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چکیده
شـود. وي بـا   شیرازي، مؤسس مکتبی است که به عنوان حکمت متعالیه شناخته مـی صدرالمتألهین

د راه جدیـدي را فـراروي جوینـدگان حقیقـت گشـوده اسـت. یکـی از        بردن از میراث سلف خـو بهره
(ع) در آثـار فلسـفی خـود    ناهاي مکتب فلسفی او استفاده فـراوان از آیـات و روایـات معصـوم    ویژگی

ها شده اسـت، تبیـین خاصـی از منـابع     آنتأسیسباشد. وي براساس مبانی فلسفی که خود موفق به می
ده است. در این مقاله نخست علت رویکرد مالصدرا به روایـات بررسـی   نقلی از جمله روایات ارائه دا

هـاي او از احادیـث بـا    هایی به تـأثیر مبـانی فلسـفی مالصـدرا در برداشـت     شده و سپس با ذکر نمونه
محوریت مباحث نفس و معاد پرداخته شده است.

.، حکمت متعالیه، نفس، معادمالصدرا و حدیثفلسفه و حدیث، : هاکلیدواژه
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مقدمه

هاي فکري مختلفی چـون مشـاء، اشـراق، کـالم و     تاریخ فلسفه اسالمی شاهد ظهور مکتب
اند و هر کـدام روشـی   هایی جدا از هم را طی کردههاي متمادي راهعرفان بوده است که تا قرن

هاي مختلف با یکـدیگر تالقـی پیـدا    مالصدرا این راهوسیلهبهاند تا اینکه شدهمختلف تلقی می
تـوان آن را جهشـی در ایـن    کرده و دگرگونی عمیقی در فلسفه اسالمی صورت گرفت که مـی 

اختالف دو مکتب مشاء و اشراق حل شـد و مکتبـی بـه    صدرالمتألهینعرصه نامید. به کوشش 
هاي اشراق. همچنـین بسـیاري از   هاي مشاء داشت و نه به آموزهوجود آمد که نه تقید به آموزه

فلسفه و عرفان حل شد و چهره بسیاري از حقایق اسـالمی روشـن گشـت    موارد اختالف نظر
هاي کالمی متعارف بهره گرفته شود. حاصل این تلفیـق و تالقـی بـه وجـود     بدون آن که از راه

آمدن سیستمی فلسفی است با اصول و ارکان خاص خـود و بـا روشـی معلـوم و مشـخص و      
و عرفا مطرح نبوده است و یا طـرح شـده بـوده    ابتکاري که یا در کتب پیشینیان اعم از فالسفه

اي نو مطرح کرده و با سلوك قلبی و ریاضـت عرفـانی بـه    ها را به گونهاست ولی مالصدرا آن
ها پرداخته است.اثبات آن

تـرین  گذاشته است. یکی از مهـم «حکمت متعالیه«نام مکتب فلسفی خود را صدرالمتألهین
یه خود استناد به روایات در کنار براهین فلسفی است. ایشان کارهاي مالصدرا در حکمت متعال

در هر موضوعی مخصوصاً در مباحث نفس و معاد، ابتدا بحث فلسفی کـرده و سـپس مطالـب    
نمایـد. اکنـون سـؤال    خود را مستند به روایاتی از حضرت رسول(ص) و ائمه معصومین(ع) می

ن یـک فیلسـوف بـه آیـات و روایـات      این است که علت مراجعه و استناد مالصـدرا بـه عنـوا   
رود به سراغ روایـات مـی  دانستهتر آیا ایشان با ذهنی خالی و بدون پیشچیست؟ و از همه مهم

له أهایش از احادیث مؤثر واقع شده است؟ ایـن مسـ  یا اینکه مبانی فلسفی خاص او در برداشت
رد بررسـی قـرار گرفتـه و    در مورد آیات قرآنی که مورد استناد مالصدرا قرار گرفته اسـت مـو  

تاکنون کارهایی صورت گرفته است، اما در خصوص روایـات در آثـار او کـار مسـتقلی انجـام      
رویکـرد حـدیثی   بـه باشـد. ایـن نوشـتار ابتـدا    سابقه مـی نشده و این پژوهش از این جهت بی

مومـاً از  کـه ع نـامبرده هـاي ها و تبیـین هایی از برداشتو سپس با ذکر نمونهپرداختهمالصدرا 
مباحث مربوط به نفس و معاد انتخاب شده است، چگونگی و میزان تأثیر مبانی فلسـفی  البالي 

داد.د نشان خواهرا برداشتهاي حدیثی او بر نوعمالصدرا 
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جایگاه آیات و روایات و توجه به آن در نظام فکري صدرا 

توان گفـت  لمان میبه خصوص در دامان متفکران مسیفلسفاندیشه در نگرش کلی به سیر 
اند تـا  حرکت آن به سوي هماهنگی بیشتر با دین بوده است. فیلسوفان مسلمان همواره کوشیده

هاي فلسفی خود بیفزایند و زوایاي تاریک اندیشـه  گیري از معارف دینی، برغناي اندیشهبا بهره
خود رسـید و ایـن   شیرازي به اوجصدرالمتألهینتر نمایند. این حرکت با ظهور خود را روشن

آغوشی و همدلی برهان، قرآن و عرفـان  گاه همفیلسوف بزرگ حکمت متعالیه خویش را تجلی
مراجعـه و اسـتناد مالصـدرا بـه آیـات و      )8-1/11(رك: مالصدرا، الحکمه المتعالیـه،  دانست.

گیرد که او معتقد است بین آن چه که شریعت حقه آورده بـا  احادیث بر این اساس صورت می
اي را که قـوانین آن غیـر مطـابق بـا کتـاب و      معارف یقینی عقلی تضادي وجود ندارد و فلسفه

نبوغ خاص مالصدرا در این بود که سه راهی را که به ) 8/303(همان، نماید.سنت باشد رد می
وحی و برهان عقلی و تهذیب نفس را با یکـدیگر ترکیـب کـرده و    راه رسند، یعنی حقیقت می

ود. او دیدگاهی اتخاذ کرد که در آن برهان عقلـی یـا فلسـفه بـا قـرآن و احادیـث       شان نمیگانه
یافت و این دو نیز به نوبه خود بـا آراء عرفـانی کـه    پیامبر(ص) و ائمه(ع) پیوندي تنگاتنگ می

او در ایـن  )480(شـریف،  شد.حاصل کشف و شهود و اشراقات نفوس پاك است، متحـد مـی  
ي فلسفی خویش از آیات و روایات بهره گرفـت و از شـعاع نـور    هاکه در کتابزمینه ضمن آن

کلمات معصومان روشنی یافت، سعی کرد همـاهنگی عقـل و وحـی و حکمـت و شـریعت را      
ایشـان در پایـان بحـث اثبـات تجـرد نفـس در کتـاب اسـفار اربعـه خـود           که ، چناننشان دهد

شـرع و العقـل متطابقـان فـی هـذه      فلنذکر ادله سمعیه لهذا المطلب حتی یعلم أن ال«فرماید: می
) برهمین اساس اسـت  8/303(مالصدرا، الحکمه المتعالیه، .»المسأله کما فی سائر الحکمیات...

که ایشان در مباحث نفس و معاد به حدود یکصد و بیست حدیث اسـتناد یـا استشـهاد نمـوده     
است.

مالك و معیار فهم روایات از نظر مالصدرا
تقسـیم  محکـم و متشـابه  بـه دو نـوع  ادیث نیز مانند آیـات قـرآن   مالصدرا معتقد است اح

، روش صحیح در برخورد با متشابهات این است کـه بایـد الفـاظ را    گردند اما به نه نظر ويمی
ها تصرف نکرد. اما باقی نهادن الفاظ بر معانی خـود بایـد   بر مفهوم نخست خود وانهاد و در آن

ها از امور زائد همراه باشد و عادت نفس به شکلی مخصوص با تحقیق این مفاهیم و تجرید آن
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شود، نباید باعث احتجاب از روح معناي لفـظ  که معنا غالباً به همان صورت در ذهن متمثل می

مانـد  شود. پس در این روش مفاهیم و معانی اصلی الفاظ بدون انصراف از معانی اولیه باقی می
(مالصـدرا، تفسـیر القـرآن    شـود. ا از امور زائد تجرید میهها تحقیق و معانی آنولی درباره آن

)73؛ مفاتیح الغیب، 4/150الکریم، 
مالك مالصدرا در پذیرش حدیث درستی محتواي حدیث است که اگر مـورد تأییـد اهـل    

شود، هر چند سند آن ضعیف باشد. به همین جهت هنگام بیان یکـی از  کشف باشد پذیرفته می
وان لم یثبت طریقه عند -ورد فی حدیث نبوي صحیح عند اهل الکشفلقد«گوید: روایات می

(ص) قال: لوال تزیید فی حدیثکم و تمزیج فی قلوبکم لـرایتم مـا   انه-اهل النقل لضعف الراوي
)7/132(مالصدرا، تفسیر القرآن الکریم، » اري و سمعتم ما اسمع.

بررسـی سـندي روایتـی کـه     صدرالمتالهین در جایی از شرح خود بر اصول کـافی پـس از  
دهد براساس همین مبنا یعنی صحت محتواي آن از صحیح بـودن  ضعف شدید آن را نتیجه می

تر آن که این قاعده را درباره تمـام روایـات اصـول معـارف و مسـائل      روایت دفاع کرده و مهم
طر این حدیث اگر چـه بـه خـا   «توحیدي تسري داده است. در پایان همان روایت آورده است: 

حضور ضعفا در آن ... داراي ضعف سندي است، با ایـن حـال ایـن امـر در صـحت مضـمون       
رساند، زیرا مضمون آن از پشتوانه برهان عقلی برخـوردار اسـت. همچنـین    روایت ضرري نمی

است حکم بسیاري از احادیث که در اصول معارف و مسائل توحید و مـوارد دیگـر وارد شـده    
)1/220کافی، مالصدرا، شرح اصول ».(است

تأویل احادیث به نظر مالصدرا
قرآن داراي ظـاهر و بـاطن و تفسـیر و    آیات ن نیز همانند ادر نظر مالصدرا سخنان معصوم

تأویل است. زیرا انسان معصوم انسان کاملی است که تمام درجات و مراتـب وجـود را شـهود    
اراي ظاهر و باطن استطور که وجود مقدسش دنموده و نسخه بدل عالم هستی است و همان

باطن آن در عرش اعلی نـزد خداسـت، سـخن او نیـز     وظاهر آن بین مردم و بر روي زمینکه 
)1/170(همان، و هر بطنی از آن نیز داراي بطن دیگر است.ی استو باطنيداراي ظاهر
ی (ع) بسنده کرد. وي کساننامالصدرا معتقد است نباید فقط به ظاهر کالم معصومبنابراین

آنان را از دریافت حقـایق  ،ورزند تخطئه کردهرا که فقط بر ظواهر تکیه کرده و برآن جمود می
و راه عبور از ظواهر و رسـیدن  )375(مالصدرا، الشواهد الربوبیه، داندنصیب میکالم وحی بی
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یر را داند. او تأویل را مربوط بـه بـاطن و تفسـ   میبه باطن و حقیقت کالم معصوم را، تأویل آن 

داند. در اندیشه مالصدرا هرگونه شـناختی کـه توجـه بـه بـاطن امـور       مربوط به ظاهر امور می
گردد. وي با شیوه تأویل به تلفیق عقل و نقل و در نداشته باشد، سطحی و غیرواقعی قلمداد می

اي کـه آثـار او مشـحون از تـأویالتی     پـردازد بـه گونـه   ها میبرخی موارد حل تعارض میان آن
تـرین ایـن مبـانی عبارتنـد از: اصـالت وجـود و       ناسب با مبانی فلسفی اوست. بعضی از مهممت

تشکیک در مراتب آن، ذومراتب بودن حقیقت وجود، حرکت جوهري، اتحاد عاقل و معقول و 
تجرد قوه خیال.

هاي او که مبتنی بر اصول ها و برداشتهایی از استنادات حدیثی و تبییناکنون به ذکر نمونه
هـاي مالصـدرا در هنگـام اسـتناد بـه      پردازیم. اگرچه همه تفسیر و تبیینباشد میفلسفی او می

متأثر از مبانی فلسفی اوست، اما در برخی موارد این موضوع نمود و ظهـور  اي به گونهاحادیث 
شود:بیشتري دارد که مواردي از آن ذکر می

مراتب آنبرداشت از حدیث برمبناي اصالت وجود و تشکیک در-1
1»إن هذه النار غسلت بسبعین ماءاً ثم انزلت«عن رسول اهللا (ص): -آ

باشد وجود است آنچه که تحقق بالذات دارد و قوام اشیاء به آن میصدرالمتألهینبه عقیده 
و تحقق و واقعیت عینی بالذات اختصاص به وجود دارد و با قطع نظر از وجـود، هـیچ چیـزي    

یابد و همه اوصاف و آثار اشیاء برخاسته از وجود بوده و همه حقق نمیدر عالم ذهن و خارج ت
شـان از کمـاالت برخوردارنـد. حقیقـت وجـود مشـکک و داراي       موجودات بنابر درجه هستی

(واجـب الوجـود) آغـاز و بـه مـاده      مراتب و درجات گوناگون است. این مراتـب از مبـدأ اول  
ه مراتب بسیار زیادي از وجودات قرار دارند. براساس پذیرد. میان این دو مرتبنخستین پایان می

این تشکیک که مبتنی بر اصالت وجود است، چون در جهـان واقـع جـز وجـود چیـز دیگـري       
گـردد. از  االمتباز موجودات به وجود باز میاالشتراك و هم ما بهواقعیت ندارد، بنابراین هم ما به

(مالصـدرا، الحکمـه   ي مراتب گوناگون است.این رو وجود حقیقت واحد و در عین حال، دارا
)35-1/37المتعالیه، 

دهد، مبتنی بر مبـانی او در قـول بـه تشـکیک در     تبیینی که مالصدرا از این حدیث ارائه می
مراتب وجود و قول به کثرت و تنوع عوالم وجود و تدریجی بودن نزول حقایق است. توضـیح  

، با این عبارت آمده است: قال علی(ع): نارکم هـذه  416(زید ابن علی، همانا این آتش به هفتاد آب شسته شده سپس نازل گردیده است..1
زء من نار جهنم)جزء من سبعین ج
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ه تعدد و تکثر مراتب هسـتی اسـت، یعنـی خلقـت     اینکه الزمه قول به تشکیک در وجود قول ب

(ماسوي اهللا) از مبدأ اعلی یعنی خداوند شروع شده و عوالم متعددي از عالی به دانی و از جهان
اند. مالصدرا ذومراتب بودن مراتب هستی را پذیرفته اسـت و  مجرد صرف به مادي آفریده شده

الوهیت، عقول، نفوس و طبیعـت. امـا نظـر    به مرتها را چهار مرتبه دانسته: در موارد مختلف آن
نهائی وي این است که بعد از مرتبه الوهیت بنا به تشکیک در وجود عالم ممکنات به سه مرتبه 
کلی عقل، مثال و حس قابل تقسـیم اسـت. ایـن مراتـب وجـودي از لحـاظ شـدت و ضـعف         

شدیدتر نسبت بـه  تر و وجودي و شرافت و خست یکسان نیستند، مرتبه عقل، از وجودي قوي
تر خود یعنی مرتبه مثال و طبیعت برخوردار است و تمام کمـاالت مراتـب مـادون    مراتب پایین

خود را به نحو اعلی و اشد دارد. مرتبه مثال نیز واسطه بین دو مرتبه عقل و طبیعت اسـت و در  
ف نیـز بنـا   باشد. این حدیث شریترین مرتبه وجودي برخوردار مینهایت عالم طبیعت از پایین

بر برداشت او اشاره به این حقیقت دارد که این آتش طبیعی تنزل یافته آتش عقلی است، یعنـی  
آتش دنیایی مانند همه حقایق عالم طبیعت ابتدا از وجود عقالنی برخـوردار بـوده و سـپس بـا     
نزول به عالم مثال، از وجود مثالی برخوردار شده و سپس به صورت نار عـالم طبیعـت وجـود    

اي بـاالتر و در قـوس   و همین نار در مرتبه)9/73(مالصدرا، الحکمه المتعالیه، پیدا کرده است
(ص) صعود به صورت آتش قیامت کبري، ظهور و بروز خواهد کرد که به گفتـه رسـول خـدا   

خداوند آن را عالمتی قرار داده است تا انسان در این دنیا با دیدن آن به یاد شـدت حـرارت آن   
)199(مالصدرا، تفسیر سوره واقعه، قیامت بیفتد و عظمت و شدت آن را درك کند.در روز 

مالصدرا همین حدیث را براساس نظریه خود در مورد مثُل و جایگاه آن در مراتب وجـود  
تبیین کرده است. به عقیده وي براي هر نوع طبیعی، حقیقتی عقلی و صـورتی مفـارق در عـالم    

نامند که بـه عقیـده   جود دارد که حکماي ربانی آن را ارباب انواع میحقایق عقلی و مثل الهی و
ها صور علم الهی و ملک موکل به اذن اهللا و حافظ اشخاص آن نوع در عالم صور مفـارق و  آن

مثل عقلی الهی بوده که نسبت آن صور به اشخاص طبیعی، نسبت اصل به فرع و نور بـه سـایه   
طبیعت نیز مثالی عقلی در عـالم مفارقـات داشـته و مرتبـه تنـزل      باشد. بنابراین این نار عالممی

فرماید:باره میباشد. وي در اینیافته همان نار عقلی می
و قد حققنا فی غیر هذا الکتاب أن لکل نوع جسمانی فرداً روحانیاً فی عـالم االمـر، فالنـار    «

» ه بعـد تنزلهـا فـی مراتـب کثیـره     الجسمانیه التی هی فی هذا العالم شرر من نار قهر اهللا المعنوی
)507(مالصدرا، المبدأ و المعاد، 



97....ر او دیثیحدیھامالصدرا در برداشتیفلسفیمبانریتاث1394بهار و تابستان
2»لی مع اهللا وقت الیسعنی فیه ملک مقرب و النبی مرسل«عن الرسول (ص): -ب

به عقیده مالصدرا براي حقایق وجودي، انحاء و درجات و مقامات مختلفی از وجود است 
تـر و احاطـه   هـا قـوي  ، نحوه وجود آنتر باشدکه هرچه این درجات و مقامات باالتر و شریف

ها بیشتر شده تا اینکه به مقامی برسند که همه نقـائص در آن  ها به ماسوي و آثار وجودي آنآن
ها زائل شده و کثرت به وحدت تبـدیل و همـه موجـود بـه وجـود      مقام از ساحت وجودي آن

(ص) ضـرت رسـول  واحد و معلوم به علم واحد خواهند بود. به همین جهت وي این سخن ح
داند که انسان به عنـوان یکـی از حقـایق وجـودي، در ذات و گـوهر      را ناظر به این حقیقت می

تواند از مرتبـه  خود در تحول و سیالن است و به واسطه این حرکت در جوهر و ذات خود می
طبیعت به مرتبه تجرد مثالی و سپس به تجرد عقلی و در نهایت بـه مقـام واالتـرین مخلوقـات     

ایل شود. پس این حدیث شریف بیانگر این حقیقت است که وجود حضـرت ختمـی مراتـب    ن
سه گانه طبیعی، نفسانی و عقلی را پشت سرگذاشته و به مقامی رسیده است که رسـیدن بـه آن   

؛ تفسـیر  6/285(مالصـدرا، الحکمـه المتعالیـه،    در توان هیچ ملک مقرب یا نبی مرسلی نیست.
)2/244القرآن الکریم، 

با توجه به ذومراتب دانستن وجود و امکان تحول جوهري نفس انسـانی در مراتـب کمـال    
آنچنـان کـه   (است که مالصدرا اختالف و تفاوت نفوس را نه بـه واسـطه عـوارض و حـاالت    

دانـد  داند و نفس نبی خاتم و ابوجهل را در یک درجه نمـی ها میبلکه ذاتی آن3مشائین قائلند)
اکرم بـر  (ص) از جنس سایر ارواح نیست و جوهر نفس نبیوح ختمی نبويو معتقد است که ر
اش، اشرف و از جهـت قـوت و کمـال شـدیدتر و از حیـث جـوهر و ذات       حسب هویت تامه

لـی مـع اهللا وقـت    «فرمایـد:  تر و نیرومندتر از جواهر نفوس آدمی است چنانچه خود مینورانی
؛ الحکمـه المتعالیـه،   144صـدرا، اسـراراآلیات،   (مال.«الیسعنی فیه ملک مقرب و النبـی مرسـل  

8/245(
برداشت بر مبناي حرکت جوهري و اشتداد در وجود-2

یحشر الناس علی وجوه مختلفه؛ یحشر الناس علی وجوه تحسـن  «(ص): عن الرسول-الف

)18/360(مجلسی، مرا با خداوند وقتی است که نه ملک مقرب و نه نبی مرسل در آن جا ندارد..2
هاي دیگر تفاوت ذاتی و جوهري ندارد و جنس روح هیچ انسانی، غیر از دیگران نیست و آنچـه  سینا نفس نبوي با نفس انساناز نظر ابن.3

توانند در راه شوند و همه نفوس به یک اندازه میشود عوارضی خارج از ذات نفس است که الحق آن میباعث تفاوت نفوس از یکدیگر می
تواند به عنوان نبـی داراي ممیـزات و مشخصـاتی گـردد کـه سـایر نفـوس از آن        کسب کماالت تالش کنند، بنابراین یک نفر از این میان می

)112اند. (رك: ابن سینا، التعلیقات، بهرهبی
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4»عنده القرده و الخنازیر؛ یحشر الناس علی صور اعمالهم

اثبات حرکت جوهري است. به اعتقاد او نه تنهـا  متألهینصدرالاز جمله افکار بسیار ارزنده 
باشند، بلکـه ذوات و  ظواهر و نمودهاي طبیعت همواره در حال تغییر بوده و داراي حرکت می

ها نیز در حرکتند. این حرکت، حرکتی اشتدادي است که از مراتب ضعیف بـه سـوي   جواهر آن
هر اشـیاء در ایـن سـیر، تحـول ذاتـی      مراتب قوي و به صورت تکاملی صورت پذیرفته و جـو 

پذیرد.می
دانـد کـه در   تجسم اعمال) می(گونه احادیث را مربوط به تناسخ ملکوتیاینصدرالمتألهین

این قسم از تناسخ، نفس بعد از ترك بدن دنیـایی و مفارقـت از آن بـا بـدنی اخـروي محشـور       
طول زندگی دنیایی کسب کـرده  شود که آن بدن اخروي با اوصاف اخالقی و ملکاتی که درمی

متناسب است. در واقع نفس در نشئه دیگر به حسب ملکات و عادات اخالقی کـه بـه صـورت    
ایشان درسـایه پـذیرش   )4-9/6(مالصدرا، الحکمه المتعالیه، کند.اخروي گردیده تغییر پیدا می

ـ  دین معنـی  اصل حرکت جوهري و اشتداد وجودي نفس به تبیین این احادیث پرداخته است ب
اي از بقا و ثبات ندارند اما که قول و فعل آدمی مادام که در عالم حرکات مادي قرار دارند، بهره

گذارند و چنانچه این اقوال و اعمال تکرار شـوند بـه دلیـل    در نفس تأثیري از خود به جاي می
د کـه  شـون همین تکرار و اشتداد وجودي تبدیل به صورتی جوهري و ملکه راسخ در نفس مـی 

فـإن تکـرر االفاعیـل کمـا مـر یوجـب       «شـوند.  مبدأ حصول آثار خاص آن در عالم آخرت می
(مالصـدرا،  .»حدوث الملکات و کل ملکه تغلب علی االنسان، تتصور فی القیامه بصوره تناسـبها 

اسـت ولـی   »حـال »دهد در ابتدابنابراین کارهایی که انسان انجام می)9/227الحکمه المتعالیه، 
شود و همین ملکـات اسـت کـه نحـوه     تبدیل می«ملکه»بر اثر تکرار و اشتداد در وجود بهبعد 

زند.ها را در عالم آخرت به صورتی نورانی و زیبا یا حیوانی و سبعی رقم میحشر انسان
5»أبیت عند ربی یطعمنی و یسقینی«عنه (ص): -ب

(ص) را در ضـمن  ضـرت رسـول  حمنتسب به مالصدرا در کتاب المبدا و المعاد این سخن 
دو و در گانه خود در موضوع اسـتقالل نفـس از بـدن و تمـایز ذاتـی آن     دلیل سوم از دالیل سه

مردم در ؛؛ با عبارت: علی وجوههم آمده است)1/180شوند.(اسحاق ابن راهویه، هاي مختلف محشور میمردم(در روز قیامت) به صورت.4
هـاي اعمالشـان   مردم در قیامت متناسـب بـا صـورت   ؛ اندها در برابر آن نیکو چهرهها و خوكشوند که میمونهایی محشور میقیامت با چهره

رغم جستجوي زیاد در منابع حدیثی نیافتم، البته مضمون آن در برخی از متون حدیثی و تفسیري آمده . (این دو حدیث را به شوندمحشور می
)10/642است؛ رك: طبرسی، مجمع البیان، 

مده است: إنی لست مثلکم ، با این عبارت آ253/ 2(احمد ابن حنبل، سازد.کنم و او مرا اطعام کرده و سیراب مینزد پروردگارم بیتوته می.5
انی اظل عند ربی فیطعمنی و یسقینی)
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نتیجه بقاء نفس بعد از فناي بـدن آورده اسـت. مسـلم اسـت کـه منظـور آن حضـرت در ایـن         

طعام و شراب مادي نبوده بلکه منظور ایشان چیزي جز معرفت، عشـق ظرف مکانی و حدیث، 
اي از باشد. مالصدرا این مقام واالي معنوي را مربوط به مرحلهو نورانی شدن با انوار غیب نمی

داند که در آن نفس به کلی از ماده و تعلقات آن جدا گشته و بـه مرتبـه   سیر استکمالی نفس می
بـه  تواننـد اي که سایر نفوس انسانی نیز با سلوك عرفانی مـی رسد. مرتبهاستقالل در وجود می

)428(مالصدرا، المبدأ و المعاد، درجاتی از آن برسند و از بدن و ابزارآالتی بدنی استغنا یابند.
برداشت او از این حدیث، نظریه او در باب حرکت جوهري نفس رمبناي سخن مالصدرا د

و نـه بقـاي آن   و اشتداد تدریجی آنست به این معنی که او نیاز نفس به بدن را تنها در حدوث 
شـود و بـه تجـرد تـام     داند و معتقد است نفس در اثر حرکت جـوهري از بـدن مجـرد مـی    یم

رسد، یعنی در بقا نیازي به بدن ندارد. بنابراین تعلق نفس به بدن در ابتداي حدوث متفاوت می
از نحوه تعلق آن پس از گذر از این مرحله است، بدین صورت که نفـس صـرفاً بـراي کسـب     

ند بدن است. بنابراین به باور مالصدرا زمانی که نفس در مسیر کمال خـود  کماالت ثانویه نیازم
ذات، بدون نیاز بـه بـدن و   تواند وجودي مستقل و قائم بهاي رسید که میرشد کرد و به مرحله

استفاده از قواي آن داشته باشد از تعلق به بدن مستغنی شده و دیگـر ایـن تعلـق در نفسـیت او     
آید که نفـس  از سخنان مالصدرا به دست می)8/393، الحکمه المتعالیه، (مالصدراراهی ندارد.

از جهت تعلق و تصرف در بدن جوهري جسمانی اسـت و از جهـت   وجودي است با دو بعد:
دهد.ذات جوهري است مجرد که پس از مرگ نیز به وجود تجردي خود ادامه می

تلفبرداشت بر مبناي ظهور ماهیت واحده به وجودات مخ-3
؟ قـالوا: اهللا و  «فـإن لـه معیشـه ضـنکاً    «هل تدرون فیماذا نزلـت  «(ص): اهللاعن رسول-الف

رسوله اعلم، قال: عذاب الکافر فی قبره أن یسلط علیه تسـعه و تسـعون تنینـاً، هـل تـدرون مـا       
التنین؟ تسعه و تسعون حیه، لکل حیه تسعه رؤوس ینهشونه و یلحسونه وینفخون فـی جسـمه   

6»یبعثونالی یوم 

مبناي مالصدرا در تبیین این حدیث، چگونگی ظهورات و آثار گونـاگون اعمـال و صـفات    
فرماید:باشد. وي دراین باره مینفسانی در نشئات مختلف می

در مورد چه کسانی نازل شده است؟ گفتند: -پس همانا براي او زندگی سختی خواهد بود–دانید این آیه رسول خدا(ص) فرمود: آیا می.6
دانید اژدها شوند، آیا میه نود و نه اژدها بر او مسلط میخداوند و رسولش داناترند، فرمود: این آیه در مورد عذاب کافر در قبرش نازل شده ک

(ابویعلی الموصـلی،  دمند.لیسند و تا روز قیامت در جسمش میگزند و میچیست؟ نود و نه مار که هر مار نه سر دارد که شخص کافر را می
11 /522(
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إن لکل صفه راسخه او ملکه نفسانیه ظهوراً خاصاً فی کل موطن و نشأه، فقد یکون لصوره «

بـه عقیـده وي، هـر    )329(مالصدرا، الشواهد الربوبیـه،  .»واحده آثار مختلفه فی مواطن مختلفه
توانـد  اي داراي آثار و خواص همان عالم و نشئه است ولی همان ماهیت میماهیتی در هر نشئه

در عوالم و نشئات دیگر به وجود دیگري ظهور پیدا کند، مثالً تنّین دراین حدیث نبوي که هـر  
ه اصل و منشأ آن صفات مذمومی چون حقد، حسد، ها نه سر دارند، حب دنیا است کیک از آن

باشد که در عالم آخرت به صورت مار گزنده ظهور پیدا کرده و ریا، تکبر و حب جاه و مال می
توانـد در  شوند. وي براي تقریب به ذهن اینکه ماهیـت واحـده مـی   باعث آزار شخص کافر می

:گویدزند و میثال میمواطن مختلف ظهورات متفاوتی داشته باشد، صفت غضب را م
آیـد،  هـا بـه جنـبش درمـی    شود، خون به جـوش و رگ وقتی خشم و غضب برافروخته می

غضب کـه از صـفات نفسـانی بـوده و در روح کـه بـاطن و       .شودرخسار سرخ و بدن گرم می
باشد، موجود است آثـار و لـوازمی، ماننـد حرکـت خـون، سـرخی صـورت،        ملکوت آدمی می

هاي اجسام مادي اسـت. وقتـی ایـن عـوارض و     د که از عوارض و ویژگیحرارت بدن و... دار
آیـد، دیگـر جـاي شـگفتی     گونه پدید میآثار جسمانی از این صفت نفسانی در این جهان، این

نیسـت کــه ایــن صــفت نفســانی در جهــان دیگـر بــه صــورت آتــش دوزخ، ظــاهر و مجســم   
)330(همان، .شود

ات و تجلیـات یـک حقیقـت و ماهیـت را در عـوالم      ها مالصدرا اختالف ظهوربا این مثال
سازد. از نظر مالصدرا همه صـفات و ملکـات انسـانی ماننـد سـایر      مختلف به ذهن نزدیک می

هاي گوناگون اسـت، لـذا صـفات نفسـانی     حقایق وجودي در عوالم مختلف داراي آثار و جلوه
و کژدم یـا خـوردن مـال    این جهانی در عوالم دیگر به صورت روح و ریحان یا به صورت مار 

تواند مجسم گردد.یتیم به صورت فروبردن آتش سوزان در درون خود، می
الصراط هو الطریق الی معرفه اهللا و هما صراطان، صراط فی الدنیا «عن ابی عبداهللا(ع): -ب

7»و صراط فی اآلخره

بیـین کـرده   مالصدرا احادیث مربوط به صراط از مواقف عالم آخرت را نیز بر همین مبنـا ت 
است. صراط بر دو نوع است: صراط دنیا و صراط آخرت. وي آنچه که در برخی روایات از آن 
تعبیر به صراط مستقیم در دنیا شده است را همین حرکـت تشـریعی انسـان در مسـیر و جـاده      

داند؛ اما همین حقیقـت  شریعت و عمل به احکام آن و تخلق به اخالق و اعتقاد به عقاید آن می

)33(شیخ صدوق، معانی االخبار، و صراطی در آخرت.صراط همان طریق معرفت خداوند است و صراط دو نوع است، صراطی در دنیا.7
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محسوس در دنیا در عالم آخرت و مواقـف آن براسـاس امکـان ظهـور ماهیـات بـه صـور        غیر

وجودي مختلف، به شکل پلی که یک سر آن بر موقف و سر دیگر آن بـر بهشـت اسـت و در    
کنـد:  کند. صدرا این حقیقت را چنین بـازگو مـی  زیر آن جهنم قرار دارد، ظهور و بروز پیدا می

امـه لالبصـار علـی قـدر نـور الیقـین للمـارین علیـه الـی اآلخـره           هذا الصراط یظهـر یـوم القی  «
ن آراء او بـا وضـوح   ااین مبناي مالصدرا در کتب شارح)9/286(مالصدرا، الحکمه المتعالیه، .»

بیشتري آمده است. مرحوم فیض کاشانی در بیان وحدت صراط دنیا و آخرت و ظهور اخـروي  
(فـیض  .»بحسـب اخـتالف النشـآت و المـواطن    من أن صور الحقـایق تختلـف   «فرماید: آن می

فرماید: چون هر معنـی را  و حکیم سبزواري می)2/1179کاشانی، علم الیقین فی اصول الدین، 
صورتی و هر حقیقتی را رقیقتی است، پس دانستی که صراط حق، اینجـا راه و روش اسـت در   

د شـد طریقـی ممتـد و    افعال و احوال و اخالق و علوم و معارف و در آخرت ... ظـاهر خواهـ  
)357(سبزواري، .«جسري بر روي جهنم بعید القعر و اهل محشر راهروان بر آن به سوي جنت

برداشت بر مبناي نفی وجود نفوس قبل از ابدان به نحو کثیر-4
کنت نبیاً و آدم بین الماء و الطین؛ االرواح جنود مجنده، فما تعارف منها «(ص): عن الرسول

8»اکر منها اختلفائتلف و ما تن

ها کـه نفـس را   داند اما برخالف آنمالصدرا مانند سایر حکماي اسالمی نفس را حادث می
داند که ابتدا وجودي مـادي و طبیعـی   الحدوث میدانند وي آن را جسمانیهالحدوث میروحانیه

ج و داشته و سپس با تحول در ذات و حرکت جوهري خود از مرز عالم ماده گذشته و به تـدری 
رسد. مالصـدرا معتقـد اسـت نفـس قبـل از      با اشتداد در وجود به مرز تجرد مثالی و عقلی می

توان براي آن در نظـر گرفـت وجـود و حیـاتی     خلقت ابدان وجود ندارد و تنها وجودي که می
باشد.جمعی و اجمالی نزد علتش یعنی عقل می

وجود ارواح قبل از ابـدان داللـت   مالصدرا نظریه افالطون در قدم نفس و روایاتی را که بر 
کند که منظور این روایات از سابقه قبلی نفـوس، وجـود جمعـی    دارند بدین صورت توجیه می

ها در عالم مفارقات و مجردات تام است آن گونه که هـر معلـولی در مرتبـه علـت خـویش      آن
ان قبـل از  حضور دارد. وجود نفوس در این عالم به نحو کثرت و استقاللی است ولی وجودشـ 

ها است و معلوم است که کامـل بـودن علـت،    ابدان به نحو وحدت و به حسب کمال علت آن

اند، پس ارواحی که یکـدیگر را  بودهارواح لشگریانی مجتمع؛ )1/148من نبی بودم در حالیکه هنوز آدم(ع) میان آب و گل بود (ابن سعد، .8
)209ا با یکدیگر اختالف دارند.(شیخ صدوق، امالی، شناختند، اینجا با هم انس و الفت دارند و ارواحی که با یکدیگر ناآشنا بودند، اینجمی
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همراه بودن معلول را با خود الزم دارد. پس ممکن است منظور روایات از خلـق ارواح قبـل از   

اند منتهی نـه بـا   ابدان این باشد که نفوس قبل از تعلق به بدن در عالم مفارقات عقلی خلق شده
وجودهاي کثیر و جزئی بلکه با یک وجود واحد جمعی و عقالنی زیرا کثرت افرادي یک نـوع  

پذیرد و عروض عوارض مفارق نیز تـابع عـروض سـبب و    به واسطه عوارض مفارق تحقق می
شود در حالیکه عالم مجردات فاقد ماده و ماده و مادیات محقق میوسیلهبهاستعدادي است که 

بنابراین مالصدرا مضمون این احادیث )334-8/331را، الحکمه المتعالیه، (مالصداستعداد است.
پذیرد، زیرا نفـس  را که داللت بر وجود نفوس بشري با تعینات جزئی قبل از بدن دارند را نمی

را با وجود تعلقی آن مربوط به همـین عـالم و برآمـده از جسـم بـا حرکـت جـوهري و سـیر         
داند.استکمالی تدریجی آن می

پـذیرد و سـابقه قبلـی    توجه به اینکه مالصدرا وجود قبلی نفوس را به نحو جزئـی نمـی  با
داند، بنابراین به نظر وي منظور از وجود قبلـی نفـوس   نفوس را در حد وجود جمعی عقلی می

ها در عالم عقول و به نحو بسیط خواهد بود نه وجود جزئـی و شخصـی. بـه    وجود جمعی آن
توانند داشته باشند: وجود عقلی و وجود تعلقی. دو نحوه وجود میعقیده مالصدرا نفوس فقط

آید اگر نفوس با همین وجود تعلقی و جزئی قبل از ابدان وجود داشته باشند، محاالتی الزم می
ها به ابدان امري آید جوهر آنها کامل بوده و تعلق آنمانند اینکه اگر نفوس قدیم باشند الزم می

به این معنا که از آغاز پیدایش خود تمام کماالت را دارا بوده و نیازي به اسـتکمال  بیهوده باشد
آید نوع آن منحصر در فرد باشد زیرا قدیم بـودن نفـس مسـتلزم    نداشته باشند، یا اینکه الزم می

تجرد آن است و هر مجردي نوع منحصر به فرد است، یا اینکه اگر نفوس قبل از ابـدان وجـود   
آید قواي آن به صورت معطل و غیرقابل اسـتفاده بـاقی بمانـد در حالیکـه     د الزم میداشته باشن

ظـاهر  براساس حکمت الهی تعطیل محال است. به دلیل همـین محـاالت اسـت کـه مالصـدرا      
توجیه و تأویل ها رانپذیرفته و آنروایاتی را که داللت بر وجود قبلی نفوس قبل از ابدان دارند

نماید.می
انـد. عالمـه طباطبـائی    ضی از پیروان معاصر حکمت متعالیه این تأویالت را نپذیرفتهالبته بع

توان بـه عـالم   معتقد است که تکثر ارواح که در این نوع احادیث از آن سخن رفته است، را می
در این روایات اقرار و انکـار و نـوعی خـوبی و بـدي در آن     فرمایند: مثال نسبت داد. ایشان می

شده است در حالیکه در عالم تجرد تام و نور محض، در طرف تنزل هسـتی هـیچ   موطن اثبات 
(محض) خواهد بود و چون پـیش از  شري وجود ندارد؛ در نتیجه این موطن پس از عالم تجرد
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شـود کـه آن مـوطن،    این ثابت گشت که موطن مزبور قبل از عالم طبیعت است مشـخص مـی  

) آیه اهللا مصباح یزدي معتقد اسـت ظـاهر ایـن گونـه     168(طباطبائی، باشد.همان عالم مثال می
روایات مقتضی نوعی کثرت واقعی است کـه بـا ادعـاي وجـود وحـدانی و جمعـی ارواح کـه        

)224-228مالصدرا در تأویل این دسته احادیث آورده همخوانی ندارد.(مصباح یزدي، 
برداشت بر مبناي قول به صور مفارق عقلی و مثل افالطونی-5
9»الناس معادن کمعادن الذهب و الفضه«الحدیث النبوي: فی -

ها یعنی عقول به عقیده مالصدرا این حدیث نبوي به تقدم وجود نفوس در معادن ذوات آن
گونـه کـه   باشند اشاره دارد و کیفیت این وجود متقـدم همـان  اي که خزائن علم الهی میمفارقه

هـا؛ یعنـی   و تجردي نفوس نه وجود تعلقـی آن کند عبارت است از وجود عقلی بارها اشاره می
همان توجیهی که در مورد سخن افالطون و احادیث قبلی ذکر آن رفت. پس به نظـر او معـادن   
در این حدیث شریف یعنی مبادي وجود نفوس در عالم علم الهی که عبارتند از صـور مفارقـه   

ـ عقلیه و صـور مفارقـه عقلیـه از نظـر مالصـدرا همـان مثـل الهیـه         د کـه افالطـون قائـل بـه     ان
مبناي مالصـدرا در ایـن برداشـت نظریـه مثـل      )8/289(مالصدرا، الحکمه المتعالیه، هاست.آن

افالطونی است که مالصدرا بر خالف فالسفه مشاء آن را پذیرفته و بر وجود آنها اقامـه برهـان   
تعبیـر بـه مثـل    اي کـه از آن  کرده است. به نظر وي مثل افالطونی عبارت است از عقول مجرده

انـد و  نوریه نیز کرده است. مثل نوریه، مرتبه اعالي حقایق وجـودي در عـالم مثـال و طبیعـت    
وجودات طبیعی هریک مثالی در عالم عقول دارند که از وجودي شریف و وحدانی برخـوردار  

شوند. به نظر مالصدرا نفـس انسـانی نیـز از ایـن قاعـده      بوده که حافظ انواع طبیعی شمرده می
باشد که به نظـر او در ایـن حـدیث بـا     مستثنی نبوده و داراي وجودي عقلی در عالم عقول می

رسد منظـور حـدیث بررسـی حـال دنیـایی      اما به نظر میبه آن اشاره شده است.«معادن«کلمه 
هاسـت و حمـل   هـا و ارزشـهاي درونـی آن   هاي ذاتی آنها از لحـاظ توانـایی  ها و تفاوتانسان

اند یا کثرت بـا ظـاهر   ها از نظر اینکه به نحو وحدت موجود بودهر گذشته آنمحتواي حدیث ب
هـا تطبیـق   فرض که حدیث با سابقه و کینونت قبلـی انسـان  رسد. برحدیث سازگار به نظر نمی

خواهـد وحـدت   داده شود باز هم با برداشت مالصدرا هماهنگ نخواهد بود زیرا مالصدرا مـی 
هـا (ذهـب و فضـه)    ت کند اما این حدیث سخن از تفاوت انسـان ها ثابنفوس را در گذشته آن

اند حال در گذشته یا اکنون.ها متفاوت آفریده شدهگوید و اینکه اساساً انسانمی

)8/177هاي طال و نقره. (کلینی، الکافی، هایی هستند مانند معدنمردم معدن.9



94شمارةفلسفه و کالم- مطالعات اسالمی104
داند که همه صـور عـالم   مالصدرا در جایی دیگر این خزائن و عقول مفارقه را حقایقی می

ها، رابطه اصل بـا فـرع و   ق با رقائق آنشوند و رابطه این حقایجسمانی رقائق آن، محسوب می
ها در قالب اجرام و صور جسمانی، به نحو احاطه و شـمول  متبوع با تابع خود است و تنزل آن

توان گفت که بنـابراین از نظـر   باشد نه انتقال و تجافی. با این بیان میها میبر مراتب مادون آن
ز رقیقت است و نفوس بشري در عـالم  مالصدرا وجود نفس پیش از بدن، وجود حقیقت قبل ا

هاي تنزل یافته و رقیقه آن حقیقتـی هسـتند کـه در عـالم علـم الهـی و عقـول        طبیعت، صورت
)8/126(مالصدرا، همان، مفارق، باالصاله تحقق دارد.

برداشت برمبناي اتحاد عاقل و معقول-6
10»یحشر الناس علی نیاتهم«اهللا (ص): عن رسول-

ن حدیث، عـالوه بـر افعـال و اعمـال ظـاهري، نیـات و افکـار نیـز در         براساس مضمون ای
اند. مالصدرا این امر را براساس نظریه خود در باب اتحاد عاقـل  سرنوشت اخروي انسان دخیل

کند. بدین صورت که او علم را نه از مقوله اضـافه و نـه محمـول بالضـمیمه     و معقول تبیین می
گیـرد. یعنـی   ن به نحو اتحاد با جوهر عـالم صـورت مـی   داند که حصول آبلکه نحوه وجود می

انسان در هنگام علم به حقیقتی با همان علم و اعتقاد و اندیشه خود متحد شده و حقیقت او به 
آید. اگر اندیشه و نیت او نیک باشد، باطن او نیز نورانی و اگر اعتقاد او باطل همان شکل درمی

شـود. بنـابراین   هـاي بـاطنی محشـور مـی    با همین صورتشود و باشد، باطن او نیز ظلمانی می
توان به این حقیقت اذعان داشت که تجسم اعمال عالوه بر رفتارهاي ظاهري، شامل اعمـال  می

)323(جوادي آملی، شود.غیر ظاهري مانند نیات و افکار و اعتقادات نیز می
برداشت بر مبناي رابطه علت و معلول-7
11»رف نفسه فقد عرف ربهمن ع«قال النبی(ص): -

به عنـوان نمونـه رك:   (مالصدرا این حدیث را مکرر در آثار فلسفی و تفسیري خود آورده
و توجـه او بیشـتر بـه    ) 33/ 7؛ 41/ 4؛ التفسـیرالقرآن الکـریم،   7/21؛ 377//6الحکمه المتعالیه، 

یعنی خداونـد  مثالاختیار انسان را متوجه صاحب ی داشتن نفس است که بیمثالوجود ظلی و 
شود در شناخت او.  کند و راهی استوار میمی

توان با توجه بـه مباحـث   مبناي فلسفی مالصدرا در وساطت نفس براي شناخت رب را می

)5/20شوند. (کلینی، الکافی، مردم (در روز قیامت) براساس نیتهایشان محشور می.10
)4/102بی جمهور، عوالی اللئالی، هرکس خودش را بشناسد پروردگارش را شناخته است. (ابن ا.11
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دهد بـه دسـت داد. مالصـدرا وجـود     وي در تفسیر خاصی که از رابطه علت و معلول ارائه می

دانـد.  علم معلول به علت را حضوري میداند و از طرفی معلول را عین ربط نسبت به علت می
به عقیده مالصدرا معلول، نظر به ذات خود، عین فقر، وابستگی و انتساب به علـت اسـت و در   

توان تصور کرد که در خارج دو چیز ذاتـاً مسـتقل   مقام ذات هیچ استقاللی از خود ندارد و نمی
ها برقرار شده باشـد، ایـن بـه    آناز هم وجود داشته باشند و سپس رابطه علیت و معلولیت بین 

کـه در معنـاي معلولیـت،    معناي وجود مستقل معلول نسـبت بـه علـت خواهـد بـود در حـالی      
وابستگی و عدم استقالل نهفته است. معلول ذاتاً وابسته به علت و ذاتش همان ارتباط بـا علـت   

یناً خداي خـود را  است. بنابراین اگر کسی ذاتش که عین ربط به حق تعالی است را بشناسد، یق
خواهد شناخت. معناي اینکه اگر کسی خود را بشناسد، خداي خود را خواهـد شـناخت، ایـن    
است که چون وجود نفس عین ربط به خداوند است پس شهود نفس همـان شـهود پروردگـار    
خواهد بود. اگر انسان واقعیت خود را بشناسد، از آنجا که چیزي جز تعلق بـه خداونـد متعـال    

حقیقت مستقلی ندارد، خدا را قطعاً خواهد شناخت زیرا انسان موجود ممکـن فقیـري   نیست و
است که فقر و نیاز عین ذات اوست پس اگـر ذات عـین نیـاز خـود را بشناسـد، یقینـاً حـق را        
خواهد شناخت و اگر خود را نشناسد و فراموش کند خداي خود را نیز فراموش خواهد کـرد.  

مثل را از خود نفی کرده است نه مثال را و انسان مثـال خداونـد در   به عقیده مالصدرا خداوند 
ذات و صفات و افعال و خلیفه او در زمین است و هر انسانی که به این معنا علـم پیـدا کنـد و    

)6/38(مالصدرا، تفسیر القرآن الکریم، خود را بشناسد، رب خویش را نیز خواهد شناخت.
برداشت براساس تجرد قوه خیال -8
12»القبر اما روضه من ریاض الجنۀ او حفره من حفر النیران«-

که قوه خیال را مانند سایر قوا موجـودي  13سینابرخالف فیلسوفانی چون ابنصدرالمتألهین
دانسـتند و قـوه عاقلـه را تنهـا قـوه مجـرد بـه شـمار         مادي و در نتیجه فانی به فناي بـدن مـی  

دانـد. خیـال جـوهري    رد مثالی و باقی به بقاي نفس مـی اي مجرد به تجآوردند، خیال را قوهمی
است که در عین ارتباط با بدن و عالم جسم در ذات خود مجرد است و در عالمی متوسط میان 

)3/475(مالصدرا، الحکمه المتعالیه، طبیعت و مفارقات عقلی محض قرار دارد.
د شـده را بـا توجـه بـه     (ص) وارمالصدرا این حدیث را که در مورد عذاب قبـر از پیـامبر  

)28هاي جهنم. (شیخ طوسی، اي از حفرههاي بهشت است یا حفرهقبر انسان یا باغی از باغ.12
259؛ النفس من کتاب الشفاء، 377/ 2رك: االشارات و التنبیهات، .13
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کنـد زیـرا بـه    دیدگاه خود در مورد نقش قوه خیال در سرنوشت اخروي هر انسانی تفسیر مـی 

کند قوه خیال را که بالذات مدرك معـانی  عقیده او هنگامی که روح از بدن عنصري مفارقت می
انسـان، بـا   برد. نفس مفارقت یافته از بـدن جزئیه و صور جسمانیه است را با خود به همراه می

وجود این قوه مدرك جزئیات همراه خود، ذات خود را که از دنیا مفارقت کرده و صورتی کـه  
کند و خود را عین انسانی که در قبر است از هیئت بدنی خود در ذکر او باقی مانده را تخیل می

سـبیل  رسـد بـر   هـایی را کـه بـه آن مـی    یابد و الم و رنـج توهم نموده و بدن خود را مقبور می
نمایـد و ایـن همـان    عقوبات حسیه به نحوي که در شرایع صادقه وارد شـده اسـت ادراك مـی   

عذاب قبر است و اگر انسانی سعادتمند باشد ذات خود را با صورتی مالئم و قرین بـا صـوري   
اند یعنی جنات و انهار و حدائق و غلمان و حـورعین و کـأس   کند که وعده آنرا دادهادراك می
ن ثواب قبر است.معین و ای

اثبات معاد جسمانی در گرو اثبات ادراکات جزئی داشتن نفس پس صدرالمتألهینبه عقیده 
از مفارقت از بدن است و بقاي ادراکات جزئی پس از مرگ فقط در سایه قول به تجرد و بقاي 
قوه خیال ممکن است زیرا در این صورت جهت جزئیت نفس حفـظ شـده و انسـان اخـروي     

هـا ثـواب و عقـاب    اس جزئی نظیر دیدن و شنیدن و ... خواهـد بـود و از طریـق آن   داراي حو
جسمانی را درك خواهد کرد.

برداشت براساس اینکه هویت انسان در هر دو عالم به نفس اوست-9
14»إن ضرس الکافر یوم القیامه مثل احد؛ اهل الجنه جرد مرد«(ص): عن الرسول-

مرکب از ماده و صورت، بـه صـورتش اسـت نـه بـه      مالصدرا معتقد است هویت هر شئ
اش و نسبت ماده به صورت، نسبت نقص به تمام است و ناقص به تمام محتاج است ولـی  ماده

تمام به ناقص احتیاجی ندارد. از طرفی دیگر وي رابطه نفس و بدن را رابطـه مـاده و صـورت    
ود کـه پـس هویـت انسـان و     شـ داند یعنی نفس صورت است براي ماده بدن. نتیجه این میمی

تشخص او نیز به صورتش یعنی نفس اوست هر چند ماده او یعنـی بـدن و اعضـاي بـدن او و     
مواد تشکیل دهنده آن از تولد تا هنگام پیري او تغییر یابند. همین حکم در مورد بـدن اخـروي   

ي بـه  انسان نیز جاریست و اگر بدن اخروي انسان از نظر شـکل و انـدازه تغییـري کنـد ضـرر     
گونه که گفتیم مالك هویت و تشخص، نفس است کـه بـاقی   زند زیرا همانتشخص انسان نمی

مـو هسـتند.(الترمذي،   )؛ اهل بهشت جوانانی بـی 2/26ل، همانا دندان پیشین کافر در روز قیامت به اندازه کوه احد است (احمد ابن حنب.14
4/86(



107....ر او دیثیحدیھامالصدرا در برداشتیفلسفیمبانریتاث1394بهار و تابستان
همانی نفس اسـت  کند و نفس در بدن دنیوي و اخروي یکی است. مالك ایناست و تغییر نمی

که صورت براي ماده بدن است بنابراین بدن خواه کوچـک باشـد یـا بـزرگ، در هـر حـال در       
؛ شـرح الهدایـه االثیریـه،    599(مالصدرا، مفاتیح الغیب، کند.ایجاد نمیهمانی شخص فرقی این

و کذا القیاس لو تبدلت صورته الطبیعیه بصوره مثالیه کما فی المنام و فـی عـالم القبـر و    «)445
البرزخ الی یوم البعث او بصوره اخرویه کما فی اآلخره، فأن الهویـه االنسـانیه فـی جمیـع هـذه      

)9/190(مالصدرا، الحکمه المتعالیه، » بات واحده...التحوالت و التقل
با توجه به این سخن، بزرگی دندان شخص کافر در روز قیامت و جوان بودن اهـل بهشـت   

یابد زیرا مالك اینهمانی و تشخص که در این حدیث از آن سخن رفته است معناي معقولی می
د اخروي همان افـراد دنیـوي نیسـتند،    تواند بگوید که این افراآنها نفس آنان است و کسی نمی

زیرا همانگونه که گفتیم بدن انسان در حال تغییر و تحـول اسـت و نقـش مهمـی در تشـخص      
انسان در دنیا و آخرت ندارد.

برداشت بر مبناي نگاه ویژه او به انسان-10
15»إن اهللا خلق آدم علی صورته«(ص): عن رسول اهللا-آ

اي دارد و او مظهر اتم اسماء و صفات الم خلقت جایگاه ویژهبه عقیده مالصدرا انسان در ع
الهی است و خداوند انسان را مثـالی بـراي ذات و صـفات و افعـال خـود آفریـده اسـت زیـرا         
خداوند از مثل منزه است ولی از مثال منـزه نیسـت و انسـان مثـال اعـالي پروردگـار و آیینـه        

توانـد  همین دلیل شناخت انسان از خـود، مـی  نماي صفات جمال و جالل الهی است و به تمام
مرقاتی باشد براي شناخت ربش. خداوند از چند جهت انسان را شبیه خود قرار داده اسـت: از  
جهت ذات، که خداوند او را مجرد از اکـوان و جهـات و احیـاز و از جهـت صـفات کـه او را       

اي آفریـده کـه ماننـد    به گونهداراي قدرت، علم، اراده، حیات، سمع و بصر آفریده و ذات او را
(مالصـدرا،  تواند آنچه را بخواهد بیافریند و آنچه را کـه اراده کنـد ایجـاد نماید.   خالق خود می

گر این حقیقت اسـت  بیان»إن اهللا خلق آدم علی صورته»بنابراین حدیث شریف)1/265همان، 
مرتبـه ذات او نهفتـه اسـت،    که انسان مستجمع جمیع اسماء و صفات الهی بوده و همه چیز در 

زیرا او آیت عظماي الهی و جامع نشئات وجودي و مظهر اتم اسماء تشبیهی و تنزیهـی اسـت.   
این مطلب در سخن پیروان حکمت متعالیه نیز آمده است:

إن «گوید: وفی الحدیث المشهور: مالمحسن فیض کاشانی در مورد مضمون این حدیث می

)1/134همانا خداوند انسان را بر صورت خویش آفریده است.(کلینی، .15



94شمارةفلسفه و کالم- مطالعات اسالمی108
ل یعنی خلقه علی صفته حیاً، عالماً، مریداً، قـادراً، سـمیعاً، بصـیراً،    قی»اهللا خلق آدم علی صورته

متکلماً... اگر سائلی گوید: اطالق صورت بر اهللا تعالی چگونه توان کرد؟ جواب گوییم: به قـول  
اهل ظاهر به مجاز باشد نه به حقیقت که نزد ایشان اطالق اسم صورت بر محسوسات حقیقـت  

(محققین) چون عالم بـا جمیـع اجـزاء روحـانی و     اما نزد این طایفهباشد و بر معقوالت مجاز.
جسمانی و جوهري و عرضی خود صورت حضرت الهیه است به تفصیل، پس اضافه صـورت  

(فـیض کاشـانی، کلمـات    به حق، حقیقت بود و به ماسواي او مجاز. اذ الوجود عندهم للسوي.
)135-136مکنونه، 

کننـد.  مشابه مالمحسن فیض کاشانی از این روایت ارائـه مـی  امام خمینی (ره) نیز تفسیري 
فرمایند:ایشان پس از بیان مقدماتی می

که به این معنا در کتـاب  انسان کامل مظهر اسم جامع و مرآت تجلی اسم اعظم است، چنان
و سنت زیاد اشاره شده است ... و این مثلیت و وجهیت همـان اسـت کـه در حـدیث شـریف      

اهللا خلق آدم علی صورته. یعنی آدم مثل اعالي حق و مظهر اتم و مرآت تجلیات فرماید: إنمی
اسماء و صفات و وجه اهللا و عین اهللا و یداهللا است. و بالجمه، انسان کامل که آدم ابوالبشر یکی 
از مصادیق آنست، بزرگترین آیات و مظاهر اسماء و صـفات حـق و مثـل و آیـت حـق تعـالی       

)635(موسوي خمینی، است.
16»إن فی الجنه سوقاً یباع فیه الصور«قال رسول اهللا (ص): -ب

و مثـال بـودن انسـان بـراي ذات     ناسـبت برداشت مالصدرا از این حدیث نیـز مبتنـی بـر م   
انسان و خالقش، اینست کـه نفـس انسـانی از    مناسبتباشد. یکی دیگر از جهاتپروردگار می

کوتی قادر بر ابداع صور عقلیه قائم بـه ذات و  سنخ عالم ملکوت و اقتدار است و موجودات مل
ها و خداوند است، میان اي که میان آفریدهتکوین صور کونیه قائم به ماده هستند و همان رابطه

ها براي باریتعالی بـه گونـه قیـام    معلومات نفس با نفس نیز وجود دارد یعنی همچنان که آفریده
گونه قیام صدوري حاصل هستند. بـه عقیـده او   اند، معلومات نیز براي نفس بهصدوري حاصل

این حدیث نیز در صدد بیان همین وجه خالقیت نفس انسانی است و حکایت از لطف الهی در 
ها خطور کند و میل توانند به اراده خود آنچه را که به ذهن آنحق بندگان بهشتی او دارد که می

نفس انسان سـمت خالقیـت داشـته و تـوان     آن را داشته باشند، دفعه نزد خود حاضر کنند زیرا

با این عبارت آمده اسـت: إن فـی الجنـه    1/156رسند. (احمد ابن حنبل، ها به فروش میهمانا در بهشت بازاري است که در آن صورت.16
ع و الشراء اال الصور)سوقاً ما فیها بی
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ایجاد صور اشیاء را در ذات خود و به مشیت خود دارد با این تفاوت که صور ایجـاد شـده در   
این عالم به دلیل اشتغال نفس به آالت و ابزار بدنی، از وجـودي ضـعیف برخوردارنـد، امـا در     

أ و خالق خـود از وجـودي قـوي    عالم آخرت به دلیل قطع عالقه از عالم ماده و نزدیکی به مبد
(مالصـدرا،  تواند آنچه را که اراده کند به صرف مشیت خود، ایجـاد نماید. برخوردار شده و می
)7/35تفسیر القرآن الکریم، 

گیرينتیجه
هاي حدیثی در آثار خـود  هایی که مالصدرا از این نمونهاز بررسی مجموع برداشتها و تبیین

ه این نتیجه رسید که اوالً استناد به روایات در دستگاه فلسفی مالصدرا توان بارائه داده است می
اي دارد و اینکه صدرا با آوردن شواهد نقلی در خالل مباحث فلسفی خود به ویژه جایگاه ویژه

در مباحث نفس و معاد، دغدغه اثبات هماهنگی عقل و وحی و زدودن توهم تعارض میـان آن  
هـا  د که حوزه عقل و وحی از یکدیگر جدا بوده و مناسبتی بین آندو را دارد تا کسی گمان نکن

هاي کسب معرفـت از یکـدیگر متمایزنـد، امـا     نیست و درست است که این دو، به عنوان شیوه
هــا نیســت. ثانیــاً ایــن اخــتالف در روش کســب بــه معنــاي اخــتالف در غایــت و مقصــود آن

از روایات داشته و ایشان بـا تبیـین خاصـی    دیدگاههاي فلسفی مالصدرا تأثیر عمیقی بر فهم او
ها بـا احادیـث،   که از اصول فلسفی در حکمت متعالیه خود ارائه داده است و استناد و تأیید آن

سعی کرده است این نکته را اثبات کند که در روایات ما مطلبی خالف عقل و استدالل صـحیح  
رض بـا بـراهین عقلـی اسـت، ایـن      شود و اگر در مواردي ظاهر بعضی روایات متعـا یافت نمی

نفسه در نظـام فلسـفه او   باشد. بنابراین اگر چه روایات فیتعارض حقیقی نبوده و قابل حل می
و أمـا  «نویسـد:  چنان که مـی موضوعیت ندارند و اصل براي او حکمت و برهان فلسفی است، 

اما )9/234کمه المتعالیه، (مالصدرا، الح» نحن فالنعتمد کل االعتماد علی ما البرهان علیه قطعیاً
قـد اشـرنا مـراراً أن    «اصول فسفی او مؤید به کشف و شهود و غیرمخالف بـا شـریعت اسـت.    
(مالصـدرا، همـان،   » الحکمه غیر مخالفه للشرائع الحقه االلهیه، بل المقصود منهمـا شـئ واحـد   

انسـان بـه   و در نهایت این هرسه هماهنگ باهم و در تعامـل بایکـدیگر و در رسـاندن   )7/327
بردن از هریک بـه تنهـایی و واگذاشـتن دو راه دیگـر نقصـانی      مقصود مکمل یکدیگرند و بهره

و الیحمل کالمنا علی مجرد المکاشفه و الذوق او تقلید الشریعه من غیر «شود. عظیم شمرده می
غیـر  ممارسه الحجج و البراهین و و التزام القوانین، فإن مجرد الکشف غیرکاف فی السلوك من 



94شمارةفلسفه و کالم- مطالعات اسالمی110
)326(مالصدرا، همان، .»برهان کما أن مجرد البحث من غیر مکاشفه نقصان عظیم فی السیر

منابع
، قـم، دار  عـوالی اللئـالی العزیزیـه فـی االحادیـث الدینیـه      الـدین،  ابن ابی جمهور، محمد ابن زین
ق.1405سیدالشهداء للنشر، چاپ اول، 

ح و تعلیق علی اکبر غفاري، مؤسسه النشـر االسـالمی،   ، تصحیمعانی االخبارابن بابویه، محمد بن علی، 
1379.

ق.1417، قم، مرکز الطباعه و النشر فی مؤسسه البعثه، چاپ اول، االمالی،___________
تا.، بیروت، لبنان، دار صادر، بیمسند احمدمحمد،بناحمدحنبل،ابن

ق1412به االیمان، چاپ اول، ، المدینه المنوره، مکتمسند ابن راهویهابن راهویه، اسحاق، 
تا.، بیروت، لبنان، دار صادر، بیالطبقات الکبريسعد،بنمحمدسعد،ابن

ق.1403، الطبع الثانی، دفتر نشر کتاب، االشارات و التنبیهاتابن سینا، حسین بن عبداهللا، 
دفتر تبلیغات ، تحقیق آیت اهللا حسن زاده آملی، قم،النفس من کتاب الشفاء، _______________

.1375حوزه علمیه 
، حققه و قدم له عبدالرحمن بدوي، قم، مکتب االعالم االسـالمی،  التعلیقات، _______________

.ق1404
، تحقیق حسن سلیم اسد، دمشق، دار المأمون للتـراث،  مسند ابی یعلیعلی،بناحمدتمیمی،مثنیابن

ق1407چاپ اول، 
، تحقیق و تصحیح عبد الرحمن محمد عثمـان، بیـروت، لبنـان،    رمذيسنن التعیسی،بنمحمدترمذي،

ق.1403دارالفکر، چاپ دوم، 
.1379، انتشارات اسراء، مبادي اخالق در قرآنجوادي آملی، عبداهللا، 

.1372چاپ سوم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ،، تهرانشرح چهل حدیثخمینی، روح اهللا، 
تا.، بیروت، لبنان، منشورات دار مکتبه الحیاه، بیام زیدمسند االمزید بن علی، 

، با مقدمه و حواشی حاج میرزا ابوالحسن شعرانی، کتابفروشی الحکماسرارمهدي،بنهاديسبزواري،
.1362چاپ دوم، اسالمیه، 

ی، ، ترجمه زیر نظر نصراهللا پورجوادي، مرکز نشر دانشـگاه تاریخ فلسفه در اسالمشریف، میان محمد، 
.1365چاپ اول، 
، مقدمه و تصـحیح از محمـد خواجـوي، تهـران،    اآلیاتاسرارابراهیم،بنمحمدشیرازي،صدرالدین

.1360انجمن حکمت و فلسفه، 
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.1366،بیدارانتشاراتقم،،تفسیرالقرآن الکریم، _______________________
یــق محمــد خواجــوي،، ترجمــه و تعلتفســیر ســوره واقعــه، _______________________

.1363چاپ اول، انتشارات مولی، 
،جلـدي) 9، (الحکمه المتعالیه فی االسفار العقلیـه االربعـه  ، _______________________

.م1981چاپ سوم، بیروت، داراحیاء التراث العربی، 
مؤسسـه خواجـوي، محمـد مصـحح ،شرح اصـول کـافی  ، _______________________

.1366فرهنگی، تحقیقاتومطالعات
، با تصحیح و تعلیق و الشواهد الربوبیه فی المناهج السلوکیه، _______________________

.1346مقدمه سید جالل الدین آشتیانی، چاپخانه دانشگاه مشهد، 
، قمآشتیانی،الدینجاللسیداستادمقدمه، باالمبدا و المعاد، _______________________

.1380چاپ اول،،کتاببوستان
.1363فرهنگی، تحقیقاتومطالعاتمؤسسه،مفاتیح الغیب، _______________________
.ق1422، مؤسسه التاریخ العربی، ، شرح الهدایه االثیریه_______________________

، ترجمه و تحقیق دکتر علی شیروانی، بـه کوشـش سـیدهادي    رسائل توحیديطباطبائی، محمدحسین، 
.1387وشاهی، چاپ اول، مؤسسه بوستان کتاب، خسر

، با مقدمه محمد جواد بالغی، تهران، انتشارات مجمع البیان فی تفسیر القرآنطبرسی، فضل بن حسن، 
.1372ناصر خسرو، چاپ سوم، 
ق. 1414، قم، دار الثقافه للطباعه و النشر و التوزیع، چاپ اول، االمالیطوسی، محمد بن حسن، 

، تصحیح علـی اکبـر غفـاري و محمـد آخونـدي، تهـران، دارالکتـب        الکافیبن یعقوب، کلینی، محمد
ق. 1407االسالمیه، چاپ چهارم، 

، تحقیـق و تعلیـق محسـن بیـدارفر،     علم الیقین فی اصول الدینمرتضی،شاهبنمحمدکاشانی،فیض
.1377منشورات بیدار قم، 

تصحیح علی علیـزاده، انتشـارات آیـت    ، تحقیق و کلمات مکنونه، _____________________
.1390چاپ اول، اشراق،

، دار احیـاء التـراث   بحاراالنوار الجامعه لدرر اخبار ائمـه االطهـار  مجلسی، محمدباقر بن محمد تقی، 
ق.1403العربی، چاپ دوم، 

مهـر، سـعیدي محمـد نگـارش وتحقیقدوم،جزء،اسفارهشتمجلدشرحمصباح یزدي، محمدتقی،
.1380، خمینیاماموهشیپژوآموزشیموسسهتانتشارا


