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سیمای آقاعلی مدرس طهرانی
در پژوهشهـای دانشگاهی و حـوزوی
چکیده:آقا علی مدرس طهرانی یکی از پنج چهره ش���اخص حکمت متعالیه ،بواس���طه ابتکارات متعدد فلس���فیاش از زمان حیات به «حکیم موسس»
معروف ش���ده اس���ت .وی از قویترین شارحان آراء صدرالمتالهین اس���ت .تأثیرگذاری مدرس طهرانی در زمینه علوم عقلی باعث گردیده که کتابها،

مقاالت ،و پایاننامههایی پیرامون ش���خصیت ،آثار ،آراء و اندیش���ههای وی تالیف گردد .نویس���نده نوشتار حاضر با هدف شناساندن این پژوهشها به
جامعه علمی ،اطالعات کلیه آثار مرتبط با ایشان را گردآوری نموده است .موضوع این آثار مشتمل بر زندگینامه ،کتابها ،آرا و افکار مدرس طهرانی

است که نویسنده به ارائه اطالعات کتابشناسی و چکیده  48منبع ،شامل  27مقاله 13 ،پایان نامه و  8مقاله کتابی ،همت گماشته است.
کلیدواژهها :آقا علی مدرس طهرانی ،حکیم مؤسس ،حکیم زنوزی.

آقاعل���ی مدرس طهران���ی (1307-1234ق) یکی از پنج چهرۀ ش���اخص

مقاالت
ن
ی تهرا 
 .1آشنایی با حوز ه فلسفی /عرفان 

درآمد
حکمت متعالیه ،به دلیل ابتکارات متعدد فلسفیاش از زمان حیاتش

عباس طارمی ،خردنامه صدرا ،زمستان  ،۱۳۷۷ش  .۱۴ص .۸۸ - ۸۳

به حکیم موس���س معروف ش���ده اس���ت .وی پس از حکیمان بنیانگذار

چکیده :این مقاله به معرفی سرگذش ��تنامه ،اس ��تادان ،آثار ،ش ��اگردان و

مکتب فلسفی (فارابی ،ابنسینا ،سهروردی و صدرالمتالهین) ،یکی از

فرزندان حکیم مؤسس آقاعلی مدرس زنوزی پرداخته است.

ده فیلسوف اول جهان اسالم و از قویترین شارحان آرای صدرالمتالهین
اس���ت .آنچ���ه وى را از دیگ���ر حکیمان متعالی���ه پ���س از صدرالمتالهین
(قدس س���ره) ممتاز میکند ،این اس���ت که او اهل تصرف در مبانى بوده
و تنها به ش���رح و توضیح آرای گذش���تگان ،حتى مالص���درا اکتفا نکرده

ی حکیم پیشرو کاروان خرد
 .2آقاعل 
ی مددی .،خرداد (روزنامه) ۲۶ ،اسفند  ،۱۳۷۷ص .۸
سهلعل 
چکیده :این مقاله به معرفی مختصری از حکیم مؤس ��س آقاعلی مدرس
زنوزی پرداخته است.

است و در بسیاری از مسائل حکمت متعالیه به نتایج یا روش استدالل
آنها انتقاد کرده و شیوهای نو در انداخته است.
همین تأثیرگذاری در زمینه علوم عقلی باعث شده تا کتابها ،مقاالت
و پایاننامههایی درباره ش���خصیت ،آثار ،آراء و اندیش���ههای وی تالیف
ش���ود .این نوشتار با هدف شناس���اندن این پژوهشها به جامعه علمی،
کلی���ه آث���ار مرتب���ط ب���ا زندگینام���ه ،کتابه���ا ،آرا و افکار حکی���م مدرس

 .3ابتکارات هستیشناس ��ی حکیم مؤسس آقاعلی مدرس طهرانی
(مطالعه موردی مسأله اصالت وجود)
محس���ن کدیور و غالمحس ��ین ابراهیمی دینانی ،مدرس علوم انس ��انی،
زمستان  ،1378ش  ،13ص .160-141
چکیده :آقاعلی مدرس طهرانی(1234-1307ق) از بزرگترین فیلسوفان
حکم���ت متعالیه ،افزون بر تعمیق مبان ��ی صدرایی در باب اصالت

زن���وزی (اع���م از کتاب ،پایاننام���ه ،مقاله) را گردآوری ک���رده و اطالعات

وج���ود ،نکات ت ��ازهای را چه از حیث تصور و چه به لحاظ برهانی در

کتابشناس���ی و چکیده آنها در سه بخش مقاله ،پایاننامه و مقاله کتابی
ارائه کرده است.

این باب مطرح کرده است .استخراج ،تحلیل انتقادی و مقایسۀ این

1

ابتکارات با آرای ص ��در المتألهین و دیگر حکیمان متعالیه موضوع
بح���ث ای ��ن مقاله اس ��ت .حکیم مؤس ��س بر خالف دیگ ��ر حکیمان

 .1در رابطه با کتابشناس���ی آثار حکیم موس���س زنوزی :ر.ک به« :کتابشناسی توصیفی حکیم مؤسس
آقاعلی مدرس طهرانی» ،محسن کدیور ،آینه پژوهش ،مهر و آبان  ،1376ش  .46ص .97 – 80
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متعالیه ،اختالف در مس���ئله اصالت وجود را در دو موضع میداند،

ش���امل «حکمت متعالیه»« ،مکتب اش ��راق»« ،حکم ��ت خالده»،

ن���ه یک موضع .موضع اول :آیا مفهوم وجود بدون اعتبار عقل و بدون

«مکتب ابن سینا» و «عرفان» را در حوزههای علمیه تدریس کردند.

اضاف���ه به ماهی���ات مختلف دارای افراد واقعی اس���ت یا نه؟ موضوع
ً
دوم :آی���ا فرد واقعی وجود بدون انضم���ام حیثیت تقییدیه ،یعنی اوال

در این ایام کتابهای جدیدی نوش ��ته ش ��د که پارهای از آنها شامل
آموزههای فلسفی جدیدی بود که بر اساس اصول و مکاتب فلسفی
ً
که قبال از آن نام بردیم متکی بودند .بیش ��تر اس ��تادان فلسفه اسالمی

و بال���ذات مص���داق و محک���ی عن���ه مفهوم وجود اس���ت یا ن���ه؟ نزاع
بی���ن قائالن به اصال���ت وجود و طرفداران ب���ه اصالت ماهیت لفظی

معاصر ایرانی ش ��اگردان «مکتب تهران» بودند که تا چند دهه پیش

نیس���ت .اف���زون بر این با تحری���ر صحیح محل نزاع ،مس���ئله اصالت

پ���ا بر جا بود .همچنین اس ��تادان «مکتب تهران» در گس ��ترۀ س ��نت

وج���ود ض���روری یا قریب به ضروری اس���ت .با اینهمه وی دس���تکم

فلسفه اس�ل�امی نخس ��تین افرادی بودند که با فلسفه مدرن اروپایی

چهار برهان تازه بر اصالت وجود اقامه کرده که مهمترین آنها عبارتند

مواجه ش ��دند .بنابراین مطالعه این مکتب به آن دلیل اهمیت دارد

از .1 :مفهوم و ماهیت در مرتبه ذات ،طارد عدم نیست .اگر ماهیتی

که نه تنها ما به فهم بهتر سنت کلی فلسفه اسالمی میرسیم ،بلکه

در خارج یا در ذهن طرد عدم کند ،این طارد بودن او بالذات نیست،

اهمیت فهم پیشرفت فلسفه در ایران را در این قرن در مییابیم.

بلکه بالعرض و بالتبع اس���ت .عقال ما بالعرض به ما بالذات منتهی
میش���ود .این ما بالذات عدم نیس���ت؛ زیرا ع���دم بالذات طارد عدم
نیس���ت .آنچ���ه بالذات طارد عدم اس���ت ،جز وجود چیزی نیس���ت.
وی ای���ن بره���ان را در بدایع الحکم «محکم البنیان» خوانده اس���ت.
 .2حم���ل عرضی بالعرض مفاهیم ثبوتی بما ه���و ثبوتی بر ماهیت در

 .5تحلیل انتقادی دیدگاه مدرس زنوزی درباره معاد جسمانی
ابوالفضل کیاشمش ��کی ،پژوهشنامه فلسفه دین (نامه حکمت) ،بهار و
تابستان  ،1392ش  .21ص .24-5
چکیده :تبیین فلس ��فی معاد جس ��مانی از مهمترین مباحث فلس ��فه ،به
ویژه پس از صدرالمتألهین اس ��ت .دیدگاه آقاعلی مدرس زنوزی در
ً
ای���ن مس ��ئله ،مبتنی بر این اصول اس ��ت که اوال نف ��س پس از مرگ،
ودای���ع و ویژگیهایی متناس ��ب با هویت خ ��ود را در ّ
ذرات و عناصر
ً
بدن باقی میگذارد .ثانیا این ودایع و ویژگیها سبب حرکت جوهری
و ّ
تحول وجودی ّ
ذرات بدن شده و در نهایت ،زمینهساز ّاتصال بدن

دو حالت ،دلیل بر اصالت وجود اس���ت .اول :مفاهیم خارج از ذات
ماهیت که صدق آنها بر ماهیت محتاج واس���طه در عروض باش���د و
دوم :مفاهیمی که صدق آنها محتاج واس���طه در ثبوت باشد .3 .هر
آنچه از مرتبه ماهیت من حیث هی خارج بوده بر آن صادق باش���د،
ای���ن صدق و ثبوت خ���ارج از ذات ماهیت خواهد ب���ود و با حیثیتی

برآمده و از آنها با نفس خود ش ��خص در آخرت میشوند؛ به گونهای
که هیچ نفس دیگری ،س ��ازگاری و تناس ��ب الزم برای ّاتحاد با بدن

زائد ب���ر ذات آن .عدم و مفهوم وجود نمیتوانند نقش این حیثیت را
ایف���ا کنندو ب���ه ناچار تنها حقیقت وجود ،عام���ل این صدق و ثبوت

مذک���ور را ن ��دارد .بنا بر ای ��ن نظر میت ��وان ضمن ارائه تبیین فلس ��فی

خواه���د بود .مدرس طهران���ی این برهان را جامع هم���ه یا اکثر براهین

س���ازگارتر با آیات قرآن و روایات ،از اش ��کاالت دی ��دگاه غیاثالدین

مالصدرا در باب اصالت وجود دانسته است.

دش���تکی بر حذر مان ��د .بیتردید ا گ ��ر بتوان تبیینی فلس ��فی از معاد

ب تهران
 .4از مکتب اصفهان تا مکت 

جسمانی به دست داد که با ظاهر آیات قرآن و روایات سازگارتر باشد

سیدحسین نصر ،ترجمه منوچهر دینپرست ،ایران (روزنامه) ۲۳ ،و 24

و از ناس ��ازگاری منطق ��ی درونی نیز دور باش ��د ،آن تبیین پذیرفتنیتر

و  25خرداد  .۱۳۸۴ص .۱۰

نه ��ای رقیب خواهد بود .آی ��ا میتوان دیدگاه حکیم زنوزی در
از تبیی 

چکی���ده :با انتخاب ته���ران به عن���وان پایتخت ایران ،مرکز فکری کش���ور

باب معاد جس ��مانی را دیدگاهی منس ��جم و س ��ازگار با آیات قرآن و

ه���م بهتدریج ب���ه این ش���هر منتقل ش���د .در این زمان فتحعلیش���اه

روای���ات دانس ��ت؟ نیز آیا میتوان دی ��دگاه او در این ب ��اره را بر دیدگاه

قاج���ار از اس���تاد فلس���فهای به نام مال عل���ی ن���وری (۱۲۴۶ق) که در
اصفه���ان زندگ���ی میک���رد دعوت نمود ت���ا از اصفهان به ته���ران برای

مالص ��درا ترجی ��ح دارد؟ در ای ��ن مقال ��ه اس ��تدالل ش ��ده اس ��ت که
نظریه ّ
مدرس زنوزی در تبیین معاد جس ��مانی ،از اتقان الزم فلسفی

تدریس عزیمت کند ،اما وی به دلیل کهولت س���ن دعوت پادش���اه

برخوردار نیست و نمیتوان آن را بر دیدگاه مالصدرا ترجیح داد.

را اجاب���ت نکرد و یکی از مجربترین ش���ا گردانش به نام مال عبداهلل
زنوزی را به جای خود به تهران فرس���تاد .بدین گونه مکتب «فلس���فه
اصفهان» در قرن س���یزدهم هجری به تهران منتقل و س���بب شد که
ته���ران محلی برای فعالیت اس���تادانی مانند آقاعل���ی مدرس زنوزی
و پ���درش مال عب���داهلل و همچنین آق���ا محمد رضا قمش���های و میرزا
ابوالحسن جلوه شود .این استادان گونههای مختلف تفکر اسالمی

100

 .6حکمت در تهران :گذری بر دیدگاههای فلسفی مکتب تهران
سیدحسین نصر ،خردنامه همشهری ،خرداد  ،1385ش  .3ص .32- 30

 .7خیر و شر
س���یدمحمد موس ��وی بجن ��وردی ،پژوهش ��نامه متی ��ن ،تابس ��تان و پایی���ز
 ،1383ش  ،24-23ص .24-5
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چکیده :نویس���نده در این مقاله به بررسی مس���ئله فلسفی ـ کالمی «خیر و

مش���هورترین ابتکار آقاعلی مدرس ،روش تازه او در حل مسئله معاد

شر» پرداخته است .به طور کلی میتوان مقاله را به دو بخش تقسیم

جس���مانی است .این رأی جدید در رساله س ��بیل الرشاد فی اثبات
المعاد تبیین ش ��ده اس ��ت .ای ��ن رس ��اله از جمله تعلیق ��ات حکیم
مؤس���س آقاعلی بر اسفار صدرالمتالهین اس ��ت که توسط خود وی
ب���ه صورت رس ��الۀ مس ��تقلی درآمده اس ��ت و پ ��س از بدای ��ع الحکم
مشهورترین اثر وی است .این مقاله تصحیح این رساله است.

کرد :در بخش اول اش���اراتی به ضرورت بحث در باب خیر و شر شده
است و س���پس راهحلهای حکمای اس�ل�امی برای حل این مشکل
مطرح شده و برای این مهم از دیدگاههای حکمایی چون ابن سینا،
بهمنیار ،غزالی ،مالصدرا ،حاج مالهادی سبزواری ،زنوزی و دیگران
بهره گرفته ش���ده اس���ت .نویس���نده در بخش دوم رهیاف���ت برخی از
متفک���ران معاصر همچون جی .ال .مکی را بازگ���و نموده و در نهایت
پاسخ فیلسوف معاصر دین ،آلوین پالنتینگا را مطرح میکند.

 .11رساله وجود رابطی حکیم مؤسس آقاعلی مدرس (قدس سره)
محسن کدیور ،نامه مفید ،پاییز  ،1375ش  .7ص .70-27
چکیده :مس ��ئله وجود رابط از مس ��ائل مستحدث فلسفه اسالمی است.

.8دو فیلس ��وف شرق و غرب (تاریخ فالس ��فه اسالم :آقاعلی حکیم
 -کنت دوگوبینو)

و رابط���ی در کن ��ار وج ��ود محمول ��ی به نحو مس ��تقل اش ��اره میکند.

مرتضی مدرس���ی چهاردهی ،وحید ،فروردین  ،1347ش  ،52ص392 .

صدرالمتألهین در اس ��فار در ضمن س ��ه فص ��ل ،بهتفصیل به بحث

–  395و اردیبهشت  ،1347ش  .53ص .432-430

یپ ��ردازد .وی ب ��ه تبع اس ��تاد خود ،پیش ��نهاد
درب���اره وج ��ود راب ��ط م 

چکیده :در این مقاله که به مناس���بت انتش���ار مکتوبات کنت دو گوبینو

میکن���د به وجود مقابل ،وج ��ود محمولی رابط اطالق ش ��ده و وجود

نگارش یافته است ،مطالبی که کنت دوگوبینو در کتاب مذاهب و
فلسفه در آسیای وسطی درباره شرح حال و استادان آقاعلی مدرس
و برخوردهایی که با وی داشته است گردآوری شده است.

ناعت���ی ،رابط ��ی خوان ��ده ش ��ود .رس ��اله آقاعلی م ��درس در حقیقت

ب���رای نخس ��تین ب ��ار میردام ��اد در االف ��ق المبین ب ��ه دو وج ��ود رابط

ش���رح آرای صدرالمتالهی ��ن در اس ��فار درباره وجود رابط اس ��ت .اگر
چه این رس ��اله به نامهای رس ��الة فی تحقیق الوجود رابطی و «رسالة
ف���ی الوجود الرابطی» مش ��هور ش ��ده اس ��ت،اما تأمل در مفاد رس ��اله

 .9رابطه نفس و بدن

نش���ان میدهد که عنوان «رس ��الة ف ��ی الوجود الرابط ��ی» با اصطالح

غالمحس���ین ابراهیمی دینانی و رحمت اهلل کریمزاده ،آموزههای فقهی،

پیش���نهادی صدرالمتألهین س ��ازگارتر اس ��ت .این مقال ��ه تحقیق و

تابستان  ،1386ش  .24ص .20-3

تصحیح این رساله حکیم آقاعلی مدرس زنوزی است.

چکیده :مس���ئلۀ معرفت نفس ،از قدیم االی���ام در بین حکما و متکلمان
و در تم���ام ادی���ان مط���رح بوده اس���ت و کلی���د معرفت ح���ق و آخرت

 .12زنوزی ،علی بن عبداهلل (آقای علی مدرس)

ش���ناخته میش���ود .نه در غرب و نه در ش���رق به ص���ورت یکنواخت

سیدجعفر سجادی ،وحید ،مرداد  ،1351ش  ،104ص .591 - 584

با این مس���ئله برخورد نش���ده اس���ت .در این میان ابن س���ینا عقل را
ً
مس���لم مجرد میداند و چون نفس از ش���ئون عقل است ،طبعا نفس

چکی���ده :مقال ��ه مختص ��ری در معرفی حکیم م ��درس زن ��وزی و آثار وی

ه���م مجرد اس���ت .آنچ���ه مهم اس���ت این اس���ت که چگون���ه این امر
مج���رد به بدن مادی تعل���ق میگیرد ،ولی صدرالمتألهین بر اس���اس
اصل حرکت جوهری قائل شد که نفس ،جسمانیی الحدوث است
و نف���س و بدن متحدند .س���رانجام به دیدگاه حکی���م مدرس زنوزی
اشاره میشود که قائل است به اینکه تعلق نفس به بدن از مصادیق
ترکیب اتحادی است.

است.

 .13ژرفاندیشیهای حکیم مؤسس در اسفار صدرالمتالهین
محس���ن کدی ��ور ،نامه مفی ��د ،بخ ��ش اول :تابس ��تان  ،1376ش  ،10ص
 .146-99بخ ��ش دوم :پاییز  ،1376ش  ،11ص  .108 - 71بخش س ��وم:
زمستان  ،1376ش  ،12ص .154 - 97
چکی���ده :صدرالمتألهی ��ن ش ��یرازی (1050ق) بنیانگ ��ذار یک ��ی از س ��ه
مکت���ب فلس ��فه اس�ل�امی ،یعن ��ی حکم ��ت متعالیه اس ��ت .اس ��فار

 .10رساله معاد جسمانی حکیم مؤسس آقاعلی مدرس (قدس سره)

بزرگتری ��ن کتاب مالصدرا و عالیترین نمونۀ اندیش ��ه فلس ��فی وی

محسن کدیور ،نامه مفید ،زمستان  ،1375ش  ،8ص .152-97

اس���ت .نزدیک دو قرن طول کش ��ید ک ��ه قدر و قیمت آرای فلس ��فی

چکیده :حکیم مؤس���س آقاعلی م���درس (1307 – 1234ق) از قویترین

صدرالمتألهی ��ن در حوزههای علمیه به رس ��میت ش ��ناخته ش ��ود و

ش���ارحان آرای صدرالمتالهین اس���ت .وی افزون عالوه بر توضیح و

اس ��فار کتاب درسی عالیترین مراحل تعلیم فلس ��فی شود .از زمان

تفس���یر اس���تادانه آرای مالصدرا ،اهل تصرف در مبانی بوده است و

مالعلی نوری (1246ق) تأمالت ژرف فلس ��فی به صورت حاش ��یه و

در بس���یاری از مس���ائل حکمت متعالیه به نتایج یا روش اس���تدالل

تعلیقه بر اس ��فار و دیگر آثار مالصدرا به ش ��کل جدی آغاز میش ��ود.

حکی���م پرآوازه ش���یراز انتف���اد کردهو اساس���ی نو در انداخته اس���ت.

بس���یاری از حکیمان مس ��لمان حاصل تحقیق ��ات عمیق خود را به
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ص���ورت تعلیقه ب���ر اس���فار نوش���تهاند .از جمله مهمتری���ن تعلیقات
اس ��فار تعلیق���ات حکیم مؤس���س آقاعلی مدرس (1307ق) اس���ت.

کتابشنایسموضویع
 .15س ��یری در مبانی وجود ش ��ناختی حکیم مؤس���س آقاعلی مدرس
(قدس سره)

آقاعل���ی یکی از بزرگتری���ن نمایندگان حکم���ت متعالیه و صاحب

محسن کدیور ،نامه مفید ،بهار  ،1376ش  ،9ص .158-121

چندین رأی تازه و ابتکاری در فلس���فه اس�ل�امی اس���ت .آش���نایی با

چکیده :تحقیقات حکیمان مسلمان در مباحث وجودشناسی از نقاط

ابعاد مختلف اندیش���ه فلس���فی حکیم مؤسس و مقایس���ه آرای او با

قوت فلس ��فه اسالمی است .بحث از وجود اگر چه جسته و گریخته

آرای حکیمان روش���ن میکن���د که وی دومین ش���خصیت حکمت

در نخس ��تین نگارشهای حکیمان اسالمی از قبیل کندی ،فارابی

متعالیه است .آثار به جامانده از آقاعلی به شش بخش قابل تقسیم

و ابن س ��ینا به چشم میخورد ،اما تا قبل از حکمت متعالیه هرگز به

اس���ت :بدایع الحکم ،تعلیقات و رسائل اسفاری ،تعلیقات بر دیگر

عنوان محور فلسفه به آن عنایت نشده بود .آغاز هزاره دوم حکمت

آثار صدرالمتألهین ،تعلیقات بر دیگر آثار فلس���فی ،رس���ائل فلسفی

اس�ل�امی با یک نقطه عطف همراه اس ��ت .این تح ��ول بیش از همه

عرفان���ی و تقری���رات اصول فقه .آقاعلی در رس���الۀ خودنوش���ت خود

رهآورد س ��فرهای روحانی صدرالمتألهین شیرازی (1050ق) به وادی

حواش���ی و تعلیق���ات اس���فار را از جمله آثار خود بر ش���مرده اس���ت.

عرفان اس�ل�امی بود .ب ��ا اینهمه نگرش صدرایی ب ��ه «وجود» نگرش
ً
خ���اص حکیمانه اس ��ت ،نه لزوم ��ا عارفانه .مباحث وجودشناس���ی

کرده اس���ت .این رس���ائل برآمده از تعلیقات اسفار عبارتند از :رسالة

فلس���فه اس�ل�امی اگر چه با صدرالمتألهین واقعا آغاز میشود ،اما با

ف���ی الوجود الرابطی ،رس���الة فی اقس���ام الحمل ،رس���الة ف���ی العلة و

وی پایان نمییابد .صدرالمتألهین گش ��اینده راهی ش ��د که توس ��ط

المعلول ،رس���الة فی طریقة الصدیقین ،رس���الة فی التوحید ،رس���الة

دیگر حکیمان متعالیه مرحله به مرحله ادامه یافت .اگر چه تا چند

س���بیل الرش���اد فی اثب���ات المعاد .در این پژوهش ش���ش نس���خه از

قرن به دلیل عظمت ش ��خصیت صدرالمتألهین (قدس سره) آنچه

تعلیقات آقاعلی بر اس���فار گردآوری شده اس���ت .آنچه در این تتبع

در حکم ��ت متعالی ��ه به چش ��م میخ ��ورد ،تنها توضیح و تش ��ریح و

انج���ام گرفته اس���ت عبارت اس���ت از .1 :احراز اس���تناد تعلیقات به

تفسیر آرای حکیم پرآوازه شیراز است ،اما بهتدریج و بر اساس مبانی

آقاعل���ی .2 .مش���خصکردن ربط ه���ر تعلیقه به موضع مش���خص از

صدرای ��ی ،تقریره ��ای ت ��ازه و آرای جدیدی ارائه میش ��ود که س ��هم

متن اسفار یا حاشیه سبزواری .3 .ترتیب و تنظیم حواشی بر اساس

مهمی در پیش ��برد حکمت متعالیه و ارتقای فلس ��فه اس�ل�امی دارد.

ش���ماره مسلس���ل .4 .تصحی���ح تعلیق���ات .5 .تحقی���ق تعلیق���ات،

در می ��ان نوآوران حکمت متعالی ��ه ،آقاعلی مدرس (1307ق) که به

استخراج نشانی آیات ،روایات ،آرای منقول از دیگر کتب و فالسفه.

حق در زمان حیات خود به «حکیم مؤس ��س» ملقب ش ��د ،از نوعی

حکیم مؤس���س از میان این تعلیقات ،رس���ائل مس���تقلی اس���تخراج

ممتاز بودن برخوردار اس ��ت .آنچ ��ه وی را از دیگر حکیمان متعالیه

.14س ��ه اقلی ��م ب ��دن :بررس ��ی مقایس� �های مع ��اد جس ��مانی از منظ ��ر
صدرالمتالهین و آقاعلی حکیم (مدرس زنوزی)

پس از صدرالمتالهین (قدس س ��ره) ممتاز میکند ،این است که او
اهل تصرف در مبانی بوده و تنها به شرح و توضیح آرای گذشتگان،

محمدمهدی گرجیان نرجس رودگر ،قبسات ،سال  ،15زمستان ،1389

حت���ی مالصدرا اکتفا نکرده اس ��ت؛ هر چند در ش ��رح و تفس ��یر آرای

ش  ،58ص .113 - 85

صدرالمتالهی ��ن (ق ��دس س ��ره) نی ��ز چیرهدس ��ت اس ��ت .از آقاعلی

چکی���ده :مع���اد جس���مانی صدرالمتألهی���ن ،طرح���ی نو اس���ت ک���ه برای

مدرس تعلیقاتی بر ش ��ش اثر صدرالمتالهین بجا مانده اس ��ت .این

ن بار جسمانیت معاد را افزون بر روحانیت آن به تقریر عقل و
نخستی 

آث���ار عبارتند از :االس ��فار االربع ��ة ،الش ��واهد الربوبیة ،ش ��رح الهدایة
االثیریة ،تعلیقات ش ��رح حکمة االشراق ،تعلیقات الهیات الشفا و
المب ��دء و المعاد .یکی از آثار آقاعلی مدرس که تاکنون به زیور طبع
آراس ��ته نشده است ،تعلیقات وی بر «الشواهد الربوبیة فی المناهج
الس���لوکیه» اس ��ت .ش ��واهد ح ��اوی خالص ��ه آرای صدرالمتالهی���ن
در حکم ��ت متعالی ��ه اس ��ت .آخون ��د این کت ��اب را بع ��د از المبدء
و المع ��اد و ش ��رح الهدای ��ة االثیریة و قب ��ل از تعلیقات ش ��رح حکمة
االش ��راق و مفاتیح الغیب و تعلیقات الهیات الش ��فا نوش ��ته است.
آنچ���ه در این مج ��ال تقدیم ارباب نظر میش���ود ،تعلیق ��ات آقاعلی
بر «الش ��واهد الربوبیة» اس ��ت که ش ��امل دو بخش است :بخش اول
تعلیقات بر  25موضع از ش ��اهد اول از مشهد اول .بخش دوم بحث
مس���تقل و ناتمامی اس ��ت دربارۀ علم واجب ب ��ه ذات خود .آقاعلی

برهان درآورده است .گرچه صدرا تبیین خود از معاد را کامال منطبق
ب���ا معاد قرآنی میداند ،ولی منتقدان وی منکر این تطابق هس���تند.
آقاعلی حکی���م (مدرس زنوزی) از پیروان مکت���ب حکمت متعالیه
از جمله افرادی اس���ت که کوش���ش او ب���رای ارائه تقری���ر کاملتری از
مع���اد جس���مانی که از هماهنگی بیش���تری ب���ا معاد قرآن���ی برخوردار
باش���د ،م���ورد عنایت اه���ل حکمت و نظر ق���رار گرفته اس���ت .گرچه
واکاوی آرای ای���ندو حکی���م بزرگ���وار ،نش���اندهندۀ تفاوتهایی در
نظریهپردازی علیرغم وحدت مبانی اس���ت ،اما برآیند این بررس���ی
نش���ان میدهد تقریر آقاعلی حکیم برخالف تشابه با تقریر صدرایی
در ش���بهه عدم تطابق کامل با معاد قرآنی ،اشکاالت عقلی و نظری
دیگری نیز دارد.
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در ای���ن تعلیقات آراء جمعی از فالس���فه متق���دم و متأخر را تحلیل،
ً
اس���تناد و احیان���ا نقد ک���رده اس���ت .آرای افالط���ون ،فرفوریوس ،ابن

مهری چنگی آش ��تیانی ،اندیشه دینی ،تابستان  ،1391ش  .43ص 103

سینا ،س���هروردی ،ابن کمونه ،س���یدصدرالدین دشتکی ،مالنعیما

– .124

طالقان���ی ،مالعلی ن���وری و اس���تادش مالمحمد جعف���ر الهیجی از

چکی���ده :صدرالمتألهین اولین کس ��ی بود که بر اس ��اس مبانی حکمت

جمل���ه این آراء هس���تند و تحلیل انتق���ادی آرای مالصدرا که وجهۀ

متعالیه توانس ��ت معاد جسمانی را تبیین عقالنی کند .طبق مبانی

نظر تمامی این تعلیقات است .از نکات مهم این تعلیقات ،بحث

صدرای���ی ،بدنی که بالذات تح ��ت تدبیر نفس قرار دارد ،یعنی بدن

تطبیقی آقاعلی بین مباحث الفاظ اصول فقه با مباحث فلسفی در

ما ،نه این بدن متعین دنیوی ،عنصری از ش ��ئون و بلکه نماد مرتبۀ

دو مس���ئله اس���ت .آقاعلی در اصول از محضر ش���یخ اعظم انصاری

نازله نفس اس ��ت و عمل نفس در عالم واقع به واس ��طۀ بدن صورت

(قدس س���ره) اس���تفاده ک���رده و تقریرات درس ش���یخ اعظ���م به قلم

میگیرد .بنابراین بدن آلتی مس ��تقل و بیگانه از نفس نیس ��ت ،بلکه

آقاعلی در دست است .از دیگر نکات مهم این تعلیقات ،تلخیص

متجلی نفس اس ��ت .بر این اساس بدن در ارتکاب عمل ،هم نقش

رأی ابتکاری حکیم مؤس���س در بحث معاد جس���مانی توس���ط خود

مباش���ر را دارد و هم مسبب پیدایش عمل است و به همین دلیل در

وی اس���ت .از آنج���ا که بخش اعظم این رس���اله عه���دهدار مباحث

آخرت مس ��تحق عذاب و پاداش میش ��ود .طبق نظریۀ صدرا ،بدن

وجود اس���ت ،نگارنده نام «س���یری در مبانی وجودش���ناختی حکیم

اخ���روی برآمده از خالقیت قوۀ خیال اس ��ت .یکی از مخالفان معاد

مؤسس آقاعلی مدرس (قدس سره)» را برازنده آن دانسته است.

صدرایی آقاعلی مدرس است که بر اساس مبانی صدرایی ،معتقد

 .18معاد جسمانی از دیدگاه مدرس زنوزی

است که نفس در بدن و اجزایش ودایعی به جای میگذارد .بنابراین

 .16عل���ی مدرس زن ��وزی فیلس ��وفی نوصدرایی در مکتب فلس ��فی
تهران

پ���س از مرگ ،اجزا به س ��مت تش ��کیل بدن کامل ��ی حرکت میکنند
یش ��ود .وی معاد
و ای���ن ب ��دن در آخ ��رت دوباره ب ��ه نفس ملح ��ق م 

محس���ن آلوستانی مفرد ،رس���الت (روزنامه) ،1385/12/13 ،ش ،6099

جسمانی را به معنای تعلق دوبارۀ بدن دنیوی به نفس میداند.

ص .18
چکی���ده :آقاعل���ی مدرس زن���وزی حکیم و فیلس���وف از ش���خصیتهای
بزرگی است که در فلسفه صدرایی از مقام و منزلت مهمی برخوردار

 .19معاد جسمانی از منظر دو حکیم آقاعلی مدرس زنوزی و آیتاهلل
رفیعی قزوینی

اس���ت .نیز از اندیشمندانی اس���ت که در علوم عقلی اعم از فلسفه،

سیدعلی علوی قزوینی ،جاویدان خرد ،سال  ،6بهار  ،1388ش  .2ص

کالم و ریاضی���ات تبحر داش���ته اس���ت .او در معقول و منق���ول نیز از

.92 - 71

ش���خصیتهای جامع بوده اس���ت .آقاعلی زنوزی از حکمای بزرگ

چکیده :معاد جسمانی از اصول عقاید اسالمی است که خداوند متعال

اس�ل�ام بع���د از صدرالمتألهی���ن ش���یرازی و ح���وزه فلس���فی اصفهان

در ق���رآن کریم بهصراحت از آن یاد کرده اس ��ت .تا قرن دهم هجری،

اس���ت .صدرالمتألهین در زمان خود به شهرت نرسید .سالها بعد

حکیمان اسالمی تنها راه اثبات آن را تعبد به وحی میدانستند ،ولی

از وفات و ش���اید حدود صد س���ال پس از آن کمکم در جهان اس�ل�ام

در قرن یازدهم هجری صدرالمتألهین شیرازی (1050ق) افزون بر آن

به شهرت فوقالعاده رس���ید .این مقاله خالصهای از آثار ،زندگانی،

به برهانیکردن آن نیز همت گماش ��ت .نظریۀ او مورد نقد فیلسوفان

شا گردان و تأثیر حکیم مدرس زنوزی است.

بع���دی از جمله مرح ��وم آقاعلی م ��درس زنوزی طهران ��ی (1307ق)
قرار گرفت .وی با نق ��د صدرالمتألهین به طرح نظریه ابتکاری خود

 .17کتابشناسی توصیفی حکیم مؤسس آقاعلی مدرس طهرانی

در ای���ن موضوع پرداخ ��ت که بعدها مورد پذی ��رش برخی از اعاظم و

محسن کدیور ،آینه پژوهش ،مهر و آبان 1376؛ ش  ،46ص .97 - 80

اکاب���ر فالس ��فه اس�ل�امی از جمله حکی ��م متأله مرحوم آی� �تاهلل میرزا

چکیده :این کتابشناسی توصیفی شامل شش بخش است .بخش اول:

ابوالحس ��ن رفیعی قزوینی (1395ق) قرار گرف ��ت .به عقیدۀ آقاعلی

هجده کتاب و رس���اله بهجامان���ده از آقاعلی .بخ���ش دوم :دو تقریر

مدرس برخالف تصور رایج میان عوام متشرع ،معاد جسمانی ،نزول

از دروس و بحثهای آقاعلی .بخش س���وم :شناس���ایی س���ه کتاب

دوب���اره نفس پس از مفارقت از بدن به همان بدن عنصری دنیوی با

مفقود حکیم .بخش چهارم :معرفی آثاری که انتسابشان به آقاعلی

حفظ مرتبه دنیویت آن نیس ��ت؛ زیرا این امر از مس ��تحیالت عقلیه

محرز نش���ده اس���ت .بخش پنجم :معرفی کتب ،رس���ائل و مقاالتی

نیس���ت ،بلکه معاد جس ��مانی صعود بدن در اثر ح ��رکات جوهریه و

که به ش���رح ،حاشیه و نقد آثار آقاعلی پرداخته است .بخش ششم:

اس���تکماالت ذاتیه به س ��وی نفس مفارق است .ما در این نوشتار با

معرف���ی ،منابع عموم���ی و خصوصی پیرامون اح���وال آقاعلی مدرس

استفاده از کلمات حکیم مؤسس آقاعلی مدرس به شرح و توضیح

طهرانی.
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 .20معاد جسمانی از نظر آقاعلی مدرس زنوزی و عالمه طباطبایی

جدید داشته ،حکیم بزرگ آقاعلی مدرس زنوزی است .این نوشتار

رض���ا اکبری���ان و محمداس���حاق عارف���ی ش���یرداغی ،آموزهه���ای فلس���فه

پ���س از س ��یر تاریخی مس ��ئله معاد جس ��مانی ،دی ��دگاه بدیع حکیم

اسالمی ،پاییز و زمستان  ،1389ش  .6ص .54 - 39

م���درس زن ��وزی را در مس ��ئله معاد جس ��مانی به نحو مبس ��وط نقد و

چکیده :اصل معاد از اصول مس���لم اسالم و معاد جسمانی از ضروریات

بررسی کرده است.

این دین به شمار میآید .حکیم زنوزی و عالمه طباطبایی از فقها و
دانش���مندانی هستند که دربارۀ معاد جسمانی سخنان تازه و نظریه
جدیدی ابراز داش���تهاند .آنچه که دیدگاه حکیم زنوزی در این باب
را از س���ایر دیدگاهها ممتاز میکند ،این اس���ت که وی در مورد تعلق
نف���س ب���ه بدن در قیام���ت ،بدن را به س���وی نفس راج���ع میداند ،نه
نفس را به سوی بدن و این درست برخالف چیزی است که دیگران

 .23مکاتب فلس ��فی  -اس�ل�امی در ایران (مکتب اصفهان ،مکتب
شیراز و مکتب تهران)
محس���ن آلوستانی مفرد ،رسالت (روزنامه) ،سوم اردیبهشت  ،1385ش
 ،5844ص  17و ششم اردیبهشت  ،1385ش  .5847ص .19
چکیده :این مقاله س ��ه مکتب فلسفی اس�ل�امی اصفهان ،شیراز و تهران
و فیلسوفان معروف آنها را معرفی کرده است و ضمن معرفی حکیم

اظه���ار میدارند .عالمه طباطبایی هرچن���د در برخی جزئیات معاد

مدرس زنوزی ،او را یکی از معروفترین فیلس ��وفان مکتب تهران یاد

جسمانی ،موافقت کامل خود را با حکیم زنوزی اعالم نکرده است،
ول���ی در م���ورد لحوق ابدان ب���ه نفوس دی���دگاه حکیم زن���وزی را مورد
پذیرش قرار داده است.

کرده است.

م و عمل ایران :آقاعلی مدرس تهرانی
ن عل 
 .24نخبگا 
مصطفی محقق داماد ،نامه فرهنگس ��تان علوم ،تابستان  ،1375ش .4

 .21معادجسم عنصری (دالیل نقلی و نقد دیدگاههای رقیب)
غالمرضا فیاضی و مهدی ش���کری ،معرفت کالمی ،س���ال س���وم ,پاییز و
زمستان  ،1391ش  .9ص .88 - 67
چکی���ده :معاد ب���ه مثابه موضوع کالم���ی دارای ابعاد مختلفی اس���ت که
جس���مانیبودن از مهمترین آنها است و بس���یاری آن را از ضروریات
دی���ن دانس���تهاند .ادل���ۀ نقلی اف���زون بر ام���کان و وق���وع ،حتی برخی
ویژگیه���ای مع���اد جس���م عنص���ری را نیز بی���انمیکنند ،ام���ا عالوه
ب���ر اختالف درب���ارۀ حقیقت انس���ان ،ش���بهاتی (عقل���ی و نقلی) که
برخی آنها را دلیل قطعی بر انکار معاد جس���م عنصری پنداش���تهاند
نیز موج���ب اختالف دیدگاههایی ش���ده اس���ت ،از اینرو بس���یاری
کوش���یدهاند ت���ا تصوی���ر دیگ���ری از معاد جس���مانی ارائ���ه دهند .این
نوش���تار بر آن اس���ت که ادلۀ نقلی را بهمثابه روشی برای بحث بیان
کن���د و ب���ر مبنای آن ،به بررس���ی دیدگاهه���ا رقیب (از جمل���ه دیدگاه

ص .152 - 129
چکیده :این مقاله شامل بخشهای زیر است :معرفی پدر حکیم زنوزی؛
ش���رح حال حکیم تهرانی؛ معرفی تحمیدیه رس ��اله بدایع الحکم جهت
اش���اره ب���ه ادب دانی حکیم تهرانی؛ متن تصحیح ��ی تحمیدیه؛ فقاهت
حکیم زنوزی؛ شعر حکیم زنوزی؛ آثار و تألیفات؛ چگونگی انتقال حوزه
عقلی تهران به نجف؛ اساتید ،شاگردان و وفات آقاعلی؛ شعری از میرزا
لطف علی صدراالفاضل از شاگردان حکیم تهرانی در رثای استادش به
نقل از تذکره طرائق الحقائق؛ مناظره آقاعلی حکیم با حاج محمد کریم
خ���ان کرمانی (جم ��ادی االول 1275ق در دار الخالفه تهران) و ش ��انزده
سؤال فلسفی بدیع الملک میرزا از حکیم مدرس تهرانی.

 .25نظریه حدوث جس ��مانی نفس در فلس ��فه مالصدرا و تاثیرآن بر
معاد جسمانی
رضا اکبریان و حسن غفاری ،آینه معرفت ،تابستان  ،1386ش  .11ص

زنوزی) دربارۀ معاد جسمانی بپردازد.

.30-1

 .22مقام روح

چکیده :در این مقاله پس از طرح مس ��ئله معاد جس ��مانی و اهمیت آن،

محمد رضا خلیل نژاد ،همشهری (روزنامه).1386/8/10 ،

یش ��ود که تبیی ��ن مالصدرا از معاد جس ��مانی بس ��یار
نش���ان داده م 

چکی���ده :مس���ئله معاد جس���مانی از امه���ات مباحث فلس���فی مربوط به

تحت تأثیر نظریه حدوث جس ��مانی نفس است .مالصدرا بر اساس

جهان واپسین است .ابن س���ینا دربارۀ مسئله معاد جسمانی ،باب

ای���ن نظر ی ��ه و با توجه به س ��ازگاری این اصل با اص ��ول دیگر در معاد

عقل و اس���تدالل را مس���دود میدانست و به تعبد و تقلید و تصدیق

جس���مانی و ب ��ا تأ کید بر مس ��ئله عینیت ،نتیجه میگی ��رد که گرچه

پیامب���ر(ص) اکتف���ا ک���رد .ب���زرگان فلس���فه ت���ا زم���ان صدرالمتألهین
ّ
ش���یرازی در م���ورد ای���ن مس���ئله ی���ا مقل���د بودهان���د ی���ا از حک���مدادن

همواره نفس ��یت نفس به تدبیر بدن اس ��ت ،ام ��ا مقصود از این بدن،
بدن مبهم و علی البدل اس ��ت .عینیت بدن اخروی با بدن دنیوی،

بازایس���تادهاند .اثبات معاد جس���مانی ب���ا برهان عقلی و اس���تدالل

مالزم با این نیس ��ت که ماده دنیوی نیز در بدن اخروی لحاظ ش ��ود،

ی اس���ت که وصول
فلس���فی یکی از قلههای رفیع در فرهنگ اس�ل�ام 

بلکه بدن اخروی صورتی اس ��ت بدون م ��اده .کلید اصلی مالصدرا

به آن نصیب صدرالمتألهین ش���یرازی ش���ده اس���ت .تنها کسی که

در این تبیین ،اصل حرکت جوهری اس ��ت که حدوث نفس مبتنی

پس از صدرالمتالهین در مورد معاد جسمانی مبتکر بوده و نظریهای
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ب���ر آن اس���ت .به عقی���ده مالص���درا همه موج���ودات جه���ان مادی،

و ارزیاب ��ی .۲ .تصر ی ��ح خ ��ود حکیم ب ��ر ابتکار یبودن ی ��ک رأی.۳ .

متح���رک به حرک���ت جوهری هس���تند .نفس ه���م ،چ���ون در ابتدای

تصریح اهل فن در ابتکار یبودن یک رای است که به اقتضای آرای

حدوث خود مادی است ،متحرک به حرکت جوهری میباشد و در

هر فیلس ��وف و پیشینۀ بحث ،دو راه از سه راه مذکور برای استخراج

این س���یر و حرکت مانند همه کائنات به س���مت غایت خود ،یعنی

این آراء انتخاب شده است .فصل دوم رساله به آراء فلسفی آقاعلی

آخرت رهسپار است .افزون بر اصل حرکت جوهری ،تجرد نفس در

م���درس اختص ��اص دارد .ابت ��دا مختصری از ش ��رح ح ��ال علمی و

مرتبه خیال ،امکان سیر نفس در عوالم سه گانه نیز با نظریه حدوث

اخالقی حکیم بیان و سپس پانزده رأی ابتکاری و فلسفی به عنوان

جس���مانی نفس در توجیه وتبیین معاد جسمانی قابل تبیین است.

مهمترین آراء فلس ��فی این حکیم استخراج و معرفی شده است .از

مالص���درا در ای���ن تبیین موفق ب���ه اثبات بدن برزخی ش���ده ،ولی در

مجموع آراء استخراجشده پنج رأی در یک توصیف ،شامل پیشینه

اثبات بدن اخروی با اشکاالت زیادی مواجه است .این اشکاالت

بح���ث و نظ ��ر پیش ��ینگان از حکم ��ا ،رأی آقاعلی ،وجه ابت ��کار او و

سبب نمیشود که به تفکیک حوزه ایمان و عقل در معاد جسمانی

اختالفش با صدرا ارائه شده است .فصل سوم رساله به آراء فلسفی

قائ���ل ش���ویم ،بلکه همچن���ان میتوان ب���ا مبانی عقلی و فلس���فی به

آق���ا محمدرض ��ا اختصاص دارد ک ��ه همچون فصل پیش ��ین ضمن

اثب���ات معاد جس���مانی پرداخ���ت؛ چنانکه حکیم زن���وزی و عالمه

بیان مختصر ش ��رح ح ��ال علمی و اخالقی از حکی ��م ،مهمترین آراء

طباطبایی درصدد این هستند.

فلس���فی او که در سه رأی عنوان شده توصیف میشود .در توصیف
آراء آق���ا محمدرضا ،ش ��یوه بیان همان ش ��یوه پیش ��ین اس ��ت ضمن

 .26النفس کل القوی (رسالهای از آقاعلی حکیم)

اینکه برای تش ��خیص وجه ابتکار آراء وی ،ب ��ه ناچار نظر عارفان نیز

اصغر دادبه ،فرهنگ ،سال  ،۳بهار  ،۱۳۷۰ش  ،۸ص .۳۴۴-۳۱۹

بیان ش ��ده اس ��ت .فصل چهارم رساله به آراء فلس ��فی مرحوم جلوه
ً
اختصاص دارد که دقیقا مانند مباحث پیشین تدوین یافته است.

چکی���ده :موضوع م���ورد بحث در این مقاله بررس���ی نظریه کل القویبودن
نفس از دیدگاه آقاعلی حکیم مدرس زنوزی اس���ت .آقاعلی دیدگاههای

در این فصل چهار رأی فلسفی ابتکاری استخراج شده است که دو

خود را در باب کل القوی بودن نفس در حواشی خود بر اسفار مطرح کرده

رأی از آراء اربعه در یک توصیف ش ��امل پیش ��ینه بحث ،نظر مرحوم

اس���ت .این حواشی به صورت رسالهای کوتاه در حاشیه صفحات 380

جلوه و ابتکار او در مقایس ��ه با رأی صدرا و ابن س ��ینا تصریح ش ��ده

–  382کتاب شرح هدایه مالصدرا (چاپ سنگی) چاپ شده است.

اس���ت .فصل پنجم به نتیجهگیری از رس ��اله میپردازد .ابتدا ضمن

این مقاله در سه بخش تنظیم شده است .1 :طرح مسئله :در این بخش

ارزیاب���ی از موقعی ��ت علم ��ی برجس ��تگان ته ��ران ،اجم ��اال آراء مهم

مس���ئله کل القویبودن نفس و خاس���تگاههای مه���م آن بهاختصار طرح

فلسفی هر یک تشریح میشود .سپس به بحث از تأثیر مکتب تهران

ش���ده اس���ت .2 .بررسی و تجزیه و تحلیل رس���اله :در این بخش نخست

در باروری و تعالی فلس ��فه اسالمی پرداخته است .در این بحث به

آرای مالصدرا در زمینه کل القویبودن نفس طرح ش���ده و س���پس رساله

یکی از مهمترین عوامل تعالی فلس ��فه اسالمی و حکمت متعالیه و

آقاعلی تجزیه و تحلیل ش���ده اس���ت .در پایان هم بهاختصار از ابتکار و

چالشهای فکری و فلس ��فی اشاره دارد که ب ه ویژه توسط آقای علی

تأس���یس آقاعلی در فلس���فه بحثی در میان آمده اس���ت .3 .متن رساله:
متن از حواش���ی ش ��رح هدایه بازنویسی ش���ده ،معرب و مشکول و در حد
لزوم عالمتگذاری شده است.

پایاننامهها
 .1اهم آراء فلسفی سه فیلسوف برجسته مکتب تهران

و مرحوم جلوه در آراء فلسفی صدرا ایجاد شد.

 .2بررس ��ی معاد از دیدگاه مال نعیما طالقانی و مقایس���ه آن با دیدگاه
آقاعلی زنوزی
فرهاد ش���اهی ش ��اوون ،دانش ��گاه ته ��ران ،دانش ��کده الهی ��ات و معارف

محم���د خس���روی فارس���انی ،دانش���گاه مفی���د ق���م ،گ���روه فلس���فه و کالم
اسالمی ،کارشناسی ارشد259 ،1381 ،ص.

اسالمی ،گروه فلسفه و کالم اسالمی ،کارشناسی ارشد97 ،1384 ،ص.
چکیده :این نوش ��تار در چهار قسمت تنظیم شده است .1 :در مقدمه از
واژهشناسی معاد و نیز پیشینه تاریخی مسئله معاد جسمانی بحث

چکی���ده :رس���اله منظور با عنوان «اهم آراء فلس���فی س���ه حکیم برجس���ته

به میان آمده است .در قسمت واژهشناسی به این نکته اشاره شده
ً
ک���ه اکث ��را معاد ب ��ه معنای بازگش ��ت تمام یا بخش ��ی از موج ��ود زنده

مکت���ب ته���ران» آقاعل���ی م���درس ،آقا محمدرض���ا قمش���های و میرزا
ابوالحسن جلوه در پنج فصل تنظیم شده است .در فصل اول رساله

بهویژه انس ��ان اس ��ت به زندگانی قبل از مرگ خو ی ��ش و در حقیقت

مفاهیم و کلیات بحث تبیین ش���ده است .ش���رح هر یک از واژگان

رج���وع و بازگش ��ت بر پای ��ه مبداء ب ��ودن زندگی دنیوی تفس ��یر ش ��ده

عن���وان پژوهش ،هدف و روش تحقیق و نتایح حاصله ،از مهمترین

اس���ت؛ چه انس ��ان قبل از مرگ ب ��ر روی زمین زیس ��ت میکند و پس

مباحث این فصل اس���ت .روش پژوهش در این رساله در سه مرحله

از م���رگ و فن ��ای کلی یا جزئی دوباره به زندگ ��ی خویش باز میگردد.

ب���رای اس���تخراج آراء ابتکاری از طریق  .۱مطالعه ،تحقیق ،مقایس���ه
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این نکتهای اس���ت ک���ه در بس���یاری از رویکردهای مرب���وط به معاد
جس���مانی دیده شده است؛ همانطور که در رویکرد آقاعلی زنوزی و

کتابشنایسموضویع
 .3بررس ��ی و تحلیل معاد جسمانی از دیدگاه مرحوم آقاعلی مدرس
و حکیم رفیعی قزوینی

مالنعیما طالقانی دیده میش���ود ،اما با این تفاوت که آقاعلی زنوزی

عبدالحس ��ین رحیمی ترکی ،دانش ��گاه قم ،دانش ��کده الهیات و معارف

بدن را به س���مت نفس راجع میداند ،ولی مالنعیما طالقانی به عود

اسالمی ،کارشناسی ارشد167 ،1388 ،ص.

نف���س به س���مت بدن معتقد اس���ت .در بح���ث از پیش���ینه تاریخی

چکیده :در این نوش ��تار بعد از تعریف ،جای ��گاه و ضرورت معاد از دیدگاه

ضمن بررس���ی زمینههای موجود پیش از آقاعل���ی زنوزی و مالنعیما

بعض ��ی از دانش ��مندان و فیلس ��وفان اس�ل�امی ،ب ��ه ادله ام ��کان معاد

طالقانی به این نکته اش���اره ش���ده است که بر اس���اس تاریخیبودن

یش ��ود که عبارتن ��د از قدرت خداوند ،زند هش ��دن زمین و
پرداخته م 

اندیش���ه بش���ر میتوان ریش���هها و زمینههای نظریه ب���ه این دو حکیم

یش ��ود ،دالیل
نمونههای عینی معاد .از جمله مطالبی که بررس ��ی م 

بزرگ را در دیدگاههای پیش از آن جست.

عقل���ی ضرورت معاد اس ��ت که ب ��ه دلیل عقلی اجمال ��ی و تفصیلی
یش ��ود .در فصل دیگری از این نوشتار دالیل عقلی و نقلی
تقس���یم م 

 .2در بخش نخست دیدگاه آقاعلی زنوزی به بحث گذاشته شده است.

یش ��ود .کیفی ��ت معاد جس ��مانی از دیدگاه
معاد جس ��مانی بحث م 

در ای���ن بخش نظریه آقاعل���ی و نیز زمینههای پیدایش آن بحث ش���ده و

حکی ��م مدرس زن ��وزی و رفیعی قزوینی از مطالب اصلی این نوش ��تار

دیدگاه او بر پایه مقدمات و اصول خاص ایش���ان بهویژه در کتاب س ��یل
الرش ��اد تقریر و تبیین ش���ده است ،ولی س���رانجام در ارزیابی دیدگاه این
حکیم برجس���ته نتیجه گرفته شده که طبق نظر طرفداران دیدگاه صدرا،
مبانی ایش���ان در مس���ئله معاد جس���مانی اس���توار نبوده ،بلکه اشکالها
و ایراده���ای متعدد علمی و فلس���فی و حتی نقلی ب���ر پایه متون روایات و
آیات بر آن وارد است که قادر به پاسخگویی آن نیست.

اس���ت که قبل از بررس ��ی دیدگاه این دو حکیم ،نظریه س ��ه فیلسوف
برجس ��ته عالم اسالم ،یعنی ابنسینا ،شیخ اشراق و صدر المتألهین
(ره) بررس ��ی میشود .ابنسینا معتقد است در معاد جسمانی ،نفس
به اجرام آس ��مانی تعل ��ق میگیرد و ب ��دن نفس همان اجرام آس ��مانی
خواهد بود .حکیم س ��هروردی بر این باور اس ��ت که نفس به بدنهای
مثالی در عالم مثال یا برزخ تعلق میگیرد و مالصدرا بر اساس اصولی

 .3در بخ���ش دوم ب���ه دیدگاه مال نعیم���ا طالقانی در باب مع���اد پرداخته

که در معاد جس ��مانی مطرح کرده اس ��ت ،اعتقادش بر این است که

ش���ده اس���ت .در این بخش نظریه مال نعیما و نی���ز زمینهها و پیدایش آن

ب���دن دنی ��وی با حرکت جوهری ب ��ه بدن برزخی و ی ��ا مثالی که الطف

بحث ش���ده و دیدگاه او بر پایه مقدمات و اصول خاص ایشان در کتاب

یش ��ود .در نظر ایشان بدن
و اش���رف از این بدن مادی است تبدیل م 

مفصل خود الرش ��اد تقریر و تبیین ش���ده و نش���ان داده ش���ده است که با

اخ���روی هم ��ان بدن دنیوی اس ��ت ،ولی ن ��ه با وصف م ��ادی ،بلکه با

وج���ود اینکه مال نعیم���ا از حکمای متأخ���ر مالصدرا اس���ت ،اما میتوان
ً
گف���ت که وی زیر ب���ار مبانی وی نرفته اس���ت و صرفا با نامفهومدانس���تن

وصف اخروی .حکیم زنوزی بر اساس اصول سهگانه خود که عبارتند
از .1 :فرقداش ��تن مرک ��ب حقیقی و اعتب ��اری .2 .ترکیب نفس و بدن

مبانی مالصدرا ،طریقه متکلمین را در پیش گرفته اس���ت .اما س���رانجام

ترکیب حقیقی اتحادی است .3 .بعد از مفارقت نفس از بدن نفس،

در ارزیاب���ی دی���دگاه این حکیم نتیجه گرفته ش���ده اس���ت ک���ه مبانی نیز

به اس ��تکمال ذات ��ی و غایت وجودی خود رس ��یده و با فاعل و منش���أ

در مس���ئله معاد جس���مانی انس���جام ،س���ازگاری و توان تبیینی کافی که

یش ��ود ،اما بدن از آن جهت ک ��ه حامل آثار و ودایع
وجودش متحد م 

بتوان���د در برابر دیدگاه ص���درا رقابت کند را دارا نیس���ت و دیدگاه وی نیز

نفس اس���ت ،با حرکت جوهری به طرف نفس در حرکت خواهد بود.

از اشکاالت و ایرادات متعدد علمی و فلسفی و نقلی برخوردار است.

به تبع او حکیم رفیعی قزوینی معتقدند که بدن با حرکت جوهری با
جمیع اجزای بدن به س���مت و طرف روح در حرکت است و به سوی

 .4در بخش س���وم به ارزیابی دیدگاه آقاعل���ی زنوزی و مال نعیما طالقانی

نفس مجرد صعود میکند .نگارنده پس از بررسی و اشکال به دیدگاه

در باب معاد پرداخته ش���ده است .در این بخش نشان داده شده که هر

ای���ن دو حکیم ،بر این باور اس ��ت که در کیفیت معاد جس ��مانی ،راه

دو نظری���ه در مجرد و مادیبودن بدن اخروی اش���تراک نظر دارند و این از

حل صحیح و قابل تبیین ،راه حلی اس ��ت ک���ه صدرالمتألهین (ره)

مواردی است که با ظاهر آیات و روایات همخوانی دارد ،اما تفاوت عالم

ارائه داده اس���ت و دیدگاه این دو حکیم در صورتی قابل دفاع خواهد

آخ���رت با عالم دنیوی یکی دیگر از مواردی اس���ت ک���ه در ایات و روایات

ب���ود که به نظریه صدرالمتألهین بر گردانده ش ��ود .در غیر این صورت

به آن اش���اره شده است .این مورد در نظریه آقاعلی زنوزی مشهود است،

قابل خدشه بوده و راه به جایی نمیبرد.

اما نظریه مال نعیما طالقانی این تفاوت را نادیده میگیرد .بنابراین نظریه
آقاعل���ی زنوزی با ظاهر آیات و روایات س���ازگار بوده و نیز قدرت تبیینی و
انس���جام منطقی آن نس���بت به نظریه مال نعیما طالقانی برتری دارد ،پس
نظریه آقاعلی زنوزی نظریه برتر محسوب میشود.

 .4تحقیق در نظریات خاصه فیلس ��وف قرن سیزدهم مرحوم آقاعلی
مدرس زنوزی
اصغ���ر دادبه ،به راهنمایی ش ��هید مطهری ،دانش ��گاه تهران ،دانش ��کده
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چکی���ده :آقاعلی م ��درس طهران ��ی (1307-1234ق) یک ��ی از پنج چهره

الهیات و معارف اسالمی ،دکتری.1352،
چکیده :حکیم مؤسس آقاعلی زنوزی ،معروف به آقاعلی حکیم و آقاعلی

ش���اخص حکمت متعالیه ،به واسطه ابتکارات متعدد فلسفیاش

مدرس���و فرزن���د مالعب���داهلل زن���وزی از اس���تادان کمنظیر دو ق���رن اخیر
ً
ً
است .در سال  1234در اصفهان متولد شد .از پدر معقوال و منقوال

از زمان حیاتش به «حکیم موس ��س» معروف ش���ده اس ��ت .وی پس
از حکمیان بنیانگذار مکتب فلسفی (فارابی ،ابنسینا ،سهروردی

استفاده کرده است .برای تکمیل علو م منقول به عتبات رفت و پس

و صدرالمتالهین) ،یکی از ده فیلس ��وف اول جهانی اس�ل�ام اس ��ت.

ت به تهران به اصفهان رفت و از محضر درس میرزا حس���ن
از مراجع��� 

در نخس ��تین مرحله این تحقیق مجموعه مصنفات حکیم مؤسس

ن رفت و از
ن���وری فرزن���د مالعلی نوری بهرهمند ش���د .از آنجا ب���ه قزوی 

در س���ه مجلد تدوین و منتش ��ر ش ��د .در دومین مرحل ��ه تحقیق 28

درس مالآقای قزوینی استفاده کرد .بار دیگر به اصفهان رفت و دوباره

رأی خاص وی اس ��تخراج ش ��د که چهارده رأی آن اهم آراء ابتکاری

در خدمت میرزا حسن نوری به تکمیل تحصیالت پرداخت .آنگاه

وی در حکمت متعالیه تش ��خیص داده شد .مراد از رأی ابتکاری،

ب ه تهران مراجعت کرد و س���الها در مدرس���ه سپهساالر قدیم مدرس

بره���ان جدید در مس ��ائل کهن ،تقریر تازه از مس���ائل کهن ��ه ،راه حل

رس���می بود و در س���ال  1307در تهران درگذش���ت .آث���ار باقیمانده از

ت���ازه در مباح ��ث گذش ��ته و اب ��داع مس ��ائل جدید اس ��ت .ای ��ن آراء

او عبارتند از :تعلیقات بس���یار مهمی بر اس ��فار و الش ��واهد الربوبیه و

ابت���کاری عبارتند از :قولی ت ��ازه در اعتراض ذاتیه ،تحریر جدیدی از

ش ��رح الهدایه االثیریه ،مقدمه بر مفاتیحالغیب مالصدرا ،تعلیقات

نزاع اصالت وج ��ود و براهین جدیدی بر آن ،تقریر و برهان تازهای در

ب���ر ش ��وارق االله ��ام الهیج���ی و لمع ��ات الهی ��ه مالعبداهلل زن���وزی و

بساطت وجود ،تقریر برهان تازهای در تشکیک وجود ،وحدت وجود

تعدادی رساله مستقل در مسائل گوناگون حکمت که مهمترین آنها

اعتب���ارات وجود ،قول جدیدی در اعتب ��ارات ماهیت ،برهانیکردن

«بدایعالحکم» به فارس���ی است .بدایع الحکم در واقع سرآغاز بحث

مس���ئله اتح ��اد و جودی ق ��وس نزولی و ق ��وی صع ��ودی ،برهانی نو بر

دربارۀ فلسفه تطبیقی در دوران جدید در تاریخ فلسفه اسالمی است

قاعده نفس و مافوق آن وجود محض است.

و از اهمیت تاریخی برخوردار است .این پژوهش آراء مختلف زنوزی
را در مباحث مختلف بررسی کرده است.

ضواب���ط و اح ��کام معق ��والت ثانیه ،ضوابط ،اقس ��ام و اح ��کام معقوالت
ثانیه ،ضوابط ،اقسام و احکام حمل ،برهانیکردن مسئله اتحاد وجودی

 .5تحقیق در وجود ذهنی و بررسی اقوال مختلف درباره آن

اعراض با موضوعاتشان ،تقریر تازهای از مسئله موضوع حرکت جوهری،

زهرا مش���یر ،دانش���گاه تهران ،دانش���کده الهیات و معارف اسالمی ،گروه

برهان جدیدی بر مس ��ئله اتمی ��ت نظام عالم و ام ��کان نظریه ابداعی در

فلسفه و کالم اسالمی ،کارشناسی ارشد179 ،1371 ،ص.

باب معاد جس ��مانی ،هشت رای از آراء ابتکاری است که در این رساله

چکی���ده :تحقی���ق در وج���ود ذهن���ی و بررس���ی اق���وال مختلف درب���ارۀ آن

تحلیل انتقادی شده است.

موضوع مورد بحث اس���ت .این رس���اله مشتمل بر س���یر تاریخی پیدایش
مس���ئله وجود ذهنی ،ادله وجود ذهنی ،اش���کاالت وارده بر وجود ذهنی،
بی���ان اقوال حکما ،نتیجه و نقد و بررس���ی بحثه���ا و عقیده نگارنده در
وجود ذهنی اس���ت .در ضمیمه هر بخش به دالیل و اش���کاالت ،پاس���خ
ب���ه اش���کاالت و بی���ان اقوال مختل���ف در عل���م و ادراک و وج���ود ذهنی،

 .7ترجمه رساله حملیه آقاعلی مدرس زنوزی
عل���ی صب���اغ کالن ،دانش ��گاه فردوس ��ی مش ��هد ،گ ��روه فلس ��فه و کالم
اسالمی،کارشناسی ارشد104 ،1378 ،ص.
چکیده :رس ��اله حاضر در اقس ��ام حمل تدوین شده است .در این رساله
ابتدا نس ��بت هر مفهومی به مفهوم دیگر به س ��ه قس ��م تقس ��یم ش ��ده

نظری���ه انب���اذ قل���س ،افالطون ،ارس���طو ،حکی���م فاراب���ی ،اخ���وان الصفا،

است :نسبت حلولی ،ازآنی و اتحادی .به نسبت حلولی ،نسبت به

ش���یخ الرئیس ،بهمنیار ،ش���یخ اش���راق ،ام���ام فخرالدی���ن رازی ،خواجه

وجود «فی» و به ازآنی ،حمل اش ��تقاقی «ذوهو» و به نسبت اتحادی،
ً
حمل مواطات گفته میش ��ود .هر گاه حم ��ل مفهومی عینا بر مفهوم

نصیرالدین طوس���ی ،دبی���ران کاتبی ،عالمه حلی ،فاضل قوش���چی ،مال
جالل دوان���ی ،صدرالمتالهین ش���یرازی ،م�ل�ا عبدال���رزاق الهیجی ،مال

دیگ���ر صحیح نب ��وده ،بلکه نیاز به مش ��تق آن یا واسطهش ��دن کلمه

محس���ن فیض کاش���انی ،مال عبداهلل زنوزی ،حاج مالهادی س���بزواری،

دیگری باش ��د ،ب ��ه این حم ��ل ،حمل اش ��تقاقی گفته میش ��ود .اگر
ً
ح���ل مفهومی ،عینا ب ��ر مفهوم دیگر بدون واسط هش ��دن چیز دیگری

عالم���ه سیدمحمدحس���ین طباطبای���ی و دالی���ل حکما بر اینک���ه علم از
مقوله کیف است بحث و بررسی شده است.

صحیح باش ��د ،حمل مواطات اس ��ت  .حمل مواطات به دو دس ��ته

 .6تحلی ��ل انتق ��ادی آراء ابت ��کاری حکی ��م مؤس ��س آقاعل ��ی مدرس
طهرانی در حکمت متعالیه

و محمول در مفهوم است یا حمل شایع صناعی است که مفاد آن،

محس���ن کدیور ،دانش���گاه تربیت مدرس ،گروه فلس���فه و کالم اسالمی،

اتحاد موضوع و محمول در وجود است .به این حمل حمل بالذات

دکتری457 ،1378 ،ص.

گفته میشود ،اگر محمول از ذاتیات موضوع باشد و حمل بالعرض

سالبیستوپنجم،مشارۀاول،فروردینواردیهبشت1393
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گفته میش���ود ،اگر محمول از عرضیات موضوع باش���د .محمول در

ک���ه گذش ��تگان برای آن بی ��ان کردهان ��د ،بلکه وی ب ��ر مبنای حرکت

حمل ش���ایع یا ذاتی موضوع است یا عرضی موضوع .در صورت اول

جوهری ،بدن را مرتبه نازله نفس میداند .با رد فلسفه صدرا ،ثنویت

آن را حمل بالذات و در صورت دوم حمل بالعرض میگویند.

یش ��ود .طبق نظر وی انس ��ان خلیفه
بدن و نفس از میان برداش ��ته م 
خداوند اس ��ت ،پس نفس انس ��انی که حقیت انس ��ان است همانند

 .8ترجمه و تحقیق در رس ��اله سبیل الرشاد فی اثبات المعاد مدرس
زنوزی

حق تعالی واحد و بس ��یط اس ��ت که در عین وحدت قوای مختلفی
دارد .طب ��ق بیان مالصدرا ق ��وای نفس مراتب ظهور نفس هس ��تند و

ربابه جلیلی بهابادی ،دانشگاه آزاد اسالمی (واحد تهران مرکزی) ،رشته

موجود بسیط جامع شئون خویش است .نظریه «حدوث جسمانی»

الهیات و معارف اسالمی ،کارشناسی ارشد.1384 ،

نفس ،مش ��کل رابطه نفس و بدن را بهآسانی برطرف میکند .آقاعلی

چکیده :هدف پژوهش بحث معاد جس���مانی از مسائل پیچیده فلسفه

مدرس ضمن پذیرش اغلب اصول صدرایی به نتیجهای متفاوت از

اس�ل�امی اس���ت .هدف از این پژوهش بررس���ی دیدگاه حکیم زنوزی

او دست مییابد .طبق رأی وی ،نفس بعد از مفارقت از بدن دنیوی،

در رس���الۀ س ��بیل الرش ��اد به عنوان آخرین دیدگاه حکمت متعالیه

اگرچه رابطه تدبیری او نسبت به بدن از هم پاشیده میشود ،ولی در

اس���ت .روش نمونهگی���ری :اس���تنباط از کتابه���ای موجود اس���ت.

بدن بدایع و آثار ذاتی به جای مینهد .به گونهای که هر بدنی از سایر

روش پژوه���ش :در ای���ن تحقی���ق روش کتابخان���های اس���ت .ط���رح

ابدان توسط همین مناس ��بات متمایز است .وی نتیجه میگیرد در

پژوهش :نگارنده درصدد اس���ت که دی���دگاه خاص حکیم زنوزی را

عالم آخرت این نفس نیست که به سوی بدن دنیوی تنزل کند ،بلکه

دربارۀ معاد جسمانی از رس���اله سبیل الرشاد ترجمه و بررسی نموده

این بدن است که به سوی نفس مجرد صعود میکند.

و مبان���ی آن را اس���تخراج نمای���د و س���پس به مقایس���ه ای���ن دیدگاه و
دیدگاههای دیگر بپردازد .نتیجه کلی :دیدگاه حکیم زنوزی نسبت

 .10کاوشی در رابطه صفات و ذات

ب���ه دیدگاههای قبلی از پیش���رفت ویژهای برخوردار اس���ت ،اما هنوز

عبدالرضا جمالزاده ،دانش ��گاه آزاد اسالمی (واحد علوم و تحقیقات)،

هم بحث معاد جس���مانی با ابهامات زیادی روبروست .به طور کلی

دانشکده الهیات و فلسفه ،دکتری238 ،1380 ،ص.

هرگون���ه بحث فلس���فی در این زمینه بدون بررس���ی و مطالعه دیدگاه

چکی���ده :این رس ��اله در چهار بخش ب ��ا عناوین زیر نگارش یافته اس ��ت:

حکیم مؤس���س ناقص خواهد ب���ود و ترجمۀ این رس���اله نیز میتواند

بخ���ش یک ��م :اس ��م ،صف ��ت و ذات .بخ ��ش دوم :کلیات ��ی پیرام ��ون

راهگشای پژوهشگران بعدی باشد.

صفات پروردگار .بخش س ��وم :اق ��وال و آراء در رابطه ذات و صفات.
بخش چهارم :نص ��وص دینی در رابط ��ه ذات و صفات .بخشهای

 .9رابط ��ه نفس و بدن از دیدگاه ش ��یخ الرئی ��س و مالصدرا و آقاعلی
زنوزی

ب���اال ح ��اوی س ��یزده فص ��ل فرعی اس ��ت که ب ��ه مطال ��ب مختلف و
زیرمجموعۀ بخشها پرداخته است .برخی از نکات مستفاد و مورد

محمدکری���م رحیم���ی ،مدرس���ه عالی ام���ام خمین���ی (ره) ،گروه فلس���فه

بحث در رس ��اله از قرار زیر است .1 :صفات مورد بحث فیلسوف آن

اسالمی ،کارشناسی ارشد221 ،1388 ،ص.

اسمهایی است که بر ذات به اعتبار اتصافشان به صفتی و یا عرضی

چکیده :بحث از «نفس انس���انی» در فرهنگ اس�ل�امی ،مبنای بسیاری از

و ی���ا حالت ��ی دالل ��ت میکند؛ مث ��ل قادر ک ��ه به ذاتی ک ��ه متصف به

مسائل کالمی از جمله مبدأ و معاد است .در ذیل این مبحث ،رابطه

قدرت اس ��ت حکایت مینماید .2 .اشتراک لفظی اسماء و صفات

نفس و بدن یکی از مباحث مهم فلس���فه نفس اس���ت .بیش���تر انظار

پروردگار ،مقبول عمده متکلمان و فیلس ��وفان نیس ��ت و فقط برخی

فلسفی انس���ان را دارای دو ساحت نفس���انی و جسمانی دانستهاند.

که نتوانس ��تهاند از خلط بین مفهوم و مص ��داق اجتناب کنند و یا از

ای���ن دیدگاهها را ثنویتگرایان���ه میدانند ،از آن لحاظ که به دو جوهر

تشبیه ترسیدهاند به این دام افتادهاند .3 .طبق آیات و روایات و ادله

ی���ا دو نحوه از وجود اعتقاد دارند .نیز این مبحث مطرح میش���ود که

عقلی ،اس ��ماء پروردگار توقیفی نیس ��ت ،بلکه به هر اسمی که نشانه

ارتباط و تعامل میان این دو به چه صورت است ،با توجه به اینکه در

کمال باش ��د و دور از نقص و کاس ��تی اس ��ت میتوان او را خواند.4 .

هر کنش و واکنشی ،مس���انخت میان دو طرف الزم است .ابن سینا

اتصاف پروردگار به صفات نه تنها موجب منقصت او نیست ،بلکه

ارتب���اط نف���س و بدن را ی���ک رابطه تأثی���ر و تأثر بعد از تحق���ق هر کدام

چون او معطی اوصاف کمالیه باشد و دور از نقص و کاستی است،

ب���ه طور جداگانه میداند .طبق نظر او نف���س با حدوث بدن به وجود

میتوان او را خواند .5 .کنه ذات و اوصاف پروردگار برای احدی قابل

میآید و بعد از انعدام و نابودی بدن باقی است .نفس نه علت بدن

ش���ناخت نیست و در این سیر نه علم حضوری کامل وجود دارد ،نه

و ن���ه معلول بدن اس���ت؛ زیرا ه���ر وقت میان دو ش���یء ارتباط علیت

عل���م حصولی واصل اس ��ت .6 .آراء و اقوال مختلف���ی در رابطه ذات

برقرار باشد ،وجود و عدم آنها با هم همراه و همزمان است .مالصدرا

و صف ��ات پ ��روردگار وجود دارد ک ��ه مهمترین آنها آراء اش ��اعره ،یعنی

نی���ز حقیق���ت انس���ان را «نف���س ناطق���ه» میداند ،ام���ا نه ب���ه معنایی
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زیادت و معتزله ،یعنی نیابت و حکماء و یعنی عینیت اس���ت.7 .

نخست به دو دلیل از چشمانداز مباحث روششناسی نوین به اهم

مهمترین اش���کال بر اش���اعره آن اس���ت که قول آنها موجب خلو ذات
ّ
از کماالت میش���ود و تعدد قدما و واجبالوجود را س���بب میش���ود.

دستگاههای فلسفی اسالمی ،بهویژه در رویکردهای مربوط به معاد
جس���مانی پرداخته شده اس ��ت .در بخش دوم به مس ��ئله حقیقت

 .8مهمترین اش���کال بر معتزله نیز اس���تلزام ان���کار صفات و تعطیلی

انس���ان و در بخش سوم از چش� �مانداز حکمت متعالیه بحث شده

ذات از صفات اس���ت .9 .عینیت ذات و صف���ات به معنای اتحاد

است .در بخش چهارم معادشناسی پس از صدرا به بحث گذاشته

مصداقی و خارجی است با عدم تعدد و ترکیب در ذات بار یتعالی،

شده است و چون عمدهترین رویکرد مخالف صدرا ،نظریۀ آقاعلی

وگرنه تغایر مفهومی بین اوصاف و ذات برقرار اس���ت .10 .یازده برهان

حکیم زنوزی اس ��ت ،به طور عمده به طرح این دیدگاه او بر اس ��اس

ب���ر عینیت از ناحی���ه متأخری���ن ،مالص���درا ،س���بزواری و مالعبداهلل

کتاب وی سبیل الرشاد پرداخته شده است.

زنوزی اقامه ش���ده است .11 .عینیت صفات با یکدیگر نیز به همان
ادل���ه عینیت ذات و صفات ثاب���ت و مبرهن میگردد؛ چنانچه کالم
صدرالمتألهین ،ابن سینا ،س���بزواری و دیگران در این زمینه داللت
دارد .12 .روایات���ی که نفی صف���ات از پروردگار میکند یا نفی صفات
محدود متناهی که مربوط به ممکنات است مینمایند یا به معنای
نفی صفات زائده میباشد یا به معنای محو صفات در مقام احدیت

 .13نس ��بت عقل و ایمان از نظر متفکران مس ��لمان و متالهان معاصر
غرب
فاطمه صادقزاده قمصری ،دانشگاه تهران ،دانشکده الهیات و معارف
اسالمی ،گروه فلسفه و کالم اسالمی ،دکتری385 ،1380 ،ص.
چکیده :توجه اندیشمندان مسلمان و مسیحی به یکی از مؤلفههای ایمان
متمرکز شده و در نتیجه آن وجه را به منزله کنه ایمانی تلقی کردهاند.

پروردگار میباشد .13 .کالم حضرت امیر(ع) نیز که کمال اخالص را

دیدگاههای مسلمانان دربارۀ ایمان بیشتر با نوعی عقلباوری همراه

نفی صفات از او دانسته است بر یکی از وجوه سهگانه بایستی حمل

است .از امامیه ،شیخ مفید بی آنکه به گوهر ایمان اشاره کند ،ایمان

کرد که به ویژه بر نفی قول اشاعره استفاده شده است.

محققان ��ه و توأم با معرف ��ت عقالنی را ایمان حقیقی میداند .ش ��یخ

 .11معاد جسمانی از دیدگاه مالصدرا و آقاعلی مدرس زنوزی

تش ��مردن عقاید با دلیل و شناخت عقالنی را
طوس���ی ایمان را راس 

محسن مهدیپور ،دانشگاه تربیت مدرس ،گروه فلسفه و کالم اسالمی،

مقدمه ایمان میداند .ش ��یخ طوس ��ی با توجه به مراتب ایمان ،مقلد

کارشناسی ارشد145 .1389 ،ص.

را نی���ز مؤم ��ن دانس ��ته و میگو ی ��د یقینی که هم ��راه ب ��ا باالترین درجه

چکی���ده :صدرالمتألهی���ن اولی���ن کس���ی بود که ب���ا پایهگ���ذاری حکمت

ایمان اس ��ت با تعقل به دس ��ت میآید .اهل اعت���زال چون ابوالهذیل

متعالیه توانس���ت ب���ر معاد جس���مانی ،برهان عقلی اقام���ه کند .وی

و عبدالجب ��ار گرچه ایمان را به انج ��ام طاعات تصویر میکنند ،ولی

معتقد اس���ت نفس ب ه واسطه مرتبه خیالی خود که مجرد است ،در

عبادات را تنها با شناخت عقالنی خدا میسر میدانند .از اشعریان،

قیام���ت بدون مش���ارکت ماده و تنها از جه���ات فاعلی ،بدنی عینی

ابوالحس ��ن اش ��عری و همفکران او با تصویر ایمان به تصدیق ،بدون

متناس���ب با ملکات خود خلق میکند که جنس آن از ماده اخروی

تأ کی���د بر بعد معرفتی ایمان دربارۀ بیاعتباری ایمان مقلدانه و جواز

غیر قابلفس���اد است و هر کس آن را ببیند میگوید همان است که

و حت���ی وجوب نظ ��ر و اس ��تدالل عقل ��ی در خداشناس ��ی اتفاق نظر

در دنی���ا بود .یکی از مخالفان معاد مالصدرا ،آقاعلی مدرس اس���ت

دارن���د .غزالی ایمان را تصدی ��ق قلبی میداند و عوام و اهل علم را در

ک���ه خود حکیمی صدرایی اس���ت .او عقی���ده دارد که نفس در بدن

یک س���طح ایمانی قرار میدهد و تنها ایمان مبتنی بر یقین ش ��هودی

و اجزای���ش ودایع���ی بهجای میگذارد ،بنابراین پ���س از مرگ ،اجزا به

را باالت���ر میداند .از فیلس ��وفان مش ��ائی ،ابن س ��ینا در میان مباحث

س���مت تش���کیل بدن کاملی حرک���ت میکنند .این ب���دن در آخرت

فلس���فی خود به محدودیت عقل بش ��ری و نیاز ب���ه دین و هماهنگی

دوباره به نفس ملحق میش���ود ،پس وی معاد جسمانی را به معنای

عقل و وحی اش ��اره دارد .ابن رشد نیز با نفی ایمان تقلیدی و تکیه بر

تعلق دوباره بدن دنیوی به نفس میداند .از مقایس���ه این دو دیدگاه

قی���اس عقلی و با وجود تأیید طریق متکلم ��ان و عوام ,ایمان برهانی

میتوان نتیجه گرفت که نظریه مالصدرا به لحاظ مبانی فلس���فی از

اهل علم را با ارزشتر میداند .مالصدرا با تعریف ایمان به باور جازم

انسجام و سازگاری درونی بیشتری برخوردار است.

قلبی ،ع ��ارف کامل را واجد باالترین درجه ایم ��ان و عارف حکیم را
در رتب���ه میان ��ی قرار میده ��د و تأمالت عقالن ��ی را در تحصیل ایمان

 .12معاد جسمانی در حکمت متعالیه

متوسط الزم میداند .از نظر زنوزی ایمان هر کسی با بهره او از آ گاهی

ابوالفضل کیاشمش���کی ،دانش���گاه تهران ،دانش���کده الهی���ات و معارف

متناسب است .از دیدگاه عالمه طباطبایی اگر مطلبی که ذهن آن را

اسالمی ،دکتری284 ،1379 ،ص.

تصدیق کرده در قلب جای گیرد ،ایمان تحقق مییابد و در مواردی

چکی���ده :در ای���ن پایاننامه در مقدمه از واژهشناس���ی معاد و نیز پیش���ینه

ک���ه متعلق ایم ��ان یقینی اس ��ت ،آن یقین با تعقل و اندیش ��ه حاصل

تاریخ���ی مس���ئله مع���اد جس���مانی بح���ث ش���ده اس���ت .در بخ���ش
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سامیی آقاعلی مدرس طهراین در پژوهشهای دانشاگیه و حوزوی

کتابشنایسموضویع

میش���ود .در میان متألهان مس���یحی معاصر ،تیلیخ از وجودگرایان،

وج���ه دانس ��ت .آنچه کان ��ت در این م ��وارد گفته ،راه اثب ��ات معاد را

ایمان و دلبس���تگی را مرکب از س���ه عنصر ش���ناخت ،عاطفه و اراده

مس���دود کرده و بقای انس ��ان را پس از مرگ با مش ��کل روبهرو ساخته

ش���مرده و عقل وجودش���ناختی را مس���تلزم ایمان دانس���ته اس���ت .از

اس���ت .آراء و عقای ��د کان ��ت ،نه تنه ��ا در میان اندیش ��مندان مغرب

راستکیش���ان نوین ،کارل بارت ایمان را به مواجههای با خدا تصویر

زمی���ن به گونهای ش ��گفتانگیز مؤثر افتاده ،بلک ��ه در میان متفکران

ک���رده و آن را هدی���ه اله���ی میداند و معتقد اس���ت چنی���ن ایمانی در

اس�ل�امی نیز کموبیش بیتأثیر نبوده اس ��ت .آقاعلی مدرس زنوزی از

جس���تجوی فهم اس���ت و ش���ناخت ایمانی چش���م و گوش انس���ان را

حکم ��ای اواس ��ط دوره قاجاریه ،از جمله کس ��انی اس ��ت که از موج

گشوده و او را دربارۀ حقایق دینی به سخن میآورد.

ای���ن اندیش� �هها برکنار نمان ��ده و به نوعی با آنها برخورد کرده اس ��ت.
کت���اب بدایع الحکم که مهمترین اثر کتبی این حکیم اس ��ت ،برای

مقاالت کتابی
 .1آقاعلی زنوزی

پاس���خگویی به هفت س ��ؤال فلسفی تألیف ش ��ده است و در سؤال
هفت���م ن ��ام کان ��ت بهصراح ��ت ذک ��ر ش ��ده اس ��ت .طرحکنن ��دۀ این

مرتض���ی مطهری« ،خدمات متقابل اس�ل�ام و ایران» ،ص  529- 528در

س���ؤاالت یک ��ی از ش ��اهزادگان قاجار اس ��ت که خود اه ��ل حکمت

«مجموعه آثار شهید مطهری» ،ج  ،14تهران :صدرا.1377 ،

بوده و به فلسفه اسالمی س ��خت عالقه داشته است .استاد دینانی

چکیده :سرگذش���تنامه مختص���ری از آقاعلی زن���وزی در بخش خدمات

معتقد اس ��ت تنها کس ��ی که پ ��س از صدر المتألهی ��ن در مورد معاد

ایران به اسالم است.

جس���مانی دس ��ت به ابتکار زده و نظریه جدیدی ابراز داشته است،

 .2تفسیر نفس االمر از دیدگاه حکیم مدرس

حکیم بزرگ آقاعلی مدرس زنوزی اس ��ت .آنچه نظریه این حکیم را

محمدعلی اردس���تانی« ،نفس االمر در فلسفه اسالمی» ،ص  ،112تهران:

در باب معاد جسمانی از سایر نظریهها ممتاز و مشخص میسازد،

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی ،سازمان انتشارات.۱۳۹۱ ،

این اس ��ت که در مورد تعلق نفس به بدن ،وی بدن را به س ��وی نفس

چکیده :در این بخش از کتاب نظریه حکیم درس زنوزی از کتاب بدایع
الحکم دربارۀ نفس االمر ارائه شده است.

راجع میداند ،نه نفس را به س ��وی بدن .مؤلف در این اثر در مقدمه
ً
و پیشگفتاری نس ��بتا بلند و روشنگر ،به طرح پاسخها و نظر حکیم
زنوزی درباره معاد پرداخته است.

 .3راز رستاخیز و کاوشهای عقل نظری
ابوالفضل کیاشمشکی ،قم :آیت عشق328 .1383 ،ص.

نی���ز مقاالت مختصری درباره سرگذش ��تنامه ,آثار ,اس ��تادان و ش ��اگردان

چکیده :نگارنده در این کتاب به بررسی نظریه صدرالمتألهین بنیانگذار

حکیم آقاعلی مدرس در کتابهای ذیل موجود است:

حکمت متعالیه در باب معاد جس���مانی پرداخته اس���ت .مباحثی
ک���ه در این کت���اب آمده عبارتن���د از :روششناس���ی بحث ،حقیقت
انس���ان ،دی���دگاه صدرالمتألهی���ن درباره مع���اد جس���مانی و دیدگاه
آقاعلی مدرس درباره معاد جسمانی.

 .6اث ��ر آفرین ��ان :زندگینام ��ه نام آوران فرهنگ ��ی ایران (از آغاز تا س���ال
۱۳۰۰ش)
زیرنظر کمال حاج سید جوادی با همکاری عبدالحسین نوایی؛ تکمیل
و انجام حس ��ین محدث زاده ،حبیباهلل عباس ��ی؛ تهران :انجمن آثار و

.4فرهن ��گ اع�ل�ام علوم عقل ��ی اس�ل�امی (مدخل :زن ��وزی ،علی بن
عبداهلل)
تهی���ه و تدوی���ن مرکز پژوهش���ی دایرةالمع���ارف علوم عقلی اس�ل�امی ،قم:
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) ،1389 .ج  ،3ص .159
چکیده :این رساله شامل سرگذشتنامه ،نامها ,استادان ،شا گردان و آثار
حکیم آقاعلی مدرس زنوزی است.

مفاخر فرهنگی ،۱۳۸۰ - ۱۳۷۷ ،ج  ،1ص .53

 .7ریحان ��ه االدب فی تراج ��م المعروفین بالکنی���ه او اللقب یا کنی و
القاب
تألیف محمدعلی مدرس؛ تهران :کتابفروش ��ی خیام ،1369 ،ج  ،2ص
.134

 .8لغتنامه

 .5معاد از دیدگاه حکیم مدرس زنوزی
غالمحس���ین ابراهیم���ی دینان���ی ،ته���ران :حکم���ت298 ،1368 ،ص.
(چاپ دوم345 ،1391 ،ص)

تألیف علیاکبر دهخدا؛ ویراس ��ت  ،2تهران :موسسه لغتنامه دهخدا،
دانشگاه تهران ،موسسه انتشارات و چاپ ،1377 ،ج  ،12ص .18136

چکی���ده :کان���ت در کت���اب نقد عق ��ل محض جوهرب���ودن نف���س را انکار
کرده و ادله آن را مخدوش دانس���ته اس���ت .س���خن این فیلسوف در
این باب دارای چند وجه اس���ت که مجموع آنها را میتوان به چهار
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