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دشواریهای ابنسینا در پذیرش یا انکار معاد جسمانی
فاطمه صادقزاده

1

تاریخ دریافت92/8/19 :
تاریخ پذیرش92/10/11 :

چکیده

ً

ابنسینا در مورد معاد جسمانی در آثار مختلف خود دو موضع کامال متفاوت داشته
است .وی گاهی ،پس از اثبات عقالنی معاد روحانی ،میگوید معاد جسمانی را بر
اساس قول پیامبر (ص) میپذیرد و گاهی ،با نقد دالیل کسانی که به معاد جسم یا
جسم و روح قائلاند ،تنها معاد نفوس را میپذیرد .در هر دو موضع ،وی با مشکل
خاصی مواجه است .ابنسینا هنگامی میتواند به جسمانیت معاد از طریق پیامبر
معتقد باشد که امکان آن را نشان داده باشد ،در حالی که وی امکان معاد جسمانی را
مطرح نکرده است .پس از ابنسینا ،برخی از متکلمان و حکیمان ،پیش از بیان دلیل
نقلی بر اثبات معاد جسمانی ،امکان آن را نشان دادهاند .دشواری دیگر ابنسینا
هنگامی است که معاد جسمانی را ،که مورد تأیید نصوص قرآنی و روایی است ،انکار
میکند .وی برای حل این مسئله میگوید پیامبر (ص) ،برای رعایت حال مخاطبان
عام ،که توانایی درک معانی عقلی و سعادت و شقاوت حقیقی را ندارند ،باید با بیان
لذات و عقوبتهای ملموس آنها را به نیکوکاری ترغیب کند و از بدکاری و نافرمانی
بترساند .ابنسینا با طرح نظریۀ تمثیل ،به عنوان روشی خاص برای آموزش حقایق
دینی به مردم ،ظواهر آیات قرآنی و روایی را اشاراتی برای تفهیم معانی بلند قرآنی به
مردم دانسته است .به این ترتیب ،ورای معانی ظاهری این گونه آیات ،معنایی باطنی و
عقلی وجود دارد که باید با تأویل به آنها دست یافت .پس از ابنسینا ،برخی از اهل
کالم و حکمت ،با غیرقابل تأویل دانستن این گونه آیات ،این راهحل را مردود اعالم
کردهاند.

کلیدواژهها

معاد جسمانی ،نفس ،امکان ،پذیرش تع بدی ،انکار ،رسالۀ اضحویه ،عوام ،مدل تمثیل ،تأویل

 .1استادیار گروه فلسفه و کالم اسالمی دانشگاه امام صادق(ع)
(پردیس خواهران)
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 .1مقدمه و طرح مسئله

ابن سینا در آثار خود با معاد جسمانی دو مواجهۀ متفاوت داشته است .وی گاهی معاد
جسمانی را از طریق دین و تصدیق پیامبر (ص) به نحو تعبدی میپذیرد و گاهی نیز آن را
انکار میکند .برخی از اندیشمندان پذیرش تعبدی ابنسینا را از سر تقیه و برای حفظ جان
خود دانستهاند .اما ،اگر چنین نباشد ،این مسئله مطرح میشود که چرا وی در مورد
جسمانیت معاد دو رأی متناقض داشته است؟
برخی معتقدند شیخ در تألیفات خود دو روش متفاوت داشته است :یکی روشی که در
آن عموم مردم و حکمتآموزان مورد خطابش بودهاند ،و دیگری روشی است که وی برای
1
تفهیم حقایق به خواص و افراد فرهیخته به کار برده است.
برخی از معاصران معتقدند ،بر اساس مبانی و مطابق قواعد حکمی فیلسوفان مشائی و
حتی اشراقی ،عود ارواح به ابدان دنیوی امکانپذیر نیست ،و لذا حکیمان محققی چون
شیخ و اتباع او نمیتوانند به حشر اجساد و معاد جسمانی معتقد باشند ،و برای همین است
که برخی از آنان در اثبات امتناع معاد جسمانی و عود روح به ابدان براهینی اقامه کردهاند.
ْ
لذا نتیجه میگیرند که این گروه تنها برای فرار از تکفیر و حفظ جان خود را معتقد به معاد
جسمانی نشان دادهاند (آشتیانی ،1379 ،ص .)71
برخی از اهل تحقیق بر آناند که بر اساس مبانی فلسفی ابنسینا در مورد نفوسی که به
مرتبۀ عقل بالفعل رسیدهاند لذات جسمانی باید مانع ادراک عقالنی باشد و در نتیجه این
گروه نباید معاد جسمانی داشته باشند .اما وی در برخی آثار خود ،با کنار نهادن دیدگاههای
فلسفیاش ،متواضعانه برای این گروه نیز معاد جسمانی را پذیرفته و در آثاری چون رسالۀ
ً
اضحویه (اگر واقعا از او باشد) با تأکید بر مبانی نفسشناختی خود آیات قرآنی دربارۀ
عذاب و پاداش جسمانی را تأویل کرده است (اکبری ،1389 ،ص  .)12 -11چنین افرادی،
ً
با تردید در انتساب رسالۀ اضحویه به ابنسینا ،اساسا او را منکر معاد جسمانی نمیدانند و
تعبیر او در پذیرش معاد جسمانی را نوعی تواضع علمی قلمداد کردهاند.
در اینجا این دو پرسش مطرح است .نخست این که چرا ابنسینا گاهی بی هیچ شرطی
آموزههای قرآنی و روایی در مورد معاد جسمانی را میپذیرد؟ و دوم این که وی ،در مواردی
که معاد جسمانی را انکار میکند ،برای آیات قرآنی که این قسم معاد را تأیید میکنند چه
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توضیحی دارد؟ در این نوشتار ،با واکاوی آثار ابنسینا ،کوشش میشود پاسخی مناسب برای
این دو پرسش مهم جستجو شود.
 .2تبیین دیدگاههای ابنسینا در معاد جسمانی

ابنسینا در برخی از آثار خود معاد جسمانی را میپذیرد و در برخی دیگر آن را با قاطعیت
انکار میکند .در ادامه ،این دو دیدگاه را از مهمترین آثار او گزارش خواهیم کرد.
 .1.2پذیرش معاد جسمانی به نحو تقلیدی

در الهیات شفاء و نجات ،ابنسینا با تقسیم معاد به دو نوع جسمانی و روحانی میگوید:
 )1معاد جسمانی در دین بیان شده است و تنها از راه دین و تصدیق پیامبر اثبات
میشود.
 )2خیرات و شرور جسم در معاد (لذات و آالم بدنی) آشکار هستند و به آموختن
نیازی ندارند.
 )3سعادت و شقاوت مربوط به بدن به تفصیل در دین اسالم بیان شده است.
 )4معاد روحانی و سعادت و شقاوت مربوط به نفس با عقل و استدالل برهانی فهم
میشود و پیامبر هم آن را تصدیق کرده است.
 )5اوهام انسانی در حال حیات دنیوی نمیتواند سعادت و شقاوت روحانی را تصویر
نماید.
 )6حکیمان الهی به سعادت نفسانی بیش از سعادت جسمانی تمایل دارند (ابنسینا،
 1404ق ،ص 423؛  ،1387ص .)682
با توجه به وضوح موضوع و گسترۀ آموزههای دینی در شرح لذات و آالم بدنی ،ابنسینا
توضیح بیشتر در این باره را الزم نمیبیند 2و به تبیین معاد روحانی میپردازد .وی برای
تصویر معاد روحانی از پنج اصل که دربارۀ لذات و آالم مربوط به قوای نفس است بهره
میگیرد .البته از نظر ابنسینا دو قوۀ حس و خیال ،به دلیل جسمانی بودن ،پس از مرگ از
بین میروند ،و تنها قوۀ ناطقه باقی میماند .از این رو ،در تبیین حیات پس از مرگ ،تنها از
نفس ناطقه و کمال و سعادت آن سخن میگوید .از نظر او ،سعادت و کمال نفس ناطقه از
حیث نظری با علم به حقایق عالم حاصل میشود .ابنسینا ،بر این اساس ،وضعیت
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انسان های کامل و مقصران و معاندان و نفوس ساده را با توجه به جنبۀ نظری نفس شرح
میدهد .از سوی دیگر ،کمال نف س از جنبۀ عملی به آن است که قوای حیوانی در حالت
3
پذیرش و انفعال و قوۀ ناطقه در حالت استیالء قرار گیرد.
از دیدگاه ابنسینا نفوس انسانی پس از مرگ در دو گروه کلی قرار میگیرند:
یک .نفوس ساده که به مرتبۀ عقل بالفعل نائل نشدهاند.

ابنسینا کسانی را که از حیث نظری و عملی به کماالتی که از نوع انسان انتظار میرود نائل
نشدهاند نفوس ساده میداند ،که اینها به مرتبۀ عقل بالفعل نرسیدهاند .این دسته هنگامی
که از بدن مفارقت پیدا میکنند شوق به کمال ندارند:
 )1اگر صورت باطلی کسب نکرده باشند ،به سوی سعۀ رحمت الهی و راحتی و
آرامش میروند.
ً
 )2اگر صورت باطل کسب کرده باشند و اصال واجد حالت حق که با آن صورت باطل
منافات دارد نباشند ،در این حالت گرفتار عذاب شدید میشوند؛ زیرا به سبب
فقدان بدن و مقتضیات بدنی ،کماالت مربوط به بدن که به آن مشتاقاند برای ایشان
حاصل نمیشود.
به تعبیر ابنسینا ،شاید آنچه برخی از علما گفتهاند درست باشد :نفوس ساده که تنها به
سمت مادیات متوجه هستند ،اگر پاک و زکی باشند ،پس از مرگ نه میتوانند از طریق
جذب به سمت جهات اعلی به سعادت برسند و نه شوق به کمال دارند که از فقدان آن
احساس بدبختی و شقاوت کنند .مانعی نیست که اجرام سماوی موضوع فعل برای این
نفوس باشد .اینان با این اجسام تمام آنچه از احوال اخروی اعتقاد دارند تخیل میکنند .در
مقابل ،اگر این نفوس باطل باشند ،عقاب را با مقایسه با آنچه در دنیا برایشان مصور شده
است مشاهده میکنند( 4ابنسینا 1404 ،ق ،ص  .)432 -431ابنسینا در مبدأ و معاد هم
به وضعیت این گروه اشاره کرده است (ابنسینا ،1363 ،ص .)115-114
از آنجا که ابنسینا ،بنا بر مبانی نفسشناختی خود ،نفس را برای رسیدن به مرتبۀ عقل
بالفعل به بدن و همراهی با آن نیازمند میداند ،برای اظهار نظر صریح در مورد این گروه با
دشواری روبروست؛ زیرا از سویی نفس پیش از نیل به مرتبۀ عقل بالفعل از بدن جدا شده
است و به مرحلۀ بینیازی از بدن نرسیده و نمیتواند بدون بدن به حیات خود ادامه دهد ،و
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از سوی دیگر ،با تباهی بدن ،راهی به سوی کمال و بقاء برای او باقی نمانده است .وی با
نوعی احتیاط از وضعیت این گروه سخن میگوید .گاه بدون توجه به مبانی خود اظهار
می کند که احتمال دارد خداوند آنان را در رحمت گستردۀ خود ،که کیفیت آن بر ما پوشیده
است ،وارد کند 5و گاهی دیگر با اشاره به نظریۀ فارابی احتمال میدهد که آنان با الحاق به
اجسام فلکی از این اجسام برای تخیل خیرات اخروی استفاده کنند و به سیر تکاملی خود
برای رسیدن به مرتبۀ عقل بالفعل ادامه دهند.
دو .نفوس کامل و مقدس که به مرتبۀ عقل بالفعل واصل شدهاند.

از دیدگاه ابنسینا ،هر گاه نفس ناطقه دارای فضایل علمی و عملی باشد ،پس از مفارقت از
بدن ،نیازی به بدن ندارد؛ زیرا احتیاج نفس به بدن تنها به عنوان وسیلهای برای تحصیل
کمال و رسیدن به مراتب عقلی است .چنین نفوسی با وصول به مرتبۀ عقول مجرد به مقام
ادراک معقوالت نائل میشوند و از همان حیث به بهجت و سرور نامتناهی دست مییابند.
با این حساب ،برای چنین کسانی ،که با اتصاف به کماالت عقلی و ملکات اخالقی از
لذات حقیقی بهرهمند هستند ،اشتغال به بدن میتواند مانعی برای ادراک کامل لذات عقلی
6
باشد .از این رو ،این گونه نفوس به بدن نیازی ندارند.
اگر ابنسینا بخواهد بر مبانی نفسشناختی خود تکیه کند ،باید معاد جسمانی را برای
گروه واصل به مرتبۀ عقل بالفعل انکار کند و این همان موضعی است که او در رساله
اضحویه انتخاب کرده است .اما شیخالرئیس در الهیات شفاء باور تعبدی خود به معاد
جسمانی را تنها به گروهی که به مرتبۀ عقل بالفعل نرسیدهاند منحصر نکرده و گروه واصالن
به این مرتبه را هم مشمول این قسم معاد دانسته است .از نظر برخی ،سخن گفتن ابنسینا از
معاد جسمانی برای این گروه قطعیت بخشیدن به آموزههای دینی و کنار نهادن آموزهها و
مبانی فلسفی خود است (اکبری ،1389 ،ص  .)11اما چگونه ممکن است یک فیلسوف
ً
دیدگاههای مبنایی خود را کنار بگذارد و دیدگاهی دیگر را بپذیرد؟ ابنسینا ،اگر واقعا مایل
بود معاد جسمانی را بپذیرد ،باید دیدگاههای فلسفی خود را که با معاد جسمانی سازگار
نیست کنار بگذارد و مبانی نفسشناختی متناسب با آن را بپذیرد .این تواضع چه مبنایی
میتواند داشته باشد؟
با این حساب ،ابنسینا حتی در این دو اثر هم نباید در این قبیل آیات و روایات به
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معانی ظاهری تسلیم شود؛ زیرا او معتقد است که ،در پس این معانی ،مفاهیم باطنی و
معنوی وجود دارد که باید با تأویل به آنها دست یافت .پس او چگونه با استناد به همین
معانی ظاهری معاد جسمانی را پذیرفته است؟
 .2.2انکار معاد جسمانی و اعتقاد به امتناع آن

در رسالۀ اضحویه ،ابن سینا با رد دالیل معتقدان به معاد جسمانی ،آن را امری ممتنع
میداند .بیتردید برخی از مبانی و دیدگاههای فلسفی وی را به موضع انکار معاد جسمانی
رسانده است 7.در میان این مبانی ،شاید اعتقاد شیخ به جسمانی بودن خیال مهمترین عامل
باشد 8.در ادامه ،مباحث شیخ در این رساله را گزارش و بررسی میکنیم.
در این رساله ،او معتقدان به معاد را سه گروه میداند:
یک .قائالن به معاد جسمانی

جماعتی از اهل جدل ،که از علوم حقیقی بهرهای ندارند ،نفس مجرد را انکار میکنند و
می پندارند که حقیقت انسان همین کالبد است و حیات و انسانیت به عنوان دو عرض در آن
کالبد آفریده شدهاند .مرگ نیستی این دو عرض است و باریتعالی در آفرینش دوم آن کالبد
را پس از پوسیدن فراهم میآورد و در آن حیات و انسانیت میآفریند (ابنسینا ،1364 ،ص
.)35
به نظر ابنسینا ،دلیل این گروه آن است که خداوند در چند جایگاه بیان میکند که
مردگان را در آخرت برمیانگیزد و به مجازات میرساند و اینان از شدت دشمنی با حکیمان
و برای مخالفت با آنان نفس را انکار کرده و حقیقت انسان را کالبد دانستهاند (ابنسینا،
 ،1364ص  .)39از آنجا که این گروه برای نظریۀ خود به شرع مقدس متمسک میشوند،
ابنسینا به بیان قاعدهای کلی میپردازد :خطاب هر شریعتی با عموم خالیق است .حقایق
موجود در دین الهی برای همۀ مردم قابل طرح نیست .از این رو ،قرآن مباحث توحیدی را به
نحو تشبیهی یا تنزیهی مطلق بیان میکند .کدام آیه از قرآن داللت دارد به حقیقت توحیدی
که علما و حکما از آن بحث میکنند؟ و آن معانی باریک که ایشان گفتهاند کجای قرآن
است؟ چنان که وی عالم الذات یا عالم به علم است؛ قادر الذات یا قادر به قدرت است؛ و
ذات وی یگانه است ،اگرچه صفات بسیار دارد؛ او پذیرای بسیاری و تکثر است .ذات او در
جهت است یا منزه از جهت؟ دو احتمال وجود دارد:
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 )1بر مردم واجب است که حقیقت این معانی را بدانند و به غور آن برسند.
 )2شایسته است که مردم در این موارد بحث نکنند و اندیشۀ خود را در آنها به کار
نگیرند.
اگر طرح چنین حقایقی برای مردم الزم نیست و اگر آنها در این موارد به اشتباه افتند گناهی
مرتکب نشدهاند ،مذهب این جماعتی که دعوی علم میکنند و تنها به معاد جسمانی اعتقاد
دارند تکلف است و مردم به آن نیازی ندارند .اگر بحث از این حقایق واجب است و فهم
حقیقت توحید ضرورت دارد ،پس واجب است صاحب شریعت یا پیامبر این معانی را به
نحوی بیان کند که همه کس بر آن آگاهی یابند .وقتی زیرکان و کسانی که عمر خود را در
فهم مباحث عمیق صرف کردهاند برای درک این معانی به شرح و بیان کامل نیاز دارند،
افرادی که ذهن آماده ندارند و با محسوسات خو کردهاند چگونه میتوانند بدون توضیحات
پیامبر این حقایق را بفهمند؟ اگر خداوند پیامبر خود را تکلیف کند که حقایق این چیزها را
به مردم آموزش دهد ،آنها توان درک این قسم حقایق را ندارند ،و اگر رسول از آنان ایمان
بخواهد تکلیف محال کرده است .اگر خدا به پیامبر تکلیف نماید که همگی را ،با ریاضت،
مستعد و اهل دریافت این معانی کند ،چنین کاری از پیامبر ساخته نیست ،مگر آنکه
خاصیتی در انسانها بیافریند ،یا الهامی از آسمان بر ایشان فرود آید؛ و در این صورت دیگر
به پیامبر نیازی ندارند و فرستادن او بیهوده خواهد بود (ابنسینا ،1364 ،ص .)42 -39
به این ترتیب ابنسینا ظواهر دینی در مورد معاد جسمانی را حجت نمیداند و نظریۀ
کسانی را که با انکار نفس تنها معاد جسمانی را میپذیرند نادرست میداند.
دو .قائالن به معاد روحانی و جسمانی

از نگاه اینان ،حیات کالبد به هستی نفس است و در آفرینش دوم نفس به کالبد خویش
بازمیگردد .برخی از اینان نفس را روحانی و غیرمجسم و بعضی دیگر آن را جسمی لطیف
می دانند .بنابراین نفس نیکوکار دو گونه پاداش دارد :یکی پاداشی نفسانی ،چون نگریستن به
حق و پیوستن به عالم ملکوت ،و دیگری راحتی و لذتی که شایستۀ جسم است .شخص
بدکردار ،عالوه بر عقوبت نفسانی ،مانند دوری از عالم ملکوت و نومیدی و خواری و ترس،
کیفری حسی مربوط به بدن ،مانند گرما و سرما ،خواهد داشت .این گروهها در دوام آسایش
و عقوبت اختالف نظر دارند (ابنسینا ،1364 ،ص .)36
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در بررسی این نظریه ،ابنسینا میگوید اگر کسی بگوید روح باقی است و ثواب و
عقاب برای روح است و کالبد اول و دوم مانند دو عرضی برای آن هستند ،این رأی هم
نادرست است؛ زیرا در علوم حکمی و مبین و علوم الهی آمده است که:
 )1محال است هنگام بعث ،نفوس را به کالبدی از مادۀ متناهی عالم پیوند دهند.
 )2تبدیل در فعل باریتعالی راه ندارد« ،التبدیل لخلق الله» .هستی عالم همواره
چنین باشد .ایشان میپندارند عالم برخواهد خاست و این سخن محال است.
 )3سعادت نفس هنگامی است که از کالبد جدا شود.
 )4لذات بدنی با لذات و خوشیهای نفسانی متفاوت هستند.
 )5بودن با کالبد برای نفس عقوبت و رنجآور است.
 )6بیشتر مطالبی که در شرایع در باب معاد گفته شده ،اگر بر ظاهر آنها حمل شود،
محاالت بسیار الزم میآید .عالمان و دانایان نیک میدانند که مصلحت عوام و
جاهالن در آن است که به برخی حقایق وقوف نیابند .اگر عوام علم الهی نمیدانند
نباید به شریعت و دیانات الهی به چشم استخفاف بنگرند.
از سوی دیگر حکیم باید از شتاب در انکار چیزی که غرض آن واضح نیست بپرهیزد و بداند
این ویژگی بزرگترین نشانه برای درستی دین است و بزرگترین نشانه برای فساد دین آن
است که حقایق را آشکار بیان کند یا در مقام بیان حق مثالی غیرمتعارف آورد (ابنسینا،
 ،1364ص .)44 -43
سه .قائالن به معاد روحانی

از دیدگاه حکما و اهل حق ،نیکبختی انسان در آن است که گوهر خویش را با دانش و
نیکوکاری و بیزاری از آثار طبیعت ،چون حرص و شهوت و دوستی دنیا و مانند آن ،کامل
کند وگرنه گرفتار بدبختی است (ابنسینا ،1364 ،ص  .)36وی قائالن به تناسخ را در همین
گروه قرار داده و آرای مختلف آنان را بیان میکند (ابنسینا ،1364 ،ص .)37 -36
ابنسینا حکیمان و اهل حق را در شمار گروه سوم قرار میدهد که به معاد روحانی قائل
هستند .از دیدگاه او ،بیانات حکما در باب معاد رموز و اشاراتی برای نزدیک ساختن
حقیقت معاد به فهم مردم عامه است ،تا آنان با تصور وضع معاد بدکرداری را کنار گذارند.
اگر حکیمان برای عموم مردم حقیقت معاد را چنان که هست بازگو کنند ،آنان نمیتوانند آن
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را تصور کنند و آن را محال میپندارند (ابنسینا ،1364 ،ص .)38 -37
در ادامه ،ابنسینا با بیان همۀ حاالت فرضی تناسخ به ابطال آنها میپردازد (ابنسینا،
 ،1364ص  .)60-44به این ترتیب ،او پس از رد سه نظریۀ «معاد جسمانی»« ،معاد
جسمانیـروحانی» و «معاد به نحو تناسخ» ،تنها معاد روحانی را ممکن میداند و در سه
فصل آن را اثبات میکند (ابنسینا ،1364 ،ص .)76-62
در رسالۀ فی السعادة ،ابنسینا در شرح حاالت نفس ناطقه پس از جدایی از بدن هیچ
اشارهای به همراهی نفس با جسم نکرده است .وی نفس را پس از مرگ در چند گروه قرار
میدهد:
 )1نفوسی چون نفوس اطفال که هنوز معقوالت اولیه را تصور نکرده و به مقام عقل
بالفعل نرسیدهاند .او با اعتقاد به بقای آنان اظهار میکند که چنین نفوسی مستعد
پذیرش معقوالت اولیه از فیض الهی هستند و از بدن که تا آن زمان مانعی برای
دریافت چنان فیضی بوده رها شدهاند .تصور معقوالت ثانوی که منوط به حواس
ظاهری و باطنی و تفکر منطقی است برای آنان امکانپذیر نیست.
 )2نفوسی که معقوالت اولیه را تصور کردهاند و دو گروه هستند :گروهی از آنان عقاید
وهمی و فاسد دارند که پس از مرگ باورهای وهمیشان باطل میشود و درمییابند
که تا آن زمان به راه باطل رفتهاند و به کمال ذاتی خود نرسیدهاند .از طرفی به آن
کماالت اشتیاق دارند و از سوی دیگر ابزار و لوازم تحصیل آن کماالت که قوای
بدنی است در اختیار ندارند .این چنین نفوسی هم از این حیث اندوهگین میشوند
و هم به سبب پیروی از هوای نفس به اعمال ناپسند خو گرفتهاند و پس از مرگ ادامۀ
آن وضع برایشان ممکن نیست .از این رو ،این گروه گرفتار اندوه دائمی خواهند بود.
گروه دیگر نفوسی هستند که عقاید خیالی و عادات ناپسند ندارند .از دیدگاه
ابن سینا ،حال اینان همچون وضع اطفال است .اگر هم اندکی به امور بدنی خو
گرفته باشند ،به زودی آن عادت را از دست میدهند و اندوه آنان برطرف میشود.
 )3نفوسی که از نظر علمی کامل هستند ،ولی در اعمال نیکو کوتاهی کردهاند و به امور
دنیایی تمایل داشتهاند .اینان ابتدا از جهاتی گرفتار اندوه هستند و سرانجام به راحتی
و آسایش میرسند.
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ً
 )4نفوسی که ذاتا پاک هستند ،نه اخالق ناپسند دارند و نه به معاصی آلوده شدهاند ،و
مواظبت بر اعمال صالح دارند .این گروه به ویژه اگر به زینت علم هم مزین باشند و
معقوالت و مبادی موجودات را ادراک کرده باشند ،در دار آخرت اهل نجات
خواهند بود و به فیوضات الهی و مقام قرب واصل میشوند (ابنسینا 1400 ،ق،
ص .)276-273
ابنسینا با آن که در این رساله معاد جسمانی را انکار نکرده ،اما احوال نفس ناطقه را پس از
مرگ بدون نیاز به بدن بیان کرده و این خود میتواند حاکی از عدم اعتقاد او به معاد
جسمانی باشد.
 .۳موانع و چالشهای فراروی ابنسینا

ابنسینا ،هم در پذیرش معاد جسمانی و هم اگر بخواهد آن را نفی کند ،با پرسشها یا
اشکاالتی مواجه است .او نه میتواند آن را به آسانی و بدون دردسر بپذیرد ،نه میتواند آن را
انکار کند .در ادامه به مهمترین دشواریهایی که فراروی او قرار دارد میپردازیم.
 .1.۳دشواری اول :لزوم بیان امکان معاد جسمانی برای پذیرش آن

چنان که مالحظه میشود ،ابنسینا در برخی از آثار خود معاد جسمانی را تنها به جهت
اعتماد به قول پیامبر پذیرفته است .وی با آن که برای عقل و خرد در میدان اندیشه ارزش
فراوانی قائل است ،در جایی هشدار میدهد که مبادا کسی با اعتماد به عقل خود به محض
آن که دلیلی بر وجود چیزی نیافت آن را انکار کند .به نظر او ،فقط اگر عقل بتواند با اقامۀ
دلیل علیه چیزی آن را ممتنع بداند ،حق دارد وجود آن را انکار کند؛ و جز در این مورد حق
انکار آن را ندارد و موظف است در مورد وجود یا عدم آن توقف کند (ابنسینا 1403 ،ق ،ج
 ،3ص  .)418در این باره ،وی به قاعدۀ معروف «ما لم یذدک عنه قائم البرهان فذره فی بقعة
االمکان» اشاره دارد .خواجه طوسی در شرح این عبارت متذکر میشود که مقصود شیخ
نهی کسانی است که آن اموری را که علم و حکمت و فلسفه به آنها احاطه ندارد یکسره
انکار میکنند .شیخ در واقع هشدار میدهد که انکار بیدلیل یک امر نسبت به اقرار
بیجهت نسبت به مقابل آن هیچگونه ترجیحی ندارد و هر دو به یکسان نادرست هستند
(ابنسینا 1403 ،ق ،ج  ،3ص  .)419-418حکیم خردورز باید هم دربارۀ اقرار و انکار
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خود دلیل و بینه داشته باشد.
ابنسینا در این عبارت در صدد است حوادث غریبهای مانند سحر و معجزه را که در
عالم رخ میدهد تبیین کند و آنها را اموری ممکن اعالم کند .اما این بیان ممکن است
حاکی از دیدگاه معتدل شیخ در مورد حدود و تواناییهای ادراکی عقل باشد .بنا بر هشدار
شیخ ،کسی نباید امور و حوادث عجیب را به صرف غیرعادی بودن یا معقول نبودن منکر
شود .بر این اساس ،نباید انتظار داشت که عقل محدود بتواند تمامی آموزههای دینی را به
ً
اثبات برساند ،و کامال محتمل است که در میان این تعالیم مطالبی فراتر از عقل آدمی وجود
ً
داشته باشد .البته این توقع نیز کامال بجاست که این آموزهها با اصول و مبانی قطعی عقلی
منافات و تعارض نداشته باشد .گویی وی در پذیرش معاد جسمانی به همان توصیهای که در
اشارات به دیگران میکند عمل کرده است که اگر علیه عقیدهای برهان و بینهای قطعی اقامه
نشده است آن را ممتنع نداند.
9
ممکن است این برخورد ابنسینا نوعی تواضع نسبت به آموزههای دینی به نظر آید؛ اما
باید گفت وی تنها در صورتی میتواند به ظاهر نقل یا شریعت تسلیم شود که آن امر ممتنع
ً
نباشد 10.البته قطعا از دیدگاه ابنسینا در این گونه مواضع معاد جسمانی امری ممکن بوده
11
است؛ زیرا وی نمیتواند مطلبی را که خود ممتنع میداند به واسطۀ اخبار صادق بپذیرد.
آموزههای دینی که از طریق پیامبر وارد شده است نمیتواند بر خالف عقل صریح باشد و
ممکن نیست انسان به امری محال متعبد و مؤمن شود 12.مهم آن است که شیخالرئیس باید
ابتدا موضع خود را در مورد امکان یا جواز معاد جسمانی اعالم کند .عقل یا با دالیل قطعی
جسمانیت معاد را اثبات میکند یا با براهین متقن آن را نفی میکند یا در مورد آن نظری
ندارد .اعالم بینظری و توقف یا پذیرش تعبدی تنها در مواردی موجه است که عقل امکان یا
جواز آن را نشان بدهد .از این رو ،شیخ فقط در صورتی میتواند با توسل به ظواهر آیات و
روایات به معاد جسمانی تسلیم شود که پیش از آن امکان آن را بررسی کرده و پذیرفته باشد.
با مروری بر آثار ابنسینا ،به نظر میرسد وی معاد جسمانی را بی آن که به جواز آن
معتقد باشد و امکان آن را نشان داده باشد از راه نقل پذیرفته است .البته مالصدرا برخی از
عبارات او در الهیات شفاء را اشارهای خفی به تصحیح یا تجویز معاد جسمانی دانسته است
(صدرالدین شیرازی 1422 ،ق ،ص .)440-439
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در حالی که ابنسینا در الهیات شفاء و نجات معاد جسمانی را بدون طرح بحث امکان
ً
یا جواز آن صرفا از طریق اعتماد به شرع یا نقل میپذیرد ،پس از او کسانی چون غزالی ،فخر
رازی ،محقق طوسی ،ایجی ،تفتازانی و سرانجام صدرالمتألهین و محقق الهیجی با طرح
مسئلۀ امکان معاد جسمانی ،و با پرداختن به این موضوع ،بحث را تکمیل کردهاند.
غزالی در کتاب المضنون به علی غیر اهله اظهار میکند بازگشت نفس به بدن در
قیامت پس از مفارقت از آن امری ممکن است .سزاوار نیست کسی از این امر دچار شگفتی
شود ،بلکه تعلق نفس به بدن در ابتدا بیش از بازگشت آن شگفتآور است .هیچ برهانی
وجود ندارد که بگوید محال است نفس به بدن بازگردد و بدن دوباره تحت تأثیر و تسخیر آن
قرار بگیرد (غزالی 1414 ،ق ،ج  ،4ص .)107
فخر رازی در کتاب اربعین ابتدا اعالم میکند که کسی نمیتواند به حقانیت قرآن
معتقد باشد و در همان حال معاد جسمانی را انکار کند .هر کس از علم تفسیر آگاه باشد
میداند که آیات قرآنی در موضوع معاد تأویلپذیر نیستند (رازی 1986 ،م ،ج  ،2ص .)55
وی پس از اثبات امکان معاد جسمانی از راه عقل ،به اثبات ضرورت آن از دو طریق
سمع و عقل میپردازد .دلیل نقلیای که او بیان میکند از مقدمات زیر تشکیل شده است:
 )1عقل معاد جسمانی را جایز و ممکن میداند.
 )2تمامی انبیاء و رسوالن ،به صورت متواتر ،وقوع معاد جسمانی را گواهی دادهاند.
 )3هنگامی که فردی راستگو از وقوع امری ممکن خبر دهد یقین و قطع به آن واجب
است.
بر اساس این مقدمات ،اعتقاد قطعی به معاد جسمانی واجب است (رازی 1986 ،م ،ج ،2
ص .)62-56
محقق طوسی هنگام استدالل به ضرورت معاد جسمانی از طریق نقل پیامبر به امکان
آن تصریح کرده است (نصیرالدین طوسی 1407 ،ق ،ص  .)300متکلمان اشعری نیز
همچون او ابتدا به بحث جواز معاد جسمانی اشاره کردهاند و سپس به اثبات وقوع آن به
استناد دالیل نقلی پرداختهاند 13.البته آنان بر تأویلناپذیری آیات و روایات وارده در باب
معاد نیز تأکید دارند.
صدرالمتألهین در این بحث ،با عباراتی نزدیک به بیان ابنسینا ،اظهار میکند معاد
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جسمانی که تنها آموزههای وحیانی میتوانند کنه آن را بیان و توصیف کنند مورد انکار عقل
نیست و شرع هم معاد روحانی را که اثبات آن با استدالل عقلی امکانپذیر است انکار
نمیکند (صدرالدین شیرازی 1422 ،ق ،ص  .)439مالصدرا در این عبارت تأکید دارد که
عقل معاد جسمانی مورد نظر نقل را تکذیب نمیکند و آن را ممکن و جایز میداند .این
نکتهای است که در عبارت ابنسینا مورد توجه قرار نگرفته است.
14
مالصدرا برخی از عبارات ابنسینا در الهیات شفاء را مربوط به وجه صحت یا جواز
معاد جسمانی دانسته است (ابنسینا 1404 ،ق ،ص 432؛ صدرالدین شیرازی 1422 ،ق،
 )441 -440و خود نیز در صدد توجیه یا تصحیح حشر اجساد برآمده است .از نظر او،
 )1نفس پس از مفارقت از بدن در قیامت به بدنی مخلوق از سنخ این بدن و مثل بدن
دنیوی خود بازگشت میکند.
 )2کیفیت این بازگشت در نصوص قرآنی و روایات معصومین بیان شده است.
 )3این گونه آیات و روایات قابل تأویل نیستند.
 )4بازگشت نفس به بدن امری ممکن است.
مالصدرا تصدیق چنین معنایی را که از ضروریات دین به حساب میآید و از طرفی نیز
ممتنع نیست واجب میداند (صدرالدین شیرازی 1422 ،ق ،ص  .)444در واقع مالصدرا
اینجا در نظر دارد برای پذیرش نقل یا عبارات وارده در متون دینی قاعدهای ارائه کند :در
صورتی تصدیق معنای ظاهری یک گزارۀ دینی واجب است که آن امر جایز باشد ،وگرنه باید
با تأویل از معنای ظاهری آن دست برداشت .البته صدرالمتألهین در اینجا تنها نظر به بیان
وجه صحت معاد جسمانی دارد و در آثار دیگر خود آن را با بیان هفت یا یازده مقدمه اثبات
15
میکند.
یادآور میشود که گزارش این بحث نزد کسانی چون غزالی ،فخر رازی ،ایجی و
تفتازانی و سرانجام صدرالمتألهین به معنای درستی استدالل ایشان در اثبات امکان یا جواز
معاد نیست ،بلکه منظور آن است که این گروه در مقام اثبات معاد جسمانی ،پیش از بیان
دلیل نقلی ،طرح مبحث جواز آن را الزم میدانستهاند .این همان کاری است که ابنسینا
هنگام پذیرش تعبدی معاد جسمانی انجام نداده است .به عبارت دیگر ،ابنسینا تنها
هنگامی میتوانست این قسم معاد را با تمسک به نقل بپذیرد که خود آن را ممکن دانسته
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باشد (نه محال) و امکان آن را هم اثبات کرده باشد ،در حالی که وی در هیچ یک از آثار
خود نه به امکان چنین معادی اشاره میکند و نه امکان آن را اثبات مینماید.
 .2.۳دشواری دوم :ظواهر آیات قرآنی و روایات

ً
چنان که مالحظه میشود ،ابنسینا در رسالۀ اضحویه اساسا معاد جسمانی را نپذیرفته
است .وی حتی رأی کسانی را که معتقد به حشر ارواح و اجساد با هم هستند نقد کرده
است .مشکل مهمی که ابنسینا در اینجا با آن روبرو میشود این است که برخی از آیات
قرآنی به این قسم معاد اشاره دارند و عدهای با استناد به این قبیل آیات به معاد جسمانی
استدالل کردهاند .از این رو ،ابنسینا برای انکار معاد جسمانی باید برای این قبیل آیات ،که
دستکم ظاهرشان معاد جسمانی را تأیید میکند ،فکری کند .او بیان قرآن و روایات را در
برخی موارد تمثیلی برای اشاره به حقایق و معارف بلند و عمیق میداند.
 .1.2.۳ابن سینا و طرح نظریۀ تمثیل در بیان معارف دین

ابنسینا برای برونرفت از این چالش نظریۀ تمثیل را مطرح میکند .وی معتقد است پیامبر
باید ،با توجه به ناتوانی مردم عامه در فهم حقایق بلند دینی مربوط به آخرت ،این معارف را
در قالب تمثیلها و تشبیهاتی برای آنها مفهوم سازد و آنها را به تحصیل سعادت راغب و از
16
شقاوت برحذر دارد .وی این نظریه را در چند کتاب خود مطرح کرده است.
نظریۀ تمثیل در الهیات شفاء و نجات :در این دو کتاب ،که وی حشر اجساد را به نحو
تعبدی میپذیرد ،در بحث کیفیت دعوت پیامبر ،میگوید پیامبر موظف است امر معاد را به
نحوی که عامۀ مردم آن را میفهمند تقریر کند و سعادت و شقاوت اخروی را با بیان
مثالهایی که آنها میتوانند تصور کنند بیان و به حقیقت این امور به اجمال اشاره کند .از
نظر ابنسینا ،پیامبر باید معارف الهی را با توجه به سطح مخاطبان آموزش دهد و از طرح
همۀ حقایق برای آنها خودداری کند .دیگران هم اجازه ندارند آن حقایقی را که پیامبر از
مردم پنهان کرده است برای آنها اظهار کنند ،بلکه باید جالل و عظمت الهی را با استفاده از
رموز و مثالهایی برای ایشان مطرح کنند و معاد و سعادت و شقاوت اخروی را با بیان
مثالهایی قابل فهم به نحوی برایشان تعریف کنند که آنها بتوانند کیفیت معاد را تصور کنند
و جانشان آرام گیرد (ابنسینا 1404 ،ق ،ص 443-442؛  ،1387ص  .)713-712از
دیدگاه او ،پیامبر نمیتواند حقایق مربوط به مبدأ و معاد را چنان که هستند برای مردم بازگو
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کند و مجبور است معارف عقلی دین را با استفاده از زبان رمز و تمثیل برای آنها قابل فهم
سازد.
نظریۀ تمثیل در رسالۀ اضحویه :ابنسینا در این رساله هم به تمثیلی بودن بیان پیامبر
اشاره کرده است .وی در این اثر به تفصیل به آموزههای پیامبران برای مردم پرداخته است:
بزرگترین هدف دین آن است که مردم کارهای پسندیده کنند .این اعمال در کتب اخالق و
سیاسات بیان شده است .افزون بر این پیامبر برای مردم آموزههایی دربارۀ آفریدگار و اوصاف
او ،فرشتگان الهی و مقربان و گزیدگان خدای متعال دارد .وی باید این حقایق را با مثالهایی
روشن که همگان دریابند بیان کند و از سخنگفتن دربارۀ مطالبی که جز حکیمان
درنمییابند بپرهیزد .مردم را از طریق بشارت به ثواب به نیکوکاری ترغیب کند و با بیان
عقوبت از بدکرداری بترساند و سعادت و شقاوت اخروی را بیان کند .اقسام لذات آن
جهانی را بیان کند و به مؤمنان بگوید که برای ایشان هرگز اندوهی نیست و ایمن از ترس و
نیستی پیوسته در خرمی و نشاط خواهند بود و برتر از همه به دیدار خدای بزرگ نائل
میشوند .او باید امور اخروی را با مثال بیان کند که ایشان آنها را محال ندانند و شرع را با
رغبت بپذیرند .لذات و خوشیهای جسمانی را که برای نیکان خواهد بود و عذابهای
بی پایانی را که برای بدکرداران فراهم شده است بیان کند .پیامبر باید بنا را بر این گذارد که
مردم نمیتوانند ثواب و عقاب حقیقی را بفهمند ،مگر آن که نخست نفس را پاک گردانند،
علم بیاموزند و خیر حقیقی را بشناسند و البته چنین کاری برای هر کس میسور نیست .از
آنجایی که دعوت عوام به خیر حقیقی امکان پذیر نیست ،الزم است طریق دیگر را در پیش
گیرد و ثواب و عقوبت بدنی را بیان کند (ابنسینا ،1364 ،ص .)48-47
ابنسینا با طرح بحث مدل آموزههای پیامبر برای عوام و افراد ناآموخته و تعیین نوع
مباحثی که او باید به مردم بیاموزد و معارفی که باید از آنها کتمان کند به نوعی به ضرورت
بازفهم و تأویل آیات قرآنی نظر داشته است.
 .2.2.۳تأویلپذیری آیات و روایات در بحث معاد

گرچه ابنسینا معاد جسمانی را با استناد به بیان خدا و رسول میپذیرد ،ولی در واقع با طرح
نظریۀ تمثیل ،به عنوان روش خاص آموزش حقایق دینی به مردم ،ظواهر آیات قرآنی و روایی
را اشاراتی برای تفهیم معانی بلند قرآنی به مردم دانسته است .غزالی این نظریه را بدون ذکر
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نام ابنسینا به نقد کشیده است (غزالی 1422 ،ق ،ص .)215
در حالی که ابنسینا در هر دو بحث اوصاف الهی و معاد به نظریۀ تمثیل اعتقاد دارد،
غزالی حکم آیات و احادیث مربوط به دو باب تشبیه و معاد را متفاوت میداند .از نظر
غزالی ،الفاظی که در بحث تشبیه وارد شده استعاراتی هستند که در زبان عرب تاب و تحمل
تأویل را دارند ،اما آنچه در باب احوال بهشت و جهنم وارد شده تأویلبردار نیست .افزون بر
این دالیل عقلی مکان ،جهت ،صورت ،دست ،چشم و استقرار را برای خدا ممتنع میدانند
و از این رو تأویل این گونه آیات واجب است ،اما وعدههای الهی در مورد امور اخروی برای
قدرت الهی محال نیستند .بنابراین باید بر معنای ظاهریشان باقی بمانند (غزالی1422 ،
ق ،ص .)216-215
فخر رازی در میان مباحث خود به موضوع تأویل آیات قرآن در بحث معاد پرداخته و
این قبیل آیات را تأویلناپذیر دانسته است (رازی 1986 ،م ،ج  ،2ص  .)55به تعبیر رازی،
گروهی احتمال میدهند پیامبران برای تفهیم معاد روحانی به تودۀ مردم ،که توانایی فهم
معاد روحانی را ندارند ،حقایق مربوط به معاد را به صورت جسمانی بیان کردهاند .افرادی که
از لحاظ عقلی توانمند هستند میدانند که این عبارات باید تأویل شوند .مباحث مربوط به
خدا و قیامت در کتابهای الهیاتی موهم جسمانیت مبدأ تعالی و آخرت است .برخی چون
حشویه با تمسک به این ظواهر پنداشتهاند که خدا و معاد جسمانی است و متکلمان و
فیلسوفان تنها در مباحث خداشناسی این ظواهر را تأویل میکنند و مبدأ تعالی را از احوال
جسمانی منزه میدانند؛ اما چرا نتوان ،با تأویل این گونه عبارات ،معاد را هم از جسمانیات
منزه کرد؟ در برابر رأی این گروه ،فخر رازی معتقد است از آنجایی که منابع دینی ،بنا بر نقل
متواتر ،معاد جسمانی را اثبات و منکران آن را تکفیر میکنند ،تأویل در این باب جایی ندارد
(رازی 1986 ،م ،ج  ،2ص  .)63-62پس از رازی نیز این بحث در آثار کالمی دیگر مطرح
17
شده است.
بسیاری از اندیشمندان شیعی نیز بر تأویلناپذیری این گونه آیات تأکید دارند.
صدرالمتألهین در بحث حشر جسمانی به بازگشت نفس به بدن عنصری در دنیا معتقد
است .از نظر صدرا ،برخی از فیلسوفان آیات قرآنی ناظر به معاد جسمانی را تأویل کردهاند و
معانی آنها را حمل بر روحانیات کردهاند و این گونه آیات را خطابهایی برای عوام و
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اعرابی که امور معنوی را نمیشناسند پنداشتهاند .مالصدرا در شگفت است که آنها چگونه
از وجود عالم جسمانی دیگری که در آن اجسام و اعراض و اشخاص با جسم اخروی
موجودند غافل هستند و آیات و نصوص قرآنی در مورد احوال معاد را بر امور روحانی حمل
کرده اند ،در حالی که در قرآن چنان تأکیداتی وجود دارد که مجالی برای حمل نکردن آیات
بر معانی جسمانی باقی نمیگذارد (صدرالدین شیرازی ،1381 ،ج  ،2ص  .)669-665به
نظر مالصدرا ،در مواردی که سببی نقلی یا عقلی در کار باشد ،میتوانیم از ظاهر آیات و
روایات منصرف شویم؛ اما در مبحث معاد چنین ضرورتی نیست .از این رو ،هیچ دلیلی
برای تأویل وجود ندارد (صدرالدین شیرازی ،1381،ج  ،2ص  .)676البته وی معتقد است
درک آیات و روایات بر مبنای معانی ظاهری و بدون تأویل به تیزهوشی و فهم زیاد نیازمند
است که از عهدۀ هر کسی ساخته نیست .چنین کاری برای اهل بحث و نظر فقط با تأیید
الهی و ارائۀ طریق از جانب او امکانپذیر است .صدرا ،پس از بیان قواعد عقلی و حکمی
مسلم و تأکید بر عدم مغایرت آنها با حشر جسمانی ،میگوید خودش به فضل الهی این
کار را انجام داده است (صدرالدین شیرازی ،1381،ج  ،2ص .)677-676
مالصدرا گاهی به صراحت بدن دنیوی را عین همان بدنی دانسته که در روز قیامت به
صورت جسد محشور میشود (صدرالدین شیرازی 1410 ،ق ،ج  ،9ص  )197و گاهی
می گوید بدن اخروی مطابق نصوص قرآنی از حیث صورت عین بدن دنیوی است؛ زیرا
تمامیت شیء به صورت آن است نه به مادۀ آن (صدرالدین شیرازی 1410 ،ق ،ج  ،9ص
.)32-31
او در شرح الهدایه بیان میکند که وقتی معنای ظاهری منعی داشته باشد ،تأویل آیات
قرآنی ضروری است؛ اما در معارف مربوط به معاد پذیرش معنای ظاهری منعی ندارد ،به
ویژه بر مبنای قول «مثلیت بدن معاد و بدن دنیوی» .این نظریه که عبارات و نصوص روایات
و آیات در بحث معاد بیان نمونههایی از معاد روحانی و برای رعایت حال و مصلحت عموم
مردم است به نسبت دادن دروغ به انبیاء در امر تبلیغ و فریب اکثر مردم و پوشاندن حقیقت
منتهی میشود 18.آری اگر کسی بگوید این ظواهر ،افزون بر معنای ظاهری ،مثالی برای
معاد روحانی و لذات و رنجهای عقلی هستند مطلب درستی است و کسی نمیتواند آن را
انکار کند( 19صدرالدین شیرازی 1422 ،ق ،ص .)447
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ً
کامال پیداست که مالصدرا در بیشتر آثار خود حاضر نیست آیات ناظر به معاد
جسمانی را همچون آیات مربوط به تجسیم و جبر و تشبیه تأویل کند و معنای آنها را به
معاد روحانی و احوال سعادت و شقاوت نفس پس از مفارقت از بدن حمل کند .مالصدرا
20
در آثار خود ،به ویژه در مواردی که از عینیت بدن اخروی و بدن دنیایی سخن گفته است،
نظریۀ خود را با معاد قرآنی هماهنگ میداند .از همین جا پرسش بسیار مهمی قابل طرح
ً
است :آیا بیان فلسفی مالصدرا با ظواهر آیات وحیانی قرآن کامال سازگاری دارد؟ پاسخ
برخی ها ،حتی در میان کسانی که به مبانی فلسفی صدرالمتألهین اعتقاد دارند ،در این باره
منفی است 21.این بحث همچنان قابل پیگیری است.
 .۴نتایج تحقیق

 )1ابن سینا در آثار خود گاهی ،با تبعیت از صاحب شریعت ،معاد جسمانی را پذیرفته و
گاهی بر اساس مبانی خود دالیل کسانی را که به معاد جسم یا جسم و روح قائل
هستند نقد کرده و تنها معاد روحانی را پذیرفته است.
 )2وی پیش از پذیرش تعبدی معاد جسمانی باید جواز این قسم از معاد را معلوم کرده
باشد ،اما چنین نکرده است ،هرچند پس از او برخی از متکلمان و فیلسوفان به این
امر توجه کردهاند.
 )3با توجه به صراحت آیات قرآنی و روایات و ظهور آنها در جسمانیت معاد ،انکار
معاد جسمانی نیز برای ابنسینا مسئلۀ بزرگی ایجاد کرده است .وی روش پیامبر در
بیان معارف عمیق الهی در سطح عموم را تمثیلی دانسته است .از دیدگاه او پیامبر
برای آموزش به مخاطبانی که توانایی درک معانی عقلی را ندارند از روش تمثیل و
تشبیه استفاده کرده است .به این ترتیب ،ظواهر آیات قرآنی و روایی اشاراتی برای
تفهیم معارف عمیق به مردم است .در واقع ،ابنسینا با طرح نظریۀ تمثیل ،به عنوان
روشی خاص برای آموزش حقایق دینی به مردم ،ظواهر آیات قرآنی و روایی را
اشاراتی برای تفهیم معانی بلند دینی به مردم دانسته است.
 )4پس از ابنسینا ،برخی از متکلمان ،مانند غزالی ،مواضع ابنسینا در باب معاد
جسمانی و تمثیلی دانستن بیان پیامبر را تخطئه کردهاند .از نظر صدرالمتألهین ،آیات
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مربوط به معاد جسمانی ،بر خالف آیات تجسیم و جبر و تشبیه ،به تأویل نیازی
ً
ندارد .وی بیان فلسفی خود را کامال منطبق با آیات قرآنی دانسته است .اظهار نظر
قطعی در این مباحث به تأمالت بیشتری نیازمند است.
یادداشتها
 1حسن عاصی انصار در مقدمۀ مفصل خود بر رسالۀ اضحویه با استناد به برخی آثار ابنسینا چنین
ایدهای دارد .وی نظر سلیمان دنیا محقق مشهور آثار ابنسینا مبنی بر اعتقاد واقعی شیخ به معاد
جسمانی را مورد بررسی و نقد قرار میدهد .برای مطالعه بیشتر ،نک .ابنسینا.64 -55 ،1383 ،
 2در واقع میتوان گفت که ابنسینا به جهت برخی از مبانی نفسشناختی خود ،به ویژه مبنای او در
ارتباط نفس و بدن و جسمانی دانستن قوای منطبع در بدن ،فقط میتواند دربارۀ وضعیت نفس ناطقه
پس از مرگ و سعادت و کمال آن سخن بگوید و از این رو دربارۀ معاد جسمانی بحث نکرده است.
برای شرح بیشتر نک .اکبری.5-3 ،1389 ،
 3نک .ابنسینا 1404 ،ق432-423 ،؛  .698-682 ،1387برای شرح بیشتر ،نک .اکبری،1388 ،
.26-13
 4به تعبیر ابن سینا ،ممکن است سخن برخی از علما (شاید فارابی) مبنی بر این که این گروه با تعلق به
اجرام فلکی از آنها برای ادراکات خیالی خود استفاده میکنند درست باشد .این احتمال در دوران
ً
حاضر که نظریۀ افالک ابطال شده کامال منتفی است.
 5برخی از منابع این بیان ابنسینا را نوعی تواضع علمی و اعالم برتری آموزههای دینی بر دیدگاههای
فلسفی دانستهاند .نک .اکبری.12 ،1389 ،
 6نک .ابنسینا 1404 ،ق432-428 ،؛ 698-694 ،1387؛ 115-114 ،1363؛ اکبری-10 ،1389 ،
.11
 7از نظر برخیها در نظام فلسفی ابنسینا دیدگاههایی وجود دارد که پذیرش آنها مساوی عدم پذیرش
معاد جسمانی است ،بلکه نتیجۀ ضروری برخی از این دیدگاهها اعتقاد به امتناع معاد جسمانی است.
از آنجایی که وی این دیدگاهها را در مواضع مختلف میپذیرد ،طبیعی است موفق به اثبات معاد
جسمانی نشود .نک .مشکاتی.196-188 ،1389 ،
 8ابنسینا با چهار دلیل تجرد خیال را انکار میکند و مالصدرا این دالیل را نقد میکند .برای مطالعه
بیشتر،نک .یزدانی.104-100 ،1390 ،
 9نمونههایی از آن را در اکبری 11 ،1389 ،و مشکاتی 186 ،1389 ،میتوانید مشاهده کنید.
 10به تعبیر برخی از معاصران ،بزرگانی چون ابنسینا وقتی میتوانند در معاد جسمانی مقلد باشند که
امکان آن محرز و دلیلی بر امتناع آن اقامه نشده باشد (آشتیانی ،1379 ،ص .)71
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 11از نظر برخی از اهل تحقیق ،ابنسینا معاد جسمانی را عقلگر یز میداند ،زیرا عقل از پذیرش امر
خردستیز میپرهیزد .این که ابنسینا معاد جسمانی را از طریق خبر نبی و متون مقدس میپذیرد
شاهدی است بر آن که او معاد جسمانی را آموزهای خردگریز میدانسته است (اکبری ،1389 ،ص .)5
در حالی که ابنسینا باید برای خردگریز دانستن معاد جسمانی امکان و عدم استحالۀ آن (و بینظری
عقل) را نشان دهد.
 12نک .آشتیانی.92 ،1378 ،
 13نک .االیجی 1419 ،ق ،ج 295 ،8؛ تفتازانی 1409 ،ق ،ج .93-92 ،5
 14به نظر میرسد واژۀ تصحیح در این عبارات به معنای امکان یا جواز بوده باشد.
 15نک .صدرالدین شیرازی 1410 ،ق ،ج 197-186 ،9؛  1420ق54-46 ،؛  ،1381ج .657-634 ،2
 16برخی از اهل تحقیق بر آناند که ابنسینا فقط در رسالۀ اضحویه آیات مربوط به معاد جسمانی را
تأویل کرده است (اکبری ،1389 ،ص  .)15در حالی که وی در آثار دیگر خود مانند الهیات شفاء نیز
از این مطلب سخن گفته است.
 17نک .االیجی 1419 ،ق ،ج 295 ،8؛ تفتازانی 1409 ،ق ،ج .93-92 ،5
 18مالصدرا در آثار دیگر خود هم به این مطلب اشاره کرده است .نک .صدرالدین شیرازی 1410 ،ق ،ج
216-215 ،9؛  ،1381ج .669 ،2
 19صدرا این عبارات را از شرح المقاصد تفتازانی ،بی آن که از او نامی ببرد ،نقل کرده است .نک.
تفتازانی 1409 ،ق ،ج .93 ،5
 20مالصدرا در جای دیگری در مورد نحوۀ تعلق نفس به مادۀ جسمانی در قیامت و حقیقت جسم
اخروی احتماالت دیگری مطرح کرده است .نک .صدرالدین شیرازی 1422 ،ق.445-444 ،
 21برخی از منابع آرای کسانی که با طرح صدرالمتألهین در معاد جسمانی و ادعای او بر مطابقت این
نظریه با معاد قرآنی مخالفت کردهاند مورد بررسی قرار دادهاند .نک .پویان.708-635 ،1389 ،
کتابنامه
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Ibn Sina’s Difficulties on the Adoption or Rejection of Bodily
Resurrection
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Ibn Sina has had two completely different positions on bodily
resurrection. At times, after rational demonstration of spiritual
resurrection, he declared that he merely accepts bodily resurrection by
trusting the saying of Prophet and sometimes by criticizing those who
believe in the resurrection of body and soul, he only accepts the
resurrection of souls. The problem here is that he can believe in the
corporeality of resurrection in this way only if he regards it possible
and already has shown its possibility. But he has not proposed the
possibility of bodily resurrection. After Ibn Sina, some theologians
and philosophers have shown the possibility of bodily resurrection
before asserting revealed arguments for it. Another difficulty of Ibn
Sina is that he rejects bodily resurrection whereas it is confirmed by
Quranic verses and valid traditions. He believes that the prophet, by
taking into account the situation of general audience who do not have
the ability of understanding rational concepts and true happiness and
wickedness, should encourage them by stating tangible pleasures and
punishments and frighten them of disobedience and wrong doing. By
proposing the theory of analogy as a particular method for teaching
people the religious truth, Ibn Sina has regarded the literal meanings
of Quranic verses as signs of higher Quranic concepts to people. So,
beyond the literal meanings of these verses, there is some esoteric and
rational ones that should be attained by way of esoteric interpretation.
Many theologians have not accepted this solution by asserting that the
verses are not liable to allegorical interpretation.
Keywords: Bodily resurrection, possibility, model of analogy,
allegorical interpretation.
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