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*آبادي حسن يصادق ديمج  14/2/1391: دييخ تأيتار    12/12/1390: افتيخ دريتار
  

  **السادات وداد منصوره   ________________________________________________________ 
  

  دهيچك
 يفرجـام و سـرانجام نفـس بررسـ     دربـارة  يسـهرورد  يكلـ  دگاهيـ تا د دهيگرد يمقاله سع نيدر ا

 ليـ بدن پرداخته شـده و چهـار دل   ينفس پس از فنا يابقيعني مسئله،  نيگردد. لذا در آغاز به اول
 مـورد  در يو دگاهيـ د انيـ است. سـپس بـه ب   دهيگرد نييمسئله تب نيا رشيبر پذ ياشراق مبتن خيش

پرداختـه شـده اسـت. پـس از آن      يعـذاب و پـاداش اخـرو    قـت ينفـوس و حق  وتسعادت و شقا
و در  دهيـ گرد نيـي پس از مـرگ تب و طبقات آنان  ياحوال نفوس انسان ةدربار يو ياشراق دگاهيد
 يشـود كـه و   مي گرفته جهيشده است و نت انيبه اجمال ب يسهرورد دگاهيتناسخ از د ةمسئل ،انيپا
 ؛دارد ديـ خود ترد در نظريةاما در اواخر عمر  ،داند مي ن تناسخ را باطلييمشا يدر ابتدا بر مبنا زين

  .راند مي به ابطال تناسخ سخن ديترد با ـ االشراقة حكمـ  كتاب خود نيلذا در آخر

  .اشراق، نفس، مرگ، تناسخ، فنا و بقا، سعادت و شقاوت خيش واژگان كليدي:

                                                      
  .دانشگاه اصفهان يو كالم اسالم گروه فلسفه يعلم تئيو ه اري* استاد

  .دانشگاه اصفهان يارشد فلسفه و كالم اسالم ي** كارشناس
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  مقدمه
تـا از   ،اسالمي اسـت  ةاز مباحث مهم فلسف ،شناخت انسان و جايگاه او در جهان هستي

اين رهگذر انسان بتواند خـود، جهـان هسـتي و جايگـاه خـويش را در جهـان هسـتي        
رو كـه    انتخاب كنـد و از آن  ،رساند مي واند راهي كه او را به سعادت ابديبشناسد و بت
نفس مجردي دارد كه حقيقت وجودي اوست، شـناخت   ،بر اين بدن مادي  انسان عالوه

هـم كـه    شيخ اشـراق نفس از جهات مختلف آن، داراي اهميت بسيار است. در اين ميان 
يـابي بـه    و بر معرفت شهودي براي دستباشد  مي اي از عرفان و برهان او آميزه حكمت
كـه شـايد   ؛ تـا آنجا اي نموده اسـت  بسيار دارد، به مبحث نفس توجه ويژه تأكيدحقيقت 

  اشراق در مباحث نفس تجلي يافته است. ةبتوان گفت روح فلسف
جوهري عقالني و وحداني است و مدرك معقوالت  سهروردينفس ناطقه از ديدگاه 

شود. وي در لوح سوم  مي تعالي محسوب ري از انوار حقو متصرف در جسم است و نو
حـد نفـس ناطقـه آن اسـت كـه جـوهري اسـت كـه ادراك         «گويد:  مي الواح عماديهاز 

تعـالي كـه قـائم بـه      حقتصرف كند و نوري است از انوار كند و در جسم  مي معقوالت
نـه   امـا ـ   ي نفـس را موجـودي مجـرد   و .)133، ص3، ج1372سهروردي، ( »مكان نيست

به ملكوت و عالم روحاني متصـل اسـت و از سـوي     ،داند كه از يكسو ميـ   تام ةگون هب
كنـد. وي در   مـي  واسطه كسب كمـال  با بدن و عالم جسماني ارتباط دارد و بدين ،ديگر
  آورده است: شناخت يزدان

: اسـت  پيوند دو را او و صورت از باشد مجرّد كه است مادتى مثال بر انسانى نفس يمگوي
 و هسـت  كمـالى  را او همچنـين  و اوسـت  خاص كه عالم آن با ،يكى و بدن اين با ،يكى

ـ  شـود  منـتقش  او كـه  سـت ا آن علمـى  امـا  .عملى يا است علمى يا كمالش و نقصانى ه ب
 ،آن ابتـداى  كـه  وجودست در كه چنان ؛جسمانى و روحانى موجودات جمله هاى صورت
 فرشـتگان  ايشـان  كـه  نخسـتين  روحـانى  جـواهر  ،آن از بعـد  و است تعالى بارى شناختن
 ؛فرشـتگانند  نيـز  ايشان كه دومين روحانى جواهر شناختن آنگاه و عقول يعنى ؛ترند مقرّب
ـ  موجودات جمله كه آنگاه تا جسمانى جواهر ،آن از پس و نفوس يعنى  يقينـى  برهـان ه ب
 بهتمشـا  و گـردد  يكى فريشتگان با صالح عمل و يقين علمه ب نفس و شود نفس مصور
  :گويد سنائى خواجه كه چنان ؛بديشان شود مانند و كلّى عالم صورته ب يابد
  آنك پى از كنى جهد ار شوى فرشته تو
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   اطلس تدريج هب سته اگشت كه ستا توت برگ
 در بدنى آثار از اثرى هيچ تا بدنى عاليق از شود مجرّد نفس كه ستا چنان عملى اما و

-436همـان، ص ( باشـد  جاذبـه  سفلى عالم اين از را او مفارقت وقته ب كه نماند وى
437(.  

و « :داند مي فقر ذاتي نفس الم سفلي راعشدن نفس با بدن انسان در  وي علت مرتبط
  .)216، ص1373سهروردي، ( »كان عالقته مع البدن لفقره في نفسه

مسئلة مرگ و فرجام نفس، پايان و سرانجام آدمـي نيـز از مباحـث مطـرح در ميـان      
خصوص فيلسوفان الهي بوده است. پدران ما از آدم تا كنون همه مرگ را  هان و بفيلسوف
رسـد. نسـيان مـرگ، نسـيان خويشـتن       مي چونان ميراثي به ما كنونو مرگ، ااند  چشيده

توانسـت بـه    مـي  انساناست و غفلت از مرگ، غفلت از حقيقت حيات. اگر مرگ نبود، 
متفـرع بـر امـور     ،. ايـن موضـوع  باشد ود بيگانهبيگانگي با خود ادامه دهد و تا ابد با خ

بقـاي نفـس پـس از     ةآيد. از آن جمله مسئل مي االتيؤيك در پي سي است كه هربسيار
مرگ، عذاب و پاداش اخروي، احوال نفوس انسـاني پـس از مـرگ و همچنـين بحـث      

بحثـي  ـ   شيخ اشـراق از جمله ـ   تناسخ است. بررسي اين موضوع از ديدگاه هر فيلسوف
از  بـاره  مهـم در ايـن   به بيان و بررسي مسـائل  كه طلبد. در اين مقاله بر آنيم مي اگانهجد

  بپردازيم. سهرورديديدگاه 

  سهروردي و مسئله معاد
مسافر ايـن   ،امري محتوم است و آدمي به اجبار يا اختيار ،عروج آدمي سهرورديبه نظر 
  ده است:آم القلوب روضه يا القلوب بستانه در ك چنان ؛راه است
 و اسـت  آخـرت  ضـد  دنيـا  كـه  چنان ؛است روحانى عالم ضد جسمانى عالم كه بدان و

 و گذاشـتن  نخواهنـد  اينجـا  را مـا  و بـودن  خواهد اندكى عالم اين در ما درنگ كه بدان
 ايـن  كـه  بـدان  و[ بـودن  نخواهـد  اختياره ب هم رفتن نبود، اختياره ب ما آمدن كه همچنان

 از آنچـه  و خـاص  است متاعى را عالم آن و]  نيست آنجا اليق خيزد مى اينجا متاعى كه
 متـاع  كـه  دارد خاصيت يك عالم اين اما كردن، توان مى خرج اينجا هم ،خيزد عالم اين
  .)374ص ،3 ج ،1375، سهروردي( كنند تمام اينجا عالم آن كاران نيم

 دانـد؛  مـي  »انسـان والدت كبراي «واقع  در) مرگ را 80بند( العماديه الواححتي او در 
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كـه   چنـان  ؛روح زندگي در نيابد اال بعد از مفارقت تاريكي تـن  ،نفس«او  ةگفت چراكه به
 همـو،  /همـان ( »خره لهي الحيوان لـو كـانوا يعلمـون   و إن الدار اآل«اشارت كرد آيت قرآن كه 

  .)173، ص»الواح عمادي«، 1397
گ در صـيرورت و  نقـش مـر   مسئله ،برجسته است سـهروردي انديشي  آنچه در مرگ

و  فراروندگي وجود آدمي است. فـرارفتن از خـويش از ديـد وي معبـري جـز آگـاهي      
  مرگ ندارد. معرفت به

هـاي وجـودي اسـت كـه اهميـت آن در       يكي از شيوه سهرورديمشاهده در ديدگاه 
متعدد اين حيات  يروش شناخت و در مسير حيات معنوي صاحب اهميت است. اجزا

امـا مقصـود    ادين مستتر اسـت؛ اي رمزي و نم گونه  به سهرورديمعنوي در آثار مختلف 
آنها يك مطلب است و آن، تجربه اشراق از طريق تجريد نفـس از جسـم و جهـان     ةهم

  .)442، ص1380عباسي، ( باشد مي مادي
اي فلسفي  : گونهكند مي در مسئله معاد و فرجام نفس به دوگونه بحث شيخ اشراقلذا 

ست سينا ابنخصوص  هن و باهاي خاص مشائي بحث ةوي، دنبال توان گفت مباحث مي كه
كه يكي از وجـوه اصـلي تمـايز فلسـفة او بـا       همان ؛بحث اشراقي اوست ،و گونة ديگر

فلسفه مشاء است. اين قسم دوم از مباحث او كمتر قائم به اسـتدالل و برهـان اسـت و    
  گويا بيشتر برگرفته از اشراقات اوست.

  بقاي نفس
گـردد،   مي ي كه در بحث از حيات پس از مرگ ذهن آدمي با آن مواجهچيز نخستين

 ةواقع اساس و زيربنـاي مسـئل   بقاي نفس بعد از فناي بدن است. اثبات بقا در ةمسئل
  معاد است.

نفـس ناطقـه، قـوة فسـاد و زوال نـدارد.       كـه  كنند مي فالسفه در براهين خود اثبات
اصـالً جـزء نـدارد و بسـيط اسـت. لـذا        چراكه ؛شود نمي همچنين نفس، منحل به اجزا

اند  پذيري آن را نتيجه گرفتهنافالسفه از تمام براهين دال بر بقاي نفس، در حقيقت فساد
  اند. ناپذيري تعبير كردهنابه ف» جاودانگي نفس«و از 

بقاي نفـس را پـس از فنـاي    ـ   اناز جمله مشائيـ   نيز مانند ديگر فالسفه شيخ اشراق
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ل ديگـري هـم در   يل آنان، خود داليبر برخي از دال  منتها وي عالوه ؛بدن پذيرفته است
 و اللمحـات ، التصـوف  كلمـه ، عماديه الواح، حكمه االشراق كتب مختلف خود از جمله

البته داليلي را هم از  .كنند مي ، كه عموماً از الگوهاي واحدي پيرويآورده است پرتونامه
ـ ـ   مشـي اوسـت   گونـه كـه   همانـ   سپس .آنان نپذيرفته است را بـا آيـات    خـويش  ةادل

  مورد تأييد قرار داده است. از مصحف شريف متعددي

  دليل اول
كه نفس باقي است، بـر او   بدان« گويد: مي ماندن نفس پس از مرگ وي دربارة علت باقي

ست. پس معلول بـه دوام او  ا عقل فعال است، دائمكه زيراكه علت او  ؛فنا متصور نشود
 شـيخ اشـراق  معناست كـه   بدان ،). اين65، ص»پرتونامه«، 3، ج1375روردي، سه( »دائم ماند

بـه   سـهروردي  شـيخ داند. در اينجا  مي نفس را ذاتاً باقي و جاويد بوعلي سينانيز همچون 
اي را بـديهي   معلولي توسل جسـته اسـت و گويـا قاعـده    ـ   يتعلق و رابطه تنگاتنگ علّ

بودن ش باقي است. هرچند اين دليل مبتني بر داراعلت يبه بقا ،اينكه معلول ،دانسته و آن
اينكـه   ،اما ممكن است نقدي بـر آن وارد شـود و آن   ،فساد در نفس نيست يا نبودن قوة

دادن همة صـفات   ول بايد سنخيت باشد، ولي در نسبتدرست است كه بين علت و معل
گفـت   امـا بايـد   .)80ص ،1377رضوي، ( محل اشكال است ،وجودي علت به معلول آن

معلولي و لذا اين ـ   ينه سنخيت علّ ،معلولي استـ   يقانون جبر علّ ،مبناي دليل مذكور
با حدوث نفـس   ،رسد. همچنين ممكن است گفته شود اين دليل نمي نقد درست به نظر

عنوان معلول واجب الوجود دائمـي   كه به زيرا بايد عقول همچنان ؛چندان سازگار نيست
رسد در ايـن   مي ان معلول عقول دائمي و ازلي باشند. اما به نظرعنو هستند، نفوس نيز به

 ،خلط ميان دو حدوث زماني و ذاتي صـورت گرفتـه اسـت. بـه عبـارت ديگـر       ،اشكال
هرچند بـا حـدوث    ؛مالزم با حدوث زماني آن نيست ،معلوليت نفس انسان براي عقول

  اش مالزم باشد. ذاتي
ناچـار بـه    هي است كه از عالم انوار بـه ، نفس موجودي نوري و السهرورديدر نگاه 

 ،لـذا در ايـن نگـاه    مده و همنشين بدن ظلماني شده اسـت؛ عالم خاك و ظلمت فرود آ
معلول عقول و باقي به بقاي عقول است و چون علـت مسـتقيم آن بـاقي اسـت،      ،نفس
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  نفس نيز باقي است.
 ؛قـاهره هسـتند   اينكه نفوس كليه معلول مستقيم عقول و انوار ،آنچه قابل ذكر است

توان اين امر را قبول كرد، لذا در گفتمـان صـدرايي    مي نفوس جزئيه مشكل ةلكن دربار
كند. لذا در اين نگاه حادث زمـاني هسـتند    مي نفوس جزئيه از حاق بدن جسماني طلوع

  گردند. نمي و بالواسطه معلول عقول واقع

  دليل دوم
قي است كه داخل مقولة اضافه است و اي شو رابطة نفس و بدن، رابطه سهروردياز نظر 

اش  ترين اعراض است. حال اگر بطالن بدن باعث بطالن نفس شود، الزمه اضافه ضعيف
پس نفـس بـا    .محال است ،ست كه اضعف اعراض، مقوم وجود جوهر باشد و اينا آن

  :گردد نمي بطالن تن فاني
 تـرين  ضعيف ،اضافت و است اضافى ،آن و شوقى عالقه الّا نيست تن ميان و او ميان و

 در تـو  و تـو  چـپ  دست بر تست راست دست بر آنچه كند نقل زيراكه ؛است اعراض
 تـرين  ضـعيف  كه بايستى ،تن بطالنه ب شدى باطل نفس اگر و نشوى متغير خود نفس

و  3، ج1375سـهروردي،  ( سـت ا محـال  ،ايـن  و بـودى  جـوهرى  وجود مقوم اعراض
  .)168، ص»الواح عمادي«، 1397

 كنـد و آن اينكـه   مي در حقيقت با مثالي اين دليل را قريب به ذهن و قابل قبولوي 
ماننـد   ؛شـود  نمـي  نفس او متغيـر  آورد، مي هنگامي كه انسان تغييري در بدنش به وجود

در  ،دهـد، مسـلماً   مـي  كه چيزي در دست راست خود دارد و آن را به دست چپش وقتي
امـا روشـن    ؛ي به طرف ديگـر منتقـل شـده   بدنش تغييري رخ داده است و سنگيني طرف

  تغيير باقي مانده است. است كه نفس او بي
نفـس و   ةاينكـه رابطـ   نخسـت  :بايد گفت برهان وي بر دو امر مبتني است ،در واقع

اي است كه با بطالنش يـا بطـالن    گونه  بدن را چه بدانيم؟ و دوم اينكه آيا اين ارتباط به
  زم آيد؟طرفي از آن، بطالن طرف ديگرش ال

نفس در فعل نيازمند ماده اسـت  كه  گونه بدين ؛داند مي اين رابطه را شوقي سهروردي
 ،مدخليت در فعل نفس داشـته باشـد   ناز شوق او را نسبت به قابل و ابزاري كه همين و
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 تحقـق  ،قبـول نفـس را دارد   انگيزد. اين امر در بدن عنصري كه مـزاج مخصـوص   برمي
مسانخت كه ناشي از  هم نوعي جهت انجام فعل و بدن هم ازيابد. لذا شوق نفس به  مي

 بـه  گويـد:  مـي  در توضيح اين عالقه شهرزوري .گردد مي حاصل ،ضعف وجودي اوست
گوناگون  يكند و در آن به انحا مي شوقي است كه نفس، بدن را تدبيرواسطه اين عالقه  

ست كه عالقه ميان نفس معنا ني نابد ،اما اين). 550، ص1383شهرزوري، ( كند مي تصرف
يك به وجود يا صورت وجود يا عدم هر و بدن داخل در اقسام تضايف باشد كه در اين

 پـس  ،عدم ديگري وابسته خواهد بود! زيرا نفس و بدن دو جوهر كـامالً مبـاين هسـتند   
اي بـدانها   اينها دو امرنـد كـه اضـافه    شهرزوريبلكه به قول  ؛توانند متضايفين باشند نمي

نه خود نفـس   ،طلبد مي كه هريك ديگري رااند  زيرا نفسيت و بدنيت ؛است دهملحق ش
ـ     مي سهرورديلذا  ؛)474همان، ص( و بدن  اضـافه جـاي   ةگويد ايـن رابطـه تحـت مقول

چراكه بـه انـدك اعتبـاري قابـل زوال اسـت.       ؛ترين اعراض است گيرد كه از ضعيف مي
  فساد آن نفس نيز فاني شود.چنداني در نفس ندارد كه با  تأثيربدن  ،بنابراين

  دليل سوم
  :است صورت خلف بيان كرده وي برهان ديگري را به

واسطة حصول چيزي كه عدمش دخيل در  بطالن نفس يا بايد به ذات خود باشد و يا به
دخـالتي دارد.   ،جهت بطالن امري كه وجودش در وجود نفـس  بقاي نفس است و يا به

تواند مقتضي عدم خـود باشـد،    نمي نكه شيءچون اول آ ؛هرسه صورت ناممكن است
در ثاني نفس نه ضـدي دارد و نـه مـانعي كـه      آمد. نمي چون در آن صورت اصالً پديد

مزاحم آن باشد و سوم اينكه نفس مجرد از محل و مكـان اسـت و شـرطي هـم بـراي      
 ،سهروردي( تحقق وجود خود ندارد، نه از جواهر و نه از اعراض، پس نفس باقي است

  .)222ص ،1373
يعني عـدم لـزوم بقـاي نفـس يـا      ـ   در حقيقت وي فرض را بر صحت نقيض مدعا

 قرار داده و سپس شقوق مترتب بر آن را يـك بـه  ـ   امكان بطالن نفس پس از فناي بدن
لذا با اثبات نقيض مـدعا،   ؛شود مي كند. سپس در هريك به محالي منتهي مي يك بررسي

  رسد. مي ي بدن به اثباتاز فنا پسيعني بقاي نفس  ،اصل آن



 

 

38  

ال 
س

هف
م /

ده
 

تان
مس
ز

 
13

91
  

  دليل چهارم
برهان ديگري در جهت اثبات بقاي  ،با استناد به وحدت و فعليت نفس تلويحاتوي در 

 ، حتمـاً داراي قـوة  شـود  مـي  بالفعل موجود است. هرچيز كـه نـابود   ،نفس«آورد:  مي آن
فنـا  واحـد بقـا و    ءبالفعـل، ولـي در شـي    "و من حيث هي"واحد است  ،فناست. نفس

  ).80، ص1380، همو( »س باقي استپس نف ،فعل وجود نداردبال
اين دليل مبتني بر تجرد، وحدت و بساطت نفس است كه وي پيش از اين مطلب به 

گوييم: نفس واحد بسـيط اسـت و    مي اثبات اين اوصاف براي نفس پرداخته است. پس
در نفـس واحـد   و لـذا   اند شود. فنا و بقا هم متناقض نمي متناقضين در شيء واحد جمع

باقي خواهد بود  پس ذاتاً ؛بالفعل است شيء مجرد ذاتاً ،گردند. از طرفي نمي عبسيط جم
فنـا در آن   ة وجـود قـوة  و فنا در آن راه ندارد. از طرفي هم بطالن و نابودي شيء، نشان

شـويم. ايـن در   قائـل  فنـا در آن   ةبايد به وجود قو ،يعني اگر نفس را فاني بدانيم ؛است
ذاتي آن است و شـيء واحـد بسـيطي     يبر تجرد نفس دانستيم كه بقا ست كه بناحالي ا

بطـالن و  ـ   پـس از فنـاي بـدن   ـ   لذا ؛كه ذاتاً باقي است، فنا در آن راهي نخواهد داشت
  كند. نمي نابودي در نفس راه پيدا

 نـور «يـا بـه تعبيـر خـود او     ـ   ، با چهار دليل ثابت كرد كـه نفـس انسـاني   سهروردي
ي تـأثير  ،صيصـيه) در فسـاد آن  ( جوهري مجرد و باقي است كه فناي بدنـ  »اسفهبدي

  معاد است؟ ةبقا عيناً همان مسئل ةال شود: آيا مسئلؤاما ممكن است س ؛ندارد
اي نـدانيم،   توان گفت: اگر بين موت بدن و زنـدگي اخـروي فاصـله    مي در پاسخ

دو تنهـا    تفـاوت ايـن   ،هردو به استمرار زندگي پس از مرگ اشاره دارند. در حقيقت
همين اساس، عموم فالسفة اسالمي براي اثبات معاد، همـان   در نحوة اعتبار است. بر

و لذا پس از آن به سراغ بيـان نحـوه و چگـونگي    اند  دليل بقاي نفس را كافي دانسته
  اند. معاد موجودات پرداخته

  سعادت و شقاوت، عذاب و پاداش اخروي
بـه   نيـز دانسـت، سـعادت و شـقاوت را     انا ذاتـاً جاويـد  پس از آنكه نفس ر شيخ شهيد
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» حالتي كه تابع لذت افتـد « :از نظر او سعادت عبارت است از سرانجام آن متصل نمود.
ـ  487ص، 1369ريزي، ( »حالتي كه تابع الم افتد« :ست ازا و شقاوت عبارت  ه). لـذا وي ب

كنـد لـذت و الـم     مـي  پـردازد و اثبـات   مـي  طور مبسوط دربارة لـذت و الـم بـه بحـث    
او لذات عقليه را غير ). 490ص ،همان( غيرمحسوس غالب بر لذت و الم محسوس است

زيرا در نظر او لذات حسي نيز حـال از امـر نـوري     ؛داند مي قابل مقايسه با لذات حسيه
است كه از رب نوع بر نور اسفهبد فايض شده است و از نور اسفهبد بر بـدن و اثـر آن   

 شـمارد  مـي  هاي لـذات عقلـي بـر    مثال ةمرلذات حسي را در ز وي در بدن ظاهر است.
لـذات   نسبت لـذات عقلـي بـا   «گويد:  مي اش پرتونامهاو در  .)178ص ،1363الهروي،  ابن(

چون واجب الوجود و عالم عقل و نفس و غير  است؛ همچو نسبت دريافته عقل ،حسي
 ؛حـس  ادراك از ،سـت ا تـر  قـوى  عقـل  ادراك [و از آنچه خسيس است] و آن، با طعوم

 و دريابـد  را چيزهـا  بـاطن  و ظـاهر  عقـل  و بس و دريابد را چيزها ظواهر حس زيراكه
 دريابـد  را متنـاهى   چيزهاى حس و است نهايت بى مدركات را عقل زيراكه ست؛ا بيشتر

  .)70ـ69ص، 3، ج1372، سهروردي(
  گويد. مي سپس همچنين دربارة لذت و الم نفس پس از مرگ سخن

داند.  مي مجرد و وصول به آنها *د حق و انوارترين لذت براي نفس را شهو زرگاو ب
 از مفارقت از تـن گويد: اصوالً نفس، روح زندگي حقيقي را جز پس  مي سهروردي شيخ
بودن  ترين الم را هم، محروم ). وي دردناك60، ص»االلواح العماديه«، 1397، همو( يابد نمي

كلمـه  ). او در همانجـا و نيـز در   161ـ159، ص81ـ83، بند همان( داند مي از چنين نعمتي
) به آيات متعددي استناد نموده و ثواب و عقاب را همـان لـذت و   41و 40بند( التصوف

و معتقد است عذاب نفس، انتقام يـا سـوزاندن بـا آتـش مـادي       كند مي ذكرلم اخروي ا
و صـفات  بلكه همان دوري از مبدع خويش است كـه نفـس بـا جهـل مركـب       ؛نيست

  گويد: مي التصوف كلمهچهلمين بند از ناپسند، حامل عذاب خويشتن است. وي در 

                                                      
بر دو قسم است: جوهري كه در ذات خود نور است، لنفسه و عارضي كـه در   سهروردينور از نظر  *

هـو   النور ينقسم الي نور في نفسه لنفسه و الي نور في نفسه و«ذات خود نور است، اما نه براي خود 
لغيره والنورالعارض عرفت انه نور لغيره، فاليكون نورا لنفسه و ان كان نـورا فـي نفسـه، الن وجـوده     

 ).1376، / سجادي117، ص1373، سهروردي(ر.ك: » لغيره
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 مبـدعها  عن البعد من النفس ذات من ينبعث الذي فإنّ الجرمانية، بالنار األشقياء تعذب كان ليت
 مـع  الجرم عالم إلى الشوق و الردية الملكات و ،»لَمحجوبونَ يومئذ ربهِم عنْ إِنَّهم كَلَّا: «قيل كما

 و  أَعمـى  الĤْخرَةِ في فَهو  أَعمى هذه في كانَ منْ و« ألم يناسبه ال ألمـ   بالل نعوذـ   اآلالت سلب
  .)107همان، ص( الوقاع لذّة أنكر إذا كالعنّين الحقيقية، للذّات المنكر و »سبِيلًا أَضَلُّ

  عوالم وجودي از نظر شيخ اشراق
 ،كنـد: نخسـت   مـي  جهان هستي را به چهار عالم تقسيم االشراق هحكمدر  يسهرورد

عـالم صـور    ؛ چهـارم، عـالم برزخيـان   ،سوم ؛عالم انوار مدبره ،دوم ؛عالم انوار قاهره
بختان عذاب و  و يا مستنيره. در صور معلقه ظلمانيه براي تيرهاند  معلقه كه يا ظلمانيه

 بــراي خوشــبختان نعمــت و لــذت اســتدر صــور متعلقــه مســتنيره  رنــج اســت و
  .)233ص ،1373سهروردي، (

گويد: عالم اول، عالم انوار مجرده عقليه است كه  مي در توضيح اين عوالم شهرزوري
و اينان مالئكه اند  عساكر حضرت حق ،هيچ تعلقي به اجسام ندارد. موجودات اين عالم

نوار مـدبره اسـفهبديه ملكيـه و    همان عالم ا ،مقرب و بندگان خالص اويند. اما عالم دوم
و انـد   انسانيه است. عالم سوم، عالم حس كه همان افالك و كواكب و عناصر و مركبات

باالخره عالم چهارم، عالم مثال و خيال است و آن عالم است كه مشتمل بر صور معلقـه  
البتـه شـيخ اذعـان دارد كـه صـور       .)553ص ،1380شهرزوري، ( مستنيره و ظلمانيه است

و ثابـت در عـالم انـوار    انـد   نوريـه  افالطونزيرا مثل  ؛غير از مثل افالطوني است ،لقهمع
لـذا   و برخي ظلماني و در عالم اشـباح مجـرده.  اند  اما برخي از مثل معلقه نوراني ؛عقليه

و الصـور المعلقـه   « :لذت و رنج سعدا و اشقيا در همين مثل معلقه و اشباح واقع اسـت 
 ةمثـل افالطـون نوريـه و هـذه مثـل معلقـه ظلمانيـه و مسـتنير        ليست مثل افالطون فإن 

آواز پــر در  ويــژه هدر رســاالت متعــددش و بــ ســهروردي .)230، ص1373ســهروردي، (
اشاره به وجودهايي مثالي دارد كه ذهن نـوراني  ـ   گونه استاي رمز كه رسالهـ   *جبرئيل
توانـد   مـي  ه ضمير انسانتواند شاهد آن باشد. طبيعت عالم مثال چنان است ك مي انساني

                                                      
هـاي او چنـان    دارد. از مـتن رسـاله و برداشـت    شيخ اشراقخالصه اين رساله حكايت از معراج روحاني  *

 ).135، ص1376راج روحاني در حالت نوم بوده است، نه در بيداري (سجادي، شود كه اين مع مستفاد مي
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وي هنگـام   .)141، ص1377رضـوي،  ( اين موجودات مجرد و انتزاعـي را مشـاهده كنـد   
مانند ناكجاآباد  برد كه مختص خود اوست؛ مي توصيف عوالم مثال، چند اصطالح به كار

 ،المكـان  يعني سرزميني هيچ كجا و ؛)211، ص3، ج1375سهروردي، ( آواز پر جبرئيلدر 
). البته ديدن مثـل در  275همـان، ص ( في حقيقه العشقشهرستان جان در رساله اما آباد و 
به  سهروردياي است كه  مستلزم فراتررفتن از كليه موانع براي گذشتن از نقطه ،بيان وي

، شـخص بـه   آننامد كه پـس از   مي آن را كوه قاف عقل سرخرسـاله  صورتي نمادين در 
 رسـد  مـي  اسـت،  نزلگاه اين وجودات روحـاني هاي اسرارآميز عالم مثل معلقه كه مشهر

لذا ناكجاآباد از ديد وي محلي است فراتر از عالم صور، زمان و مكان؛  ؛)228همان، ص(
يافتني فقط براي كسي كه در طريقت رنج برده و چشـم ضـمير او    سرزميني است دست

يـدگاه  عـالم مثـال، از د   .)143ــ 142، ص1377رضـوي،  ( به دنياهاي ناپيدا باز شده است
، همـه  سـهروردي هاي تمثيلي  گويد: داستان مي كربنهاست.  اساس همه عروج سهروردي

  .)40ص ،1376 ،سجادي( مربوط به عالم مثال است

  احوال نفوس انساني پس از مرگ
نيل به معرفت اشراقي و وصول به اصل  ،معتقد است غايت آدمي در آفرينش سهروردي

زنـدگاني   و مـوطن حيـات و   جهـان دنبالة ايـن  است. عالم ديگر خويش در عالم ديگر 
جـان او در ايـن    ةبه ميزان تزكيـه و رهـايي تصـفي   حقيقي است. منزلت روح در قيامت 

 ةرهـايي و خـالص نفـوس ناطقـ     ة. لذا وي در آثار مختلف خود، نحوجهان فاني است
توان گفت اين بحـث از جملـه مباحـث     مي سوي عالم نور شرح داده است. انساني را به

  است. سهرورديشراقي حكيم ا
ها را با توجه به درجه رستگاري آنان از شوائب مادي و برخورداري  او نفوس انسان

ها و تخلق آنان به علم و عمل به سـه گـروه بـه     از معرفت و شهود و تأله و دغدغه آنها
  كند: مي قرار ذيل تقسيم

عمل به كمـال دسـت   دستة اول گروهي هستند كه در علم و  ن):كامال( نامتأله )الف
، بـه عـالم نـور قدسـي     شـان  و اشتياقاند  شواغل برزخي قرار نگرفته تأثيريافته و تحت 

چه نورانيت اين نفوس بيشتر باشد، اشتياق آنـان بـه   بيشتر از غواسق جسماني است. هر
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تر خواهد بود. چنين نفوسي بعد از  عالم مجردات بيشتر و تقرب آنها به نوراالنوار افزون
گردند  مي بلكه وارد عالم نور محض ؛دنوش ميجذب بدن ديگري ن ،صيصيه)( بدنفناي 

وي اين دسـته از نفـوس را    .)223، ص1373سهروردي، ( شوند مي و با انوار قاهره متحد
معاد افـراد كامـل در علـم و عمـل      شيخ اشراقلذا از نظر  ؛داند نمي داراي معاد جسماني
  :صرفاً روحاني است

ـ  لذتي يابد بي ،برخيزد، آن كس كه كمال دارد و چون اين شواغل ه مشـاهدات  نهايت ب
فـي مقعـد   « :اعلي و عجايب عالم نور و دائـم در آن لـذت بمانـد    واجب الوجود و مأل

جمله فرشتگان مقرب شود و هرگـز   و عقلي شود نوراني و از »صدقٍ عند مليك مقتدر
ــ  ، 3، ج1375، همــو( گ داردايــن خاكــدان پليــد را يــاد نيــارد و از نگريســتن بــدو نن

  .)70، ص»پرتونامه«
در  امـا  ؛انـد  تا حدي خود را تزكيه كـرده  دستة دوم نفوسي هستند كه ن:امتوسط )ب

بعضـي از   ،اين نفوس به عالم مثل معلقه كـه مظهـر آن   اند. علم يا عمل به كمال نرسيده
ت و ملكـاتي  اساس هيئـ  در آنجا هر نور مدبري بر گردند. مي اجرام علوي است، منتقل

شان  دليل بقاي رابطه يابد. اين دسته از نفوس به مي به صور معلقه تعلق ،كه كسب نموده
عـالم صـور معلقـه) بـاقي     ( با برازخ و ظلمات و عدم فساد برازخ، تا ابد در ايـن عـالم  

ن را پس از مرگ متعلق به اجسام اوي نفوس متوسط .)230ـ229ص ،همان( خواهند ماند
  :كند مي ن معاد جسماني ذكراين نفوس را از جمله مشموال ،در نتيجهو  ددان ميسماوي 

خـالص يابنـد و    ،و اما نفوس ابلهان كه به عصيان باطل و جهل مضار با ايشان نباشـد 
به حكم مناسبت نفوس و اُلف اين نفوس بـه   ،عالقه ايشان با جسمي سماوي پديد آيد

خـوب بيننـد و هرچـه ايشـان آرزو     هـاي   اجسام و غفلتش از مفارق و در آنجا صورت
 »اكثر اهل الجنه البله و عليون لذوي األلباب«شان حاصل شود و شارع گفت:  همه ،كنند

  .)71، صهمان(
كساني هستند كـه در   ،برد مي از آنها نامگروه سومي كه شيخ  :بختان) (نگون اشقيا )ج

بة علم، نـور مـدبر آنهـا،    از جن اند. لذا در ظلمات جهل باقي مانده ؛ندا ناقص علم و عمل
بلكه شواغل غاسق و برزخي، اين نفوس را بـه   ؛شوقي به انوار قاهره و نوراالنوار ندارد

  تمام وجود آنها را فراگرفته است. ،خويشتن مشغول داشته و جهل مركب و بسيط
و امـا اصـحاب   «گويـد:   مي از اين نفوس به اصحاب شقاوت تعبير نموده، سهروردي
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ـ   " :مورد آنها فرمـوده  كه خدا دركساني  ،شقاوت اصـبحوا فـي   "و  "اًحـول جهـنم جثي
حسب اخالقيات خود بـه مثـل معلقـه     بر ،، بعد از رهايي از بدن مادي"ديارهم جاثمين

در توضـيح ايـن    حكمه االشـراق ). شارح 230، ص1373سهروردي، ( »كنند مي تعلق پيدا
ات و خيـاالت و  حسـي ر بنـد  كند كه نفوس ناقص در علم و عمل كه د مي تأكيدعبارت 
نـد،  ا و همه توجه ايشان به اسباب است و از مسبب االسباب به كلـي غافـل  اند  وهميات

شوند و در  مي به عالم مثال منتقلـ   باطل باشد سخاتناگر ـ   بعد از رهايي از بدن انساني
  ).187، ص1363 هروي،ال ابن( كنند مي صورت مثالي ظهور هجو فلك ب

شود و عـذاب دوري و حجـاب    مي هل و عناد تبديل به عذاب اليمدر اين نفوس، ج
تعـالي   و دوري از حـق  همـين حجـاب   .گيـرد  مي از انوار عاليه سراسر وجود آنها را فرا

  :سبب حرمان و عذاب اليم آنها خواهد شد
ست كه حق را ندانند و نقيض ا آن ،و آن كساني كه ايشان را جهل مركب باشدو اما آن 

 ؛تر نبود و هرگز خـالص نيابنـد   ايشان را عذابي باشد كه از آن سخت ،كنندحقّ اعتقاد 
زيراكه فكرت و حواس از ايشان بستدند و با عالم نـور آشـنايي ندارنـد و ظلمـات در     

و  »و من كان في هذه اعمي فهو في اآلخـره اعمـي و اضـل سـبيال    «ايشان راسخ است 
مانند و انجـذاب بـا عـالم طبيعـت و     كر و كور و لنگ ب ،ها بستدند را چون قوت ايشان

كال انهم عـن ربهـم   «شوق بالذات جسماني و دوري از آن و حجاب از واجب الوجود 
  .)72ـ71، ص3ج ،1373، سهروردي( »يومئذ لمحجوبون

اي ديگر و در شـش   گونه اقسام نفوس انساني را به يزدان شناختدر  شيخ شهيدالبته 
  كند: مي گروه تقسيم

ك: همچون نفوس اطفـال و ابلهـان كـه هنگـام مفارقـت نفـس از       پا ةنفوس ساد. 1
كنند و نه بدين عـالم   مي و نه الم را دركاند  مانند. نه داراي ادراك لذت مي بدنشان ساده

 عالقه دارند و نه بدان عالم.
و براي او از جهت عاليـق بـدني   اند  ناپاك: كه از عالم روحاني غافل نفوس سادة. 2

 هـا پيـدا   اي است و چون مفارقت كنـد، ميـان او و معشـوق حجـاب     از اين عالم جاذبه
تدريج برخيزد و منفسخ شود تـا آنگـاه    به ،كن اين علمل ؛شود و در المي عظيم بماند مي

 كه نفس ساده بماند به حالتي بدون لذت و الم.
نفوس كامل پاك: اين نفوس به هنگام مفارقت از بدن بـه عـالم عقـل بپيونـدد و     . 3
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هيچ لذتي نباشد كه ابداآلبدين و دهرالداهرين در  ،لذتي خواهد بود كه وراي آن براي او
 آن عظمت و كمال و جمال بماند.چنان لذاتي به 

 . نفوس كامل ناپاك: هنگامي كه از بدن مفارقت كند، او را المي عظيم پديد آيـد و 4
 ،فـس او حاصـل شـده   ت كه از اين عالم در نئدر عذابي اليم باشد. تا اينكه اين اثر و هي

تدريج از او برخيزد تا آنگاه كه از اين عالم خالصي يابد و به لذت روحـاني رسـد و    به
 اين دليل است بر اينكه مؤمن فاسق در عذاب مخلد نماند.

ده باشند و به آن شند كه در اكتساب كمال شوقي حاصل ا نفوس ناقص پاك: آنان. 5
آن شوق در وي بمانـد و بـه معشـوق اصـلي      ،نپس به هنگام مفارقت از بد اند. نرسيده

نرسد و المي عظيم او را پديد آيد كه ابدالدهر در وي بماند. اما آن الم كه از ايـن باشـد   
 جهت آنكه پاك بوده است. به ،در او باقي نماند

نفوس ناقص ناپاك: كه حال او به هنگام مفارقت چنان بود كه حال نفس نـاقص  . 6
تر باشد. اما آن الـم كـه از جهـت بـدن      تر و صعب ب او سختپاك است. جز آنكه عذا

 ، بماند و هرگز برنخيـزد تدريج از او منفسخ شود و المي كه از جهت نقصان بود به ،بود
  .)444ـ437ص ،1372، سهروردي(

  تناسخ
واسـطه    هكند كه ب مي مكانيسمي تشريح سهرورديـ   *بالمعني االخصـ   در بحث تناسخ

اي كـه ايـن    شوند؛ دروازه مي عيت وجودي موجوداتي ديگر تبديلموجودات به وض ،آن
نهايت خود آدمي است و لذا بـاب االبـواب   در  ،گيرد مي جايگزيني از طريق آن صورت
قـال بوذاسـف و   «گويد:  مي شيخ اشراقكالبد انساني است.  ،حيات همه كالبدهاي عنصري

ـ   اة جميـع الصياصـي العنصـرية الصيصـية     من قبله من الحكماء من المشرقيين ان باب االبـواب لحي
يعني بوذاسف و به تبع وي ديگر حكماي مشرقي گفتند كه باب االبواب حيات همه  :»االنسانية

                                                      
تناسخ اقسامي دارد كه از آن جمله تناسخ مادي يا ملكي است كه نفس پس از اينكه در اثـر مـرگ از    *

گوينـد. ايـن تناسـخ    » تناسـخ «بدن عنصري منقطع گرديد، به بدن انسان ديگري انتقال بيابد، كه به آن 
/ 149، ص1363هـروي،  ال الخص است (براي مطالعه بيشتر دربـاره انـواع تناسـخ ر.ك: ابـن    بالمعني ا

 ).179ـ157ص ،1377آبادي،   صادقي حسن
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  .)514، ص1380(شهرزوري، » بدن هاي عنصري، بدن انساني است
در شرح اين فقـرات از كـالم شـيخ ابتـدا بـه بيـان        شمس الدين محمد شـهرزوري 

پردازد و سپس اقسـام حكمـا را در رد يـا     مي )520ــ 519ص ،همان( تقسيمات تناسخ
ـ   گويـد: شـيخ در ابتـدا رأي اقـدمين     مـي  كند. وي در ادامه مي قبول اين مسئله بيان

كـه   را بعدها نيز وي مختار تناسخيان را آورده است وـ   يعني قائالن به جواز تناسخ
زيـرا نفـس    ؛ه اسـت جايز شـمرد  ،همان تناسخ از بدن انساني به بدن حيوانات است

اي به بدن يافت كه ايـن   تعلق و عالقه ناطقه پس از آنكه با حدوث بدن حادث شد،
شـدن اسـت و    چراكه نفس بالقوه مشتاق به بالفعل ؛سبب فقر ذاتي آن است  عالقه به

تـرين و   مناسـب  ،واسطه تعلق بـدني. در ايـن ميـان    همگر ب ،اين حاصل نخواهد شد
ين منـزل از منـازل نـور    نخسـت اني است. پس بدن انسـاني  ترين بدن، بدن انس معتدل

اسفهبدي است و بنابر رأي اين حكما نفس انساني اسـت كـه عقـل مفـارق، نفـوس      
در هنگـام عـدم   ـ   اسـت كـه   كند و از اين ابدان انسـاني  مي ناطقه را نيز بدان افاضه
ا بـدن  گردنـد و لـذ   مـي  نفوس به ساير ابدان حيواني منتقلـ   تحصيل كماالت عقليه

  ناميده شده است. »باب االبواب«انساني 
كه از حكيمان تناسخي هند است و نيز هفـت تـن از حكمـاي     بوذاسفرو  از همين

ـ   يعني بـدن انسـاني  ـ   باب االبواب ،فارس و بابل و چين و هند و عده اي از اهل ذوق
مـذموم   دانند و معتقدند براي هر اخالق مي را سبب حيات جميع ابدان عنصري حيواني

 ها و ديگر حيوانات خلق شـده اسـت   ها و روباه و پستي هم بدني از حيوانات مثل سگ
  .)523ـ518ص همان،(

از  ،در ديگر كتب خود هرجا حرفي از تناسخ بـه ميـان آورده   شيخ اشراق همه، با اين
نويسد:  ميـ   كه از آثار فارسي اوستـ   پرتونامهراند. از جمله وي در  مي ابطال آن سخن

... و اين بدترين مذاهب و حشـو   ،مشايين ياتفاق علماه ست با و بدانكه تناسخ محال«
  .)74، ص3، ج1375سهروردي، ( »مطلق بود

بينيم كه حتي وي قول به تناسخ را از بـدترين مـذاهب دانسـته و آن را     مي در اينجا
  شمارد. مي حشو مطلق

سـهروردي،  ( »التناسخ محال واعلم ان«آورد:  مي التصوف كلمهدر  سهرورديهمچنين 
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  .)106، ص1397
ر.ك: ( كنـد  مـي  ي ذكـر اين تعبير را با توضيحات بيشـتر  نيز صريحاً اللمحاتوي در 

  .)169ـ168ص ،1370، همو
ل وي يـ ر دالبيشـت هم اشاره نمـوده اسـت،    پرتونامهدر  شيخ اشراقكه   گونه همان

بودن تناسخ كه در ايـن   حالدليل م ن است.او مشائي بوعلي سيناهاي  مأخوذ از انديشه
بدني كه  به اين شرح است كه اگر نفس بعد از مفارقت از ،آمده است سهرورديآثار 

به بدن عنصري ديگري درآيـد و بتوانـد آن را در تصـرف خـود      ،تحت تدبير اوست
زيـرا   ؛صالحيت پذيرش نفس را داشته باشد دباي  صورت بدن دوم در اين ،قرار دهد

داد. از  نمي نفس با ترك بدن اول، او را تحت تصرف خود قرار صورت، در غير اين
رو، چون بدن دوم داراي صالحيت الزم بـراي دريافـت نفـس ناطقـه اسـت، از       اين

سـت كـه يـك    ا شود و اين مستلزم آن مي جانب واهب نفوس نيز نفسي به او افاضه
منتقل شـد و   واسطه تناسخ به او هكه ب  نفسي ،يكي :بدن واحد داراي دو نفس گردد

كـه وجـدان    حالي در ؛واسطه صالحيت به او افاضه شده است هكه ب نفسي ،ديگري
تكثر هويت اسـت كـه قابـل پـذيرش      ،تواند چنين امري را بپذيرد و اين نمي انساني
و اعلم ان التناسخ محال اذ المزاج يسـتدعي  « گويد: مي چنين كلمه التصوفوي در  نيست.

ته الكلمة المستنسخة، فكان في حيوان واحـد ذاتـان مـدركتان مـدبرتان،     من الواهب كلمة، فلو قارن
  .)106ص همان،( »ذلك محال

 تـر طـرح   ، ايـن ديـدگاه را قـدري ماليـم    تلويحـات وي در برخي آثارش از جملـه  
 آن پرسـش اكنـون   هرحال موضع وي باز همان استحاله تناسخ اسـت.   ولي به ؛نمايد مي
قبـول   تـا حـدودي   حكمه االشـراق كه در  سهروردي ةست كه با توجه به موضع دوگانا

رد آن اسـت، بـاالخره    ،و در ديگـر آثـار   كه به رد آن نپرداخته اسـت  ابه اين معن تناسخ
  موضع واقعي وي چه بوده است و اين دوگانگي چگونه قابل حل خواهد بود؟

تماسـخ   ،آورده حكمه االشـراق در  شيخ اشراقممكن است گفته شود آنچه  پاسخدر 
ست و نه تناسخ بالمعني االخص و در ديگر آثارش تنها تناسخ بـالمعني االخـص را رد   ا

الـواح  چراكه وي در لوح چهارم از ؛ باشد درستتواند  نمي پاسخنموده است. لكن اين 
صراحت تمام اقسـام   بهـ   كه آن را به دو زبان فارسي و عربي هم نگاشته استـ   عماديه
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  گويد: مي كند. وي مي را ردـ  طور كلي تناسخ ملكي و بهـ  تمام تناسخ صعودي و نزولي
به تني از جنس تـنش   ،زيراكه اگر تصرف نفس نقل كند ؛كه تناسخ محال است بدان

ست كه درو تصرف كند، پـس او را از واهـب نفسـي حاصـل     ا از بهر صالحيت آن
س زيـاد  ها بـر نفـو   به جانوران ديگر بدن ،شود ... و همچنين اگر از مردم نزول كند

ها بر نفوس زيادت شود و اگـر   به جانوران ديگر بدن ،شود و اگر از مردم نزول كند
 سـت ا از حيوان باال رود به انسان نفوس زياد شـوند بـر ابـدان و ايـن همـه محـال      

  .)110، ص3، ج1375سهروردي، (
رسد هردو ديدگاه، مواضـع   مي جوي پاسخ ديگري باشيم. به نظرو لذا بايد در جست

در ابتـدا موضـع    شيخ اشراقخر زماني. بدين شرح كه أاما با تقدم و ت ؛اند بوده ديسهرور
لذا در تمامي آثار خود هرگاه حرفـي از تناسـخ بـه     ؛رد تناسخ را اتخاذ كرده بوده است

بـر   در اينجا ويكند.  مي شمارد و بر استحاله آن نيز استدالل مي محال ميان آورده، آن را
كنـد، ادلـه او مـأخوذ از     مي كه خود نيز اشاره طور كرده و همانمحور تفكر مشايي سير 

ل آرا و و ماحصـ  كه گويـا آخـرين اثـر    حكمه االشراقلكن در  ؛ستسينا ابنهاي  انديشه
گـرايش يافتـه    ،گويـا  ،موضع وي تغيير كرده و به قبول تناسخ ،است سهروردينظريات 

هم وي هرگـز   گيرد. البته در اينجا مي است. لذا نگاهي متأمالنه بر اين مسئله را در پيش
ـ  ؛گشايد نمي ول كامل تناسخصراحت لب به قب به آنـان را   ةبلكه ابتدا موضع مشايي و ادل

كند. گويا بر آن نيست كه اين ادلـه را   مي بدون هيچ اظهار نظر يا دفاعي از ادله آنان نقل
يان، از حكيمـان  طور كامل بپذيرد و منكر تناسخ شود و سپس به ذكـر مبـاني تناسـخ    به

 طـرح نمـوده و رد   ،كه بر آن وارد اسـت را اشكاالتي  ،دازد. پس از آنپر مي زمين مشرق
كه حتي پيش از آن خـود در آثـار ديگـر    ـ  را كند و حتي برخي براهين بر رد تناسخ مي

قابـل   االشـراق  حكمـه البته تالش وي در  نمايد. مي نيز ذكر و سپس نقدـ   بيان كرده بود
تفصيل  لذا به ؛موضوع اين مقاله خارج است ةاي مجزاست و از عهد ازمند مقالهني وتأمل 

  .)76ـ61، ص1385ر.ك: حسني، ( پردازيم نمي به نقادي اين مدعا
ديـدگاه   سـهروردي سـت كـه   ا آن ،توان گفـت  مي نظر وي ةآنچه به يقين دربار

دهد كه  مي كند و در همانجا وعده نمي صراحت بيان ة تناسخ را بهقطعي خود دربار
امـا پـس از آن نيـز     ؛بيان خواهد كـرد  حكمه االشراقنظريه خود را در ادامه كتاب 



 

 

48  

ال 
س

هف
م /

ده
 

تان
مس
ز

 
13

91
  

چنين نكرد و خواننده را همچنان در ابهام باقي گذارد كه آيا وي معتقد به تناسـخ  
  هست يا نه؟

  آورد: مي وي در آخرين مقاله كتاب در بيان احوال نفوس انساني بعد از مفارقت از بدن
، "اصبحوا فـي ديـارهم جـاثمين   "و  "حول جهنم جثيا"صحاب الشقاوة الذين كانوا و أما ا

سواء كان النقل حقاً أو باطالً فان الحجج علي طرفي النقيض فيه ضـعيفه إذا تخلصـوا عـن    
، سـهروردي ( "الصياصي البرزخيه يكون لها ظالل من الصور المعقوله علي حسب اخالقهـا 

  .)230، ص1373
را ضـعيف و قابـل   ـ   داران تناسـخ  يعني مخالفان و طـرف ـ   رفيعني وي ادله دو ط

  خدشه دانسته است.

  گيري هنتيج
هرچنـد بـراهين مشـائين بـر بقـاي نفـس پـس از مفارقـت از بـدن را           سهروردي. 1

ــر ثبــوت ايــن  ،دانــد مــي اشــكال  داراي ــا ب ــراهين  مســئلهام اذعــان دارد و خــود ب
 آورد. مي  هم  ديگري

والم وجودي را بر چهار قسم دانسته و به عالم مثـال و  ع ،ناخالف متأخر . وي بر2
تـر از تجـرد    كه برتـر از عـالم حـس و پـايين    ـ   اين عالم را سهرورديخيال قائل است. 

اساس همين مبنا و ميزان كمال در علـم   ها دانسته و بر عروج ةاساس همـ   محض است
  نمايد. يم اخروي را تبيين يمندان و اشقيا و عمل افراد، جايگاه سعادت

نفوس را به سه دسته تقسيم نموده كه از اين ميان، دسته اول در لذات  شيخ اشراق. 3
يعنـي معادشـان    ؛باشند مي هاي مثالي ورند و فاقد بدن عملي، در عالم انوار محض غوطه

ديگر در عالم مثل معلقه كه بـرازخ و افـالك، مظهـر آنهـا      ةجسماني نيست. اما دو دست
 ،نـد و يـا در شـقاوت و تـألم. بنـابراين     ا ي مثالي يا در سعادت و لـذت ها با بدن ،هستند
امـا نفـوس بـا     ؛شـوند  مي هاي عنصري دنيوي بعد از مفارقت نفس، فاني و متالشي بدن
 اند. د صور جاودانهايجا

تناسـخ قـدري    رةدربـا ـ   نـه شـارحان او  ـ   سـهروردي رسد ديدگاه نهايي  مي به نظر
ولـي گويـا در    ،ن تناسخ بـوده اسـت  ادا صراحتاً از منكرمتزلزل است. وي هرچند در ابت
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اواخر عمر خويش هم نسبت به ديدگاه خود و هم ديدگاه حاميان تناسخ دچـار ترديـد   
يقـين   هـم بـه   تواند حتي نظـر تناسـخيان را   نمي آيد كه ميشده است و از كلمات وي بر

  آورد. مي مؤيد ديدگاهشان را هم آيات ،چند به نقل از آنان؛ هربپذيرد
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