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  دیباچه

فان و     از دیر ــو تاکنون، فیلسـ گاه       باز  ید به طرح د مان علوم الهی  هاي   عال

صولی  يهبه مثاب» معاد« يهگوناگونی دربار اند.  ترین اعتقادات دینی پرداختهیکی از ا

بیان کیفیت آن، تحت تأثیر مبانی   يهانسان و نحو شناسی   سینا، در مباحث فرجام ابن

سان    جهان سی و به دنبال آن ان ست      شنا سفی خویش قرار گرفته ا سی فل که در   شنا

سنت      خور تأمل می صدرا با الهام از کالم وحی و  شد؛ اما در حکمت متعالیه، مال با

ست داده     نبوي، رویکردي متفاوت از کیفیت فرجام زندگی مادي سان به د ست؛  ان ا

س  سلمان که به        أاکنون این م سوف بزرگ م ست که آیا این دو فیل سزاوار طرح ا له 

علم النفس فلسفی و به   يهلأفردي را در مس سهم خود مباحث ارزنده و منحصر به   

ضوع معاد     سان در مو شران سی ارائه نموده   دنبال آن کیفیت ح اند، در باب اثبات شنا

ستخراج می  الهی معاد جسمانی و روحانی، مبانی و اصول فلسفی خود را از کالم    ا

ــاس مبانی و نظام فلســفی خود تبی ن یکنند یا برعکس؛ محتواي کالم وحی را بر اس

کنند؟ تحقق این امر مهم از رهگذر تبیین و تحلیل مبانی و مفاهیم اصلی   عقالنی می

سان     هاي معادمؤلفه سی و ارتباط وثیق آن در ان سفی این دو      شنا سی دینی و فل شنا

  تر خواهد بود.  یافتنیپذیر و دستفیلسوف امکان

شمند         صاً در متون ارز صو سالمی خ سفۀ ا شاء) و   سینا ابندر فل (حکمت م

هاي فکري پر مایه و قابل تأملی وجود دارد  مالصدرا (حکمت متعالیه ) زیر ساخت  

که پرداختن به آنها اهمیت بحث را دوچندان نموده اســت. البته آنچه مورد دقت و 

شناختی و بازگشت انسان به سوي حق تعالی از      تأمل واقع شده است؛ نگرش معاد  

ناپذیر و فوق طبیعی وحیانی  اي از منبع خطابا دامنهزاویۀ معرفت عقلی و فلســفی 

  است.

ست مایه    ست که براي یافتن حقایق پس از مرگ د هاي فکري  حقیقت این ا

شر در مقابل معرفت  س       ب سیت م سا ست؛ هر چند ح   يهلأهاي وحیانی ناچیز بوده ا

مساعدي را براي کشف     يهجاودانگی و بازگشت به سوي خدا در قرآن کریم زمین  

ست. از     ا سفی فراهم کرده ا هاي توان گفت معرفترو میاینصول نوین علمی و فل

است. با این وصف،    هاي نقلی نماندهنصیب و به دور از معرفت عقلی و فلسفی بی 
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سالمی هراندازه از    سوفان ا سالم)      بیانات نورانی فیل صوم(علیهم ال صیاي مع انبیا و او

سته  سبت در بازگو مدد ج ستاخیز با زبان عقل به   اند، به همان ن کردن حقایق روز ر

  اند، که در نوع خود ارزشمند بوده است.توفیقات چشمگیر دست یازیده

ست؛ مگر آن که کار به     يهسخن گفتن دربار  شواري نی امور ماورایی کار د

ستر  شناخت ابع    يهماهیت و چگونگی تبیین ابعاد پیچید يهفهم گ سد.  اد و آنها بر

سا  سادگی نیز به    ماهیت احوال ان ست و به  سان بیرون ا ن در عالم قیامت از قلمرو ان

آیند. ماهیت حشر انسان همواره براي بشر رازآلود  آدمی درنمی يهکمند عقل و ناطق

ــوص احواالتی که در     ــت؛ به خص ــوار و پیچیده بوده اس ــف حقیقت آن دش و کش

سته       ست. دان شمار اندکی از افراد برگزیده بوده ا سترس  اندکی که از رهگذر هاي د

ــت می    کنند.  آیند، چندان کمکی به زوایاي ناپیداي آن نمی      آیات و روایات به دسـ

ل در هر علمی، شناخت موضوع آن است که    یترین مسا بدون شک یکی از ضروري  

واي  آنها با محت يهآشنایی با مفهوم موضوع و مفاهیم مربوط به آن و رابط يهدر سای

لی است که نهایت انسان    یمسا  يهشناسی در زمر  م آخرتگیرد. علنوشتار شکل می  

سی          شت و جهنم برر سی در به سابر شدن و ح سان را بعد از برانگیخته  و عاقبت ان

سان یک اصطالح        کند. با وجود این که معادمی شناسی و بررسی احواالت فرجام ان

شــرعی و دینی اســت که به بحث روز جزا و حســاب و مســائل پیرامون آن مانند  

سان می     شقاوت ان شمندان حکمت نظري نیز به    ،1پردازدسعادت و  فیلسوفان و اندی

شــناســی را با ســهم خود و با توجه به ضــرورت پرداختن به مباحث عقلی، آخرت

  اند.  تعمق بیشتري از زاویۀ قواعد فلسفی بدان پرداخته

ــائل آخرتیکی از ویژگی ــان از طریق عقل و مبانی   هاي مس ــی انس ــناس ش

ست  فلسفی حکما،   حث این ببه نحوي که ارتباط  ؛پیچیدگی و دشواري خاص آن ا

سائل علم النفس     علم با مباحث بنیادین ست. ماهیت م النفس به دشواري آن افزوده ا

  عقل از ناتوانی ورزي و نیز اندیشه  تاریخ طول در تنوع نگرشهاي فالسفه   فلسفی و 

سیاري  ساسی در میان فلسوفان        از مباحث آخرت حل ب شناسی به ظهور اختالفات ا

                                                           
  .109)، ص1385منوچهر صانعی دره بیدي)، چاپ سوم،(تهران: انتشارات حکمت،،(ترجمۀ فرهنگ فلسفیجمیل صلیبا، . 1
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ــت، و متکلمان دامن زده  در حالی که چنین اختالفی در دیگر مباحث اعتقادي       اسـ

سارت حکیمان در ورود به این قلمرو    کمتر یافت می شود. در این میان جرأت و ج

ست  ست. د      و د ستودنی ا سان  شر ان سینا در   یدگاه ابنیابی به فهم ابعاد و کیفیت ح

سان و نحو     ستاخیز روحانی ان ضور در روز ر صدرا در بیان   يهکیفیت ح نگرش مال

ــفی کیفیت معاد ــان همراه با کرده مبانی فلس ــور روحانی انس ــمانی و حض هاي جس

شین خود و نحو  سم آنها نقط  يهپی سبی بود براي نظریه    يهتج شروع منا عطف و 

ــط تفکر آموزه ــارحان و       هاي وحی  پردازي و بسـ انی با زبان عقل که انظار دیگر شـ

سینوي و متعالیه را برانگیخت و با تأثیر   پذیري از مبانی عرفانی و شاگردان حکمت 

سفی افزود.           سی فل شنا شتري در معاد شراقی به تکامل و غناي بی سینوي و ا حکمت 

سا     سارت در طرح م سفه با بکاربردن ج شن یبدین ترتیب، فال نمایی ابعاد آن ل و رو

هاي دینی  با زبان عقل، گامی مؤثر در راه تلفیق دین و فلسفه و تحلیل فلسفی آموزه  

شتند. در معاد  ست عبارتند        بردا سش و حائز اهمیت ا سفی آنچه مورد پر سی فل شنا

  است:

  هاي وجودي انسان چیست؟ـ حقیقت و ساحت یا ساحت

و  یشود؛ پاسخ سلبــــ نفس پیش از بدن، موجود است یا با بدن حادث می

  شناسی دارد.ایجابی نقش قابل توجهی در معاد

شناسی فلسفی آنچه در بحث بقا مورد توجه است، کدام ساحت ـ در انسان 

 وجودي است؟

  ـ در فرض بقا، کیفیت و چگونگی حشر در روز رستاخیز چگونه است؟

ـ شناخت عالم ماوراي طبیعت؛ یعنی برزخ و قیامت و کیفیت حیات در آن  

سائل        عوالم چگونه ست و با چه مبانی عقلی و اعتقادي م شف ا سوف قابل ک بر فیل

 کند؟را پی گرفته و تبیین می

ــ منظور از معاد روحانی ابن ست و چگونه تبیین می   ـــ شود؟ چه  سینا چی

 تفاوتی با آنچه مالصدرا بیان کرده است دارد؟

ــ منظور از جسم در حکمت متعالیه چیست؟ چه فرقی با  جسمی که مراد   ــ
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 سیناست و او را وادار به تسلیم در برابر شریعت نمود، دارد؟ابن

 کند؟ـ مالصدرا با چه مبانی فلسفی معاد جسمانی را تبیین می

ــ معاد مورد پذیرش و تحلیل عقالنی ابن صدرا چقدر با آموزه  ــ سینا و مال

  هاي وحیانی و دینی هماهنگ و سازگار است؟

گی اخروي وجود دارد و مفاهیم اي میان زندگی دنیوي و زندـــــ چه رابطه

  اسالمی چقدر با مضامین کالم وحی مطابقت دارد؟   يهعقلی فلسف

شناسی فلسفی در بعد کیفیت    پژوهش پیش رو کوشیده است تا نگرش معاد  

سینا و مالصدرا بررسی    حشر انسان را در مبانی عقلی دو فیلسوف جهان اسالم؛ ابن    

شواري و پیچیدگی   ضر بر      يهداوري دربارنماید. با وجود د شتار حا سان، نو معاد ان

ست که ضمن بررسی و تحلیل آراي ابن    مشی   يهسینا و مالصدرا از نحو  آن بوده ا

شی آنها در علم   سفی در فهم تمایز نگر سیله     فل ستفاده کند و بدین و سفی ا النفس فل

تحلیل فلســفی چگونگی حشــر انســان در بعد جســمانی و   يهراه ورود بر عرصــ

اي متفاوت نشان دهد. هدف اساسی در این نگرش فلسفی، ارتقانی را به گونهروحا

شی فهم مخاطب از محتواي آموزه  ست و در ادامه با    بخ سفی ا هاي دینی با زبان فل

رویکرد فهم عمیق از مضامین آیات قرآن کریم از پیوند وثیق فلسفه و الهیات، پرده   

ــان میبرمی ــیدارد و نش ــتواري همانند: نظام متقن و دهدکه نظام فکري اص ل و اس

شند  صدرایی، می  يهسینا و حکمت متعالی عقالنی ابن توانند بهترین مدافع الهیات با

ــوند. در مرحل        و در تحکیم آموزه ته شـ کار گرف یادین دینی ب با    يههاي بن یابی  ارز

ـ نشان داده شد که معاد   رویکرد میان رشته ـ فلسفه و قرآن کریم    شناسی فلسفیاي 

  يیهســـینا با اراو قرآنی در بعد ســـلبی و ایجابی هماهنگی دارند، به طوري که ابن

شناسی دینی به تفاهم رسیده است، در صدد       معاد روحانی عالوه بر آن که با فرجام

صدرا نیز با الهام از       ست. مال سان بوده ا بیان مفاهیم عمیق و نگرش متعالی فرجام ان

ــه در   هاي وحیانی در تکمیل آرآموزه ــین، در طرح خود که ریش ــوفان پیش اي فیلس

اي مبتنی بر اصــالت وجود دارد، جســمانیت بدن اخروي انســان را در قالب فلســفه

شیء      صولی همانند حرکت جوهري و تأمین حقیقت  جسم مثالی حفظ نموده و با ا

به وسیلۀ صورت اخیر آن، سعی در اثبات عینیت انسان دنیوي و اخروي برآمد. هم     

چون تجرد خیال قیام صـــدوري صـــور خیالی به نفس،  ا طرح اصـــولی همچنین ب
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شاي بدن مثالی و اخروي را با  چگونگ سفی و مبانی عقالنی به محتواي   ی ان زبان فل

وحی نزدیک ساخت و با تلفیق روش عقالنی و وحیانی توانست بین حکمت بحثی 

سی آثار     سازگاري ایجاد نماید. مؤلف با دقت و برر سینا به نکته ابنو حکمت تأله 

توان  سانی تأویل در آیات مبدأ می اي در خور توجه دست یافت و آن این که از هم 

ــوگرانه  تأویل در آیات معاد را نتیجه گرفت و با مبانی  روش ــناختی و نگاه همس ش

شري   ساده توان ازمیان آیات مبدأ و معاد، می سیر ق آیات معاد و جمود   انگاري و تف

ست  سیله بتوان مخاطب را با افق متعالی معارف دینی   در ظاهر دوري ج ، تا بدین و

  آشنا ساخت. 

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  : کلیات و مفاهیمفصل اول

  

  

  

  

  



  

7 

  کلیات بخش اول :  .1

ساسی در معاد    سیار ا سانی    شناسی فلسفی معرفت نفس، حدوث یا   از مباحث ب قدم نفس ان

  است. گزینش هر نظري در این باب، نتایج بسیاري در ابواب دیگر دارد.

 معاد و دشوار بودن تبیین مباحث نفس که ارتباط وثیقی  يهلأبا توجه به پیچیدگی اصل مس  

هاي فلســفی تأمل فرضشــناختی دارد و نیز اســتوار بودن آن بر برخی پیشل معادیبا ســایر مســا

ابعاد فلسفی و دینی موضوع مورد بحث    يهدارد تا بتوان با سنجش درون دینی دربار مضاعف نیاز  

ش  يهبه گفتگو نشست و جوانب ایجابی و سلبی را در بوت    ت  نقد و ارزیابی قرار داد. باید توجه دا

که مالصــدرا در عین حال که ســعی بلیغ در ایجاد رابطه میان عقل و شــریعت و عرفان نمود و نه 

سی بحث   تنها همان صیرالدین طو ساخت؛  ند خواجه ن هاي کالمی و اعتقادي را با زبان عقل مدلّل 

ستشهاد به        بلکه گام بلند دیگري نیز در جهت غناي فلسفه برداشت و آن این بود که با تمسک و ا

ــا  ــالم) مس ــمت و طهارت(علیهم الس ل حکمی  یآیات قرآن کریم و احادیث نبوي و اهل بیت عص

ستحکام بخ  شناسی دینی را    شیده است و از این رهگذر با عنایت و توجه خاص انسان   خویش را ا

ــفه    هاي عقلی در بحث فرجامبا مؤلفه ــیله میان دین و فلس ــانید و بدین وس ــی به ثمر رس ــناس ش

ــتر بخش  ــازواري برقرار نمود، البته ناگفته پیداســت که در بیش ــانهماهنگی و س هاي مباحث انس

سانی مباحث را       سی و نفس ان شیو شنا سفه مطرح می  يهبه  کند و بیش از دیگران از  جمهور فال

سیر مباحث علم   شیخ الرئیس ابن  شاکل النفس پیروي میسینا در  شتر مباحث نفس  يهکند و در  بی

گیرد و در  شناسی به خصوص در بعد معاد روحانی از افکار او الهام می   شناسی و به دنبال آن معاد  

سمانی نیز با توجه   سفی را در خدمت      باب معادج شی فل شراقی خود، م به مبانی دینی و حکمت ا

سفی و عرفانی خود به         معاد ست و با توجه به مبانی عقلی و فل شریعت پیش برده ا سی  بیین تشنا

سوفی پیش از       و چالش معاد و فرا عقالنی عقالنی ست. کمتر فیل صر خود پرداخته ا هاي کالمی ع

هاي پر اهمیت و پیچیده با این گســتردگی و شــهامت در بیان جســتار يهلأمالصــدرا در این مســ

سی به شنار معادد را سنگیگران يهسنت منظوم با الهام از قرآن وفلسفی خود دست به قلم برده و 
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    2است. انجام رسانده

گر  شود. اجاي این پرسش است که آیا نفس پیش از بدن، موجود است یا با بدن حادث می

با بدن اســت، آیا در بدو پیدایش خود موجودي مجرد اســت یا مادي، که از گذر عالم حدوث آن 

سیده و مجرد می  شاء و حکمت متعالیه به     طبیعت به کمال ر سفی حکمت م شود. آنچه از متون فل

ست می  سا   د ضوع تفاوت آرا وجود دارد و خود این م ل در بحث بقا و کیفیت آن، یآید در این مو

فس در  ن ســیناابنان و فالســفه را برانگیخته اســت. گفتنی اســت که در دیدگاه تنوع آرا اندیشــمند

ــت؛ تنها در مقام فعل به بدن تعلق دارد، در بقاي خود در هر عالمی که             حدوث و بقا روحانی اسـ

معاد را از شــعاع عقل  يهوي در دســتگاه فلســفی مشــاء مســأل قرار گیرد روحانی و مجرد اســت.

  نگریسته و نتایج مطلوب خود را به دست آورده است.

ست، اما در بقا به مرتب    ` سمانی ا سد از ابتکارات   تجرد می يهآغاز پیدایش امري ج ر

ست و نتایج معاد         شده ا شتدادي تبیین  صل حرکت جوهري ا ست که با ا شناختی آن در   مالصدرا ا

  ظه است.آثار مالصدرا به وضوح قابل مالح

ل فلسفی و کشف حقیقت صرفاً از روشهاي      یسینا براي اثبات مسا  قابل توجه است که ابن 

ل فلسفی   یهاي وحیانی را به عنوان معاضد مسا  عقلی مدد جسته است و گاهی نیز مفاهیم و آموزه  

به کار گرفته است که تبلور این رویکرد را بیشتر در مشی اشراقی او باید جست. در عین حال در        

و به  در مباحث علم النفس سینا ابننوشتار حاضر آنچه بایستی مورد تأمل قرار گیرد این است که      

است و   ه پایبند بودهشناسی خود به چه میزان به لوازم عقالنی مبانی به کار گرفته شد   دنبال آن معاد

سفی وي          سلمان، کالم وحی چقدر در متون فل شود که به عنوان فیلسوف م از سوي دیگر بررسی 

تفلسف    شناسی  تبلور داشته است. هم چنین در حکمت متعالیه به چه میزان نسبت به بحث فرجام   

ست و دامن    ساخت  يهصورت گرفته ا سمانی ومعاد هاي بحث معادزیر سیدن به  روحانی در  ج ر

چنین مالصدرا به عنوان فیلسوف   مطلوب چقدر از اتقان عقلی و مورد استناد برخوردار است و هم  

سر آیات الهی          ستقل و مف صاحب فکر م شیعی و حکیم  سلمان  شودن باب عقالنی در باب  م با گ

                                                           
ب سه ؛ در کتشرح اصول کافی  و  مفاتیح الغیبو  اسرار اآلیات و یا  المبدأو معاد، الشواهدالربوبیه ، اسفار هاي محتوایی در آثاري چون با وجود شباهت  .2

 چرخد.شناسی انسان میگانۀ اخیر، مدار بحث مبدأ ومعاد حول محور معرفت
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یات ها شاگردان مکتب حکمت متعالیه به غناي ادبگام این کار ستُرگ شد که بعدجسمانی پیشمعاد

قرآنی و مبانی آن کمک فراوانی کردند، پرســش در خور توجه این اســت که فیلســوف توانمندي   

شناسی فلسفی چقدر توانسته در کشف واقعیت بین عقل و نقل به       همانند مالصدرا در اثبات معاد 

سف      ست یابد و فل سازگاري د شمگیر در این زمینه همراه     يههماهنگی و  سالمی را با توفیقی چ ا

  .سازد

به دیگر سخن، بدون تردید پاي عقل و دانش بشري در بخشی از مباحث معاد همانند: قبر، 

برزخ، میزان و کیفیت وقوع عالم قیامت و مباحثی از این قبیل کوتاه است و تنها راه مطمئن و قابل 

شناختی که ا   گیري از تعالیم الهی و آموزهاعتماد، بهره ست. البته با توجه به  سف ز فهاي قرآنی ا   يهل

سالمی و دغدغه  صول و گزاره     ا سلمان داریم، ا سوفان م سبت به محتواي   هاي فیل هاي این دانش ن

منابع اصلی اسالم؛ یعنی وحی در قالب کتاب و نقل در محتواي سنت، البشرط و بی طرف نیست؛ 

اســت و ســازد، قرآن مجید بلکه یکی از منابع مطمئن و قابل اســتناد، که چراغ عقل را پرفروغ می

ساً مهمترین دل    سا شغولی ا سفی و عقالنی با        م سازگاري باورهاي فل صدرا؛  سوفی همانند مال فیل

ــامین و محتواي منابع الهی و وحیانی اســـت. بعدي ذوق عرفانی همرا با روش  يهدر مرحل 3مضـ

شابه  ست.        م سان ا شئات وجودي ان با مراجعه به کتب متعدد  کهچنانسازي بین عوالم وجود و ن

آید که دقت فلسفی ومشی عرفانی وي تأثیر عمیقی  تفسیري و فلسفی ایشان، این نکته به دست می

ورزي مفاهیم آیات قرآن کریم و سنت نبوي(ص) داشته است. تفصیل این مطلب     در تفسیر و عقل 

ـ فلسفه و قرآن کریم هاي آتی به تناسب بخش میان رشتهرا در بخش ـ که شاید بتوان بخش   4اي 

سوب نمود، پی می    شتار مح شاء که      ممتاز نو ست، مبانی حکمت م شیده ا گیریم. این پژوهش کو

ل مهمی را متذکر شده است و مبانی    یسینا است و در علم النفس فلسفی مسا    مهم آن ابني هنمایند

لســفی دقت نظر فحکمت متعالیه را که تلفیقی از عقل، دین و شــهود قلبی اســت، مورد بازبینی و 

یافته از باور دینی این دو فیلســوف بزرگ هاي الهامقرار دهد و در نهایت آراي فلســفی و اندیشــه

ضوع پیچیده و رازآلود معاد    سالمی را در مو ضامین            ا سط م شت و ب سدا سی که حکایت از پا شنا
                                                           

  . 6م)، ص2000ق ـ1420، (بیروت ـ لبنان: دار الهادي، المبدأ و المعادصدرالدین محمد شیرازي، . 3

شته هاي میاندر بارة پژوهش. 4 سان     اي میر ضیه اخالقی، میزان تأثیر قرآن و حدیث بر ان شاره کرد: مر صدرا: مبانی قرآنی و روایی      توان به اثر زیر ا سی  شنا

 .1383نامۀ دکتري تخصصی فلسفه به راهنمایی غالمرضا اعوانی و احد فرامرز قراملکی، دانشکدة الهیات دانشگاه تهران، زمستان شناسی صدرا،پایانسانان
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  قرار دهد. کتاب وحی با زبان عقل دارند را با عیار کالم نورانی وحی مورد بازخوانی و سنجش

  


