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چکیده
مسئله تجسم اعمال یکی از مباحث مهم پیرامون معاد است که در آموزههای دینی مورد اشاره و تاکید
قرار گرفته است و اندیشمندان بسیاری اعم از متکلمان ،فیلسوفان و عرفا درباره آن سخن راندهاند.
در این میان ،عرفان و حکمت صدرایی به وجود رابطه عینی و تکوینی ،میان اعمال انسان با ثواب و
عقاب باور دارند .پژوهش حاضر با مبنا قراردادن دیدگاه سیدحیدر آملی بهعنوان نماینده عرفان و
حکیم سبزواری بهعنوان نماینده حکمت متعالیه ،به شیوه توصیفی  -تحلیلی ،درصدد کشف
شباهتها ،تفاوتها و میزان تأثیرپذیری حکمت متعالیه از عرفان است .در پایان این نتیجه
بهدستآمده است که چیستی و چگونگی تجسم اعمال ،از منظر هر دو اندیشمند بیانگر یک حقیقت
است و دیدگاه حکمت متعالیه ،قسیم دیدگاه عرفانی نیست .آنچه مسلم است ،عرفان در تقریر این
قاعده بر عینیلت و حضور اعمال انسان در مراتب وجودی ،بهصورت بالفعل اشاره دارد و حکمت
صدرایی با تقریری برهانی و نوآوریهای عقالنی ،بر علیلت و ظهور ملکات نفس در مراتب مختلف
وجودی تأکید میکند.
کلیدواژهها :تجسم اعمال ،تناسخ ملکوتی ،ملکوت اعمال ،سیدحیدر آملی ،مالهادی سبزواری
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مقدمه

باور به معاد یکی از اصول ضروری مشترک میان تمام ادیان الهی است و در همین
راستا مسئله تجسم اعمال بهعنوان یکی از مهمترین مباحث مربوط به آن قلمداد
میشود .این نظریه عالوه بر ایفاء نقش بنیادی در پاسخگویی به شبهات و پرسشهای
مهمی همچون مسئله خلود ،دارای نتایج مهم دیگری در حوزههای تربیتی ،تفسیری
و اصولی است؛ و درعینحال از جملۀ بحثبرانگیزترین مسائل مطرح شده در حوزه
نظریهپردازان آن معتقدند.
تجسم اعمال یکی از سه نظریه اصلی مطرح شده در پاسخ به اساسیترین پرسش
پیرامون معاد ،یعنی چگونگی تحقلق پاداش و عذاب اخروی و از طرفی رابطه اعمال
انسان با مکافات آنهاست .در پاسخ به این پرسش ،دانشمندان مسلمان باتوجهبه منبع
دستاول در مباحث معاد ،یعنی آیات قرآن کریم و روایات ،سه مبنا را اتخاذ کرده و
به تفسیر و تأویل آن دو پرداختهاند .صاحبان اندیشه در مبنای نخست ،قائل به اعتباری
بودن رابطۀ میان اعمال و جزاء اخروی آن و طبق مبنای دوم یعنی تجسم اعمال ،به
تکوینی و حقیقی بودن آن ،و در نظریه سوم ،به جمع بین اعتباری و حقیقی بودن
روابط و نتایج اعمال انسانی ،قائلاند .در این میان ،عرفان و حکمت صدرایی در دسته
دوم قرار میگیرند .این در حالی است که یکی از چالشهای پیشروی حکمت متعالیه
بهعنوان یک نظام عقالنی مستقل ،میزان تأثیرپذیری و در مقابل نوآوری نسبت به
مسائل مشترک با مکاتب دیگر ،بهویژه عرفان است.
در همین راستا پرسشهای اصلی پژوهش حاضر عبارتاند از:
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 .۱دیدگاه سیدحیدر آملی بهعنوان نماینده عرفان نظری درباره چیستی و چگونگی
تجسم اعمال چیست؟
 .۱دیدگاه حکیم سبزواری بهعنوان نماینده حکمت متعالیه درباره چیستی و
چگونگی تجسم اعمال چیست؟
 .۵نکات اشتراک و اختالف میان این دو دیدگاه کدام است؟
در راستای پاسخ به پرسشهای یادشده تالش میشود در گام نخست ،آراء
عرفانی سیدحیدر آملی بهعنوان نماینده عرفان شیعی و در گام دوم ،دیدگاه مالهادی
سبزواری بهعنوان نماینده حکمت متعالیه صدرایی ،مورد تبیین و تحلیل قرار گیرد و
سرانجام شباهتها ،تفاوتها و میزان همخوانی این دو قرائت تبیین گردد.
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پیشینه بحث

در میان پژوهشهایی که تاکنون پیرامون تجسم اعمال انجام شده است مواردی یافت
میشود که به طور ضمنی با مسئله پژوهش حاضر مرتبط است .برخی از مهمترین
این پژوهشها به شرح ذیل است:
 .۱تبیین تجسم اعمال بر اساس نظریۀ «اضافۀ اشراقی» مالصدرا ،نویسندگان:
محبتی ،مریم؛ کهنسال ،علیرضا؛ جوارشکیان ،عباس؛ مجله :حکمت اسراء ،تابستان
 ،۱۵۷۰ش  ،۱۰صص .۱۱۵ - ۷۵
 .۱تجسم اعمال و ملکات نفس از نگاه عرفاً ،نویسنده :اسد علیزاده ،اکبر؛ مجله:
عرفان اسالمی ،پاییز  ،۱۵۷۵ش  ،۱۱ ،۰۱صص .۱۵۵ - ۱۵۷
 .۵تحلیل نظریۀ صورت ملکوتی در تجسم اعمال ،نویسندگان :سنجری،
غالمعلی؛ مهرآوران ،محمود؛ مجله :پژوهشهای اعتقادی کالمی ،زمستان ،۱۵۷۹
ش  ،۵۱صص .۱۰۰ - ۱۱۷

 .۰تناسخ ملکوتی در فلسفه صدرالمتألهین ،نویسنده :غفاری ،ابوالحسن؛ مجله:
خردنامه صدرا ،پاییز  ،۱۵۹۱ش  ،۱۷صص از .۹۱ - ۵۹
 .۷بررسی ترابط وجودی بدن با نفس پس از مرگ (تناسخ ملکوتی) از منظر
مکتب ابن عربی ،نویسنده :سیدی ،حسن؛ زارع ،حسین؛ مجله :پژوهشهای
هستیشناختی ،پاییز و زمستان  ،۱۵۷۵سال سوم  -ش  ،۱علمی  -پژوهشی۱۹ ،
صفحه  -از  ۰۷تا .۱۱
مبانی عقلی تجسم اعمال از دیدگاه حکمت متعالیه ،دکتری ،سال  ،۱۵۷۵رشته
اخالق و تربیت ،نویسنده :صدیقه شریعتی فر  ،استاد راهنما :محمدمهدی گرجیان
عرب ی ،استاد مشاور :حسن معلمی ،دانشگاه باقرالعلوم ،7دانشکده الهیات و
معارف اسالمی.
باتوجهبه موارد یادشده ،وجه نوآوری پژوهش حاضر را میتوان در تطبیقی بودن
آن میان سیدحیدر آملی بهعنوان عارف شیعی و مالهادی سبزواری بهعنوان حکیم
شیعی دانست .این در حالی است که در پژوهشهای یادشده ،دیدگاه عرفانی بیشتر
از منظر ابن عربی مورد بررسی قرار گرفته و در بخش دیدگاه فلسفی نیز غالباً به بیان
نظریات مالصدرا پرداخته شده است .برخی دیگر از پژوهشها نیز بهصورت مطلق
به بحث تجسم اعمال پرداختهاند.
مفهومشناسی تجسم اعمال

«تجسم» در لغت ،از ماده «جسم» همانند تجسد از ماده جسد ،به معنی جسم یافتن
است (جوهری ،۱۹۹۹/۷ :۱۵۵۱،الحسینی)۵۷۱/۰ :۱۰۱۰،؛ «جسم» در کالم عرب به
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مجموع اعضاء و بدن افراد یا حیوانات و یا هر شیء قابلاعتنایی گفته میشود (ابن
تجمع شیء
منظور ،۷۷/۱۱ :۱۰۱۰،فراهیدی .)۱۵/۱ :۱۰۵۷،همچنین «جسم» بر
ل
داللت دارد و به هر شخص مدرکی اطالق میگردد (ابن فارس .)۰۷۵/۱ :۱۰۵۰،پس
جسم در لغت به معنی شخص و حقیقت افراد و یا مجموع بدن و اعضاء مردم و
حیوانات یا هر شیئی ،به کار گرفته میشود (طریحی.)۱۷/۱ :۱۵۵۷،
اعم
«اعمال» نیز جمع «عمل» است و باید توجه داشت که رابطه «فعل» و «عمل» ل
و اخص است .به این معنی که عمل با علم و اختیار مقرون است ،ولی فعل اعم است
(شرتونی)۱۱۵/۱ :۱۵۱۱،؛ لذا غالباً واژه «عمل» به افعالی که ازروی قصد صورت
میپذیرد اطالق شده و واژه «فعل» حتی در مورد جمادات نیز به کاربرده میشود
(راغب اصفهانی.)۷۹۵/۱ :۱۰۱۱،
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همانطور که در مقدمه اشاره شد ،درباره معنای اصطالحی تجسم اعمال در بین
متکلمان ،فالسفه و عرفا اختالف وجود دارد .متکلمان ،رابطه بین اعمال و تجسم
اخروی آن را اعتباری میدانند ،عالمه مجلسی دراینرابطه چنین مینویسد:
« ...بعضی گفتهاند اعمال حسنه مصور میشوند به صورتهای نورانی نیکو و اعمال
سیئه مصور میشوند به صورتهای تاریک و سیاه و آنها را با یکدیگر وزن میکنند و
بعضی به تجسم اعمال قائلاند و میگویند به اعتبار اختالف نشئات ،انقالب حقایق
جایز است ،چنانچه علم و معرفت در عالم رؤیا به آب و شیر مصور میشود و این
سخن از طریق عقل بسیار دور است و با معادی که اهل اسالم قائلاند موافقت ندارد؛
زیرا که ایشان به عود همین بدن قائلاند و به اختالف نشئات قائل نیستند و بااینحال
قول به انقالب حقایق سفسطه است و اقرب به عقل آن است که حقتعالی مناسب آن
اقوال و افعال و اخالق از جواهر چیزی چند خلق کند از صور حسنه و قبیحه که حسن
و قبح آنها مصور و معاین گردد ( »...مجلسی)۰۱۷ :۱۵۹۰،

لاما فالسفه رابطه بین اعمال و تجسم اخروی آن را حقیقی و تکوینی میدانند،
مالصدرا تجسم اعمال را اینطور توضیح میدهد:
«برای هر صفت و ملکهی نفسانی انسان ،متناسب با موطن و نشأت فعلی او،
ظهوری خاص وجود دارد .در نتیجه برای صورتی واحد آثار مختلفی در مواطن
گوناگون قابلتصور است» (صدرالدین شیرازی.)۵۱۷ :۱۵۱۵،
آیت ه لال جوادی آملی دراینرابطه میفرمایند:
انسان جزای آن را مییابد ،درحالیکه پاداش یا کیفر آخرت ،تجسم عین عمل است
تجسم
که به صورتهای گوناگون درآمده ،نه امری قراردادی ،همچون جزای دنیا .ل
اعمال را ،هم برهان عقلی و هم ظواهر آیات تثبیت میکند  ...در قیامت عمل هرکسی
متصور میشود؛ بهگونهای که انسان میتواند بگوید
به صورتهای گوناگون ظاهر و
ل
عین آن کار را مییابد؛ مانند اینکه در دنیا غذای سالمی که انسان میخورد بهصورت
نمو در میآید ،نه اینکه فربهی ،پاداش قراردادی خوردن غذای سالم باشد .همچنین
غذای مسموم بهصورت بیماری در میآید ،نه اینکه غذای مسموم از میان برود و
تجسم اعمال از این مثالها دقیقتر است ،لاما
بیماری کیفر قراردادی آن باشد .هرچند ل
برای تقریب به ذهن میتوان گفت :انتقام خدای سبحان از تبهکاران ،مانند انتقام
طبیب از بیمار ناپرهیز است ،نه مشابه انتقامی که قاضی از تبهکار میگیرد» (جوادی
آملی)۱۵۷/۱ :۱۵۷۱ ،
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مفسران ،غافل از اصل بقای کار و تجسم اعمال گفتهاند :کار از بین میرود و
«برخی ل

همچنین برخی از اندیشمندان قائل به جمع و تفصیل بین حقیقی و اعتباری بودن
روابط میان اعمال و تجسم اخروی آنها هستند( .اصفهانی)۱۷۵/۱ :۱۰۱۷،
در ادامه با بررسی تفصیلی دیدگاه سیدحیدر آملی و حکیم سبزواری ،چگونگی
تقریر مسئله تجسم اعمال از نگاه این دو اندیشمند را بررسی خواهیم کرد.
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 .1تجسم اعمال از دیدگاه سیدحیدر آملی

باتوجهبه بررسی صورتگرفته در آثار عرفانی سیدحیدر آملی ،در نگاهی کلی،
میتوان مطالب شکلدهنده به این مسئله را در سه دسته تقسیمبندی کرد:
الف .تقریر ،شاهد مثالهایی که به صورت مستقیم به دیدگاه وی درباره تجسم
اعمال اشاره میکند.
ب .مبانی که ذیل مبحث هستیشناسی قرار میگیرند ،مانند اتحاد عاقل و معقول،
وحدت وجود و تطابق عوالم.
ج .مؤیدات ،مباحثی که در ذیل مسائل معادشناسی مطرح شدهاند ،مانند حقیقت
موت و صراط.
برایناساس ،نخست به بررسی و توصیف دیدگاه ایشان پیرامون مسئله تجسم
سال سیزدهم ـ شماره دوم ـ پیاپی 83ـ پاییز و زمستان 0011

اعمال و سپس به بررسی تطبیقی آن در کالم حکیم سبزواری پرداخته میشود و
سرانجام نکات اشتراک و اختالف تبیین و تحلیل خواهد شد.
1ـ .1تقریر دیدگاه

در این قسمت به بررسی تقریر سیدحیدر آملی در کیفیت تجسم اعمال میپردازیم.
به عبارتی در این بخش به بررسی مواردی خواهیم پرداخت که وی در آنجا بهصورت
مستقیم از بحث تجسم اعمال و تفسیر آن ،سخن به میان آورده است.
سیدحیدر آملی در کتاب أنوار الحقیقة و أطوار الطریقة و أسرار الشریعة ،به تفسیر
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آیات مربوط به این مسئله پرداختهاند و چنین توضیح میدهد که برای عالم و قرآن،
ملکوت و باطنی است ،همانطور که برای همه موجودات ،ملکوت و حقیقتی در
باطن عالم وجود دارد .موید این مطلب آیات  ۱۱سوره حجر و  ۹۵سوره یس میباشد:

َو إنْ م ْن شَ ْی ٍء إ َّال عنْ َدنا َخزائنُ ُه َو ما نُنَ ِّزلُ ُه إ َّال بق ََد ٍر َم ْعلُومٍ (الحجر)12 :
ُوت کُ ِّل شَ ْی ٍء (یس)38 :
ف َُسبْحانَ الَّذی بیَده َملَک ُ
اءال و مقربین در همین
سیدحیدر ،عالم ملکوت و باطن موجودات را توسط اولی ه ل
عالم قابلرؤیت میداند و آیه «وَ كَذلِكَ نُرِی إِبْراهِیمَ مَلَكُوتَ السَّماواتِ وَ
الْأَرْض»(انعام )۵۷ :را دلیلی بر آن ذکر میکند .ایشان از همینجا حقیقت تجسم اعمال
و آنچه که در قرآن نسبت به باطن اعمال گفته شده را تبیین میکند و آیات زیر را
وه»
ب َأ َح ُدکُ ْم َأنْ یَ ْأکُ َ
ب بَ ْع ُضکُ ْم بَ ْعضاً َأ یُح ُّ
« َو ال یَغْتَ ْ
ل ل َْح َم َأخیه َمیْتاً َفکَر ْهتُ ُم ُ
(الحجرات)۱۱ :
تاب مکْنُ ٍ
وح ْاْلَمی ُن (الشعراء )۱۷۵ :إنَّ ُه لَقُرآنٌ کَری ٌم * فی ک ٍ
ون» (الواقعة)۵۹ :
الر ُ
َ
«ن ََز َل به ُّ
ْ
ل لَها بَشَ راً َسویا» (مریم( )۱۵ :حیدرآملی)18 :2831 ،
وحنا فَتَ َمثَّ َ
« َف َأ ْر َسلْنا إلَیْها ُر َ
در ادامه این بحث سیدحیدر آملی به نکتهای اشاره میکند که برای درک تفاوت
نظر حکیم و عارف در این بحث راهبردی است ،و آن اینکه همه موجودات عالم،
ظاهر و باطنی دارند ،انسان نیز دارای ظاهر و باطنی است؛ منظور از این ظاهر و باطن
هم قوس صعود و نزول نیست ،بلکه مقصود باطنی است که برای انسان به طور بالفعل
محقق است( .حیدرآملی)۱۰ :۱۵۹۱ ،
ابن عربی در این باره میفرماید« :همه انسانها در عالم برزخ وامدار صور اعمال
خویشاند و تا روز قیامت در گرو صور اعمالشان خواهند بود»( .ابن عربی:۱۰۵۷ ،
 )۵۵۵/۱سیدحیدر نیز در عبارتی همچون ابن عربی ،درباره ادراکات برزخی افراد و
پیوند آنها با اعمال انسان در عالم دنیا مینویسد« :هرآنچه که انسان بعد از مرگ در برزخ
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ادراک میکند ،عیناً همان چیزهایی است که در دنیا درک کرده است» (حیدر آملی،
 )۰۹۱/۵ :۱۰۱۱این سخن از همسویی کامل او با عرفان ابن عربی حکایت میکند.
باتوجهبه بررسی صورتگرفته میتوان دیدگاه سیدحیدر آملی درباره تجسم
اعمال را اینطور تقریر کرد :تجسم عمل ،رابطه بالفعل ،حقیقی و عینی بین ظاهر و
باطن اعمال است .ظاهر عمل عبارت است از اعمال انسان در عالم دنیا و باطن آن،
صور ملکوتی حاضر در عوالم بعدی است .ملکوت اعمال در صورت نبودن حجاب
دنیوی قابلمشاهده است.
1ـ .2مبانی

سیدحیدر آملی نقش مهمی در ادغام و انطباق مکتب محی الدین با معارف شیعی
سال سیزدهم ـ شماره دوم ـ پیاپی 83ـ پاییز و زمستان 0011

اهم مبانی نظریه تجسم اعمال از دیدگاه
داشته است و در این بخش به بررسی ل
سیدحیدر خواهیم پرداخت؛ البته در بین منابع عرفانی اثری از تقسیمبندی مستقل
مبانی نظریه تجسم اعمال یافت نمیشود ،لاما با بررسیهای تطبیقی صورتگرفته
میتوان به موضوعات قابلتوجهی دستیافت که در شکلدهی چرایی تقریر عرفانی
از مسئله ،جایگاه مبانی قریب را دارند.
1ـ2ـ .1اتحاد عقل و عاقل و معقول

سیدحیدر آملی در کتاب تفسیر المحیط اْلعظم در ذیل مقدمات کتاب و درباره
بحث اتحاد عقل ،عاقل و معقول چنین مینویسد:
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«این بحث بر این مطلب استوار است که فاعل و قابل ،شیء واحد باشند ،و در
عرصۀ وجود ،چیزی جز او (تبارکوتعالی) و کماالت او نباشد ،پس خود او از جهتی
فاعل و از جهت دیگر قابل است ،همانطور که حکما در زمینه عقل و عاقل و معقول

میگویند ،اینها همگی شیء واحد هستند و کثرتشان به اعتبار است ،همچنین است
در عشق و عاشق و معشوق»( .حیدر آملی)۵۹۷/۱ :۱۰۱۱ ،
این نحوه تقریر از مبحث اتحاد عاقل و معقول بهروشنی از همفکری سید و ابن
عربی در محور «وحدت وجود» حکایت دارد.
 1ـ2ـ .2وحدت شخصى وجود

تقریر عرفانی وحدت وجود بر پایه گزاره «تنها وجود حقیقی در هستی ،خداوند
و تجل لی آن ذات مقدساند؛ بهعبارتدیگر وجودی که اصالتاً و ذاتاً تحقق دارد ،وجود
خداوند متعال میباشد و دیگر موجودات ،ظهور و جلوههای اویند ،و از وجود حقیقی
برخوردار نیستند .ابن عربی در این باره چنین مینویسد:
« ...فلو لم یکن الکون عینه لما صح له ظهور فالوجود المنسوب إلی کل مخلوق
هو وجود الحق إذ ال وجود للممکن لکن أعیان الممکنات قوابل لظهور هذا الوجود
فتدبر ( »...ابن عربی)96/1 :2041 ،
پس در عرفان هیچ بینونتی میان خالق و مخلوق نیست ،بلکه اختالف از حیث
ظهور و بطون است( .فناری)۱۵۱ :۱۵۵۰ ،
سیدحیدر آملی در کتاب نقد النقود فی معرفة الوجود ،دراین رابطه بیانی دارد
که به خوبی به همخوانی عرفان ی قرائت وی از وحدت وجود با عرفا و ابن عربی
داللت دارد:
تنزله
« ...المظاهر لیست بالحقیقة غیره حت لی یصدق علیها أن لها منه ،الن لها ظهرت عن ل
تعالی فی مراتب أسمائه و صفاته و کماالته و خصوصییاته .و اال ،فهی بنفسها لیست
بشیء .فحینئذ ال یکون فی الوجود حقیقة اال هو تعالی و أسماؤه و صفاته و کماالته و
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خصوصییاته .و ال یکون المظاهر و الخلق و العالم اال أمرا اعتباریا و وجودا مجازیا ،فی
ٍ
ك إ َّال َو ْج َه ُه
ل الفناء و صدد الهالک ،أزال و أبدا .لهذا قال سبحانه کُ ُّ
ل شَ ْیء هال ٌ
مح ل
ل شَ ْی ٍء مضاف الیه من الموجودات الممکنة علی سبیل المجاز،
(قصص)۹۹ :أی کُ ُّ
ك» أزال و أبدا« ،إ َّال َو ْج َه ُه» الذی هو عبارة عن ذاته و وجوده ،فان له باق أزال و أبدا،
«هال ٌ
ل من علَیها ٍ
فان
کما قیل« :الباقی باق فی اْلزل و الفانی فان لم یزل .و کذلک قوله تعالی کُ ُّ َ ْ َ ْ
ك ذُو ال َْجالل َو ْاْلکْرام»( .حیدرآملی)993 :2893 )1( ،
َو یَبْقی َو ْج ُه َربِّ َ

به عبارتی تنها موجود حقیقی عالم ،ذات باریتعالی است و تمام ممکنات و عوالم
وجودی ،منحصراً ظهورات حقتعالی در مراتب نزولی هستند؛ لذا در نهایت تنها یک
موجود شایستگی باقی بودن ازلی و ابدی را داراست و دیگر اشیاء از باب مجاز و
بهصورت اعتباری موجود نامیده میشوند .از همین رو در واقع هیچ غیریت حقیقی
و استقاللی بین آنها با حقتعالی وجود ندارد.
سال سیزدهم ـ شماره دوم ـ پیاپی 83ـ پاییز و زمستان 0011
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همانطور که در توضیح قاعده وحدت وجود گفته شد ،حقیقت واحد است و
اختالف تنها در مراتب ظهور و تجلی است که اسماء و صفات الهی دراینبین همان
واسطه نمایان شدن بطون به ظواهر هستند .سیدحیدر درباره کیفیت ارتباط عالم با
موجد آن میفرماید:
پس عیناً همانند ارتباط جسم و روح است و ارتباط موجد عالم با آن ،از جهت
حقیقت و ذات  -که همان ظهور ذات به صورتهای مختلف متناسب با مراتب است
 بر طبق ترتیب اسماء تعالی و اقتضای آنهاست ،پس در واقع حقیقت موجوداتمذکوره ،همان مراتب ظهورات مختلف است  ...و این سلسله به صفت رحمت خاتمه
مییابد که همان حقیقت محمدیه صل ه لال علیه و آله و تجل لی آیه َر ْح َم ًة للْعالَمی َن
(االنبیاء )۱۵۵ :است( .همان)۵۵۷ :
پس مسئله تجسم اعمال بر مبنای این تعبیر ،به معنی ظهورات متفاوت اعمال در

ال یکسان بوده و فقط تفاوتشان
مراتب مختلف وجودی است که البته در حقیقت کام ً
در باطن و ظاهر بودن عمل در آخرت و دنیا است.
همچنین یکی از نتایج این قاعده آن است که در مقام ثبوت ،هر سه اصطالح
ال موافق و یکی هستند .این گزارهای است که
شریعت و طریقت و حقیقت ،کام ً
سیدحیدر آملی به آن تأکید دارد .وی تصریح میکند بر خالف اعتقاد عوام که شریعت
غیر طریقت و طریقت غیر حقیقت است ،در واقع و نفساالمر هیچ تفاوتی بین این
برهان سیدحیدر بر این مطلب دارای سه مقدمه است:
الف :شریعت و طریقت و حقیقت ،اسماء مختلف یک حقیقت هستند و هیچ
اختالفی بین آنها نیست.
ب :حقیقت بزرگتر از طریقت و طریقت بزرگتر از شریعت است ،اگرچه که
هر سه بر یکدیگر مبتنی هستند.
ج :هیچ یک از عقل و شرع از یکدیگر مستغنی نیستند( .همان)۱۱/۵ :
در نهایت آنچه که باید در جمعبندی تقریر سیدحیدر از وحدت گفت این است
که :اختالفات گوناگون موجودات ،فقط اموری ظاهری است که بهتناسب و اقتضاء
مرتبه وجودی آنها نمایان شده است .به عبارتی تجسم عمل واحدی همچون غضب،
میتواند در دنیا بهصورت سرخی چهره ،و در برزخ و آخرت بهصورت آتش جلوهگر
شود .لکن تمام این ظهورات در واقع یک چیز هستند که در ظرفهای مختلف
چهرهای متفاوت یافتهاند.
در نتیجه اختالفات فقط در ظاهر است ،که علت آن هم تناسب صور با عوالم
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وجودی مختلف است؛ پس تجسم اعمال همان جلوههای متفاوت عمل واحد ،در
عالم دنیا ،برزخ و قیامت است.
 1ـ2ـ .3تطابق عوالم

بنا بر دیدگاه سیدحیدر ،عوالم وجود از جهتی دارای چهار مرتبه است؛ عالم أعلی
که از آن به عالم بقاء یاد میکند ،عالم استحاله یا عالم فنا ،عالم تعمیر که عالم بقاء و
فنا است و عالم نسب ،و همه این عوالم در دو جایگاه ظهور دارند ،اول در عالم اکبر
که جهان آفرینش و به عبارتی هرآنچه بیرون انسان است و دوم در موطن عالم اصغر
که همان انسان میباشد.
وی در بیان چگونگی تطبیق این عوالم با یکدیگر از عباراتی همچون رابطه آینه
سال سیزدهم ـ شماره دوم ـ پیاپی 83ـ پاییز و زمستان 0011
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و تصویر در آن و یا زائل و باقی یاد میکند .به این صورت که با نظر در حقیقت عالم
ٍ
ك إال ل َو ْج َهه» ،هرچه در عالم است یا عرض زائل و یا
و با استناد به آیه «کُ ُّ
ل شَ ْیء هال ٌ
در حکم زوال است ،بهغیراز وجود حقتعالی که باقی و حقیقت محض است( .حیدر
آملی ۱۷۵/۷ :۱۰۱۱ ،ـ)۵۵۱
و یا در توضیح چگونگی رابطه شریعت و طریقت و حقیقت از مثال گردو ،مغز و
روغن آن و یا علمالیقین ،عینالیقین و حقالیقین ،استفاده میکند که اشاره به عینیت
و درعینحال چگونگی تفاوت مراتب عوالم دارد( .حیدر آملی)۱۵:۱۵۹۱ ،
همچنین بحث مهم دیگری که درباره توضیح چگونگی تطابق عوالم توسط وی
مورد بررسی قرار گرفته است ،تبیین مسئله قوس صعود و نزول است .نزول یا تنزل،
نوعی سیر و حرکت است که با تجلی و ظهور همراه است .نکته مهم اینکه نزول به
معنای پایین آمدن از مرتبه عالی به دانی نیست ،بلکه از باطن بهظاهر آمدن است و آن

حب حقیقت وجود به ظهور است ،ازاینرو عرفای عظام ،اساس آفرینش را
ناشی از ل
حب ظهور میدانند( .منصوری الریجانی)۱۵۱ :
مبتنی بر میل و ل
در نتیجه تفاوتی در عوالم مختلف وجودی جز در کیفیت ظهور و بطون دیده
نمیشود و بهعبارتدیگر بر اساس این مبنا ،نمیتوان از تشکیک حقیقی وجود،
بهخاطر اشکاالت متعدد وارد به آن ،سخنی به میان آورد( .منصوری الریجانی)۹۰ :
 1ـ .3مؤیدات تقریر عرفانی

از مسئله تجسم اعمال قرار داشته و منجر به تأیید آن خواهد شد؛ توجه به چگونگی
این امور در تبیین پیامدهای رویکرد عرفانی نیز نقش مهمی خواهد داشت که در
فصل سوم مورد تحلیل قرار گرفته است.
 1ـ3ـ .1حقیقت مرگ

از دیدگاه سید ،مطلق معاد به معنی رجوع عالم و موجودات آن ،به مبدأ آغازین
خود میباشد؛ البته وی به حاالت گوناگون و مراتب مختلفی برای معاد باور دارد.
این مراتب عبارتاند از مرتبه آفاقی و انفسی .هر یک از دومرتبه یادشده به دو قسم
صوری و معنوی تقسیم میشود .در نهایت هر یک از آن اقسام دارای سه مرتبه صغری
و وسطی و کبری میباشد؛ یعنی جمعاً دوازده مرتبه( .حیدر آملی)۵۱۷:۱۵۹۱ ،
سید در بیان چیستی این مراتب و افراد آن ،از اصطالحات شریعت ،طریقت و
حقیقت بهره میگیرد و هر یک از آنها دارای مرتبهای خاص به خود میداند( .همان:
 )۵۱۱البته وی اختالف این اصطالحات را اعتباری دانسته و همه آنها را داری یک
حقیقت و در طول یکدیگر قرار میدهد( .حیدرآملی )۱/۵ :۱۰۱۱ ،او از نخستین مرتبۀ
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معاد آفاقی به «حشر ابدان» یاد میکند که مختص به اهل شریعت است( .حیدرآملی،
 )۵۱۱:۱۵۹۱و از معاد آفاقی با عنوان «رجوع مظاهر برخی اسماء به مظاهر برخی
اسماء دیگر» تعبیر میکند که به اهل طریقت اختصاص دارد و آیه «یَ ْو َم ن َْحشُ ُر الْ ُمتَّقی َن
الر ْحمن َوفْداً» (مریم )۹۷ :بر آن داللت دارد( .همان)۵۱۷ :
إلَی َّ
سیدحیدر آملی ذیل مرتبۀ «قیامت صغرای معنوی» که مختص به اهل طریقت
میباشد و نام دیگر آن «موت اختیاری» است ،به حقیقت مرگ اشاره میکند:
«مطلق مرگ عبارت است از ریشهکن شدن هواهایی که نفس در زندگی مادی
داشته است ،لذا دیگر لذت و شهوت و دیگر مقتضیات طبیعی مادی را ندارد؛ پس در
این هنگام قلب که مراد از آن همان نفس ناطقه انسانی است به سمت مرکزش کشش
پیدا میکند؛ مرکزی که همان عالم قدس و نور و حیات بدون مرگ است؛ و به این
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ناه
معنی از مرگ و حیات در این آیه شریف اشارتی رفته استَ « :أ َو َم ْن کانَ َمیْتاً َف َأ ْحیَیْ ُ
َو َج َعلْنا لَ ُه نُوراً یَ ْمشی به فی النَّاس ک ََم ْن َمثَلُ ُه فی ُّ
الظلُمات لَیْ َس بخار ٍج منْها»
(انعام( .»)۱۱۱/همان)۵۵۵ :
خالصه آنکه ،مطلق مرگ در دیدگاه سیدحیدر آملی ،فارغ از حالتهای گوناگون
آن ،عبارت است از «قطع رابطه نفس ناطقۀ انسانی از لوازم و تبعات مادی بدن».
 1ـ3ـ .2حقیقت صراط

سیدحیدر آملی در کتاب جامع االسرار و منبع االنوار ،حقیقت پل صراط را
اینگونه توصیف میکند:
« حقیقت آن است که پل کشیده شده ،همان توحید امتدادیافته بر جهنم شرک و
ظلمات آن که همان حقیقت آتش است ،میباشد و همچنین هر عاقل صاحبخردی

میفهمد که عبور از صراط وعدهدادهشده ،به شکلی که عوام میپندارند ،کاری بی
فائده است ،چراکه عابرین آن یا انبیاء و اولیاء و مؤمنین هستند و یا خیر؛ اگر از
دسته اول باشند که اهل بهشت هستند و نیازی به عبور از آن ندارند چراکه این کار
نه به ثوابشان میافزاید و نه به مرتبۀ آنها چیزی اضافه میکند .دسته دوم نیز یا
کفارند و یا غیر کفار .اگر کافر باشند ،نیازی به عبور از صراط نخواهند داشت چون
اهل آتشاند و عبور آنها چیزی از عذابشان کم نمیکند و اگر مؤمن فاسقی که توبه
بر این عبور مترتب نخواهد بود .پس به وسیلۀ این دالئل عقلی ثابت شد که صراط
مستقیم در واقع همان توحید حقیقی است و الغیر و هذا هو المطلوب»( .حیدر
آملی)۷۷ :۱۵۱۹ ،
همانطور که مالحظه شد ،سیدحیدر حقیقت صراط را باطن مسئله توحید دانست
و از جهنم به حقیقت شرک یادکرد .به عبارتی حقیقت صراط ،همان ظهور عینی
توحید در عالم دنیاست که متناسب با آخرت رخ نمایان کرده و جهنم ،ظهور عینی و
متناسب با باطن عمل شرک است؛ بنابراین تأویل ،تفاوت توحید و شرک در دنیا و
آخرت ،تنها در چگونگی ظهور بواطن اعمال است و در حقیقت تنها یک عمل واحد
با ظهورات متفاوت وجود دارد.
 .2تجسم اعمال از دیدگاه مَلهادی سبزواری

اهم مبانی علمی تجسم
با بررسی شرح منظومه حکمت مالهادی سبزواری ،میتوان ل
اعمال از دیدگاه وی را را به دودسته هستیشناسی و انسانشناسی تقسیم کرد:
الف .هستیشناسی :مانند اصالت وجود ،تشکیک و تشخص موجود ،حرکت
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جوهری ،عوالم سهگانه (مالهادی سبزواری ۱۵/۱ :۱۵۱۷ ،و )۱۵۰/۱
ب .انسانشناسی :چیستی مرگ طبیعی ،فاعلیت نفس ،تجرد نفس و قدرت بر
انشاء صور جسمانی (همان ۱۱۵ /۷ :و )۷۵/۷
لیکن باتوجهبه رویکرد نوشتار حاضر ،مباحث بهصورت تطبیقی دستهبندی و
بررسی میشوند و ناگفته نماند که درباره اثبات علمی این مسئله و دسته بندی مبانی
آن در حکمت متعالیه پژوهشهای فراوانی صورت پذیرفته که به برخی از مهمترین
آنها در قسمت پیشینه نیز اشارت رفت.
 2ـ .1تقریر دیدگاه

اینک به بررسی تقریر مالهادی سبزواری در کیفیت تجسم اعمال میپردازیم.
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 2ـ1ـ .1مالهادی سبزواری در کتاب شرح اسماءالحسنی و در توضیح این فراز
از دعای جوشن کبیر« ،یا من وعده صدق ،یا من عفوه فضل ،یا من عذابه عدل»،
میفرماید:
چراکه قطعاً عذاب فرد عذاب شونده بر طبق ملکاتی است که کسب کرده و هر
ملکه رذیلهای به صورتی مناسب با آن تبدیل میشود ،بنا بر آنچه که قاعده تجسم
اعمال اقتضا میکند ،مانند لصور النلملی لة لملکة الحرص ،و الموذییة کصور الحییات و
العقارب لملکة اْلذییة ،و هکذا ،پس بین این صور و ملکات لزوم و عالقه طبیعیه
است .پس نسبت بین اینها یعنی عذاب و معذب یا صورت و صاحب ملکه ،نسبت
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فعل به فاعل است نه مقبول به قابل ،و باید دقت کرد که نسبت فعل برای فاعل واجب
است ،و از طرفی خداوند متعال هیچ مستحقی را محروم نمیکند ،چه برسد به مستحق
تام االستحاق( .مالهادی سبزواری)۰۷۵ :۱۵۵۱ ،
لزومی و ل

پس استدالل بر تجسم اعمال را میتوان به شکل زیر تقریر کرد:
الف :رابطه بین عذاب و معذَّ ب ،رابطه بین صورت و ملکه است.
ب :رابطه بین صورت و ملکه ،الزم و ملزوماند و مانند فعل حادث نسبت به فاعل،
واجب است.
پس رابطه بین عذاب و معذَّ ب ،الزم و ملزوم و فعل خود فاعل ،و واجب است.
عالوه بر اینکه:
نیز هست ،رفتار میکند.
ب :معذل ب ،حقیقتاً و به نحو وجوب و استحقاق ،مستحق عذاب است.
پس عذاب معذَّ ب بهخاطر استحقاقی است که بهواسطه ملکاتش کسب کرده یک
رابطه حقیقی و لزومی است.
 2ـ1ـ .2حکیم سبزواری در کتاب شرح مثنوی ،از تجسم اعمال صحبت به میان
میآورد:
هست در دل زندگی دار الخلود

در زبانم چون نمیآید چه سود

معنی این شعر از باب خواب برادر مرگ است ،پس هرچه در خواب میبینیم ،در
واقع همه توسط نفس ایجاد شده است و همانها در بیداری هم هستند ،لکن در
ال تخیلالت
مبدل میشوند و این به معنی ل
خالقیلت نفس است و ک ً
خواب به امور عینی ل
چه در بیداری و چه در خواب به دستور و انشاء نفس ایجاد میشوند.
اگر گفته شود که جمعی از محققین متکل لمین بر آناند که جنلت و نار بالفعل خلق
شدهاند ،و برخی از آنها بر آناند که مخلوق نشدهاند و بعدازاین اعمال و ملکات و
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نیات مخلوق خواهند شد ،که ظاهر کالم مولوی مذهب ثانی است ،گوییم که این
خالف تحقیق است .چراکه نظر مولوی مبنی بر این است که بهشت و جهنمی
جداگانه خلق نشده است ،بلکه بعدازاین اعمال خلق خواهد شد.
تحقیق در مسئله این است بگوییم این از باب تجسم اعمال است ،به عالوه اینکه
بهشتی خلق شده است ،لکن بهشت عقول کلیه و عالم کبریایی؛ و آن بهشتی که توسط
اعمال شکل میگیرد بهشت صوری است ،که تضادی با یکدیگر ندارند( .مالهادی
سبزواری)۱۱۱/۱ :۱۵۵۰ ،
در این تفسیر ایشان بهصورت واضح از چیستی تقریر فلسفی خود نسبت به مسئله
تجسم اعمال یاد کردند.
 2ـ1ـ .3همچنین در باب پاسخ به شبهات مطرح در حول معاد جسمانی ،در شرح
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منظومه ،از تجسم اعمال اینچنین یاد میکند:
تناسخ ملکوتی یا همان تجسم اعمال از نظر ما منعی ندارد ،بلکه تجسم اعمال
امری است که با برهان ثابت شده است و نزد اهل کشف و عیان محقق است و از
ارباب شرایع و ادیان برگرفته شده است .پس انسان به اعتبار اخالقش به صور آنها
متصور میشود  ...و حمل شایع در این مواضع به این اعتبار است که اخالق انسان
ل
سرچشمههای این صور است و به اعتبار اتحاد عقل و عاقل معقول میباشد.
(مالهادی سبزواری)۵۰۱/۷ :۱۵۱۷ ،
در این بحث نیز حکیم سبزواری بهدقت به تقریر مبتنی بر علیلت نفس در
شکلگیری صور ملکوتی اشاره میکند.
باتوجهبه بررسی صورتگرفته میتوان دیدگاه مالهادی سبزواری درباره تجسم

اعمال را اینطور تقریر کرد :تجسم اعمال رابطه حقیقی بین اعمال یا ملکات برآمده
از تکرار آنها با صورت های متناسب اخروی است .رابطه بین اعمال و ملکات نفس
و صور ملکوتی آنها ،رابطه فعل و فاعل ،علیلت و انشاء و خلق است.
 2ـ .2مبانی

صدرالمتألهین برای تبیین مبانی خویش در بحث معاد جسمانی ،اصول یازدهگانهای
را در اسفار مطرح میکند که همگی آنها جزء مبانی قریب یا بعید مسئله تجسم اعمال
در اثبات نظریه تجسم اعمال نقش یکسانی نداشته؛ همچنین میتوان برخی از آنها را
داخل در برخی دیگر قلمداد کرد ،به همین خاطر مالصدرا در کتب مختلف تعداد
این اصول را گوناگون ذکر کرده است .در کتاب مبدأ و معاد ،شواهد الربوبیه و عرشیه
هفت اصل (شیرازی ،صدرالدین۵۹۱ :۱۵۷۰ ،ـ۵۷۰؛ ۱۱۱ :۱۵۱۵ـ۱۱۷؛ :۱۵۱۱
۱۰۷ـ ،)۱۰۷در مفاتیح الغیب شش اصل(شیرازی ،صدرالدین۷۷۷ :۱۵۱۵ ،ـ ،)۷۷۹و
در رساله زاد المسافر متذکر دوازده اصل شده است (شیرازی ،صدرالدین:۱۵۹۱ ،
۱۹ـ)۱( .)۱۵
اینک به بررسی اهم مبانی نظریه تجسم اعمال از دیدگاه حکیم سبزوارى که از
تابعان و شارحان بزرگ حکمت متعالیه صدرایی است میپردازیم و به برخی
نوآوریهای روشی او نیز اشاره خواهیم کرد.
 2ـ2ـ .1اتحاد عقل و عاقل معقول

سابقه طرح مسئله اتحاد عاقل و معقول به برخی حکمای مشاء و کلمات عرفا بر
میگردد؛ ولی بسط کالم و تبیین عقالنی و برهانی کامل آن در نظام حکمت متعالیه
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صدرایی شکلگرفته است.
یکی از براهین پیچیده اثبات اتحاد عاقل و معقول در حکمت صدرایی ،برهان
تضایف نام دارد .مالهادی سبزواری بهصراحت این برهان را بیاعتبار میداند و پس
از تضعیف برهان تضایف از اصل نظریه دفاع کرده و خود برهانی برای اثبات آن اقامه
میکند (سبزواری ،هادی)۱۱۷/۱ :۱۰۱۷ ،؛ وی مراد از این بحث را اتحاد مدرک با
مدرک بالذات نمیداند .بلکه منظور این اتحاد را در دو مقام توضیح میدهد:
َ
الف :مقام وحدت در کثرت ،به این معنی که نور فعلی مدرک از باب اضافه
مدرک ،متحد است که به عبارتی همان برداشت عارف و تقریر
اشراقیه ،در مرتبه َ
مورد تأکید وی میباشد.
ب :مقام کثرت در وحدت ،مثل اتحاد و اجتماع عقول تفصیلی در عقل بسیط
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مدرکات بالذات در وجود آن مدرک به نحو اعلی
اجمالی .به این معنی که وجود َ
حضور دارند.
مدرک با نور فعلی مدرک متحد است .اما این نور فعلی و اشراق نفس
پس حقیقتاً َ
چون مثل معنی حرفی است نسبت به ذات مدرک ،یعنی نفس هیچ قوام و ظهوری
مدرک گفته
جز بهواسطۀ وجود و ظهور مدرک ندارد و ازاینرو اتحاد مدرک و َ
میشود( .مالهادی سبزواری)۱۷۱/۱ :۱۵۱۷ ،
بنابراین حکیم ،تمام مراتب مختلف عالم را حقیقتاً موجود دانسته ولی درعینحال
ال وابسته و فقیر به اصل و رکنی ثابت که همان واجبالوجود بالذات است؛ به
کام ً
عبارتی حکیم با وسعت دید هم از جهت مخلوقیت و هم از جهت خالقیت به بحث
نظر داشته ولی عارف تنها به منظر وحدتی پافشاری دارد.

برای توضیح بیشتر این بحث به مفهوم کالم حاجی در کتاب اسرار الحکم نیز
میتوان توجه داشت:
ذره ،سراسیمه میدوند
چندین هزار ّ

در آفتاب و غافل از این ،کآفتاب چیست؟

در تفسیر این بیت ایشان بهقاعدهای اشاره میکنند« :ذوات االسباب ال تعرف اال ل
متقوم را بدون قوام بخشش نمیتوان شهود و یا
باسبابها» ،یعنی در ادراک عقلی ،ل
ادراک عقلی کرد؛ و مراد از اتحاد نفس با عقل فعال هم اموری اینچنین مثل استکمال
لذا بر مبنای برداشت حکیم ،در این بحث صحبت از عینیلت مطرح نیست و تأکید
بر کمال ،حرکت و مراتبی است که توسط خود انسان در مرتبههای پایین کسب شده
و این اسباب در شکلگیری آنها نقش اصیل داشتهاند؛ هرچند همگی وابسته و
غیرمستقل باشند.
 2ـ2ـ .2وحدت وجود

این گزاره در حکمت متعالیه در ذیل بحثهایی همچون وحدت و تشکیک
وجود ،اصالت وجود ،امکان فقری و ...بحث میشود که ارائهدهندۀ نظامی بر مبنای
وحدت وجود و درعینحال حقیقی بودن مراتب و تجلیات اشراقی آن است.
(مالهادی سبزواری ۱۵۰/۱ :۱۵۱۷ ،ـ  ۱۵ـ)۱۵۱
مالهادی سبزواری درباره وحدت وجود در شرح منظومه مینویسد:
«و أما نحن فنعتقد أن ذوق التأله یقتضی سنخا واحدا و أصال فاردا ْلصالة الوجود و
اعتباریة الماهیة إذ الشیئیة منحصرة فیهما و اْلمر فی اْلصالة یدور علیهما .فإذا بطل أصالة
الثانی تعین أصالة اْلول .فالمضاف إلیه هو الوجود و اْلضافة إشراقیة هی الوجود و
المضاف أیضا أنحاء الوجودات التی هی المتعلقات بنفسها المتدلیات بذاتها بالمرتبة
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یا توجه بهغایت است( .مالهادی سبزواری)۵۷۷ :۱۵۹۵ ،
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الغیر المتناهیة فی شدة النوریة .بل اصطلحنا علی تسمیتها بالتعلقات و الروابط المحضة
ال أنها أشیاء لها التعلق و الربط»( .همان)229 /2 :

بنا بر اصالت وجود و اعتباریت ماهیت که از جمله مسائلی است که حکمت
متعالیه برای اولینبار به نحو مستقل آن را مطرح کرد ،تنها یک سنخ حقیقی اصیل و
فارد وجود دارد؛ و تمام موجودات بنا بر اضافه اشراقی یعنی اضافه یکطرفه (در
مقابل اضافه مقولی که مبتنی بر دو طرف است) و امکان فقری ،عین وابستگی و ربط
و تعل لق به مضافالیه که خداوند تبارکوتعالی است میباشند نه اینکه اشیائی باشند
که مربوط و متعلق به حق هستند.
دقت در تقریر مختار مالهادی سبزواری از وحدت حقیقت وجود ،نقش بسیار
مهمی در فهم رابطه دیدگاه عارف و حکیم دارد ،به شکلی که در صورت نادیدهگرفتن
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تجسم اعمال در جایگاه قسیم نظریه عرفانی
این دیدگاه ،نظریه حکیم متأل له در باب ل
قرار خواهد گرفت؛ و از طرفی باتوجهبه این بحث یعنی اضافه اشراقی و امکان فقری،
همسویی عارف و حکیم مشخص میشود.
 2ـ2ـ .3تطابق عوالم

مالهادی سبزواری بر اساس مبانی حکمت متعالیه صدرایی ،کیفیت و چگونگی
روابط بین عوالم را بهوسیله نظریه تطابق عوالم تبیین میکند.
در شرح منظومه عالوه بر تقسیم عوالم به الهوت ،جبروت ،ملکوت و ناسوت،
به توضیح چگونگی رابطه کثرت در وحدت و وحدت در کثرت ،بر اساس اصول و
قواعد برهانی متعالیه میپردازد .اصولی همچون صرافت و بساطت وجود ،تشکیک
وجود و وجود رابط( .همان)۱۱۵/۱ ،۱۵۹/۱ ،۷۷/۱ ،۵۱۱/۵ ،۱۷۵/۱ :

حکیم سبزواری از علم و عمل بهروشنی بهعنوان جواهر یاد میکند ،به عبارتی
در حکمت متعالیه مشکالت چگونگی وجود اعراض ،انقالب اعراض و عدم اعراض
در عوالم مختلف حل شده است( .همان)۵۵۷/۷ :
مالهادی سبزواری درباره عالم مثال با دقت بسیاری سخن گفته است و در
توضیح چگونگی ارتباط این عالم با عالم ماده که یکی از خواستگاههای نظریه
تجسم اعمال است ،از اموری همچون مثال و خیال متصل و منفصل بهره برده است.
در نتیجه تطابق عوالم از دیدگاه مالهادی سبزواری بر مبنای تشکیک وجود و بر
پایه اصول و قواعد برهانی حکمت متعالیه تقریر شده است و رابطه بین عوالم
بهصورت عقلی تنقیح گردیده است.
 2ـ3ـ مؤیدات
 2ـ3ـ .1حقیقت مرگ

مالهادی سبزواری در کتاب شرح دعای صباح درباره تفسیر کلی مرگ میفرماید:
بالجمله مرگ و فنا از لوازم حرکت جبل لی و توجه غریزی همه موجودات به سمت
خداوند است لِكُلّ وِجْهَةٌ هُو مُوَلّیها( ،بقره )۱۰۹ :وَ ما مِن دابّةٍ إالّ هُو آخِذٌ بناصِیَتها،
(هود )۷۱ :و قطعاً برای طبائع غایاتی است و برای آن غایات ،غایات دیگری که در
نهایت منتهی به غایت الغایات است .و مقتضی حکمت و عنایت ،رساندن هر ممکنی
به غایت آن است .و این حرکت و توجه و رساندن ،در انسان بسیار ظاهرتر است،
ك کَدحاً فُمالقیه» (انشقاق )۱ :علیالخصوص
لك کاد ٌح إلی َربِّ َ
«یاأیُّ َها اْلنسانُ ان َ
انسانهای کامل ( ...مالهادی سبزواری)۱۱۹ :۱۵۵۱ ،
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ایشان در تفسیر یاد شده به حرکت اشاره کردهاند که مقصود از آن در نظام حکمت
صدرایی ،مبحث حرکت جوهری است.
 2ـ3ـ .2حقیقت صراط

باتوجهبه مضمون بیان مالهادی سبزواری درباره حقیقت صراط در کتاب اسرار
الحکم فی المفتتح و المختتم باید گفت :برای هر معنا ،صورت و برای هر حقیقت،
رقیقتی است ،پس منظور از صراط حق در اینجا راه و روشی است که در اثر افعال و
نیات و اخالق ،در قیامت ظاهر میشوند و به شکل راهی امتدادیافته و جسری بر
روی آتش جهنم که بهسوی بهشت میرود ،خواهد بود و سرعت و کندی و حاالت
مختلف افراد هم به سبب همان افعال و  ...است و این آیه نیز شاهد بر این بحث است
«یَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِناتِ یَسْعى نُورُهُمْ بَیْنَ أَیْدِیهِمْ وَ بِأَیْمانِهِمْ ،یَقُولُونَ :رَبَّنا أَتْمِمْ
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لَنا نُورَنا» (حشر ،۱۱ :تحریم )۹ :و مراد از احادیثی که اشاره به روشن و خاموش
شدن یا شدت و ضعف نور افراد مختلف دارد ،همگی از همین باب هستند (مالهادی
سبزواری)۰۵۵ :۱۵۹۵ ،
خالصه آنچه که وی در توضیح این احادیث ،مینویسد این است که آنچه در
حدیث گفته شده از باب تمثیل است و لاال این صور از لحاظ حاالت مختلفی که برای
نفس ناطقه انسانی حاصل میشود ،بسیار متفاوت است .برخی همچون ماه ،برخی
همچون آفتاب و برخی کمفروغ و برخی بهشدت پر نورند( .همان)۰۵۹ :
باتوجهبه بیان حکیم سبزواری در این بخش و مقایسه آن با بیانات سیدحیدر آملی
بهروشنی تکیه بحث حکیم و عارف نمایان میشود؛ ازآنجهت که عارف صراط را
باطن و در واقع عین عمل ،و حکیم درحالیکه عمل و اثر آن را الزم و ملزوم و یکی

دانسته بر علیلت و تحلیل چگونگی شکلگیری آن توسط نفس تأکید دارد.
 .3تحلیل و بررسی دیدگاه عارف و حکیم

در این بخش به شباهتها و تفاوتهای این دو دیدگاه پرداخته و میزان اثرپذیری
فلسفه صدرایی از عرفان را محک میزنیم.
 3ـ .1وجه شباهت دیدگاه

عارف و حکیم ،رابطه بین اعمال و جزای آن را حقیقی و تکوینی میدانند .به عبارتی
توسط فرد در دنیا است ،و عذاب اخروی چیزی جز ظهور همان اخالق و نیات و
ملکات نیست؛ طبق این قاعده ،هر عمل و نیتی در دنیا ،صورتی ملکی و در آخرت
ال متحد و یکی هستند .این مطلب
یک صورت ملکوتی خواهد داشت که این دو کام ً
در بخش مؤیدات بهخوبی عیان گردید.
وجه اصلی شباهت این دو دیدگاه در اشتراک مبانی همچون وحدت وجود و
تطابق عوالم است؛ تا جایی که با حذف دیدگاه حکیم و چگونگی تقریر وی در تطابق
عوالم وجودی ،نظریات آن دو همسو قلمداد خواهد شد .همانطور که در برخی
مقاالت اینطور پنداشته شده است و نظر عارف و حکیم در یک دسته تلقی شدهاند.
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در فلسفه و عرفان ،پاداش و عذاب اخروی ،همان صورت و باطن اعمال کسب شده

 3ـ .2وجه تفاوت دیدگاه

دراینبین تأکید عارف بر عینیلت و حضور بالفعل اعمال در هر دومرتبه است .یعنی
همان گونه که در بررسی دیدگاه سیدحیدر آملی درباره ملکوت و باطن انسان
گذشت ،بعینه هرچه که در این دنیا هست ،بالفعل در سرای دیگر هم موجود است،
و یا در بحث تطابق عوالم تنها اختالف اصلی در ظهور و بطون عوالم است.
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باتوجهبه دیدگاه سیدحیدر در این مسئله ،درمیابیم که تمام تالش وی ،حکایت از
وحدت حقیقی وجود است؛ البته یکی از ویژگیهای شاخص مکتب عرفانی
سیدحیدر ،جمع بین شریعت به معنی آیات و روایات و احکام برآمدۀ از آنها با
طریقت ،و از طرفی تالش برای برهانی کردن این مطالب و هماهنگی آن با عقل،
میباشد؛ کمااینکه در کتابهای« ،أنوار الحقیقة و أطوار الطریقة و أسرار الشریعة» و
«تفسیر المحیط االعظم» در قالب بحثهایی مستقل ،به این نکته اشاره داشته است.
این در حالی است که در مسئله تجسم اعمال ،تأکید حکیم ،بر علیلت و ظهور
ملکات نفس است ،همانطور که در مبانی و مؤیدات این بحث بدان اشاره شد؛ و
اگرچه این دو نظر در نتیجه یکی هستند ،ولی تقریر حکیم متأله برهانی و از تطابق
بیشتری با عقل ،بهره میبرد ،و خود این روش ،از اظهار نظرهایی که اصطالحاً به
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شطحیات معروفاند جلوگیری میکند.
تأثیر نظریات عقلی و منحصربهفرد حکمت متعالیه ،همچون حرکت جوهری،
اضافه اشراقی و وجود رابط ،همچنین تبیین امکان فقری ،و تفاوت حاصل از آن در
ال روشن است؛ کمااینکه حکیم سبزواری در
تقریر یک حقیقت عینی و یا شرعی ،کام ً
جایگاههای مختلف ،چه زمانی که به شرح دعای جوشن کبیر پرداخته و چه آن زمان
مالی رومی میپردازد و یا آن موقع که به تقریر عقالنی این بحث
که بررسی اشعار ل
در شرح منظومه اهتمام میورزد ،همگی حاکی از آناند که حکیم متأله در
تصویرکردن شواهد عرفانی با زبان عقلی ،تفاوت و به عبارتی پیشرفت بسیاری دارد.
این پیشرفت تا آنجا ادامه پیدا میکند که نفس شناسی دقیق حکمت متعالیه نسبت
به نحوه تأثیر نفس و جایگاه آن در مراتب هستی ،و چگونگی اتحاد عوالم مختلف

سر این تفاوت هم
وجودی در عین کثرت ،زبانی کام ً
ال متفاوت از عرفان پیدا میکند؛ ل
در چگونگی تقریر برهانی اوست که در غایت به لزوم هماهنگی گزارش شهودات
حکیم متأل له با عقل و از طرفی با شریعت منجر میشود.
 3ـ .3میزان تأثیرپذیری دیدگاه فلسفی

باتوجهبه تطبیق و پیگیری مباحث یکسان در هر دو علم ،این تأثیرپذیری را میتوان
حد طرح اصل مسئله دانست .چراکه نحوه تقریر و تصویر واقعیت در گفتار عارف
در ل
و تأکید هر دو بر وحدت حقیقت وجود است.
عارف تفاوت بین ملک و ملکوت را تنها حجاب ماده عنوان میکند و اعمال
انسانی را بالفعل حاضر در ملکوت میداند ،و بر عینیلت آن دو و حضور اعمال
پافشاری دارد.
حکیم متأل له اگرچه قائل به اتحاد بین عاقل و معقول است ولی در تقریر چگونگی
این واقعیت ،شیوهای برهانیتر و سازگار با ادراکات عقل دارد؛ فلذا بر علیلت و جایگاه
نفس در شکلگیری صور ملکوتی و اخروی و ظهور آنها در سرای دیگر تأکید
میکند .کمااینکه از نحوه اتحاد عاقل و معقول و بحث کثرت در وحدت و وحدت
در کثرت بهخوبی هویدا است.

بررسی تطبیقی تحلیلی نظریه تجسم اعمال باتکیهبر دیدگاه سیدحیدر آملی و مالهادی سبزواری

ال تغییر کرده؛ هرچند در حقیقت ،هر دو از یک واقعیت گزارش میدهند
و حکیم کام ً

009

نتیجهگیری

باتوجهبه بررسی تطبیقی صورتگرفته در کالم سیدحیدر آملی و مالهادی سبزواری
شاهد نتایجی بودیم:
الف .وجه شباهتی که عارف و حکیم را در مسئله موردبحث در طول یکدیگر
قرار میدهد ،مبحث وحدت وجود و از طرفی ربط حقیقی و تکوینی اعمال و جزای
اخروی آنهاست؛ هرچند در این امر نیز حکیم متأل له نوآوریهای برهانی خاص به
خود را داشت.
ب .وجه اصلی تفاوت این دو دیدگاه در نحوه تقریر عارف که بر عینیلت و حضور
اعمال در مراتب مختلف ،و تقریر حکیم که بر علیلت و چگونگی ظهور اعمال نفس
انسانی در مراتب مختلف تأکید داشت ،خالصه میشود؛
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ج .این وجه تفاوت سبب قرارگرفتن نظریه عارف در عرض نظر حکیم نیست،
چراکه هر دو در اصل مسئله هم رأی هستند ،لیکن عارف در تبیین عقالنی این
حقیقت ،بیان ناقصی دارد که ناظر به یکجهت است ،و حکیم تمام جهات را مورد
بررسی و تحلیل قرارداده است.
در آخر باید گفت در دورههای متمادی ،عارف معموالً به گزارش شهودات خود
میپرداخت و عنایت برهانی خاص به بیان چگونگی تطابق این گزارشها با کشف و عقل
نداشت ،و یا در این زمینه توفیق صحیح نمییافت؛ لذا به دام تشبیهات لفظی و ظاهری
مغالطه آمیز و یا به تأویالت دور از ظاهر ،رهنمون میشد .سیدحیدر آملی که نمونه بارز
یک عارف شیعی است ،در این میان گام بزرگی برداشته و تالش وافری بر تطبیق شریعت
و طریقت ،مبذول داشت که بعدها توسط حکمت صدرایی به اوج خود رسید.

آنچه که سیدحیدر و مالهادی بدان معترفاند ،عدم اختالف بین عقل و نقل است.
لیکن حکیم متأل له در اثبات و به نمایش گذاشتن این لادعا موفقتر است؛ و بهخاطر
ثبات قدمی که در این روش برهانی دارد ،مرتکب لغزشهای کمتری در نظریهپردازی
شده و به نوآوریهای مهمی دستیافته است .توجه به این مهم ،ارزش حکمت
متعالیه را که فلسفهای مطابق با عقل و دین است ،بیشازپیش روشن میسازد.
پینوشت

به وجود آن است؛  .۵وجود حقیقت واحده دارای مراتب شدت و ضعف است؛ .۰
حرکت جوهری؛  .۷هویلت و شیئیت هر چیز بهصورت آن است؛  .۱وحدت شخصی
هر موجودی به وجود آن است (مبنای این سخن اتحاد عالم و معلوم است)؛  .۵وجود
و تشخص بدن به نفس است؛  .۹قوه خیال مجرد است و مربوط به نفس مجرد است؛
 .۷صور خیالی مجرد است و قیام صدوری به نفس دارند؛  .۱۵صورتهای مادی و
مقداری بدون دخالت ماده هم قابل ایجاد هستند؛  .۱۱عوالم به سه عالم مادی و مثالی
و عقلی تقسیم میشود.
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منابع
 -۱قرآن کریم.
 -۱آملی ،سیدحیدر ،أنوار الحقیقة و أطوار الطریقة و أسرار الشریعة ،مصحح :سید
محسن موسوی تبریزی ،چاپ اول ،قم ،نور علی نور۱۵۹۱ ،ش.
 -۵ــــــــــــــ ،تفسیر المحیط األعظم ،مصحح :سید محسن موسوی تبریزی ،چاپ
سوم ،تهران ،سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسالمی۱۰۱۱ ،ق.
 -۰ــــــــــــــ ،جامع األسرار و منبع األنوار ،چاپ اول ،تهران ،مرکز انتشارات
علمی و فرهنگی وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی۱۵۱۹ ،ش.
 -۷ــــــــــــــ ،نقد النقود فى معرفة الوجود در جامع االسرار و منبع االنوار،
تهران ،انتشارات علمی و فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی۱۵۱۹)۱( ،ش.
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 -۱ابن عربی ،محی الدین ،الفتوحات مكى ۰ ،جلد ،بیروت ،دار صادر۱۰۵۷ ،ق.
 -۵ابن فارس ،احمد بن فارس ،معجم مقاییس اللغه ،مصحح :هارون عبد السالم۱ ،
جلد ،قم ،مکتب االعالم االسالمی ،چاپ اول۱۰۵۰ ،ق.
 -۹ابن منظور ،محمد بن مکرم ،لسان العرب ۱۷ ،جلد ،بیروت ،دار صادر ،چاپ سوم،
۱۰۱۰ق.
 -۷اصفهانی ،محمد حسین ،نهایه الدرایه فى شرح الكفایه ،بیروت ،موسسه آل البیت،
چاپ اول۱۰۱۷ ،ق.
الرزاق ،تاج العروس من جواهر القاموس ،چاپ
محمد بن عبد ل
محمد بن ل
 -۱۵الحسینی ،ل
اول ،بیروت ،الناشر دار الهدایة۱۰۱۰ ،ق.
عبدال ،تفسیر تسنیم ،قم ،انتشارات اسراء۱۵۷۱ ،ش.
 -۱۱جوادی آملی،
هل
 -۱۱جوهری ،اسماعیل بن حماد ،الصحاح :تاج اللغه ،مصحح :عطار ،احمد عبدالغفور،
چاپ اول ،بیروت۱۵۵۱ ،ق.
 -۱۵راغب اصفهانی ،حسین بن محمد ،المفردات فى غریب القرآن ،دمشق بیروت،

دارالعلم الدار الشامیة ،تحقیق :صفوان عدنان داودی  ۱۰۱۱ق.
 -۱۰سبزواری ،مالهادی ،شرح األسماء الحسنى ،مصحح :نجفقلی حبیبی ،چاپ اول،
تهران ،دانشگاه تهران۱۵۵۱ ،ش.
 -۱۷ــــــــــــــــــ ،أسرار الحكم فى المفتتح و المختتم ،مصحح :فیضی ،کریم،
قم ،مطبوعات دینی۱۵۹۵ ،ش.
 -۱۱ــــــــــــــــــ ،شرح المنظومة (تعلیقات حسن زاده) ،چاپ اول ،تهران ،نشر
ناب۱۵۱۷ ،ش.
تهران ،دانشگاه تهران۱۵۵۱)۱( ،ش.
 -۱۹ــــــــــــــــــ ،شرح مثنوی ،مصحح :مصطفی بروجردی ،چاپ اول ،تهران،
سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسالمی۱۵۵۰ ،ش.
 -۱۷ــــــــــــــــــ ،تعلیقه بر اسفار ،اسفار ،بیروت ،دار احیاء التراث العربی،چاچ
پنجم۱۰۱۷ ،ق.
 -۱۵شرتونی ،سعید ،أقرب الموارد ،قم ،مکتبه آیت ه لال مرعشی۱۵۱۱ ،ش.
 -۱۱شیرازی ،صدرالدین محمد ،الحكمه المتعالیه فى االسفار العقلیه االربعه ،بیروت،
دار احیاء التراث العربی ،چاپ پنجم۱۰۱۷ ،ق.
 -۱۱ــــــــــــــــــ ،الشواهد الربوبیه ،تصحیح سید جالل الدین آشتیانی ،مشهد،
المرکز الجامعی للنشر ،چاپ دوم.۱۵۱۵ ،
 -۱۵ــــــــــــــــــ ،مفاتیح الغیب ،تصحیح محمد خواجوی ،تهران ،تحقیقات
فرهنگی ،چاپ اول.۱۵۱۵ ،
 -۱۰ــــــــــــــــــ ،المبدأ و المعاد ،تصحیح سید جالل الدین آشتیانی ،تهران،
انجمن حکمت و فلسفه ایران.۱۵۷۰ ،
 -۱۷ــــــــــــــــــ ،العرشیه ،تصحیح غالمحسین آهنی ،تهران ،مولی.۱۵۱۱ ،
 -۱۱ــــــــــــــــــ ،رساله زاد المسافر ،شرح بر زاد المسافر ،قم ،دفتر تبلیغات
اسالمی ،چاپ سوم.۱۵۹۱ ،
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 -۱۵طریحی ،فخرالدین بن محمد ،مجمع البحرین ۱ ،جلد ،تهران ،مرتضوی ،چاپ
سوم۱۵۵۷ ،ش.
 -۱۹فراهیدی ،خلیل بن احمد ،کتاب العین ۷ ،جلد ،قم ،نشر هجرت ،چاپ دوم،
۱۰۵۷ق.
 -۱۷فناری ،محمد بن حمزه ،مصباح االنس ،مصحح :محمد خواجوی ،چاپ اول،
تهران ،مولی۱۵۵۰ ،ش.
 -۵۵مجلسی ،محمد باقر ،حق الیقین ،تهران ،انتشارات اسالمیه۱۵۹۰ ،ش.
 ۵۱ـ منصوری الریجانی ،اسماعیل ،ساحت ربوبى ،تهران ،آیه۱۵۹۵ ،ش.
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