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Abstract 

Resurrection is one of the main issues regarding the eschatology, which has not been neglected by 

Islamic sages and mystics, and each of them has expressed some points, though brief, based on their 

own principles. As for Mullā Ṣadrā, by carefully examining and modifying the foundations and 

opinions of the past based on his own principles, he has improved the past opinions and provided a 

decent explanation of resurrection. In this article, an attempt has been made to address Mullā 

Ṣadrā’s philosophical explanation and then, to find the origin of his opinion and its sources in the 

works of his predecessors. Since the Peripatetics only mentioned the levels of resurrection and 

sometimes referred to the revelation, it is not possible to find much influence for them in Ṣadrā’s 

thought. By accepting the immateriality of imagination, Suhrawardī opened a new horizon in the 

debate and paved the way for Mullā Ṣadrā. Most of the mystics also maintained that the 

resurrection is material and considered the place of its realization to be the earth; however, some of 

them, like Ibn ‘Arabī, on the one hand, tried to give more details about resurrection, and on the 

other hand, synthetized reason and revelation in explaining resurrection, and therefore played a 

more influential role in Mullā Ṣadrā’s thought. Ṣadrā thinks of resurrection as reaching the goal and 

based on this, he considers it as a philosophical issue and offers an explanation based on the 

principles of his transcendent philosophy. 
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 محمدتقی رجایی
 دانشجوی دکتری دانشگاه علوم اسالمی رضوی در رشته فلسفه و کالمی اسالمی 

 چکیده
هریک به فراخووور حشر از مسائل مهم و اساسی در باب معاد است که مغفول حکماء و عرفاء اسالمی نمانده است و 

وتعدیل در مبانی اند. در این میان صدرالمتألهین با دقت و بررسی و جرحمبانی خود نکاتی هرچند مختصر بیان کرده
و آراء گذشتگان و بر اساس اصول خویش، نقائص بسیاری از آراء گذشته را بر طرف کرده و تبیین نکویی از حشر ارائه 

تا در آغاز به دیدگاه صدرالمتألهین پرداخته و نگاه فلسفی او به مسئلۀ حشر تبیووین   داده است. در این مقاله تالش شده
وجو و خاستگاه دیدگاه او معین شود. از آنجا که فیلسوووفان مشووائی شود؛ سپس، مآخذ آراءش در آثار پیشینیان جست

ادی برای آنان در اندیشۀ صدرا یافووت. توان تأثیر زیاند، نمیتنها به مراتب حشر اشاره کرده و گاهی به شرع ارجاع داده
ای به حشر داشته و راه را برای مالصدرا گشوده است. اکثر عرفاء نیز حشر شیخ اشراق با قبول تجرد قوۀ خیال نگاه تازه 

اند تووا عربی، از سویی تالش داشووتهاند؛ ولی برخی از آنان، مانند ابنرا مادی دانسته و مکان تحقق آن را زمین پنداشته
رو، نقووش جزئیات بیشتری از حشر بیان کنند و از سوی دیگر، بین عقل و شوورع در تبیووین حشوور جموو  کوورده و ازایوون

اند. مالصدرا حشر را وصول به غایت دانسووته و بوور ایوون اسوواس، مسووئلۀ حشوور را مؤثرتری در اندیشۀ مالصدرا داشته
 دهد.می فلسفی دانسته است و تبیینی مبتنی بر اصول حکمت متعالیه ارائه
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 مقدمه
انوودازۀ توان ادعا کرد قدمت طرح مسئلۀ حیات پس از مرگ یووا معوواد در محافوول علمووی بهبه راحتی می

شدن های ذهنی او جاودانهقدمت تاریخ بشر است. از همان روزهای نخستین خلقت انسان، یکی از دغدغه
یات دنیوی در دسترس نبوده و نیست؛ ولی انسان انتظار آن را در جهان دیگر و نوع بود. این جاودانگی در ح
گاه از زنوودگی انسووان رخووت برنبسووته و کند. توجه به این مسئله هیچوجو کرده و میدیگری از حیات جست

ر مووا های مهم ذهن او این است که آیندۀ دنیا چه خواهد شد؟ و پس از دنیا چه بر سوو هنوز هم از مشغولیت
 آید؟می

رسند، دقووت ها به تکامل میزید؛ انسانشان میهمان طور که انسان ها می زیند این بحث هم در ذهن
کند. در آغوواز تفکوور بشووری، نگوواه بووه جهووان هایش نیز پیشرفت میها در پیچیدگیبر مسئلۀ معاد و واکاوی

سوی جزئیات جهووت شده و مسائل آن بهتر  گذرد، پیچیدهآخرت ابتدایی، ساده و کلی بود و هرچه زمان می
شووان مشوواهده کوورد؛ وگوهای میان پیروانتوان در آثار حکیمان و گفتگیرد. این پیشرفت و تکامل را میمی

گاه شویم که آنان نیز بووه ایوون مهووم  کافی است به آثار حکیمان و فیلسوفان یونان باستان نگاهی بیندازیم تا آ
انوود. صراحت تمام در این زمینووه سووخن گفتهند. افالطون، ارسطو و فلوطین بهادست یافته بوده و باور داشته

شود که مطالب و محتوای این تعووالیم در وضوح مشاهده میالبته اگر در تعالیم ادیان الهی نیز دقت کنیم، به
رگ پرداخته گونه که در اسالم به جهان پس از مها ارتقاء یافته است؛ آنحسب رشد و تکامل انسانزمان و به

های جهنمی و مراتب آنان در کتوواب و سوونت سووخن بووه میووان های بهشتی، عذابشده و از جزئیات نعمت
 های حضرت عیسی)ع( پرداخته نشده است.آمده، در آموزه

ل الهووی و خدشووهاندیشمندان مسلمان از یک  ناپذیر سو، پیرو قرآنند و آن را کتوواب مقوودس، وحووی منووزو
با آن دادوستد علمی داشته و در حال تالش و اجتهاد برای شرح، تفسیر و تأویل آننوود؛ دانسته و از دیگر سو،  

رو، آنان بیش از همۀ اندیشمندان سووایر ادیووان بووه مسووئلۀ معوواد توجووه کوورده و آن را پایووۀ تحقیقووات و ازاین
گرایی عقوول اند. در این میان حکماء، فیلسوفان و متکلمان اسالمی کووه سووابقۀهای خویش قرار دادهپژوهش

عبارت دیگوور، فیلسوووف کووه گرایانه و مبتنی بر برهان از معاد ارائه دهند. بهاند تا تفسیری عقلدارند، کوشیده
دنبال شناخت کلی، ثابت و برهانی از هستی اسووت، جهووان پووس از موورگ را جزئووی از موضوووع پووژوهش به

معنای عووام آن و مخصوصووا  دارد. دیوون بووه وام –کتاب و سوونت   –خویش دانسته و این مسئله را از متون دینی  
روی فیلسوووفان و اندیشوومندان قوورار نووداده؛ بلکووه سنت اسووالمی صوورفا  یووک مسووئله بووه نووام معوواد را پوویش

 مسائلی را در معرض آنان گذاشته است که خود قابلیت دارند به ریزمسائل تجزیه گردند.مجموعه
اند، احادیث تکرار شده و فیلسوفان نیز به آن توجه کردهیکی از مسائل در باب معاد که فراوان در قرآن و 
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بحث حشر است. حشر تا آنجا در مباحث معاد اهمیت دارد که قیامت به »یوم الحشوورن نیووز نامیووده شووده 
ها؛ بلکه همۀ موجودات نزد پروردگارشان حاضر و جموو  شووده و خووود را است. این حقیقت که همۀ انسان

آورد که ای در نهایت زیبایی و منتهای تجلی الهی پدید مییابند، جلوه او میعبد، مخلوق، تجلی و مجالی  
ویژه اگر اهل ذوق هم باشد. از اینجاست که در گذرد؛ بهدرنگ نمینظری از کنار آن بیهیچ فیلسوفی و اهل

 آثار همۀ بزرگان حکمت اثری از معاد به چشم می خورد.
ویژه بحووث مسووائل معوواد و بووهی خود در پرداختن به مجموعههرچند فیلسوفان مسلمان به فراخور مبان

های فلسفی در طووول توواریخ فلسووفۀ اسووالمی دچووار اند؛ ولی از آنجا که مبانی و بحثحشر کوتاهی نکرده
شان به معاد و حشر نیز توان به تحول از مبانی سینایی تا صدرایی اشاره کرد، نگاهاند که میتحول بزرگی شده

هأ حکمووت داشته است. مجموعهتغییر شگرفی  
نظرات مشائین در این باب در مقایسه بووا آراء حکیمووانأ متألووم

اند صرفا  به بیان کلیوواتی بسیار اندک است؛ حکیمان مسلمان که در آغاز تاریخ فلسفۀ اسالمی بوده  متعالیه،
براهینی بوورای ضوورورت وجووود اند. آنان تنها به اقامۀ دربارۀ معاد پرداخته و از ورود به جزئیات اجتناب کرده

رسووند، کم برخی از نفوس( بووه سووعادت یووا شووقاوت میعالمی وراء عالم طبیعت که در آن نفوس )یا دست
اند؛ این در حالی است معاد و مطالب مربوط به آن بخش عظیمی از حکمت متعالیه را بووه خووود اکتفا کرده

 .اختصاص داده است 
حلیوول مباحووث معوواد ه در زمینووۀ معادشناسووی مالصوودرا بووه تشوودهووای انجاماز سویی، بیشتر پژوهش

جسمانی و بررسی تطبیق یا عدم تطبیق آن با ظواهر کتاب الهی و احادیث اهل بیت)ع( ناظر اسووت؛ کمتوور 
عنوان موووقفی از سوووی دیگوور، حشوور بووهتوان یافت که به معانی و جزئیات معاد پرداخته باشوود. از  اثری می

است که تحقیق در ث معاد بوده و از توجه استقاللی مغفول مانده است. از اینجمواقف قیامت در حاشیۀ بح
 رساند.بازشناسی مفهوم حشر ما را در درک صحیح افکار و مبانی صدرالمتألهین یاری می

 
 پیشینۀ بحث

ویژه در موضوع حاضر که تبیین فلسووفی حشوور است، به  در باب حشر آثار پژوهشی زیادی منتشر نشده
صووورت انوود و بیشووتر بهموضوووع نپرداختهاند به ایوون  رادی هم که در این زمینه تحقیقاتی انجام دادهباشد. اف

اند. نزاکتی برخی از جزئیات حشوور، ماننوود زمووین و مواقووف را از ای کار خود را پیش بردهتطبیقی و مقایسه
، تطبیق داده است؛ ولووی بووه شودعربی که پیشینۀ آن محسوب میبحث کرده و با دیدگاه ابندیدگاه مالصدرا  

قیقت حشر نپرداخته است)نزاکتی، »بررسی نظریۀ حشوور صوودرالمتألهین تبیین فلسفی و دیدگاه صدرا به ح
پرداختووه  عربین(. فرمانیان نیز بیشتر به مواقف حشر و تجسم اعمال بر اساس ملکات نفسانیدر عرفان ابن
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)فرمانیان، »حشر اکبر از نگاه فریقین، بووا  قایسه کرده استو دیدگاه صدرا و فخر رازی را با آیات و روایات م
کید بر دیدگاه مالصدرا و فخر رازین(.   تأ

 
 جهت نوآوری تحقیق

رات نگارنده کوشیده تا حقیقت حشر را از دیدگاه مالصدرا تبیین کرده و سپس، بیان کند که آبشخور نظوو 
 او کجاست و در چه مباحثی نوآوری داشته است.

 حشر معنای لغوی .1

کنیم؛ در شناسی معانی زیر را دربووارۀ آن پیوودا موویای عربی است و با رجوع به فرهنگ واژه »حشرن واژه 
م  ذیل آن آمده است که سه معنا دارد: اول »موتن، که این آیۀ شریفه را مصداق آن می  العین  کتاب دانوود: »ثوو 

ن )األنعام:إأ  ونو ر  ْم یْحشو هأ
بِّ ی رو کردنن بیان شده؛ معنای سوم آن »تراشوویدنن ذکوور  (؛ معنای دوم آن »جم38لو

بته شایان توجه اینکه فراهیدی واژۀ »حشرن را اسم جم  دانسته و معتقد است که از آن مفردی شده است. ال
 (.3/92شود)فراهیدی، ساخته نمی

شوور گویوود: »حکردنن ذکر کرده است؛ آنجا کووه میا »اخراج و بیرونراغب اصفهانی اولین معنای آن ر
سوی جنگ است و نیز معنای روایووت کووه  ها بدادن آنکردن گروهی از مکان خود و حرکتمعنای بیرونبه

(. او 237شوووندن)راغب،  شوند ایوون اسووت کووه بوورای جنووگ خووارج نمیوارد شده است زنان محشور نمی
آیووات متعووددی را در کتاب »العینن به اسم جم  بودن واژۀ »حشرن اشاره کرده و  همچنین، مانند فراهیدی  

یگری که راغب به آن اشاره کرده است »تیزین و »ظرافووتن عنوان شاهد ذکر کرده است)همان(. معنای دبه
است)همان(. این معنا با »تراشیدنن که در کتاب »العینن آمده بود هم سوونخ اسووت. او همچنووین، معنووای 

 نسته است)همان(.ج را برای واژۀ »حشرن آورده و آن را مترادف با جالی وطن داخرو
اثیر، انوود)ابنکردن را برای »حشرن بیان کردهبرخی دیگر نیز معنای شکستن، خردکردن و باریک و نازک

(. آشکار است که معنای مذکور با آنچه در کتاب »العینن و »مفرداتن آمده کووه عبووارت اسووت از 1/388
شدنن نیز اشوواره کوورده و معنای »جم هراشیدنن و »تیزین و »ظرافتن مشابه است. البته مؤلف مذکور ب»ت

فرماینوود: »موونم آن کسووی کووه حاشوور ص( نقل کرده که به این معناست: حضرت میحدیثی از پیامبر اکرم)
 شوند)همان(.هستمن؛ یعنی همان کسی که مردم پشت سر او جم  می

است، ماننوود اینکووه در باب واژۀ »حشرن به معانی فوق اشاره کرده    العربلساناب  ابن منظور نیز در کت
(. او نیز ماننوود مؤلووف 4/190منظور،  شوندن)ابنه مردم در آن جم  میگفته است: »محشر محلی است ک 

ْطنووا  کتاب »العینن به معنای »موتن اشاره کرده است و این آیۀ شریفه را مصووداق آن می ر  ی دانوود: »مووا فو فووأ
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ی ْن شو تابأ مأ لیاْلکأ م  إأ و ٍء ث  ر  ْم یْحشو هأ
بِّ فتووه معنای »موورگن گر(. وی »حشوورن را در اینجووا بووه38ن )األنعام/نرو

 است)همان(.
کووردنن را بوورای »حشوورن انتخوواب کوورده معنای »بیرون  تفسیرالمیزانمرحوم عالمه طباطبایی در کتاب  

 (.19/349کردن)طباطبایی، اجبار بیرونرا بهاست؛ البته نه هر بیرون کردنی؛ بلکه جمعیتی 
ها، معنایی که در بسیاری از کاربردهای نامهن گفت که بر اساس فرهنگ توااجمالی می طور خالصه وبه

کردن، مرگ، تراشیدن و خردکردن هم بوورای آن کردنن است؛ البته معنای جم این واژه استفاده شده »خارج 
 کاربرد زیادی دارد.

 
 فلسفی حشر از نگاه صدرالمتألهینتبیین  .2

ث و علوووم عقلووی داشووت و همووراه با تسوولطی کووه بوور قوورآن، احادیوو ظهور مالصدرا در عرصۀ حکمت  
بدیل او در اقامۀ برهان، برگ زرینی را به مباحث حشوور افووزود. او هایش در تبیین مسائل و قدرت بینوآوری

ل از آن سخن گفته است. بازشناسووی مفهووومی کووه بارها مبحث حشر را در آثار خود مطرح کرده و به تفصی
ر دیوون مبووین اسووالم کمووک تواند در تبیین برخی از آموزه های دیگدهد، میحشر ارائه میصدرالمتألهین از  

خوبی استفاده کرده درخور توجهی کند. او در عین حال که از سنتی که از پیشینیان برایش به ارث رسیده، به
هووا اشوواره توورین آنسی و تحقیق مسئله حشر داشته اسووت کووه بووه برخووی از مهمهایی در برراست، نوآوری

 کنیم.می
 حقیقت حشر .1.2

آخوند مالصدرا در برخی عبارات حشر را برای همراهی نفس با بدن پس از مرگ به کووار بوورده اسووت و 
نفووس گوید: »حشر اجسادن. از نظر او الزم نیست که حشر با بدن مادی باشوود؛ بلکووه حقیقووت انسووان  می

(؛ 13-8/12قل اسووت )شوویرازی، اسووفار، اوست و اضافۀ نفس به بدن هرچند ذاتی و مالک فرق نفس و ع
عبارت دیگر، نفس مقید بووه بوودن اسووت؛ جسم همیشه همراه نفس باشد. به  ضروری نیست که همان بدن و

کردنن از (. ایوون کوواربرد نزدیووک بووه معنووای »جموو 9/200ولی نه بدن خاصی؛ بلکه »بدٌن مایین)همان،  
 ابدان و نفوس جم  شده است. معانی لغوی »حشرن بوده؛ زیرا بین نفس و بدن یا همۀ

تبیین اصلی حشر و نوآوری صدرالمتألهین این است که او حشر را رجوع موجووودات بووه غایووات خووود 
منووازل   افزاید کووه همووۀ ایوون عوووالم در حقیقووتداند. او مراتب عوالم را بیان کرده است و پس از آن، میمی

ه هستند که سالکین در هر منزل خل   و لبسووی تووازه دارنوود؛ یعنووی بووه منووزل وارد شووده و سیرکنندگان الی اللم
شوند یا به عبارت دیگر، با موت از منزلی خووارج شووده و بووا بعووث بووه منووزل دیگووری وارد سپس، خارج می
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ر نیووز یعنووی رفووتن بووه منووزل شوومار اسووت. حشوو هووا بیها یا موت و بعثشوند. تعداد این ورود و خروجمی
ه است. بوور ایوون اسوواس اسووت کووه سیروسلوک هم حشر به( و در آخرین مرتبه  236بعدی)همان،   سوی اللم

ه تبارک و تعالی را به مالصدرا نسبت داد.وان اعتقاد به رجوع همۀ موجودات بهتمی  سوی اللم
فان اشوواراتی از دور بووه آن از آنجا که مطلب فوق به بحث »غایووتن مربوووط اسووت، بسوویاری از فیلسووو

نوود. در دیوودگاه ان حکیم متأله به آن نپرداخته و بر مسائل دینی تطبیووق ندادهکدام مانند ایاند؛ ولی هیچداشته
فوق این حقیقت بیان شده است که همۀ موجودات حشر دارند؛ حتی جمووادات و نباتووات و ایوون در حووالی 

 اند.حتی به حشر حیوانات هم زیاد نپرداخته –ء اعم از فالسفه و عرفا –است که پیشینیان او 
تر گذارده و به این باور رسیده است که مرگ در حشریافتن شرط نیست؛ موجود ا از این فرامالصدرا پا ر

تش حرکت جوهری و فطری به سوی غایت خویش دارد که در این حرکت، تحوالت و مادی از آغاز موجودیم
ک توووان حشوور شوویئی از یوو سر می گذراند؛ هریک از این تحوالت را میشماری را از  تطورات مختلف و بی

شووماری دارد)همووان، یووا حشوورهای بیرو، هر موجودی در همووین دنصورت به صورت دیگر دانست؛ ازاین
آهسووتگی طووی (. در این میان انسان نیز خلقتی مادی دارد؛ ولی مراتب جمادی و نباتی و حیوانی را به236

در این حال نیز حرکت س ناطقه او به فعلیت رسید، به حقیقت انسانی رسیده است؛ اما  کرده و زمانی که نف 
نیاز شده و مرگ او تحقووق یابوود. موورگ انتهووای که از بدن مادی بی استکمالی او ادامه خواهد داشت، تا آنجا

 (.238حشر در این عالم و ابتدای حشر در عوالم دیگر است)همان، 
ردم و نووووامی شوووو   دم»از جمووووادی موووو 

ردم از حیووووووووانی و آدم شووووووودم  مووووووو 
 حملووووووۀ دیگوووووور بمیوووووورم از بشوووووور 

سوووتن ز جوووووز م  لوووک هوووم بایووودم جو
 بووووار دیگوووور از ملووووک قربووووان شوووووم 

 ردم عووودم چوووون ارغنوووونپوووس عووودم گووو 
 

ردم بوووووه حیووووووان بووووور زدم  موووووا مووووو   وز نو
م شوودم؟ ردن کووو  پووس چووه ترسووم، کووی ز موو 
ر رم و سوووووو  توووووا بووووورآرم از مالیوووووک پوووووو

ْج  ال  وو ْ  إأ الوووووووأ یٍء هو ل  شوووووووو ه  کووووووو   هوووووووو
هوووووم نایووووود آن شووووووم   آنوووووچ انووووودر وو

یوووووهأ رو  لو ا إأ
نووووو  وننگویووووودم کوووووه إأ عووووو   اجأ

 
 ( 455)مولوی، 

 حشر عقول مفارق .2.2
داند که اعلی و اشرف آن عالم عقل یا همووان همان طور که گذشت، مالصدرا عالم را دارای طبقاتی می

ألهین نیووز اثبووات مراتووب عقول مفارق هستند. این طبقه نیز در رأس همۀ موجودات، حشر دارند. صوودرالمت
پنج برهان برای حشر عقول آورده اسووت؛ ولووی در ابتوودای اسفار  کتاب  کند. وی در  حشر را از اینان آغاز می
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گوید که عقول باقی بووه بقوواء الهووی هسووتند و کند و میبحث یک نکتۀ عمومی برای همۀ این براهین ذکر می
منزلووۀ »رجوووع الووی بوده و همین استهالک هویت به  گونه باشد، هویتش مستهلک در هویت الهیکه اینآن

هن و »حش هن است)شیرازی، اسفار،  اللم نی بر اصالت الوجود و تشووکیک برهان اول او مبت(.  9/244ر الی اللم
در وجود است و بر این اساس، وجود اعلی و اشرف تمام هویت وجود ضعیف و انقص را دارا بوده و احووق 

همووان  تعالی حاضرند و ایوون حضووور(. بنابراین، عقول در محضر حق245، از آن به کماالتش است)همان
 دهیم.ارجاع می اسفار داخته و به کتاب شریفدلیل اختصار، به براهین دیگر نپر»حشرن آنان است. به

 حشر نفوس ناطقه .3.2
پردازد؛ نفوووس ناطقووه را بووه دو قسوومت کاملووه و مالصدرا پس از حشر عقول، به بحث حشر نفوس می

ر نفوس ناطقۀ کامله به استداللی کوتاه، اما داند. دربارۀ حشکند و حشر آنان را متفاوت میاقصه تقسیم مین
کند. او معتقد اسووت کووه نفوووس اکتفا کرده است و همان را در رسائل خود نیز تکرار می  اسفارپر محتوا، در  

ی است. در توضیح بیان داشته که نفووس اند و حشر آنان مانند حشر مفارقات عقلکامل به مرتبۀ عقلی رسیده
ل پیوودا کوورده و بووا عقل در حقیقت، ذاتش از عالم طبیعت و خیال به عالم عقل انتقاکامل با رسیدن به مرتبۀ 

ه است. همان عقلی که کمالش است )علتش است( متحد و به سوی او محشور شده، او نیز محشور الی اللم
ه اآنچه محشور به ه است. پس نفس ناطقۀ کامله محشور الی اللم سوی محشور الی اللم ه ست، محشور الی اللم

 (.347؛ همو، مجموعة الرسائل التسعة، 247است)همان،  
اند، خود دو گونه هستند: آنانی کووه بووه کموواالت اما نفوس ناطقۀ ناقصه که به مرتبۀ عقل بالفعل نرسیده

شووان دو مال عقلووی مشووتاق نیسووتند، عوودم اشتیاقعقلی مشتاقند و آنانی که مشتاق نیستند. آن دسته که به ک 
القمنوود نیسووتند؛ کووه در نکه برحسب اصل ذات و فطرت اولیۀ خود به این نوع از کماالت عمنشأ دارد: اول آ

شان لذت و الم دارد. از این صورت حال آنان حال حیوانات است )یعنی فقط محسوسات و امور مادی برای
کننوود،  شوند و از نبودشان احسوواس درد و الووم موویم دانسته و خوشحال میبود این قبیل لذات خود را متنع 

ین دلیل، از نبودش هیچ احساسی ندارنوود(؛ دوم آنکووه ها چیز دیگری نیست؛ به همانگار اساسا  فراتر از این
دلیل یک امر غیر ذاتی که بر آنان عارض شده است، مشووتاق ایوون امووور نیسووتند؛ مووثال  اینکووه خداونوود را به
ْم اند و خداونوود متعووال هووم خودشووان را از خودشووان فرامراموش کردهف ْنسوواه  أو هو فو وا اللوو  سوو  وشووانده اسووت »نو

من)الحش ه  سو ْنف  (. این گروه نیز همان عدم احساس و فهم را به عالم مجووردات و مفارقووات دارنوود و در 19ر:أو
اساس دیدگاه آخوند مالصوودرا هوور (. نکته این است که بر 9/247شوند)شیرازی، اسفار،  آنجا محشور نمی

ن ک هستند؛ ولی در کیفیت حشر برای آنان اختالفووی اسووت؛ زیوورا ممکوو دو دسته در عدم حشر عقلی مشتر
 (.248صورت درنده)همان، صورت حیوان اهلی محشور شوند و برخی دیگر بهاست برخی از آنان به
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به مرتبۀ عقل بالفعل( مشتاقند، ولی )به برای آن دسته از نفوس که به عقلیات )کماالت عقلی و رسیدن  
های ذرانوودن عووذاباند نیز، دو سرنوشت متصور است: نخست آنکه پس از گبه نرسیدههر دلیلی( به آن مرت 

شووود؛ دوم آنکووه شفاعت شفیعان به عالم عقلی رسیده و دیگر عذابشان تمام میالیم، دردآور و طوالنی یا به
ات  مانند تا به آنجا مأنوس شده و اشتیاقدر میقدر عوالم برزخی مادون عقل آن از بین رود و از شان به عقلیم

 شود)همان(.شان نیز قط  میاین جهت، دیگر به آنجا اشتیاق ندارند؛ عذاب
 حشر نفوس حیوانی .4.2

تحشر حیوانات کووه در قوورآن هووم بووه آن اشوواره شووده آنجووا کووه می رو شووأ وش  ح  حوو  ا اْلو  ذو ن فرمایوود: »وو إأ
ندن موردتوجه صدرالمتألهین بوده شو( ترجمه: »]و به یاد آور[ آن زمان که حیوانات محشور می5:)التکویر

کند. در ابتدای بحث، نفوس حیوانی را به دو س حشر حیوانات را مطرح میاست و پس از حشر عقول و نفو
یووک دارای حشوور اند. هراند؛ نفوسووی کووه نرسوویدهبخش تقسیم کرده: نفوسی که به درجۀ قوۀ خیووال رسوویده

حس گذشته و به مرتبۀ خیال رسیده باشند، در آن هنگام کووه متفاوتی هستند. آن دسته از حیوانات که از مرز 
دشان تباه شود، عالوه بر آنکه نفوسشان تباه نگشووته و در عووالم بوورزل )مثووالی( بوواقی خواهنوود مانوود، اجسا

یگر تمووایز دارنوود. همچنووین، بووا صووور و شان و خصوصیات تشخصی آنان نیز محفوظ بوده و از یکدهویت
یوانات که به (. آن گروه از ح9/248گردند)شیرازی، اسفار، ن است، محشور میهیئتی که مناسب نفوس آنا

النوع خووود )همووان شان مستقیم به رباند و قوۀ خیال ندارند، پس از مرگ و با فساد بدنتجرد مثالی نرسیده
های نوووری ماند که اشووعهر میان آنان تمایز نیست. مثال آنان به این میعقل عرضی مدبرشان( بازگشته و دیگ

ند، به پندار بیننده متعدد است؛ در حالی که اگوور آن های مختلف خارج شواز یک مبدأ نور صادر و از روزنه
ال  چند ها و موان  برداشته شود دیگر تعددی در کار نبوده و آشکارا از یک مبدأ و منب  خارج شده و اصروزنه

مثالی که مناسب مطلووب فوووق اسووت اینکووه (. 249شود؛ بلکه وحدت صرف است)همان،  اشعه دیده نمی
ق در اعضا و مواض  بدن خود دارد؛ همۀ این قوا در نفس و وحوودت آن مجتموو  انسان قوای مختلف و متفر

هووره و اعضووای تر اینکه حواس خمسووه در چهستند، بدون اینکه باعث تکثری در نفس شود. مثال محسوس 
مشترک به یک وجووود و یووک صووورت ذهنووی مشووترک ها در حس بدن مختلف و پراکنده هستند؛ ولی همین

 هستند)همان(.
 حشر نباتات و جمادات .5.2

او معتقد است گیاهان و نباتات نیز حشر دارند و حشرشان نیز مانند حیوانوواتی اسووت کووه نفووس مجوورد 
شوند. البته چون اینان گیاه سوی مدبر عقلی خود محشور میبهمحض فساد بدن  مثالی ندارند؛ مانند آنان به

رتبۀ وجودی مدبرشان نیز از مدبر حیوانات تر از حیوانات است، شرافت و  شان پایینهستند و مرتبه وجودی
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(. او در ادامه، حشر گیاهان را بر اساس طعم و رائحه در بهشت و جهوونم ترسوویم 255تر است)همان،  پایین
 (.256ن،  کند)همامی

گویوود کووه اش را به جمادات نیز کشووانده اسووت و میاو بحث حشر را در نباتات به پایان نرسانده، دامنه
بی که در اینجا آوردم از ادراک بیشووتر حکیمووان خووارج اسووت، چووه رسوود بووه عموووم مووردم یووا اسوویرانأ مطال

شود، مگوور آنکووه جود نمی(. بر اساس تشکیک در وجود و این قاعده که هیچ صورتی مو257اوهام)همان،  
ش به کمال باشد، باید صور جمووادی نیووز دارای صووورتی اننده صورتی محیط بر آن، حافظ آن صورت و رس 

سوووی ر از حیث وجودی باشند تا آنان را حفظ کند و در عین حال کمال آنان است. صور جمووادی نیووز بهبرت 
 سوی علت است.به(. گذشت که حشر 260-257همان صور محشور خواهند شد)همان، 

 حشر ضمنی .6.2
از آن غافل بود، اینکه او حشوور درخشد و نباید درا دربارۀ حشر مینکتۀ مهم دیگری که در اندیشۀ مالص 

زبان تب  موجود دیگری معتقد شده است. اگر بخواهیم آشووکارتر و بووهگروهی از موجودات را در ضمن و به
شر موجود دیگری است که در بحث حشر حیوانووات عرفانی بگوییم، حشر گروهی از موجودات فانی در ح

اصطالح »حشوور تبعووین و   های خود بر آثار مالصدرا برای آند. حکیم سبزواری در تعلیقهای به آن ش اشاره
( و 635، تعلیقۀ اول حکیم سبزواری؛ همو، الشواهد الربوبیووة،  160»حشر استقاللین جعل کرده)همان،  
ده اسووت. حکوویم سووبزواری حشوور تبعووی و اسووتقاللی را بوورای همووۀ در عین حال این بحث را قوووام بخشووی

نحوی در عقل مدبر خود فانی وجودات بهرو، همۀ مکند؛ ازاینشان تبیین میدات و نسبت به ربم النوع موجو
شوند)همان(. ناگفته نماند که مالصدرا، خود نیز به این مطلب اشاراتی داشووته؛ ولووی تب  او محشور میو به

ه کووه حشوورأ طبیعووت )جمووادات( مل آن را تبیین نکرده است. او در ادامۀ مباحث حشر بیووان داشووتطور کابه
ار محشووور میعقل و عقل به  سویسوی نفس است و حشرأ نفس بهبه شووود)همو، اسووفار، سوووی واحوود قهووم
ییوود (. این دیدگاه، مطلبی را که نگارنده در باب حقیقت حشوور از منظوور مالصوودرا بیووان کوورد نیووز تأ9/266

است. البته تبیین این بحووث خووود پووژوهش کند؛ آنجا که گفته شد: حقیقت حشر همان وصول به غایت  می
نۀ این تحقیق بیرون است؛ ولی هنوز نو و جدید بوده و پژوهش خاصووی دربووارۀ آن طلبد و از دامدیگری می

 انجام نشده است.
قدیم شد. اکنون زمان آن رسیده است که به ای از دیدگاه صدرالمتألهین در تبیین حشر تتا اینجا خالصه
کوسووت تووا سووخن از هووای او را بازشناسووی کنوویم؛ ولووی قبوول از آن نیرداختووه و نوآوریکنکوواش در آراء او پ

 هایش از پیشینیان را مطرح کنیم.گیریوام
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 پیشینۀ اندیشۀ صدرالمتألهین در آراء حکیمان و عارفان .3

 فارابی .1.3
تر آن ئیهای جزتصری دربارۀ بقاء نفوس پس از مرگ پرداخته و به ویژگیفارابی صرفا  به بیان نکات مخ

های هووای مدینووهو حووین بحووث از ویژگی  سیاستتم نیهیتت اشاره نکرده است. او بحث معاد را گاه در کتاب  
کنوود)فارابی، سیاسووت مدینووه، شناسی مطرح میها و گاه در بحث نفسمختلف و سعادت مردمان آن مدینه

س و وضووعیت آنووان پووس از اهل مدینۀ فاضلهن دربارۀ بقاء نفو  فارابیهمچنین، در کتاب »  (. او130-200
اهوول کنوود)همو، آراء های مختلووف را بررسووی میخن گفته است و سعادت و شقاوت مدینووهانحالل بدن س 
 های فاضله، فاسووقه، جاهلووه، ضوواله و مبدلووه(. در این کتاب، نوع انسان به مدینه306-275مدینۀ فاضله،  

اند، دیگر نکه در نظر و عمل مستکمل شدهسبب فطرت سالم خود و ایشوند. اهل مدینۀ فاضله بهتقسیم می
شان قابلیت بقاء را دارد. مردمان مدینۀ جاهله طوری که با فساد بدن، نفوس ندارند؛ به  به ماده و جسم نیازی

له که از  اند، مردمان مدینۀ مکه از زندگی جز ضروریات چیز دیگری نشناخته اهل مدینۀ فاضله بوده جرگه  بدم
ه کووه آراء فاسوود و ائشان به چیزی غیر از آن تبوودیل شووده اسووت و  اند و آرو خارج شده مردمووان مدینووۀ ضووالم

غیرواقعی به پروردگارشان، عقل فعال و سعادت دارند، هر سه گروه آنان، از آنجا که در مرحلووۀ موواده و قوووه 
ن هووم نووابود شوواشووان نفوس تحصیل کنند، به تجرد نرسیده و با فنووای کالبوود بدناند کمالی  مانده و نتوانسته

(. مردمووان اهوول مدینووۀ فاسووقه هووم جاودانووه در 139-138خواهد شد)همو، آراء األهل المدینه الفاضله،  
انوود)همو، اند، عمل نکردههایی که متوجه شدهعذاب هستند و با مرگ از بین نخواهند رفت؛ زیرا به فضیلت

تاق به مافوق خووود بوووده و هرچقوودر (. او معتقد است نفس انسان مش302اهل مدینه فاضله،    اندیشه های  
 (. 87-86، 1996یابد)همو، یشتر شود، وجود او صفا یافته و ارتقاء میاش از معرفت ببهره 

ه توان به او عدم حشر سه گروفارابی مستقیم به حشر اشارۀ نکرده است؛ ولی بر اساس مطالب فوق، می
ه. همچنین، حشر دو گروه   اند از: مردمان اهلها را نسبت داد که عبارتاز انسان له و ضالم مدینۀ جاهله، مبدم

ر، مردمان اهل مدینۀ فاضله و فاسقه، را حشر غیرجسمانی دانست؛ زیرا از سویی، فارابی جسووم و بوودن دیگ
 الی نیست.داند و از سوی دیگر، او قائل به جسم مثمادی را فاسد و فانی می

رابی بهووره وان ادعا کرد کهتقریبووا  مالصوودرا از اندیشووۀ فوواتبا توجه به تبیین حشر از دیدگاه مالصدرا می
 چندانی نبرده است.

 دیدگاه شیخ الرئیس .2.3
برخالف فارابی، شیخ الرئیس هم قائل به بقاء همۀ نفوس است و هم به حشر اشاره کرده اسووت. او کووه 

سووینا، داند)ابنص( میعاد جسمانی را شرع و تصدیق اخبار وارده از پیامبر اکرم)صراحت تنها راه اثبات مبه
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شر نیز در رسالۀ »االضحویهن حشر اجساد را به شرع استناد داده اسووت ( دربارۀ ح423الشفاء )اإللهیات(،  
 (. 175داند)همو، االضحویه فی المعاد، صو منکر شرع را منکر حشر اجساد می

علت مباشر نفووس انسووان   شوند؛ زیراطور مطلق فاسد نمیت که با فساد بدن نفوس بهاو بر این باور اس 
ماده و همواره باقی است. نفوس انسانی نیووز بووه بقوواء علووت خووویش   عقل فعال بوده که موجودی مفارق از

 (.105همیشه باقی خواهد بود؛ زیرا با وجود علت، عدم معلول محال است)همو، المبدأ و المعاد، 
(. همچنووین، بوورای 11-10لهیووات(، بودن قوای خیال و وهم است)همو، الشفاء )اإلتقد به مادیاو مع 

ابزار جسمانی هستند، سهمی از بقاء قائوول نیسووت)همو، الشووفاء )الطبیعیووات(،  بدن و قوای بدنی که دارای
6.) 

بیووان  طور خالصووهتفصیل مطرح کوورده اسووت کووه بووههایش بهشیخ مراتب نفوس در آخرت را در کتاب
 شود:می

گاه هستند و به آن شوق دارند؛ که خودگروه اول کسانی هستند که به کمال نفس ناط .1 به دو دسته   قه آ
 شوند:تقسیم می

دنبال آن نبوووده و اکتسوواب کسانی که در عین حال که علم و شوق به کمووال ناطقووه دارنوود، بووه .1.1
سووبب اند یا اینکه »معرضن بوووده و بهل کردهاند، اعم از اینکه »جاحدن بوده و ضد آن کمال را تحصینکرده

بلی و اهمووال همووت نکوورده و چنووین جهت تناند یا آنکه بهگردان بودهدنیوی از آن کمال رویهای  مشغولیت
مانند که بر اثر تخدیر یا قط  عضووو، اند. اینان به کسی میکماالتی را کسب نکرده و »مهمالنن نامیده شده

ر از بووین رورا احساس نمی  درد ناشی از تماس با آتش د، درد جانکوواهی بووه کنند؛ ولی هنگامی که اثر مخدم
؛ همووو، الشووفاء 689؛ همووو، النجووا ، 124، 113أ و المعوواد، سووینا، المبوودشووان خواهوود افتاد)ابنجان

 (.140؛ همو، االشارات و التنبیهات،427)اإللهیات(،  
گاه و عالقمند بوده و آ .2.1 اند اند، عارفان نامیده شوودهن را کسب کردهآنان که به کمال نفس ناطقه آ

ی اشتغال به بدن در دنیووا سووبب شان به سعادت کامل و حقیقی خواهند رسید. گاهنفس از بدنو با مفارقت 
شود تا این افراد به ذات خود توجه نداشته باشند و کمال خود را ادراک نکنند؛ ولی بووا مفارقووت نفووس از می

؛ همووو، النجووا ، 428رسووند)همو، الشووفاء )اإللهیووات(، و به لذت بوواالیی میبدن کمال خود را درک کرده 
توووان ادراک کوورد. لذت خواهند شد کووه حدوحصوور را نمی  (. این نفوس با مفارقت از بدن چنان غرق690

نامد که به مرتبۀ عقل بالفعل رسیده و اشیاء بدون وجووود مخصصووات شیخ الرئیس آنان را »نفوس زکیهن می
 (.84شود)همو، التعلیقات،  آشکار میشان برای

گاه نبوده و به آن عالقه .2.1 ای هم ندارند. )همووو، الشووفاء ابلهان؛ گروهی که به کمال نفس ناطقه آ
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( و از 431( اینان به رحمت الهی واصل شده و در راحتووی بووه سوور بوورده )همووان، 431-428)اإللهیات(،  
. شیخ الرئیس در جای دیگر دربارۀ این گروه قائل 1(140،عذاب الهی به دورند)همو، االشارت و التنبیهات

شده است: از آنجا که اینان به فراتر از بدن خود تعلق نداشته و به بدن )مرتبۀ طبیعت و جسم مووادی( شوووق 
شووود بتواننوود دارند، امکان دارد به برخی از اجرام فلکی یا سماوی تعلق پیدا کنند و همووین اموور موجووب می

بخش و زیبا خواهوود بووود و داشته باشند که اگر مربوط به اعمال نیک آنان باشد، لذت  وهمیصور خیالی یا  
؛ همووو، 115-114اگر مربوط به اعمال ناشایست آنان باشد موجووب درد و رنج.)همووو، المبوودأ و المعوواد، 

 (.696النجا ،  
؛ ولی حشر اجسام داد  توان حشر ارواح را به او نسبتبنابراین، بر اساس مبانی فلسفی شیخ الرئیس می

و اجساد را خیر؛ زیرا بر اساس مبانی او، حشر ماده و مادیات امکان ندارد؛ هرچند او از طریق شرع و اعتقاد 
 به قرآن و احادیث معتبر به این مهم معتقد شده است.
ر وس دشود که حکیم متأله در مسائلی مانند اینکووه نفوو با مقایسۀ دیدگاه صدرا و شیخ الرئیس دانسته می

حشر دارای »بدٌن مایین هستند، اینکه حشر همۀ موجودات یکسان نبوده و حشر دارای مراتبی است، اینکووه 
دار اسووت؛ همۀ نفوس دارای حشر هستند و اینکه بدن صرفأ ابزار نفس است نه بیشتر، از جنوواب شوویخ وام

ت بووین ایوون دو دیوودگاه بسوویار تفوواوداند  ولی از آنجا که شیخ الرئیس قوای ادراکی را غیر از عقل مجرد نمی
 است.

 دیدگاه سهروردی .3.3
سهرودی همانند شیخ الرئیس بر این باور است که همۀ نفوس پس از مرگ باقی خواهند بود و علت این 

(. وی نفس 1/496داند)سهروردی، مجموعه مصنفات شیخ اشراق،  شان میبقاء را نیز همانند او بقاء علت
نامد که فنا و فساد بدن )صیصوویه( تووأثیری در آن نداشووته و بووا موورگ هبد میاسف   را جوهر مجرد دانسته و نور

(. او برخالف دو سوولفش کووه از اثبووات فلسووفی معوواد 3/169گردد)همان،  صرفا  رابط نفس و بدن قط  می
جسمانی باز مانده بودند، توانسته است هم معاد جسمانی و هم معاد روحانی را مبرهن سازد. او بعث را در 

عنوان »اشباح مجردن نام برده است و همۀ آیات و احادیثی را که داند و گاه از این بدن بهبدن مثالی میالب  ق
، تووادهد)همو، بیها و لذات بهشتیان یا از عذاب جهنمیان سخن گفته به همین نوع بدن استناد میاز نعمت

517.) 
تبیین عقلی معاد کمک فراوانووی   او دردو دیدگاه خاص سهروردی که مخالف حکیمان پیشین است، به  

 
 (.276-275بندی دیگری برای مراتب سعادت نفوس دارد)االضحویه فی المعاد، نیز دسته اضحوی اب . شیخ الرئیس در کت1
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کرده است. نخست اعتقاد او به عالم مثال است؛ از منظر وی عالم مثال عالمی مجرد و روحانی است که از 
عد به جوهر مادی می ماند و از این جهت که ماده ندارد و حیوواتش ذاتووی اسووت بووه جوووهر جهت امتداد و ب 

توووان بوواور بووه حشوور (. از اینجاست که می3/253،  اشراقعقلی شبیه است)همو، مجموعه مصنفات شیخ  
 جسمانی در عالم مثال را به او نسبت داد.

دانوود. شوویخ اشووراق بووه جزئیووات حشوور و سوونخ مثووال میدوم آنکه شیخ اشراق قوۀ خیال را مجرد و هم
نوود هووای خووود، مانبندی نفوووس در آخوورت در کتابچگونگی آن نپرداخته؛ ولی به درجات سعادت و دسته

شناخت )سووهروردی، مجموعووه ( و یزدان226-223کمت االشراق )شهروزی، شرح الحکمه االشراق،  ح
 ( اشاره کرده است.3/437مصنفات شیخ اشراق،  

ترین مبانی حکمت متعالیۀ خویش را الزم به دقت نبوده، آشکار است که صدرالمتألهین یکی از اساسی
دیگر او تأثیر فراوانی داشته، یعنی بحث وجودشووناختی   هایکه هم در بحث حشر و هم در بسیاری از تبیین

عالم مثال و تجرد قوۀ خیال، از شیخ اشراق اخذ کرده است. این تأثیر تا آنجووا اساسووی و بنیووادین اسووت کووه 
 اند.مالصدرا را فیلسوف اشراقی دانسته

 عارفان   .4.3
را در آثووار خووویش مطوورح   اند، عارفووان اسووالمی بارهووا آنبرخالف فالسفه که به مسئلۀ حشر نپرداخته

ای در این باب بسنده شده؛ ولی در ادامووه، عارفووان اقبووال اند. در آغاز تدوین کتب عرفانی تنها به اشارهکرده
خصوصا  در عصر شووکوفایی عرفووان اند و مبیشتری به آن نشان داده و به جزئیات و کیفیت آن بیشتر پرداخته

 مباحث جایگاه خود را پیدا کرد. ترینعنوان یکی از مهمنظری، بحث حشر به
خیلی کوتاه دربارۀ حشر اکبر  وصایااسد محاسبی که از عارفان قرن سوم هجری بوده در کتاب بنحارث

ن و همه شیاطین خاشووعانه ها ]در سراسر جهان[، همۀ درندگاسخن گفته است؛ همۀ وحوش پراکنده در کوه 
(. منظور حارث جامعیت حشوور 394لمحاسبی، الوصایا،  شوند)اتعالی حاضر میو ذلیالنه در پیشگاه حق

رو، به حشر انسان که واضح است اشاره نکرده است. البته همان طور کووه در عبووارت فوووق نیووز است؛ ازاین
 .. اشاره نشده است.مشهود است به حشر اجسام، مالئکه، طبقات و مراتب حشر و.

ه اصبهانی دپس از محاسبی، ابونعیم احمدبن توجووه  االولیاءحلیتت ر قرن چهارم و پنجم در کتاب عبداللم
بیشتری به حشر مبذول داشته؛ زیرا عالوه بر حشر حیوانات )اصبهانی، حلیة االولیوواء و طبقووات االصووفیاء، 

گویوود: روز قیامووت زمووین نکاتی بیان کرده است. میها، مالئکه و کیفیت آن نیز  ( دربارۀ حشر انسان1/78
کنوود و هوور گووروه در صووف خدواند متعووال تمووام جوون و انووس را در آن محشووور می گسترده و پهناور شده و

ها در گیرد. پس از این، اهل آسمان به زمین فوورود آمووده و هماننوود جینووان و انسووانمخصوص خود قرار می
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افتند. های درخشان آنان روشن گشته و زمینیان به سجده میچهره  صف مخصوص خود قرار گرفته، زمین از
تعالی بر کنند. آنگاه که حقعرش پروردگار را بر دوش خود به نیکویی، زیبایی و عزتمندانه حمل می  مالئکه

کس جواب نمی دهد و خووود او مووی گویوود: دهد: »امروز ملک ازآن کیست؟ن هیچکرسی تکیه زند ندا می
ء داده مووی د واحد قهار است؛ امروز به کسی ظلم نشده و هریووک بووه آنچووه کسووب کوورده جووزا»ازآن خداون
شووود)همو، (. پس از برقراری حشر در صور دمیده شده و زمووین از خلووق تهووی می62-6/61شودن)همو،  

کند که بر اساس آن، خالئق بووه صدوبیسووت صووف در روز حشوور ای را نقل می(. اصبهانی مکاشفه8/236
ط به موحوودین شوند که هشتاد صف آن مربوط به امت پیامبر خاتم)ص( و چهل صف دیگر مربوتقسیم می

(. هرچند اصبهانی، بیشتری به مقولووۀ حشوور توجووه داشووته؛ ولووی نگوواهش 5/300از سایر امم است)همو،  
ی ایوون اگونهآیند؛ بهابتدایی است. او حشر را روی زمین به تصویر کشیده، حتی اهل آسمان نیز به زمین می

یرد و ندای »لمن الملک الیومن چووون گتصویر را تکمیل می کند که گویا عرش الهی هم روی زمین قرار می
ست که عرفایأ بعدی عکس ایوون را معتقدنوود و بووه شود. این در حالیانداز میپژواکی در فضای زمین طنین

 اند که حشر زمین در آسمان است.این باور رسیده
نکه نظر از ایحشر را تحت اسم »المعیدن تفسیر کرده است. صرف   اللّ  الحسنیاسماء    شرحقشیری در  

شوووند؛ هایی شبیه بوودن محشووور میاو »اعادهن را »بعینهن ندانسته و معتقد است اجسام در قیامت در قالب
ه الحسوونی، ولی باز هم حشر را مووادی تبیووین می (. او علووت حشوور 321کند)القشوویری، شوورح أسووماء اللووم

 (.374کند)همو، آدم بیان میهای بنیت را شهادت بر فضاحتحیوانا
 غزالی .5.3
زمان با انزوای غزالی در خانه، تفسیر و تبیین حشر کمی متفاوت شد و پایانی قرن پنجم و همای  هسال

ی، اش زاویه گرفت. غزالی مانند سلف خود حشر را به إعووادۀ پووس از إفنوواء معنووا کرده)غزالوو از مسیر گذشته
کب از اجووزاء پراکنوودۀ ( و بدن اخروی نفس را قالبی جسمانی، مادی و مر2/199تا(،  إحیاء علوم الدین)بی

گرایی در ایوون هووای مووؤثری در تأویوول و عقوول(؛ ولی گام1/89داند)همو، کیمیای سعادت،  بدن دنیایی می
گویوود: عقوول اصوول حشوور را مسئله برداشته است؛ مانند اینکه در اثبات صحت و لزوم اعتقاد بووه حشوور می

به آن واجب و الزم است)همو، إحیاء علوم  داند و شرع هم بدان اذعان و تصریح دارد، پس اعتقادممکن می
عنوان یک منب  برای تبیین شرع پذیرفته و (. کالم فوق نشان از این دارد که او عقل را به2/199تا(،  الدین)بی
ع را باید به عقل عرضه کنیم و اگر مخالف عقل نبود به آن معتقوود گونه برداشت کرد که شرتوان اینحتی می

 شویم.
دهوود؛ بر عقل، کشف و شهود را نیز در تبیین و توضیح نصوص وارد در دیوون، دخالووت می  غزالی عالوه 
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بودن آنجا که پس از نقل آراء اشاعره، معتزله و جمود حنابلووه در تفسوویر حشوور و اصوورار آنووان بوور محسوووس 
]برخی و لذت و عذاب آنجا و پس از نقل دیدگاه تأویلی و انکار حشر اجساد از نظر فالسفه  بهشت و جهنم

از فالسفه[ مبنی بر اینکه تمام آنچه در دیوون و دربووارۀ آخوورت وارد شووده را بایوود بووه تأویوول بووریم، دردهووا و 
نظر خووویش را   گونهشود، ایناند و عذاب و نعمت به حس ادراک نمیها در آخرت عقلی و روحانیخوشی

کننوود آنچووه از الفوواظ ( عرضه میدهد که اهل مکاشفه مشاهدات خود را بر روایات )دین و شریعتارائه می
برنوود؛ آنووانی کووه در یقین موافق مشاهده یافتند تقریر و تأیید کرده و آنچه مخالف بود به تأویل میوارده را به

اند و جایگاهی نداشته ]حق اظهووارنظر در ه گامی ننهادهاند در این عرص اخذ معرفت تنها به سم  اکتفا کرده
متکلمین و فالسفه  –د[. او دیدگاه خویش را دقیق، غامض و میانۀ دو دیدگاه فوق تأیید یا تکذیب تأویل ندارن 

شوند که همۀ امور را با نور الهووی ادراک کننوود نووه بووا کند که تنها کسانی بر آن واقف میدانسته و اضافه می  –
(. 180-1/179شووود()همان، )سم  در اینجا یعنی احادیث وارده که از طریق قوووۀ سووامعه ادارک میسم   

مالصدرا  قط در محتوا و ادلۀ عقلی و برهانی بین غزالی و صدرالمتألهین فاصلۀ بسیاری وجود دارد؛ ولی به
ی کرده ا  ست.به سبک و روش غزالی در جم  بین عقل و شرع، توجه داشته و از وی تأسم

سووته تشووریح کار دیگر غزالی در بحث حشر بیان جزئیات بیشتر اسووت. او حشوور مردمووان را در پوونج د
کند: مقربین، ممقوتین، مقبولین، مردودین و مترددین؛ که پس از نفخ صور و ازدحام مووردم در صووحرای می

کند به این باور ل می(. او بر اساس احادیثی که از پیامبر خاتم)ص( نق 3/488افتد)همان،  محشر اتفاق می
اترسیده که انسان (. 3/88(،  1386یوواء علوووم الوودین)شوووند)همو، احشووان محشووور میها بوور اسوواس نیم

صووورت همچنین، بر اساس روایات واردشده در باب تجسم اعمال معتقد است حشر جبوواران و متکبووران به
ا، حیوانووات و شوویاطین پووا بووه عرصووه ه(. پس از انسووان707وپا قرار دارند)همان، مورچه بوده و زیر دست

زمین محشر سفید، مسووطح و بوودون پسووتی و بلنوودی اند. گذارند، در حالی که سرشکسته و ذلیلمحشر می
-190ای که هیچ تفاوتی در آن نیست)همو، مکاشفة القلوووب المقوورب إلووی عووالم الغیوووب،  گونهبوده؛ به

191.) 
ت کار غزالی در اینجا و در تبیین حشر ا هووای عرفووانی و ین است که این موضوع خاص را به بحثاهمیم

اند تووا تب  او وارد بحووث شوودهین مباحث را گشوده است؛ متأخران نیز بهحکمی اضافه کرده و باب ورود به ا
 صدرالمتألهین رسید و او کار را به اوج خود رسانید.اینکه نوبت به 

 عربیابن .6.3
بن عربی معتقد است باید در شناخت و تبیین معاد از دانش انبیاء اسووتفاده کوورد؛ الدین  شیخ اکبر محیی

حسب ادلووۀ عقلووی بووه بحووث معوواد و بردن از وحی الهی و تنها بهه بدون بهره او در آثار خویش از کسانی ک 
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است به   اند؛ سزاوارگیرد که آنان که در پی اصالح و ن صح خویشاند، خرده میمسائل مربوط به آن پرداخته
در عربووی (. ابن4/451عربی، الفتوحات المکیة، سنت انبیاء عظام)ع( در باب معاد و حشر رجوع کنند)ابن

واق ، در بیشتر مباحث بین کشف و شهود، شریعت و عقل جم  کرده و این وجووه امتیوواز او از سووایر عرفوواء 
هووای خووود بووه آیووات و رو، در کتابدانوود؛ ازایووناست. او صحت مشاهدات را تنها مبتنی بر تأیید شوورع می

های او انداخت تا گذرا به نوشتهعنوان دلیل یا مؤید آورده است؛ کافی است نگاهی  روایات استناد کرده و به
 صحت مطلب فوق به دست آید.

انوود، حووق خووود را الدین فلسفۀ حشر را وجود رحمت الهی دانسته تا کسانی که در دنیا ستم دیدهمحیی
(. همچنین، به حشر اجسوواد و ارواح بوواور داشووته)همان، 19عربی،  عربی، مجموعه رسائل ابنبگیرند)ابن

دانوود)همان، ها و حشر سووایر مووردم را پووس از نفووخ صووور دوم میهنگام مرگ آنا به( و حشر عارفان ر158
قام جمووال (. او معتقد است حشر اجسام از دار تکلیف به دار انفعال و حشر ارواح از مقام جالل به م174

عربووی زمووین حشوور را بوور اسوواس روایتووی از پیووامبر گرامووی اسووالم)ص( سوورزمین (. ابن28اسووت)همان، 
 (.2/433کند)همان، ای در آنجا معنا می( و مکان قریب را صخره 2/386قدس دانسته)همان، المبیت

همووراه کنوویم عربی به انشاء نشئۀ آخوورت بوور »عجووب الووذنبن هنگامی که مطالب فوق را با اعتقاد ابن
ببرد،  جای آنکه ارض را در حشر به عرش درخواهیم یافت که شیخ اکبر حشر را در عالم طبیعت دانسته و به

ها گویند که از دنیووا بووه عرش را به فرش آورده است؛ زیرا عجب الذنب به آن چیزی از ابدان و اجساد انسان
نشووئۀ آخوورت بوور اسوواس آن ایجوواد خواهوود   جا مانده باشد؛ فاسد نخواهد شد و از بین هم نخواهد رفووت.

گونه تفسیر کرده اسووت کووه ا اینالدین ر(. صدرالمتألهین دیدگاه محیی4/455شد)همو، الفتوحات المکیة،  
، گویند)شوویرازی، مفوواتیح الغیووبعجب الذنب همان ماهیت است که جناب شوویخ بووه آن عووین ثابووت می

عربووی بارهووا عبووارتی را یرضی صاحبهن باشوود؛ زیوورا ابن رسد که این تفسیر »بما ال(؛ ولی به ذهن می605
هووا و . همچنین، عرفاء معتقدند عین ثابته قالبدارد بودن معاد و حشر  دنیایی و جسمانی  داللت برآورده که  

گوواه در ( و هیچ683قوابلی هستند که تجلیات ذاتی حضرت حق را دریافت کرده)آملووی، جووام  األسوورار،  
(. 685یابد آثار و احکام آنان است نووه خووود آنان)همووان،  کنند؛ آنچه ظهور مینمی  خارج بعینه ظهور پیدا

معنای حشر جسمانی آن هم با جسم دنیایی، به ماهیت یا چیزی یخ اکبر را که بهتوان سخن ش بنابراین، نمی
 دیگر حمل کنیم.

ن قدر کووه آنووان نیووز ای گذرا داشته است؛ همیعربی به حشر جمادات، وحوش و حیوانات هم اشارهابن
کند یی تقسیم میهاها را به دسته(. اما حشر در انسان2/410عربی،  عربی، تفسیر ابنشوند)ابنمحشور می

 اند از:که عبارت
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لووی1 مینو إأ رأ
جووْ وق  اْلم  سوو  ردن کووه بوور اسوواس ایوون آیووۀ شووریفه اسووت: »وو نو مو  . حشوور بوور سووبیل »وأ ن  هووو جو

ْردان)مریم:  حشر مخصوص مجرمین است.(. این نحوه از 86وأ
قووی2 ت  ر  اْلم  ْحشوو  ْحمنأ . حشر بر سبیل »وفدن کووه بوور اسوواس ایوون آیووۀ شووریفه اسووت: »یووْومو نو ی الوور  لووو نو إأ

ن)مریم: دا  فووْ انوود و بووه او هووم محشووور گویوود کووه متقووین از رحمان(. او دربووارۀ ایوون گووروه می85وو
معنای پرهیزکار، ترسان و هراسووان دانسووته کووه ا به(؛ زیرا متقی ر2/15عربی،  عربی، تفسیر ابنشوند)ابنمی

تعووالی کسووب کوورده متکبر و جباربودن حق سبب باورش به سری  الحساب، شدید العقاب،این صفات را به
کند تا از جباریت و قهاریت او در امان و رو، خداوند متعال هم او را به اسم رحمان محشور میاست؛ ازاین

ه فرموده است: »رحمته سبقت غضبهن)ترجمه: رحمت پروردگووار بوور غضووب او ایمن باشد. از اینجاست ک 
ش ایجاد کرده است نه به غضب و قهرش)همو، الفتوحات المکیة، پیشی گرفت(؛ در آغاز هم ما را به رحمت

(. البته او معتقد است که همۀ متقین در یک مرتبووه نیسووتند؛ آنووان کووه از گناهووان و رذائوول اخالقووی 1/269
اینان درجۀ اول تقوی را دارا بوده و حشرشان به اسم رحمان است؛ ولووی رحمووان در جنووت افعووال. دوراند،  

ه بووه آن رسوویده و مجووالی تجلیوواتی صووفاتی قوورار درجۀ دوم جنت صف  ات است که متقین در سیر الووی اللووم
 سوووی ذات الهووی اسووت کووه ایوون جایگوواه وفوود مکوورمینگیرند؛ پس از این و در آخرین درجووه، سوویر بهمی

(. مخلص کالم آنکه حشر بر سبیل وفد همووان حشوور در جنووت ذات و 2/15عربی،  است)همو، تفسیر ابن
 ست.فناء در ذات ا

ْم وو 3 ه  ن  رو ْحشوو  نو بووِّ و لو وو رو . حشوور همووراه شوویاطین کووه بوور اسوواس ایوون آیووۀ شووریفه اسووت: »فووو
ن)مریم: ینو یاطأ در دنیا گمووراه کوورده اسووت. ست که شیاطین آنان را  (. این همراهی مخصوص کسانی68الش 

ل، این محجوبانأ منحرف از اند؛ به همین دلیآنان نیز در انکار بعث و سایر اعتقادات از شیاطین تبعیت کرده
عربی، شوووند)ابنسبیل حق در دوری از نور و کدورت، با شیاطین تناسب پیدا کرده و با ایشان محشووور می

 (.2/13عربی،  تفسیر ابن
ْتن)التکویر:. حشر در صورت ح4 رو شووأ وش  ح  ح  ا اْلو  ذو (. 5یوانات که بر اساس این آیۀ شریفه است: »وو إأ

اند مانند حیوانووات محشووور شدن در شهوات دنیایی صفات حیوانی خود را پرورش دادهدلیل غرقآنان که به
اند و نبودهگاه در تالش برای ظهور انسانیت در وجود خود (؛ زیرا هیچ3/491،  1420شوند)ابن عربی،  می

 تنها این حیوانیت آنان است که به فعلیت رسیده و تقویت شده است.
هووای لیه مشربی نزدیووک، بلکووه عووین مشوورب عارفووان دارد و از بحثاز آنجا که صاحب حکمت متعا

 های فراوانی از آنووان دارد. درقولعارفان پیشین بهرۀ وافر برده است، سخنانش بسیار به آنان شبیه بوده و نقل
ا ویژه در مبحث حشر؛ برای نمونه، آنجوو ای پرداخته است، بهطور ویژه این میان به شیخ اکبر و نظریات او به
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اند حشوور که سخن از حشر نفوس حیوانی را مطرح کرده و معتقد شده حیواناتی که به مرتبووۀ خیووال نرسوویده
 (.255-9/249ازی، اسفار،  عربی نقل و تحلیل کرده است)شیرضمنی و تبعی دارند، چند صفحه از ابن

و این فووتح بوواب  همان طور که پیش از این بیان شد، غزالی در مسئلۀ حشر بحث را به جزئیات کشانده
توسط شیخ اکبر توس  یافته است و مالصدرا نیز راه آنان را ادامووه داد. از اینجاسووت کووه او در جلوود نهووم از 

کند؛ماننوود مواقووف حشوور، جزئیووات آن را مطوورح می  طور مفصل تبیین کرده است وحشر را به  اسفارکتاب  
 تجسم اعمال، حشر تبعی و استقاللی و... .

 
 اهای صدرنوآوری  .4

 های فلسفینوآوری .1.4
های فلسفی و فیلسوفان سلف خود، دربووارۀ حشوور مقصود ما این است که مالصدرا در مقایسه با بحث

صورت یووک مسووئلۀ ترین نوآوری او طرح مسئلۀ حشر بهگفت که مهمبتوان  چه نوآوری داشته است؟! شاید  
اند که این مسائل را فلسفی پرداختهفلسفی است؛ زیرا حکیمان پیشین از آن جهت به جزئیات معاد و حشر ن

هایی کووه توورین پرسووشرو، از جمله مهمدادند؛ ازاینو حکمی قلمداد نکرده و این امور را به شرع ارجاع می
های فلسووفی و حکمووی را دارد و اقبال داشته این است که آیا مسئلۀ »حشرن مالک بحثصدرا به آن توجه و 

که در آغاز مقاله بیان شد، او حشر را در حقیقت رجوع اشیاء به   شود؟ همان طوربحث فلسفی محسوب می
ۀ شود؛ زیرا این رجوع برخاسووته از نحوووداند که در این صورت از مسائل فلسفی محسوب میتعالی میحق

وجود اشیاء بوده که از احوال موجود مطلق است. در واق ، این نگاه او به مسئلۀ »حشرن و فلسووفی دانسووتنأ 
یی باعث شده تا راه را برای طرح و بیان تفصیلی آن در آثارش باز کند؛ از سوی دیگر، ارائۀ معنایی آن، از سو

ت و حشر همۀ موجودات یعنووی همووۀ عمیق و جدید از حشر است. بر این اساس، حشر یعنی وصول به غای
 موجودات در وجودأ جمعی علتأ خود جم  آیند.

ح جزئیات بیشتر از حشر است. البته فیلسوفان بزرگووی چووون نوآوری دیگر او در مقایسه با حکیمان طر
اند؛ بلکه حتی به برخووی از مسووائل مهووم و کلووی کووه در قوورآن تنها جزئیات را نگفتهشیخ الرئیس و فارابی نه

؛ 38اند؛ مانند حشر حیوانات که در قرآن به آن تصریح شده )األنعووام:ای نکردهربارۀ حشر آمده نیز، اشارهد
(. او خود به این نکتووه 17( و حشر موجودات مادون آنکه در قرآن به آن اشاره شده است)الفرقان:5التکویر:

د کرده است کووه حکموواء بووزرگ از اذعان دارد که در باب حشر غوامضی را ادراک و اسراری را کشف و شهو
 (.9/257اند)شیرازی، اسفار، اند، چه رسد آنانی که اسیرأ اوهام خویشدرکأ آن قاصر بوده

اش بووه حشوور و تبیووین آن نیووز شناسی فلسفی ایجاد کرد که دامنووهاثبات تجرد قوۀ خیال انقالبی در نفس
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توان نوآوری دیگوور ن مطلب شد. این را نیز میای به ایرسید؛ در بحث تبیین فلسفی مالصدرا از حشر اشاره
 ا توضیح دهد.مالصدرا دانست که مبتنی بر آن توانست بدون هیچ تکلفی حشر همۀ نفوس ر

 
 های عرفانینوآوری .2.4
داند، مبحووث توان ادعا کرد یکی از غوامضأ بحث حشر که مالصدرا خود را به کشف آن مفتخر میمی

شود و ایوون حکوویم متألووه عربی مشاهده میایی از این بحث در کالم ابنهحشر تبعی و استقاللی است. رگه
رو، ایوونپرداختووه شووده اسووت؛ ازام بوده و توسط مالصدرا نیز از او نقل کرده است؛ ولی صرفا  یک مسئلۀ خ

 هایش قرار داد.توان این را نیز جزء نوآوریمی
شان از کشف و شهود استفاده هایه آنان در بیشتر تبییننوآوری دیگر مالصدرا در مقایسه با عارفان اینک

شان مهم نبوده؛ چراکه هدف عارفان از برای اند برهان اقامه کنند؛ البته شاید برهانکرده و نخواسته یا نتواسته
سیروسلوک کشف شهود است نه اقامۀ برهان. صدرالمتألهین به این نکتووه اشوواره و اضووافه کوورده اسووت: در 

انوود و فقووط از رأی هستم؛ ولی برخالف ایشووان کووه اهوول ذوقمسائل حشر با ایشان )صوفیه( هم  بسیاری از
کنیم)همووان، بر آن اعتماد و تکیۀ کاموول نمیجز  برهان هم بهره برده و    اند، ما ازکشف و شهود استفاده کرده

هووای بنیووادین بووین مکتووب تکنیمن، از تفاو(. جملۀ پایانی یعنی »جز بر آن اعتماد و تکیۀ کامل نمووی234
 صدرایی است.حکمت متعالیه یا عرفان صدرایی با تصوف یا عرفان پیش

مسلک خود به معاد و حشر پرداخته و این مسووئلۀ یشینیان عارف الدین بن عربی با اینکه بیش از پمحیی
رده یووا مهم و ضروری را از جهات مختلف واکاوی کرده؛ ولووی برخووی مسووائل مربوووط بووه آن را مطوورح نکوو 

صووورت حیوووان هایی کووه در قیامووت بهاجمال بیان کرده است؛ برای نمونه، به حشر حیوانووات یووا انسووانبه
گذرا کرده؛ ولی توضیح بیشتری دربارۀ آن نداده است یا اینکووه مواقووف حشوور را   ایشوند، اشارهمحشور می

عنوان مواقووف قیامووت یووا حتی تحووت کامل و منسجم در یکجا نگفته؛ بلکه در آثار خود پراکنده بیان کرده و
 مواقف حشر هم تبیین نکرده است.

اینکه برخالف عارفان که حشر   تحول دیگری که در این زمینه به دستان صدرالدین شیرازی تحقق یافت
اند، مالصدرا عبارت دیگر، محشر عرشیان را در فرش ترسیم کردهاند و بهرا مادی و روی زمین توصیف کرده

نیان را به عرش برده و به این باور رسیده است که حشر در حقیقت ارتقوواء وجووودی و صووعود بووه زمین و زمی
 اش توانسته این تحول را رقم بزند.فیوسیلۀ مبانی فلسعالم باالتر است. او به

 
 نتیجه
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ها کنکاش شده، بحث معاد و حشوور یکی از مسائل مهم و اساسی که در همۀ ادوار فکر و اندیشۀ انسان
. اندیشمندان در طول تاریخ از آن غافل نبوده و در این میان، فالسفه و عرفاء اسالمی بیش از دیگران به است

کوودام ماننوود انوود؛ ولووی هیچخووور مبووانی خووویش از معوواد و حشوور سووخن گفتهاین مهووم پرداختووه و بووه فرا
کووه گووویی تمووام انصدرالمتألهین زوایای آن را بررسی نکرده و بووه تبیووین آن کموور همووت نبسووته اسووت؛ چن

توووان از تحقیووق حاضوور ای کووه میاش مقدمۀ مبحث معاد و حشر است. نخسووتین نتیجووههای فلسفهبحث
 النوع است.ت حشر از دیدگاه صدرالمتألهین وصول به غایت و فناء در ربگرفت این است که حقیق 

تر شووده و تووأثیر و جوودیتر با پیشرفت و گسترش فلسفۀ اسالمی، نگاه به مسئلۀ معاد و حشر نیز عمیووق
شدن جزئیات قیامووت کند. دومین نتیجه این است که روشنمبانی فکری در تبیین آن خودنمایی بیشتری می

پووذیر اسووت و طور خاص با تبیین دقیق و چینش صحیح مبانی فلسفی و عرفانی امکانام و حشر بهطور عبه
شمار آورد و آن را به نکووویی تبیووین کنوود. سووومین   مالصدرا با این روش توانسته حشر را از مسائل فلسفه به

هووا در های آندیوودگاهنتیجه این است که مبانی و اصول فکری فیلسوفان و عارفان پیشین و همچنووین، آراء و  
باب حشر در ارائۀ نظریات جدید کمک وافر به صدرالمتألهین کرده است؛ مانند اینکووه آنووان حشوور را دارای 

 رخی نیز به تجرد قوۀ خیال باور داشتند.دانستند و بمراتبی می
اتخاذ شود های دینی نیز همین روش در سایر مسائل و آوردگاهکه نجا  آتا  پیشنهاد این پژوهش این است  

 ها، جواب مناسب و عقالنی داده شود. تا ضمن تبیین عقالنی آنان به سؤاالت و شبهات آن
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