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 چکیده
 یاشـراق ۀآن اضـاف یمبنا یرااست؛ ز یجزا و مکافات اخرو یحتوض یبرا یهتوج ینتجسم اعمال بهتر
 یصـور اخـرو ینیتآن ع یجاو به رودیم یناعمال و نفت ازب ینونتب ی،اشراق ۀاست. براساس اضاف
 یـلتحل یزپژوهش ن یناند. هدف ااز لوازم و شئونات نفت یصور اخرو یراز شود؛یو نفت برقرار م

از تجسـم  یرمالصدراست. در آثار مالصـدار، بـا دو تفسـ یاشراق ۀاضاف یانتجسم اعمال براساس مب
خود عمـل آشـکار  یامت،( در ق۱ شوند؛یو آثار اعمال آشکار م یجنتا یامت،( در ق۱: ییمرواعمال روبه

 یـۀنظر یریگـو د یـانیم یـۀنظر یکـیبلکه  یستند،در عرض هم ن یهنظر دوین. ایاما اخرو شود؛یم
 یـۀکه در نظر دهدینشان م یقتحق یجدوم است. نتا یۀمقاله بر نظر ینا یدت. البته تأکمالصدراس یینها

 انـد؛یلدخ یزسازند، ادراکات نحوادث آخرت سرنوشت ینشقدرکه اعمال در چتجسم اعمال، همان
. بـاطن سـازندیرا مـ یشوند و بـاطن انسـانیانسان م ۀبراثر تکرار، ملک یادراکات و اعمال آدم یعنی
 .متناسب با آن صور است یو حشر انسان یابدیتجسم م یاز صور اخرو یکیبه  یامتدر ق یزن یآدم
 

 .نفت، عمل و ادراک ی،اشراق ۀ: معاد، تجسم، اضافهاکلیدواژه

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

 ( Maryammohabbati470@yahoo.com)  .مشهد یدوسدانشگاه فر یهحکمت متعال یدکتر ی* دانشجو

  استادیار دانشگاه فردوسی مشهد.** 

  دانشگاه فردوسی مشهد. دانشیار ***

 . ۱۰/۳۱/۷۷: یرشپذ ؛ تاریخ۱۱/۱۱/۷۰: یافتدر یختار
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 مقدمه

تـرین حقیقـت از حال، پنهـانترین مراحل حیات بشری و درعینمعاد، یکی از اصلی

های الهـی، حکایـت از ری است. چگونگی وعدهدیدگان بشر، پرررمزورازترین مسئلۀ بش

که برخی از آیات و روایات نعمات بهشتی نقش مهم اعمال انسانی در آخرت دارد؛ چنان

اعمال زشت انسانی معرفی کـرده اسـت؛  ۀافعال نیک و عقوبات جهنمی را نتیج ۀرا نتیج

ها در آخرت چیست؟ نوجود این، رابحۀ اعمال و افعال انسانی در دنیا و جزا و مکافات آبا

درعین رحمت فراگیر خداوند، علت عذاب الهی چیست؟ خداوند چه نیازی بـه عـذاب 

ها دارد؟ اگر برای تسکین خویش است، یعنی قبـول تطییـر و تحـول در ذات کردن انسان

تنها بـا ذات الیتطیـر الهـی منافـات تعالی از عصیان بندگان؛ اما قبول چنین چیزی نهباری

کاهـد و نـه باعـث اند اطاعت و عصیان بندگان نه از مقام او مـیبارها فرموده دارد، بلکه

های قیامت، تنبیه و توبیخ مردمـان شود. اگر علت عقوبت و شکنجهترفیع مقام ایشان می

آید کـه بـا درنظـر میتعالی شوند، باز ایـن پرسشـپیشگناهکار است تا متوجه مقام حق

محال  گناه دائمـی، عمـر کوتـاه آدمـی کجـا و مـدت گرفتن عمر کوتاه آدمی و برفرض  

ها مطایر با عدالت الهی نیست؟ مالصـدرا ازآنجاکـه مـالک نهایت عقاب کجا؟ آیا اینبی

داند، در مبحث تجسم اعمال، برای لذات و آالم اخروی را خود  افعال و اعمال انسانی می

بـاره ات مالصدرا را دراینرفع شبهات و تأیید عدالت الهی کوشیده است. این مقاله نظر

 کند.پیگیری می

 مسئله 

توان فرض کرد: قراردادی و تکوینی. نظام قـراردادی در دو نظام پاداش و کیفر را می

نظام فلسفی مالصدرا هی  جایگاهی ندارد، بـرخالف نظـام عل ی.عمـل و جـزا در نظـام 

گیر که در آخرت گریبانتکوینی، رابحۀ علی و معلولی دارند؛ یعنی هر عملی نتایجی دارد 

انسان خواهد شد. اگر دربارۀ مکافات عمل همین اندازهتوضیح دهیم، شبهات بـه قـوت 

خود باقی خواهند بود؛زیرا رابحۀ علی  اعمال دنیوی و جـزای اخـروی، چگـونگی نـوع 
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کند و دربارۀچگونگی ظهور و بحـون عمـل و جـزا سـخنی نمـی مکافات را توجیه نمی

تحلیل کنیم. زمانی کـه علیـت « اضافۀ اشراقی»ید رابحۀ علی را با نظریۀ رو باگوید؛ ازاین

در نگاه نهایی مالصدرا به تجلی و تشأن و اصل رابحۀ علی به رابحۀ اضافۀ اشراقی تفسیر 

اساس، نظـام تکـوینی بـه نظـام توان از علیت به عینیت گذر کرد؛ براینشود، پت میمی

جزا عینیـت دارنـد. برطبـق نظـام عینـی، پـاداش و  شود که در آن فعل وعینی تبدیل می

کیفرهای اخروی عین عمل انسان است؛ درواقع، حقیقتی وجود دارد کـه اصـل اسـت و 

کنند؛ پت از فروعی نیز دارد. این فروع را تحت عنوان پرتو، اشعه و ظل آن اصل معنا می

نهـایی مالصـدرا  دو معنایی که برای تجسم اعمال گفتیم، عینیت عمل و جزا بـا اندیشـۀ

اند و گاه چنان همخوانی بیشتری دارد، هرچند ایشان در آثارشان به هردو نظر اشاره کرده

شان بسیار دشوار است؛ امـا بـا دقـت در اند که تشخیص نظر نهاییآمیختهها را درهمآن

شود؛ یعنی رابحۀ عینیت و معنای علیت در پرتو اضافۀ اشراقی، عینیت جانشین علیت می

 شود. ور و بحون  عمل و جزا، جایگزین رابحۀ اثر و مؤثر میظه

عمل انسان که خود مظهر نفت است، دو جلوه و ظهور دارد: جلوۀ ظاهری )صورت 

دنیایی عمل( و جلوۀ باطنی )صورت اخروی عمل(. اعمال ظاهری انسان، جنبۀ باطنی در 

شود. وقتی با ا نفت متحد میحکم اتحاد عاقل و معقول بنفت انسان دارند. جنبۀ باطنی به

حکم حرکت جـوهری نفـت، شود. انسان در قیامت بهنفت متحد شدند، باطن نفت می

گویند و ازحیثی، اضـافۀ کند. به اظهار باطن، ازحیثی الزم نفت میاین باطن را اظهار می

جزا دلیل، همان ظهور باطن نفت در قیامت خواهد بود؛ بنابراین، فعل و همیناشراقی؛ به

محض ادراک کردن چیزی یا انجام دادن فعلی، صورت اخروی ندارند، بلکه به دوگانگی

 شود و آخرت محلی خواهد بود برای ظهور  حقیقت و باطن اعمال انسان.نیز ایجاد می

 مبانی فلسفی مالصدرا در تبیین تجسم اعمال .۱

ه نفـت وجـودش ( جاعل تام بـ۱تحلیل علیت به تشأن و تجلی: ازنظر مالصدرا  .۱

ای از وجود اسـت، بـه نفـت وجـودش مجعـول اسـت؛ جاعل است و مجعول که نحوه

( مجعول هویتی مستقل ۱بنابراین مجعول، بالذات مجعول و جاعل، بالذات جاعل است؛ 
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تواند بـه هویـت معلـول منفصـل از که عقل نمیایگونهو مباین با هویت علت ندارد؛ به

الربط الهویه است و عینحدنفسه ناقصین وجود معلول فیهویت علت اشاره کند؛ بنابرا

به علت. در این نگاه، معلول شأنی از شئون حق و طوری از اطوار اوست. این حکـم بـه 

ترتیب، علیت و افاضه، به تحور خداوند به اطوارش بدین یابد؛همۀ موجودات تسری می

: ۵۱۳۵و لالصادرا،  ۱۶ب: ۵۷۰۶؛ ۱۲-۷الا::۵۷۰۷)لالصادرا، گردد و تجلی او به انحاء ظهوراتش بازمی

 .(۲۷۳: ۵۷۳۳؛ عبوییت، ۷۶۶-۷۶۵/ ۵

کـه در آن، ایگونـهای است که متقوم به یک طرف اسـت؛ بهاضافۀ اشراقی: اضافه .۱

شوند. ازآنجاکه اصل وجود علت به تمام هویـت الیه ناشی میاضافه و مضاف از مضاف

ظهور، تجلی و تشأن علت نیست؛ یعنی همان  در معلول متجلی است، معلول غیر از نفت

 آورد. وجود میمعنای اضافۀ علت است در مقام خلق و ایجاد که طرف  اضافۀ خود را به

پت معلول و مجعول به جعل بسیط وجودی حقیقتی متأصل بجز آنکه به نفت ذات خویش »

می منفرد و جدا مضاف و مرتبط به جاعل و علت خویش است، ندارد و برای او معنی و مفهو

از علت بجز اینکه بالذات متعلق به علت و تابع و الحق به علت خویش است متصور نیست، 

ب: ۵۷۰۶)لالصدرا، « کمااینکه متبوع و مفیض بودن علت نیز عین ذات و به نفت ذات اوست.

۱۶) 

شود، بلکه با حفظ همۀ آثار و ملکـاتی کـه در تجرد نفت: انسان با مرگ نابود نمی .۰

 .(۲۷: ۵۷۳۵)لالصدرا، شود ای به نشئۀ دیگر منتقل میقع نفت وجود داشته است، از نشئهص

انـد، نـه ارتباط نفت با اعمال و افکار: اعمال و افکار انسان، لوازم و شؤونات نفت .۰

، جلوۀ مـادی نفـت اسـت و عمـل مجـرد، ماننـد یشده به آن. عمل مادعوارض اضافه

 اند.نفت یو عقل یمثال یاهادراکات مجرد انسان، جلوه

تألم و تلذذ از صورت علمی: علت اصلی لذت یا الم، علم نفت بـه معلـوم خـود  .۷

است و واقعۀ محسوس خارجی فقط حکم علت اعدادی دارد. چنانچه مالصدرا معتقـد 

 (۷۱/ ۱: ۵۱۳۵)لالصدرا، ملذ و مؤذی صور ادراکیه حاضر نزد نفت هستند.  است در حقیقت

ری نفت: از دیدگاه مالصدرا حرکت جـوهری در همـۀ موجـودات حرکت جوه .۱
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قـراری عالم طبیعت، ساری و جاری است و عالم در عمق و نهاد خود، در سـیالن و بـی

 برد. سر میبه

باشد. عالم و هر آنچه در اوست حادث زمانی است، زیرا وجودش مسبوق به عدم زمانی می»

باشد یا عنصری، نفت باشد یا بدن، همه متجدد  در مجموع هر شیئی از اجسام مادی؛ فلکی

 (۲۷۵: ۵۷۰۵)لالصدرا، «. الهویه هستند

انسان نیز مشمول حرکت جوهری است و توانایی دارد که در اطوار گوناگون سـیر و 

علیـین برسـد و نـزد در مراتب حقایق و انوار تجوهرکند، در سیر و حرکتش به مقام اعال

سان نیز همچون سایر موجودات عالم طبیعت، از ابتدا وجود گیرد؛ زیرا ان پروردگار جای

نیست، بلکه موجود ناتمامی است کـه در هـر آن، در حـال وجـود یـافتن « متحصل تام»

موجود نیست بلکه کل آن را در کل مـدت زمـان « آن»اساس، کل او در یک است. براین

ات و دوام وجـودش، پت نفت ازحیث اصـل ذ (۰۳: ۵۷۱۷خواه، )لییوتیعمرش باید جست. 

رو، نفت با پذیرفتن صـور ادراکـی دگرگـون عین حدوث، تجدد و نو شدن است؛ ازاین

شود و در هـر یابد، متحد میکه وجود نفت با همان صورتی که درمیایگونهشود؛ بهمی

آید و قـوه و اسـتعدادش بـه فعلیـت مرحله از ادراک، تحولی جوهری در نفت پدید می

« حال»کند، در آغاز که انسان کاری می؛ بنابراین، زمانی(۱۳ال:: ۵۷۰۶الصدرا، )لشود تبدیل می

کند و چون ظهور می« صورت جوهری»شود، سپت به حالت می« ملکه»است؛ ولی بعد 

آید، نفت برایش همچون ماده و ایـن صـورت بـرایش همچـون صورت جوهر درمیبه

 .(۲۱۶/ ۱: ۵۱۳۵)لالصدرا، د دهنشود و هردو یک واقعیت را تشکیل میصورت می

اساس، حقیقت انسان نفت اوست که بعد از مـرگ جسـمانی، همچنـان بـاقی براین

دلیل جلوه و شأن نفت شود. حشر نفت بهاست و در قیامت در پیشگاه الهی محشور می

حسب اعمال و ملکات اوست؛ زیرا ملکات برآمده از تکـرار بودن افکار و افعال انسان، به

شوند. بدن شوند و متناسب با هیئات و صفات  نفوس آشکار میبر نفت غالب میافعال، 

مثالی نتیجۀ این فرایند است. روحی که دراین دنیا معلول  بدن اسـت، در جهـان آخـرت 

بندی قیاسی این نکته چنین اسـت: بـدن مثـالی و منشأ بدن اخروی خواهد بود. صورت
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اند؛ ادراکات و اعمال متحد با نفت و الزمۀ شده اخروی، از ادراکات و اعمال انسانتشکیل

اند؛ درنتیجه، بدن مثالی و اخروی متحد با نفت انسان است و همچون سایه و پرتـوی آن

 (۰۰: ۵۷۳۳و  ۲۱۵: ۵۷۳۱)لالصدرا، کند. از روح، او را همراهی می

 ادراکات و تجسم اعمال .۲

مالصدرا معتقد است نفت انسان دو قوۀ عالمه و عامله دارد. ازنظر وی علم و عمـل، 

سازند و نفت انسانی با پذیرفتن علم و عمل، توسـع و اشـتداد وجـودی انسان دو گوهر

کند؛ دراصل انسانیت  انسان، علم و عمل اوست؛ پت معتقد است شرط ورود بـه پیدا می

تام برای انجـام  ۀانسانی با کسب علوم نظری و ملک قلمروی انسان کامل، استکمال نفت

. البته ازنظـر وی (۷۱۳: ۵۷۰۰و  ۵۷۵/ ۳: ۵۱۳۵)لالصدرا، اندازۀ توان فرد است دادن کارهای خیر، به

رسد که قوای نظری و عملـی او یکـی شـود؛ نفت انسان وقتی به غایت  علم و عمل می

هـا یکـی که علم و قدرت آن یعنی علمش عملش شود و عملش علمش؛ مانند مجردات

. این تأکید مالصدرا، به نقـش مهـم علـم و عمـل در سـاختن (۲۶۶ب: ۵۷۰۶)لالصادرا، است 

رو، پـرداختن بـه نقـش هریـک در تجسـم کند؛ ازاینزندگی دنیوی و اخروی اشاره می

 اعمال ضروری است.

انچـه اشـراقی بـا نفـت دارنـد، چنازنظر مالصدرا تصورات و ادراکات نوعی اضافۀ 

خود، نسبت فاعل مخترع اسـت بـه  ۀمعتقد است نسبت نفت به مدرکات حسیه و خیالی

ها ولی عـاری مجعوالت خود؛ زیرا نفت پت از احساس امور خارجی، صورتی نظیر آن

هـا را در ها نظیر آنکند و پت از غیبت امور یا انعدام آناز ماده در ذات خویش ایجاد می

   (۷۵-۷۲ب: ۵۷۰۶)لالصدرا، کند. میقوۀ خیال، انشاء و ابداع 

اشـراقی و ارتبـاط بـا ذوات بالفعل، فقط با اضافۀ اما نفت قبل از وصول به مقام عقل

محض کنـد. البتـه بـهعقلی موجود در صقع عالم ربوبی، به صور عقلی علم حاصل مـی

)لالصادرا، یابـد فعلیت یافتن نفت، نفت نسبت به صور عقالنی نیـز سـمت فاعلیـت مـی

ی دارنـد. البتـه بـا تفسـیر (۲۰۱/ ۵: ۵۱۳۵و  ۷۲ب: ۵۷۰۶ ؛ بنابراین، تصورات و نفـت رابحـۀ علـ 

توان گفت نفسی هست بـا لـوازمی ذیـل عنـاوین صـور مالصدرا از علیت به تجلی می
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 (۳۰و ۳۱: ۵۷۱۷)قئسمیئن، حسی، خیالی و عقلی. 

عل ی نفـت  ۀبلکه رابح تنها در دنیا میان نفت با صور ادراکی برقرار است،این رابحه نه

دیگر، عبـارت  تـر از دنیـا؛ بـهو صور ادراکی در قیامت نیز وجود دارد، البته بسـیار قـوی

دیگر، صـور اخـروی و مـواد  ادراکـات اسـت و ازسـوی   ۀسو ذهن آدمی برسـاختازیک

کـه صـور ادراکـی از های اخروی، همان ادراکات و تصورات آدمی است؛ پت چنانبدن

د، صور اخروی نیز از لوازم نفت خواهند بود، بدون هی  تقـدم و تـأخری؛ انلوازم نفت

توان گفت لوازم نفت، صورتی ظاهری دارد و صورتی باطنی. به ظهور  ظاهر، بنابراین می

شود؛ ولی چون دنیا شایستگی ندارد این باطن را به ظهور برساند، از باطنش نیز ایجاد می

ت، باطن ادراکات بر همه آشکار شـود؛ درنتیجـه، صـور ماند تا در قیامدید ما مخفی می

شود، عین حقیقـت  علمی با صور اخروی یکی هستند؛ یعنی هرآنچه در آخرت ظاهر می

کـه خداونـد فرمـوده اکنون وجود دارد؛ چنـانصور علمی دنیوی است؛ پت آخرت هم

ا دنیا تمـام نشـود، اما ت (۱۱)توبا،/« اکنون بر کافرین احاطه دارد.شک دوزخ همو بی»است: 

 شود.آخرت ظاهر نمی

مشاعر و حواس دنیوی، برای ادراک امور اخروی مناسب نیستند ... پت مادامی که انسان در »

او بر امور اخروی متصور نیست ... و منزلت امور اخروی در این دنیا  این دنیاست احاطه

ه به والدت ثانوی متولد همچون منزلت جنین در بحن مادر است، پت نفت انسانی مادامی ک

شود ... این والدت ثانوی برای نشود و از بحن دنیا خارج نگردد، وارد فضای آخرت نمی

: ۵۱۳۵)لالصدرا، « شود و برای دیگران با مرگ طبیعی.عرفای کامل با مرگ ارادی حاصل می

۱ /۲۵۳-۲۵۳) 

 حیات علمی و ادراکی آخرت .۲ .۱

و عملی سریان دارد. طبق نظر مالصدرا یکی از حیات اخروی در دو قلمروی علمی 

عوامل لذت و الم اخروی ادراک، مدر ک و مدَرک اسـت. اعتقـادات، نیـات و ادراکـات 

کنند؛ لذت و الم وی را فراهم می ۀشوند و مایصورت اخروی تجلی و ظاهر میانسانی به

ن  هـا و به دانسـتهپت انسان  موجود در جهان آخرت، همان صور نفسانی ادراکی و متکو 
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مـواد اشـخا  اخـروی، تصـورات باطنیـه و »اعتقادات خویش خواهد بود؛ بنـابراین، 

معلومـات و معتقـداتش اسـت؛  ۀتأمالت نفسانیه است و انسان  موجود در قیامت، ساخت

جهنم خواهـد بـود و اگـر پت اگر علمش از شهوات و آرزوهـای باطـل باشـد، از اهـل  

و  ۲۶۰-۲۶۱ال:: ۵۷۰۶)لالصدرا، « بهشت است.ال ل باشد، اهل  عرفتمعلوماتش از امور قدسیه و م

۵۷۳۱ :۲۱۱) 

 د یل حیات علمی و ادراکی آخرت

شود یا برای همگان. در صورت اول، ترجیح حشر یا برای بعضی افراد واقع می»الف. 

آید؛ زیرا استحقاق پاداش و کیفر برای تمام مردمان است. در صـورت می بالمرجح الزم

 (۲۵۰/ ۱: ۵۱۳۵)لالصادرا، « شود.وکتابشان میم، موجب تزاحم مکانی برای اجساد و حسابدو

به اقتضائات دنیا جوابی نـدارد؛زیرا رابحـۀمواد و صـور دنیـوی، رابحـۀ این شبهه باتوجه

شـود؛ امـا رابحـۀ مـواد و های خارجی صورت بر ماده وارد میعَرضی است که با سبب

شود، ارواحـی وهری است؛ یعنی هرچه در آخرت دیده میصور اخروی، رابحۀذاتی و ج

اند و حیاتشان نفت ذاتشان اسـت. عینه صورت معلق قائم به ذات خودشانهستند که به

ها و درختان، همگی موجـود بـه هر نفت انسانی با آنچه بدان تعلق دارد، از حوران، کاخ

ث صـورت متکثرنـد؛ شان ازحیاند و با وحدت شخصییک وجود و زنده به یک حیات

پت مواد اکوان در عالم بهشت، امور ادراکی و جهات فاعلیت است و دخلی بـه مـواد و 

اسباب قابلیت ندارد؛ زیرا وجود اشیا در آنجا، وجود صوری بدون ماده، حرکت، انفعـال، 

آیـد، تجدد و انتقال است؛ بنابراین، در عالم آخرت هرچه از نعمـات بهشـتی پدیـد مـی

هـا را ها همان حیات نفسـی اسـت کـه آناند؛ زیرا حیات آنه حیات ذاتیهمگی زنده ب

 .(۷۲۶و۲۱۱/ ۱: ۵۱۳۵)لالصدرا، ادراک و با ادراکشان ایجادشان کرده است 

ب. ادراک مالک لذت و الم است؛ درواقع، صور ادراکی و حاضر نزد نفت، موجـب 

ذ می اردهنـده از محسوسـات بخش یـا آزشود؛ چون بسیاری از چیزهای لذتتألم یا تلذ 

رو، پذیر نخواهد بود؛ ازاینخارجی نیستند؛پت ادراکشان با حواس ظاهری دنیایی امکان

تـر خواهـد تر و حقیقیتر است، ادراک در آن جهان نیز لحیفچون آخرت از دنیا لحیف
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بود و با حواس باطنی اخروی، آنچه وجود خارجی مادی ندارد، شنیده، دیده، چشـیده و 

شود؛ بنابراین سرای آخرت برترین موقعیت ظهور ادراکات و تصـورات آدمـی لمت می

است. البته ناگفته نماند که باعث و انگیزۀ الم و عذاب کفار در این دنیا نیز بالفعل موجود 

شان و کـوری بصیرتشـان، آن را ادراک دلیل مستی طبیعتشان، کرخی چشاییاست؛ اما به

 .(۷۱-۷۱)همئن: کنند نمی

  نقش قوۀ خیال در سرای ادراکی آخرت .۲.۲

که گفتیم، سرای آخرت سرایی ادراکی است و آدمـی در هـر مرتبـۀ ادراکـی، چنان

شود. مراتـب نفـت انسـان در سـه مرتبـۀ متناسب با آن تصورات، متلذذ و یا متألم می

 ادراکی  حسی، خیالی و عقالنی گسترده شده است که موازی با سه مرتبۀ وجودی دنیا،

عالم مثال و عالم آخرت است. اثبات مرتبۀ مثالی بـرای نفـت، توجیـه معقـولی بـرای 

ی اعذاب و ثواب انسان در عالم آخرت و عالم برزخ خواهد بود؛ زیرانشأه آخرت نشأه

است متوسط بین مجردات عقلـی و جسـمانیات مـادی و هرچـه در آن اسـت، صـور 

انـد و در آن عـالم، حـت؛ الم، خیالمحسوس مدر ک به قوۀ نفسانی است که در این ع

ای از مراتب ادراکی متناسب با سرای آخرت است، مرتبۀ خیال پت در اینکه چه مرتبه

 .(۲۲-۲۵)همئن: گزینه خوبی خواهد بود. 

قوۀ خیال، قوۀ مجرد باطنی و مدر ک جزئیات برای نفت است. قلمروی حاکمیت آن 

. قوۀ خیال در آغاز و ابتدای تکوینش به تمام بدن است و اختصا  به بعضی اعضا ندارد

کـه طوریشود؛ بهنیاز میکم از ماده و مافیها بیبدن نیاز دارد؛ اما با قوت گرفتن نفت، کم

. (۲۲۲)همئن: کند ماند و در سرای آخرت با نفت همراهی میبعد از مرگ جسمانی باقی می

میرد، با قوۀ خیال، انسـان می ترتیب است که وقتی انسانهمراهی قوۀ خیال با نفت بدین

رد کند؛ ذاتی که همراه و مـالزم درگورنهاده را توهم و ذاتش را مفارق از دنیا تخیل می ۀمر

اند جمله ادراکات؛ صور محسوسی که یا مالیم با نفتبا آثار و لوازمجداناپذیری است از

د؛ بنابراین، نفت در عـالم کننلذت و الم فرد را فراهم می ۀگونه ماییا منافر با نفت، و این

صـورت کند کـه بـر او بههایی را ادراک میبرزخ و قبر، با این ادراکات، دردها و شکنجه
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کنـد؛ شوند و نیز نعمات حسی را مالیـم و سـازگار تخیـل مـیکیفرهای حسی وارد می

ها در قیامت کبری نیز مشـهود یابد. این صورتگونه ثواب و عذاب جزئی را درمیبدین

خواهند بود، هرچند به شدت و ضعف و کمال و نقص باهم فرق دارند؛ زیرا هرکدام  وی

اند، جزآنکه در عالم برزخ، به دیدۀ خیال مشـهودند و در صورت ادراکی جزئی غیرمادی

)لصابئ  یاویی، عالم بهشت، به دیده حت؛ ولی دیدۀ حت اخروی غیر از دیدۀ خیال نیست 

 .(۲۵۱و۵۳/ ۱: ۵۱۳۵؛ لالصدرا، ۱۶۲-۱۶۷: ۵۷۳۱

ترتیب متناسب با تصورات و معتقدات  انسان، بهشت و جهنم و اسباب لذت اینبه

که اگر اندیشه و تصورات انسان درایـن عـالم ایگونهشود؛ بهمی و الم برای وی فراهم

شـود و چنانچـه تصـوراتش ازباب خیرات باشد، مادۀرضوان الهی برایش فـراهم مـی

توان آزارد؛ پت میشود و او را میجهنم و افعی و عقرب می ها باشد، مادهازباب زشتی

نتیجه گرفت که در قیامت، مشـیت انسـان غلبـه دارد و هرچـه بخواهـد و بـه تصـور 

عینه ایجـاد توان گفت ادراک صور بهکه میایگونهیابد؛ بهدرآورد، بالفاصله تکوین می

آیـد، بـدون د و مدَرک پدید میکنها را ادراک میهاست برای نفت؛ یعنی انسان آنآن

 ۷۱-۷۳/ ۱: ۵۱۳۵)لالصادرا، گونه تقدم و تأخر؛ زیرا در آنجا فعـل و ادراک یـک چیزنـد هی 

تر از قوای دنیوی مراتب قوی. نفت در آخرت همۀ قوای ادارکی را دارد که به(۷۱۷-۷۱۲و

بود. نفـت  رو در آخرت، نفت فعال مایشاء و قادر بر ایجاد مایرید خواهداست؛ ازاین

خواهد برایش صرف اراده، هرآنچه میدلیل خالقیت و داشتن شرایط تملک صور، بهبه

شود و همۀ مشتهیات نفت، غیر از حضور و حصول مـدرکات در حاضر و موجود می

. خداوند در سـورۀ زخـرف (۷۱/ ۰: ۵۱۶۲و  ۵۳۰/ ۱: ۵۱۳۵)لالصادرا، مملکت نفت نخواهد بود 

برد، آمـاده ها ازآن لذت میخواهد و چشمها میآنجا آنچه دلدر »فرموده است:  ۵۱آیۀ 

کـاماًل تأییدکننـدۀ سـخن مالصدراسـت کـه « خواهـدهـا میآنچه دل»عبارت « است.

گوید قیامت ساختۀ انسان است و مشیت او حاکم بر آخرت؛ اما باید گفت که آماده می

اراده و خواست او  شدن مشتهیات انسان منوط به درجات ادراکی انسان است. وسعت

ترتیب، دایرۀ امکانات، نعمات و مشتهیات انسان ایناندازۀ ادراک اوست، نه بیشتر؛ بهبه
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 وابسته به دایرۀ ادراکات اوست. 

خداوند متعال نفت انسان را بدانگونه آفرید که دارای قدرت بر ابداع صوری است که غایب »

هر فاعلی بدون وساطت ماده صادر  از حواس، بدون مشارکت ماده و هر صورتی که از

باشد، حصول آن صورت در ذات خویش عین حصول اوست برای فاعل گردد، میمی

 (۲۰۱ب: ۵۷۰۶)لالصدرا، «. خویش

توان گفت قوۀ خیال هم از خود صورت دارد و هم از اعمـال مـا. وقتـی در خالصه می

ند و هم خودش را بیکند، هم شخص خودش را به همان صورت اولی میآخرت ظهور می

ها ممکن اسـت اشـکال های مختلفی که حاصل کرده است. این صورتدر احاطۀ صورت

متفاوتی از سبعیه، بهیمیه، شیحانیه و ملکیه را با خود همراه داشته باشد؛ اما ازآنجاکـه عـالم 

 ها با همدیگر در عالم آخرت مانعی ندارد. آخرت، عالم ادراکی است، اجتماع صورت

ین اگر افکار باطنی و تصورات انسانی از باب تعقالت کلی و خیرات و امور قدسی بنابرا»

بالخیرات که مقربون هستند خواهد بود، یا از اصحاب یمین که همان باشد، پت یا جزو سابق

سعداء هستند خواهد بود، اما اگر افکار و تخیالتش از باب شرور دنیوی باشد، از اصحاب 

 (۲۱۶: ۵۷۳۱صدرا، )لال«. شمال خواهد بود

مالصدرا برای تأیید نقش ادراکات در چگونگی قیامـت صـطرا و کبـراو تأکیـد بـر آن، 

گانه، خیـال و داند: حواس پنجگانۀ انسانی میجنت درهای بهشت و جهنم را مدارک هفت

شرط اسـتفادهبرای طاعـات و اند و هم درهای بهشت، بهوهم. این درها هم درهای جهنم

 .(۷۷۶/ ۱: ۵۱۳۵)لالصدرا، البته در  هشتمی نیز برای بهشت وجود دارد: در قلب کسب خیرات. 

 اعمال و تجسم آن .۳

هاست. در آیـات و روایـات بخش دوم جزا و مکافات، مربوط به اعمال دنیایی انسان

وکتاب وفور به این نکته اشاره است که قیامت عرصۀ رسـیدگی بـه اعمـال و حسـاببه

پراکنده برآیند تا نتیجۀکارهایشان به آنان نشان داده شود؛ پـت حال  به آن روز مردم»است: 

 ای نیکـــی کنـــد، نتیجـــۀ آن را خواهـــد دیـــد و هرکـــه وزن ذرههرکـــه هـــم

 ۀسـور ۱۰ ۀایشـان ذیـل آیـ (۳-۰)ولول،/ « ای بدی کند، نتیجۀ آن را خواهد دید.وزن ذرههم
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شود، بلکه هرچه در آخـرت رت نمیتنهایی باعث پاداش در آخعلم به»گوید: می 3واقعه

دیگـر، ؛ ازطرف  (۱۱/ ۰: ۵۱۶۲)لالصادرا، ازای اعمال است دهند، بههمچون پاداش و بهشت می

معتقد استعمل باید با علم باشد؛ زیرا عملی کـه ازروی علـم نباشـد، از دو قسـم خـارج 

 .(۷۱۵/ ۲: ۵۷۳۷)لالصدرا، نیست: یا نفاق است یا تقلید، که هردو ناپسندند 

( زمانآیـات مضـارع اسـت و ۱کنـد: گونه آیات، دو نکته را تـداعی مـیتوجه به این

کند کند؛یعنی انسان هر زمانی که کاری میمعموالً به وقوع چیزی در زمان حال اشاره می

گویـد بیند، نه اینکه به آینده موکول شـود؛ پـت مـی)نیک یا زشت( نتیجۀ عملش را می

( خود عمل را خواهد دید، نه چیزی جـدا ۱اینکه خواهید دید؛  بینید، نهنتیجۀ عمل رامی

از آن: خود عمل، نتیجۀ عمل است؛ یعنی تجسم اعمال است کـه آیـات و روایـات آن را 

 اساس مکافات عمل را توجیه کرده است. کنند و مالصدرا براینتأیید می

ویژه در د؛بـهیابیم که فعـل قیـام صـدوری بـه فاعـل داربا تحلیل فعل و فاعل درمی

االطالق خداوند و فاعلیت انسان نسبت به افعالش( وجـود فاعلیت حقیقی )فاعلیت علی

فعل موقوف بر وجود فاعل است. دراین هنگام هرگـاه فاعـل موجـود شـود، فعـل نیـز 

شود؛ زیرا فعل هی  هویت مستقلی از فاعل ندارد، بلکه عین اضافه بـه فاعـل موجود می

فعـل کـه بـا  ۀزمان نتیجشود و همانجام دادن کاری، فعل ظاهر میاست؛ بنابراین هنگام 

 دو از یکدیگر و از نفت محال است.اند و جدایی آنفعل عینیت دارد. هردو از لوازم نفت

معنای ظهور پیدا کردن حقیقت اصلی اعمال انسان توان گفت تجسم اعمال بهپت می

ان حقایق اعمال دنیوی هستند که در ها و کیفرها همدر حیات پت از مرگ است؛ پاداش

دهند؛ پت ارتباط اعمال دنیوی بـا جـزای اخـروی ایـن حیات اخروی خود را نشان می

است که جزای اعمال هر انسانی عین اعمال او خواهد بود. اعمال باطنی ملکوتی دارند و 

تردیـد ثـواب و عقـاب آخـرت آخرت ظرف ظهور آن است. مالصدرا معتقد است بـی

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

 «جزاًء بما کانوا یعلمون». 1
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پاشی ک شتن و تخم ۀمنزلنفت اعمال حسنه و سیئه است؛ بنابراین اعمال در دنیا به سبببه

ها آخرت است؛ بنابراین دنیا و آخرت دو هاست و زمان برداشت محصول آندر زمین دل

اند: در یک فصل باید ک شت و در فصـل دیگـر بخش از یک عمر و دو فصل از یک سال

 .(۲۷۱-۲۷۷: ۵۷۳۵؛ لطهری، ۲۲۰-۲۲۱/ ۰: ۵۱۶۲و  ۵۳۳ /۱: ۵۷۳۷)لالصدرا، باید درو کرد 

ظلـم، انتقـام و فرونشـاندن  ۀپت باید گفت پیراستن دامان عدل الهی از هرگونه شبه

 گوید: ترین رهاورد تجسم اعمال است. مالصدرا میخشم، اصلی

خشم وسیله جهت تشفی خاطر منتقم تا بدانهای آخرت نه ازباب انتقام است و نه بهعقوبت»

و غضب خود را فرونشاند، بلکه عقوبت اخروی امری است متعقب بر انجام گناهان و از 

دنبال دارد و درحقیقت، همان نفوسی که در این دنیا آن لوازم و تبعاتی است که انجام خحاها به

عینه، هیزم برای آتش دوزخ در سرای دیگر خواهند اند، همان نفوس بهاعمال را انجام داده

 (۵۵-۳/ ۳: ۵۱۶۲)لالصدرا،  «بود.

درنتیجه ثواب و عقاب از لوازم و نتایج مترتب بر خود بندگان، ناشـی از حسـنات و 

اعمال شخص در دنیا، مسـتتبع و مسـتلزم »سیئات و اعمال نیک و بدانسان است؛ درواقع 

 (۲۰۱ب: ۵۷۰۶)لالصادرا، « نتایج و صوری است در آخرت که متناسب با اعمال دنیوی اسـت.

شـوند و ها پدیدار مـیها و اعمال آناند، از جانها و ملکات الزمۀ ذات نفتن صورتای

ترتیب، رابحۀ نفت و فعل، رابحـۀ اضـافی اشـراقی ها ندارند؛ بدینگریزی از آن صورت

انـد و آفریند که از جان  نفت برآمـدههایی میاست که نفت با انجام دادن اعمال، صورت

گیرد، لوازمش درَدم حاضر او هستند. هر زمان که فعلی صورت می لوازم و اظالل ۀمنزلبه

 .(۵۲۳/ ۰: ۵۱۶۲)لالصدرا، شود ای از او صادر میو همچون پرتو و اشعه

 فرایند تحقق تجسم اعمال .۳3۱

تحول یافتن نفت از نشأه طبیعی دنیوی به نشأه اخروی، برحسب ملکات، حـاالت و 

ها ناشی از اعمال و افعال دنیوی نفـت همۀ این مصور شدن نفت به صور اخروی است.

رو است؛ درواقع، انسان در آخرت جز با غایت افعال، صورت اعمال و آثار ملکاتش روبه

اعتبار آنچه بـه آن شود و حقیقت  جزا در آخرت، برآمده از نفت عمل است؛ یعنی بهنمی
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 .(۲۵و۱/ ۱: ۵۱۳۵)لالصدرا، شود منتهی می

معنای  تجسم اعمال تفاوت دارند. یکی براساس علیت معنـا شـده  رسد دونظر میبه

داند؛ یعنی براثر تکرار اعتقادات و اعمال، است و رابحۀ فعل و جزا را رابحۀ اثر و مؤثر می

شود که موجب حدوث ملکات و صـفاتی راسـخ بـر نفـت و اثری بر نفت منعکت می

های باطنی همان ود. این صورتشصورتی متناسب با آن ملکات بر باطن نفت ایجاد می

کنند. در معنای دوم، رابحۀ فعل و جزا اند که تجسم اعمال را معنا میهای اخرویصورت

نظر رابحۀ عینیت است؛ یعنی جزا عین فعل است و قیامت عرصۀ ظهـور بـاطن فعـل. بـه

مبنای  ها را جمعکرد؛ یعنی آنچه در هردو معناتوان آنرسد با کمی تأمل در معانی میمی

تجسم اعمال است، باطن فعل و فکر است. این باطن یا مستقیم از خود فعل برآمده است 

گیـری بـاطن نفـت؛ ها، تکرار، رسوخ و غلبۀصفت بر باطن و شـکلیا پت از اثرگذاری

کند، ظهور باطن اعمال است؛ چه مستقیم و چه درنتیجه، آنچه در تجسم اعمال صدق می

 کند.از علیت به عینیت، مالصدرا مستقیم را بیشتر تأیید می غیرمستقیم. هرچند با گذر

گونه خواهد بود که هرچه را انسان بـا حـواس ظـاهری پت فرایند تجسم اعمال این

کند، اثـری از آن تأثیر اخالق، اعتقادات و نیات خود به آن عمل میکند و تحتادراک می

 ۀود و در صـحیفۀ ذات و خزانـشبه روح و نفت ناطقۀ وی متصاعد و در آن منعکت می

ماند و با تکرار اعمال و گفتار تبدیل شود. این اثر برای مدتی باقی میمدرکات او جمعمی

ای که بر باطن انسان غلبـه کـرده اسـت، شود. متناسب با هر صفت و ملکهبه ملکات می

، ۷۰۳: ۵۷۱۱، ۳۲/ ۳: ۵۱۳۵)لالصادرا، شـود صورتی ایجاد و در آخرت به آن صورت متمثـل مـی

 .(۲۶۲ال:: ۵۷۰۶و ۷۱۱/ ۰: ۵۱۶۲

بنابراین آثار و توابع صفات راسخ در نفت، در هر مـوطنی ظهـور و نمـودی خـا  

شود و حشر یابد. در این عالم مترتب بر نفت است و در آخرت نیز بر وی مترتب میمی

و  زند؛ زیرا حشر در سرای آخرت به چیزی است که غایت اعمـال انسـانیاو را رقم می

 .(۱۲: ۵۷۱۶و ۷۷۶-۷۲۱ب: ۵۷۰۶)لالصدرا، دلخواه او بوده است؛ حتی اگر سنگی بیش نباشد 

یابند که چگونه صفات نفسانی برای نفوس به واسحه اعمال و به نور معرفت خویش می»
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شوند، این صفات با تکرار جسمانی و تکرار صدور آنها به دشواری و مشقت حاصل می

شوند که صدور آنها از فاعلهایشان به نند و تبدیل به ملکاتی میکاعمال، در نفت رسوخ می

شود. بر همین قیاس بدان نفوسی را که متناسب با صور صفات غالب بر سهولت انجام می

  (۱۱۳ب: ۵۷۰۷)لالصدرا، « شوند.نفسشان محشور می

  انواع متکثر نفوس اخروی .۳3۲

ع متکثر انسانی در روز رستاخیز اسـت. ، وقوع انوا«تجسم اعمال»یکی از نتایج نظریۀ 

انسان ازحیث کالبد دنیوی و نفسش که به آن تعلق دارد، نوع واحدی اسـت و حـدومرز 

های ادراکی دگرگون ای است که با پذیرفتن صورتای دارد؛ اما نفت همچون مادهیگانه

؛ یابـدشـود کـه درمـیکه وجود نفت بـا همـان صـورتی متحـد مـیایگونهشود؛ بهمی

آیـد. تحـوالت ترتیب در هر مرحله از ادراک، تحولی جوهری در نفت پدیـد مـیبدین

های اخروی کـه کند؛ ازجمله صورتهای متفاوتی بر نفت تحمیل میجوهری، صورت

برحسب هیئات و ملکات نفسانی بر نفت افاضه و موجب تشکیل انواع متعدد انسانی در 

 .(۱۷۶-۱۲۱/ ۰: ۵۱۶۲)لالصدرا، شود آخرت می

پت هرگاه نفت انسانی نشأه دنیوی را ترک کند از قوه هیوالنی خارج شده و به حسب آنچه »

برای او از ملکات حاصل گشته به صوری از صور غیرمادی و غیر طبیعی که انواع کثیری 

گردد، زیرا نفت انسانی در هنگام انقحاع از دنیا تبدیل به صورتی بدون ماده و می دارد، بالفعل

شود، خواه سعید باشد یا شقی، که به جهت اخالق شریفه و نتایج اعمال قوه میبیفعلی 

)لالصدرا، « شود.حسنه متنعم گشته و به جهت اخالق رذیله و نتایج اعمال سیئه معذب می

۵۱۳۵ :۱ /۵۳) 

نفت ناطقه انسان ازحیثی صورت است و ازحیثی ماده. ماده است ازجنبۀ جسمانی و 

ای مستعد  پذیرش منزلۀ مادهوحانی. نفت ناطق ازجنبۀ جسمانی بهصورت است ازجنبۀ ر

او به فعل محض و خیال او عقل محض شود.  ۀهر صورت علمی است تا بدان جنبه بالقو

گرایـد، مخزونـات در ذات و جـوهر او نیـز از قـوه بـه فعلیـت هرچه از قوه به فعلیتمی

ب: ۵۷۰۶)لالصادرا، االترین مقامات دست یابد یابد تا به بشتابند. این سیر تکاملی ادامه میمی

شـود، صـورتی از د نفسی که در آغاز بـر بـدن مـادى افاضـه مـییگو. مالصدرا می(۲۰۳
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جی به عالم ملکوت را دارد؛ بنابراین یعت است؛ ولی قوۀ سلوك تدریهاى عالم طبصورت

بلکه با  ست،یعت نیاش منحصر به عالم طبات، نشئۀ وجودىیر جسمانینفت برخالف سا

ابد و براساس حرکت جوهرى و اشـتدادى خـود، یج استکمال مییتدرتصرف در بدن به

کننـد و اى از نفوس به تجرد برزخی بسنده نمـیرسد؛ اما پارهبه مرحلۀ تجرد برزخی می

نجاسـت کـه نفـوس یشوند. اپت از طی مراتب کمالی نشئۀ مثالی به نشئۀ عقلی وارد می

ابنـد و نحـوۀ وجودشـان یشوند، تبدل وجـودى مـیل متحد میمتکثر جزئی با عقل فعا

ب سرانجام  نفت آن است که در قوس صعود با مبـدأ یترتنیشود؛ بدتجردى و عقلی می

؛ لصابئ  ۷۷۵-۷/۷۷۶: ۵۱۳۵)لالصادرا، شـود کی مییش یابد و مبدأ و منتهایفاعلی خود اتحاد می

 .(۷۲۷-۷۲۲: ۵۷۳۱یویی، 

ی مشهود است: نفت با حفظ وحـدت شخصـی خـود بـه ای در این سیر حرکتنکته

یابد؛ یعنی نفت ناطقدر همۀ مراحل، وجود واحد جوهری اسـت کـه مرتبۀ تجرد راه می

درحال استکمال و اشتداد وجودی است و درواقع، یک وجود ویک موجود واحد بیشـتر 

دیگری یابد و لحظۀ بعد جزء نداریم؛ موجودی که هرلحظه جزئی از وجود آن تحقق می

توان ازهریک ازمراحل ومراتب این حرکـت اشـتدادی، تر از جزء قبل است. میکه کامل

ماهیت خاصی انتزاع کرد: در یک مرتبه، صورت معدنی، در مرتبۀ دیگر، نفت نبـاتی، در 

؛ ۲۷: ۵۷۳۵)لالصادرا، تر، نفـت نـاطق مرتبۀ بعد، نفت حیـوانی و سـرانجام در مرتبـۀ کامـل

. اشتداد این هویت جوهری، اتصالی است. وحـدت اتصـالی نیـز (۵۰۳و۰۶: ۵۷۳۱یویی، لصبئ 

همانند وحدت شخصی خواهد بود؛ زیرا اگر حدود مفروض، متصل باشند و با وجودی 

اتصالی در بیرون ذهن یافت شوند، بیش از یک وجود و یک ماهیت تصور نخواهد شد. 

دارد و انواع، اجناس و فصول،  این وجود اشتدادیافته، همۀ کماالت آغاز و انجام وجود را

هنگـام، هـر . درایـن(۳۵: ۵۷۰۵)لالصادرا، شـود برحسب وجود، در گوهر هستی او دیده می

ها و زمین است عرض وسعت آسمانانسانی عالمی مخصو  خود دارد که وسعتش هم

و مشتمل بر همۀ محسوسات و معقوالت، بدون تزاحم و تضاد؛ بنابراین، عوالم وجود در 

 .(۲۰۳ب: ۵۷۰۶)لالصدرا، شوند تعداد نفوس و اشخا  تشکیل می، بهآخرت



 

 

تب
ن

یی
 

بر
ل 

ما
اع
م 

س
ج

ت
ظر

 ن
س

سا
ا

ی
 ه

«
اف
ض

ا
 ه

اق
شر

ا
ی

» 
را
د
ص

ال
م

 

001 

ماند، زیرا تمام تحوالت بر سبیل اتصال است هویت انسانی بعینه در جمیع تحوالت باقی می»

... و بقای انسانی به بقای نفسش است زیرا نفت مادامی که زندگی طبیعی و دنیوی دارد 

ماهیت انسان و منبع قوا و جامع اعضاء و حافظ ای است که اصل هویت و صورت تمامیه

«. شود و چه بسا بسیط عقلی گرددآنهاست، سپت به تدریج به اعضاء روحانی تبدیل می

 (۵۱: ۵۷۳۵)لالصدرا، 

شـود: صـورت قوا و استعداد نفت برای خلق انواع متکثر، ذیل چهار صورت جمع می

. نفت در ابتـدا در پـذیرش ایـن مالئکه، صورت شیحانیه، صورت بهیمیه و صورت سبعیه

ها به فعلیت دست یابد؛ اما تواند در جهت هریک از آنمی ها حالت تساوی دارد وصورت

دلیل غلبۀ یکی از آن صفات و اعتقاداتی کـه محصـول تکـرار افعـال و رسـوخ درنهایت، به

شـود و دیگـر راه صفات است، مطلوب آن صفت، در قیامت بـا آن صـورت محشـور مـی

نفـت انسـانی دو »؛ زیـرا (۷۶۱/ ۵: ۵۷۳۷و  ۵۱۱: ۵۷۳۱)لالصدرا، ی از پذیرش آن صورت ندارد گریز

کننـده بـر مـادۀ جهت دارد: جهت قوه و جهت فعل. ازجهت فعلیتش، صورتی است افاضه

جهت، امری واحد و موجودی یگانه است که مبدأ و اصل فصل منحقی انسـان بدن و ازاین

استعداد پذیرش هر صفت از صفات نفسانی و هر صـورتی  است؛ اما ازجهت قوه بودنش،

های اخروی را دارد؛ لذا در هر موردی که صفات و هیئات بر نفت چیرگی یابد، از صورت

ای گونـهکه مـادۀ انسـانی به؛ چنان(۱۷۵-۱۷۶/ ۰: ۵۱۶۲)لالصادرا، « شوداز قوه به فعلیت خارج می

انتقال به هر صورتی و اتصاف به هر صفتی و آفریده شده است که در آن استعداد و آمادگی 

دو باال رفتن از مرز بهیمیت به باالترین درجات فرشتگان مقـرب وجـود دارد؛ امـا ایـن ۀقو

دو برحسب شود؛ زیرا آنجهت، باعث تکثر ذات انسان و ترکیب آن از ماده و صورت نمی

أه دیگـر مـاده اسـت. عینه در نشـدو نشأه است؛ یعنی هرچه در این نشأه صورت است، به

های اخروی صورت ۀکه گفتیم، نفت در این دنیا صورت  بدن است؛ اما در آن دنیا مادچنان

 .(۲۱۲: ۵۷۰۵و  ۵۳۱/ ۳: ۵۱۳۵)لالصدرا، اَشکال گوناگون  ۀو پذیرند

تواند ازجهتی قـوه باشـد و ممکن است این پرسش محرح شود که واحد چگونه می

دهنـده باشـد و سو هم صورتتواند ازیکجان چگونه میدیگر، عبارتازجهتی فعل؛ به



 

 

001 

 پذیر؟ دو پاسخ وجود دارد: هم صورت

توانـد مـادۀ نفت در ابتدای تکون، صورت  بدن مـادی دنیـایی اسـت؛ ولـی مـی -۱

رش یقوه، انفعال و پذ یمعنانجا بهیماده در ا 3ها یگانه شود.جهانی و با آنهای آنصورت

ت و صدور است. طبق نظر مالصدرا لـوازم، اشـراقات و یۀ منشئقو یمعناست، بلکه بهین

ء بـه یکنند و شـیدا میء عروض پیشوند، بر شیء صادر میء از آن شیك شیات یتجل

ست، بلکـه صـادرکنندۀ یات نین تجلینجا نفت محل و قابل ایشود. در ایها متصف مآن

ای اخـروی و هصـورت»مـاده اسـت.  یهای اخـروصورت یهاست؛ یعنی نفت براآن

پـذیر انـد، صـورتدهنـدهاینکه صورتاند؛ لذا مانعی ندارد درعین  ملکات از لوازم ذات

اند؛ یعنی نفت هم فاعل قبیلاینهای انشایی و تخیلی نفت هم ازکه صورتباشند؛ چنان

 (۲۱۲: ۵۷۰۵)لالصدرا، « ها.های انشایی و تخیلی است و هم قابل آنصورت

های اخروی نتیجۀ حرکت جوهری نفت است؛ اما ازآنجاکـه که گفتیم، صورتچنان

های اخــروی و علــم و عمــل دنیــوی عینیــت برقــرار اســت و درواقــع میــان صــورت

تـوان عرصـۀ قیامـت را انـد، مـیهای علمی و عملیهای اخروی، باطن صورتصورت

های مکتسب  تکاملی انسان دانست که یکی از صورت های اخرویعرصۀ ظهور صورت

توانیم این سخن مالصـدرا های اخروی بنگریم، میچنین به صورتدنیاست. اگر این در

جهـانی کمـال نفـوس نیسـتند و نفـوس اخـروی بـدان های آنصـورت»را دریابیم کـه 

هـا جهـانی لـوازم ذات جانهای آنشوند، بلکـه صـورتقدر نمیها واال و گرانصورت

؛ امـا اگـر طـور (۵۰۱-۵۰۱: ۵۷۱۵)لالصدرا،  «ستها گریزی نیها را از آن صورتهستند و جان

دیگـری بـه مســئله بنگـریم، شــاید نـوعی تکامـل ازپــت  ایـن ظهــور دریـابیم: ظهــور 

تری از بحون و کمون است؛ بنابراین از ظهور  باطن  اعمال و اعتقادات، تکاملی مرتبۀکامل

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

لیست إال النفت اإلنسانیة... و قبول النفت و أما مادة تکون األجساد و تجسم األعمال و تصور النیات فی اآلخرة ف» .1

لصورها الراسخة فیها علی سبیل الحفظ و االستیجاب و المنافات بین قبولها و فعلها فهی بجهة واحدة فاعلة و قابلة 

 (۱۹۰-۱۹۰)همان: « للصور.
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 ان است.دلیل خفای عوالم اخروی، از دیدگان ما پنهشود که بهعاید انسان می

منافاتی میان صدور فعل از قوه به جهتی و انفعال قوه در آن فعل، از جهتی دیگـر  -۱

وجود ندارد. دلیل این امر اینست که نفت هم دارای جهت فعلیت و کمال اسـت و هـم 

باشد. این دو جهت کـه مصـحح حصـول فعـل و انفعالنـد دارای جهت قوه و نقص می

ر او موجودند ولی به محـض اینکـه عقـل صـرف مادامی که نفت، عقل صرف نگشته د

اک می ؛ (۷۱۱-۷۱۷: ۵۷۱۱)لالصادرا، گردد بدون آنکه از امـری منفعـل گـردد. گردید فعال و در 

سـاز اسـت کـه مجـرد عبارت دیگر، وجود فعل و انفعال در شیء واحد، زمانی مشکلبه

اش، همـراه انیدلیل حدوث جسـمصرف باشد و تطییر برای او محال؛ اما نفت انسانی به

 ای از قوا و فعل و البته بر خروج از قوه به فعلتوانمند است.با بدن، آمیخته

( اگر قرار باشد انسان در این دنیا ۱ها آخرت است؛ زیرا گفتیم محل وقوع تنوع انسان

های چهارگانـه مـذکور جلـوه کنـد، تناسـخ خواهـد بـود نـه حشـر؛ با یکی از صورت

دهد، تناسخ ملکوتی است؛ یعنـی ست و آنچه در قیامت رخ میکه تناسخ محال ادرحالی

سـینا کـه بـه تناسـخ های اعمال، افعال و نیات. ازنظـر ابـنمتصور شدن نفت به صورت

ملکوتی معتقد است، افعال انسان شریر، آثاری دارد که در این دنیا مانع استکمال مختص 

شـوند از این هیئات و آثار مـیهایی متأثر اند و در آخرت موجب حشر نفت با بدننفت

اش ها و نیز تزاحم و تضادهایی کـه ذاتـیدلیل محدودیت( دنیا به۱؛ (۵۲۰-۵۲۱: ۵۷۳۲سینئ، )ابن

گوی حشر انواع انسانی نخواهد بود. فقط سرای آخـرت، کـه سـرای ادراک است، پاسخ

اب و علـل دنیـا دار اسـب»ای برای جزای اعمال باشد؛ زیـرا تواند محل شایستهاست، می

؛ پت «اتفاقیه و محل تزاحمات و تعارض اضداد است؛ اما آخرت دار اسباب و علل ذاتیه

هرنحـو کـه عمـل کـرده امکان تخلف در دنیا وجود دارد؛ اما در آخرت خیر و انسان بـه

 .(۱۰۱: ۵۷۱۱)لالصدرا، شود است، محشور می

جـود دارد. ازنظـر نکتۀ مهم دیگری در تنوع انواع انسانی براساس تجسم اعمال و
ها یکی نیست. نفوس انسانی  ناقص در علم و عمل، مالصدرا تجسم اعمال  همۀ انسان

صـورت حیوانـات مختلـف در نشـأه آخـرت دلیل غلبۀ ملکات ناپسند در دنیـا، بهبه
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تنهایی، بـر صـور شوند. نفوس متوسحدر علم و عمل یا ناقص در علم بـهمبعوث می
شوند؛ اما نفوس کامل در علم و عمل یا در علم بعوث میحسنۀ مناسب با اخالقشان م

های دنیـایی و چـه اشـباح ها خال  خواهند بود؛ چـه بـدنتنهایی، همگی از بدنبه
اسـت؛ بنـابراین تجسـم  مثالی؛ زیرا نفوس ایشـان بـه مقـام عقـل بالمسـتفاد رسـیده

  .(۷۲۳)همئن: اعمالشان، فقط عقالنی خواهد بود 

 های اخرویبدن .۴

که یکی از پیامدهای گریزناپذیرتجسم اعمال، معاد جسمانی است. ازنظر مالصدرا آن

شود، برحسب باطن و حقیقت، همان کسی است که در دنیا بـوده در معاد بازگردانده می

است، گرچه تحوراتی پذیرفته و به شئون مختلف درآمـده باشـد؛پت وقتـی در آخـرت 

ین همان شخص است؛ زیـرا تشـخص او بـه نفـت کنیم که ابینیم، حکم میانسان را می

. بـاوجود  (۳۳: ۵۷۳۳)لالصادرا، اوست، نه به بدن و اعراضی که قابلیت تطییر و تبـدیل دارنـد 

های های دنیـوی متفـاوت بـا بـدنقبول عینیت انسان اخـروی بـا انسـان دنیـوی، بـدن

ا اشـباح ظلـی و هـاند. آنشدههای اخروی از اخالق و نیات آدمی ساختهاند.بدناخروی

اند که وجودشان برای نفت همچون وجود ظل برای صاحب ظل است؛ های مثالیقالب

 .(۵۳-۱/۱: ۵۱۳۵)لالصدرا، اند ها محصول جهات فاعلی نفوسزیرا آن

 ای که در اینجا هست:نکته

 ۀسبب استعدادات مواد و استکماالت متدرجابدان اخروی وجودی استعدادی نیستند که به»

رو وجود بدن اخروی مقدم بر اند؛ ازاینحاصل شده باشند، بلکه آن ابدان لوازم نفوس هاآن

که وجود ظل؛ پت چناناند؛ مانند باهم بودن ظل و ذیوجود نفت نیست، بلکه در وجود باهم

اعتبار استعداد حاصل از دیگری برای وجودش نیست، بلکه معیت ظل بهیک از ظل و ذیهی 

طریق باهم معیت همینها نیز بهبعیت و لزوم است. ابدان اخروی و نفوس آندو بر سبیل تآن

  (۷۷۳: ۵۷۱۱)لالصدرا، « دارند.

جهت فاعلیت و خالقیت نفت موجـود تبعیت نفت و بهپت بدن اخروی در قیامت به

های تواند در جهان برزخ، بدنشود و فاعلیت نفت بروجه ایجاب است؛ یعنی نفت میمی
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شان هستندو گویی هایی قائم به ذات مبدع و آفرینندهخود ایجاد کند. چنین بدن مثالی برای

 .(۲۰۲: ۵۷۱۵و  ۲۱۱: ۵۷۳۱)لالصدرا، اند مانند ظلِّ الزم یا عکت و مثالی برای نفت

اند کـه تحلیل پایانی  تجسم اعمال این است که تجسم اعمال همان ادراکات و اعمالی

کند، تجسم اعمال قیقت و باطن ادراکات و اعمال ظهور میاند. وقتی حبا نفت متحد شده

رسد تجسم اعمال در نظر مالصدرا تعبیر متفاوتی بـا تجسـم نظر میشود؛ اما بهایجاد می

( جسم اخروی مبرا از بسـیاری از لـوازم و عـوارض جسـم ۱به جسم دنیوی دارد؛ زیرا 

تبع دات اخـروی نیـز بـهدنیوی است و چون اصالتاً آخرت متفاوت با دنیاسـت، موجـو

متفاوت با موجودات دنیوی خواهند بود؛ درواقع، مراد از ماده و جسم در آخـرت خـود 

تواند ادراکـات اند؛ نفسی که مینفت است؛ یعنی ماده و صورت در آخرت یک حقیقت

( اگر بپذیریم مراد از تجسـم، ۱ها را ایجاد کند؛ های متناسب با آنرا قبول کند و صورت

( جسم مراتب مختلفی دارد ۰یدا کردن است، توجیهی برای معاد روحانی نداریم؛ جسم پ

و آنچه در عالم برزخ و عالم آخرت وجود دارد، جسم مثالی  برزخـی و جسـم اخـروی 

 های جسم دنیوی دارند.های متفاوتی باویژگیمقتضای مرتبۀ خویش، ویژگیاست که به

 گیرینتیجه

گـذارد.براثر تکـرار آن فعـل، نسانی بر قلب آدمی اثر میهر عمل، گفتار و ادراک ا .۱

بخشـد. شود و بهآن صورت جدیدی میملکه و صفت راسخی در جان آدمی حادث می

ی و تکـوینی پذیر نیسـت، بلکـه رابحـهرابحۀ فعل و اثر، رابحۀ قراردادی و تخلف ای علـ 

تفسیر علیـت بااضـافۀ است؛ یعنی آثار ارتکاب گناهان بر نفت انسان، تکوینی است؛ اما 

ها و کیفرهـای اساس، پاداشکند؛ براینای عینی میان فعل و جزا برقرار میاشراقی، رابحه

اند؛ ها هسـتند، بلکـه عـین عمـل انسـانتنها معلـول تکـوینی اعمـال انسـاناخروی نـه

ماند؛ زیرا اثر عین عمـل اسـت و دو باقی نمیکه جای پرسش برای همراهی آنایگونهبه

 کند، جز نفت عمل نخواهد بود. چه درواقع ظهور میآن

اش، نـوع واحـدی هرچند نفت براساس فحرت اولیه و در ابتدای تکـوین مـادی .۱

کنـدو بـا همـان دلیل فعلیت یـافتن برخـی اسـتعدادها، صـورتی بـر آنطلبـه میاست، به
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و  ها برای نفت، غلبـۀیکی از صـفاتشود؛ بنابراین علت تنوع صورتصورتمحشورمی

 ملکات بر نفت است.

 گیرند. ها در چهار دستۀ ملکی، بهیمیه، سبعیه و شیحانیه قرار میاین صورت .۰
اند؛ مواد اخروی از جنت مواد دنیوی نیستند، بلکه محصول باورها و اعمال انسـان .۰

ای خواهـد بـود بـرای سـاختار زمینهیعنی به هرچه بیندیشیم و هرگونه عمل کنیم، پیش

 روی و چگونگی حشرمان.زندگی اخ

مراد از تجسم اعمال، حضور صورت ملکـوتی و بـاطنی اعمـال در عـالم آخـرت  .۷

کنیم که نفـت عمـل خـود جـزای گونه تفسیر میترتیب تجسم اعمال را ایناست؛ بدین

 شود.عمل است، گویی که عمل به آن منتهی می

ت و ذهـن از هرگونـه تجسم اعمال، عدل جزائی الهی اثبـا ۀبا تحلیل آخرت از دریچ

 شود.باره پاک میشبهه و تردیدی دراین
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