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چکیده
تجسم اعمال بهترین توجیه برای توضیح جزا و مکافات اخروی است؛ زیرا مبنای آن اضـافۀ اشـراقی
است .براساس اضافۀ اشراقی ،بینونت اعمال و نفت ازبین میرود و بهجای آن عینیت صـور اخـروی
و نفت برقرار میشود؛ زیرا صور اخروی از لوازم و شئونات نفتاند .هدف این پژوهش نیز تحلیـل
تجسم اعمال براساس مبانی اضافۀ اشراقی مالصدراست .در آثار مالصـدار ،بـا دو تفسـیر از تجسـم
اعمال روبهروییم )۱ :در قیامت ،نتایج و آثار اعمال آشکار میشوند؛  )۱در قیامت ،خود عمـل آشـکار
میشود؛ اما اخروی .ایندو نظریه در عرض هم نیستند ،بلکه یکـی نظریـۀ میـانی و دیگـری نظریـۀ
نهایی مالصدراست .البته تأکید این مقاله بر نظریۀ دوم است .نتایج تحقیق نشان میدهد که در نظریـۀ
تجسم اعمال ،همانقدرکه اعمال در چینش حوادث آخرت سرنوشتسازند ،ادراکات نیز دخیلانـد؛
یعنی ادراکات و اعمال آدمی براثر تکرار ،ملکۀ انسان میشوند و بـاطن انسـانی را مـیسـازند .بـاطن
آدمی نیز در قیامت به یکی از صور اخروی تجسم مییابد و حشر انسانی متناسب با آن صور است.
کلیدواژهها :معاد ،تجسم ،اضافۀ اشراقی ،نفت ،عمل و ادراک.
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مقدمه
معاد ،یکی از اصلیترین مراحل حیات بشری و درعینحال ،پنهـانتـرین حقیقـت از
دیدگان بشر ،پرررمزورازترین مسئلۀ بشری است .چگونگی وعدههای الهـی ،حکایـت از
نقش مهم اعمال انسانی در آخرت دارد؛ چنانکه برخی از آیات و روایات نعمات بهشتی
را نتیجۀ افعال نیک و عقوبات جهنمی را نتیجۀ اعمال زشت انسانی معرفی کـرده اسـت؛
باوجوداین ،رابحۀ اعمال و افعال انسانی در دنیا و جزا و مکافات آنها در آخرت چیست؟
درعین رحمت فراگیر خداوند ،علت عذاب الهی چیست؟ خداوند چه نیازی بـه عـذاب
کردن انسانها دارد؟ اگر برای تسکین خویش است ،یعنی قبـول تطییـر و تحـول در ذات
باریتعالی از عصیان بندگان؛ اما قبول چنین چیزی نهتنها بـا ذات الیتطیـر الهـی منافـات
دارد ،بلکه بارها فرمودهاند اطاعت و عصیان بندگان نه از مقام او مـیکاهـد و نـه باعـث
ترفیع مقام ایشان میشود .اگر علت عقوبت و شکنجههای قیامت ،تنبیه و توبیخ مردمـان
گناهکار است تا متوجه مقام حقتعالی شوند ،باز ایـن پرسشـپیشمیآید کـه بـا درنظـر
گرفتن عمر کوتاه آدمی و برفرض محال گناه دائمـی ،عمـر کوتـاه آدمـی کجـا و مـدت
بینهایت عقاب کجا؟ آیا اینها مطایر با عدالت الهی نیست؟ مالصـدرا ازآنجاکـه مـالک
لذات و آالم اخروی را خود افعال و اعمال انسانی میداند ،در مبحث تجسم اعمال ،برای
رفع شبهات و تأیید عدالت الهی کوشیده است .این مقاله نظرات مالصدرا را دراینبـاره
پیگیری میکند.
مسئله
دو نظام پاداش و کیفر را میتوان فرض کرد :قراردادی و تکوینی .نظام قـراردادی در
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نظام فلسفی مالصدرا هی جایگاهی ندارد ،بـرخالف نظـام علی.عمـل و جـزا در نظـام
تکوینی ،رابحۀ علی و معلولی دارند؛ یعنی هر عملی نتایجی دارد که در آخرت گریبانگیر
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

مکافات را توجیه نمیکند و دربارۀچگونگی ظهور و بحـون عمـل و جـزا سـخنی نمـی
گوید؛ ازاینرو باید رابحۀ علی را با نظریۀ «اضافۀ اشراقی» تحلیل کنیم .زمانی کـه علیـت
در نگاه نهایی مالصدرا به تجلی و تشأن و اصل رابحۀ علی به رابحۀ اضافۀ اشراقی تفسیر
میشود ،پت میتوان از علیت به عینیت گذر کرد؛ برایناساس ،نظـام تکـوینی بـه نظـام
عینی تبدیل میشود که در آن فعل و جزا عینیـت دارنـد .برطبـق نظـام عینـی ،پـاداش و
کیفرهای اخروی عین عمل انسان است؛ درواقع ،حقیقتی وجود دارد کـه اصـل اسـت و
فروعی نیز دارد .این فروع را تحت عنوان پرتو ،اشعه و ظل آن اصل معنا میکنند؛ پت از
دو معنایی که برای تجسم اعمال گفتیم ،عینیت عمل و جزا بـا اندیشـۀ نهـایی مالصـدرا
همخوانی بیشتری دارد ،هرچند ایشان در آثارشان به هردو نظر اشاره کردهاند و گاه چنان
آنها را درهمآمیختهاند که تشخیص نظر نهاییشان بسیار دشوار است؛ امـا بـا دقـت در
معنای علیت در پرتو اضافۀ اشراقی ،عینیت جانشین علیت میشود؛ یعنی رابحۀ عینیت و
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
نفت انسان دارند .جنبۀ باطنی بهحکم اتحاد عاقل و معقول با نفت متحد میشود .وقتی با
نفت متحد شدند ،باطن نفت میشود .انسان در قیامت بهحکم حرکت جـوهری نفـت،
این باطن را اظهار میکند .به اظهار باطن ،ازحیثی الزم نفت میگویند و ازحیثی ،اضـافۀ
اشراقی؛ بههمیندلیل ،همان ظهور باطن نفت در قیامت خواهد بود؛ بنابراین ،فعل و جزا
دوگانگی ندارند ،بلکه بهمحض ادراک کردن چیزی یا انجام دادن فعلی ،صورت اخروی
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ظهور و بحون عمل و جزا ،جایگزین رابحۀ اثر و مؤثر میشود.

نیز ایجاد میشود و آخرت محلی خواهد بود برای ظهور حقیقت و باطن اعمال انسان.
 .۱مبانی فلسفی مالصدرا در تبیین تجسم اعمال
 .۱تحلیل علیت به تشأن و تجلی :ازنظر مالصدرا  )۱جاعل تام بـه نفـت وجـودش
جاعل است و مجعول که نحوهای از وجود اسـت ،بـه نفـت وجـودش مجعـول اسـت؛
بنابراین مجعول ،بالذات مجعول و جاعل ،بالذات جاعل است؛  )۱مجعول هویتی مستقل
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و مباین با هویت علت ندارد؛ بهگونهایکه عقل نمیتواند بـه هویـت معلـول منفصـل از
هویت علت اشاره کند؛ بنابراین وجود معلول فیحدنفسه ناقصالهویه است و عینالربط
به علت .در این نگاه ،معلول شأنی از شئون حق و طوری از اطوار اوست .این حکـم بـه
همۀ موجودات تسری مییابد؛ بدینترتیب ،علیت و افاضه ،به تحور خداوند به اطوارش
و تجلی او به انحاء ظهوراتش بازمیگردد (لالصادرا۵۷۰۷ ،الا۱۲-۷::؛ ۵۷۰۶ب ۱۶ :و لالصادرا:۵۱۳۵ ،

۷۶۵-۷۶۶ /۵؛ عبوییت.)۲۷۳ :۵۷۳۳ ،
 .۱اضافۀ اشراقی :اضافهای است که متقوم به یک طرف اسـت؛ بهگونـهایکـه در آن،
اضافه و مضاف از مضافالیه ناشی میشوند .ازآنجاکه اصل وجود علت به تمام هویـت
در معلول متجلی است ،معلول غیر از نفت ظهور ،تجلی و تشأن علت نیست؛ یعنی همان
معنای اضافۀ علت است در مقام خلق و ایجاد که طرف اضافۀ خود را بهوجود میآورد.
«پت معلول و مجعول به جعل بسیط وجودی حقیقتی متأصل بجز آنکه به نفت ذات خویش
مضاف و مرتبط به جاعل و علت خویش است ،ندارد و برای او معنی و مفهومی منفرد و جدا
از علت بجز اینکه بالذات متعلق به علت و تابع و الحق به علت خویش است متصور نیست،
کمااینکه متبوع و مفیض بودن علت نیز عین ذات و به نفت ذات اوست( ».لالصدرا۵۷۰۶ ،ب:
)۱۶

 .۰تجرد نفت :انسان با مرگ نابود نمیشود ،بلکه با حفظ همۀ آثار و ملکـاتی کـه در
صقع نفت وجود داشته است ،از نشئهای به نشئۀ دیگر منتقل میشود (لالصدرا.)۲۷ :۵۷۳۵ ،
 .۰ارتباط نفت با اعمال و افکار :اعمال و افکار انسان ،لوازم و شؤونات نفتانـد ،نـه
عوارض اضافهشده به آن .عمل مادی ،جلوۀ مـادی نفـت اسـت و عمـل مجـرد ،ماننـد
ادراکات مجرد انسان ،جلوههای مثالی و عقلی نفتاند.
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 .۷تألم و تلذذ از صورت علمی :علت اصلی لذت یا الم ،علم نفت بـه معلـوم خـود
است و واقعۀ محسوس خارجی فقط حکم علت اعدادی دارد .چنانچه مالصدرا معتقـد
است در حقیقت ملذ و مؤذی صور ادراکیه حاضر نزد نفت هستند( .لالصدرا)۷۱ /۱ :۵۱۳۵ ،

 .۱حرکت جوهری نفت :از دیدگاه مالصدرا حرکت جـوهری در همـۀ موجـودات

عالم طبیعت ،ساری و جاری است و عالم در عمق و نهاد خود ،در سـیالن و بـیقـراری
بهسر میبرد.
«عالم و هر آنچه در اوست حادث زمانی است ،زیرا وجودش مسبوق به عدم زمانی میباشد.
در مجموع هر شیئی از اجسام مادی؛ فلکی باشد یا عنصری ،نفت باشد یا بدن ،همه متجدد
الهویه هستند»( .لالصدرا)۲۷۵ :۵۷۰۵ ،

انسان نیز مشمول حرکت جوهری است و توانایی دارد که در اطوار گوناگون سـیر و
در مراتب حقایق و انوار تجوهرکند ،در سیر و حرکتش به مقام اعالعلیـین برسـد و نـزد
پروردگار جای گیرد؛ زیرا انسان نیز همچون سایر موجودات عالم طبیعت ،از ابتدا وجود
«متحصل تام» نیست ،بلکه موجود ناتمامی است کـه در هـر آن ،در حـال وجـود یـافتن
است .برایناساس ،کل او در یک «آن» موجود نیست بلکه کل آن را در کل مـدت زمـان
عمرش باید جست( .لییوتیخواه )۰۳ :۵۷۱۷ ،پت نفت ازحیث اصـل ذات و دوام وجـودش،
میشود؛ بهگونهایکه وجود نفت با همان صورتی که درمییابد ،متحد میشود و در هـر
مرحله از ادراک ،تحولی جوهری در نفت پدید میآید و قـوه و اسـتعدادش بـه فعلیـت
تبدیل میشود (لالصدرا۵۷۰۶ ،ال)۱۳ ::؛ بنابراین ،زمانیکه انسان کاری میکند ،در آغاز «حال»
است؛ ولی بعد «ملکه» میشود ،سپت به حالت «صورت جوهری» ظهور میکند و چون
بهصورت جوهر درمیآید ،نفت برایش همچون ماده و ایـن صـورت بـرایش همچـون
صورت میشود و هردو یک واقعیت را تشکیل میدهند (لالصدرا.)۲۱۶ /۱ :۵۱۳۵ ،
برایناساس ،حقیقت انسان نفت اوست که بعد از مـرگ جسـمانی ،همچنـان بـاقی
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عین حدوث ،تجدد و نو شدن است؛ ازاینرو ،نفت با پذیرفتن صـور ادراکـی دگرگـون

است و در قیامت در پیشگاه الهی محشور میشود .حشر نفت بهدلیل جلوه و شأن نفت
بودن افکار و افعال انسان ،بهحسب اعمال و ملکات اوست؛ زیرا ملکات برآمده از تکـرار
افعال ،بر نفت غالب میشوند و متناسب با هیئات و صفات نفوس آشکار میشوند .بدن
مثالی نتیجۀ این فرایند است .روحی که دراین دنیا معلول بدن اسـت ،در جهـان آخـرت
منشأ بدن اخروی خواهد بود .صورتبندی قیاسی این نکته چنین اسـت :بـدن مثـالی و
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اخروی ،از ادراکات و اعمال انسانتشکیل شدهاند؛ ادراکات و اعمال متحد با نفت و الزمۀ
آناند؛ درنتیجه ،بدن مثالی و اخروی متحد با نفت انسان است و همچون سایه و پرتـوی
از روح ،او را همراهی میکند( .لالصدرا ۲۱۵ :۵۷۳۱ ،و )۰۰ :۵۷۳۳

 .۲ادراکات و تجسم اعمال
مالصدرا معتقد است نفت انسان دو قوۀ عالمه و عامله دارد .ازنظر وی علم و عمـل،
دو گوهر انسانسازند و نفت انسانی با پذیرفتن علم و عمل ،توسـع و اشـتداد وجـودی
پیدا میکند؛ دراصل انسانیت انسان ،علم و عمل اوست؛ پت معتقد است شرط ورود بـه
قلمروی انسان کامل ،استکمال نفت انسانی با کسب علوم نظری و ملکۀ تام برای انجـام
دادن کارهای خیر ،بهاندازۀ توان فرد است (لالصدرا ۵۷۵ /۳ :۵۱۳۵ ،و  .)۷۱۳ :۵۷۰۰البته ازنظـر وی
نفت انسان وقتی به غایت علم و عمل میرسد که قوای نظری و عملـی او یکـی شـود؛
یعنی علمش عملش شود و عملش علمش؛ مانند مجردات که علم و قدرت آنهـا یکـی
است (لالصادرا۵۷۰۶ ،ب .)۲۶۶ :این تأکید مالصدرا ،به نقـش مهـم علـم و عمـل در سـاختن
زندگی دنیوی و اخروی اشاره میکند؛ ازاینرو ،پـرداختن بـه نقـش هریـک در تجسـم
اعمال ضروری است.
ازنظر مالصدرا تصورات و ادراکات نوعی اضافۀ اشـراقی بـا نفـت دارنـد ،چنانچـه
معتقد است نسبت نفت به مدرکات حسیه و خیالیۀ خود ،نسبت فاعل مخترع اسـت بـه
مجعوالت خود؛ زیرا نفت پت از احساس امور خارجی ،صورتی نظیر آنها ولی عـاری
از ماده در ذات خویش ایجاد میکند و پت از غیبت امور یا انعدام آنها نظیر آنهـا را در
قوۀ خیال ،انشاء و ابداع میکند( .لالصدرا۵۷۰۶ ،ب)۷۵-۷۲ :

اما نفت قبل از وصول به مقام عقلبالفعل ،فقط با اضافۀ اشـراقی و ارتبـاط بـا ذوات
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عقلی موجود در صقع عالم ربوبی ،به صور عقلی علم حاصل مـیکنـد .البتـه بـهمحض
فعلیت یافتن نفت ،نفت نسبت به صور عقالنی نیـز سـمت فاعلیـت مـییابـد (لالصادرا،

۵۷۰۶ب ۷۲ :و )۲۰۱ /۵ :۵۱۳۵؛ بنابراین ،تصورات و نفـت رابحـۀ علـی دارنـد .البتـه بـا تفسـیر
مالصدرا از علیت به تجلی میتوان گفت نفسی هست بـا لـوازمی ذیـل عنـاوین صـور

حسی ،خیالی و عقلی( .قئسمیئن ۳۱ :۵۷۱۷ ،و)۳۰

این رابحه نهتنها در دنیا میان نفت با صور ادراکی برقرار است ،بلکه رابحۀ علی نفـت
و صور ادراکی در قیامت نیز وجود دارد ،البته بسـیار قـویتـر از دنیـا؛ بـهعبـارتدیگر،
ازیکسو ذهن آدمی برسـاختۀ ادراکـات اسـت و ازسـویدیگر ،صـور اخـروی و مـواد
بدنهای اخروی ،همان ادراکات و تصورات آدمی است؛ پت چنانکـه صـور ادراکـی از
لوازم نفتاند ،صور اخروی نیز از لوازم نفت خواهند بود ،بدون هی تقـدم و تـأخری؛
بنابراین میتوان گفت لوازم نفت ،صورتی ظاهری دارد و صورتی باطنی .به ظهور ظاهر،
باطنش نیز ایجاد میشود؛ ولی چون دنیا شایستگی ندارد این باطن را به ظهور برساند ،از
دید ما مخفی میماند تا در قیامت ،باطن ادراکات بر همه آشکار شـود؛ درنتیجـه ،صـور
علمی با صور اخروی یکی هستند؛ یعنی هرآنچه در آخرت ظاهر میشود ،عین حقیقـت
صور علمی دنیوی است؛ پت آخرت هماکنون وجود دارد؛ چنـانکـه خداونـد فرمـوده
آخرت ظاهر نمیشود.
«مشاعر و حواس دنیوی ،برای ادراک امور اخروی مناسب نیستند  ...پت مادامی که انسان در
این دنیاست احاطه او بر امور اخروی متصور نیست  ...و منزلت امور اخروی در این دنیا
همچون منزلت جنین در بحن مادر است ،پت نفت انسانی مادامی که به والدت ثانوی متولد
نشود و از بحن دنیا خارج نگردد ،وارد فضای آخرت نمیشود  ...این والدت ثانوی برای
عرفای کامل با مرگ ارادی حاصل میشود و برای دیگران با مرگ طبیعی( ».لالصدرا:۵۱۳۵ ،
)۲۵۳-۲۵۳ /۱

 .۲ .۱حیات علمی و ادراکی آخرت

حیات اخروی در دو قلمروی علمی و عملی سریان دارد .طبق نظر مالصدرا یکی از
مدرک اسـت .اعتقـادات ،نیـات و ادراکـات
عوامل لذت و الم اخروی ادراک ،مدرک و َ
انسانی بهصورت اخروی تجلی و ظاهر میشوند و مایۀ لذت و الم وی را فراهم میکنند؛
پت انسان موجود در جهان آخرت ،همان صور نفسانی ادراکی و متکون به دانسـتههـا و
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است« :و بیشک دوزخ هماکنون بر کافرین احاطه دارد( ».توبا )۱۱/،اما تا دنیا تمـام نشـود،
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اعتقادات خویش خواهد بود؛ بنـابراین« ،مـواد اشـخا

اخـروی ،تصـورات باطنیـه و

تأمالت نفسانیه است و انسان موجود در قیامت ،ساختۀ معلومـات و معتقـداتش اسـت؛
پت اگر علمش از شهوات و آرزوهـای باطـل باشـد ،از اهـلجهنم خواهـد بـود و اگـر
معلوماتش از امور قدسیه و معرفت ل
ال باشد ،اهلبهشت است( ».لالصدرا۵۷۰۶ ،ال ۲۶۰-۲۶۱ ::و
)۲۱۱ :۵۷۳۱

د یل حیات علمی و ادراکی آخرت

الف« .حشر یا برای بعضی افراد واقع میشود یا برای همگان .در صورت اول ،ترجیح
بالمرجح الزم میآید؛ زیرا استحقاق پاداش و کیفر برای تمام مردمان است .در صـورت
دوم ،موجب تزاحم مکانی برای اجساد و حسابوکتابشان میشود( ».لالصادرا)۲۵۰ /۱ :۵۱۳۵ ،

این شبهه باتوجهبه اقتضائات دنیا جوابی نـدارد؛زیرا رابحـۀمواد و صـور دنیـوی ،رابحـۀ
عرضی است که با سببهای خارجی صورت بر ماده وارد میشـود؛ امـا رابحـۀ مـواد و
َ
صور اخروی ،رابحۀذاتی و جوهری است؛ یعنی هرچه در آخرت دیده میشود ،ارواحـی
هستند که بهعینه صورت معلق قائم به ذات خودشاناند و حیاتشان نفت ذاتشان اسـت.
هر نفت انسانی با آنچه بدان تعلق دارد ،از حوران ،کاخها و درختان ،همگی موجـود بـه
یک وجود و زنده به یک حیاتاند و با وحدت شخصیشان ازحیث صـورت متکثرنـد؛
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،
تجدد و انتقال است؛ بنابراین ،در عالم آخرت هرچه از نعمـات بهشـتی پدیـد مـیآیـد،
همگی زنده به حیات ذاتیاند؛ زیرا حیات آنها همان حیات نفسـی اسـت کـه آنهـا را
ادراک و با ادراکشان ایجادشان کرده است (لالصدرا۲۱۱ /۱ :۵۱۳۵ ،و.)۷۲۶
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ب .ادراک مالک لذت و الم است؛ درواقع ،صور ادراکی و حاضر نزد نفت ،موجـب
تألم یا تلذذ میشود؛ چون بسیاری از چیزهای لذتبخش یـا آزاردهنـده از محسوسـات
خارجی نیستند؛پت ادراکشان با حواس ظاهری دنیایی امکانپذیر نخواهد بود؛ ازاینرو،
چون آخرت از دنیا لحیفتر است ،ادراک در آن جهان نیز لحیفتر و حقیقیتـر خواهـد

بود و با حواس باطنی اخروی ،آنچه وجود خارجی مادی ندارد ،شنیده ،دیده ،چشـیده و
لمت میشود؛ بنابراین سرای آخرت برترین موقعیت ظهور ادراکات و تصـورات آدمـی
است .البته ناگفته نماند که باعث و انگیزۀ الم و عذاب کفار در این دنیا نیز بالفعل موجود
است؛ اما بهدلیل مستی طبیعتشان ،کرخی چشاییشان و کـوری بصیرتشـان ،آن را ادراک
نمیکنند (همئن.)۷۱-۷۱ :
 .۲.۲نقش قوۀ خیال در سرای ادراکی آخرت

چنانکه گفتیم ،سرای آخرت سرایی ادراکی است و آدمـی در هـر مرتبـۀ ادراکـی،
متناسب با آن تصورات ،متلذذ و یا متألم میشود .مراتـب نفـت انسـان در سـه مرتبـۀ
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
است متوسط بین مجردات عقلـی و جسـمانیات مـادی و هرچـه در آن اسـت ،صـور
محسوس مدرک به قوۀ نفسانی است که در این عالم ،خیالانـد و در آن عـالم ،حـت؛
پت در اینکه چه مرتبهای از مراتب ادراکی متناسب با سرای آخرت است ،مرتبۀ خیال
گزینه خوبی خواهد بود( .همئن.)۲۲-۲۵ :
قوۀ خیال ،قوۀ مجرد باطنی و مدرک جزئیات برای نفت است .قلمروی حاکمیت آن
تمام بدن است و اختصا

به بعضی اعضا ندارد .قوۀ خیال در آغاز و ابتدای تکوینش به

بدن نیاز دارد؛ اما با قوت گرفتن نفت ،کمکم از ماده و مافیها بینیاز میشود؛ بهطوریکـه
بعد از مرگ جسمانی باقی میماند و در سرای آخرت با نفت همراهی میکند (همئن.)۲۲۲ :
همراهی قوۀ خیال با نفت بدینترتیب است که وقتی انسان میمیرد ،با قوۀ خیال ،انسـان
رمردۀ درگورنهاده را توهم و ذاتش را مفارق از دنیا تخیل میکند؛ ذاتی که همراه و مـالزم
با آثار و لوازمجداناپذیری است ازجمله ادراکات؛ صور محسوسی که یا مالیم با نفتاند
یا منافر با نفت ،و اینگونه مایۀ لذت و الم فرد را فراهم میکنند؛ بنابراین ،نفت در عـالم
برزخ و قبر ،با این ادراکات ،دردها و شکنجههایی را ادراک میکند کـه بـر او بهصـورت
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عذاب و ثواب انسان در عالم آخرت و عالم برزخ خواهد بود؛ زیرانشأه آخرت نشأهای
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کیفرهای حسی وارد میشوند و نیز نعمات حسی را مالیـم و سـازگار تخیـل مـیکنـد؛
بدینگونه ثواب و عذاب جزئی را درمییابد .این صورتها در قیامت کبری نیز مشـهود
وی خواهند بود ،هرچند به شدت و ضعف و کمال و نقص باهم فرق دارند؛ زیرا هرکدام
صورت ادراکی جزئی غیرمادیاند ،جزآنکه در عالم برزخ ،به دیدۀ خیال مشـهودند و در
عالم بهشت ،به دیده حت؛ ولی دیدۀ حت اخروی غیر از دیدۀ خیال نیست (لصابئ یاویی،

۱۶۷-۱۶۲ :۵۷۳۱؛ لالصدرا۵۳ /۱ :۵۱۳۵ ،و.)۲۵۱
بهاینترتیب متناسب با تصورات و معتقدات انسان ،بهشت و جهنم و اسباب لذت
و الم برای وی فراهم میشود؛ بهگونهایکه اگر اندیشه و تصورات انسان درایـن عـالم
ازباب خیرات باشد ،مادۀرضوان الهی برایش فـراهم مـیشـود و چنانچـه تصـوراتش
ازباب زشتیها باشد ،ماده جهنم و افعی و عقرب میشود و او را میآزارد؛ پت میتوان
نتیجه گرفت که در قیامت ،مشـیت انسـان غلبـه دارد و هرچـه بخواهـد و بـه تصـور
درآورد ،بالفاصله تکوین مییابد؛ بهگونهایکه میتوان گفت ادراک صور بهعینه ایجـاد
مدرک پدید میآیـد ،بـدون
آنهاست برای نفت؛ یعنی انسان آنها را ادراک میکند و َ
هی

گونه تقدم و تأخر؛ زیرا در آنجا فعـل و ادراک یـک چیزنـد (لالصادرا۷۱-۷۳ /۱ :۵۱۳۵ ،

و .)۷۱۷-۷۱۲نفت در آخرت همۀ قوای ادارکی را دارد که بهمراتب قویتر از قوای دنیوی
است؛ ازاینرو در آخرت ،نفت فعال مایشاء و قادر بر ایجاد مایرید خواهد بود .نفـت
بهدلیل خالقیت و داشتن شرایط تملک صور ،بهصرف اراده ،هرآنچه میخواهد برایش
حاضر و موجود میشود و همۀ مشتهیات نفت ،غیر از حضور و حصول مـدرکات در
مملکت نفت نخواهد بود (لالصادرا ۵۳۰ /۱ :۵۱۳۵ ،و  .)۷۱ /۰ :۵۱۶۲خداوند در سـورۀ زخـرف
آیۀ  ۵۱فرموده است« :در آنجا آنچه دلها میخواهد و چشمها ازآن لذت میبرد ،آمـاده
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ال تأییدکننـدۀ سـخن مالصدراسـت کـه
است ».عبارت «آنچه دلهـا میخواهـد» کـام ً
می گوید قیامت ساختۀ انسان است و مشیت او حاکم بر آخرت؛ اما باید گفت که آماده
شدن مشتهیات انسان منوط به درجات ادراکی انسان است .وسعت اراده و خواست او
بهاندازۀ ادراک اوست ،نه بیشتر؛ بهاینترتیب ،دایرۀ امکانات ،نعمات و مشتهیات انسان

وابسته به دایرۀ ادراکات اوست.
«خداوند متعال نفت انسان را بدانگونه آفرید که دارای قدرت بر ابداع صوری است که غایب
از حواس ،بدون مشارکت ماده و هر صورتی که از هر فاعلی بدون وساطت ماده صادر
میگردد ،میباشد ،حصول آن صورت در ذات خویش عین حصول اوست برای فاعل
خویش»( .لالصدرا۵۷۰۶ ،ب)۲۰۱ :

خالصه میتوان گفت قوۀ خیال هم از خود صورت دارد و هم از اعمـال مـا .وقتـی در
آخرت ظهور میکند ،هم شخص خودش را به همان صورت اولی میبیند و هم خودش را
در احاطۀ صورتهای مختلفی که حاصل کرده است .این صورتها ممکن اسـت اشـکال
متفاوتی از سبعیه ،بهیمیه ،شیحانیه و ملکیه را با خود همراه داشته باشد؛ اما ازآنجاکـه عـالم
آخرت ،عالم ادراکی است ،اجتماع صورتها با همدیگر در عالم آخرت مانعی ندارد.
«بنابراین اگر افکار باطنی و تصورات انسانی از باب تعقالت کلی و خیرات و امور قدسی
سعداء هستند خواهد بود ،اما اگر افکار و تخیالتش از باب شرور دنیوی باشد ،از اصحاب
شمال خواهد بود»( .لالصدرا)۲۱۶ :۵۷۳۱ ،

مالصدرا برای تأیید نقش ادراکات در چگونگی قیامـت صـطرا و کبـراو تأکیـد بـر آن،
جنت درهای بهشت و جهنم را مدارک هفتگانۀ انسانی میداند :حواس پنجگانه ،خیـال و
وهم .این درها هم درهای جهنماند و هم درهای بهشت ،بهشرط اسـتفادهبرای طاعـات و
کسب خیرات .البته در هشتمی نیز برای بهشت وجود دارد :در قلب (لالصدرا.)۷۷۶ /۱ :۵۱۳۵ ،
 .۳اعمال و تجسم آن
بخش دوم جزا و مکافات ،مربوط به اعمال دنیایی انسانهاست .در آیـات و روایـات
بهوفور به این نکته اشاره است که قیامت عرصۀ رسـیدگی بـه اعمـال و حسـابوکتاب
است« :آن روز مردم بهحالپراکنده برآیند تا نتیجۀکارهایشان به آنان نشان داده شود؛ پـت
هرکـــه هـــموزن ذرهای نیکـــی کنـــد ،نتیجـــۀ آن را خواهـــد دیـــد و هرکـــه
هموزن ذرهای بدی کند ،نتیجۀ آن را خواهد دید( ».ولول )۳-۰ /،ایشـان ذیـل آیـۀ  ۱۰سـورۀ
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باشد ،پت یا جزو سابقبالخیرات که مقربون هستند خواهد بود ،یا از اصحاب یمین که همان
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واقعه 3میگوید« :علم بهتنهایی باعث پاداش در آخرت نمیشود ،بلکه هرچه در آخـرت
همچون پاداش و بهشت میدهند ،بهازای اعمال است (لالصادرا)۱۱ /۰ :۵۱۶۲ ،؛ ازطرفدیگـر،
معتقد استعمل باید با علم باشد؛ زیرا عملی کـه ازروی علـم نباشـد ،از دو قسـم خـارج
نیست :یا نفاق است یا تقلید ،که هردو ناپسندند (لالصدرا.)۷۱۵ /۲ :۵۷۳۷ ،
توجه به اینگونه آیات ،دو نکته را تـداعی مـیکنـد )۱ :زمانآیـات مضـارع اسـت و
معموالً به وقوع چیزی در زمان حال اشاره میکند؛یعنی انسان هر زمانی که کاری میکند
(نیک یا زشت) نتیجۀ عملش را میبیند ،نه اینکه به آینده موکول شـود؛ پـت مـیگویـد
نتیجۀ عمل رامیبینید ،نه اینکه خواهید دید؛  )۱خود عمل را خواهد دید ،نه چیزی جـدا
از آن :خود عمل ،نتیجۀ عمل است؛ یعنی تجسم اعمال است کـه آیـات و روایـات آن را
تأیید میکنند و مالصدرا برایناساس مکافات عمل را توجیه کرده است.
با تحلیل فعل و فاعل درمییابیم که فعـل قیـام صـدوری بـه فاعـل دارد؛بـهویژه در
فاعلیت حقیقی (فاعلیت علیاالطالق خداوند و فاعلیت انسان نسبت به افعالش) وجـود
فعل موقوف بر وجود فاعل است .دراین هنگام هرگـاه فاعـل موجـود شـود ،فعـل نیـز
موجود میشود؛ زیرا فعل هی هویت مستقلی از فاعل ندارد ،بلکه عین اضافه بـه فاعـل
است؛ بنابراین هنگام انجام دادن کاری ،فعل ظاهر میشود و همزمان نتیجۀ فعـل کـه بـا
فعل عینیت دارد .هردو از لوازم نفتاند و جدایی آندو از یکدیگر و از نفت محال است.
پت میتوان گفت تجسم اعمال بهمعنای ظهور پیدا کردن حقیقت اصلی اعمال انسان
در حیات پت از مرگ است؛ پاداشها و کیفرها همان حقایق اعمال دنیوی هستند که در
حیات اخروی خود را نشان میدهند؛ پت ارتباط اعمال دنیوی بـا جـزای اخـروی ایـن
است که جزای اعمال هر انسانی عین اعمال او خواهد بود .اعمال باطنی ملکوتی دارند و
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آخرت ظرف ظهور آن است .مالصدرا معتقد است بـیتردیـد ثـواب و عقـاب آخـرت
ـــــــــــــــــــــــــــ
جزاء بما کانوا یعلمون»
ً « .1

بهسبب نفت اعمال حسنه و سیئه است؛ بنابراین اعمال در دنیا بهمنزلۀ کشتن و تخمپاشی
در زمین دلهاست و زمان برداشت محصول آنها آخرت است؛ بنابراین دنیا و آخرت دو
بخش از یک عمر و دو فصل از یک سالاند :در یک فصل باید کشت و در فصـل دیگـر
باید درو کرد (لالصدرا ۵۳۳ /۱ :۵۷۳۷ ،و ۲۲۰-۲۲۱ /۰ :۵۱۶۲؛ لطهری.)۲۷۱-۲۷۷ :۵۷۳۵ ،
پت باید گفت پیراستن دامان عدل الهی از هرگونه شبهۀ ظلـم ،انتقـام و فرونشـاندن
خشم ،اصلیترین رهاورد تجسم اعمال است .مالصدرا میگوید:
«عقوبتهای آخرت نه ازباب انتقام است و نه بهجهت تشفی خاطر منتقم تا بدانوسیله خشم
و غضب خود را فرونشاند ،بلکه عقوبت اخروی امری است متعقب بر انجام گناهان و از
لوازم و تبعاتی است که انجام خحاها بهدنبال دارد و درحقیقت ،همان نفوسی که در این دنیا آن
اعمال را انجام دادهاند ،همان نفوس بهعینه ،هیزم برای آتش دوزخ در سرای دیگر خواهند
بود( ».لالصدرا)۵۵-۳ /۳ :۵۱۶۲ ،

سیئات و اعمال نیک و بدانسان است؛ درواقع «اعمال شخص در دنیا ،مسـتتبع و مسـتلزم
نتایج و صوری است در آخرت که متناسب با اعمال دنیوی اسـت( ».لالصادرا۵۷۰۶ ،ب)۲۰۱ :

این صورتها و ملکات الزمۀ ذات نفتاند ،از جانها و اعمال آنها پدیدار مـیشـوند و
گریزی از آن صورتها ندارند؛ بدینترتیب ،رابحۀ نفت و فعل ،رابحـۀ اضـافی اشـراقی
است که نفت با انجام دادن اعمال ،صورتهایی میآفریند که از جان نفت برآمـدهانـد و
دردم حاضر
بهمنزلۀ لوازم و اظالل او هستند .هر زمان که فعلی صورت میگیرد ،لوازمش َ
و همچون پرتو و اشعهای از او صادر میشود (لالصدرا.)۵۲۳ /۰ :۵۱۶۲ ،
 .۳3۱فرایند تحقق تجسم اعمال

تحول یافتن نفت از نشأه طبیعی دنیوی به نشأه اخروی ،برحسب ملکات ،حـاالت و
مصور شدن نفت به صور اخروی است .همۀ اینها ناشی از اعمال و افعال دنیوی نفـت
است؛ درواقع ،انسان در آخرت جز با غایت افعال ،صورت اعمال و آثار ملکاتش روبهرو
نمیشود و حقیقت جزا در آخرت ،برآمده از نفت عمل است؛ یعنی بهاعتبار آنچه بـه آن
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درنتیجه ثواب و عقاب از لوازم و نتایج مترتب بر خود بندگان ،ناشـی از حسـنات و
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منتهی میشود (لالصدرا۱ /۱ :۵۱۳۵ ،و.)۲۵
بهنظر میرسد دو معنای تجسم اعمال تفاوت دارند .یکی براساس علیت معنـا شـده
است و رابحۀ فعل و جزا را رابحۀ اثر و مؤثر میداند؛ یعنی براثر تکرار اعتقادات و اعمال،
اثری بر نفت منعکت میشود که موجب حدوث ملکات و صـفاتی راسـخ بـر نفـت و
صورتی متناسب با آن ملکات بر باطن نفت ایجاد میشود .این صورتهای باطنی همان
صورتهای اخرویاند که تجسم اعمال را معنا میکنند .در معنای دوم ،رابحۀ فعل و جزا
رابحۀ عینیت است؛ یعنی جزا عین فعل است و قیامت عرصۀ ظهـور بـاطن فعـل .بـهنظر
میرسد با کمی تأمل در معانی میتوان آنها را جمعکرد؛ یعنی آنچه در هردو معنا مبنای
تجسم اعمال است ،باطن فعل و فکر است .این باطن یا مستقیم از خود فعل برآمده است
یا پت از اثرگذاریها ،تکرار ،رسوخ و غلبۀصفت بر باطن و شـکلگیـری بـاطن نفـت؛
درنتیجه ،آنچه در تجسم اعمال صدق میکند ،ظهور باطن اعمال است؛ چه مستقیم و چه
غیرمستقیم .هرچند با گذر از علیت به عینیت ،مالصدرا مستقیم را بیشتر تأیید میکند.
پت فرایند تجسم اعمال اینگونه خواهد بود که هرچه را انسان بـا حـواس ظـاهری
ادراک میکند و تحتتأثیر اخالق ،اعتقادات و نیات خود به آن عمل میکند ،اثـری از آن
به روح و نفت ناطقۀ وی متصاعد و در آن منعکت میشود و در صـحیفۀ ذات و خزانـۀ
مدرکات او جمعمیشود .این اثر برای مدتی باقی میماند و با تکرار اعمال و گفتار تبدیل
به ملکات میشود .متناسب با هر صفت و ملکهای که بر باطن انسان غلبـه کـرده اسـت،
صورتی ایجاد و در آخرت به آن صورت متمثـل مـیشـود (لالصادرا،۷۰۳ :۵۷۱۱ ،۳۲ /۳ :۵۱۳۵ ،

 ۷۱۱ /۰ :۵۱۶۲و۵۷۰۶ال.)۲۶۲ ::
بنابراین آثار و توابع صفات راسخ در نفت ،در هر مـوطنی ظهـور و نمـودی خـا
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مییابد .در این عالم مترتب بر نفت است و در آخرت نیز بر وی مترتب میشود و حشر
او را رقم میزند؛ زیرا حشر در سرای آخرت به چیزی است که غایت اعمـال انسـانی و
دلخواه او بوده است؛ حتی اگر سنگی بیش نباشد (لالصدرا۵۷۰۶ ،ب ۷۷۶-۷۲۱ :و.)۱۲ :۵۷۱۶
«و به نور معرفت خویش مییابند که چگونه صفات نفسانی برای نفوس به واسحه اعمال

جسمانی و تکرار صدور آنها به دشواری و مشقت حاصل میشوند ،این صفات با تکرار
اعمال ،در نفت رسوخ میکنند و تبدیل به ملکاتی میشوند که صدور آنها از فاعلهایشان به
سهولت انجام میشود .بر همین قیاس بدان نفوسی را که متناسب با صور صفات غالب بر
نفسشان محشور میشوند( ».لالصدرا۵۷۰۷ ،ب)۱۱۳ :

 .۳3۲انواع متکثر نفوس اخروی

یکی از نتایج نظریۀ «تجسم اعمال» ،وقوع انواع متکثر انسانی در روز رستاخیز اسـت.
انسان ازحیث کالبد دنیوی و نفسش که به آن تعلق دارد ،نوع واحدی اسـت و حـدومرز
یگانهای دارد؛ اما نفت همچون مادهای است که با پذیرفتن صورتهای ادراکی دگرگون
میشود؛ بهگونهایکه وجود نفت بـا همـان صـورتی متحـد مـیشـود کـه درمـییابـد؛
بدینترتیب در هر مرحله از ادراک ،تحولی جوهری در نفت پدیـد مـیآیـد .تحـوالت
جوهری ،صورتهای متفاوتی بر نفت تحمیل میکند؛ ازجمله صورتهای اخروی کـه
آخرت میشود (لالصدرا.)۱۷۶-۱۲۱ /۰ :۵۱۶۲ ،
«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
دارد ،بالفعل میگردد ،زیرا نفت انسانی در هنگام انقحاع از دنیا تبدیل به صورتی بدون ماده و
فعلی بیقوه میشود ،خواه سعید باشد یا شقی ،که به جهت اخالق شریفه و نتایج اعمال
حسنه متنعم گشته و به جهت اخالق رذیله و نتایج اعمال سیئه معذب میشود( ».لالصدرا،
)۵۳ /۱ :۵۱۳۵

نفت ناطقه انسان ازحیثی صورت است و ازحیثی ماده .ماده است ازجنبۀ جسمانی و
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برحسب هیئات و ملکات نفسانی بر نفت افاضه و موجب تشکیل انواع متعدد انسانی در

صورت است ازجنبۀ روحانی .نفت ناطق ازجنبۀ جسمانی بهمنزلۀ مادهای مستعد پذیرش
هر صورت علمی است تا بدان جنبه بالقوۀ او به فعل محض و خیال او عقل محض شود.
هرچه از قوه به فعلیتمیگرایـد ،مخزونـات در ذات و جـوهر او نیـز از قـوه بـه فعلیـت
میشتابند .این سیر تکاملی ادامه مییابد تا به باالترین مقامات دست یابد (لالصادرا۵۷۰۶ ،ب:

 .)۲۰۳مالصدرا میگوید نفسی که در آغاز بـر بـدن مـادى افاضـه مـیشـود ،صـورتی از
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صورتهاى عالم طبیعت است؛ ولی قوۀ سلوك تدریجی به عالم ملکوت را دارد؛ بنابراین
نفت برخالف سایر جسمانیات ،نشئۀ وجودىاش منحصر به عالم طبیعت نیست ،بلکه با
تصرف در بدن بهتدریج استکمال مییابد و براساس حرکت جوهرى و اشـتدادى خـود،
به مرحلۀ تجرد برزخی میرسد؛ اما پارهاى از نفوس به تجرد برزخی بسنده نمـیکننـد و
پت از طی مراتب کمالی نشئۀ مثالی به نشئۀ عقلی وارد میشوند .اینجاسـت کـه نفـوس
متکثر جزئی با عقل فعال متحد میشوند ،تبدل وجـودى مـییابنـد و نحـوۀ وجودشـان
تجردى و عقلی میشود؛ بدینترتیب سرانجام نفت آن است که در قوس صعود با مبـدأ
فاعلی خود اتحاد مییابد و مبدأ و منتهایش یکی میشـود (لالصادرا۷۷۵-۷۷۶/۷ :۵۱۳۵ ،؛ لصابئ

یویی.)۷۲۷-۷۲۲ :۵۷۳۱ ،
نکتهای در این سیر حرکتی مشهود است :نفت با حفظ وحـدت شخصـی خـود بـه
مرتبۀ تجرد راه مییابد؛ یعنی نفت ناطقدر همۀ مراحل ،وجود واحد جوهری اسـت کـه
درحال استکمال و اشتداد وجودی است و درواقع ،یک وجود ویک موجود واحد بیشـتر
نداریم؛ موجودی که هرلحظه جزئی از وجود آن تحقق مییابد و لحظۀ بعد جزء دیگری
که کاملتر از جزء قبل است .میتوان ازهریک ازمراحل ومراتب این حرکـت اشـتدادی،
ماهیت خاصی انتزاع کرد :در یک مرتبه ،صورت معدنی ،در مرتبۀ دیگر ،نفت نبـاتی ،در
مرتبۀ بعد ،نفت حیـوانی و سـرانجام در مرتبـۀ کامـلتر ،نفـت نـاطق (لالصادرا۲۷ :۵۷۳۵ ،؛
لصبئ

یویی۰۶ :۵۷۳۱ ،و .)۵۰۳اشتداد این هویت جوهری ،اتصالی است .وحـدت اتصـالی نیـز

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.
این وجود اشتدادیافته ،همۀ کماالت آغاز و انجام وجود را دارد و انواع ،اجناس و فصول،
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برحسب وجود ،در گوهر هستی او دیده میشـود (لالصادرا .)۳۵ :۵۷۰۵ ،درایـنهنگـام ،هـر
انسانی عالمی مخصو

خود دارد که وسعتش همعرض وسعت آسمانها و زمین است

و مشتمل بر همۀ محسوسات و معقوالت ،بدون تزاحم و تضاد؛ بنابراین ،عوالم وجود در
آخرت ،بهتعداد نفوس و اشخا

تشکیل میشوند (لالصدرا۵۷۰۶ ،ب.)۲۰۳ :

«هویت انسانی بعینه در جمیع تحوالت باقی میماند ،زیرا تمام تحوالت بر سبیل اتصال است
 ...و بقای انسانی به بقای نفسش است زیرا نفت مادامی که زندگی طبیعی و دنیوی دارد
صورت تمامیهای است که اصل هویت و ماهیت انسان و منبع قوا و جامع اعضاء و حافظ
آنهاست ،سپت به تدریج به اعضاء روحانی تبدیل میشود و چه بسا بسیط عقلی گردد».
(لالصدرا)۵۱ :۵۷۳۵ ،

قوا و استعداد نفت برای خلق انواع متکثر ،ذیل چهار صورت جمع میشـود :صـورت
مالئکه ،صورت شیحانیه ،صورت بهیمیه و صورت سبعیه .نفت در ابتـدا در پـذیرش ایـن
صورتها حالت تساوی دارد و میتواند در جهت هریک از آنها به فعلیت دست یابد؛ اما
درنهایت ،بهدلیل غلبۀ یکی از آن صفات و اعتقاداتی کـه محصـول تکـرار افعـال و رسـوخ
صفات است ،مطلوب آن صفت ،در قیامت بـا آن صـورت محشـور مـیشـود و دیگـر راه
گریزی از پذیرش آن صورت ندارد (لالصدرا ۵۱۱ :۵۷۳۱ ،و )۷۶۱ /۵ :۵۷۳۷؛ زیـرا «نفـت انسـانی دو
بدن و ازاینجهت ،امری واحد و موجودی یگانه است که مبدأ و اصل فصل منحقی انسـان
است؛ اما ازجهت قوه بودنش ،استعداد پذیرش هر صفت از صفات نفسانی و هر صـورتی
از صورتهای اخروی را دارد؛ لذا در هر موردی که صفات و هیئات بر نفت چیرگی یابد،
از قوه به فعلیت خارج میشود» (لالصادرا)۱۷۵-۱۷۶ /۰ :۵۱۶۲ ،؛ چنانکه مـادۀ انسـانی بهگونـهای
آفریده شده است که در آن استعداد و آمادگی انتقال به هر صورتی و اتصاف به هر صفتی و
قوۀ باال رفتن از مرز بهیمیت به باالترین درجات فرشتگان مقـرب وجـود دارد؛ امـا ایـندو
جهت ،باعث تکثر ذات انسان و ترکیب آن از ماده و صورت نمیشود؛ زیرا آندو برحسب
دو نشأه است؛ یعنی هرچه در این نشأه صورت است ،بهعینه در نشـأه دیگـر مـاده اسـت.
چنانکه گفتیم ،نفت در این دنیا صورت بدن است؛ اما در آن دنیا مادۀ صورتهای اخروی
و پذیرندۀ اَشکال گوناگون (لالصدرا ۵۳۱ /۳ :۵۱۳۵ ،و .)۲۱۲ :۵۷۰۵
ممکن است این پرسش محرح شود که واحد چگونه میتواند ازجهتی قـوه باشـد و
ازجهتی فعل؛ بهعبارتدیگر ،جان چگونه میتواند ازیکسو هم صورتدهنـده باشـد و
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جهت دارد :جهت قوه و جهت فعل .ازجهت فعلیتش ،صورتی است افاضهکننـده بـر مـادۀ
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هم صورتپذیر؟ دو پاسخ وجود دارد:
 -۱نفت در ابتدای تکون ،صورت بدن مـادی دنیـایی اسـت؛ ولـی مـیتوانـد مـادۀ
صورتهای آنجهانی و با آنها یگانه شود 3.ماده در اینجا بهمعنای قوه ،انفعال و پذیرش
نیست ،بلکه بهمعنای قوۀ منشئیت و صدور است .طبق نظر مالصدرا لـوازم ،اشـراقات و
تجلیات یك شیء از آن شیء صادر میشوند ،بر شیء عروض پیدا میکنند و شـیء بـه
آنها متصف میشود .در اینجا نفت محل و قابل این تجلیات نیست ،بلکـه صـادرکنندۀ
آنهاست؛ یعنی نفت برای صورتهای اخـروی مـاده اسـت« .صـورتهای اخـروی و
ملکات از لوازم ذاتاند؛ لذا مانعی ندارد درعیناینکه صورتدهنـدهانـد ،صـورتپـذیر
باشند؛ چنانکه صورتهای انشایی و تخیلی نفت هم ازاینقبیلاند؛ یعنی نفت هم فاعل
صورتهای انشایی و تخیلی است و هم قابل آنها( ».لالصدرا)۲۱۲ :۵۷۰۵ ،

چنانکه گفتیم ،صورتهای اخروی نتیجۀ حرکت جوهری نفت است؛ اما ازآنجاکـه
میــان صــورتهای اخــروی و علــم و عمــل دنیــوی عینیــت برقــرار اســت و درواقــع
صورتهای اخروی ،باطن صورتهای علمی و عملیانـد ،مـیتـوان عرصـۀ قیامـت را
عرصۀ ظهور صورتهای اخروی دانست که یکی از صورتهای مکتسب تکاملی انسان
در دنیاست .اگر اینچنین به صورتهای اخروی بنگریم ،میتوانیم این سخن مالصـدرا
را دریابیم کـه «صـورتهای آنجهـانی کمـال نفـوس نیسـتند و نفـوس اخـروی بـدان
صورتها واال و گرانقدر نمیشوند ،بلکـه صـورتهای آنجهـانی لـوازم ذات جانهـا
هستند و جانها را از آن صورتها گریزی نیست» (لالصدرا)۵۰۱-۵۰۱ :۵۷۱۵ ،؛ امـا اگـر طـور
دیگـری بـه مســئله بنگـریم ،شــاید نـوعی تکامـل ازپــت ایـن ظهــور دریـابیم :ظهــور
مرتبۀکاملتری از بحون و کمون است؛ بنابراین از ظهور باطن اعمال و اعتقادات ،تکاملی
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ـــــــــــــــــــــــــــ

« .1و أما مادة تکون األجساد و تجسم األعمال و تصور النیات فی اآلخرة فلیست إال النفت اإلنسانیة ...و قبول النفت
لصورها الراسخة فیها علی سبیل الحفظ و االستیجاب و المنافات بین قبولها و فعلها فهی بجهة واحدة فاعلة و قابلة
للصور( ».همان)۱۹۰-۱۹۰ :

عاید انسان میشود که بهدلیل خفای عوالم اخروی ،از دیدگان ما پنهان است.
 -۱منافاتی میان صدور فعل از قوه به جهتی و انفعال قوه در آن فعل ،از جهتی دیگـر
وجود ندارد .دلیل این امر اینست که نفت هم دارای جهت فعلیت و کمال اسـت و هـم
دارای جهت قوه و نقص میباشد .این دو جهت کـه مصـحح حصـول فعـل و انفعالنـد
مادامی که نفت ،عقل صرف نگشته در او موجودند ولی به محـض اینکـه عقـل صـرف
گردید فعال و دراک میگردد بدون آنکه از امـری منفعـل گـردد( .لالصادرا)۷۱۱-۷۱۷ :۵۷۱۱ ،؛
بهعبارت دیگر ،وجود فعل و انفعال در شیء واحد ،زمانی مشکلسـاز اسـت کـه مجـرد
صرف باشد و تطییر برای او محال؛ اما نفت انسانی بهدلیل حدوث جسـمانیاش ،همـراه
با بدن ،آمیختهای از قوا و فعل و البته بر خروج از قوه به فعلتوانمند است.
گفتیم محل وقوع تنوع انسانها آخرت است؛ زیرا  )۱اگر قرار باشد انسان در این دنیا
با یکی از صورتهای چهارگانـه مـذکور جلـوه کنـد ،تناسـخ خواهـد بـود نـه حشـر؛
متصور شدن نفت به صورتهای اعمال ،افعال و نیات .ازنظـر ابـنسـینا کـه بـه تناسـخ
ملکوتی معتقد است ،افعال انسان شریر ،آثاری دارد که در این دنیا مانع استکمال مختص
نفتاند و در آخرت موجب حشر نفت با بدنهایی متأثر از این هیئات و آثار مـیشـوند
(ابنسینئ)۵۲۰-۵۲۱ :۵۷۳۲ ،؛  )۱دنیا بهدلیل محدودیتها و نیز تزاحم و تضادهایی کـه ذاتـیاش
است ،پاسخگوی حشر انواع انسانی نخواهد بود .فقط سرای آخـرت ،کـه سـرای ادراک
است ،میتواند محل شایستهای برای جزای اعمال باشد؛ زیـرا «دنیـا دار اسـباب و علـل
اتفاقیه و محل تزاحمات و تعارض اضداد است؛ اما آخرت دار اسباب و علل ذاتیه»؛ پت
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درحالیکه تناسخ محال است و آنچه در قیامت رخ میدهد ،تناسخ ملکوتی است؛ یعنـی

امکان تخلف در دنیا وجود دارد؛ اما در آخرت خیر و انسان بـههرنحـو کـه عمـل کـرده
است ،محشور میشود (لالصدرا.)۱۰۱ :۵۷۱۱ ،

نکتۀ مهم دیگری در تنوع انواع انسانی براساس تجسم اعمال وجـود دارد .ازنظـر
مالصدرا تجسم اعمال همۀ انسانها یکی نیست .نفوس انسانی ناقص در علم و عمل،
بهدلیل غلبۀ ملکات ناپسند در دنیـا ،بهصـورت حیوانـات مختلـف در نشـأه آخـرت
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مبعوث میشوند .نفوس متوسحدر علم و عمل یا ناقص در علم بـهتنهایی ،بـر صـور
حسنۀ مناسب با اخالقشان مبعوث میشوند؛ اما نفوس کامل در علم و عمل یا در علم
بهتنهایی ،همگی از بدنها خال

خواهند بود؛ چـه بـدنهای دنیـایی و چـه اشـباح

مثالی؛ زیرا نفوس ایشـان بـه مقـام عقـل بالمسـتفاد رسـیده اسـت؛ بنـابراین تجسـم
اعمالشان ،فقط عقالنی خواهد بود (همئن.)۷۲۳ :
 .۴بدنهای اخروی
یکی از پیامدهای گریزناپذیرتجسم اعمال ،معاد جسمانی است .ازنظر مالصدرا آنکه
در معاد بازگردانده میشود ،برحسب باطن و حقیقت ،همان کسی است که در دنیا بـوده
است ،گرچه تحوراتی پذیرفته و به شئون مختلف درآمـده باشـد؛پت وقتـی در آخـرت
انسان را میبینیم ،حکم میکنیم که این همان شخص است؛ زیـرا تشـخص او بـه نفـت
اوست ،نه به بدن و اعراضی که قابلیت تطییر و تبـدیل دارنـد (لالصادرا .)۳۳ :۵۷۳۳ ،بـاوجود
قبول عینیت انسان اخـروی بـا انسـان دنیـوی ،بـدنهای دنیـوی متفـاوت بـا بـدنهای
اخرویاند.بدنهای اخروی از اخالق و نیات آدمی ساختهشدهاند .آنهـا اشـباح ظلـی و
قالبهای مثالیاند که وجودشان برای نفت همچون وجود ظل برای صاحب ظل است؛
زیرا آنها محصول جهات فاعلی نفوساند (لالصدرا.)۵۳-۱/۱ :۵۱۳۵ ،
نکتهای که در اینجا هست:
«ابدان اخروی وجودی استعدادی نیستند که بهسبب استعدادات مواد و استکماالت متدرجۀ
آنها حاصل شده باشند ،بلکه آن ابدان لوازم نفوساند؛ ازاینرو وجود بدن اخروی مقدم بر
وجود نفت نیست ،بلکه در وجود باهماند؛ مانند باهم بودن ظل و ذیظل؛ پت چنانکه وجود
هی یک از ظل و ذیظل بهاعتبار استعداد حاصل از دیگری برای وجودش نیست ،بلکه معیت
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آندو بر سبیل تبعیت و لزوم است .ابدان اخروی و نفوس آنها نیز بههمینطریق باهم معیت
دارند( ».لالصدرا)۷۷۳ :۵۷۱۱ ،

پت بدن اخروی در قیامت بهتبعیت نفت و بهجهت فاعلیت و خالقیت نفت موجـود
میشود و فاعلیت نفت بروجه ایجاب است؛ یعنی نفت میتواند در جهان برزخ ،بدنهای

مثالی برای خود ایجاد کند .چنین بدنهایی قائم به ذات مبدع و آفرینندهشان هستندو گویی
مانند ظ ِّل الزم یا عکت و مثالی برای نفتاند (لالصدرا ۲۱۱ :۵۷۳۱ ،و .)۲۰۲ :۵۷۱۵
تحلیل پایانی تجسم اعمال این است که تجسم اعمال همان ادراکات و اعمالیاند کـه
با نفت متحد شدهاند .وقتی حقیقت و باطن ادراکات و اعمال ظهور میکند ،تجسم اعمال
ایجاد میشود؛ اما بهنظر میرسد تجسم اعمال در نظر مالصدرا تعبیر متفاوتی بـا تجسـم
به جسم دنیوی دارد؛ زیرا  )۱جسم اخروی مبرا از بسـیاری از لـوازم و عـوارض جسـم
دنیوی است و چون اصالتاً آخرت متفاوت با دنیاسـت ،موجـودات اخـروی نیـز بـهتبع
متفاوت با موجودات دنیوی خواهند بود؛ درواقع ،مراد از ماده و جسم در آخـرت خـود
نفت است؛ یعنی ماده و صورت در آخرت یک حقیقتاند؛ نفسی که میتواند ادراکـات
را قبول کند و صورتهای متناسب با آنها را ایجاد کند؛  )۱اگر بپذیریم مراد از تجسـم،
جسم پیدا کردن است ،توجیهی برای معاد روحانی نداریم؛  )۰جسم مراتب مختلفی دارد
است که بهمقتضای مرتبۀ خویش ،ویژگیهای متفاوتی باویژگیهای جسم دنیوی دارند.
نتیجهگیری
 .۱هر عمل ،گفتار و ادراک انسانی بر قلب آدمی اثر میگـذارد.براثر تکـرار آن فعـل،
ملکه و صفت راسخی در جان آدمی حادث میشود و بهآن صورت جدیدی میبخشـد.
رابحۀ فعل و اثر ،رابحۀ قراردادی و تخلفپذیر نیسـت ،بلکـه رابحـهای علـی و تکـوینی
است؛ یعنی آثار ارتکاب گناهان بر نفت انسان ،تکوینی است؛ اما تفسیر علیـت بااضـافۀ
اشراقی ،رابحهای عینی میان فعل و جزا برقرار میکند؛ برایناساس ،پاداشها و کیفرهـای
اخروی نـهتنها معلـول تکـوینی اعمـال انسـانها هسـتند ،بلکـه عـین عمـل انسـاناند؛
بهگونهایکه جای پرسش برای همراهی آندو باقی نمیماند؛ زیرا اثر عین عمـل اسـت و
آنچه درواقع ظهور میکند ،جز نفت عمل نخواهد بود.
 .۱هرچند نفت براساس فحرت اولیه و در ابتدای تکـوین مـادیاش ،نـوع واحـدی
است ،بهدلیل فعلیت یـافتن برخـی اسـتعدادها ،صـورتی بـر آنطلبـه میکنـدو بـا همـان
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و آنچه در عالم برزخ و عالم آخرت وجود دارد ،جسم مثالی برزخـی و جسـم اخـروی
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صورتمحشورمیشود؛ بنابراین علت تنوع صورتها برای نفت ،غلبـۀیکی از صـفات و
ملکات بر نفت است.

 .۰این صورتها در چهار دستۀ ملکی ،بهیمیه ،سبعیه و شیحانیه قرار میگیرند.
 .۰مواد اخروی از جنت مواد دنیوی نیستند ،بلکه محصول باورها و اعمال انسـاناند؛
یعنی به هرچه بیندیشیم و هرگونه عمل کنیم ،پیشزمینهای خواهـد بـود بـرای سـاختار
زندگی اخروی و چگونگی حشرمان.
 .۷مراد از تجسم اعمال ،حضور صورت ملکـوتی و بـاطنی اعمـال در عـالم آخـرت
است؛ بدینترتیب تجسم اعمال را اینگونه تفسیر میکنیم که نفـت عمـل خـود جـزای
عمل است ،گویی که عمل به آن منتهی میشود.
با تحلیل آخرت از دریچۀ تجسم اعمال ،عدل جزائی الهی اثبـات و ذهـن از هرگونـه
شبهه و تردیدی دراینباره پاک میشود.
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 .33ـــــــ (۱۰۱۰ب) ،مفاتیحالغی  ،مقدمه و تصحیح :محمد خواجوی ،مؤسسۀ تحقیقات فرهنگی،
تهران.
 .۱۱ـــــــ ( )۱۰۱۱شرح اصول کافی ،تصحیح :محمد خواجـوی ،مؤسسـۀ محالعـات و تحقیقـات
فرهنگی ،تهران.
 .۱۰ـــــــ ( ،)۱۰۵۰تفسیر القران الکریم ،تصحیح :محمد خواجوی ،بیدار ،قم.
 .31ـــــــ ( ،)۱۰۵۷مجموعۀ رسـالل فلسـفی صـدرالمتألهین ،تحقیـق و تصـحیح :حامـد نـاجی
اصفهانی ،حکمت ،تهران.
 .۱۷ـــــــ ( ،)۱۰۹۵المظاهرا لهیه ،مقدمه ،تصحیح و تعلیق :محمد خامنهاى ،بیناد حکمـت صـدرا،
تهران.
 .۱۱ـــــــ ( ،)۱۷۹۱الحکمةالمتعالیه فی ا سفارا ربعه ،دار احیاء التراث ،بیروت.

تبیین تجسم اعمال براساس نظریه «اضافه اشراقی» مالصدرا

فلسفه ایران ،تهران.
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 .37ـــــــ ( ،)۱۰۳۱تفسیر القرآن الکریم .تصحیح :محمد خواجوی ،بیدار ،قم.
 .۱۹ملکوتیخواه ،مریم ،چاوشی ،محمدتقی و خزاعی ،زهرا ( ،)۱۰۷۰تفسیر انسان براساس حرکـت
جوهری ،فصلنامه حکمت اسراء ،سال ششم ،شماره سوم ،پیاپی ،۱۱

011

.۷۵-۵۵

