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على نصيرى
دانشيار دانشگاه علم و صنعت ايران

چكيده
ى است كـه دره هاى بنام شيعه در سده دهم هجـرصدر المتالهين از جمله چـهـر

انسنگ و انديشه هاى بلندى است.اى آثار گرم اسالمى دارمينه هاى مختل% علوز
٦آن الكريم» است كه درآن،كتاب «تفسير القرمينه تفسير قرمهم ترين اثر او در ز

ف انديشى او درل الكافى» نشان گر ژرح اصوجلد منتشر شده است.كتاب «شر
جال است.اعد علم ر،شناخت مبانى فقه الحديث و قو(ع)مينه احاديث اهل بيتز

ان بهترين منبع شناختن به عنوچنان كه كتاب «االسفار االربعه» او از آغاز تا كنو
اجه به اين كه مالصدرهست.با توده وان بوجه انديش ورد توحكمت متعاليه مور

ه ازال همارفته است،اين سوآن راغ آيات قربا ذهنى انباشته از مبانى فلسفى به سر
انسته در تفسير آياتده و هست كه آيا او توح بوى مدافعان يا مخالفان او مطرسو
ان تحميل مبانى فلسفى مـدالـيـل آيـات رهاند و بدوا از عاليق فلسفـى بـه رد رخو

ا درض هاى فلسفـى ران پيش فرخى ديگر از مفسـربه دست دهد يا آن كه بسان بـر
تفسير آيات دخالت داده است؟

داخته و نشان داده كهسش ها پـرسى و پاسخ به اين پرنده در اين مقاله به بـررنگار
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ى ازالمتالهين در عين تاكيد بر ضع% و ناكار آمدى فلسفه در تبيين بسيـارصدر 
دهآن هم چنان به مبانى فلسفى پايبنـد بـودر تفسير آيات قـرمباحث دين شناسـى،

ى بسى او كارض هاى فلسفى در تفسير آيات از سواثبات عدم دخالت پيش فرو
ار و مشكل است.دشو

خى از مباحث پر چالش فلسفىه دست يابيم،برد در اين باراى آن كه به هدف خوبر
ا وا با تكيه به تفسـيـر مـالصـدران در جهنـم رد كافـرنظير معاد جسمـانـى و خـلـو

ار داده ايم.ى قركاود بازانديشه هاى فلسفى او مور
دض هاى فلسفى،معاد جسمانى،خـلـوا،پيش فـرتفسير مالصـدره�ها:اژكليـد و

اهين اثبات صانع.بران،كافر

آند عاشقانه به قرا و�رويكرمال صدر
خى ازالمتالهين در مقدمـه بـرد صـدران و نيز بنابه تصريـح خـوبه اذعان صاحب نظـر

شدن در كتاب هاطه ورغل و غود پس از ساليان متمادى توآثار،او در دهه آخر حيات خو
لـت وان عزاندن دورد و نيز پس از گذرمسلمان پيش از خوو گفتار فالسفه مسلمان و غيـر

رياضت هاى شاق،با تمام جان به اين حقيقت دست يافت كه فلسفه و تفكر عقالنى اگر
د.فلسفهگز قادر نيست عشق و شور و شيدايى پديد آورد هراه مى آورگاهى به همرعلم و آ

گز قادرا هرّد امن مى شوهنمـوند را به اثبات و شناخت خـداول تنها انسان رو حيات معقـو
دنن بر اين تفكر فلسفى در باز كرساند.افزوا به مقام صحو و فناء فى الله برنيست كه او ر

گه حيات پس از مرت و بويژه شناخت حقيقت عالم ملكوى درباره هاى فكرى از گرشمار
ـ عاجز است.و اين گذشته از خطاهايىـ چنان كه صدر المتالهين مكرر بر آن تأكيد مى كند 

اهالمتالهين بسان مسافر راه يافته است. صدرحى راست كه در فلسفه بخاطر عدم تكيه به و
حىانه وكرا برد رانجام با عنايت الهى ناگهان خـوده اى در بيابان حقيقت جويى،سرگم كر

آنكامدى فلسفه،به تفسير قران است كه در كنار اذعان به نـارست در اين دوريافت.و در
آن نبايد از جذبهد عاشقانه به قرداخت.در تحليل اين رويكرل كافى پرايات اصوح روو شر

ى ازى كه بسـيـارشيد.دلكش و جـذبـه ظـاهـرآن چشـم پـوى و باطنـى قـرو دلكشى ظـاهـر
ى بالشر حتى اروپاييان ناآشناىل رژ و به قو١آن انداخته در دامن قرا يك سرشناسان رخاور
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٢ند.ار داربه عربى تحت تأثير آن قر

ت آناناى زيباى تـالوانيم كه گاه آبكش ها با شـنـيـدن آو نيز مى خـو(ع)ه ائمه در سيـر
ند،ساعت ها بـر درجه سنگينى آن شـوى متوّند يا حتمين به گـذارش بر زبى آن كه بار از دو

٣ا مى دادند.ش فرت شان گوده و به تالونگ كرخانه شان در

دهالمتالهين كه سال ها دل به فلسـفـه سـپـرن صدراما جذبه و شيدايى كسانى هـم چـو
مسلمانفان مسلمان و غيرشتار فيلسواندن گفتار و نوا به شنيدن و خوالنى رى بس طوو عمر

ىاز خستگى و تشنگى جان كاه و نيافتن آب حيات در اين آثار،روده و آن گاه با ابرف كرصر
ان با دلبستگىجه نمى توعى ديگر است كه به هيچ وده از نوآن و شفاى دل ها آورى قربر سو

د.دم مقايسه كرم مرو شيدايى عمو
سشه چه مى گويد.آن گاه به اين پراين بارد درا خوم است ببينيم مالصدرنخست الز

ده است.ى آورگشتى روا او به چنين بازپاسخ دهيم كه چر
ى در آغاز تفسيـرترت آشكار و به صور٤ه سجدهصدر المتألهين در آغاز تفسير سـور

اقعه چنين مى گويد:كه وه مبارسور
سى داشتم و به شدت به مطالعـه كـتـبان به بحث و بـرراودر گذشته اشتغـال فـر

ختها كسى يافتم [كه دانش اندود رداختم،تا آن جا كه خوفالسفه صاحب نظر مى پر
د نگريستم دريافتمتم باز شد و به حال خواست].اما هنگامى كه اندكى چشم بصير

اهت الهى از صفات امكانـىط به مبدأ و نـزه هاى مربـوى از آموزچه مقـداركه گر
م حقيقىده،اما با اين حال از علوا به ك% آورثى و بخشى از احكام معاد رو حدو

جدان دست يافتنى است و در كتاب و سنت  منعكسق و وو حقايق عينى كه تنها با ذو
ند،شناخت اسماءن:شناخت خداوه هايى هم چوه هستم.آموزى و بى بهريافته عار

فت نفس و حاالت آن اعم از قبران و معرو صفات او و كتاب هاى آسمانى و پيامبر
ى ديگر كه حقيقـت آناط و بهشت و جهنم و امـوران و صرو بعث و حساب و ميـز

تنها با تعليم الهى دست يافتنى است …و به يقين دريافتم كه اين حقايق ايمانى جز
ى ازه گيرى هاى دنيا و  كنـاراسته ساختن دل از ناپـايـدارا و پيـربا تصفيه دل از هـو

هان باريك انديشان و تدبر در آيات الهى و  حديث پيـامـبـره برهان انسانى بويـژبر
٥…بدست نمى آيد.(ع) و اهل بيت 
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اىده كه فلسفه و مباحث فلسفى برالمتالهين بر اين نكته پاى فشـردر اين گفتار صدر
اىشار برآمد و ناكافى است و تنها منبـع سـرف دينى ناكـارى از معـاردست يافتن به بسيـار

آن و سنت است.او در جايى ديگـر ازت باطن،قرن بر طهـارد افزودستيابى به اين مقصـو
دن صدور چنين جمالتى اززبانكرد چنان به فالسفه و نيز متكلمان تاخته كه باورتفسير خو

ار مى نمايد.او در ذيل آيه:انه فلسفه و بنيان گذار حكمت متعاليه بسيار سخت و دشواسطو
ا اگر؛پس چر)٨٧و٥٦/٨٦اقعـه،(الو»نها إن كنتم صادقيـنجعـوتر*ال إن كنتم غير مدينـيـنفلو«

ده است:دانيد؟چنين آورا بر نمى گرح ] راست مى گوييد،[روا مى مانيد،اگر رشما بى جز
شنانى و ديدگاه هـاى روا كه با عقل هاى نـوران آنان ر و دنباله رو  (ع)ا اهل بيـتچر

ده اند،ى او انابه  آورده و  به سوا پيمواه خدا رسانده و  را به سامان رتشان ردنيا و  آخر
ىأى فالسفه پيـروده از راه كسى كه إنابـه آورى از رها ساخته اى و  به جاى پيـرور

 از معادن(ص)اهنمايى پيامبر ايت با هدايت و رار و قومى كنى!اگر با بكار بستن ابز
داهد كران خوم از عمق جانت فورا پى جويى كنى،آب هاى علودت حقايق رجوو

اهىاه خوالم غيـب رتت به عواهد شد و با اشعه بصـيـرده خوو چشم عقلت گشـو
ا مشاهدهار [نعمت] رتت بهشت و جهنم و جهان عذاب و قريافت،و با چشم بصير

»نو�فى أنفـسـكـم أفـالتـبـصـروده اسـت:«مـونـد فـرد،چنـانـكـه خـداواهـى كـرخـو
فتن در درياهـاىا در فرو رشان ر؛آيا نمى دانى كه فالسفه عـمـر)٥١/٢١(الذاريات،

ك در بيابان هـاىق شده و در سلوفته و عقل شان در اين درياهـا غـرافكار بربـاد ر
دان مانده و سير انديشه شان در منتهاى جهانگران و سرديدگاه ها[ى اين و آن ] حير
ش شان از عالم ظلمات به چشمهفته است و شعاع نگرملك و شهادت پايان پذير

اه نيافت و بذر انديشه شاند  ـ رگز نمى ميرشد هرحيات يقين ـ كه هر كس از آن نو
ا اى عاقل چه شده است كه به اينماند …پس تو ردر تنگناى عالم دنيا از حيات باز

ااحد» و كلمـه ر عن الـوّاحد اليصـدر االن شده اى كه «الـوسخن [فالسفه]مفـتـو
دى مى ديدى كه هر اسمى نشانهتحري% مى كنى!چه،اگر به علم اسماء آشنا بـو

ه هاى آسمان كه نشان مى دهد هر يك حاملاى تو بسان ستارنى است برهنموو ر
د تو علت هاديعت نهاده شده است و نزل در آن به وى است و حقيقت علت معلوّسر

دت جالل اسماء و  صفات انـعـكـاسجول ها بسيار مى شـد و در آيـيـنـه وو معلـو
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اع و اعدادد صدور انـوجوحدت در افاضه و ايجاد با ومى يافت بى آن كه قاعـده و
انى شدهمدى ارزلى سرد ازهم مى شكست.پس اين علم كه از گنجينه هاى جودر

شاندان شياطين و انديشه هاى سخي% كجا!پـس خـوخاسته از فرزكجا و علم بـر
دن مى نهندل و امامان گرسوبه حال اهل شريعت و  دين كه به نقل و اطاعت خدا و ر

ان شان تنها به عقل هايشان بسنده مى كنند و تنها هر آن چه با …و فالسفه و همفكر
ارا انكار مى كنند و انواى آن رند و ورل عقلى شان دريافته اند،مى پذيرمبانى و اصو

ا اثباتند.پس هر كس فلك راليت نمى گيرت و وا از مشكات نبوحقائق اشياء ر
اال است.چرّا انكار كند بسان اعور دجل را اثبات و منقول را انكار و معقوو ملك ر

د اثبات نمى كند؟جوحسب هر موا برا هر دو عالم رد؟و چراو با دو چشم نمى نگر
ع عقل ظاهر و عقلا شرع جمع نمى كند؟ زيرل و عقل و شرل و منقوا ميان معقوو چر

٦ع باطن است ….شر

ان دلبستگىنده نكات مهمى است كه نشان مى دهد ميزگيرالمتالهين در برگفتار صدر
انه نسبت به فلسفه و در كنار آن نسبت به كتاب و سنت تا چه پايه است و دراين متفكر فرز

ى مى داند.ا ضروراهى ردن چه رد با عقل و نقل پيموخوربر
ه كنيم:خى از اين نكات اشاردر اين جا مناسب است به بر

فتالمتالهين به كتاب و سنت پس از آن انجام گرد عميق و همه جانبه صدررويكر.١
سىف مطالعات و تحقيقـات فـلـسـفـى و بـررا صرد ركه او ساليانى متمـادى از عـمـر خـو

د.ش هاى فالسفه كرنگر
المتالهين دچار كاستى هاى ذيل است:فلسفه و مباحث فلسفى از نگاه صدر.٢
ا بهم رامش الزاند آرف،نمى توى صرن فلسفه بر استدالل ها و مبانى نـظـرچو.٢ ـ ١

ش نشدن آتش اشتـيـاق درافر و خـامـود.اذعان به تشنـگـى وانـى داران آدمى ارزح و رورو
ت نقل شده ازاجعه به كتب و نگاشته هاى فلسفه كه در عباردستيابى به حقيقت پس از مر

د.عا دارّا انعكاس يافت،حكايت از اين ادمالصدر
ف الهى ـ كه درفلسفه و مباحث فلسفى از دست يافتن به حقايق و كنـه مـعـار.٢ ـ ٢

ان ناتو٧د،لى» و «حكمت» و «متافيزيـك» يـاد مـى شـوان «فلسـفـه اوفلسفه از آن با عـنـو
د از آن دست يابد.به ديـن سـانشه هايى مـحـدواست.هر چند ممكن است تنـهـا بـه گـو
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ان به سه مبحث عمده در الهيات يعنىالمتالهين اذعان مى كند كه با كمك فلسفه نمى توصدر
اه يافتهف بدان را كه فيلسوشناسى،و معادشناسى دست يافت.و آنچه رهبرخداشناسى،ر

إن�يت اسـت.«ّف فاقد حجست.ظن و گمانى كه در شناخت معـار و  گمان اوّاز سر ظن
).٢٨/٥٣(النجم،»  شيئاّ ال يغنى من الحقّّن الظّ و�إنّّنالظّن إالبعوّيت

المتالهين دواز ناكام ماندن فلسفه از كش% حقايق آن جهانى از نگـاه صـدرر.٢ ـ ٣
چيز است:
اچنگ عقلت و غيب است فرط به جهان ملكوتى كه مربوف الهوحقيقت معارال@:
ار مناسبىد چنين حقايقى ابزجواى اثبات ونمى آيد،هر چند ممكن است فلسفه برو فلسفه در

دن چشم باطن و  نيز كمـككرا بر تهذيب نفس و بـازسته مالصدرباشد.به دين جهت پيـو
د.از اين جهتت پاى مى فشرالم ملكواى دست يابى به حقايق عوفتن از كتاب و سنت برگر

است با كسانى كه مى گويند:المتالهين هم آوصدر
دپـاى استـدالليـان چـوبيـن بو

دپاى چوبين سخت بى تمكين بو
ت وفتار ساخته و دچار حـيـرد گرا در تنگناى عالم ملـك و شـهـود رفالسفه خـوب:

ندگانش يعنى فلسفه،رون بر ضع% متد و روشن تر افزوت رودانى شده اند.به عبارگر سر
دناه و كافى بودن اين رش يعنى فالسفه نيز به اشتباه بر كامـل بـوان اين روفداراه و طراين ر

مغانى به باران ارد و ديگراى خودانى برگرده و در نتيجه جز سرهان عقلى پاى فشرعقل و بر
ىدن عقل و اعالم بى نيازالمتالهين از فالسفه بخاطر بسنده شمرهش صدرده اند.نكونياور

عاست.ّاليت نشانگر مدت و واز مشكات هدايت نبو
دهت مخال% انديشه جدايى عقل از نقل و فلسفه از دين بوّالمتألهين به شدصدر.٣

خاستهند،به مخالفت برى عقل از كتاب و سنت تأكيد مى ورزو با فالسفه اى كه بر بى نياز
ال اعور مى داند كه تنها با يك چـشـم بـه حـقـايـق ّا به سـان دجاست.او چنين كـسـانـى ر

انا در نياز عقل به نقل و فلسفه به كتاب و سنت مـى تـوالمتالهين رهان صدرند.بـرمى نگر
تى قابلتى و الهود و غيب،ناسوت،شهوه ملك و ملكود:حقايق به دو حوزچنين تقرير كر
د حقايقجوتى و نيز در اثبات ودى و ناسوچه عقل در تبيين حقايق ملكى،شهوتقسيم اند.گر

ان است.ازتى ناتوآمد است،اما در تبيين ماهيت حقايق الهوتى كارتى،غيبى و الهوملكو
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ناپذيـرف گريـزه معـاراى دستيابى به ايـن حـوزاين رو نياز به نقل يعنى كـتـاب و سـنـت بـر
احد ال يصدر االاست.بدين خاطر او از اثبات فلك و انكار ملك و نيز از تبيين قاعده «الو

تده دانستن آن نسبت به عالم الهوت است و گستر كه تنها ناظر به عالم ناسو٨احد»عن الو
ت كه به معناى فقدان شناخت صحيح از اسماء و صفات الهى است،گله مى كند.و ملكو

تا از ظلمات تنگ عالم ملـك و نـاسـود رصيه مى كند كه خـو به اين دست از فالسفـه تـو
اه يابند.ت رت و الهوفتن از كتاب و سنت به عالم ملكوه گرهانده و با تهذيب باطن و با بهرر

املتالهينجايگاه فلسفه و�فالسفه از نگاه صدر
المتالهين نسبت به مدعيان فلسفه يا به تعبير او«متفلسفه»خى انتقادها كه صدرغم بربه ر

فىى از مشكالت معارآيى فلسفه در حل بسيارد،و از عدم كارش هاى آنان دارخى از لغزيا بر
اماده،ى از فالسفه به كتاب و سنت گله  كره در معادشناسى و نيز از عدم پاى بندى شماربه ويژ

د او ازده و خوان آن دفاع كرهر حقيقى فلسفه و از بنيان گذاردر كنار همه اين نقدها از جو
نى شناخته شده است.ان كنود تا دورجسته ترين فالسفه عصر خوبر

ا منطبق باده و ديدگاه هاى آنان ر از فالسفه دفاع كرًش گاهاالمتالهين در تفسيـرصدر
ده است:م عقلى و فلسفه چنين آورافت علوان مثال در بحث شرآن دانسته است.به عنوقر

])٢١/٢ة،(البقر»ذى خلقكـم�…ّكم الّا رباس اعبدوّها النّيـا أياز اين كه در اين آيه:[«
د صانع سخن به مـيـان آمـده…جودگار از داليـل ومان به عبادت پـرورپس از فـر

هانه گذر برند نيست مگر از راى شناخت خداواهى بـرد كه رداشت كران برمى تو
ّهله و حشويّهى از معطليه …و گرواهيـن اوو استالل و تفكر در مبادى مطالب و بر

اى كسباهين براع برار داده و مى گويند:ـ اشتغال به انـود نقد قـرا موره راين شيو
ا از اساس منكر شده و گمان مى كنند كههى اين علم ريقين بدعت است.ـ و گرو

٩فت.انسان تنها به عمل مكل% است نه معر

م عقلى مى گويد:من در كتاب «كسرالمتالهين در پاسخ به شبهه عدم نياز به علوصدر
ت مختصر هشت دليلط از آن پاسخ گفته ام.آنگاه به صوراصنام الجاهليه» به طور مبسو

١٠ائه مى كند.م عقلى ارافت و اهميت علوت بلكه شربر ضرور
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د:و در پايان چنين نتيجه مى گير
انف همه پيامبرم عقلى و استداللى]حرداختن به علوفه [ پرپس ثابت شد كه اين حر

د كند يا كافر است يا جاهل … و ثابت شداراست و هر كه در آن خدشه و (ع)و انبياء 
١١م است  …اع علوترين دانش در ميان انوفت الهى شري% ترين و بركه معر

سختانه و با چنين دفاع سر١٢او آنگاه به تفصيل از شبهات مخالفان پاسخ گفته است.
المتالهيند صدران دريافت كه فلسفه از جايگاه بلندى نزم عقلى و بالطبع فلسفه مى تواز علو

كمّا لعله كثيرّا اللو�اذكرون آيه:«امود پيردار است.او هم چنين در بخشى از مباحث خوخوربر
ده است: چنين آور)١٠/٦٢ (الجمعة،»نتفلحو

فا به عهد الهى و عمل به مقتضاى ايـنم هيچ يك از انسان هـا در ومن گمان ندار
سيدهه رّف باللمت بر آن به پاى حكماء عارند و مداوانى ياد خداواوصيه در باب فرتو

ا بسيار ياد مى كنند و آنان اند مصداق ايـن آيـه:ند را اينان اند كه خداوباشند،زيـر
اتمـوّن فى خلق الـسـروّدا و�على جنوبهـم و�يـتـفـكه قياما و�قـعـوّن اللذين يـذكـروّال«

»ـهّا لـلّ حـبّا أشدذين آمـنـوّو�ال و مصـداق ايـن آيـه انـد:«)١٩١/٣ان،(آل عمـر»ضو�االر
هايى غيران به مقتضاى مشاغل علمى و عملى شان به كارا ديگرزير) ١٦٥/٢ة،(البقر

انينعايت قول اند.مثال بيشتر اهتمام عالم نحو حفظ و راز آيات و افعال الهى مشغو
كاتد ….و همت منجم در تمام عمر حرا اين امر بر طبعش غلبه دارنحو است؛زير

ا مى داند و مسائل آنع فقه رگان  … است … و نيز فقيه كه فروافالك و تقويم ستار
شكافىه استنباطات دقيق و تفريع احتماالت بعيد موجود او حاضر است و در ونز

١٣د….ان فايق آيد و مشار بالبنان شوشد تا بر اقرمى كند  … و مى كو

فان چنين مى گويد:ش و جايگاه فلسفه و نيز عره ارزاو سپس دربار
اله حقد مطلق وجوع علم و ماده صناعتش موضواما حكيم الهى و عالم ربانى مو

حيد و تقديساى كش% از تودن همت برش به حق و جمع كراست.پس تمام عمر
ند اشتغـال فت صفات و اسماء و آيـات خـداوصفات و احكام افعال الهى و مـعـر

دار از دوخورست و او برند و ذكر نعمت هـاى اود.پس كار او تنها ذكر خـداودار
١٤انى است «علم مبدأ و علم معاد …».علم شري% نور

جيح دادها بر همه دانش ها ترفان رالمتالهين فلسفه و عردر اين كه در اين گفتار،صدر
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ديدى نيست.ف است،ترف و از عالم ربانى عارد او از حكيم الهى فيلسوو در اين كه مقصو
ع علمضوع اين دو دسته از عالمان داده است.موضواه تعريفى است كه او از موبهترين گو

١٥ع فلسفه استضود مطلق موجود مطلق دانسته و نيك مى دانيم كه موجوا موحكيم الهى ر

١٦فان اسـت.ع عرضوشن است كه اين امـر مـوه دانستـه و روّا اللع عالم ربانـى رضـوو مو

هى كه شادمـان و د تصريح مى كند تنهـا گـروالمتالهين در جاى ديگر از تفسـيـر خـوصدر
١٧فاى الهى و حكيمان ربانى اند.ند هستند عرت خداوفت الهى و ملكومست از معرسر

ان آن نيز گاه ستايشالمتالهين در كنار تمجيد و ستايش از فلسفه،از بنيان گذارصدر
ـ كه از زان معلم اوسطو به عنومى كند.او از ار خته ـائيان آموّا به مشن فلسفه رد تاكنومان خول 

ط نفس»در تمجيد ازم«هبوه مفهوسطو دربارى از ارد گفتار و در ضمن ياد كر١٨ ياد مى كند
ده است:او چنين آور

سطاطايس همان كسى است كه از نام و صفت او در شريعت تمجيد شده و حتىار
شگاردم روزد كه مران بود:«يكى از پيامبرموه اش فرنقل شده كه دربار(ص) از پيامبر 

ايت ديگرسطاطاليس اين امت»و در رود:«اى ارموفر (ع) ا نشناختند».و به علىاو ر
نين اين امتى».و نيزالقرسطاطاليس و ذود:«اى على تو ارموت فرخطاب به آن حضر

د:موده شد،پيامبر فرسطو برى در مجلس پيامبر نام ارايت ديگر آمده كه روزدر رو
١٩د».ى مى كرا مى شناخت و از دينم پيروده ام رد آنچه من آورنده مى بو«اگر او ز

در فصـلـى تـحـت)٣٣/٢ة،(البـقـر» قال يا آدم أنبـئـهـم بـأسـمـائـهـم�…و نيـز در ذيـل آيـه:«
اق كهسطو و بيان مكاشفاتى از شيخ اشـران:«الحكمة و الحكيم» ضمن تمجيـد از ارعنو

 مى گويد:٢٠فته،سطو گرا از ارد ردر آن پاسخ مشكالت علمى خو
صي%سطاطاليس يكى از كسانى است كه به حكمت،فضل و تعليم توبدان كه ار

ن الهى و سه استـاد الـهـى سطو و استادش افـالطـوشده اند و آنان پنـج تـن انـد:ار
ار حكمـت درس و انباذقلس كه با تالش آنان انـواط،فيثاغورن يعنى سقـرافالطو

مانى عالم و ث زحيد و حدوان قديم در جهان منتشر شد،آنان همه قائل به تودور
٢١دند.حانى انسان ها بومعاد جسمانى و رو

دالمتالهين مشهوصدرتاسر تفسيرنگ فلسفى در سرى رش ستايش آميزبخاطر چنين نگر
هى از فالسفه،د ديدگاه هاى فلسفى گروالمتألهين در كنار ياد كراست.بر اين اساس صدر
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اىان مثال برفى مى كند.به عنوآن معرا منطبق با مداليل آيات قرخى از ديدگاه هاى فلسفى ربر
ده است:طن طبيعت مادى چنين آورط عقل انسانى و نفس آدمى از عالم قدس به موتأييد هبو

فت ربوبيتجيا» كه به معناى معرلود به نام «اثوف خوسطاطاليس در كتاب معروار
ت انسان پيش از ايـنده كه نشان مى دهـد صـوراتى آوراست،تصريحات و اشـار

د مادىجوتر و شري% تر از ايـن وتى برى و مادى عالم عقلى بـه صـورّجهان حـس
٢٢د داشته است.جوو ظلمانى و

سطو در بـاب  و مدعى است:گفـتـار ار٢٣ا نقل مى كنـداتى از اين كتـاب رآنگاه عبـار
عة و�الال مقطـو*ة�فاكهة كـثـيـر و نيز در ذيل آيـه:«٢٤آن است.نشئات سه گانه مـطـابـق قـر

ه هاى اصحاب يمين باآن از ميوا قرجيه اين مطلب كه چر در تو)٣٣و٥٦/٣٢اقعة،(الو» عةممنو
ده است،مى گويد:صيفى نياوره هاى مقربين چنين توصي% ميوده اما در توت ياد كرص% كثرو

حدتبين عالم وّحالى كه عالم مقرت و مقدار است درا عالم اصحاب يمين،عالم صورزير
ج از امتداد و ال امتداده و خارّت عددياتر از كثـراهر فرد و جوو جمعيت و عالم معانى مجر

دمان و مكان مجرا آنان از زاسته از انقطاع و ال انقطاع است.زيرار و پيرار و ال استمرو استمر
٢٥استه هستند ….ث پيرد و حدوّو از تجد

٢٦ا شاهد اين تفسير دانسته است.فة الربوبيه] رجيا» [معرلوسطو در كتاب «اثوآنگاه گفتار ار

 در تبيين)٤٠و٥٦/٣٩اقعه،(الو»ة من االخرينّو�ثل*لينّة من االوّثلهم چنين در تفسير آيه:«
ده و به تدريج پله هاى تكامل و تعالىاه حق بواين نكته كه انسان ها از آغاز بعثت آدم دنبال ر

دى كمال به آخرين حد خوقى به سواين تر (ص) ان ت به خاتم پيامبرسيدن نبوده اند و با را پيمور
ايىان عقل  گراى اين دورد كه معتقد اسـت:«در ورسطو شاهد مى آوراز گفتار ار٢٧سيدهر

٢٨د.اهد بوايى خوان ديگر عقل گردور

صدر املتالهين و تفسير فلسفى آيات
المتالهين انعكاس يافتـه،ع مباحث فلسفى كه در تفسير صـدرت و تنوجه به كثـرباتو

ا در دو بخش:خداشناسى و معادشناسى منعكسشه هايى از تفسير فلسفى و كالمى او رگو
ده خداشناسى و بحث از اثبات صانع و شناخت اسماء و مى سازيم.از ميان مباحث گستر

دا مورد و معاد جسمانى رگزيده و در مبحث معادشناسى دو بحث مهم:خلوا برصفات ر
ار مى دهيم.سى قربرر
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مبحث نخست:خداشناسى
يقينّهان صدى برتراهين اثبات صانع و�بربر

اهين عقلى و نقلى اثبات صانع به طـوردر كتاب هاى فلسفى و نيز منابع كالمى از بـر
ارسى قرد برراهين مورآيى و مقدمات هر يك از ايـن بـران كارد و ميزط بحث مى شـومبسو

هاين باره در جلد ششم اسفار به تفصيل درد بويژالمتالهين در آثار فلسفى خو صدر٢٩د.مى گير
سخن گفته و آنچه در تفسير او منعكس شده بخش هاى اندكى از اين مباحث است.او در

ا كهتان ردگاردم پرور؛اى مر)٢١/٢ة،(البقر»ذى خلقكمّكم الّا رباس اعبدوّها النّيا أيذيل آيه:«
ده است:ا آفريده،عبادت كنيد؛چنين آورشمار

ند از طريق غير او يا به امكاند خداوجواه اثبات وشن شده كه رم عقلى رودر علو
اض،اهر است  يا اعرد جوجوع آنها و هر يك از اينها يا از وث يا مجمواست يا حدو

اآن هر شش طريق راه است نه بيشتر و قرند شش رد خداوجواههاى اثبات وپس ر
د:داردربر

ّهه و�اللّاء إلى اللاس أنتم الفقرّها النّيا أيد آيه:«ه داراه اشارات،به اين ر.امكان ذو١
همّفإن:« (ع)اهيمند در حكايت از ابرو سخن خداو).١٥/٣٥(فاطر،» الحميدّهو الغنى

.)٧٧/٢٦اء،(الشعر» العالمينّب رّ لى إالّعدو
)١/٦(االنعـام،»ضات و�االرموّخلق السنظير آيـه:«.استدالل به امكان صـفـات؛٢

.)٢١/٢ة،(البقر»ماء بناءّاشا و�السض فرذى جعل لكم االرّالد بحث:«و آيه مور
 به اين طريق)٧٦/٦(االنعام،» االفلينّال أحب آيه:«ث اجسام؛.استدالل به حدو٣

ناظر است.
ديكتر است.ايندم نزاى فهم هاى مراه برو اين راض؛ث اعر.استدالل به حدو٥و٤
هاه به داليل آفاقى و انفسى ناظر است و كتب الهى بيشتر از اين دو دسته داليل بهرر

اتث حاالت انسان و تغييرفته اند.بر اين اساس هر آنچه در آيات الهى از حدوگر
ذى خلقكـم وّالط به داليل انفسى است.نظير آيـه:«فته مربـوى آن سخن راراطو

مين سخن گفته،ناظرضاع آسمان و زات اوه تغيير» و هر آنچه دربارذين من قبلكمّ�ال
دم قابلاى مرا برفته زيره گرهان بهرآن بيشتر از اين دو بربه داليل آفاقى است …و قر

٣٠ى تر است ….دن مخالفان قوم كراى محكوفهم تر و آسان تر و بر
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انهان ششم به عنواى اثبات صانع،از برد اين پنج طريق برالمتالهين پس از يادكرصدر
د و معتقد است ده مى شوهان آورد حق برجود حق بر وجوهان صديقين ياد مى كند كه از وبر

 فمسلك الصديقينّاالاست،مى گويد:وتراراست تر،محكم تر و شري% ترو استوهان راين بر
ف و أحكم كما أشار اليهثق و أشر،اوّد الحق أسدجود الحق على وجون بوالذين يستشهدو

 و در ادامه مى گويد٣١.)٥٣/٤١لت،ّ(فص»  شىء شهيدّه على كـلّك أنّلم يك@ بربأوله:«بقو
هاناى اثبات براياتى بر آنگاه به رو٣٢هان سخن گفته ايـم.د از اين برما در كتب عقليه خو

ايتده اند،استشهاد مى كند.نظـيـر روهان استفاده كراز اين بـر  (ع) صديقين و اين كه ائمـه
لى االمرسالة و  اول بالرسوه و الرّه باللّا اللفود:«اعرموكه فر (ع) ت اميركافى به نقل از حضر

ا بالى االمر رسالت و  اوا با رل رسوا با خدا و رف و العدل و االحسان».خدا رباالمر بالمعرو
٣٣ف و نهى از منكر بشناسيد.امر به معرو

المتالهين چهار نكته قابل استفاده است:از اين گفتار صدر
گفتارل و متكى بـران منقـوال به عنوى نقلى است و معمـوا گفتـارچه ظاهـرآن گرقر.١

تى كه بـهاى ظاهر ساده آيات در صورف بى پايـان در ورد،اما معارفى مى شوند معـرخداو
آن لبالب استد،نشان مى دهد كه قرضه شوالمتالهين عرن صدرف انديشى همچومفسر ژر

اهين عقالنى و فلسفى.از بر
حيد و اثبات يگانگـىآن بر مبحث تـوگان مدعى شده اند كه قرخى از بـزرچه برگر.٢

 اما٣٤ده اسـت،دن آن سخن به ميان نـيـاورده و از اثبات صانع بخاطر قطـعـى بـوتكيه كـر
آن از اثبات صانع معتقد است قر٣٥انى ديگر از صاحب نظرالمتالهين همصدا با بسيارصدر

ده است.نيز گفتگو كر
»اء و�أنتم الفقرّه الغنىّو�الل» و «فقير» در آيه:«ّم «غنىالمتالهين معتقد است مفهوصدر.٣

ددى است كه غناى خوجود منطبق است.غنى موجود و ممكن الوجواجب الوتيب بر وبه تر
د است.و فقيرجواجب الود.و اين همان معناى مصطلح فلسـفـى ود مى گيرا از ذات خور

م مصطلحمند است.و اين همان مفهـوار حيات نيازاى استمرى بـركسى است كه به ديگر
د است.جوفلسفى ممكن الو

د مدعى است از ميان تمـام المتالهين در مباحث عقـلـى خـونه كه صدرهمان گـو.٤
د با آياتخورهان صديقين است،در برهان براهين اثبات صانع بهترين و محكم ترين بربر
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د كمكاى مدعاى خوايات برا تقويت مى كند و از آيـات و روايات نيز همين عقيـده رو رو
فته است.گر

هاناى اثبات صانع از دو برهان امكان برالمتالهين در جاى ديگر پس از تقرير برصدر
 آمده است،آنجا كـه  (ع)اهيم خليـلهان آفاقى در گفتار ابـرآفاقى و انفسى ياد مى كنـد،بـر

 آمده است،آنجـا (ص)هان انفسى در كالم پيامبر اسـالم » و بر االفلينّال أحـبمى گويد:«
٣٦ه».ّف ربف نفسه عرده است:«من عرموكه فر

ده است:هان صديقين چنين آورآنگاه در ستايش از بر
تبه اىمرق شري% ترين بلكه درى،در اينجا طريقى ديگر است كه از ميان اين طربار
ق است و آن اين است كه پيامبر و اهل بيت و شاهدان  صالح امتاتر از ساير طرفر

د مطلق كه تصورجوحقيقت وهان ابتدا دراساس اين برده اند.برا طى كرايشان آن ر
ى است،در نگريسـتـهنگى آن ضـرورت و چگـوّى و تصديق هـلـيهويت آن فطـر

تر از آن است كه پنهان يا مخفى باشد،آنگاه ازد آشكارجوا حقيقت ود.زيرمى شو
ار و حقيقته و هويت نور االنوّاجبيك حقيقت وت و درّتبه احديد به مرجومطلق و

ه ال إلهّه أنّشهد اللده است:«ه كرند به آن اشارسيم،چنان كه خداواحد قهار مى رو
٣٧.)١٨/٣ان،(آل عمر»االعلملو هو و�المالئكة و� أوّإال

شناخت اسماء و�صفات الهى
ند كه باعثد و نه گانه خداوش اسماء نود از شمارالمتالهين معتقد است مقصوصدر

ست.د اوجو علم به اسماء و تحقق و عينيت اين اسماء در و٣٨د انسان به بهشت است،ورو
ت ميان اسم و صفتت اسم و صفت سخن گفته و معتقد است تفـاواو هم چنين از تفـاو

م صفت اعتبارم اسم به عكس مفهوا ذات در مفهوكب و بسيط است زيرت ميان مربسان تفاو
اد زير البته گاه به صفت اسم نيز گفته مى شو٣٩ض است،د عارا صفت مجرد؛زيرمى شو

تبيين و در٤٠ك است و تكثر در اسماء بخاطر تكثر صفات است.ذات در تمام اسماء مشتر
٤١حيد نفى الصفات» «كمال التو (ع)ت اميرت ذات با صفات الهى كه در گفتار حضرّعيني

ده است:آمده،چنين آور
ض است نه اين كـهد صفات بالعرجـود ذات عين وجود ومدعا اين است كه مجـر
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د ذاتى ديگر باشد،جواى ود ذاتى جداگانه و ذات نيز دارجواى وصفات الهى دار
ى از ذات و صفات دادهصفات ممكنات چنين است.اگر چنين تفسيرچنان كه در

د.[و اين امر محـالل و فعل دارند دو جهت:قبـود به اين معناست كـه خـداوشو
اى صفت و بخشى ديگر به است] و به اين معنا هم نيست كه بخشى از ذات به از

ندم مى آيد،كه خداوكيب در ذات الزت تراى صفت ديگر است كه در اين صوراز
د است بهجوت  ـ مـوغم كثرند ـ  بـه ره خداوّا است.پس صفات حقيـقـيّاز آن مبـر

د ذات است و آن ذات عينا مـصـداق آنجواحد بسيط احدى كـه هـمـان ود وجوو
٤٢صفات است ….

ن خشم،ى همچـوه صفات بشـرند به صفات بويـژنگى اتصاف خـداودر باب چگـو
اكوا الغايات و اترن «خذوى از فالسفه و متكلمان از قانوحمت،سرور و …همگام با بسيارر

٤٣د.المبادى» كمك مى گير

،بر اين نكتـه)٣/١(الفاتحة،»حيمّحمن الـرّالرالمتالهين در ذيل آيـه:«بر اين اساس صدر
ىم آن عاطفه و مهرورزحمت كه در مفهوند به معنـاى رصي% خداوتصريح مى كند كه تو

احمت رست است.از اين رو يا مى بايسـت رصاف انسانى] نهفته است،نادران او[به عنو
ان «خذواساس قانود يا مى بايست با آن برى يعنى انعام بر بندگان حمل كردر معناى مجاز

حمت در افعال و آثار استد نتيجه رد و گفت كه مقصوا المبادى» عمل كركوالغايات و اتر
٤٤ند محال است.ه خداونى كه دربارنه انفعاالت درو

برا  اى تفسير صفات الهى كافى نيست،زيرن بربا اين حال او مدعى است كه اين قانو
دخوسانى معنا كنيم. آنگاه ا به نعمت رحمت ر رًتكب مجاز شويم مثالاساس آن ناگزيريم مر

هراى يك گوم داراساس اين اصل هر مفهود.برهر معنايى مفاهيم كمك مى گيراز اصل گو
مازتا لـوضع شده است بى آن كه ضـرورهر معنايـى واى آن گوم برمعنايى است و آن مفـهـو

ن به» آنچهم «ما يوزاى مفهوان» بره «ميزاژم لحاظ شده باشد،مثال ومات مفهوّمادى در مقو
د داشت يا سيستمجوى قديم وازوه كه در ترّد دو كفجوضع شده است.ون كنند وبه آن وز

دجواين اگر در روز قيامت ازود.بنابره دخالت نداراژم اين ون ديجيتالى امروزين در مفهووز
مازدم هستند،لـوان اعمال مرميـز (ع)ايات آمده كه ائمـه ان سخن به ميان آمـده يـا در روميز

 نظر است.با چنينّن به» مدم «ما يوزم مدنظر نمى باشد،بلكه همان مفهومادى اين مفهو
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ه چنين است:المتالهين در اين بارگفتار صدر ٤٥د.تى ندارگويى ضرورمبنايى ديگر مجاز
ئيات دريافتند كه هر آن چـه اسـماء جزن با استقـربدان كه جمهور اهل لسـان چـو

حالى كهم است درده اند كه هر آتشى گرد حكم كرت دارارآتش بر آن گذاشته شده حر
ا درده شده باشد چه بسا آتش هاى پنهانى رت گشوكسى كه بر قلبش بابى به ملكو

ماگرس و مادى،اشياء راتب شديدتر از آتش محـسـوباطن امور مى بيند كه به مـر
٤٦ى نيست ….ت ظاهرارما و حراى گرمى كند،با اين حال دار

سات اين جهانى محصوريم و  چشمانن در حصار محسوالمتالهين مى گويد ما چوصدر
كتا به حـرد رقتى هر بار ديده ايم كه كاتبى انگشـت خـوما تنها با امور مادى آشنـاسـت و

قتى  مى بينيم كها لحاظ مى كنيم،آنگاه وكت انگشتان ره كتابت حراژم ود در مفهومى آوردر
د انگشتانجوند يا وه خداوكت دربارفته با محذور حرشته بكار رند يا فره خداوه درباراژهمين و

ااى گريز از اين محذور و با استفاده از اصل متكلمان «خذومى خوريم و برشتگان براى فربر
ا دركت انگشتـان رتكب مجاز مى شويم.اما اگر از آغاز حرا المبادى» مـركوالغايات و اتر

هر معنايى اش يعنى به تصوير كشيدنا در همان گوه «كتابت» لحاظ نكنيم و آن راژم ومفهو
اهد داشتتى نخوتكاب مجاز ضـرورمعانى و منقش ساختن حقايق بكار بريم،ديـگـر ار

٤٧د.اهد بوند صادق خوه خداوه باهمان معناى حقيقى اش درباراژو اين و

نگى اتصافاند صفات الهى و چگوه اى است كه مى توسد اين بهترين شيوبه نظر مى ر
د عالمها تفسير كند و احتمال مى رون سميع،بصير،متكلم و …رصافى همچوند به اوخداو

ه در مبحـثد بويژدى از تفسير خوارموالمتالهيـن درر از همين مبناى صدرّطباطبايى با تـأث
٤٨هر معنايى سخن گفته است.تأويل از اصل گو

ندنگى اتصاف خداون چگوه صفات الهى همچودى مشابه دربارارالمتالهين در موصدر
٤٩ سخن گفته است.)٧/١(الفاتحة،»ب عليهمغير المغضوبه غضب در ذيل آيه شريفه:«

دهان گشوا با اين عنـوفصلـى ر)٢٥٥/٢ة،(البقر»مـوّ القيّهو الحىا در تفسيـر آيـه«مالصدر
ت»ّميحيد از اين دو اصل«حيات و قيوف ربوبى و مسائل معتبر در علم تواست:تمام معار

٥٠ا ذكر مى كند.د.آنگاه نه قاعده رفته مى شوگربر

المتالهين در اين فصل منعكس ساخته آكنده است از مبـاحـث،تمام مباحثى كه صـدر
المتالهين نشان مى دهد كه مبانىگى از تفسير صدران برمبانى و اصطالحات فلسفى و به عنو
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تعابير فلسفىو اصطالحات فلسفى تا چه حد در تفسير ايشان انعكاس يافته است.استفاده از
ضاء عقلى،جنس و فصل،ماهيت كلى،جسم يا جسمانى،عرن:بسيط الحقيقه،اجزهمچو
ات در ماده و…نشانگر مدعاست.به تعبير دكتر سيد حسين نصر:مالصدرع،صورضودر مو

فانى و حكمى ـنه اصطالحات عرآنى اش نيز همانند آثار فلسفى اش از همه گودر تمام آثار قر
٥١احى فصلهاى يك اثر استفاده مى كند … .اى طرفلسفى ـ بر

م:معادشناسىمبحث دو
ا كهالمتالهيـن رنه از مباحث فلسفى و عقالنـى صـدردر مبحث معادشناسى دو نـمـو

ار مى دهيم تا ضمن آشنايىسى قرد بررد و بحث معاد جسمانى مورتند از:بحث خلوعبار
فى،با صبغه فلسفى حاكم بر تفسيره اين دو مسأله مهم معارالمتالهين دربارش صدربا نگر

ى آشنا شويم.و

ان در آتش جهنمدانگى كافرد و�جاوخلو
دانگى نعمت هاى بهشتيان و نيـز از عـذاب و عـقـوبـتانى از جـاواوآن در آيات فـرقر

ا از باب تفضـلد بهشتيان در ناز و نعمـت رده است.اگر خلوجهنميان سخن به ميـان آور
د اهل جهنم در عـذابه خلواهد داشت.اما دربارايى نخون و چرالهى به دانيم كه البته چو

تاه عمر عذاب و عقوبـتا در مدت كونه عمل ناروح است كه چگـوسش مهم مطـراين پر
ه در جهنـمان و فاسقان همـارفت كه كافـران پذيرد؟و آيا اساسا مى تـوا در پـى داردانه رجاو
ج شده يا اگر هم در جهنم باقى مى ماننده آنان از جهنم خارد يا آن كه باالخراهند بوب خوّمعذ

٥٢ى پيدا مى كند؟عذاب شكل ديگر

اه حل هاى مختل%ائـه رشيده اند با اران كوى از متكلمان،فالسفه اسالمى و مفسـربسيار
٥٣ج است.صله اين مقاله خارسى اين پاسخها از حوسش ها بدهند،بررخور به اين پرپاسخى در

ه بدست مى دهد،سهد در اين بارالمتالهين در تفسير خوى كه صدرعه گفتاراز مجمو
د:نكته استفاده مى شو

ابطه آتـشدادى،نظير رارابطه تكوينى است نه تشريعـى و قـرابطه عمل با كيفـر رر.١
ت سخن گفتّان در آن از كميختن يك انسان يا يك ساختمان كه نمى تودن كبريت و سوز

فت يا ساختمان و ياگ گرا در كام مرنه يك آتش اندك انسان يا انسان هايى رسيد چگوو پر
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دن،آتشد.بر اين اساس نتيجه تكوينى كفر يا حق يتيم خورا خاكستر كرساختمان هايى ر
قت جهنم است.مدام يا مو

هان كه دچار فسق عملى هستند نه كفر و نفـاق پـس از پـايـان دورفاسقان و فاجـر.٢
اهند شد.اما كسانى كه در كنار فسق عملى فاقدج خوانجام از آتش جهنم خارعقوبت سر

اهند ماند.ه در جهنم خوه ايمان باشند همارچكترين ذركو
نه اىانجام به گوان الهى سرحمت بيكـردانه اند بخاطر رانى كه در جهنم جـاوكافر.٣

ندد و از عذاب لذت مى برشان شيرين مى شونظراهند داد كه عذاب جهنم درتغيير ماهيت خو
ستىى پود،نظير شخص مبتال به بيماراهند بوسته معذب نخواين آنان نيز در باطن پيوبنابر

د.گال كه از كندن آن لذت مى بر
)٧/٢ة،(البقر»«و�لهم عذاب عظيمد در ذيل آيه جلد نخست تفسير خوالمتالهين درصدر

له مبنى بر نفى عذاب و د سخن گفته است.او نخست داليل معتزبه تفصيل از مسأله خلو
ايـاته با استناد به آيـات و رود،آنگاه به پاسخ اشـاعـرمى شمرا بـردانگى عذاب رنفى جـاو

 سپس چنين مى گويد:٥٤ه مى كند.اشار
ل فلسفى و ايمانى،پاسخ از اين شبهه آن است كه عقوبت كفاراساس اصواما بر

نجض با عذاب و راى هدف و كسب غرجى براز جهت انتقام نيست كه منتقم خار
د كه فائده اين كار چيسـت يـاح شوسش مطـردادن به دنبال انتقام است تا ايـن پـر

م و پيامدهاازان از باب لودد يا بنده،بلكه عقوبت كافرمى گرمنفعت اين كار به خدا بر
٥٥سد.ات به آنان مى رو نتايج و ثمر

ابطه تكوينى ميان عمل و كيفر است،يعنى پيامـدم و پيامدها،همـان رازد از لومقصو
د:دازدانگى عذاب مى پرتكوينى كفر عذاب ديدن است.آنگاه به مسأله جاو

ان از ناحيه حسن و قبحاى كافردانگى عذاب برام و جاود شده بر دواراما اشكال و
فاحشت عـردانى فالسفه و وگرح نشده است.از اين جهت باعث سـرعقلى مطـر

دش شيخابى و شاگرف سبحانى محى الدين اعرجسته شده است.حتى شيخ عاربر
ان پايانده اند كه مدت عقاب كافـرهما) تصريح كـرى (قدس سرنوالدين قـوصدر

الان بر همين منوص و ديگـرحان فصودانه نيست و شارد و عذابشان جـاومى پذير
٥٦ده اند.مشى كر
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صى بر فصوح عالمه قيصرحات مكيه و شرص الحكم،فتوا از فصواتى رآنگاه عبار
٥٧ان نقل مى كند.ى عذاب كافرالحكم مبنى بر پايان پذير

ده اند.در حديثى از آن استناد كر (ص)د به احاديثى از پيامبرآنگاه مى گويد مخالفان خلو
اهدمانى بر جهنم خوجير.زها الجرمان ينبت فى قعرت آمده است:«سيأتى على جهنم زحضر

ى در معالم التنزيل در تفـسـيـرك] مى رويد.و بغـوه تيـزجير [ تـرآمد كه در قعر آن گيـاه جـر
ده است:«ليأتين علـىد نقل كـرا از ابن مسعوايـت راين رو)١٠٨/١١د،(هو»اذين سعـدوّالآيه:«

سيداهد رمانى بر جهنم خو ز٥٨ن فيها احقابا.مان ليس فيها أحد و ذلك بعد ما يلبثوجهنم ز
٥٩انى مديد [ احقاب] در آن مانده باشند».مانى است كه دوركه در آن هيچكس نماند و آن ز

ه مى كند كه مى گويند:د اشارى ديگر به داليل ديگر مخالفان خلواز سو
ا تمسك به داليل لفظيه ـ  ازد،زيرد ندارجوان در عذاب ود كافرهيچ دليلى بر خلو

د آمده است ـ مفيد ظن است نه تعيين در حالى كهقبيل آياتى كه در آنها لفظ خلو
ض كند.ازاند تعارداليل عقلى مخال% آنها مفيد قطع است و ظن با قطع نمى تو

چه ممكن استى نيكو است يعنى اگرعيد و تهديد امرى ديگر در گذشتن از وسو
د كه به ايندانه داده باشد اما هيچ مانعى نـدارعده عذاب جـاوان وند به كافرخداو

٦٠عيد و تهديد.ى است نه عمل به وعده ضرورا عمل به وعده عمل نكند،زيرو

د.ا به پايان مى برائه دهد آن رشنى در اين مبحث ارن آن كه اظهار نظر روالمتالهين بدوصدر
ى نفس عن نفس شيئا و�ال يقـبـلما ال تجـزا يوقوّو�اتاو هم چنين در ذيل آيه شريـفـه:«

ار داده و مى گويد:سى قرد بررا مورد فاسقان رمبحث خلو)١٢٣/٢ة،(البقر» منها عدل
فتـهن توبه از دنـيـا راى اهل كبائر كـه بـدوعيد و كيـفـر بـربدان!در مسأله اثـبـات و

ج معتقد بـه عـذابارله و خوباشند،ميان مسلمانان اختالف شـده اسـت.مـعـتـز
ايـاتهى از آنان اند …اما آنچه اصحاب اماميه مـطـابـق بـا رودانه آنان و گـروجاو

ه معتقدند،ايـنفيه و اشاعر و  همصدا با بيشتر صحابه،تابعـان و صـو (ع)اهل بيت
خىند بـرد و خداواهد كـران گذشت خـوخى معصيت كـارند از بـراست كه خـداو

٦١ده باشد ….چند صاحبش از آن توبه نكراهد بخشيد،هرا خومعاصى ر

د و آن كهد آتش نمى شوارگز ود كه صاحب ايمان كامل هردازآنگاه به اين مسأله مى پر
له مبنى بـر آنگاه داليل معتـز٦٢دانه در آتش نمى مـانـد.ه اى ايمان باشد،جـاودر دلش ذر
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دخلواز آنگاه ر٦٣د.دازده و به نقد آنها مى پرشمرا بران در آتش و عذاب ردانگى گناهكارجاو
سيم مى كند:ا اين چنين ترآتش ران درخى از گناهكاربر

انى در نفـسندگى يا حيوسد كه ملكـات درار گناهان به جايى برگاه تكـربدان!هر
حمت الهىل نور رخ يافته و آيينه دل بخاطر اين گناهان تاريك شده و مانع قبوسور

ه اى درتكب چنين گناه كبيـران مدعى شد كه مردد،مى توى گريا نور شفاعت نبو
»ئة و�أحاطت بـه خـطـيـئـتـهّبلى من كسـب سـيدانه است و آيـه شـريـفـه:«آتش جـاو

اسخ شد،نفس اينقتى گناه ملكه رد.يعنى وه دار.به همين نكته اشار)٨١/٢ة،(البقر
دد،د محشور مى گرانى كه آن صفت بر او غلبه دارت حيوشخص در قيامت به صور

خى از گناهان ـ حتى اگر يكبارك.هم چنين صدور برن يا خوت ميمومثال به صور
ـ نظير قتل مؤ د و بهى عمد كه نشان مى دهد قاتل به دين اعتنايى ندارمن از روباشد 

٦٤ت بى اعتقاد است.آخر

ا مى كشد در حقيقت به دين و ايمان او اهميتى نمى دهد،من رى عمد مؤكسى كه از رو
د عذاب بخاطر فقدان ايمان است پس كسى كه ازپس در حقيقت فاقد ايمان است و خلو

دانه است.ه باشد در عذاب جاوايمان بى بهر
من گفته مطـابـق بـادانگى عذاب در قتل عـمـدى مـؤجيه جـاوالمتالهـيـن در تـوآنچه صـدر

سيدهر)  ٤٨/٤ (النساء،»م خالدا فيهاّه جهناؤدا فجزّمنا متعممن يقتل مؤايتى است كه در تفسير آيه:«رو
٦٥دينش بكشد.ا بخاطرمن رتى است كه او مؤصورمن درو اعالم شده عذاب جاويدان قاتل مؤ

 از مسأله)٢٥٥/٢ة، (البقر»نهم فيها خالدوم تفسير نيز در ذيل آيه«ا در جلد چهارمالصدر
ارا تكرد رده و بخشى از مباحث جلد نخست تفسير خود به تفصيل سخن به ميان آورخلو

دانگى در آتش كفر استم:در اين كه منشأ جاوان:منظر دوده است.او در فصلى با عنوكر
 به عكس آن چه٦٦ة در آتش اند.د صاحب كبيرله كه قائل به خلونه غير آن،به عكس معتز

ا انكار مى كند و  مى گويد:ان در عذاب ردانگى گناه كارده،جاوم تفسير آوركه در جلد سو
»نهم فيها خالـدودانگى در آتش داده اسـت:«ان حكم به جـاوه كافرند دربـارخداو

دانگى عذاب به فساد عقيده اسـت نـه فـسـادد كه عذاب و جـاوپس آشكار مى شـو
قتىض اند و وارا صفات ناشى از اعمال هر چند نفسانى اند اما به مثابه عوعمل.زير

هء اعتقاد دربارد؛به عكس سوالش مى رود اميد زوض بر شىء فساد ايجاد شودر عار
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حام رولياء …كه ناظر به قوان و اوت و انكار معاد،انكار پيامبرند و حقايق ملكوخداو
ّإند:«موند فـرجب هالكت است …لذا خداوام شىء مـواست و فساد در ذات و قو

ند.قطعا خداو)٤٨/٤(النساء،»ن ذلك لمن يشاءك به و�يغفر ما دوه ال يغفر أن يشرّالل
٦٧اهد مى بخشد.كه بخواى هرا برد نمى بخشايد و غير از آن رك ورزا كه به او شرآن ر

خ در نفسسوار بر گناه باعث رتكاب و اصراو در گفتار پيشين تصريح مى كند كـه ار
نده ياان درت حيود؛به دين جهت به صورل در ذاتيات فرد يعنى تحوو ايجاد ملكه مى شو

ذيله شخصخ ملكات رسود كه بخاطر ردد و مى پذيران محشور مى گرت رسبك سر يا شهو
ال پذيـرضى و زودانه مى ماند.اما در اين جا مى گويد كه فساد در عمل عاردر عذاب جاو

دانه در عذاب نمى ماند.ذيله جاواست پس صاحب ر
دا مشهـوالى تفسير مالصـدرى و فلسفى در دو جلد متـواب دو ديدگاه تفسـيـراضطر

مانىار مطالب نشانگر آن است كه جلدهاى تفسير در فاصله هاى زاست.اين امر و نيز تكر
النى نسبت به يكديگر تدوين شده است.گاه طو

انا كافرد كه چردازسى اين نكته مى پـرم» به برران «منظر چهـارآنگاه در فصلى با عنـو
عاى منافات اين امر باّالمتالهين نخست با اد صدر٦٨دانه بمانندمى بايست در عذاب جاو

ه مى كند،سپس اذعان مى كندند اشاردن خداور بوّحيم و خيادعاى حسن و قبح عقلى و ر
دانگى كفار در آتـشن ابن عربى منكر جـاوگانى همچـوى اين مسأله بزراركه بخاطر دشـو

نسى اين چنينص الحكم،فص يوا به نقل از فصو و بخشى از گفتار ابن عربى ر٦٩شده اند.
نقل مى كند:

ا به ناگزيرد.زيراهند بوچند در آتش خوشان نعمت است،هرجام كاراما اهل آتش فر
د و سالم بر اهلش باشد و اينت آتش،پس از پايان يافتن عذاب مى بايست برصور

ق از آنان بسانى حقونعيم اهل آتش است.پس نعيم اهل آتش پس از بازپس گير
٧٠ پس از افكندن در آتش است … (ع)اهيم خليلنعيم ابر

نج ديد،امات آن عذاب و رار نخست با ديدن آتش و حر (ع)اهيم از نگاه ابن عربى،ابر
ى در نظر بينندگـان،آتـشد و سالم شد،پس ممكن اسـت چـيـزاى او برپس از افتادن بـر

اى پاسخگويى بـهد براحت باشد.آنگاه خواى شخص ديگر نعمت و رو عذاب آيد؛اما بر
ا پيشنهاد مى كند:اه حل راين اشكال مهم اين ر
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اد مختل% است و ممكن است يك عذاب نسبـت بـهاتب عذاب نسبت به افـرمر
اتب شدت و ضع% بايك نفر شديد و نسبت به شخص ديگر ضعي% باشد.و مر

اىك ها مختل% است …بلكه ممكن است عذاب كسى برها و دراختالف شعور
هاىخى از انسان ها در دنيا به چنان كاراحت و لذت باشد،آيا نمى بينيد كه برديگر ر

ان مباهاتها افتخار مى كنند و به ديگـرمايه اشتغال داشته و به اين كارپست و فرو
د و عذاباى انسان هاى شري% در نهايت درها برمى كنند،در حالى كه همين كار

ف الهى ازاى صاحبان معـارى برات و لذت هاى دنيـواست.چنان  كه تمام شهـو
داختندن از آنها بسان پـرداختن به آنها و لـذت بـره ها است و پردها و اندوقبيـل در

ى آن ها است،چنانكه تنفرگين و لذت آنان از بوفتگر و آهك پز به خاكروبه و سرر
ه ـ ازعى حشـرگان ـ نوت گوف الهى بسان نفـرم حقيقى و معاردم از علوبيشتر مـر

ادناك نيست.زيرم عذاب دردن مستلزى ديگر در جهنم بوى گل است …از سوبو
فتن عذاب كفارپاسبانان و دربانان در جهنم عذاب نمى بيننند و اعتقاد به پايان گر

ا آنان م فقهاء،متكلمان،بدعـت و ضـاللـت اسـت،زيـرچند كه از نگـاه عـمـوهر
د،اماددارجودانگى عـذاب  وص آشكار و اجماع امت بـر جـاومعتقدند كه نـصـو

د صريح ياد ادعا آن چنان قطعى نيست كه با شهوص و اجماع مورداللت اين نصو
٧١ض كند.شن صحيح تعارهان روبر

ا حتى بر معناى غيـرص رد مى بايست نصوهان و شهـود برجواو معتقد است كه بـا و
افق با مقتضاى صحيح و مـوِى كه مخال%د و اجماع علماء،ظاهر در امرحقيقى حمل كر

٧٢ت است.ّى است،فاقد حجيكش% صريح نبو

سى اصنافا نقل مى كند كه با بررى رط قيصرآنگاه به سان جلد نخست،گفتار مبسو
٧٣د.ا منكر مى شوكان ران و مشره آنان حتى كافردانگى عذاب دربارار و جاوجهنميان استمر

د و معنـاى ان دارد كافراحت در خلـوص دينى صـرد كه نصوالمتالهين مـى پـذيـرصدر
د كه امتى عذاب است و نيز مى پذيردانگى و پايان ناپذيرد» جاوع له«خلوضوحقيقى و مو

جيه كه عذاب نسبى است و ممكن استند،اما با اين تود عذاب اجماع دارهمگى بر خلو
هان صريحد برجوت باشد،بخاطر وّى عين لذاى ديگران براى ديگردن بردر عين عذاب بو

الچند با استناد به اقودانه نيست؛هران جاود كه عذاب كافرار ميورزو كش% صحيح،اصر
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ا تقويت كند.شد اين ديدگاه رايات مى كوخى از رود برجوفان و نيز وخى از عاربر

ان در عذاب الهىد كافره عدم خلواملتالهين دربارنقد ديدگاه صدر
هان صحيحسيم كه برالمتالهين از ايشان مى پرغم اذعان به جايگاه شامخ صدرما به ر

خ ملكات اخالقى پست و حتىسوة و رتكاب گناهان كبيرشن شما چيست؟شما كه ارو رو
نهد مى دانيد،چگومينه ساز خلوا زمن رن قتل عمدى مؤخى از گناهان هم چوانجام يكبار بر

اتب مهم تر ازء عقيده ـ كه از نظر شما به مران كه بخاطر سود عذاب كافرمعتقديد كه خلو
ـ مخال% برسو هان ادعا شده آيا جز آن استان برهان قاطع است؟آنچه به عنوء عمل است 

دى ديگر كش% صحيح موردانگى عذاب؟!از سوفا اشكال و استبعادى است بر جاوكه صر
ا بر معناى غيرص دينى راند نصواى چه كسى حاصل شده كه مى توادعاى شما چيست و بر

دد؟!مگر آن نيست كه خوال ببرا زير سؤت اجماع امت اسالمى رّحقيقى حمل كند و حجي
دى مى بايست چنان منتظر ماند كه حقيقت امر آن چنانارصيه مى كند در چنين موايشان تو

٧٤دد.كه هست آشكار گر

٧٥جير فاقد صحت است.ايت جرفا به سان رود استناد عرايات مورى ديگر رواز سو

ا گفتار صحابهد حتى اگر صحيح باشد نيز فاقد اعتبار است.زيرايت ابن مسعوو رو
ش و اعتبار است.م نباشد فاقد ارزمادامى كه كاش% از گفتار معصو

ته اهل جهنم به صورآن دربارناك كه قـردناك و سوزاز ديگر سو عذاب هاى بس در
اى كاستن عذابنان جهنم برسته آنان از خازاست پيوخوو نيز در ٧٦ده منعكس ساخته،گستر

عه اى آب يا قطعه اىاى جراست آنان از بهشتيان برخو يا در)٤٩/٤٠(غافر،اى يك روز،حتى بر
 در ناز (ع)اهيم خليلجيه است كه آنان به سان ابرنه اين چنين قابل توچگو) ٥٠/٧اف،(االعرغذا

خمنه بسان لذت كندن زچند در نظر شما عذاب و آتش به نظر آيد و چگـوو نعمت اند،هر
ى فاضالب است؟!آيا ايناى شخص مبتال به آن يا لذت فاضالب كش از بوستى گال برپو
گار است؟!آنى سازص قرجيهات با نصوتو

ان در عذابد كافـرجيه خـلـوالمتالهـيـن در تـود كه آنچـه صـدرديد بايد اذعـان كـرن تـربدو
فانى و نـيـزش فلسفـى و عـرايى است و متأثر از نـگـرآنـى و روده،مخال% با صريـح ادلـه قـرآور

ى و …قائل است،بيان شده است.نون ابن عربى،قوفانى همچواى گفتار عارامى كه ايشان براحتر
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قى همين صفحـاتش اين تفكر،در پـاورك صحيح لغزى محقق كتاب بـا دراجوخو
ده  است:چنين  آور

د آخريـنشيه» ـ كه گفته مـى شـوبايد دانست كه مصن% در كتاب «الحكمـة الـعـر
دن عذاب تصـريـحمدى بـود و سـرام خلـوالمتالهـيـن اسـت ـ بـه دونگاشتـه صـدر

اى من پس از اشتغال به رياضت هاىده است:اما آنچه كه برمى كند،آن جا كه آور
علمى  و عملى حاصل شده اين است كه جهنم خانه نعمت نيست بلكه جايـگـاه

ستهنج هاى آن،پيوچند رد و  محنت هاست و در آن عذاب هميشگى است.هردر
ست هاى جهنميان در جهنمن انقطاع در حال تغيير و نو به نو شدن است و پوو بدو

٧٧احت و اطمينان نيست.سته در حال جابه جايى است و جهنم جاى رپيو

المتالهينن صدرسته اى همچواراله و وف وحى عارى از جايگاه علمى و عظمت روبار
شى داشت،در جاىى احيانا لغزفت كه اگر در تفسير يا كتاب ديگرنه انتظار مى رهمين گو

ان كند.ا جبرديگر آن ر

معاد جسمانى
نچالش ترين مبحث ميان فالسفه و متكلمان كه از آغـاز تـاكـنـوبه گمانم يكى از پـر

ن ابن سيناى از فالسفه مسلمان همچوجريان داشته،مبحث معاد جسمانى است.شمار
دند و جسمانى بوا اثبات كردن معاد ران جسمانى بومعتقدند كه با كمك دليل عقلى نمى تو

خى نيز از اساس منكر جسمانى و بر٧٨فت،ا تنها مى بايست به خاطر دليل نقلى پذيرمعاد ر
د.اما متكلمان مسلمان به يك شان معاد جسمانى اثبات نمى شودن معاد شده يا از گفتاربو

ح المقاصد چنين آمده است:حانى مى دانند.در شارا جسمانى و روصدا معاد ر
چنـد درند؛هرحقيقت معاد اتفـاق داراهل تحقيق از فالسفه و صاحبان اديـان بـر

حانىا تنهـا رود.بيشتر فالسفـه آن رد دارجـونگى آن ميان ايشان اخـتـالف وچگو
ـ با هم ـ٧٩حانى و جسمانـى ا روى از علماى اسالم…معاد رمى دانند…و بسيـار

٨٠مى دانند.

ه در جلد نهم كتاب«االسفار االربعة»بـه د به ويژخى از آثار خـوالمتالهين در بـرصدر
ان معتقدند كه از مـبـاحـثط از معاد سخن گفته است.بيشتـر صـاحـب نـظـرطور مبسـو
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د.از جمله يكى از مشاهيردن معاد استفاده نمى شوه معاد،جسمانى بوالمتالهين دربارصدر
ىارمه حكيم مالهادى سبزود بر منظوح خوا محمدتقى آملى در پايان شرم ميرزحوفلسفه،مر

گند ياد مى كند كه اين تصوير از معاد با كتاب و سنـت مـنـطـبـقدر ذيل مباحث معاد سـو
المتالهينالحسن قزوينى نيز پس از ذكر ديدگاه صدرف ابوف و فقيه معرو فيلسو٨١نيست.

ا احمد حاج ميرز٨٣ عالمه مجلسى،٨٢ا نمى پسنـدد.ه معاد تصريح مى كند كه آن ردربار
ه مدافعان مكتب به ويژ٨٦انى ديگر از صاحب نظر و شمار٨٥عالمه طباطبايى ٨٤آشتيانى،

مينهجان مكتب او در زّالمتالهين و مروتفكيك از جمله كسانى هستند كه با ديدگاه صـدر
خاسته اند.معاد به مخالفت بر

هالمتالهين مى رويم تا ببينيم ديدگـاه او دربـاراغ تفسير صدرحال با اين مقدمه به سـر
دن معاد چيست.جسمانى بو

كاتر از درصدر المتالهين معتقد است مباحث معادشناسى به عكس مبدأشناسى فر
ايات اسـت.او در ذيـلآن و رون قرحى و مـتـوعقالنى بشر است و بـيـشـتـر مـتـكـى بـر و

 مى گويد:)٤٨/٣٦(يس،»عد إن كنتم صادقينن متى هذا الولوويقوآيه:«
ن استفاده از دليل نقلى و ايمان به غيب و باال معاد بدواهى بر احواز اين كه بخو

تا در اين صورحذر باش؛زيرگاهى يابى برهان سست آه و برتكيه به عقل بيچار
ه يا شنيدن يا لمسّا با زبان يا شامنگ ها راهد رد كه مى خواهى بوبسان نابينايى خو

اكنگ هاست.هم چنين است اميد ورزيـدن بـه ادرد رجودريابد،و اين عين انكـار و
٨٧اهد شد….ى استدالل و صناعت كالم كه به انكار منتهى خوت از روحاالت آخر

در فصلى) ١٠/٢٣(السجدة،»ا لفى خلق جديد…ّض أئنأ إذا ضللنا فى االرو در ذيل آيه:«
د و مى گويد:ه دارآنيه» گفتار بلندى در اين باران «حكمة قرتحت عنو

ل آنف حكمت متعاليه و فصول ايمان و اشربدان! كه علم معاد از امهات و اصو
اه نلغزيده باشد و كمترك در اين رفى است كه گامش در سلواست،و كمتر فيلسو

ىسيده باشد…و من هيچ دانشورفاى اين دانش رك ژرعالمى است كه فهمش به در
مينه داشته باشد و…و در گفتار هيچ يك از عالمانافى در اين زا نيافتم كه تحقيق ور
ى العالجاى اين بيمـارجسته و صاحب  نام گذشته و حال مسلمان،دارويى بـربر

ها بر شيوانسته اند معاد جسمانى رانى توّگان فالسفه ربنيافتم…و كمتر كسى از بزر
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سانده باشد… و فالسفه اىفانى به اثبات رن عرهانى اطمينان آور و سكويقينى و بر
چند در تقديس مبدأ و تنزيه او از مثل و شبه وعلى سينا و همگنانش هرن ابوهمچو

ى وكيب عينى و ذهنى و اعتبـارگانگى و ترحيد الهى از شائبه دونظير و نيز در تـو
تحليلى به كمال سخن گفته اند…اما همگى در علم معاددچار تقصـيـر شـدنـد و

ت و نشئه قبر و حالت حشر وف از حاالت آخرقوگاهى و ودند كه از آاف كراعتر
د مگر به نور متابعـت  از افـضـلان اند.و اطالع از اين علم امـكـان نـدارنشر ناتـو

٨٨لياء ايشان….فتن از نور اوگرت و نورو اقتباس از مشكات نبو(ص) انپيامبر

خىحى در كنار عقل،در بـرت استفاده از وايشان هم چنين در جايى ديگر در ضرور
ده است:ن معادشناسى چنين آوراز مباحث همچو

انند از استداللايان تنها در ذهنيات و كليات كه جاى عقل اسـت مـى تـوعقل گر
ت ون حاالت آخرصه عقل است هم چواتر از عرى كه فرند،اما در اموره بگيربهر

اه به جايىى از شريعـت رل آنان از كار مى افتد و جز بـا پـيـروخ،عقواحكام بـرز
ـ اعترئيس عقل گرند.از اين رو شيخ و رنمى بر ـ ابن سينا  اكادرد.كه ازاف كرايان 

د مگر ازاهى نـدارمعاد جسمانى عاجز است و تصريح مى كند كـه عـقـل بـه آن ر
٨٩ ….(ص)جهت تصديق خبر پيامبر

ان معاد جسمانى استحاله اعادهالمتالهين اذعان مى كند كه مهمترين شبهه منكرصدر
مد و در حقيقت معـدوگ متالشى و نابـوقتى جسم انسان پـس از مـرا وم است.زيـرمعدو

هى پيشنهادم است.از اين رو گروگشت همان بدن به معناى اعاده معدود،ديگر بازمى شو
د.آنگاه به شدتدند كه بگوييم انسان با بدنى ديگر شبيه اين بدن دنيايى محشور مى شوكر

ى محشورخاسته و تصريح مى كند كه انسان با همين بدن شناخته شده دنيوبه مخالفت آن بر
د.سخن او چنين است:مى شو

ه زيادى ازش گـرود پذيرح با بدن مثالى ـ مـورم معاد ـ معاد روان از مفهـواين ميز
صح مقاصد معتقد است نصوالى و شارفته است از جمله غزار گرعلماى اسالم قر

د»د مرى:«اهل الجنة جرايت نبوند نه عين بدن.نظيـر روبر اعاده مثل داللت دار
س الكافر مثل خيل أحد »دندانايت:«ضرند.يا روى نداربهشتيان بر بدنشان مو

»هاداغيرلناهم جلوّدهم بدما نضجت جلوّكله احد است.و نيز آيه «كافر بسان كو
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٩٠ى بر جايش نهيم.ست هاى ديگردد،پوست شان بريان گرچه پو هر)٥٦/٤(النساء،

دى ازارد:من چنان كه در موايج چنين مى نگارد در نقد اين ديدگاه هاى رآنگاه خو
ا نمى پسندم و معاد از نظر ما عينا بهش رده ام،اين نگرد بيان كركتب و تفسير خو

٩١ح است….ارجوه،به همين دست و با همين اعضاء وهمين شخص،به همين چهر

و در جاى ديگر تصريح مى كند:
ه حشر بدنها در روز قيامت آن است كه از ميان قبور،ابدان محشوراعتقاد ما دربار

ى مى گويى اين فالنى و ايـنا بنگرگاه هريك از آنهـا رنه اى كه هرند به گـومى شو
اقع است و چنان نيست كه آن ابدان مثل و اشباحفالنى است.اين اعتقاد مطابق و

ايع وآن به دست مى آيد و نيز مستفـاد از شـرا از آيات قراعيان انسانى باشند.زيـر
ح استع بدن و رود عينا مجمودانده مى شوگراديان آن است كه آن چه در معاد باز

٩٢ح.ف رونه صر

ض بقادر علىاالرات وموّذى خلق السّليـس الأوو در جلد پنجم تفسير در ذيل آيه:«
دن اين چنيـنحانى بوه جسمانى و رود دربار بر اعتقاد خـو)٨١/٣٦(يس،»أن يخلق مثلهـم…

تصريح مى كند:
د انساندانده مى شوگرت بازاعتقاد ما در باب اعاده آن است كه آنچه در جهان آخر

داندهگرت بازآخرح درح و بدن است و همين بدن مشخص و معين با روعه روبا مجمو
مند شده اند.و اين همان اعتقادهى به آن باورد،نه با بدن ديگر چنانكه گرومى شو

٩٣ع صريح و عقل صحيح منطبق  است…» ه معاد است كه با شرحق دربار

ى دانسته و به تفصيلا ضروراى دفاع از اين عقيده تنقيح و تبيين هفت مقدمه رآنگاه بر
م عقالنى واجعه به اين مباحث ضمن آن كه مبانـى الز مر٩٤داخته است.سى آنها پربه برر

ا درالمتالهين ردن معاد به دست مى دهد،ديدگاه صـدراى اثبات جسمانى بـوا برفلسفى ر
المتالهين،هايى از صدرجه به انعكاس گفتارشنى كامل نشان مى دهد.با تواين مسأله به رو

ـ همان گوتر محدثاننه كه متكلمان وديدى در اين جهت نمى ماند كه ايشان به معاد جسمانى 
ـ اعتقاد دارن عالمه مجلسى باورشيعه همچو قابلمينه غيرنه تشكيكى در اين زگود و هرمندند 

٩٥ده اند.ضا حكيمى بر اين نكته پاى فشرنه كه استاد محمدرش است،همان گوپذير
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اى تفصيل بيشتر ر.ك:اسالم از ديدگاه دانشمندانبر.١
ئينى.جهان،على آل اسحق خو

.١٩٤آن/ .در آستانه قر٢
 /٢ ؛الحيـاة، ٨٥٩ـ ٨ ٤/٥٨سائل الـشـيـعـه، .ر.ك:و٣

 ١٥٩.
.٥/ ٦آن الكريم، .تفسير القر٤
.١١ ـ ١٠/ ٧.همان، ٥
.١٢٤ ـ ١٢٢/ ٧آن الكريم، .تفسير القر٦
.١١١.(مقدمه)،فلسفه/١٢-١٠.الشفاء/٧
-٢٠٩/ ٢گاهى بيشتر ر.ك:االسفار االربعه،اى آ.بر٨

.١١٧-١١٦اد/؛كش% المر٢١٠
.٥٥/ ٢آن الكريم، .تفسير القر٩

.٥٦ ـ ٥٥.همان/ ١٠
.٦٢/ ٢آن الكريم، .تفسير القر١١
.٨٩ ـ ٧١.همان/ ١٢
.٢٦٣ ـ ٢٦٢/ ٧آن الكريم، .تفسير القر١٣
.٢٦٣.همان/ ١٤
م،آشنايى بـا عـلـو١٨؛فلسفـه/ ٥.نهاية الحـكـمـه/١٥

.١٥٢-١/١٥١اسالمى،
 .٦ى/ سائل قيصر؛ر١٢اعد/.تمهيد القو١٦
.٤٤/ ٧آن الكريم،.تفسير القر١٧
.١٧١.همان/ ١٨
.١٠٥/ ٣آن الكريم، القر.تفسير١٩

.٣٦٠ ـ ٣٥٩/ ٢آن الكريم،.تفسير القر٢٠
.٣٦١/ ٢.همان، ٢١
.١٠٦/ ٣.همان، ٢٢
.١٠٦.همان/ ٢٣
.١٠٧.همان/ ٢٤
.٥١/ ٧آن الكريم، .تفسير القر٢٥
.٥١.همان/ ٢٦
.٥٦ ـ ٥٥/ ٧آن الكريم، .تفسير القر٢٧
.٥٦.همان/ ٢٨
؛كشـ%٣٤٣ ـ ٣٢٧نه ر.ك:الشـفـاء/ اى نمـو.بر٢٩

ـ ٢٩/ ١؛االلهيات، ٢٧٩اد/ المر  ٧٨.
.٨٣/ ٢آن الكريم، .تفسير القر٣٠
.٨٣/ ٢آن الكريم، .تفسير القر٣١
.١٩-١٣/ ٦.همان.ر.ك:االسفار االربعه،٣٢
.٨٥/ ١.كافى، ٣٣
.٢٦ ـ ٢٣/ ٣ ـ ١آن، ف قر.معار٣٤
٣٦ـ ٤٠ ـ ٣٩/ ١اى تفصيل بيشتر ر.ك:االلهيـات، .بر٣٥

.٨٦/ ٤آن الكريم، تفسير القرـ 
 .٨٦/ ٤آن الكريم،.تفسير القر٣٧
 نقـل(ص)م ايتى كه فريقـيـن از پـيـامـبـر اكـر.در رو٣٨
كسد و هرد و نه اسم دارند نوده اند،آمده است:«خداوكر

د.«الخصـال /د بهشت مـى شـوارا احصاء كـنـد وآنهـا ر
.١٩٢/ ٥مذى،؛ سنن تر٥٩٣
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.٤٢/ ٤آن الكريم، .تفسير القر٣٩
ـ ٤٢.همان/ ٤٠  ٤٣.
ل..نهج البالغه،خطبه او٤١
.٤٣/ ٤آن الكريم، .تفسير القر٤٢
د اين قاعـدهكـرم و كارگاهى بيشـتـر از مـفـهـواى آ.بر٤٣

٣١٠ /٣؛العقائد االسالميـه، ٤٥ح تجريـد/ر.ك:شر
.٣٨٢االلهيات/ 

.٦٩ ـ ٦٨/ ١آن الكريم، .تفسير القر٤٤
نده در كتاب «حديث شناسى» از قاعده اهتمام.نگار٤٥

د و مهم دركاربراعد پران يكى از قوهر معنايى به عنوبه گو
تى در احاديث سخن گفته است.ه هاى الهواژد با وخوربر

ان «آشنايى با مبانىر.ك:فصل ششم از اين كتاب با عنو
ش شنـاسـى؛و نيـز ر.ك:رو٢٩٠/ ٢فقه الـحـديـث»،

.١٣٩-١٢٢آن/ تفسير قر
.٦٩/ ١آن الكريم، .تفسير القر٤٦
ـ ٦٩.همان/ ٤٧  ٧٠.
ـ ٣/٦٠؛ ١١ـ٩/ ١ان، ر.ك:الميز.٤٨  ٦١.
.١٤٣/ ١آن الكريم، .تفسير القر٤٩
.٩٧ ـ ٨٨/ ٤آن الكريم، .تفسير القر٥٠
.٢١٩ى و حكمت متعاليه/ازالمتالهين شير.صدر٥١
اضيع آيـاتاى تفصيل بيشتر ر.ك:الـجـامـع لـمـوبر.٥٢
.٥٤٠-٤٩٥م القيامة/ آن الكريم،فصل يوالقر
اقـ% /ح المـوشـر؛٤١١ ـ ٤١٠اد/ ر.ك:كش% الـمـر.٥٣

ـ ١٧٩/ ٣،العقائد االسالميه، ٤٠٠   ١٨١.
.٣٦٥ ـ ٣٦١/ ١آن الكريم، .تفسير القر٥٤
.٣٦٥.همان/ ٥٥
.همان.٥٦
ص الحـكـم/،ر.ك:فـصـو٣٧٥ ـ ٣٦٥.هـمـان/ ٥٧

.٢٦٢/ ٣؛  ٢٩٠/ ١حات المكية، ؛ الفتو٩٣
.١٥٤/ ١٢.جامع البيان،٥٨
.١/٣٧٥آن الكريم،.تفسير القر٥٩
ـ ٣٧٥.همان/ ٦٠  ٣٧٦.
.٣٢٥ ـ ٣٢٤/ ٣آن الكريم، .تفسير القر٦١
.٣١٧.همان/ ٦٢
ـ ٣٢٨.همان/ ٦٣  ٣٣٢.
.٣٤٣/ ٣آن الكريم، .تفسير القر٦٤
.٣٧٥/ ١٠١ار،ج .بحار االنو٦٥
.٣٠٧/ ٤آن الكريم، .تفسير القر٦٦
.٣٠٩/ ٤آن الكريم،.تفسير القر٦٧
.٣١٣.همان/ ٦٨
.٣١٤.همان/ ٦٩
ص الحكـم /.به نقل از فـصـو٣١٥ ـ ٣١٤.همـان/ ٧٠

٦٩١.
.٣١٦ ـ ٣١٥/ ٤آن الكريم، .تفسير القر٧١
.همان.٧٢
ـ ٣١٨.همان/ ٧٣  ٣٢١.
.٣١٦.همان/ ٧٤
١٤١فيق الربانى/ ؛التو٥٧/ ١اهين، .ر.ك:نور البر٧٥

ا بخاطردم رخى از مـر بر(ع)ضاايتى امـام ر.در رو١٥٨ـ 
در جهنم احمق دانسـتـه اسـت.جيرش جراعتقاد به پـذيـر

.٢٥/١٩٧سائل الشيعه، و
٤٦٦ ـ٤٢٤/ ٦آن، گاهى بيشتر ر.ك:پيام قراى آ.بر٧٦
قى).(پاور٣٢١/ ٤آن الكريم، .تفسير القر٧٧
.٤٢٣.الشفاء/ ٧٨
.٤٨/ ٧.به نقل از همان،٧٩
.٧/٥٢ار،االنو.به نقل از بحار٨٠



٦٩شمار�  ١٧٧ مال صدرا و رويكرد فلسفى …

.٤٦٠/ ٢ائد،الفو.درر٨١
ى و سخنـى درازالمتالهـيـن شـيـرح حال صـدر.شـر٨٢
.٥هريه/ كت جوحر
م،ه چهـارم حديث،سال هفتم،شمـار.فصلنامه علـو٨٣

مقاله:عالمه مجلسى و نقد ديدگاههاى فلسفى.
.به نقـل٢١٩.معاد جسمانى در حكمت متعـالـيـه/ ٨٤

.٤٤-٣٩ل العقائد/ امع الحقائق فى اصواز:لو
.٢٢٥.همان/ ٨٥
.١٠٦فان/ هشى در نسبت دين و عر.ر.ك:پژو٨٦
.١٧٩-١٧٨،ص ٥آن الكريم،ج .تفسير القر٨٧
.٦٤-٦٣/ ٦آن الكريم،.تفسير القر٨٨

.١٢٩/ ٤.همان،٨٩
د»دمـرم «جـرگاهـى از مـفـهـواى آ.بر٩٦-٩٥/ ٥هـمـان،.٩٠

مـجـمـع؛ ٢٤٨/ ١ر.ك:الـنـهـايـة فـى غـريـب الـحــديــث،
.٣٦٠،ص ١ البحرين، ج 

؛٦١٨-٥٩٥قى؛مفاتيـح الـغـيـب/ در پـاور٩٦همـان/ .٩١
-٣٧٣ ؛المبدأ و الـمـعـاد/١٨٥/ ٩االسفـار االربـعـه،

.٣٣٦-٢٦١اهد الربوبيه/ ؛ الشو٤٣٣
.٧٣/ ٦آن الكريم،.تفسير القر٩٢
.٤٣٤/ ٥آن الكريم،.تفسير القر٩٣
.٤٣٥-٤٣٤.همان/ ٩٤
.٢٥.معاد جسمانى در حكمت متعاليه/ ٩٥


