـا سـه نظریـۀ
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کالمـی اشـعری ،صدرایـی و حکیـم مؤسـس ،بـه عنـوان نظر یـات رقیـب یـا مـوازی برای بیـان کیفیت
معـاد جسـمانی مطلـوب وحـی ،بـار دیگـر در کنـار یکدیگـر سـنجیده شـوند و بـا پژوهـش علمـی و
شهـای جدیـد صاحبنظـران ،واقعنمایـی و برجسـتگیهای هـر کـدام بـه ّ
منصۀ ظهور برسـد.
پرداز 

 .۱معاد جسمانی بدن پویا به سوی روح
حکیـم مؤسـس تمـام اهتمـام خـود را مصـروف نمـوده تـا بـدن را بعـد از جدایـی نفـس بـرای الحـاق
بـه نفـس در آخـرت روان بدانـد .محورهـای اساسـیای کـه وی مبنـای نظر یـۀ خویـش قـرار میدهـد
عبارتانـد از تبییـن رابطـۀ نفـس و بـدن بـر اسـاس رابطـۀ ترکیـب اتحـادی ،رابطـۀ علـت ایجابـی و
اعـدادی ،رابطـۀ غایـت و غایتمنـد و حرکـت جوهـری .حکیـم در سراسـر جنبوجـوش علمـی و
یپـردازد و بـا توشـه از مبـادی
فلسـفی خـود متکـی بـر مبـادی هستیشـناخت ،بـه معرفـت نفـس م 
سشـناخت بـه تحلیـل معـاد جسـمانی همـت میگمـارد.
نف 
از ایـن مبـادی اسـت :فصلالفصـول بـودن نفـس ناطقـه و نوعاالنـواع بـودن انسـان بـر ایـن
اسـاس؛ جامعیـت نفـس کلـی انسـانی در قـوس صعـود بـر جمیـع صـور و فعلیـات و همـۀ فصـول و
انـواع و اجنـاس؛ تحـول ذاتـی و حرکـت جوهـری نفـس؛ حصـول کلیـۀ حـدود حرکـت فطـری و تمـام
فعلیـات حاصـل از سـیر معنـوی و عـروج ترکیبـی در نفـس بـه وجـود جمعـی احـدی؛ و شـمول نفـس
ّ
بـر کل الدرجـات و الفعلیـات بـه نظـام تشـکیکی و طولـی و شـمول اعلـی بـر ادنـی بـه ترتیـب علـی
و معلولـی نـه عرضـی ،و ارتبـاط نفـس بـا قـوای ظاهـری و باطنـی از همیـن منظـر (مـدرس طهرانـی،
 ،1378ج  ،2ص  .)108در ایـن راسـتا بـه اهـم مبـادی میپرداز یـم کـه حضـور پررنـگ و پراسـتناد در
فرازونشـیب تبییـن و توجیهـات حکیـم در بـارۀ کیفیـت معـاد جسـمانی دارد.

 ۱-۱رابطه ترکیب اتحادی نفس و بدن
حکیـم مؤسـس از مدخـل ترکیـب اتحـادی مـاده و صـورت به بیـان رابطۀ نفس و بدن و استوارسـازی
رهیافـت خـود بـر ایـن آمـوزۀ فلسـفی متعالـی در معرفـت نفـس مبـادرت مـیورزد (مـدرس طهرانـی،
 ،1378ج  ،2ص 107؛ صدرالمتألهیـن ،1410 ،ج  ،9ص  .)107بـدن چـون نقـش مـاده را بـرای نفس
دارد ،و نفـس بـه منزلـۀ صـورت بـرای بـدن بهشـمار میآید ،بر خلاف برخی نظر یـات کالمی ،ترکیب
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بیـن ایـن دو اعتبـاری و انضمامـی نیسـت ،بلکـه ترکیـب حقیقـی اتحـادی بیـن آن دو برقـرار اسـت.
اتحـاد حقیقـی هنگامـی قابـل تحقـق اسـت کـه بیـن اجـزای مرکـب رابطـۀ نیـاز علـی و معلولـی یعنی
نیـاز وجـودی برقـرار باشـد ،و بیـن بـدن و نفس این نیاز نـه تنها در دنیا برقرار اسـت (صدرالمتألهین،
 ،1410ج  ،9ص  ،)88بلکه این اتحاد پس از مرگ نیز ادامه دارد ،و نفس سـبب اتحاد بدن با خود
یگـردد (صدرالمتألهیـن ،1410 ،ج  ،9ص  .)109حکیـم مؤسـس برقـرار بودن
در رتبـۀ وجـود اخـروی م 
دو بـارۀ اتحـاد را ،حتـی بعـد از جدایـی نفـس ،منـوط بـه پابرجا بودن همان شـرایط دنیـوی میداند ،و
تنهـا تفـاوت اتحـاد در دنیـا و آخـرت ایـن اسـت کـه اتحـاد در دنیـا بـه حسـب نظـام جزئی اسـت و در
آخـرت بـه حسـب نظـام کلـی ،کـه نفـس بعـد از پیوسـتن بـه نفـس کلـی از صقـع نظـام کلـی و از ایـن
مجـرا عالقـۀ ایجابـی بـا بـدن برقـرار میسـازد و او را بـه سـوی خـود جـذب و وارد عالم خویـش میکند
(صدرالمتألهیـن ،1410 ،ج  ،9ص .)108

 ۲-۱رابطۀ ایجابی و اعدادی نفس و بدن
ایـن رابطـه ،بنـا بـه نظـر حکیـم ،در میـان حکمـا مشـهور بـوده و بنا بـه رواج تاریخی مکتب مشـائیان،
ایـن تعبیـرات مـوروث از آنـان اسـت کـه نفـس علـت ایجابـی بـرای بـدن و بـدن علـت اعـدادی بـرای
نفـس اسـت ،البتـه بـرای کمـاالت وجودی یکدیگر ،نه در اصل وجود و پیدایش (ابنسـینا،۱۳۷۵ ،
ص  .)۳۱۲البتـه ایـن رابطـه بـا هـر دو انـگارۀ ثنویتگرایـی و یگانهگرایـی نفـس و بـدن سـازگار اسـت.
بـر اسـاس دوانـگاری ،رابطـۀ علیـت و معلولیـت دوطرفـه بین آن دو برقرار اسـت .اما حکیم مؤسـس،
بـه ذائقـۀ متعالـی خو یـش ،بـا انـگارۀ یگانهانـگاری نفـس و بـدن و بـا توجـه بـه سـایر مبـادی معرفـت
نفـس صدرایـی بـه مسـئله نزدیـک میشـود .از آنجـا کـه در ایـن دیـدگاه هـر مرتبـۀ عالـی نفس نسـبت
بـه مرتبـۀ سـافل صـورت تمامـی و علـت ایجابـی آن اسـت؛ و هـر مرتبـه دانـی نسـبت بـه عالـی علـت
اعـدادی و مـادۀ قابلـی اسـت امـا همـه بـا یـک وجـود موجودنـد (مـدرس طهرانـی ،1378 ،ج  ،2ص
90؛ سـبزواری ،۱۳۸۲ ،ص  ،)۶۴۳همیـن اتحـاد نفـس بـا بـدن مادی موجب میشـود آثاری از نفس
بـه بـدن و آثـاری از بـدن بـه نفـس سـرایت کنـد .ملـکات و صـور نیـات حاصـل در نفـس ،کـه مبـدأ
یشـود .ایـن ملـکات بـا غیـب
ثـواب و عـذاب اخـروی اسـت ،بـه وسـاطت اعمـال بدنـی حاصـل م 
وجـود نفـس اتحـاد دارد ،و اعمـال حاصـل از قـوای محرکـۀ بدنـی ،مرتبـۀ نازلـۀ ایـن ملـکات و همیـن
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ملـکات مقـام اعلـی و مرتبـۀ صعـود ایـن اعمـال اسـت .ملـکات بـه وجـه نـزول همیـن اعمـال ،و ایـن
اعمـال بـه وجـه صعـود ملـکات نفسـانیهاند (مـدرس طهرانـی ،1378 ،ج  ،2ص .)91
اتحـاد نفـس بـا بـدن و رابطـۀ تعا کـس ایجابـی و اعـدادی بیـن آن دو سـبب میشـود تـا نفـس
جهـات ذاتـی و ملـکات جوهـری از خـود در بـدن بـه ودیعـه بسـپارد ،و چنـانکـه نفـوس بـا ملـکات
و صـور نیـات از یکدیگـر تمایـز وجـودی دارنـد ،ابـدان کـه مجـاری تنـزالت نفـوس بودهانـد ،پـس
یشـوند .حکیـم از ایـن فرآینـد بـه رابطـۀ
از جدایـی نفـوس ،بـا همیـن ودایـع از یکدیگـر متمایـز م 
«اسـتخالف» تعبیـر میکنـد .در تبعیـت بـدن از نفـس در ایـن تأثیرپذیـری قصـد و شـعور در کار
ً
نهـا از ایـن طریـق تکتـک
نیسـت و صرفـا رابطـۀ طبیعـی و تکوینـی بـر آن حا کـم اسـت .امتیـاز بد 
عناصرشـان را نیـز از یکدیگـر تمایـز میبخشـد و موجـب میشـود عناصـر هـر بـدن ،پـس از مفارقـت
نفـوس ،متمایـز از عناصـر سـایر ابـدان باقـی بمانـد تـا در معـاد جسـمانی عنصـری عـود کنـد (مـدرس
طهرانـی ،۱۳۷۸ ،ص .)۹۱

 ۳-۱رابطۀ غایتمند با غایت
حکیـم مؤسـس از سـویۀ دیگـری نیـز بـرای بقـای ارتبـاط نفـس بـا بـدن اقـدام میکنـد .او هـم نفـس
را غایـت پویایـی بـدن و هـم بـدن را غایـت اتحـاد نفـس بـا آن اعلام میکنـد .بـه نظـر او ،هـر دو از
جهتـی متفـاوت اصـل یکدیگـر بـ ه شـمار میآینـد .مبتنـی بـر ایـن انگاره اسـت کـه او رجوع بـدن را به
سـوی نفـس رجـوع بـه غایـت خـود اعلام میکنـد ،تـا بر اسـاس نیازمنـدی حرکت بـه غایـت رهیافتی
هماهنـگ از معـاد بـدن پو یـا و پیوسـت آن بـه نفـس ارائـه داده باشـد.

 ۴-۱تداوم حرکت جوهری بدن پس از مفارقت نفس
همـۀ اهتمـام حکیـم مؤسـس رسـاندن مطلـب بـه نقطـۀ آشـتی قائلان بـه معـاد عنصـری بـا قطـب
مخالـف اسـت .او در امـر معـاد ،از آنهـا محور یـت بـدن را و از رقیـب عـدم رجـوع نفـس بـه دنیـا را
گزینـش میکنـد .بـه ایـن تدبیـر ،بـدن دنیـوی ،بـا حفـظ سـیمای دنیـوی ،بـا انـدک تفـاوت ،بـرای
پیوسـتن بـه نفـس بـه سـوی آخـرت روانـه اسـت.
نفـس دو بـاره بـه بـدن دنیـوی تعلـق میگیـرد ،امـا بـا برگشـت بـدن بـه آخـرت و بـه حیثیـت و
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جایـگاه نفـس ،نـه بـه عـود نفـس بـه دنیـا و بـه جایگاه بدن ،تا بدن ایسـتا باشـد و نفـس پویا.
(مـدرس طهرانـی ،1378 ،ج  ،2ص )93

بـر ایـن اسـاس مناسـبت ذاتـی بیـن نفـوس و ابـدان مانـع قطـع ارتباط تدبیـری بین آنها به سـبب مرگ
میگـردد ،امـا سـبب نمیشـود بـدن بـه تمـام هو یـت زایـل شـود ،بلکـه بـا حرکـت بـه سـوی نفـس روانه
است.
مشـهود اسـت که مبانی حکیم مؤسـس در تعیین مسـیر حرکت بدن و سرنوشـت آن بعد از
یشـود .شـمول فرآینـد حرکـت جوهـری بـر همـۀ موجودات
مـرگ همـه از حکمـت متعالیـه سـقایت م 
سـماوی و زمینـی ،بـدن بـدون نفـس را نیـز را کـد و سـاکن رهـا نخواهـد کـرد و نـه تنهـا بـه حـرکات
عارضـی بلکـه بـه جنبـش ذاتـی و تحـول حقیقـی وامـیدارد ،تـا اجـزای عنصـری بـدن در حرکـت
جوهـری ،از غایـت مطلـوب صـور فعلـی آنهـا ،بـه پیوسـتن بـه نفس یعنی همـان غایت پیشـین تغییر
مسـیر دهـد ،و تغییـر نظـر حکیـم را بـه رأی منتخـب نشـان دهـد (مـدرس طهرانـی ،1378 ،ج  ،2ص
.)123 ،۱۰۲

 .۲شاخصههای تحلیل و نقد استاد آشتیانی
 ۱-۲بازشناسی جایگاه حکیم مؤسس
ً
برخـی نقـد اسـتاد آشـتیانی را بـر حکیـم مؤسـس معلـل بـه اغـراض پنداشـتهاند و صریحـا وی را
متهـم بـه «شـیفتگی بیـش از حـد و دور از مواز یـن علمـی! بـه صدرا» (حکیمـی ،1388 ،ص -537
 )۵۳۸نمـوده تـا هـم نقـد وی را ناموجـه جلـوه دهنـد ،بـدون ایـن کـه از جهـت محتـوا کمتریـن ایـراد
علمـی بـر اسـتاد متوجـه سـاخته باشـند ،و هـم حکیـم مؤسـس را بیهیـچ مالزمه از طـرفداران معاد
عنصـری اشـاعره و از صدراسـتیزها قلمـداد کننـد! (حکیمـی ،1388 ،ص  .)537 ،530از ایـن
جهـت ،ضـروری اسـت تـا جایـگاه حکیـم در نظـر اسـتاد آشـتیانی مـورد توجـه قـرار گیرد .ورود اسـتاد
بـه پـردازش و نقـد و بررسـی بـا آهنـگ تجلیـل و تعظیم اسـت .وی در جایجای مباحـث با القاب و
اوصـاف تمجیدآمیـز از حکیـم نـام میبرد و وی را «حکیم دانا و فیلسـوف محقق» (آشـتیانی1380 ،
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ب ،ص  )57و «فیلسـوف اعظـم» (آشـتیانی 1380 ،ب ،ص )62میشناسـد و عظمـت و تبحـر او
یسـتاید و حواشـی او را «متضمـن عالیتر یـن تحقیقـات در علمالنفـس»
را در حکمـت متعالیـه م 
معرفی میکند (آشتیانی 1380 ،ب ،ص  .)57عناوین «اکابر فالسفه و از اعاظم شارحان کلمات
صدرالمتألهیـن ،بسـیار شـخصی محقـق و در احاطـه بـه کلمـات مشـایخ کمنظیـر و اهـل تصرف در
مبانـی» از اوصـاف منـدرج پـس از نـام وی در آثـار اسـتاد اسـت (آشـتیانی-۱۳۸۰ ،الـف ،ص .)121
اسـتاد آشـتیانی ،بـا چنیـن نگاهـی ،بـه عنـوان خبـرۀ فـن بـه صرافـی میپـردازد و معیارهـای
سـیمای حکیـم متعالـی را بـر ناصیـۀ حکیـم مؤسـس برازنـده میبینـد ،و اگرچـه در حاشـیه قلـم زده
باشـد ،او را همسـنگ متـن بهرهمنـد از متانـت و دقـت معرفـی میکنـد ،و تحر یـر وی را در مباحـث
ـآت بعـد از مـوت ،دارای نـکات دقیـق و عالـی ،و بهرهمنـدی نظراتـش از آیـات و اخبـار
مر بـوط بـه نش ِ
یسـتاید (آشـتیانی ،1350 ،ص  .)55در عین حال همین ارزش علمی
را با وصف لطیف و دقیق م 
و دقـت فلسـفی ،اسـتاد را وادار بـه توجـه جـدی و در نهایـت صرافـی مواضـع و آرای وی میکنـد.

 ۲-۲نقد پس از تحلیل و تبیین
اسـتاد آشـتیانی روش پـردازش خـود را مسـبوق بـه شـرح مقصـود و توضیـح کافـی نـکات منـدرج در
یشـود ،تا نقادی فنـی و مؤثری را
رسـالۀ سـبیل الرشـاد اعلام میکنـد و پـس از آن بـه قلمـرو نقد وارد م 
ارائه داده باشد ،اما از استمداد از روان قدسی حکیم هم غافل نمیماند (آشتیانی 1380 ،ب ،ص
 .)۶۲ ،57اهمیـت نقـد اسـتاد آنـگاه بارزتـر میگـردد کـه معلـوم باشـد از همـان نقطـۀ عزیمت حکیم
یپـردازد ،یعنـی میتـوان بـا اصـول و مبـادی مشـترک و زیرنهـاد پذیرششـده
مؤسـس بـه نقـد وی م 
شـریک خـود در مکتـب فلسـفی را بـا روش نقـد درونـی نقـادی کـرد .مضـاف بـر ایـن کـه حریـت نظـر و
پویایـی فکـر حکمـای متعالـی بـرای وصـول بـه حقیقـت در مکتـب متعالیـه و ابهت کار صـدرا را نیز
یسـازد ،بـه گونـهای کـه بنـای نظر یـات صدرایـی بر پایههای لرزان نهاده نشـده کـه بتوان آن
نمایـان م 
تشـده از مکتـب اشـعری و روش ظاهرگرایـی و برداشـتهای عامیانـه
را بـا جـرح و خدشـهای سقای 
از متـون دینـی فروریخـت .همچنیـن اثبات میگردد که نه تنها تعرضات ناشـیانه از سـوی مغرضان
کارآیـی نـدارد ،بلکـه ماهرتر یـن اسـتاد فـن هـم نمیتوانـد در دگردیسـی روبنایـی توفیقـی کسـب کند،

چالشهای اساسی نظریۀ آقاعلی حکیم دربارۀ «کیفیت معاد جسمانی» از دیدگاه سید جاللالدین آشتیانی 9

مگـر ایـن کـه مبنـا را دگرگـون سـازد ،آن هـم مبنایـی کـه بـر اثر تمحـض در الهیات تحقیقـی و پژوهش
تفسـیری و حدیثـی از جانـب صـدرا بـه پیشـگاه علـم و حکمت تقدیم شـده اسـت.
آنچـه نگارنـدۀ حقیـر در ایـن مقـاالت نوشـته اسـت شـرح عقیـده و نظـر صدرالمتألهیـن در
معـاد جسـمانی و روحانـی اسـت ،مطابـق آنچـه کـه ایـن حکیـم محقـق و مفسـر و محـدث
عظیمالشـأن در کتـب و مسـفورات خـود تقریـر فرمـوده اسـت .و قسـمتی از مطالـب ،جهت
دفـع اشـکاالت کسـانی اسـت کـه بـر مبنای او در اصـل حدوث نفس ناطقۀ انسـانی و نحوۀ
وجـود و کیفیـت رجـوع آن بـه غایـت وجـودی و صـورت تمامـی خـود متوجـه سـاختهاند.
(آشـتیانی 1380 ،ب ،ص )۸۶

ایـن عبـارات اسـتاد بـه خو بـی پیشـینۀ نقـد را بـه شـرح و تقریـر نظر یـه بـرای دفـع اشـکاالت پیـروان
حکمـت متعالیـه هماننـد حکیـم مؤسـس بـر صدرا بر اسـاس مبنای مشـترک نشـان میدهد .اسـتاد
یـادآوری فرمـوده کـه حکیـم مؤسـس بـا این که در ایـن رهگذر در نظریۀ حدوث نفس در جسـمانیت
الحـدوث بـودن آن و در مراتـب اسـتکمال و کیفیـت رجـوع نفس به آخرت بر مبنای حرکت جوهری
و نیـل بـه فعلیـت تـام بـا صـدرا موافـق اسـت ،امـا در کیفیـت معـاد جسـمانی نظـری متفـاوت ابـراز
یهـا را بـه نقـد بگـذارد.
کـرده کـه دچـار چالشهـای جـدی میباشـد و در صـدد اسـت ایـن ناهموار 

 ۳-۲جایگاه مسئلۀ معاد
توجـه نقـدی و تحلیلـی اسـتاد آشـتیانی بـه رأی حکیـم مؤسـس ایـن یـادآوری را میطلبـد که مسـئلۀ
معـاد از پرسـشبرانگیزترین مسـائل در حـوزۀ اندیشـۀ دینـی اسـت .آثـار مکتـوب دربـارۀ آن ،بـه ویـژه
در بـارۀ معـاد جسـمانی ،نشـان از میـزان تبحـر نظری هپـردازان بـرای درک دشـوار منـازل آخـرت و در
حقیقـت منـازل نفـس انسـان بـه دسـت میدهـد .بـه و یـژه پـردازش کیفیـت معـاد جسـمانی و رابطـۀ
نفس و بدن در قوس نزول و صعود جایی برای عرض اندام سطحیاندیشان باقی نگذاشته است.
اسـتاد آشـتیانی ،بـا توجـه بـه ایـن مهـم و هشـدار از سـطحینگری بـه مسـئلۀ معـاد ،ضـروری میداند
خاطرنشـان سـازد کـه صالحیـت علمـی و عملـی بـرای نیـل بـه مطلـب از اهـم اسـباب اسـت ،بـه
یسـازد ،تـا چه رسـد بـه صاحبان
گونـهای کـه ورود در مسـئلۀ معـاد «متضلـع در عقلیـات را متحیـر م 
اوهـام و خیـاالت و اوایلالعقـول از منغمـران در حسـیات و غوطـهوران در خرافـات» (آشـتیانی،
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-۱۳۸۰ب ،ص  .)۵۵از سـوی دیگـر ،اگرچـه مسـئلۀ نفـس و علـت پیدایـش و نحـوۀ رجـوع آن بـه
آخـرت و حـاالت و نشـآت نفـس در عالـم آخـرت یکـی از عالیتریـن و نفیسترین مباحث فلسـفی و
عرفانـی اسـت ،امـا فهـم آن بـه طـور کلـی مشـکل بلکه از مشـکلترین مسـائل الهی و دینی محسـوب
یشـود .از ایـن رو ،درک کیفیـت معـاد نفـوس بـدون رجـوع بـه آیـات و روایـات امکانپذیـر نیسـت .و
م 
ً
ً
آنچـه صـدرا و برخـی از اهـل معرفـت در ایـن بـاره بیان کردهانـد اجماال و تفصیال مأخـوذ از قرآن کریم
و بیانـات عتـرت و اهـل بیـت (ع) اسـت (آشـتیانی-۱۳۸۰ ،ب ،ص  .)۸۶بنابرایـن ،نمیتـوان بـه
زودی از نظر یـات صـدرا در ایـن بـاب روی برتافـت و بـه نظـر رقیـب تسـلیم شـد.

 .۳نقد و ارزیابی
 ۱-۳ارزیابی رابطۀ متعا کس ایجابی و اعدادی نفس و بدن
اسـتاد آشـتیانی ،بـر اسـاس معیارهـای حکمـت متعالیـه ،مفـاد ایـن جملـۀ حکمـا کـه «النفـس و
البـدن یتعاکسـان ایجابـا و اعـدادا» را چنیـن بـه تصویـر میکشـد که بـدن و قوای بدنـی علل اعدادی
جهـت تکامـل نفـس ،و نفـس صـورت تمامـی بـدن و قـوای آن اسـت .حرکـت ذاتـی جوهـری صـور
اعضـا را بـه نقطـۀ کمـال خـود یعنـی قابلیـت پذیـرش نفـس میرسـاند .بنابرایـن نفـس علـت موجبـۀ
ّ
بـدن و بـدن علـت معـده و زمینـه بـرای تکامـل ذاتـی و جوهـری نفـس اسـت (آشـتیانی-۱۳۸۰ ،ب،
ص ۶۴؛  ،۱۳۷۹ص ۲۴۱؛ صدرالمتألهیـن ،۱۴۱۰ ،ج  ،8ص  .)۳۹۴حکیـم مؤسـس نیـز بنـا بـر ایـن
مفـاد نقـش بـدن نسـبت بـه نفـس را ترسـیم میکنـد و بـدن را بـا حرکت جوهـری مهیا برای رسـیدن به
نقطـۀ کمـال خـود یعنـی تبدیـل شـدن بـه نفـس میداند (مـدرس طهرانـی ،1378 ،ج  ،2ص  .)92با
ایـن تصویـر ،حکیـم نمیتوانـد بـه نفـع نظـر خو یـش ایـن انـگاره را برای بقـای رابطۀ نفس و بـدن بعد از
مـرگ برقـرار ببینـد ،ز یـرا بـدن نقـش اعـدادی خـود را از دسـت داده و از طـرف مقابـل نفـس نیـز رابطـۀ
تدبیـری خـود را نسـبت بـه بـدن قطـع کـرده اسـت .اگر هـر گونه رابطه بیـن نفس و بدن را بتـوان اثبات
یتـوان برقرار دانسـت و این قاعـده را به
کـرد ،امـا معلـوم اسـت کـه ایـن رابطـۀ ایجابـی و اعـدادی را نم 
بعـد از مـرگ تسـری داد.
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 ۲-۳ارزیابی رابطۀ ترکیب اتحادی نفس و بدن
اسـتاد آشـتیانی اسـتفادۀ حکیـم مؤسـس را از ایـن مبنـای مقبـول در معرفـت نفـس صدرایـی بـرای
بقـای ارتبـاط نفـس و بـدن بعـد از مـوت دچـار چالـش جـدی میبینـد ،ز یـرا در ترکیب اتحـادی صور
عناصـر بـه نحـو فعلیـت و مبدئیـت آثـار خـاص باقـی نمیماننـد تـا در عیـن بقـای صـور عناصر نفس
هـم بـه عنـوان صـورت نقـش فعلیتبخشـی را ایفـا کنـد (آشـتیانی-۱۳۸۰ ،ب ،ص  .)۵۸شـرط
اساسـی حصـول مرکـب از اجـزای متغایـر بـه وجـود واحد آن اسـت که برخی از اجـزای مرکب منفعل
و بعضـی مبـدأ فعـل و برخـی از اجـزا مؤثـر و برخـی متأثـر باشـند .ائتلاف خـاص بیـن اجـزای مرکبات
منشـأ تحصـل مرکـب حقیقـی اسـتِ .صـرف معلولیـت بعضـی اجـزا و علیـت برخـی از اجـزا ،بـدون
ائتلاف و وحـدت طبیعـی ،ملا ک ترکیـب حقیقـی نیسـت (آشـتیانی-۱۳۸۰ ،ب ،ص  .)۵۹اکنون
یتـوان ترکیـب اتحـادی را پـس از جدایـی نفـس از بـدن ،کـه عناصر
بـا توجـه بـه ایـن شـرط ،چگونـه م 
صـور بالفعـل دیگـری را در طبیعت واجد میشـوند ،برقرار دانسـت .اسـتاد آشـتیانی ،بـا توجه به این
نکتـه ،رهیافـت حکیـم مؤسـس را از انـگارۀ ترکیـب اتحـادی بیـن نفـس و بـدن مخـدوش میدانـد،
یتـوان از طر یـق اتحـاد نفـس و بـدن مـادی جسـمانی تلازم ایـن دو را در جمیـع نشـآت وجـود
ز یـرا نم 
و مراحـل هسـتی اعـم از دنیـا و آخـرت اثبـات کـرد (آشـتیانی-۱۳۸۰ ،ب ،ص  .)۶۱حکیـم بـا توجـه
بـه ایـن مشـکل ،بـه نکتـۀ کلیـدی اضافـۀ نفـس بـه بـدن مـادی میاندیشـد که در بقـای رابطـۀ نفس و
بـدن نقـش ایفـا میکنـد .اضافـهای ذاتـی کـه از حرکت جوهـری و تحول ذاتی نفـس و بدن به صورت
ترکیـب طبیعـی اتحـادی حاصـل شـده و دایمـی اسـت و حتـی بعـد از عـروض مـوت باقـی بـوده و
سـبب میشـود بـدن بـه سـوی نفـس روان باشـد .آنچـه دوام رابطـه را تضمیـن میکنـد بقـای آثـار و
ودایـع نفـس در بـدن اسـت ،امـا آیـا بـا پذیـرش ترکیب اتحادی نفـس و بدن ،در هنـگام تعلق تدبیری
نفـس نسـبت بـه بـدن ،میتـوان بقـای ودایـع را سـبب تلازم حتـی پـس از جدایـی آن دو دانسـت؟
مطلبـی کـه از نظـر اسـتاد در اثبـات مقصـود نارسـا اسـت (آشـتیانی-۱۳۸۰ ،ب ،ص  .)۶۱بدیهـی
اسـت کـه هـر گونـه رابطـۀ نفـس و بـدن در حـال تعلـق تدبیـری نمیتواند پـس از جدایی نفـس از بدن
برقـرار باشـد ،ز یـرا پـس از تکامـل نفـس و جدایـی از بـدن و قطـع عالقـۀ تدبیـری چگونـه همـان رابطـه
ً
عینا باقی اسـت؟ این مشـکل حکیم را وادار میکند تا پاسـخ دیگری ارائه دهد و از راه بقای ودایع
نفـس در بـدن تـداوم ارتبـاط را محفـوظ بدانـد.
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ایراد عمده اسـت :اول این که موضوع این
ایـن رهیافـت ،مضـاف بـر ابهامـات ،مواجـه با دو ِ
ودایـع چیسـت؟ و دوم ایـن کـه مانـع فسـاد آنهـا چیسـت؟ بنـا بـه فـرض ایـن کـه نفـس هیـچ تدبیـری
نسـبت بـه بـدن نـدارد و از آن جدا شـده اسـت.
بایـد سـؤال کـرد کـدام بـدن؟ آیـا بعـد از انفصـال و تفـرق اجـزا و زوال صـورت خـاص بـدن و
هیئـت خـاص هـر جزیـی از اجـزا و هـر عضـوی از اعضـا ،آن ودایـع حاصـل از صـورت ،در
مـاده بـه چـه موضوعـی قائـم اسـت تـا باقـی بمانـد؟ (آشـتیانی-۱۳۸۰ ،ب ،ص )۶۱

ایـن پرسـش آنـگاه اهمیـت خـود را بیشـتر نمایـان میسـازد کـه حرکـت جوهـری بـه عنـوان اصـل مبنا
مـد نظـر باشـد ،آن هـم مبناییتر یـن مبنـا کـه حکیـم مؤسـس بـه شـدت بـه آن تأ کیـد مـیورزد و در
تحکیـم نظر یـهاش در مراحـل مختلـف مکـرر بـه آن اسـتناد میکنـد (مـدرس طهرانـی ،1378 ،ج ،2
ص 129 ،122 ،114؛ ج  ،3ص  .)120از این رو ،اسـتاد با اسـتناد به این مبنا ،هر دو ایراد را بر موضع
حکیـم بـدون پاسـخ مییابـد.
بنـا بـر حرکـت جوهـری حا کـم بـر ذوات مادیـه ،ودایـع و هیئـات خـاص هـر بدنـی بـه چـه
موضوعـی قائـم اسـت و چـه امـری مانـع فسـاد آن خواهـد شـد؟ و چـه حقیقتـی ایـن ودایـع را
بـه رسـم امانـت حفـظ خواهـد کـرد؟ (آشـتیانی-۱۳۸۰ ،ب ،ص )۶۱

حکیـم مؤسـس از پرداختـن بـه جنبـۀ وجودشـناختی ایـن ودایـع و ملـکات خـودداری ،و بـه عنـوان
ارسـال مسـلمات ،مدعـای خـود را طـرح و از آن بـه نفـع نظـر خـود اسـتفاده بـرده اسـت .اگـر از منظـر
هستیشناسـی بـه ایـن ودایـع نـگاه شـود ،حکیـم بایـد توجیـه خـود را در بـارۀ گونـۀ وجـود آنهـا ارائـه
مـیداد ،تـا پاسـخ مطلـوب بـرای ایـن پرسـشها ارائـه داده باشـد .ایـن ودایـع آیـا جوهـر هسـتند یـا
عـرض؟ فـرض بطلان جوهر یـت آنهـا از سـخنان حکیـم قابـل اسـتحصال اسـت ،زیـرا اگـر دارای
وجـود مسـتقل و در اصـل هسـتی و بقـای خـود بـه بـدن بینیـاز باشـند ،فـرض ودیعهسـپاری بـه بـدن
معنـا نـدارد .مگـر ایـن کـه تصـور عامیانـه از ودیعـه در جنبۀ هسـتی آنان مورد نظر باشـد کـه به ترکیب
انضمامـی جواهـر منجـر میشـود و پرسـشهای دیگـری را بـه میـان میکشـد کـه سـبب ایـن ترکیـب
مـادی و حفـظ اجـزای مرکـب در کنـار هـم و حکمـت و فایـدۀ آن چیسـت؟ ز یـرا ایـن جواهـر مسـتقل
خـود میتواننـد در طبیعـت باقـی بماننـد و چـه نیـازی سـبب شـده بـه بـدن ضمیمـه گردنـد.
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در فـرض َ
عرضیـت نیـز بایـد سـنخ وجـودی و مقولـۀ ماهـوی ایـن اعـراض تعییـن گـردد و بـه
ایـن پرسـشها پاسـخ داده شـود .آیـا از اعـراض محسـوس و کیفیـات عـارض بـر حـواس بدنـی ماننـد
رنـگ پوسـت ،دمـای بدنـی و تناسـب انـدام ،و… هسـتند؟ در ایـن فـرض بـا متالشـی شـدن بـدن ،و
پذیـرش صـور جدیـد ،بقـای ایـن اعـراض معنـا نـدارد .مضـاف بـر ایـن کـه در طـول حیـات ،بـا تغییـر
مکـرر بـدن ،بارهـا و بارهـا ایـن اعـراض تغییـر میکننـد ،و وحـدت هو یـت بـدن بـه تدبیـر و تعلق نفس
مرهـون اسـت .اکنـون چگونـه موضـوع عـرض تغییـر کـرده و خود عرض باقـی مانده باشـد؟ اما چنان
کـه تحقیـق حکـم میکنـد ،کـه ایـن اعـراض از کیفیـات نفسـانی هسـتند ،آنهـا همـراه تبـدل جوهری
نفـس بـه حـاق حقیقـت نفـس تبدیـل شـدهاند و باقـی مانـدن آنهـا در بـدن توجیهـی نمیپذیـرد .بـه
و یـژه بـا توجـه بـه قوانیـن فلسـفی حرکـت ،کـه مـاده و صـورت ثابـت در طبایـع ،وجـود نـدارد ،و بـه
مجـرد عـروض مـوت بـدن میمیـرد ،و بعـد از فسـاد بـدن ،ودایـع عرضـی قائـم بـه مـواد ،مثـل اصـل
یشـوند و هیـچ هیئتـی از هیـآت و هیـچ صورتـی از صـور عرضـی و جوهـری
صـور و مـواد ،زایـل م 
در عالـم مـاده بقـا نـدارد .اکنـون چگونـه چیـزی کـه خـود باقـی نیسـت سـبب بقـای رابطـۀ نفـس بـا
بـدن میگـردد؟! (آشـتیانی 1380 ،ب ،ص  .)۸۲ ،66بـه نظـر اسـتاد ،تأ کیـد مکـرر حکیـم نمیتواند
زدودن ابها مهـای بهجامانـده را جبـران کنـد ،اگرچـه وی مناسـبات حاصـل از نفـوس در ابـدان را
چنـان قـوی و پابرجـا میانـگارد کـه بعـد از مفارقـت نفـس از بدن و تـرک تعلق تدبیری این مناسـبات
باقـی میمانـد؛ تـا هـم مجمـوع بـدن از دیگـر ابـدان ممتاز باشـد؛ و هم اجـزای اصلیه و عناصـر بدن از
سـایر عناصـر پراکنـده در طبیعـت متمایـز باقـی بمانـد (آشـتیانی-۱۳۸۰ ،ب ،ص ۶۵؛  ،۱۳۷۹ص
 .)۲۴۲وجـوه تفصیلـی خلـل در ایـن تحلیـل حکیـم بـه ایـن قـرار اسـت:
یـک .حکیـم مؤسـس چنـان در نظـر خـود افـراط کـرده کـه حتـی عناصـر را هـم جداگانـه
امانـتدار انگاشـته اسـت .امـا بـرای وصـول بـه مقصـود الزم بـود پیشـاپیش ایـن ایـراد را پاسـخ دهـد
ـبات قائـم بـه مجمـوع بـدن ،بعـد از مـوت و تالشـی بـدن و تفـرق اجـزا ،هنـوز بـه
کـه چگونـه مناس ِ
وسـیلۀ عناصـر پراکنـده باقـی اسـت؟ در ایـن صـورت هـر عنصـر بهجامانـده از بـدن حافـظ ودایـع
نفسـانی اسـت ،بـه گونـهای کـه ا گـر کسـی بـدن را تجز یـه کنـد حتـی اجـزای رطوبـت بـدن او هـم بایـد
از ایـن ویژگـی برخـوردار باشـد ،نـه تنهـا کل بـدن در حالـت تجمـع کل عناصـر یـا اجـزای خا کـی آن!
(آشـتیانی-۱۳۸۰ ،ب ،ص ۶۵؛  ،۱۳۷۹ص  .)۲۴۲اما معلوم نیسـت چرا حکیم تنها بر کل اجزای
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بـدن یـا اجـزای خا کـی آن بـرای ورود بـه رسـتاخیز تأ کیـد مـیورزد و از دخالـت سـایر عناصـر در ایـن
خصیصـۀ مشـترک اعـراض میکنـد؟
دو .ا گـر امـکان بقـای ودایـع نفـس در بـدن و بـه تعبیـر حکیـم «اسـتخالف» وجـود داشـته
باشـد ،هنگامـی اسـت کـه ترکیـب اتحـادی بیـن نفـس و بـدن برقـرار باشـد ،تـا بـدن تاماالعضـا و
مرکـب تامالوجـود صالحیـت مظهر یـت افاعیـل نفـس را واجـد باشـد .امـا طبـق قواعـد مبرهـن دربارۀ
حرکـت ،مـاده و صـورت ثابـت در طبایـع وجـود نـدارد ،و بـه مجـرد عـروض مـوت بـدن میمیـرد .و
بعـد از فسـاد بـدن ،ودایـع عرضـی قائـم بـه مـواد متشـکل بـدن ،مثـل اصـل صـور مـواد ،زایل میشـوند
(آشـتیانی-۱۳۸۰ ،ب ،ص ۶۶؛  ،۱۳۷۹ص  .)۲۴۳از ایـن رو ،بـه نظـر میرسـد بایـد مطلـب را
برعکـس آنچـه حکیـم تصو یـر کـرده ترسـیم کـرد .مادامـی کـه نفـس بـه بـدن تعلـق دارد ،چـون بیـن
ّ
ـدن ظـل نفـس اسـت و روح مجـرای حصـول فعلیـات در بدن
ایـن دو اتحـاد حقیقـی برقـرار اسـت و ب ِ
اسـت ،آثـار و ودایـع حاصـل از افعـال نفـس در خـود نفـس موجـود اسـت؛ و صـورت تمامـی بـدن ،کـه
نفـس باشـد ،حافـظ ایـن ودایـع در بـدن اسـت .بعـد از مـوت و قطـع تام تعلـق نفس از بـدن ،کمترین
حالـت تعلـق در نفـس باقـی نمیمانـد ،تـا نفـس از ایـن ودایـع در بـدن محافظـت کنـد ،وگرنـه الزم
میآیـد در نفـس جهـت مـادی وجود داشـته باشـد و نفس بسـیط نباشـد (آشـتیانی-۱۳۸۰ ،ب ،ص
۸۶؛  ،۱۳۷۹ص .)۲۶۴
سـه .اسـتفاده از فـرض بقـای «عناصـر اصلـی» بـرای سـپردن ودایـع بـه آنهـا اسـتفاده از رأی
متکلمـان اشـعری بـرای مطلـوب دیگـری اسـت .قائلان بـه اجـزای اصلـی در امـر معـاد جسـمانی ،از
بـاب آن کـه برخـی اجـزا از قبـول اختلاط و امتـزاج و پذیرش صـور عناصر دیگر امتنـاع مینمایند ،به
ایـن وهـم دچـار شـدهاند ،نـه از بـاب آن کـه ودایـع نفـس در ایـن اجـزا محفـوظ میمانـد .و چنـان کـه
آموز ههـای متعالـی دینـی ادعـای اشـاعره را برنمیتابـد ،بـا ایـن مطلوب هم بیگانه اسـت (آشـتیانی،
 1380ب ،ص 66؛  ،۱۳۷۹ص .)۲۴۳
چهـار .رأی بـه اجـزای اصلـی زیبنـدۀ کسـانی اسـت کـه بـه حرکـت جوهـری راه نیافتـه و بـه
تبـع وهمیـات خـود جهـان طبیعـی را ثابـت و سـاکن تصو یـر میکننـد و حقایـق را پیـرو وهـم خـود
میپندارنـد .چگونـه حکیـم محققـی میتوانـد بـه اجـزای اصلـی ثابـت قائـل باشـد حـال آن کـه بـدن
را بـا بهرهمنـدی از حرکـت جوهـری مقدمـۀ حصـول فعلیـات و صـور میدانـد و بـا تعطیـل در وجـود و
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فیـض الهـی مخالـف اسـت (مـدرس طهرانـی ،1378 ،ج  ،2ص  .)122 ،114 ،108از ایـن رو ،بایـد
حکیـم بـه ایـن پرسـش پاسـخ دهـد کـه بـه چـه دلیـل اجـزای عناصـر و مرکـب حاصـل از مـواد ،بـا
مالحظـۀ سـریان حکـم حرکـت ذاتـی در کلیـۀ اجسـام و جسـمانیات ،در تـراب و خـا ک محفـوظ
میمانـد؟ در حالـی کـه حکـم و قانـون حرکـت قابـل تخصیـص نیسـت (آشـتیانی ،۱۳۷۹ ،ص
.)۲۵۵
یشـود .بـدن حیثیـت قـوه بـرای نفـس اسـت ،و نفـس ماننـد
پنـج .بالقـوه بـا فعلیـت باطـل م 
هـر امـر بالقـوه ،پـس از بـه فعلیـت رسـیدن ،حالـت اسـتعداد و قـوه از او زایـل میگـردد و بقـای رابطـۀ
قوه و فعل و عالقه با بدن مادی پس از این معنا ندارد (آشـتیانی-۱۳۸۰ ،ب ،ص ۶۶؛  ،۱۳۷۹ص
۲۴۳؛ صدرالمتألهیـن ،۱۴۱۰ ،ج  ،8ص .)393
شـش .بینـش غایتگرایانـه ،کـه حکیـم بـه آن بـه شـدت پایبنـد اسـت ،اقتضـای دیگـری
غیـر از ایـن ادعـا دارد .لـزوم غایـت در حرکـت توجیهـی بـرای ارتبـاط نفـس و بـدن بعـد از مـرگ باقـی
یگـذارد ،تـا الزم باشـد از طر یـق ودایـع بهجامانـده ایـن ارتبـاط محفـوظ بمانـد .بـه ویـژه کـه «صـور
نم 
حاصـل در مـاده بعـد از تکامـل و بعـد از اتحـاد بـا اصـل و غایـت وجـودی خـود بالـذات از مـاده
مسـتغنی میشـود» (آشـتیانی 1380 ،ب ،ص 66؛  ،۱۳۷۹ص .)۲۴۳
حکمـت متعالیـه ،طبـق آموزههـای وحیانـی ،حکمـت بـروز مـرگ را فعلیـت و اسـتغنای
وجودی نفس از جسـم و لوازم جسـد بعد از وصول به غایت کمالی خود میداند (صدرالمتألهین،
 ،۱۴۱۰ج  ،8ص 39۵؛ ج  .)۱۹۶ ،۹از ایـن رو ،بـرای نفـس حالـت منتظـرهای باقـی نمیماند که برای
ودایـع بهجامانـده چشـم بـه راه پیوسـتن دو بـارۀ بـدن بمانـد .بـا ایـن وصـف ،معنـای بقـای عالقـه بـه
یگـردد کـه در نفـس بعـد از مـوت نیـز
بـدن در نفـس و بقـای مناسـبات در بـدن بـه ایـن امـر باطـل برم 
جهـات اسـتعداد و حیثیـت مـادۀ قابلـه باقـی اسـت؛ و نفـس بـه واسـطۀ عـروض مـوت از تصـرف در
بـدن محـروم اسـت و در صـدد اسـت کـه دو بـاره تعلـق ایجابـی و اعـدادی بیـن خـود و بـدن بـر قـرار
کنـد! (آشـتیانی 1380 ،ب ،ص 66؛  ،۱۳۷۹ص .)۲۴۳
چالـش ایـن مطلـب بـا حکمـت بـروز مـرگ در بینـش متعالـی جدی اسـت ،و پذیـرش هر دو
ناهمسـاز اسـت .مـرگ نشـانۀ پایـان گـذر از نشـئۀ ظاهـر هسـتی و آغـاز سـفر انتقالـی و رجـوع بـه باطـن
وجـود اسـت (صدرالمتألهیـن ،1410 ،ج  ،9ص  ،)218و چنـان کـه حکیـم مؤسـس خـود نیـز تأ کیـد
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دارد ،م ْ
ـوت نفـس را بـه خودکفایـی و اسـتقالل از بـدن میرسـاند (مـدرس طهرانـی ،1378 ،ج ،2
ص 95؛ صدرالمتألهیـن ،1410 ،ج  ،9ص  .)22بـر ایـن اسـاس ،اسـتاد ضـروری میبینـد بـا موضـع
مشـترک بـر تنافـی رأی حکیـم بـا حکمـت مـوت در حکمـت الهـی بیشـتر تأ کیـد کنـد .زیـرا نفـس ،به
علـت رجـوع بـه مقـام باطـن خـود ،بـه ذات خود قائم و در وجود و افعال خود مسـتقل میشـود؛ حتی
در مقـام درک لـذات و آالم جسـمانی بـه بـدن مـادی محتـاج نمیباشـد و با موت به مقام اسـتقالل و
اسـتغنای وجـودی از جسـم و لـوازم جسـد میرسـد ،تـا چـه رسـد بـه لـذات و آالم عقالنی (آشـتیانی،
-۱۳۸۰ب ،ص ۶۶؛  ،۱۳۷۹ص  .)۲۴۳بـه و یـژه بایـد توجـه داشـت کـه عـروض مـوت معلـول قطـع
عالقـۀ اختیـاری نفـس نیسـت ،بلکـه مـوت چیـزی غیـر از حصـول کمـال و رسـیدن نفـس بـه غایـت
وجـودی خـود پـس از تحـوالت جوهـری و اسـتکماالت ذاتـی و طبیعـی و اتحـاد بـا علـت تمامـی و
غایـت وجـودی نمیباشـد و در ایـن حـال بـه طـور طبیعی و قهری بینیاز از بدن میشـود (آشـتیانی،
-۱۳۸۰ب ،ص ۷۶ ،۷۳؛ صدرالمتألهیـن ،1410 ،ج  ،9ص .)۱۹۶
هفـت .تالیفاسـدهای عالقـۀ نفـس بـه بـدن بعد از مرگ و حفـظ ارتباط برای تکاملبخشـی
به بدن و برکشـیدن آن به «حیث نفس» بسـیار اسـت ،از آن جمله اسـت:
1. 1بایـد نفـس مفـارق جهـت تعلـق دو بـاره یـا جهت اتصـال بدن به خـود اجـزا را جمعآوری
کنـد و گردآورنـدۀ آنهـا باشـد (آشـتیانی-۱۳۸۰ ،ب ،ص  ،)۷۷و ایـن یعنـی مفـارق
نامفـارق ،و مجـرد نامجـرد ،و مخالـف فـرض رو یـداد مـرگ پـس از اسـتغنا از اسـتعداد
مـادی و ترفـع از قـوۀ بدنـی.
2. 2بنـا بـه پذیـرش نقـش گردآورندگـی نفـس بـرای اجـزا ،چـه بـه تدر یـج و چـه دفعـی ،بایـد
لشـده بـه آخـرت روی دهـد تـا بتوانـد در بـدن تأثیرگـذار باشـد
سـوانحی در نفـس منتق 
(آشـتیانی-۱۳۸۰ ،ب ،ص  )۷۷و فـرض بـروز سـوانح مبتنـی بـر وجـود حالـت بالقـوه در
نفـس اسـت.
3. 3ا گـر بـدن بـه اراده و تأثیـر نفـس بـه صـورت اخـروی متحـول شـود ،بایـد از مـاده مجـرد
یشـود نفـس از مقـام شـامخ خـود بـه
گـردد ،وگرنـه تناسـخ پیـش میآیـد .ز یـرا سـبب م 
مقـام تعلـق تدبیـری تنـزل کنـد و بـه ادارۀ بدنـی بپـردازد کـه جسـمانی اسـت (آشـتیانی،
-۱۳۸۰ب ،ص .)۷۷
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4. 4ا گـر حکیـم مؤسـس بنـا دارد ،ماننـد متکلمـان ظاهرگـرا ،همـۀ نقـش بـدن را بـه «اجـزای
اصلـی» بسـپارد ،بایـد پاسـخ دهـد ،بـدون آن کـه ایـن اجـزا تحـت پوشـش فعلیـت
تهـای گونا گـون قـرار گیرنـد ،بـا حفـظ حالت اسـتغراق در قـوه و ماده ،بـه چه نحو
صور 
بـه آخـرت منتقـل میشـوند و بـه نفـس متصـل میگردنـد .در حالـی کـه نسـبت نفـس
مجرد به تمام عناصر مادی متسـاوی اسـت ،مگر آن که تعلق تدبیری نسـبت به بدنی
داشـته باشـد کـه بـا اجـزای آن بـدن از حالـت تسـاوی و بیطرفـی خـارج شـود و بـا آن
عالقـه برقـرار کنـد (آشـتیانی ،۱۳۷۹ ،ص .)۲۵۵

 ۳-۳ارزیابی رابطۀ غایتمند با غایت
حکیـم مؤسـس از سـویۀ دیگـری بـرای بقـای ارتبـاط نفـس بـا بـدن نیـز اقـدام میکنـد .او هـم نفـس را
غایـت پویایـی بـدن و هـم بـدن را غایـت اتحـاد نفـس بـا آن اعلام میکند .بـه نظر او ،هـر دو از جهتی
متفـاوت اصـل یکدیگـر بـه شـمار میآینـد (مـدرس طهرانـی ،1378 ،ج  ،2ص  .)92بـه نظـر اسـتاد
ایـن سـخن تعجببرانگیـز اسـت.
عجـب آن کـه ایـن حکیـم محقـق میفرمایـد بـه وجهـی بـدن اصـل نفـس اسـت ،و بـه
اعتبـاری نفـس اصـل اسـت نسـبت بـه بـدن؛ پـس الزم اسـت رجـوع بـدن بـه نفـس و تعلـق
دو بـاره بـه بـدن تـا آن کـه «کل شـئ یرجـع الـی اصلـه» صـادق آیـد؟! (آشـتیانی 1380 ،ب،
ص )67

بـر اسـاس آموزههـای متعالـی ،وجـود غایـت بـرای هـر موجـود بالقـوه و متحـرک ،از جملـه نفـس در
حیات دنیوی ،برای پیوست به کمال و رسیدن به فعلیت ،امری ضروری است (صدرالمتألهین،
 ،1410ج  ،3ص 38؛ ج  ،9ص 280 ،244؛ طباطبایـی ،1367 ،ج  ،2ص  .)114امـا چگونـه
توجیهپذیـر اسـت کـه بـدن مـادی غایـت نفـس بالفعـل بـه شـمار آیـد؟ آن هـم در فرضـی کـه نفـس
مـدارج خـود را بـه حسـب کمـال وجـودی طـی کـرده و بـا مـوت بـه واپسـین درجـات وجـودیاش نائل
شـده اسـت .اگرچـه رجـوع هـر شـیئ بـه اصـل خـود در نظـام وجـود ضـروری اسـت ،و بـه هنـگام و
مفارقـت نفـس از بـدن و نابـودی تعلـق ،نفـس بـه اصـل خـود رجـوع مینمایـد ،امـا اصـل نفـس بـرای
برخـی نفـوس عالـم بـرزخ ،و بـرای برخـی دیگـر عالم عقل اسـت ،و اصل برای برخی نفـوس دیگر حق
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اول و مقـام واحدیـت و یـا احدیـت وجـود اسـت .در حالـی کـه اصـل بدن و اجزایش عناصری اسـت
کـه مبـدأ حصـول مرکبـات میباشـند (آشـتیانی 1380 ،ب ،ص  .)67بنابرایـن بیـن غایـت نفـس و
یتـوان ر بـط بیـن دو شـیئ روان بـه دو غایـت متخالـف را بـه
بـدن اختلاف اساسـی وجـود دارد و نم 
ایـن آسـانی برقـرار دانسـت« .اصـل نفس عقل اسـت ،و اصل بـدن عناصر اصلیه» (آشـتیانی1380 ،
ب ،ص .)67
البتـه ممکـن اسـت منظـور حکیـم از اصـل شـمردن هـر یـک بـرای دیگـری معنـای لفظـی
واژۀ «اصـل» باشـد کـه بـه اشـتراک لفظـی بـر غایـت و مبـدأ اطلاق میشـود .بـه ایـن معنـا ،بـر مبنـای
جسـمانیتالحدوث بـودن نفـس ،بـدن را میتـوان مبـدأ مـادی نفـس و بـه تعبیـر وی اصـل بـه شـمار
آورد ،امـا آیـا ایـن میتوانـد توجیـه بدنطلبـی نفـس را تأمیـن کنـد؟ آیـا ایـن بـه معنـای رجـوع قهقرایـی
نفـس بـه بـدن نیسـت؟

 .۴ارزیابی کاربست حرکت جوهری
مبانـی حکیـم مؤسـس در تعییـن مسـیر حرکـت بـدن و سرنوشـت آن بعـد از مـرگ همـه از حکمـت
یشـود .شـمول فرآینـد حرکـت جوهـری بـر همـۀ موجـودات سـماوی و زمینـی
متعالیـه سـقایت م 
ـدن بـدون نفـس را نیـز را کـد و سـاکن رهـا نخواهـد کـرد و نـه تنهـا بـه حـرکات عارضـی بلکـه بـه
ب ِ
جنبـش ذاتـی و تحـول حقیقـی وامـیدارد (مـدرس طهرانـی ،1378 ،ج  ،2ص  .)123 ،۱۰۲اکنـون
حکیـم میخواهـد ،بـا تغییـر مسـیر حرکـت اجـزای عنصـری بـدن از غایـت مطلـوب صـور فعلـی آنهـا
بـه پیوسـتن بـه نفـس یعنـی همـان غایـت پیشـین ،تغییـر نظـر خـود را بـه سـوی رأی منتخـب نشـان
دهـد .در نظـر وی ،چنـان کـه نفـس بعـد از خلـع بـدن بـه ملکـوت اعلـی میپیونـدد ،بـدن نیـز معطـل
نمیمانـد و نفـس ناطقـه را دنبـال میکنـد و ،از طریـق حرکـت جوهـری و تحـول ذاتـی ،بعـد از طـی
منـازل و قطـع مراحـل باالخـره بـه نفـس میپیونـدد .به عبارت دیگر ،در رسـتاخیز ،ابـدان دوباره برای
یشـوند (مـدرس طهرانـی ،1378 ،ج  ،2ص .)115
قبـول نفـوس و اتصـال بـه ارواح مجـرد مسـتعد م 
ایـن رهیافـت حکیـم دارای مشـکالت جـدی اسـت .اسـتاد تأ کیـد دارد کـه مدلـول روایـات
و تحقیقـات ژرف حکمـای محقـق ،همچنـان کـه بـر عـدم فنـای نفـس ناطقـۀ انسـانی متمرکز اسـت
بـر فنـا و زوال مـواد و صـور مسـتقر در مـواد و اسـتعدادها نیـز حا کـم اسـت (آشـتیانی-۱۳۸۰ ،ب ،ص
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 .)۷۱همچنیـن «همـان طـور کـه تعلـق نفـس بـه بـدن طبیعـی و غیراختیـاری اسـت ،صورتهـای
واقـع بـر مـاده سـابقه نفـس نیـز امـری طبیعـی و الزم الینفـک حـرکات جوهـری اسـت .و امـکان نـدارد
مـاده و اجـزای بـدن متعلـق سـابق نفـس بـه طـرف آخـرت منعطـف شـود مگـر آن کـه بـر احـکام الزمـه
و مترتـب بـر طبیعـت و منبعـث از نوامیـس دائمـی و الیتغیـر گـردن نهد» (آشـتیانی-۱۳۸۰ ،ب ،ص
۷۶؛  ،۱۳۷۹ص ۲۵۴؛ صدرالمتألهیـن ،۱۴۱۰ ،ج  ،9ص  .)238بـا ایـن نگـرش ،حکیـم بایـد انگارۀ
خـود را ،دایـر بـر بقـای بـدن بـدون نفـس ،مدلـل و موجـه میسـاخت و ابهامهـای عدیـده را مـیزدود.
شـکی نیسـت کـه عناصـر تشـکیلدهندۀ بـدن همـان عناصـر طبیعـی اسـت کـه مثـل
ً
سـایر عناصـر طبیعـی ذاتـا بالقـوه اسـت و فعلیـت خـود را از صـور وارده بازمییابـد و بـا جـدا شـدن
یگـردد .بـا ایـن وصـف ،معنـا نـدارد
از صـور پیشـین ،ا گـر صـورت دیگـری بـر آن وارد نشـود ،نابـود م 
بالقـوۀ محـض باقـی بماننـد ،یـا در ضمـن صورتـی بـرای پیوسـت بـه صـورت پیشـین از قبـول صـور
دیگـر امتنـاع کننـد .نـه مبـادی طبیعـی حرکـت بـا ایـن انگاره سـازگار اسـت و نـه مبادی الهـی .البته
بـرای متکلمـان ظاهرگـرا گـذر از هـر دو آسـان اسـت ،چنـان کـه هـم از قانـون علیـت رفـع یـد کـرده
و هـم از سـنت الهـی ،تفسـیر انحرافـی ارائـه داده ،و سـخن از ارادۀ گسـیخته از نظـام در سـاحت
قـدس الهـی راندهانـد .امـا بـرای حکیـم مؤسـس بـه عنـوان حکیـم متعالـی ،کـه از انگارههای اشـاعرۀ
ظاهرگـرا در الهیـات ابـراز انزجـار میکنـد و اعلام مـیدارد هرگـز بـا انگار ههـای اشـاعره موافـق نیسـت
و تحلیلهـای آنهـا را بـرای تبییـن باورهـای دینـی و بـه و یـژه بیـان کیفیـت معـاد برنمیتابـد (مـدرس
طهرانـی ،1378 ،ج  ،2ص  ،)92ایـرادات اساسـی وارد میآیـد کـه چگونـه در ایـن موضـع بـه رأی
آنـان نزدیـک میگـردد .ایـن نارسـاییهای نـه چندان کمتر از ناسـازگاری مبنا و بنا ،در سـخن اسـتاد
آشـتیانی چنیـن بازگـو شـده اسـت.

ً
یـک .بعـد از مـوت و بعـد از آن کـه در نفـس مطلقـا جهـت ماده و اسـتعداد و قبول انفعاالت

حاصـل از طریـق مـاده و اسـتعداد و حرکـت نمانـد و بـدل بـه فعلیـت صـرف شـد ،بـدن منتظـر چـه
چیـز خواهـد مانـد؟ (آشـتیانی-۱۳۸۰ ،ب ،ص .)۶۷
دو .بعـد از جدایـی نفـس از بـدن ،بـر اثـر بقـای حرکـت و تغییـر ،بـدن متحـرک فاسـد میشـود
یشـود ،هـر مـادۀ مسـتعد از آن بـه
و اجـزای آن منفصـل میگـردد ،و دیگـر بـدن آن نفـس محسـوب نم 
طـرف فعلیـت جدیـد مـیرود (آشـتیانی-۱۳۸۰ ،ب ،ص .)۷۵ ،۶۷
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سـه .مجمـوع اجـزای بدنـی ،در مقـام تعلـق صـورت انسـانی ،مـاده و هیـوالی آن اسـت؛ هـر
مـادۀ متعلـق صـورت خودب هخـود امـری المتحصـل و مبهم و متحد با صورت اسـت ،و خود در نظام
وجـود امـری جـدا و مقولـهای مسـتقل از صـورت نمیباشـد .بنابرایـن ،ا گـر مـادۀ بدنـی باقـی باشـد،
بایـد متحدالوجـود بـا صـورت نفسـانی باشـد ،وگرنـه مـادۀ آن محسـوب نم 
یشـود (آشـتیانی-۱۳۸۰ ،
ب ،ص .)۷۷ ،۷۵ ،۷۳
ـدن مسـتعد بـرای ظهـور نفس دارای خـواص عناصر اصلی اسـت ،و به اعتبار
چهـار .چـون ب ِ
انضمـام عناصـر بـه یکدیگـر و حصـول فعـل و انفعـال و قبـول حالـت امتـزاج و حصـول مـزاج و وقـوع
در عالـم موالیـد و طـی درجـات نباتـی و حیوانـی و ورود بـه عالـم انسـانی بـرای افاعیـل خـاص انسـان
ً
ً
یخـورد .بنابراین ،با حفظ
مظهر یـت مییابـد ،بعـد از عـروض مـرگ ایـن ترکیب عقال و حسـا به هم م 
ترکیـب و تعلـق نفـس ،بـدن انسـان محسـوب میگـردد ،نـه بعـد از متالشـی شـدن بـه سـبب مـرگ
(آشـتیانی-۱۳۸۰ ،ب ،ص .)۸۶ ،۷۵
پنـج .هیئـت بدنـی ،پـس از قطـع عالقـۀ نفـس ،از هـم میپاشـد و هـر جزئـی در محلـی جدا از
جـزء دیگـر قـرار میگیـرد ،همیـن تفـرق اجـزا ،خـود دلیـل بـر بطالن مـادۀ نفس بـه عنوان بدن اسـت ،و
بقـای هـر جـزء بـا حفـظ مـاده بـودن آن بـرای نفـس مسـتلزم آن اسـت کـه هـر جـزء دارای صورتـی مجزا
از جـزء دیگـر باشـد (آشـتیانی-۱۳۸۰ ،ب ،ص ۷۳؛  ،۱۳۷۹ص .)۲۵۱
شـش .دلیـل مسـلم بـر ایـن که در نظر ارباب شـرایع نیز اجـزای بدن باقـی نمیماند ،اختالف
روایـات و نیـز اختلاف آرای اهـل تحقیـق در تعییـن جـزء باقـی بـدن در زمیـن بعـد از انفصـال و رجوع
عناص ِـر پایـه مرکبـات ،بـه اصل خود میباشـد (آشـتیانی-۱۳۸۰ ،ب ،ص ۷۶؛  ،۱۳۷۹ص .)۲۵۴
از سـوی دیگـر ،بـا نـگاه درونـی و بـا مبنـای مشـترک ،ابهامهـای پرسـشخیزی متوجـه موضع
حکیـم مؤسـس اسـت .وی بـه طـور کلـی بـرای موجهسـازی دو راه بیشـتر در پیـش نـدارد :یـا بایـد
از طریـق حرکـت ،بـدن را بـه نفـس قابـل پیوسـت بدانـد ،یـا از طر یـق عـدم حرکـت ،کـه بـر هـر کـدام
ایـرادات اساسـی وارد اسـت .وی بـه وضـوح طر یـق عـدم حرکـت را نفـی میکنـد و مصمـم اسـت
پیوسـتن بـدن بـه نفـس را از مجـرای حرکـت جوهـری بـرای کسـب «لطافـت» و شایسـتگی اتحـاد
وجـودی دو بـاره بـا نفـس در آخـرت توجیـه کنـد (مـدرس طهرانـی ،1378 ،ج  ،2ص )108؛ زیـرا بـه
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تالیفاسـدهای آن آ گاه و بـه عنـوان حکیـم متعالـی بـه آنهـا تـن نمیدهـد .بـر ایـن اسـاس ،تنهـا راه
یشـمارد.
توجیـه طر ی ِـق حرکـت اسـت کـه ایـرادات مهـم را اسـتاد برم 
بـر وفـق آموز ههـای فلسـفی بـه نـوع حرکت و مقومـات آن ،هیچ توجهی نشـده ،و معین نکرده
در حرکـت جوهـری بدن به سـوی نفس ،این مقومات چیسـت؟
یـک .متحـرک و موضـوع حرکـت چیسـت؟ «آیا هر جزء از اجـزای منفصل جداگانه به طرف
نفـس متحـرک اسـت؟» (آشـتیانی-۱۳۸۰ ،ب ،ص  .)۶۷بایـد حکیـم مؤسـس کـه قائـل بـه حرکـت
جوهـری اجـزا اسـت تبییـن کنـد «آیا اجزا الینقطـع به حرکت جوهری متحرکاند تـا آن که به صورت
اصلـی یـا عارضـی خـود کـه بـدن کامل باشـد درآیند و بعـد از حصول بـدن تامالعیار بـه نفس متصل
ً
گردنـد؟ یـا آنکـه هـر جزئـی مسـتقال به آخرت منتقل میشـود؟» (آشـتیانی-۱۳۸۰ ،ب ،ص .)۸۲
دو .مبـدأ حرکـت کجاسـت؟ «آیـا دو بـاره حرکـت از مـادۀ اصلـی و حالـت قبـل ،از صـورت
معدنـی شـروع میکنـد و بـار دیگـر بعـد از طـی درجـات بـه مقـام نفـس میپیونـدد یـا آن کـه حرکـت
طولـی نـدارد و در یـکجـا و یـک حالـت درجا میزنـد؟» (آشـتیانی-۱۳۸۰ ،ب ،ص  )۶۷بدون این
کـه بـه عـدم امـکان بقـای متحـرک بـه منـازل آخـرت جـز بـا صـورت معیـن توجـه شـود!
سـه .محـرک بـدن کیسـت و چیسـت؟ «آیـا حرکـت نفسـانی و منبعـث از شـوق و عشـق
ً
نفسـانی اسـت یـا حرکـت طبیعـی و منبعـث از حـاق طبیعـت اسـت؟ حرکـت نفسـانی کـه یقینـا
نمیتوانـد باشـد .امـا ا گـر حرکـت طبیعی اسـت ،متحمل اشـکاالت عدیـدهای خواهد بـود؛ چه باید
از طریـق تبـدل بـه صـور معدنـی و نباتـی و حیوانـی در نهایـت در صـورت صیصیـه انسـانی وارد آیـد»
(آشـتیانی-۱۳۸۰ ،ب ،ص .)۸۱
صـورت دیگـری هـم قابـل فـرض اسـت کـه هیـچ کـدام از گزین ههـای پیشـین محـرک
نمیباشـند ،ز یـرا ایـن حرکـت نیازمنـد محـرک نمیباشـد و از شـمول دایـرۀ حـرکات طبیعـی خـارج
اسـت! و «از بـاب اتفـاق همـان اجـزای اصلـی روزی یکدیگـر را پیـدا میکننـد! و شـروع بـه تکامـل
ذاتـی و جوهـری مینماینـد تـا بتواننـد بـه نفـس اولیـۀ جداشـده متصـل شـوند! و صورتـی دیگـر هـم
باقـی میمانـد کـه اجـزا بالفعـل و دسـتنخورده ،بـدون نیـاز به حرکت و تحـول ذاتی ،در گوشـهوکنار
پراکنـده باقـی میماننـد ،و در مقـام نفـخ صـور بـه امـر حـق جمـع شـده ،متعلـق نفـس میشـوند و
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درحقیقـت محـرک آنهـا بـرای پیوسـتن بـه نفـس همـان امـر دفعـی الهـی اسـت؟» (آشـتیانی-۱۳۸۰ ،
ب ،ص  )۶۷امـا حکیـم بـه ایـن فـرض ،کـه رأی اشـاعره اسـت ،قائـل نیسـت.
چهـار .غایـت حرکـت چیسـت؟ بـدن ،بعـد از قطـع تعلـق تدبیـری نفـس ،مادۀ قابـل و علت
اعـدادی بـرای تکامـل نفـس نیسـت ،نفـس بـه تجـرد از مـاده دسـت یافتـه و نسـبتش بـا تمـام ابـدان
متسـاوی اسـت .ا گـر اجـزای بدنـی پیشـین در طریـق حرکـت واقـع شـوند ،ماننـد سـایر متحـرکات بـه
سـوی آخـرت متحـرک هسـتند ،نـه بـه سـوی نفـس پیشـین (آشـتیانی-۱۳۸۰ ،ب ،ص .)۷۷ ،۷۱
پنـج .حرکـت اجـزا بـرای تشـکیل ترکیـب شایسـتۀ تعلـق نفـس نیـز بایـد مراتـب وجـودی را بـه
مـرور طـی کنـد .و منـع اجـزای خا کـی از پذیرش صور طولـی بر اثر ودایع مفـروض ،دچار محال عقلی
است.
اجـزای واقـع در تـراب ،ا گـر از ناحیـۀ حرکـت جوهـری و تحـول طبیعی الیتغیر حا کـم بر نظام
وجـود ،بخواهـد بـه مرتبـۀ بـدن تامالعیـار صالـح از بـرای تعلـق یا اتصـال نفس برسـد ،محال
اسـت که بدون مرور از مراتب ترکیب معدنی و نباتی و حیوانی وارد در باب انسـانی شـود.
و از قـول بـه ایـن کـه ودایـع موجـود در ذرات ترابی مانع از قبول صور طولی از نباتی و حیوانی
اسـت ،طفره در حرکت طولی و جوهری الزم آید( .آشـتیانی-۱۳۸۰ ،ب ،ص )۸۳

شـش .مبانـی حا کـم بـر ایـن مطلـب چیسـت؟ مبانـی متعالـی معرفت نفس اسـت یـا مبانی
کالمـی؟ طریـق تکامـل بـدن و پیوسـت آن بـه بـدن مبتنـی برحرکـت جوهـری اسـت یـا ارادۀ جزافیـه
در سـاحت قـدس الهـی ،بـدون ایـنکـه «ارتبـاط بـه حرکـت جوهـری و صعـود و سـیر از بـرای کسـب
صالحیـت جهـت تعلـق نفـس» داشـته باشـد ،و ایـن فرض حکیم مؤسـس را از مقـام حکیم متعالی
بـه سـطح «متکلـم» اشـعری تنـزل میدهـد (آشـتیانی-۱۳۸۰ ،ب ،ص  .)۶۷حکیـم بـر سـر ایـن
دوراهـی ناگز یـر بایـد یکـی از دو طـرف را برگزینـد:
[یـا بایـد] قائـل گـردد کـه اجـزای ترابی به حرکت جوهـری متحرکاند و نهایـت حرکت آن به
برخـورد اتفاقـی و جزافـی آنـان منجـر شـده به صورت بدنـی کامل به نفس متصل میشـوند،
و چـون در نشـئۀ حرکـت ،قبـل از حصـول مـزاج تاماالعتـدال ،بدن حاصل نمیشـود ،و بعد
از حصـول مـزاج نیـز نفـس بـا حفـظ مرتبـه و مقـام ملکوتـی بـه بـدن تعلـق نمیگیـرد ،ناچـار
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نفـس بایـد از مقـام خـود تنـزل کند ،و این همان چیزی اسـت که حکیم از آن فراری اسـت.
(آشـتیانی-۱۳۸۰ ،ب ،ص )۸۲

یا باید بگوید:
یشـود انسـان تاماالعضـا و الجـوارح و تامالعیـاری اسـت کـه در
آنچـه بـه ملکـوت منتقـل م 
باطـن ایـن بـدن قـرار دارد ،کـه ایـن همـان مسـلک مالصـدرا اسـت( .آشـتیانی-۱۳۸۰ ،ب،
ص ۸۳؛ صدرالمتألهیـن ،1410 ،ج  ،9ص )99

بنابراین ،دو گزینه ،بدون داشـتن طرف سـوم ،در برابر حکیم مؤسـس وجود دارد و ایشـان باید یکی
را هـدف بگیـرد .نـگاه بـه مبانـی و سـابقه و ذائقۀ حکیم متعالی چـه اقتضایی دارد؟
ا گـر بـدن کـه مـادۀ نفـس اسـت بـا حفـظ مادیـت بـه آخـرت رجـوع نمایـد ،ایـن قـول اشـاعره
و دیگـر ظاهر یـون اسـت کـه مؤلـف آن را نفـی نمـوده .و اگـر جهـت مـاده را رهـا نمایـد و بـه
صـورت جسـمانی غیرمـادی محشـور شـود ،ایـن همـان قـول مالصـدرا اسـت( .آشـتیانی،
-۱۳۸۰ب ،ص )۷۱

در حالـیکـه حکیـم موضـع متکلمـان را بـه شـدت نفـی میکند و نظر صـدرا را نیز نمیپذیـرد و ،برای
احـداث راه سـوم ،خـود را بـه ایرادهای پیشگفته گرفتار میسـازد.

 .۵ارزیابی نهایی
ناظـران و صاحبنظـران نـه تنهـا در موفقیـت نظـر حکیـم مؤسـس تردیـد کـرده ،بلکـه بـر ایـن باورنـد
کـه ایـن نظر یـه نتوانسـته بـا غلبـه بـر اشـکال بـه اثبـات مطلـوب نائـل شـود (دینانـی ،1368 ،ص 85؛
کیاشمشـکی ،1392 ،ص  .)۵ا گـر از نـگاه درونـی بگذر یـم و بـا معیارهـای حکمـت متعالـی بـه نقـد
حکیـم نپرداز یـم ،از نـگاه بیرونـی هـم خدشـههای اساسـی بـر نظر یـه وارد اسـت ،کـه پذیـرش آن را
دشـوار ،و رجوعـی نامبتنـی بـر اصـول روشـی ،از مبانـی متعالـی بـه نتایـج کالمـی بـه ویـژه اشـعری بـه
یتـوان آن را نظر یـۀ تأسیسـی و نویـن برآمـده از افـق نـاب آموزههـای وحیانـی و
شـمار میآیـد ،و نم 
مبانـی مسـتحکم متعالـی نامیـد .هرچنـد ذهـن وقـاد و فکـر نقـاد حکیـم در سراسـر پردازشهـای
هوشـمندانهاش مشـهود و فرازونشـیبهای متبحرانـهاش درسآمـوز و نکتهپـرداز اسـت.

 24پژوهشنامۀ فلسفۀ دين (نامۀ حكمت) ،سال سیزدهم ،شمارۀ دوم ،پاییز و زمستان  ،1394پياپی 26

«إن المحشـور هو االجـزاء االصلیة
طریقـۀ حکیـم مؤسـس همـان طریق متکلمین اسـت که ّ 
الباقیـة مـن اول العمـر الـی یـوم المعـاد مـن غیـر ان یصیـر جـزء شـیئ .هـذا هـو القـول بـاالرادة
الجزافیـة» .از آن جهـت آن بـزرگ را مؤسـس میداننـد کـه بـه ارادۀ جزافیـه تسـلیم شـده
اسـت( .آشـتیانی ،۱۳۷۹ ،ص )۲۶۶

نتیجهگیری
پـردازش باورهـای دینـی ،در نـگاه حکمـای متعالـی ،از مسـائل محـوری فلسـفی بـه شـمار میآیـد.
حکیـم مؤسـس بـا ایـن نگـرش بـه اتخاذ مبانی مسـتحکم فلسـفی اقدام کرد تا در ارائـۀ نظر بدیع خود
از کیفیـت معـاد جسـمانی گا مهـای مؤثـری بـردارد .او بـا مـد نظـر داشـتن انـگارۀ «اسـتنتاج رهـاورد
جدیـد از مبانـی مشـترک» ،سـعی بلیـغ در احیـای رویکـرد صدرایـی در مواجهـه با میراث پیشـینیان
بـه انجـام رسـاند .اسـتاد آشـتیانی ،بـا توجـه به جایـگاه فرازمند حکیم مؤسـس در حکمـت متعالیه،
اهتمـام بـه بررسـی نظـر بدیـع وی نمود ،و با نگاه درو ندسـتگاهی نظام متعالیـه ،از جوانب مختلف
نظـر حکیـم را نارسـا و مواجـه بـا مواضـع ابهامخیـز و پرسـشبرانگیز اعلام کـرد ،و بـه معنـای واقعـی
تقـرب بـه رهیافتهـای اشـعری و کنارهگیـری از نتایـج مبتنـی بـر مبـادی متعالـی دانسـت .مجمـوع
نظریهپردازی حکیم مؤسـس و نقد و بررسـی آن در سـخنان اسـتاد آشـتیانی ،افقهای جدید روشـی
و محتوایـی بـه روی پژوهشـگران میگشـاید.
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Relying on the applicability of principles of Transcendent Philosophy
for reconstructing religious beliefs, Aqa Ali Mudarres has tried to give
a new explanation of “bodily resurrection”. He does this by appealing
to the purely Sadraian philosophical principles as well as his method
in which he begins by agreeing with popular beliefs and ends with
a departure from them. Appealing to some Sadraian ontological
principles as “substantial motion” as well as his principles of selfknowledge, Mudarres explains bodily resurrection to be the return of
the mundane body to the soul in resurrection. Thus, neither does he
assume that the mundane body is the destination of the soul, nor he
asserts, as Sadra does, that the soul itself is subject to resurrection.
Ashtiani have raised many objections against Mudarres’s theory,
which include the continuance of the relation between body and soul
after death, the continuance of substantial motion after detachment of
the soul, tendency to the Ash’arite theories and the very objections
which can be raised against the Ash’arite theory of bodily resurrection.
Reviewing the Sadraian principles and the dispute between Mudarres
and Ashtiani represents the dynamism of Sadraian philosophy during
the centuries.
Keywords: Aqa Ali Mudarres, Sayyed Jalal Al-Din Ashtiani, bodily
resurrection, self-knowledge
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