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 چكيده

حكيم آقاعلي مدرس در بين حكماي متعالي از جهت 
 او. ويژه دارد يبرخورداري از حس نوآوري، جايگاه

برانگيز معاد رويكرد نوآوري را در نظريه چالش
فضاي  ةكه هم گيرد جسماني، با الهام از روايتي پي مي

و قواعد  دادهپردازي او را به خود اختصاص  نظريه
هاي  بهره عقلي نظام متعالي را براي شرح اين روايت و

همگرايي و . گيرد كار مي اثباتي معاد جسماني به
فلسفي با مفاد روايات، در ـ سازي مباني عقلي هم

. حكمت متعاليه مطلبي رايج و پركاربرد است
سبك را صدرالمتألهين خود به يادگار كارگيري اين  به

گذاشته و توانايي و مهارت فني خود را در شرح و 
چه در آثار مفصل و ـ تفسيرنگاري بر متون روايي 

نشان داده  ـ مختصر فلسفي و چه در آثار تفسيري
مندي از چنين  حكيم آقاعلي مدرس با بهره. است

خاص عاد جسماني، به روايتي ميراثي، در بيان كيفيت م
سعي او . كيد و اهتمام چشمگير نشان داده استتوجه أ

آموز  در واكاوي متون وحي ارزش مستقل دارد و درس
براي پژوهندگان اين راه دشوار است، چه 

هايش منطبق بر مفاد صريح روايت مورد  رهيافت
هاي او بر  با عرضه برداشت. خيراستناد باشد يا 

ادامه مسير را  توان معيارهاي عقلي و تحليل نقدي مي
 .براي فهم متون ديني هموارتر نمود
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Abstract 
Hakim Aqa-Ali Modarres has a salient 

innovativeness among transcendental wises. He 

inspires his innovative approach in challenging 

theory of physical resurrection from an anecdote 

which influenced his whole attitude and he uses 

transcendent rational rules to explain this 

anecdote for further use in proving physical 

resurrection. Uniting rational-philosophical 

fundamentals and anecdotal context is prevalent 

in transcendent wisdom. Sadr-al-Motaa’llihin 

first used this approach and manifested his 

expertise in elaborating and interpreting 

anecdotal context in both short or long 

philosophical works as well as interpretational 

works. Hakim Aqa-Ali Modarres by enjoying this 

legacy put a remarkable focus on a specific 

anecdote in order to explain modality of physical 

resurrection. His efforts in elaborating revelations 

are much valuable and also enlightening for 

researchers in this difficult field, whether his 

approaches match explicit intent of anecdote or 

not.  Analyzing his understandings by rational 

criteria and critical analysis can lead to better way 

to comprehend religious texts. 

Keywords: Hakim Aqa-Ali Modarres, 
understanding and interpreting text, Bodily 
resurrection, elemental resurrection. 
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 مقدمه

باورها به متون خردافروز ديني، روشي  استناد
. كامالً عقلي و مطلوب در حكمت متعاليه است

هاي مختلف، سهمي  در برهه صرفداران اين مكتب
به عدل  قرآناند و همراه  وافر در اين عرصه داشته

در قلمرو . عنايت ويژه دارند نيز عترتيعني آن، 
جزئيات معاد جسماني كه مشكل ورود با توسن 

عقل مؤيد به نقل و نقل  ضاعف است، يقيناًعقل م
منطبق بر موازين عقلي، تنها راه رسيدن به درجاتي 

اما بايد . از يقين مطلوب در ساحت باورها است
به معيارهاي روشي در فهم و برداشت از متون 

انگاري و  توجه كامل داشت و با ساده
در . د نديدوبه مقص نائلخود را  ،گرايي جانبه يك

در  ،هاي مختلف موم ظاهرگرايان در فرقهآثار ع
انگاري روشمند  قلمرو باورهاي اصلي سهل

استناد به برخي روايات يا آيات، . مشهود است
بدون توجه به ساير متون معارض يا موازي يا 
بدون توجه به مباني عقلي، شيوة ويژة اين 
ظاهرگرايان است، اگر چه با جنجال وسيع خود را 

د وحي و در اوج تفسيرنگاري در مركز فهم مقاص
حكماي متعالي با تمام تواضع اما . بينند مستقر مي

ترين  در آستانة آيات و روايات، بهترين و مستدل
  .اند شروح و تفاسير را به ارمغان گذاشته

تفسير روايي حكيم آقاعلي مدرس، اگر چه از 
يا ايراداتي بر آن وارد باشد،  بودهجهاتي مورد نقد 

روش رو  اهميت دارد كه ادامة همان از اين نظر
درست . در سيرة حكمت متعاليه است به تعالي

برعكس ظاهربينان كه مفاد حق به جانبي بر متون 
پنداري،  كنند و در قصرانگاري و جزم تحميل مي

دانند، اين متون  اوهام خود را تمام مقصود مي
ترين مباني و دستگاه فكري را براي فهم  ژرف

عرصة نگارش تفسيري . طلبد يخود به كمك م
حكيم بر روايت مورد نظرش، اين نياز و پردازش 
مفصل و زيبا و استمداد دوطرفة مباني عقلي از 
متون و برعكس را در پيشگاه خردورزان پر وزن 

درك براي  ،با اين فضا. دهد و ارج نشان مي
 دربارهمعطر به وحي و مصدر به خرد،  ديدگاه

اين حكيم ديدگاه  بهجسماني كيفيت معاد 
  .پردازيم ميمقام  عالي

  روش مطالعه و فهم متون . 1
تاريخ علم كالم و فلسفه تمام سرگذشت 

داران دربارة باورها را به خوبي  پردازي داعيه نظريه
سازد كه با معيارهاي حكمت متعاليه،  نمايان مي

بندي  توان به طور كلي آنان را در سه گروه طبقه مي
شاخصة هر گروه . رو و تفريطي يانهافراطي، م: كرد

بندي  با ديگري متفاوت و معيار تمايز در اين تقسيم
ظاهربيني و جمود بر ماديت و جسمانيت از . است

هاي  سوي برخي، رسوخ به باطن هستي و اليه 
پنهان آن و قصر هستي حقيقي در معنا و روحانيت 
از سوي گروه ديگر، و نگرش همگرا به آن دو، 

در امر «مختلف در اين قلمرو هستند؛ هاي  قطب
معاد حكماي مشا، اشراق و علماي كالم بلكه 
جمهور از علماي ظاهر، راه افراط و تفريط را 

  ).46: 1382آشتياني، (» اند پيموده
با اينكه در حوزة انديشة اسالمي سه گروه 

هم به نقل، و هم به استدالل اعتنا دارند  ،برده نام
عجيب هيچگاه فروكش نكرده هاي  اما اين اختالف

به ويژه در قلمرو استناد به نقل كه به توهم . است
برخي اكسير قلع و قمع اختالفات است، آتش اين 

. تر است تر و شكاف بسيار عميق اختالفات فروزان
شايد بتوان يكي از علل را روش استناد اين 

آيات و «از آنجا كه . ها به متون قلمداد كرد گروه
ه در حشر اجساد و ابدان اخروي اخبار وارد
، استناد تقطيعي به برخي از )جا همان(» متشابهند

اين متون يا بخشي از يك آيه يا روايت، زاوية 
بايد توجه «. آفت را صدچندان وسعت داده است

داشت كه آيات كريمة قرآني و روايات مأثور از 
معاد به حسب ظاهر  مسئلةدر ) ع(ائمة شيعه 

تبار مفهوم، متخالف و به اعتبار متناقض و به اع
معني و حقيقت متوافقند و از موارد عمدة 
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متشابهات در كتاب و سنت، آيات و روايات در 
نقل آيات و ذكر روايات و نحوة . باب معادند

دالالت آنها بر مقصود، محتاج به بحثي مبسوط و 
؛ صدرالمتألهين، 334: 1381همو، ( »مفصل است

1410 :9/ 182.(  
غموض و پيچيدگي مضمر و  ،ي ديگراز سو

آشكار در اين متون، علت اصلي اعراض اين 
ها از نگاه جمعي به همة متون مربوط به  گروه

مسئله و سبب كنار گذاشتن متون ژرف و دخالت 
ندادن آنها در فهم منظور وحي و ارائة نظر بر 

جميع دقايقي كه در كلمات از « .وفاق آنها است
د و نشĤت و حاالت و متألهان در مبحث معا

كيفيات بعد از موت، موجود است، از آيات و 
ولي فهم اين روايات خيلي ... اخبار مأخوذ است

  ).153: 1381آشتياني، ( »مشكل و غامض است
راه حل معمول و سيرة رايج حكمت متعاليه، 
دخالت دادن همة عناصر دخيل در ارائة نظريه 

محتواي است، از فضا و زمينة مسئله گرفته تا 
آيات و روايات و مباني عقالني آن؛ از نگرش 

تك فرازهاي نقلي تا  استقاللي و عمقي به تك
مند عناصر ديگر در پيكرة جمعي و  چينش نظام
 دباي امر مهمي كه مي«اما . مند به آنها نگرش سامان

عمل  ةبا كمال تأسف جام انجام شده باشد و
نپوشيده، آن است كه شخص محقق راسخ در 

نقليات كه در عرفان نظري نيز متدرب  ليات وعق
عوالم  روايات مربوط به معاد و باشد، بايد آيات و
 مراتب بعد از بعث و مقامات و بعد از موت و

حوصله  با كمال صبر و آوري نموده و نشر را جمع
حاصل  محصول و دقت، همه را بررسي نموده و و

اه را ر مطالعات خود را به رشتة تحرير دربياورد و
 »براي تحقيق كامل در اين بحث هموار نمايد

  ).جا همان(
مدرس  با احساس اين امر خطير، حكيم

به طرح نظرية معاد جسماني در چارچوب  زنوزي
و تالش  پرداختهنگر به مباني عقلي و نقلي  جامع

فقاهتي او بدون نگاه به نتيجه، مورد تحسين 

مرحوم آشتياني  .خبرگان فن متعالي است
حكيم محقق، آقاعلي مدرس زنوزي «: نويسد مي

در روايات وارد پيرامون مباحث معاد،  ،تهراني
، مسائل اسفاردر حواشي  خيلي دقت نموده و

  اي را در اين باب به رشتة تحرير آورده عاليه
  ).جا همان( »است

روايتي كه حكيم با اهتمام ويژه، آن را محور 
مفصلي  نظرية خود قرار داده، قسمتي از روايت

از  االحتجاجدر كتاب  ،است كه بدون سلسلة سند
 /2: 1401الطبرسي، (نقل شده ) ع(حضرت صادق 

و حكيم بدون اعتنا به موازين الزم براي ) 350
استدالل به حديث و عدم توجه به اعتبار سندي 
آن، اهتمام خود را مصروف تبيين و توجيه داللي 

: ن استاين فقره از عبارت چني .است آن نموده 
إّن الروح مقیمة في مکانها، روح المحسن في ضیاء و «

فسحة و روح المسيء في ضیق و ظلمة، و البدن یصر 
و ماَتقذف به السباُع و الهواّم من . ترابًا کما ُخلق منه

کلته و مّزقته، کل ذلک في التراب محفوظ  أجوافها، مّما أ
، عند من الیعزب عن علمه مثقال ذّرة في ظلمات األرض

و یعلم عدد األشیاء و وزنها و إّن تراب الروحانیّین بمنزلة 
الذهب في التراب، فإذا کان حین البعث مطر األرض 
مطر النشور فتربوا األرض، ثم تمخض مخض السقاء، 
فیصیر تراب البشر کمصیر الذهب من التراب إذا غسل 
بالماء و الزبد من اللبن إذا مخض، فیجمع تراب کل 

ب ینتقل بإذن الله القادر إلی حیث الروح، قالب إلی قال
فتعود الصور بإذن الله المصور کهیئاتها و َتلج الروح 

 .»فیها، فإذًا قد استوی الینکر من نفسه شیئاً 

اين قسمت از روايت، محور توجه حكيم براي 
شرح فقره . گرفته استابراز نظرية خاصش قرار 

ترسيم  به فقره و استناد نظر به آن، خط سير وي را
او بعد از آنكه مباني متعالي را بازگو . كند مي
اي از  كند، نظرية خود را با پشتيباني فقره مي

  .داند روايت، منطبق بر آن مباني مي

  معرفت نفس. 2
هايي كه در طول اين روايت در  در پرسش و پاسخ
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گر از وضعيت روح و بدن  جريان است، پرسش
ام دربارة قبل از اين پرسيده و گويا پاسخ ام

عموميت فرسايش بدن براي حكيم چندان 
خوشايند نبوده و فقط گزينشي از اين قسمت به 

إّن الروح «: بعد را براي خود مناسب ديده است
  .»مقیمة في مکانها

  مباني  .1ـ2
النفس حكيم، سنجيده و  مباني صدرايي در علم

شناختي  مباني هستياز جمله سرزنده حضور دارد؛ 
انند حركت جوهري، رابطة تركيب م ،النفس علم

جسمانیة الحدوث و روحانیة «و اتحادي نفس و بدن، 
در پرتو اين مباني، اين فقره از . بودن نفس »البقا 

روايت براي توجيه ثبات و پايداري روح در 
  .شود جايگاه اخروي خود، قابل استناد مي

  رهيافت. 2ـ2 
روح با حركت جوهري ذاتي به مقام عالي و 

حركت خود رسيده، زيرا حركت ذاتي فقط  غايت
به سوي كمال ذات و جوهر فطرت و صالح شأن 
شئ روان است و چيزي با جوهر ذات و با 
حركت ذاتي، به سوي بطالن ذات يا بطالن 

پس از بروز مرگ، . كند ت نميكماالت ذاتي حرك
مقامي كه براي روح حاصل شده، وجود مجرد از 

يق به جوهر انساني نشئة دنيا و حصول كماالت ال
است كه از طريق حركات ذاتي با افعال و اعمال 

تنزل از اين مقام . اختياري كسب كرده است
جوهري جز با موانع و اضداد ممكن نيست و اين 

گردد، زيرا آخرت خانه  كار در آخرت واقع نمي
اعداد و استعداد از خارج نيست بلكه خانة 

خرت خودكفا روح در آ ،بنابراين. است» استكفا«
اش كه همان  به ذات خويش است و كمال ذاتي

گردد  وجود اخروي است، از او مرتفع نمي
  ). 95 /2: 1378مدرس طهراني، (

  تحليل و ارزيابي .3ـ2
ديدگاه حكيم زنوزي درباره  ،بر اساس اين مباني

، از چند گفته معاد جسماني و تفسير روايت پيش
  .منظر قابل تبيين است

  مباني كاربرد) الف
. همة مواضع صدرايي در اين سخنان متبلور است

معلوم است كه حكيم جمود بر الفاظ ندارد و 
به معناي مكان نه را » مقيم بودن روح در مكانش«

مقام معنوي و درجة به معناي جسماني بلكه 
. داند وجودي برآمده از تغيير و تحول ذاتي مي

حركت جوهري نفس در دنيا، وجود رو به تجرد 
نفس بلكه روانه به سوي قلة تجرد، نقش اعمال 
اختياري در جوهر تكاملي نفس، توجه به عدم 
امكان رجوع مابالفعل به مابالقوه در تفسير 
رستاخيز، تفاوت سنخ دنيا و آخرت و موجودات 

هاي دنيوي و اخروي كه در دنيا  آن، تفاوت فاعل
متحرك بر اثر رفع نقص و نياز و به فعليت 

دهد اما در آخرت بر  ه اعمالي انجام ميرساندن قو
اثر خودكفايي و فعليت اعمال ايجابي و 

شود، برخي از مباني  بخش از او صادر مي ضرورت
 .است حكيم زنوزيمصرح و مضمر در سخنان 

مرحوم آقاعلي از كالم امام كه «: نويسد آشتياني مي
و اين بدن » روح در مكان خود مقيم است«: فرمود

شود، استنباط  بع نفس محشور مياست كه به ت
كند بر بطالن تنزل  كه كالم امام داللت مي  نموده

نفس از مقام شامخ خود جهت تعلق به بدن، چون 
تنزل نفس از مقام تجرد و قبول تعلق تدبيري، 
امري غير از تبديل فعليت به قوه و انقالب وجود 

و نفس، بعد از قطع عالقه، . به نقيض خود نيست
گردد و  شود و از ماده، مجرد مي فعل ميامري بال

شئ بالفعل و مجرد، به ماده و جهت قوه و 
و سر بطالن تناسخ از همين . استعداد رجوع ننمايد

  ).340: 1381آشتياني، ( »شود بيان ظاهر مي

  تكامل اخروي و مسئلة نجات) ب
اعتقاد به از سخنان حكيم مشهود است كه به رغم 

سبت به درجات ثبات روح در مكان خودش ن
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نزولي و امتناع برگشت به دنيا، ترفيع و تكامل 
و جوهر  ـ آن زدايي از به معناي كاستيـ  نفس

 ،بر اين اساس. داند فطري انسان را ممكن مي
هاي تيره و صور آزاردهندة اكتسابي نفس  هيئت

ساز  قابل زدايش است، اما نه با عامل و زمينه
ل و اسباب كه در دنيا اين عوام ذات خارج از

فقط يك چيز آنجا مؤثر است . خارجي كارساز بود
شده از نور توحيد و  و آن كماالت دروني حاصل

باشد  لوازم آن از قبيل نبوت، امامت و معاد مي
  ).96 /2: 1378مدرس طهراني، (

اين مباني نگرش را نسبت به انگارة نجات 
اهل نجاتند؟ مباني  مردم آيا همه. سازد دگرگون مي

ديني، ـ هاي عقالني كم معرفت نفس و آموزهمستح
حكيم راز مطلب  .بيند چنين فرضي را ناصواب مي

را با همين اختصار بيان كرده، اما تفصيل مبتني بر 
حركت جوهري و كاربست آن را در معرفت نفس 

فرض مسئله آنجا است كه اگر نور . گيرد پي مي
توحيد به هيچ وجه و به هيچ ميزان بر متن و 

اشي وجود كسي نتابيده باشد، آيا هماي حو
  سعادت و نجات بر سر او بال خواهد گشود؟

بر زنوزي پاسخ رهگشا و قابل تأمل حكيم 
كساني كه . مبادي قويم الهيات متعالي استوار است

خبر و به ارادة جزافي و رحمت  از اين مباني بي
گسيخته از حكمت مغرور باشند، هيچ منع و 

. كنند تا پاسخ مثبت دهند محظوري احساس نمي
اما حكيم به معناي واقعي در حكمت متعاليه قدم 

هاي آن، اقدام به  راسخ دارد و بر اساس آموزه
  .نمايد كاربست مباني در تحليل مستدل خود مي

كه برايشان اين نور نيست، رافع داخلي  كساني
از . ندارند، چنانكه رافع و مانع خارجي هم ندارند

شود و نه عذاب تخفيف  م رفع مياين كسان نه آال
حركت آنها بر گرد نفس دوري است و . كند پيدا مي

رسد و عذاب نيز بر همين  هيچگاه به جايي نمي
حركتي كه مبدأ، ). 96/ 2: همان(دوران داير است 

هاي نفس و متحرك  منشأ و محرك آن خواهش

خود نفس و غايت آن مطامع و مقاصد نفساني 
نفس مبدأ و مقصد  است جز چرخش دوراني

ديگري ندارد و خروج از آن و لوازمش رخ 
دهد، مگر اينكه ذات از دايرة وجود خود خارج  نمي

اما فرض آن . شود و تغيير جوهري به خود پذيرد
است كه متحرك مستكفي به ذات و از جانب ذات 
مانع و رافعي براي اين حركت نيست، بلكه بر 

رة اين عكس، ذات مبدأ حركت است و از داي
  .  شود، پس حركت دائمي است وجود خارج نمي

شناختي و  حكيم با اصول مستحكم هستي
ها، دليل مطلب را بيان  شناخت حقيقي از جهان

از آنجا كه اين گونه افراد طبيعتي غير از : كند مي
جهان مادي و طبيعي براي وجود خويش كسب 

اند و طبيعت مادي بالذات متحرك است، افق  نكرده
دي آنها باقي ماندن در سطح جهان طبيعي وجو

است و تجدد و تبدل به اين اعتبار، هميشه بر آنها 
از اين منظر، معلوم است كه چرا تبديلِ . دهد رخ مي

کّلما «: پيوسته، وصف پوست فروزان آنها است
). 56: نساء(» نضجت جلودهم بّدلناهم جلودا غیرها

قوم كه در طعام بزهكار از خورش زغلياني هم 
» البطون کغلی الحمیم کالمهل یغلی فی«دهد  روي مي

، در هر صعود و نزولش، نشانة صعود )46: دخان(
عذاب براي اعداد ملكات نفساني و نزولش نشانة 

بنابراين، از عذاب و دار . ايجاب نفس بر بدن است
شوند، زيرا برايشان امكان صعود  عذاب خارج نمي

. ست، وجود نداردبه نشئة باالتر كه نشئة رحمت ا
همچنين از آنجا كه برايشان مبدأ حركت خارجي و 
داخلي براي حركت صعودي نيست، پس حركت 

برنده از عذاب باشد وجود  مستقيم طولي كه بيرون
؛ مدرس طهراني، 326 :1381آشتياني، (ندارد 
1378 :2 /96 .(  

دو گروه كفار و منكران حق، چون به اين 
 ند واب دائم دچارحركت متحرك هستند، به عذ

همان چشيدن عذاب آنها غايت نهايي حركت 
سرمدي به شيوة تجديدپذير است و گذر از غايت 
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اند، معنا ندارد  نهايي كه به دست خود كسب كرده
مدرس طهراني، ؛ 320 /9 : 1410صدرالمتألهين، (

1378 :2/ 96 .(  
حكيم اين مطلب را غامض و همراه برهان 

رايج را قابل اعتنا و توجه بيند و شبهات  عقلي مي
روح بزهكار را در «دليلي كه در روايت . داند نمي

همين است كه  نيز كند معرفي مي» ضيق و ظلمت
سر به زير ) 12: سجده( قرآن کریمآنها به تعبير 

منظور رأس معنوي آنها يعني عقولشان  ؛اند شده
است كه نگون در نفوس امارة ظلماني و طبايع 

ها  منشأ اين تاريكي .باشد مي تنگ و تاريكشان
برخورداري طبايع از اضداد و تمانع و فشار است 

حكماي ديگر ). 97 /2: 1378مدرس طهراني، (
از آنجا «دارند؛  بر اين انگاره اتفاق نظر ه نيزمتعالي

كه آخرت دار قوه، استعداد و عالم اتفاق نيست، 
هرموجودي به ذات خود مستكفي است، ناچار 

و عقاب در نفس محشور در يوم  مبادي ثواب
نشور است و معذب و مبدأ تنعم، امري داخلي 

  ).341: 1381آشتياني، ( »است نه خارجي

 شفاعت ) ج

است، اما  قرآن کریمآموزة شفاعت از تعاليم اصلي 
مانند بسياري از اصول باورها، دچار تحريف 

منكران . مفهومي شده و سبب انكار آن شده است
دين مبين اسالم، در مبادي امكان و  اين اصل متعالي

وقوع شفاعت كه همان رسوخ نور توحيد در نهاد 
جميع حكما از مشايي «. اند انسان است، دقت نكرده

و اشراقي و كافّة اهل تحقيق از فالسفة يونان و 
و جميع متكلمان عامه و (متألهان دورة اسالمي 

معتقدند كه نفوس منكران مبدأ و معاد و ) خاصه
اح منغمران در شرك معاصي، در آخرت معذبند ارو

و آالم تابع عقايد و ملكات و صور و نيات حاصل 
از تكرر معصيت از مستحقان عقوبت الهي قطع 

اند كه مبدأ  شود و جميع آنها تصريح نموده نمي
عذاب اگر از عوارض غريبه روح و نفس معذب و 
متألم محسوب شود و جوهريِ نفس نباشد زائل 

و باالخره صاحبان اين نفوس به اهل  شود مي
؛ 319: 1382همو، (» پيوندند سعادت مي
  ).316/ 9 : 1410صدرالمتألهين، 

اند در برابر تأكيدات  برخي ديگر كه نتوانسته
وحي اصل شفاعت را انكار كنند، به تحريف مفهوم 

اند شفاعت گزاف و بر اثر  آن دست زده و پنداشته
موجب نجات  كند و عوامل خارجي بروز مي

شود، در حالي كه چنين نيست و شفاعت از  مي
گيرد و هر كسي  درونماية انسان سرچشمه مي

موجبات رحمت و «: گيرد مشمول آن قرار نمي
شفاعت، در باطن ذات انسان اخروي موجود است 
و نور توحيد و لوازم آن از نبوت و واليت از آن 

وحيد انسان معتقد به ت  شود كه جهت مبدأ واقع مي
و نبوت و واليت، در باطن ذات خود داراي 
نورانيت خاص حاصل از اعتقاد به توحيد و لوازم 

باشد كه رافع منشأ عذاب است و اين در  آن مي
صورتي است كه صورت منشأ عذاب در باطن، 
داراي اساس و بنيان محكم نباشد و به مرحلة 
... صورت و حقيقتي ذاتي و جوهري نگرديده باشد

منفي در آيات و روايات، عبارت است از شفاعت 
شفاعت حاصل از اسباب و علل اتفاقي موجود در 
سلسلة عرضيه و عالم دنيا و عقل صريح نيز چنين 

داند و شفاعت ثابت  شفاعتي را از محاالت اوليه مي
اند  مسلم كه امت اسالمي آن را تلقي به قبول نموده

و عقل نيز حاكم بر وجوب وجود آن است، 
عت حاصل از اسباب و علل ذاتي و داخل در شفا

موجب ... وجود شخص شفاعت شده است 
رحمت و نعمت اخروي در پاية اول اعتقاد است و 

باشد و  اساس كار، علم و عملِ متفرع بر آن مي
اعتقاد به توحيد حق، اصل و اساس رحمت 

و واليت كليه هيكل ) نه رحمانيه(است  رحيميه 
: 1382؛ همو، 342: 1381آشتياني، (توحيد است 

  ).217: 1360 ،؛ صدرالمتألهين259

  سرنوشت بدن؛ بدن خاكي. 3
چند فقره روايت مربوط به بدن پس از جدايي 
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نفس است كه حكيم آنها را هم جداجدا و هم با 
دال بر مطلوب خويش يعني روان شدن  ،همديگر

و البدن «: بيند بدن به سوي نفس در رستاخيز مي
و ماَتقذف به السباُع و الهو اّم . ا ُخلق منهیصیر ترابًا کم

کلته و مّزقته، کل ذلک في التراب  من أجوافها، مّما أ
محفوظ عند من الیعزب عن علمه مثقال ذّرة في ظلمات 

مدرس طهراني، (» األرض، ویعلم عدد األشیاء و وزنها
1378 :2/ 97.( 

  مباني. 1ـ3
كند  حكيم در اين رهگذر به هيچ مبنايي اشاره نمي

رود تا مدعا  و صرفاً با اتكا به ظاهر نقل پيش مي
ظاهر الفاظ بدون عرضه . را از روايت استنتاج كند

بر مباني عقلي ديني يا ساير متون قرآني و روايي، 
اين است كه بدن پس از جدايي نفس، تبديل به 

شود و اگر درندگان و حشرات از بدن  خاك مي
ماند و  وظ ميكسي تغذيه كنند، همه در خاك محف

پشتوانة اين . شود كنندگان نميجزو بدن تغذيه
اي در  انتهاي الهي است كه ذره مدعا علم بي

هاي زمين از احاطة دانش او بركنار نيست  تاريكي
  . داند و شماره و وزن اشيا را مي

  رهيافت. 2ـ3
شود،  ل به ظاهر و باطن ميئقا ،حكيم براي بدن

دد اما باطن حكم گر ظاهر بدن تبديل به خاك مي
. ديگري دارد و حافظ ودايع نفساني در خود است

اين ظاهر و باطن چندان مرز  ،در عين حال
و آنچه در درون باطن بدن است  مشخصي ندارند

كند و سبب تمايز ذرات  به ظاهر آن سرايت مي
بدن «: دشو خاكي بدن از ساير ذرات خاك مي

ين ا. ه از خاك برآمده بودكشود چنان خاك مي
تشبيه شايد به حسب صورت خاكي كه ظاهر 
انسان است باشد نه به اعتبار باطن كه اموري از 

. باشد دار نفس مي نفس در آن كامن است و وديعه
ها ممتاز  با اين ودايع خاك بدن از ساير خاك

اين احتمال هم روا است كه از همان طريق . است

كند  كه از خاك آفريده شد به خاك برگشت مي
  ).97: انهم(

آميز  هم براي حكيم مخاطره» محفوظ«واژة 
دهد همان برداشت او را تأييد  است و احتمال مي

منظور از محفوظ بودن با صفت تمييز باشد كه ! كند
ها  هاي نفس در وي از ساير خاك از ناحية نهفته
نفس مدبر وي قبل از مفارقت چون . متمايز است

به وديعه  فاعل قريب بدن بود، آثاري را در او
. شود گذاشته و همين ودايع سبب تمايز او مي

همچنين اتكا به علم الهي، همة ابهامات را برطرف 
سازد تا وي مضمون را داراي داللت صريح بر  مي

عدد اشيا و «فراز «: آورد مطلوب خود به شمار مي
ايماي نزديك به تصريح به » داند وزن آن را مي
همة اشيا و منظور از منظور از اشيا . مطلب ما دارد

وزن چيزي است كه اجسام و غير آن را شامل 
شود و وزن مقام اشيا به حسب وجدان و فقدان  مي

  ).  جا همان(وجود و عوارض آن است 

  تحليل و ارزيابي. 3ـ3
از نظر دستور زباني مشكلي كه متن روايت را به 
اضطراب كشانده، مورد توجه قرار نگرفته و بر 

كرد ظرف حفظ، تراب  د بيان ميمستدل الزم بو
 ،طبيعي است يا نزد خداوند؟ به عبارت ديگر

كه محفوظ  اجزاي مأكول يا اجزاي خاكي بدن ـ
ـ اجزاي عيني است يا صور علمي آنها؟ و  ماند مي

ظرف علم، جهان عيني است يا جهان علم الهي؟ 
 ،»كل ذلك«آيا اين اجزا با اشارة  ،از سوي ديگر

ت يا اجزاي اصلي؟ بديهي همة اجزاي بدن اس
  . اساسي است ياست هر كدام مواجه با مشكالت
تواند دال بر اين باشد  ايهام در الفاظ عبارت مي

، استكه منظور از ظرف نگهداري ظرف علمي 
زيرا در آن تأكيد بر علم الهي شامل بر ذرات، 

اما اگر ظرف حفظ . شماره و وزن اشيا شده است
يعت عيني و و نگهداري، همان صحنة طب

موجودات جسماني باشد، بايد فرايند طبيعي و 
سنت جارية الهي دربارة موجودات طبيعي، وافي 
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به تبيين و توجيه حفظ آن باشد و اتكا بر علم 
واجب يا ساير مبادي الهي بدون توجه به سنن و 
اسماي الهي در افاضة جود، همان پذيرش مبادي 

فلسفة ظاهرگرايان اشعري و از ساحت حكمت و 
 .الهي به دور است

عدد اشـيا و وزن آن را  « اينكه حكيم ادعا دارد
و روايت ايمـاي نزديـك   از در اين فقره »  داند مي

بر مطلوب او دارد، هيچ نشانة واضح لفظي صريح 
ي مؤيـد      آن را يا قرينة حالي، مقـالي، مقـامي و لُبـ

اگر منظور از محفوظ مانـدن خـاك   . كند تأييد نمي
گارة متكلمان باشـد، در قـاموس آنهـا    بدن همان ان

استناد به ارادة جزافي كـافي اسـت و آنـان منتظـر     
الزم نيسـت   ،بنـابراين . ماننـد  توجيه تعلقـش نمـي  

هاي توجيه حفظ  حكيم براي هموار كردن دشواري
نهفتن ودايـع نفـس در   «تراب بدن، دست به سوي 

اما اگر چنانكه مشهود است كه بر اثـر  . ببرد» خاك
نستن استناد به ارادة جزافي، در صدد جـدا  باطل دا

نمودن راه خود از آنان اسـت و بـه تحليـل سـنت     
  به چنين نظري شـده  قائلالهي در سير طبيعي بدن 

است، اين كار جز تحميل ذهنيت بر روايت چيزي 
كند و صرف همين اخـتالف برداشـت    را افاده نمي

متكلمان با وي، دليل واضح بر عدم داللـت الفـاظ   
تـر   جالـب . يت بر هيچ كدام از دو طرف اسـت روا

بـر  » وزن«اينكه در همين موضع، تفسير و تطبيـق  
، تأييـد ديگـري بـر ايـن     »وجدان و فقدان وجـود «

مطلب است كه حكـيم ذهنيـت خـود را بـر مفـاد      
  . دكن روايت تحميل مي

  سرنوشت بدن؛ بدن طاليي. 4
: »و إّن تراب الروحانیّین بمنزلة الذهب في التراب«
كيم با حساب احتماالت، مردد به بيان اين فقره ح
از سويي شايد مراد از روحانيين نفوس : پردازد مي

. عادل مقدس باشد كه همان اصحاب يمين هستند

فقط اين پاكان ذرات بدنشان مانند ذرات طال در 
گردد، نه نفوس  ماند و با آن ممزوج نمي خاك مي

 اما وضعيت. باشند شقي كه اصحاب شمال مي
پوسد و  مقربان هم معلوم است كه پيكرشان نمي

وي اين ادعا را مستند به . ماند سالم باقي مي
مشاهدة خود از پيكر منسوب به شيخ صدوق در 
سرداب آرامگاه ري، پس از وقوع سيل و آشكار 

  .داند شدن جسد مي
دارد،  احتمال ديگر كه حكيم را به ترديد وامي

بدن كل بشر عبارت بعدي است كه صريحاً خاك 
: نمايد سان جدا ماندن طال از خاك، اعالم مي هرا ب

فیصیر تراب البشر کمصیر الذهب من التراب اذا غسل «
  ). 94: همان(» بالماء

 مباني   . 1ـ4

حكيم چند اصل در حكمت الهي را بر پشتوانة نظر 
. اصل اول استحالة تناسخ است. افزايد خود مي

كند نفس خاص  يچنانكه استحالة تناسخ ايجاب م
جداشده از بدن به بدن ديگري تعلق نگيرد، 

كند اجزاي بدن محفوظ باشد تا  همچنين اقتضا مي
آن هم اجزايي كه . نفس ديگري به آن تعلق نگيرد

تخصص به ودايع و آثار نفس خاصي دارد، ممكن 
. نيست مادة متحرك به سوي نفس ديگري باشد

عرضي دومين اصل، يعني بطالن تعلق دو صورت 
متباين به مادة خاص، مانع قابليت تعلق نفس ديگر 
به بدن به عنوان مادة متخصص به صور ودايع و 

سومين اصل بر محوريت . مانده است آثار باقي
كند هر  گرايانه متمركز است و اقتضا مي بينش غايت

غايتمند در نظام كلي وجود به غايت خاص خود 
خرت نائل شود و اگر بدن به نفس خود در آ

نپيوندد و جذب نفس ديگري شود، از غايت خود 
بازمانده، پس الزم است در طبيعت حفظ شود و 

  ).98: همان(سپس به غايت برسد 

  رهيافت. 2ـ4
حكيم در اين دو فقره، حق به جانب، استدالل را 
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اين مانند صريح در آن «: بيند به استنتاج نزديك مي
ز كه در بدن بعد ا ،چيزي است كه ما گفتيم

مفارقت نفس، ودايعي از آثار نفس به حسب ذات 
و ملكات اصلي و مكتسب از اعمال و افعال 

ها  با همين ودايع بدن، از ساير بدن. وجود دارد
ها متفاوت  تمايز دارد و خاكش از ساير خاك

همانند صور  ،باشد زا مي اين آثار اختصاص. است
جزيي خاص براي ماده كه با آن صور تصور يافته 

پس در اينها اموري زايد بر ترابي بودن . تاس
ه در طال صورت خاص زايد بر كچنان. هست

مرتبة صور عنصري وجود دارد كه آن را نوع 
تر و متمايز از ساير انواع ساخته  خاصي كامل

يافته به ودايع  بنابراين بدن خاص اختصاص. است 
و آثار، از سوي نفس مخصوص، ممكن نيست 

نفس ديگر بشود، همان طور مادة متحرك به سوي 
كه نفس جزيي جداشده از بدن به بدن جزيي 

گيرد و در مباحث تناسخ اين  ديگر تعلق نمي
زيرا مادة خاص، دو صورت  ،مطلب معلوم است

اين تراب نزد . كند متباين عرضي را قبول نمي
ماند، به  اي پنهان نمي كسي كه از علم او مثقال ذره

غايتمند را به غايت حسب نظام كلي وجود كه هر 
  ).جا همان( »رساند، محفوظ است مي

  تحليل و ارزيابي. 3ـ4
 ،»اذا جاء االحتمال بطل االستدالل«به حسب 

ترديد در مفاد روايت آن را از افادة مقصود اثبات 
تراب «به حسب جملة . دارد منظور بازمي

فقط برخي ابدان از خاصيت طاليي  »...الروحانيين
كه اگر هم فرسوده شوند، حفظ برخوردار هستند 

اي به آن  شوند اما دربارة ساير ابدان هيچ اشاره مي
نشده و مستدل با زعم خود به ياري روايت 

  »...تراب البشر«اما به حسب جملة . پرداخته است
بدون استثنا از خاصيت طاليي  ،همة ابدان
اگر هم از راه جمع داللي، اعم بر . برخوردارند

وايت وافي به بيان وضعيت اخص حمل شود، ر
توان آن را در مسير  حشر ساير ابدان نيست و نمي

  .كامل ديد ،پردازي نظريه
استحالة تناسخ دربارة تعلق نفس به بدن 
ديگري، به دليل رجوع مابالفعل به مابالقوه است 

به فعليت رسيدن دوباره و چندبارة صورت اما در 
بدن بالقوه زيرا ماده  ،آيد بدن، اين مشكل پيش نمي
هايي كه يكي پس از  است نسبت به صورت

كند، بنابراين قياس بدن با نفس،  ديگري كسب مي
اينكه ودايعي در بدن باقي . الفارق است قياس مع

بماند و او را به حد فعليت دائم رسانده باشد و به 
شده باشد، مضاف بر اينكه » طاليي«تعبير وي 

ه به صرف ادعا و تكرار مدعا است، مصادر
زيرا پيش از آنكه اثبات شود  هست،مطلوب نيز 

آيا نفس چنين است تا به وقوع تناسخ بينجامد، با 
  ! چنين استكه تكيه بر امتناع تناسخ، استنتاج شده 

اگر بدن به فعليت كامل رسيده  ،گذشته از اين
مانده صوربالفعل براي او هستند و  و ودايع باقي

شوند،  مكرر مي مانع قابليت براي نفس ثانوي و
 ،سازي شرايط حركت معنا ندارد دوباره با فراهم

زيرا  ،بدن شروع به حركت كند... مثل باران و
پس . گيرد نه از بالفعل حركت از بالقوه نشأت مي

بايد حشر آنها دفعي به سوي بدن باشد نه از 
تر، تعطيل در  از همه مهم. طريق تدريج و تحريك

الهي راه ندارد و  افاضه و امساك جود در ساحت
بدني كه قابليت تصور به صور ديگر را دارد چرا 

هاي مكرر از  هايش به فعليت با تبديل قابليت
  ؟به غايت نرسد ،طريق نفوس مختلف

تشبيه تعلق نفسي ديگر به بدن خاكي به تعلق 
 نيزدو صورت موازي و در عرض يكديگر به ماده 

ن بر فرض كه نفس از بد .چندان مستقيم نيست
جدا شده و به آخرت منتقل گشته و به معناي 
واقعي مرگ رخ داده باشد، بقاي تعلق نفس به اين 
بدن دنيوي چه معنا دارد تا بتوان آن را مانع تعلق 

  ؟شده دانست نفس ديگر به بدن خاك
گروي نيز در اينجا دچار ابهام  مبناي غايت

است، زيرا بدن به غايت خود از طريق نفس 
ندارد هنوز در حالت انتظار دوباره  رسيده و معنا
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حكيم خود بهترين تصوير از مراتب طولي . بماند
 كردهبدن را براي رسيدن به غايت عقلي تصوير 

جسمانیة «اين مراتب بر اساس مبناي . است
بدن را از خاك تا افالك و  ،»الحدوث روحانیة البقا

از فرش تا عرش، از طريق نفس به غايت اعالي 
صور نفساني، معاد صور «: ه استعقلي رساند

صور طبيعي است  معاد معاد، و صور عقلي طبيعي
و معلوم نيست ، »262 /9 : 1410صدرالمتألهين، (

چرا كسي كه حركت جوهري را براي صيرورت 
داند، قائل به  تمام اجزاي جهان طبيعي ضروري مي

توقف اين حركت براي بدن به عنوان اجزاي 
  شود؟  مي» طاليي«

حكيم كاوي  با همة تعمق و ژرف ،تيجه اينكهن
در متون ديني، دليل اعراض او از اصولي طهران 

كه به آن معتقد است روشن نيست، به ويژه با همة 
آيا . ابهامي كه در اين فقره از روايت وجود دارد

تواند همة بار معنايي مقصود  اين تمثيل مجازي مي
نگه  او را نشان دهد؟ چرا سنت الهي بر جامد

داشتن اجزاي بدن و توقف فيض مستقر شده، با 
اينكه اجزاي بدن همان عناصر طبيعي است و در 
طبيعت استعداد و قوة مستمر براي تكامل مستمر 

چرا ؟ و استفاضه از جواد مطلق فراهم است
اجزاي بدن نسبت به ساير اجزاي عنصري مانند 

  ثابت است؟  ،طال
مطلوب  مباني حكمت الهي با ،به هر صورت

و مفادي كه از اين روايت، به ويژه اين  زنوزي
مگر كمك از  ،كند، ناسازگار است فقرات قصد مي

خزانة ظاهرگرايان و استمداد از ارادة جزافي در 
اي  قلمرو ساحت منزه افعال الهي باب چاره

امكان ندارد اجزاي بدني، مثل عنصر «؛ بگشايد
اجزاي  طال، خود عنصري مستقل و متمايز از ديگر

چه آنكه مجمو ع اجزاي ، ترابي و خاكي باشد
بدني در مقام تعلق صورت انساني، ماده و هيوال و 

خود به خود امري  ،هر مادة متعلق صورت
المتحصل و مبهم و متحد با صورت است و خود 

اي مستقل  در نظام وجود، امري جدا و مقوله

باشد و بعد از به هم خوردن  ازصورت نمي
و تفرق اجزا، مطلقاً مادة نفس صورت بدني 
شود، چون تحول ماده به صورت  محسوب نمي

انساني امري اختياري نيست بلكه تحول ماده به 
صورت انساني، امري طبيعي و از ضعف وجودي 
نفس و بالقوه بودن آن به حسب وجود ابتدايي 
ناشي است و عروض موت نيز معلول قطع عالقة 

موت چيزي غير از باشد، بلكه  اختياري نفس نمي
حصول كمال و رسيدن نفس به غايت وجودي 

نيازي نفس از ماده حكايت  و از بي نيستخود 
اي  لذا نفس متقوم به بدن نيست و هيچ ماده .دارد

دخيل در حقيقت صورت نيست و نوعيت نوع، 
باشد و نفس، در كسب  به صورت تمامي آن مي

فعليات و نيل به غايت وجودي خود از ناحية 
حوالت جوهري و استكماالت ذاتي و طبيعي و ت

اتحاد با علت تمامي و غايت وجودي، از بدن 
نيازي طبيعي و قهري و  شود، آن هم بي نياز مي بي

اگر مادة بدني باقي باشد، بايد متحدالوجود با 
صورت نفساني باشد، اگر چه اين صورت مبدأ 
تحصل بدن، مرتبة نازل نفس باشد و از آنجا كه 

بدني، از ناحية قطع عالقة نفس منحل هيئت 
شود و هر جزيي در محلي جدا از جزء ديگر  مي

گيرد، تفرق اجزا، دليل بر بطالن ماده است  قرار مي
و بقاي هر جزء با حفظ ماده بودن آن جهت نفس، 
 »بايد داراي صورتي مجزا از جزء ديگر باشد

  ). 339: 1381آشتياني، (
ق بر حكيم وارد همة الزاماتي كه در سخنان فو

ي است كه در رابطة نفس و بدن ا يناست، طبق مبا
. كند النفس از آن دفاع مي پذيرفته و در معرفت

تركيب اتحادي نفس و بدن و شرايط الزم براي 
پيدايش اين گونه تركيب، حكمت موت و كيفيت 
بروز آن، حركت جوهري و استمرار آن بر 

ر بودن جزءجزء اجزاي عالم مادي و استثناناپذي
هيچ موجودي در عالم طبيعت از آن، اهم مباني 

پردازي در چنين  متعالي است كه وي با نظريه
چارچوبي، از حكماي راسخ در حكمت متعاليه 
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  .شود محسوب مي

  فرايند جمع و انتقال . 5
فیصیر تراب البشر کمصیر الذهب من التراب إذا غسل «

اب کل بالماء و الزبد من اللبن إذا مخض، فیجمع تر
  . »قالب إلی قالب ینتقل بإذن الله القادر إلی حیث الروح

پس از آنكه وضعيت پيش از بعث اين گونه 
ترسيم شد كه ذرات خاكي و عناصر بدن انسان بر 
اثر ودايع نهفته در آن مانند ذرات زرين نسبت به 
خاك هستند و مستند به علم و قدرت الهي 

رة آنها باشند، براي گردآوري دوبا محفوظ مي
مجراي طبيعي و مستند به علل و تدريجي ترسيم 

به اين كيفيت كه باران نشور بر زمين  ؛گشته است
دمد و مانند مشك  بارد و زمين مانند بهار برمي مي

خورد و با اين  ماست براي گرفتن كره تكان مي
شيوه خاك طاليي بدن از ذرات خاك، مانند كره 

ت گردآمده در شود و اين ذرا از ماست تصفيه مي
آيد و به اذن خداوند قادر به سوي  قالبي گرد مي
  .شود روح روان مي

  مباني. 1ـ5
آميز اين روايت براي  حكيم خود از روند حيرت
كند  طلبد اما تالش مي اثبات مطلوب كمك مي

رازگشايي كند و در اين راستا مبادي متعالي نزول 
رحمت وجود و افاضة جود و غايت آن را با 

تلخيصي . سازد نشان مي ل نسبي خاطرتفصي
به هدفمند به اثبات مطلوب از كاربرد مباني متعالي 

  . است شرح ذيل
در ترتيب  »امكان اشرف« كارگيري قاعدة بهـ 

هيولي اولي بدون بروز طفره   فيض از مبدأ اول تا
  در وجود، 

رعايت تناسب علت و معلول در سلسلة ـ 
  الت، وجود در واجديت موجودات بر كما

  تداوم افاضة تدريجي و تجددي بر قوةـ 
با رعايت  و بدون توقف در حد خاص ،صرف

  ،)99: همان(ترتيب منطبق بر قاعدة امكان اخس 

  تجدد افاضه اما نه تجدد دوري، ـ 
نفي تركيب اعتباري و انضمامي و رابطة حال ـ 

و محل در رابطة نفس و بدن و تأكيد بر تركيب 
  ق حركت جوهري،اتحادي حاصل از طري

بساطت جعل در وجود حركت ذاتي و  ـ
  متحرك بالذات نه جعل تركيبي،

رو به ضعف گذاشتن حركت در سلسلة  ـ
صعودي و قوت گرفتن ثبات براي ورود به عالم 

  امر داراي ثبات مطلق، 
حركت بالذات بر تمام دنيا با كليت  ـ شمول

اش و چه  چه موجودات آسماني ،وجودش
  ، )100: نهما(اش  زميني
غايتمندي هر متحرك بالذات به سوي غايت ـ 

به  ،مند بالذات و تماميت غايت نسبت به غايت
دليل بروز حركت براي حصول استكمال وحدت 

  غايت و فاعل براي هر متحرك، 
تعيين غايت نهايي بر اساس تقسيم ـ 
ها به عدم خروج از نوع خود و خروج به  متحرك

ط يا بشرط ال بودن از به دليل البشر ،نشئة اعلي
  ، )101: همان(اتحاد با فعليت مافوق 

طولي و   ـ تعيين غايت اعلي براي حركت
اعلي از دنيا، آخرت؛ از : ها با اين معيارها متحرك

حركت طولي، ثبات به حسب طول؛ از متجدد، 
ثابت؛ از ماده، تجرد؛ از نفس، عقل؛ از انفصال، اتحاد؛ 

  و از جهل، علم از بسط، قبض؛ از موت، حيات 
رت به عنوان غايت حركت كليت تعيين آخـ 
  دنيا
تناسب وجود اخروي هر موجود با وجود  ـ

  ).102: همان(خاص خويش 

  رهيافت . 2ـ5
از همة مباني در تطبيق نتايج بر حركت نفس و 

 :شود بدن اين بيانات نتيجه مي

بدن يا خاكي كه بدن نهايتاً به آن تبديل ) 1
است كه به وسيلة ودايع و آثار شده، امري شخصي 
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جامانده از نفس به حسب ذات و ملكاتش، از  به
اين بدن نيز به سوي نفس به . ساير اشيا ممتاز است

ترين غايت به دليل  عنوان غايت اعلي و نزديك
نفس برايش، در حركت ) مابه الوجود(فاعليت 

است تا اينكه به او متصل شود و شخصش 
ودي آخرتي شود، بعد از پذير شود و موج تماميت

: اينكه دنيوي بود و زنده شود بعد از اينكه مرده بود
» به راستي كه دار آخرت همان دار زنده است«
، و عالم و ناطق گردد بعد از اينكه )64: العنكبوت(

» انطقنا الله الذی انطق کل شئ«: جاهل و صامت بود
  ).102: 1381آشتياني، ) (65: ؛ يس21: فصلت(

نفس نسبت به بدن بعد از مرگ نيز نقش ) 2
كند، نفس بعد از مفارقت نيز فاعل بدن  تغيير نمي

ايفاي اين نقش فقط با . و متصرف در آن است
از آنجا كه نفوس كوني  .برقرار است ياندك تفاوت

جزيي از قواي نفس كلي الهي است، پس وقتي 
شود و  گردد به همان نفس كلي متصل مي قبض مي

پيوندد، به گونة پيوست معلول به  به عالم او مي
كند،  و به معلول رجوع مي ،علت و جمع با آن

رجوع فرع به اصل و ورود رقيقت در حقيقت 
اي صرف كه داخل در نفس  خويش اما نه رقيقه

جهت فاعلي خارجي  ،از اين رو. كلي باشد و بس
آيد،  مدبر بدن به شمار مي ،براي تربيت نفس كلي
مفارقت چنين بود، تنها با  همان طور كه قبل از

تفاوت قبض بعد از مرگ و بسط قبل از آن 
  ). 103: همان(

غايت . همان فاعل آن است ءيغايت هر ش) 3
حركت بدن بعد از جدايي نفس، وصول به همان 
نفس است، چنانكه حركت آن در ابتداي 

 ،بنابراين. استعدادهاي اكتسابي همان نفس بود
رت همان جزئي خاك هر جزء بدن به سوي صو

كند،  كه از آن به خاك تنزل كرده بود، حركت مي
پس از  ؛هاي آنها باقي است زيرا شخص صورت

اتمام دوبارة صورت اعضا، بدن به حركت 
 .آيد تا به نفس متصل شود درمي

تعلق نفس به بدن بعد از مرگ باقي است ) 4
طرفه و ايجابي است و بدن  تعلق فقط يكاين اما 

ز مرگ، براي نفس هيچ اعدادي را قبل ا برخالف
همين عالقة ايجابي مصحح بقاي . آورد فراهم نمي

بدن مقربان به همان صورت اوليه در قبر است و 
رجوع نفس به بدن در قبر دنيوي براي سؤال و 
برگشت آن از قبر به برزخ، نزع و توفي ناميده 

شود، زيرا بين بدن و نفس اتحاد اعدادي  نمي
سؤال و جواب با اينكه . شده استدنيوي برقرار ن

گيرد از مقامات آخرت و  در قبر دنيوي انجام مي
هاي بسياري  گزارش .آيد منازل آن به شمار مي

وجود دارد كه از قبور نفوس شقي اشتعال مشاهده 
  ).104: همان(اند  شده و مردگان زنده شده

، »اهللا القادر فينقل باذن«در فقره زنوزي ) 5
بيند و  ر مدعاي خود ميبرا صريح فرايند انتقال 

است بدن در نشئة آخرت به سوي اتصال معتقد 
  ).105: همان(است  در حركتبه روح 

  تحليل و ارزيابي. 3ـ5
مبادي مورد استناد حكيم در اين بخش، همه از 
مبادي مستدل در حكمت متعاليه است و جاي 

مهم آن است كه . شك و شبهه در آن نيست
نتايج منطقي و توابع مترتب بر  توان از چگونه مي

اين مباني به عنوان مقدمات استدالل، راه 
توفيق حكيم در اين . دگرديسي را هموار ديد

نمايي  چرخش، معطوف به آراستن و استحكام
نظريات كالمي با اين مباني است، نه نوآوري در 
فضاي حكمت متعاليه يا تأسيس نتايج بديع بر 

  .مقدمات و مبناي مشترك
همة تأكيد بر فراگير بودن حركت بر  با

جزءجزء عالم دنيا و شمول اين قانون بر بدن بعد 
از جدايي نفس، تهافت آشكاري در سخنان بروز 

اي كه بدن را از سويي  است، به گونه نموده 
داند و از سويي با استناد به وقايع  متحرك مي

آن را بعد از  ،صدوقشيخ شخصي مانند كالبد 
اگر  .كند نخورده اعالم مي و دست چند قرن ثابت
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بندي خود بدن مقربان را استثنا  چه در تقسيم
 ؟بردار است فرموده، اما آيا قواعد عقلي تخصيص

 نيزوانگهي در انتساب بدن به شيخ صدوق 
ترديدهايي وجود دارد و احتمال تدفين شخصي 
ديگر نزديك به زمان وقوع حادثه، در آن مكان 

  ).260: 1379و، هم(عمومي وجود دارد 
انگارانه نفس براي بدن و به  نقش غايت

وحدت رسيدن فاعل و غايت از اين منظر، با 
توجيهات عقلي به جاي خود محفوظ، اما آيا نفس 
غايت نهايي بدن است يا غايت مياني؟ گويا حكيم 
بين اين دو تفاوتي ننهاده و آخرت را با دنيا بدل 

غايت  ،فرمودچنانكه در مباني تصريح . كرده است
بدن نفس و غايت نفس عقل است و عقل نيز به 

اكنون . غايت الوهي اسمايي يا ذاتي مجذوب است
ي رستاخيز اگر نفس غايت حركت بدن به سو

هنوز بدن به غايت است، با تحقق اين وصل، آيا 
ميانه رسيده و چه هنگام به غايت نهايي خواهد 

ودي با همة تأكيد بر اتحاد وج ،رسيد؟ وانگهي
با اين تصوير او از  ،نفس و بدن در دنيا و آخرت

پيوست غايتمند و غايت، اين تركيب اتحادي در 
دنيا جاي خود را به تركيب انضمامي اعتباري بعد 

  .است دادهاز مرگ 
هايي براي  در متن روايت چنين پيچيدگي

ها و  غايتمندي بدن وجود ندارد و اين ذهنيت
است كه از عباراتي ها يا مباني پيشين  فرض پيش

جويد كه قابليت و انعطاف چنين  استمداد مي
  .هايي را ندارد برداري بهره

به حكمت بروز مرگ  زنوزي ديدگاهدر 
ترفع نفس از ماده و رسيدن . توجهي نشده است

شود و از  خود منجر به ترك بدن مي ،به حد كمال
شود، چنانكه  اين انقطاع قهري به مرگ تعبير مي

من مات فقد قامت «: وس تعبير شدهدربارة نف
تداوم رابطة نفس و بدن بعد از مرگ و . »قيامته

نزول از عالم برزخ به دنيا ولو با استمداد از صقع 
نفس كلي، به معناي عدم بروز موت و ادامة حيات 

دنيوي است و تفاوت در كم و كيف اين رابطه به 
اين قبض  زيرا ،قبض و بسط، چندان مؤثر نيست

در دنيا نيز بر اثر ضعف و قوت نفس  و بسط
  .كاهش و افزايش دارد

غايت هر شيء اگر هم فاعل باشد، فاعل 
زنوزي نفس را . الحركة مابهاست نه  الحركة مامنه

واسطة مرور فيض از نفس كلي به بدن به شمار 
آورد، بنابراين، اگر غايت باشد غايت مياني است  مي

غايت نهايي به پس بايد براي رسيدن به . نه نهايي
حركت خود ادامه دهد و از طريق نفس جزئي به 
نفس كلي متصل شود و اين نياز به تبديل جوهر و 
حركت ذاتي دارد كه در آخرت چنين حركتي معنا 

هاي ابتدايي پس از حصول  تشبيه به حركت. ندارد
. است جسمانية الحدوثاستعداد خروج از مبناي 

رتبه حضور دارد و  نفس با تنزل در مقام بدن در هر
» النفس كل القوي«معناي تركيب اتحادي و آموزة 

اما بعد از مرگ اين تنزل وجه . همين است
صحيحي ندارد و به معناي رجوع بالفعل به مابالقوه 

صورت هر جز باقي است يعني چه؟ كجا و . است
چگونه؟ اگر باقي است چرا تبديل به خاك 

كند و از  مي شود؟ چرا با تركيبات ديگر شركت مي
  ...پذيرد؟ و آنها صورت مي

هيچ مستندي براي تعلق نفس به بدن دنيوي و 
رجوع آن به قبر دنيوي براي پرسش و پاسخ از 
روح ارائه نشده است، جز استناد صرف به 
مشاهدة اشتعال از برخي قبور يا زنده شدن برخي 

دادن اين وقايع،   اما در كيفيت رخ. مردگان
هم ممكن است و دليل برگشت هاي ديگري  گونه

روح به دنيا نيست بلكه ممكن است از باب تمثل 
 /8 : 1410صدرالمتألهين، (ارواح در دنيا باشد 

ديدن  ويا از باب ارتقاي ديد بينندگان  )317
نه تنزل روح و ورودش به دنيا و تعلق به  ،برزخ

  .بدن خاكي
تواند اشاعره و ظاهرگرايان را  آيا اين ادعاها مي

ز گرفتاري به معضالتي رها سازد كه در رأي به ا
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رجوع روح به بدن دنيوي در آن گرفتارند؟ اگر 
چه ظاهر برخي اخبار اين است كه روح به قبر 

شود، اما اين همان بيان  دنيوي برگردانده مي
متشابه در اخبار است كه حكيم متضلع نبايد با 
ه شيوة ظاهرگرايان در اين دام واقع شود و اين گون

آميز، هم رجوع را به دنيا بداند و هم آن را  تناقض
  .از منازل اخروي به شمار آورد

حكيم  فرايند انتقال را مشخص نكرده و به تبع 
متن روايت كه به نوعي حركت تدريجي و فراهم 
شدن استعداد تصريح شده، اعتماد كرده است، 

بهره نيست و با  گرچه عبارات روايت از آشفتگي بي
اذن و قدرت الهي، كفه به نفع ارادة دفعي  تكيه بر

بدون دخالت عوامل و اسباب تدريجي طبيعي، 
كند كه در آن از حركت جوهري بدن به  سنگيني مي

منظور آماده شدن براي اتحاد وجودي با نفس 
خبري نيست و حكيم مكرر در مكرر به حركت 

  .كند جوهري بدن بدون نفس تصريح مي
يت بسيار واضح، بدون بنا به فرض كه مفاد روا

الصدور و  قطعيابهام و از حيث سند و داللت، 
، چرا اين همه چون ومبرا از باشد و  الداللة قطعي

نزد ارباب  ،اما اگر شائبة تناقض با عقل داشته باشد
علوم ظاهري و نقلي از حيز انتفاع خارج است، 
چه رسد به صحنة باورها كه در آنها باور قطعي 

توان اين گونه به  چه اعتمادي مي با ؛مطلوب است
حكم و قانون حركت قابل « نقل استناد جست؟
گويا مرحوم آقاعلي . باشد تخصيص نمي

تخصيص به دليل عقلي خواهند با دليل نقلي  مي
حديث  آن هم خبر و و آن هم خبر واحد ،بزند

: 1381آشتياني، ( »ظاهر در مطلوب او نه نص
  ).255: 1379؛ همو، 345

  گيري تيجهنبحث و 
استناد به روايت براي پشتيباني نظريه، به ويژه در 

مسئلة معاد، امري مطلوب بلكه ضروري است، 
برداشت از آن با قواعد عقلي منوط به اينكه 
رغم  حكيم آقاعلي مدرس، علي. هماهنگ باشد

تضلع در مباني عقلي، در نهايت به سوي 
و از هنجارهاي  نمودهظاهرگرايان طي مسير 

اشت از ظاهر متون ديني و اصول حاكم بر برد
برداشت . است باورهاي اصلي دين اغماض نموده 

او از روايت، براي تأييد نظرش دربارة معاد بدن، 
و  هاي فراوان، ابهامات متعدد دچار نارسايي

برخي از اينها كافي است كه . كرر استمتنافيات م
نظران از نظرية او را  اعراض حكيمان و صاحب

اگر چه سعي اجتهادي او راه تكاپو . ه سازدتوجي
تر هموار و سبب  را براي رسيدن به نظر مرغوب

ها و جالي روش پردازش به  صيقل دادن استدالل
  .شود باورهاي اصلي دين مي
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