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Searching for the Meaning of Life in Avicenna’s and Ibn Arabi’s Systems of Thought
Regarding Death and the Hereafter
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Abstract
The two issues, death and the hereafter, play an irrefutable role in explaining the meaning of
life. While using a comparative analytic method to analyze Avicenna’s and Ibn Arabi’s points
of view in this regard, this paper explores points of view supporting and opposing their
statements. To both of them, mankind’s this-worldly life, without belief in the hereafter and
immortality, and without achievement of eternal salvation, does not possess a reasonable goal,
a considerable value, and a defensible function. Although both of them agree on issues such
as an optimistic attitude towards death, the absolute dependence of the hereafter on the thisworldly life, belief in both the physical and spiritual aspects of the hereafter, but apart from
the fact that Avicenna explores these issues through his rational method, and Ibn Arabi
through combining the two methods: intuition and referring to the Qur’anic verses and the
traditions, these two thinkers have two different views on other issues, such as their
perception of the physical hereafter, the explanation of the proportion between mankind’s two
existential essences, the topic of eternity, and dealing with the issue of fear of death. The
importance of addressing this issue arises from the fact that as the issue of the meaning of life,
like an ever-lasting stream full of adventure, has approached the recent centuries that feature
industrial and technological development and increased social welfare and bio-facilities, it has
become more highlighted and controversial for multiple reasons. In the meantime, what has
made this issue face a more serious challenge is the issue of death and the quality of the


Ph. D Student of Philosophy of Religion, Payam Noor University, Isfahan, Iran

haghighi.ayat@gmail.com
Assistant Professor, Department of Theology, Payam Noor University, Isfahan, Iran (Responsible author)
zamani108@gmail.com
 Associate Professor, Department of Theology, Payam Noor University, Yazd, Iran
A.sadeghi@pnu.ac.ir
 Associate Professor, Department of Theology, Payam Noor University, Isfahan, Iran
Nmomeni83@yahoo.com
Received: 25.02.2018
Accepted: 17.09.2018


This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

2/ Comparative Theology, Vol: 9, No: 20, Autumn & Winter 2018-2019
hereafter. The emergence of atheistic schools, such as: Marxism and materialism, which have
introduced death as the end of human life, and which have considered the hereafter as an
unreasonable and unjustifiable issue, has made mankind face the following serious question:
“If this is the case, will this short life with a great deal of all kinds of hardships and pain
worth living?”, “Does our existence basically lead to a strategy other than what we see and
hear?”, and “Is it possible to imagine any functions for life other than satisfying the lusts and
animal instincts?” This way, death finds its own place in the course of human life. Avicenna
and Ibn Arabi have made efforts to remove the ambiguity of this mysterious fact as far as
possible through reason and thought, and have shed light on the dark angles of this perpetual
concern of human beings, so that both; life can find meaning in the light of the reality of
death, and death can become a desirable thing in transitions through life. Avicenna defines
death as follows: “Death is nothing but the separation of the immaterial spirit from its
material attachments. Death is like a blacksmith's tools and equipment when he leaves those
tools and equipment. Avicenna’s attention to death, as the final point of mankind’s thisworldly life, stems from his attention to the fact that the misunderstanding and
misrepresenting of death can greatly harm the attitude that “life is meaningful”. His research
into death begins by exploring how the soul emerges and explaining the relationship between
the soul and the body in mankind’s this-worldly life. In the Soul section of The Book of
Healing, he emphasizes the creation of the soul by denying its existence prior to the existence
of the body, and recognizes the creation of the soul to be simultaneous with that of the body,
albeit he regards the body as a tool for the soul as well as its realm. According to Avicenna,
fear of death is the greatest fear that seizes humans.
The main cause of this fear is mankind’s ignorance, and Avicenna’s solution is paying
attention to the fact that while leaving the body, the spirit continues its life in an intact manner
by cutting its bodily attachments, thus achieving its true salvation. According to Avicenna, the
necessity of a meaningful life (at least in its purposeful perception) is belief in the existence of
the hereafter, which is subordinate to the acceptance of the independence of the soul. But in
his definition of death and life, Ibn Arabi considers ignorance equal to death in the sense of
nonexistence and annihilation, whereas most people consider benefiting from wealth and
position as a sign of life. But death, in the sense of alertness and wakefulness, is what he calls
a "Gate towards God", in case of whose absence, nobody and no nations will succeed in their
desires and goals. Therefore, his advice to anybody who aspires for a meaningful life is that
he or she mortify his or her own senses and their achievements, and listen to his or her own
inner call, which is full of divine inspirations. This way, a human achieves the ultimate
meaning of life. On the other hand, he regards death as a separation wall between the beloved
and the human, who is very eager to overwhelm this obstacle and pass through it to visit their
beloved as soon as possible. But since this is out of their power and authority, they have to be
patient and disappointedly wait until the period of this "blessing"; i.e. life, ends, and the
obstacle is removed. Although Ibn Arabi regards death as the separation of the soul from the
material body, which has brought its sensory life, elsewhere, he avoids using the word death,
and is more willing to call it “glad tidings about reunion”. But by emphasizing the inability of
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reason in all areas related to the hereafter, and relying on intuition from his heart and narrative
sources, Ibn Arabi regards the physical hereafter as being decisive and essential, and
considers belief in the mere spiritual hereafter as being due to ignorance of existential
essences. In this regard, he says: “This group has been ignorant of the fact that there are two
essences: the essence of bodies and the essence of spirits. They have tried to prove the latter,
and have neglected the former. But we take both of them into consideration.” Accordingly, he
considers both the physical and spiritual aspects for the hereafter, except that he has his own
interpretation of the physical hereafter. “When God takes mankind to himself, he gives them a
body, but not this earthly body, but rather something deserving the domain to which they have
been transferred. That place is home of eternity and a house for eternal life, which is
consistent with a moderate existence, leading neither to death nor to the disintegration of
parts. Since the misrepresenting of the hereafter can disrupt the meaningfulness of life, Ibn
Arabi tries, in the light of the holy Qur’anic verses, to depict a realistic image of the truth of
the hereafter and mankind’s status and life in it. In this regard, since both absolute
disappointment and false and illusory hope act like bandits on this path, he mixes the hereafter
with a kind of fear and hope. If the main benefit of the topic of meaningfulness is to find the
spirit of hopefulness towards life, and to be free from suffering from purposeless and
absurdism, exploring Ibn Arabi’s works and paying attention to his special attitude toward the
meaningfulness of life, in the light of belief in death and the hereafter, can be an appropriate
way to achieve this goal. Considering the image that Ibn Arabi has presented of death and the
hereafter, and on the assumption that we ponder and correctly perceive these concepts, in
addition to the fact that no doubt will remain about the inherent value and usefulness of the
tiny and huge streams of this worldly life, it is also likely that in the light of this perception,
human life becomes filled with enthusiasm for traveling from this house to the eternal house,
and thus becoming free from the constraints of materiality and the miracles of material and
bodily pleasures. And this is the exact final point of all efforts having been made by Ibn Arabi
to lead humans toward this pleasant stage and brilliant point of life.
Keywords: death, resurrection, meaning of life, Avicenna and Ibn Arabi
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جستجوی معنای زندگی در اندیشۀ ابنسینا و ابنعربی دربارۀ مرگ و معاد
آیتاهلل قیییی -مهدی زمانی -افالطون صادقی -ناصر مؤمنی



چکیده
دو مسئلۀ مرگ و معاد نقش انکار ناپذیری در تبیین معنا برای زندگی دارند .این مقاله با روشی تحلیلیتطبیقیی ،میمن تحلیی
موامع ابنسینا و ابنعربی در این باره ،موامع وفاق و خالف گفتار آنان را میکاود .در نگاه هر دو ،زندگی این جهیانی انسیان
بدون باور به معاد و جاودانگی و وصول به سعادت ابدی ،نه هدفی معقول ،نه ارزش چشمگیر و نه کارکرد قابی دفیاعی دارد.
گرچه هر دو بر مسائلی چون نگاه خوشبینانه به مرگ ،وابستگی تام حیات پس از مرگ به زندگی این جهانی ،باور بیه دو بعید
جسمانی و روحانی معاد اتفاق نظر دارند ،جدای از اینکه ابنسینا با روشی عقلی و ابنعربی با تلفیقی از دو روش شهود و نق
آیات و روایات مسئله را میکاوند ،در مسائ دیگری چون نوع تلّقی از معاد جسمانی ،تبیین تناسب دو نشئۀ وجیودی انسیان،
بحث خلود و برخورد با مسئلۀ هراس از مرگ ،با دو نگاه متفاوت از جانب این دو اندیشمند مواجهیم.
واژههای کلیدی
مرگ ،معاد ،معنای زندگی ،ابنسینا ،ابنعربی
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میکند که «فیلسوفان راسیتین در کیار چگونیه میردنانید»

 -1میدمه
تبین رابطۀ میان مرگ و معاد با معناداری زنیدگی از منظیر

(صیینعتی )2 :1392 ،و اییین بییه آن دلیی بییوده اسی

ابنسینا و ابنعربی موموع اصلی این نوشیتار اسی ا امیا

مواجهییه بییا مییرگ و نیسییتی ،بییرای هییر انسییانی فییار از

ممن بحث به چند مسئله دربارۀ این موموع نییمنگیاهی

مختصات زمان و مکان ،دلشورهای را ایجیاد مییکنید کیه

خواهیم داش ا ازجملیه :حقیقی

میرگ ،علی و عوامی

کییه

حاصلی جز کاهش شور زندگی و شییفتگی بیه نمودهیای

هییراس از مییرگ و نقییش بییاور یییا عییدمبییاور بییه معییاد و

آن و بیاعتنایی به همهچیز و همهکس و حتّی هستی خود

زندگی و معناداری آن .فرض نوشتار

نخواهد داش .این دلشوره و امطراب حاصی از آن ،گیاه

که خاستگاه دینی و حضیور پررنیم معیارف

به حدّی جدّی و مشک زا میشود که انسجام وجودی فرد

اسییالمی در بیشییتر آبییار بجامانییده از اییین دو اندیشییمند

را گسسته ،درک معنای زندگی را برای او دشوار مییکنید.

مسلمان با دو رویکرد عقلی و عرفیانی ،ازررفیی بیاور بیه

بر اساس این ،تمرکز بیر مسیئلۀ میرگ اگیر بیه سیرانجام

کمال بخش بودن مرگ و حیات پس از مرگ را برای آنان

روشنی نرسد ،یا ادامۀ حیات را غییرممکن مییکنید ییا در

موجّه میکند و از ررف دیگر ،این باور را دس کم شیر

بهترین حال  ،زندگی را بیه امیری پیوچ و بییمعنیا بیدل

الزم معناداری زندگی تلقی میکنند.

میکند.

جاودانگی در کیفی
بر این اس

و اندیشۀ میرگ تیا

توجّه به مرگ و حیات اخروی یکی از اصول اساسی

چه حدّ در زندگی این جهانی انسان تأبیر میگیذارد و آییا

و باورهای بنیادین همۀ ادییان آسیمانی و بیهوییژه اسیالم

اندیشیدن به مرگ آباری کامالً امطرابآفرین و پوچکننده

اس ا از این رو این مسئله در آبار اندیشمندان مسلمان بیا

و سازنده هم برای آن

بیشتری دنبال شده اس  .در این راسیتا

اما به راستی حقیق

مرگ چیس

بر زندگی انسان دارد یا نقشی مثب

توجه و حساسی

تصوّر میشود .پاسخ به این مسائ  ،از آغیاز زنیدگی بشیر

ابنسینا و ابن عربی در بیشتر آبار خود و بیه هیر مناسیبتی

همواره در کانون توجّیه همیۀ اندیشیمندان حیوزۀ هنیر و

مست قیم ومفص ییا بیه اشیاره و مختصیر بیه ایین مسیئله

ادبیات و دین و فلسفۀ جهان بوده اسی « .شیگفتی نیدارد

پرداخته اند .در این نوشتار ،با توجه به همۀ محدودی های
نگاه آن دو در این موموع

اگر نخستین کتابی که از تمدنهای بزرگ باستانی به دس

اجتناب ناپذیر ،سعی شده اس

ما رسیده اس  ،کتاب مردگیان مصیر و نخسیتین افسیانه،

و ربط آن با مسئلۀ معنای زندگی بررسی و آنگاه بیا تبییین

افسانۀ گی گَمِش بابلی باشد که هیر دو در تیالش و تکیاپو

موامع وفاق و خالف ،آراء هریک داوری شوند.

برای یافتن گیاه جوانی و زندگی جاودانی بودهاند .کهنترین

اهمی

هراس یا آرزویی کیه از انسیان آن روزگیاران شیناختهاییم،

به دلی آن اس

هراس از مرگ و آرزوی نامیرایی اس  .پس مییتیوان درک

همواره زنده و پر ماجرا ،هرچه به قرون اخییر بیا ویژگیی

زنیدگی در اندیشیۀ بیودا

و تکنولیویی و افیزایش رفیاه اجتمیاعی و

کرد که چرا اساسییتیرین غایی

توسعۀ صنع

پرداختن به این بحث در این زمیان و شیرایط
که مسئلۀ معنای زنیدگی ،چیون جرییانی

دستیابی به نیروانا و رسیدن به تهیِ رهاننده بیود و میرگ در

امکانات زیستی ،نزدیکتر شده اس  ،بیه دالیی متعیددی

کیش مانی ،آرزوی فرد پارسیا و دروازۀ ورود بیه بیا هیای

پررنمتر و بحث برانگیزتر شده اس  .در این مییان آنهیه

روشنایی تلقی میشد» (صنعتی.)2 :1392 ،

این مسئله را با چالش جدیتری مواجه کرده اس  ،مسألۀ

نگاه اجمالی به آبار اندیشمندان حوزۀ فلسفه و عرفان

مرگ و چگونگی حیات پس از مرگ اس  .ظهور مکاتیب

سیقراری رهنمیون

الحادی چون مارکسیسم و ماتریالیسم کیه میرگ را پاییان

در درازنای تاریخ ،ما را به این حقیق
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ابدی زندگی انسان و زندگی بعد از آن را امری نامعقول و
ناموجّه معرفی کرده اند ،بشر را با این پرسش جدی مواجه
کرده اند که اگر چنین اس

آیا این زندگی کوتاه بیا حجیم

مرگاندیشی برای بیشتر انسانها از هر ربقه و قشیری
مسئلهای نگران کننده و گاه هولناک اس  .جه به حقیق
مرگ و ناآگاهی نسب

به دنیای پس از مرگ از یکسیو و

عظیمی از انواع سختیها و مرارتهیا ارزش زیسیتن دارد.

بدفهمی و درک وارونیه آن از دیگیر سیو ،جرییان عیادی

آیا اساساً بودن میا جیز بیه آنهیه مییبینییم و مییشینویم

زندگی و فعالی هیای ایین جهیانی را بیا مخیاررۀ جیدی

راهبردی دارد .آیا برای زیستن ،جدای از ارما شیهوات و

روبهرو میکندا ازاینرو یکی از وجوه هم

و دغدغههای

غرائز حیوانی کارکرد دیگری متصوّر اس  .بیه ایین نحیو

پیوستۀ اندیشمندان در حوزۀ انسانشناسی (اعم از فلسیفه،

مرگ در جرییان زنیدگی انسیان جایگیاه خیاص خیود را

مرگ و ارائۀ

روانشناسی ،عرفان و اخالق) کشف حقیق

کیه در صیورت

می یابد .سخن فیلسوف معاصر در این باب شنیدنی اسی

تصویری واقیعگرایانیه از آن بیوده اسی

«ترس از مرگ بسیار اسرارآمیز اس ا به گونهای که تأسف

توفیق ،امیید و نشیا و در پیی آن معنیاداری بیه زنیدگی

بر پایان زندگی آنقدر اسرارآمیز نیس  .اگیر وجیود میا بیا

پرماجرای انسان راه مییابد.

مرگ خاتمه مییابد و با مرگ دیگر چیزی باقی نمییمانید

توجه ابنسینا به مرگ بهمنزلۀ نقطۀ پایان زنیدگی ایین

که منتظرش باشیم ،دیگر چه چیز ترسناکی میتواند وجود

کیه

داشته باشد» (نیگ .)86 :1389 ،

جهانی انسان ،ناشی از تفطّن او به این حقیقی
فهیم و ارائیۀ تصیویر نادرسی

اسی

از مییرگ تیا چیه حید بییه

معناداردیدن زندگی آسیب میرسیاند .پیژوهش او دربیارۀ
.2قیییت مرگ در اندیشۀ ابنسینا و جستتجوی معنتای

مرگ با کاوش در چگونگی پیدایش نفس و تبییین رابطیۀ

زندگی

نفس با جسم در حیات این جهانی انسان آغیاز مییشیودا

معناداری زندگی همواره از جانب عوام متعیددی تهدیید

هرچند سخن او دربیارۀ حیدوی ییا قیدم نفیس پییش از

و میشود .این عوامی برخیی آنییالحصیول و

آفرینش بدن با نوعی دوگانگی همراه اس  .او در مبحیث

شده اس

برخییی دیگییر تییدریجی و در مسیییر زنییدگی انسییان ر

نفس کتاب شفا ،با انکیار وجیود نفیس قبی از بیدن ،بیر

دو گونهاند :برخیی هیم در

حدوی آن تأکید میکنید و حیدوی نفیس را همزمیان بیا

مقام ببوت و هم در مقام اببات آنی و بیدون سیابقۀ قبلیی

حدوی بدن و البته بدن را آل

و مُلک فرمیانروایی نفیس

ایجاد میشوند و برخی دیگر تنها وقوع آنیشان در مرحلۀ

میدانید (نیک :ابینسیینا 376 :1379 ،و ابینسیینا:1363 ،

مینمایند .عوام دستۀ نخس

ببوت و واقعی

اس ا اما در مرتبۀ ذهن و اندیشه ،وقوعی

108و صفا)116 :1384 ،

پیوسته و مداوم دارند .میرگ ازجملیه همیین دسیتۀ اخییر

اما از دیگر سو در «قصیدۀ عییّنه» نفس را هبو کیرده

که هرچند وقوع آن برای همۀ انسانها جز لحظیهای

از عالم باال و مح ارفع میداند که ربیعتاً وجودی قبی از

کوتاه زمان نمی برد ،اندیشۀ مرگ و فکر پایانیافتن زندگی

وجود و حدوی بدن داشته اس  .استدالل او بر این ادعیا
که

اس

که

این اس

که این هبو و نزول نه از سر روع و رغب

پیوسته دامنگیر انسان اس  ...« .وقتی نمونه هیایی تیا ایین

با کراه

و تألم و فغان از جدایی از ورن میألوف همیراه

حد معمول و متداول در برابر دییدگانمان روی مییدهید،

بوده اس ( .نک :صفا)116 :1384 ،ا ولی خیواه نفیس و

و قطع همۀ تمتّعات و لذّتهای این جهانی امری اس

تن زدن از تیدبیر میرگ چیهسیان میسّیر اسی

1

و چگونیه

می شیود در هیر آن و دم از ایین خییال رهیید کیه میرگ
گریبانمان را گرفته اس » (دومونتین.)77 :1392 ،

« -1هبط
وصل

الیک من المح االرفع ،ورقاء ذات تعزّز وتمنّع

علی کرهٍ الیک و ربّما ،کره

فراقک و هی ذات تفجّع»
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روح انسان را حادی بدانیم یا به هبو اجباری آن از عالم

اس  ،آنگاه آن نگرانی جای خود را بیه گونیهای آرامیش،

و قفیس

ارمینان و حتی شوق دس یابی به آن میدهد .حصول این

تنم تن رامی نیس ا بنابراین چه بسیار که اشک حسرت

آرامش و امید مهم ترین عامی تولیید معنیا بیرای زنیدگی

و آغیاز

خواهد بود .کسانی که در شیرایطی آگاهانیه و داورلبانیه،

رحی فرا رسد تا همۀ این قیود و موانع را رهیا کنید و بیا

مرگ (و به تعبیر دینی آن شهادت) را برمیگزینند ،یقیناً به

ترک این خاکدان بیارزش و دریدن حجابهای جسمانی،

دنبال یافتن معنای عمیقتری برای زنیدگی خودنید .بیرای

باال گردن نهیم ،از ماندن در ایین سیرای مادیی
و آه فرا سر میدهد ،تا اینکه روزی زمان رجع

چشم دل بر آنهه از چشم سر پوشیده اس  ،بگشاید و بر
فریاد شیادی و سیرود رهیایی

فراز قلّه های علم و معرف

ایضاح بیشتر این مسئله الزم اس
بیشتری پی گرفته شود.

سر دهد( 1نک :صفا.)117 :1384 ،
تالش ابنسینا بر آن اس
و اندیشه از این واقعیّی

ایین بحیث بیا تفصیی

 .1.3هراس از مرگ آفت معنای زندگی

که تا حد وسع به مدد عقی

رازآلیود پیردۀ ابهیام برافکنید و

در نگاه ابنسینا ،تیرس از میرگ عظییمتیرین هراسیی
اس

که بر انسانها وارد میشودا ایین تیرس درحیالیکیه

زوایای تاریک ایین تیابوی همیشیگی انسیانهیا را درهیم

عامترین ترس بشیر اسی  ،از همیۀ تیرسهیا شیدیدتر و

مرگ معنا یابد و هیم

ماندگارتر اس ( .ابنسینا .)334 :1360 ،خطیری کیه ایین

مرگ در گذار از زندگی به امیری مطلیوب بیدل شیود .او

هراس برای معناداردیدن زنیدگی ایجیاد مییکنید ،آشیکار

مگیر

اس ا امّا هراس چرا و چگونه ایجاد میشود .برای بررسی

شکند تا هم زندگی در پرتو واقعی

مرگ را چنین تصویر میکند «میرگ چییزی نیسی

جدایی روح نامادّی از تعلّقات مادّی خویش .میرگ چیون

جامع این مسئله ،ابتدا مروری اس

ابزار و ادوات یک آهنگر اسی  ،آنگیاه کیه او آن ابیزار و

و عوامی موجییدۀ هییراس از مییرگ ،بررسییی و سی س راه

از دید ابنسیینا علی

ادوات را رها کند» (ابنسینا .)348 :1360 ،او معتقد اسی

اصالح نگاههیای نیامطلوب بیه ایین واقعیی

همانگونه که زندگی توأم با اراده و حیات ربیعیی دارییم،

دریافته شود .تأکید بر این بحیث ،چنانکیه پیشیتر آمید بیه

به همان صورت نیز نبود اراده و میرگ زنیدگی ربیعیی را

دلی ربط وبیق و نقش انکارناپذیری اسی

کیه هیراس و

هییم پیییشرو خییواهیم داشی  .وجییود مییرگ نباییید مییا را

دلهره در نفی معنا و ارمینان و امید در بخشیدن معنا بیرای

اندوهگین کند .اگر انسانهیا جاودانیه و فناناپیذیر بودنید،

زندگی دارد.

انکارناپیذیر

جهان جایی برای نگهداری آنان نداش  .با مالحظۀ نتیای

در رسالهای 2منسوب به ابنسینا که به همین منظیور و

کیه میرگ ،فعی ِ عقی

با انگیزۀ گشیودن راز میرگ نگاشیته شیده اسی  ،علی و

این احتمال ،بزودی خواهیم یاف

الهی اس  .مرگ گونهای از آزادی اس

که انسانها هرگز

نباید برای آن تأسّف بخورند (نک :افنان.)320 :1391 ،

عوام اصلی ایجاد هراس از مرگ اینگونه معرفی میشود:
 .1ناآگاهی از حقیق

مرگا  .2ناآگاهی از مسیر انسان بعد

هول انگیزبودن مرگ نزد انسان ریشه در نوعی نگرانیی

از مرگا  .3نگرانی از اینکه پس از میرگ بیدن متالشیی و

او از نبود وجود و سلب هسیتی خیود دارد .اگیر بیرای او

نابود شودا درحالیکه دنیا بیاقی اسی ا  .4نگرانیی از درد

اببات شود که مرگ نهتنها عام سیلب وجیود و درافتیادن

جاندادن که با تمامی تجربههیای دردنیاک قبلیی متفیاوت

به وادی عدم نیسی  ،مرحلیۀ انتقیال از وجیودی نیاق،،
معیف و نادان به مرتبهای کامی تیر ،قیویتیر و هشییارتر
« -1وَبَدَت تَغَرُّدُ فوقَ ذَروَۀِ شاهِقٍٍٍ  ،والعلمُ یرفعُ ک ُّ من لم یرفعٍٍٍ»

-2برخی معاصران در انتساب این رساله به ابنسینا تشکیک کردهاند
(نک :زینالی)22 :1389 ،ا اما مؤلف مذکور آن را بهعنوان یکی از
رسائ هفدهگانه ابنسینا آورده اس .

جستجوی معنای زندگی در اندیشۀ ابنسینا و ابنعربی دربارۀ مرگ و معاد 5 /

اس ا  .5ترس از عقوب

و کیفر اعمالا  .6ناآگاهی نسب

به وقیایع و جریانیات بعید از میرگا  .7حسیرت و رنی
جدایی از نعم ها و از دس

دادن قدرت و موقعیّ هیای

سیاسی و اجتماعی (ابنسینا.)610 :1388 ،
اص استوار اس

کند که همان «نفس» اس

میداند که آن نیز جیز در سیرای دیگیر پیس از ایین دنییا
حاص نمیشود.
در نگاه ابنسینا یکی از عوام عمدۀ ترس انسانهیا از

راهح ابنسینا برای دفع این نگرانیها عمدتاً بیر ایین
که انسان به حقیق

غایتمندی ،آن غای

را تنها در حصول فعلیّی

تیام عقلیی

وجود خیود توجّیه

و بداند که نفیس ،هرچنید بیرای

مرگ ،جه آنها نسب

به حقیق

آن اس  .آنیان از آنهیه

باید بترسند ،نمییترسیندا امّیا آنهیه ناترسییدنی اسی
ترسناک میپندارند .بر اساس ایین ،میروری اسی

را

تیا بیا

رسیدن به خواس های خود نیازمند جسم اس  ،ذاتاً ،امری

رهاکردن فرعیّات و جهدی خستگیناپیذیر در راه رسییدن

که هنگیام تیرک بیدن ،بیا قطیع تعلّقیات

به آگاهی و معرف  ،بیر ایین انیدوه و دلهیره فیائق آینید.

به حیات خود ادامیه مییدهید و

انسان ها اگر بیا درک لیذّت حقیقی  ،دریابنید کیه نفیس،

به سعادت واقعی خود میرسید و هرگیز امکیان نیابودی و

حقیقتی ابدی و سرمدی اس  ،آنگاه دنیا نیزد آنیان چنیان

فساد در آن راه نداردا ازایینرو دیگیر دلیی میوجّهی بیرای

قدر و منزلتیی نخواهید داشی

دادن آن

ترس از غم و احساس پوچی و بیهودگی پیدا نخواهد کیرد.

مغموم و مصیب زده شیوند .اگیر کسیی بیه ایین حقیقی

غیرجسمانی اس

جسمانی ،بدون کموکاس

اگر انسان بداند که دارای نفسی اس

کیه بیا از دسی

غایتمنید کیه غیایتش

بیپیرایه دس

یابد ،میتواند ادعا کند به حقیقی

فقط در عالمی ورای این جهان مادی قرار دارد و میرگ نییز

زندگی» دس

یافتیه اسی ا در ایین صیورت شیکایتی از

پلی اس

که او را به آن غایی

«معنیای

و آن جهیان مییرسیاند ،در

بی هدفی و بهانه ای برای سیاهانگیاری نخواهید داشی  .از

این صورت ،با اقبال تمام ،هر عاملی که سبب دس ییابی او

سوی دیگر ،ابن سینا ،عالج ترس از کیفر و عذاب پیس از

به این مقصد باشد را گرامی میداردا به همیین دلیی اسی

مرگ را ،جبران مافات در این دنیا و مجهّزشدن به امیداد

که مرگ برای عدّهای از انسانها که علم بیه ایین حقیایق را

صفات و ملکات رذیلهای معرفی مییکنید کیه منشیأ ایین

یافتهاند ،امری بس شوقآفرین و لذّتبخش اس  ،تاآنجاکیه

زشتیها و پلیدیها می شودا چنانکه عالج جه به اوماع

با فرارسیدن مرگ با شادی بر بلندای وص فریاد رهایی سر

بعد از مرگ را آگاهی نسیب

بیه آن و نگرانیی از اومیاع

میدهند (صفا.)116 :1384 ،

بازماندگان را درک این حقیق

میدانید کیه ایین نگرانیی

از دیگر سو ،تجربۀ فردی همۀ انسیانهیا حیاکی از آن
اس

سودی به حال آنان نمیبخشد (ابنسینا.)356 :1360،

که زندگی این جهانی انسان از کودکی تیا کهنسیالی

نگاه فیلسوفانۀ ابنسینا به زنیدگی و میرگ و حیوادی

با سیری اجتناب ناپذیر از تکام پیوسته و تدریجی همیراه

بعد از آن ،به انسانِ هراسان از مرگ کمک میکند تا با این

بوده اس ا امّا درواقع این کمالرلبیی بییوقفیه در میدت

پدیدۀ کامالً واقعی زندگی ،بیهمنزلیۀ مرحلیهای از مراحی

و انتظار نمییرسید.

تکام حیات و ارتقا روحانی خود بنگرد .نظیر این نگاه را

عمر این جهانی هرگز به حدّ رمای

کیه ازنظیر

نیز در میان فالسفۀ غرب ،در افرادی چیون دکیارت دییده

ابن سینا ،بیشترین حدّ ممکن دس یابی انسان به کمیال در

که گرچه مرگ نابودی جسم انسان

بر اساس این« ،ویسنوسکی» بر این باور اسی
مدت عمر این دنیایی ،چییزی جیز فعلّیی
نیس

و فقط با مرگ و مراح بعد از آن اس

عقلیی موقّی
که فعلّیی

میشود .او بر آن اس

را ایجاب کند ،چون حقیق

اصلی انسان جان اوس  ،این

جان از قِبَ مرگ آسیبی نمیبیندا از اینرو بر اندیشۀ مرگ

ابدی برای عقی حاصی میی شیود (ویسنوسیکی:1389 ،

فائق می آید و به این نتیجه میرسد که «پس از مرگ ما در

 .)187در اینجییا ابیینسییینا بییا تحویی معنییای زنییدگی بییه

زندگی دیگری متولد می شویم که آرامتیر و شییرینتیر از
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زندگی کنونی اس » (صنعتی .)36 :1392 ،به نظر می رسد

نزد ابنسینا ،اعتقاد به تجرّد نفس نارقه و بقای آن پیس از

زندگی

مرگ اس  .باور به معاد جز در پرتو باور بیه بقیای نفیس

را درمی یابند و هم برای زندگی هیدفی عیالی و مقصیدی

بعد از انعدام بدن ممکن نیس ا بدین لحیا او در اببیات

درخور نفس انسانی تصوّر میکنند تا با رهیایی از اندیشیۀ

تجرد و بقای آن براهین متعددی را اقامیه کیرده اسی ا از

پوچی ،امید ،شادابی و معنا را به زندگی خود وارد کنند.

جمله این برهان «نفس توانایی تعق ذات و افعال و آالت

انسان ها در سایۀ چنین نگاهی هم ارزش و اهمی

خود را دارد .بدون تردید ادراک نفس نسب

به ایین امیور

و هر چیزی کیه توانیایی ادراک

 .3معنای زندگی در پرتو اندیشۀ سینوی دربارۀ معتاد و

ادراکی بدون واسطه اس

جاودانگی نفس انسان

بدون واسطه را دارد مجیرد اسی  ،بنیابراین نفیس مجیرد

باور به جاودانگی نفس در عالم پس از مرگ و اصی معیاد،

اس

یکی از بهترین شیوههای توجیه معناداربودن زندگی در نظیر

بر صالحی

ابنسینا اس ا تاآنجاکه اگر فرماً از مجموع آبیار فلسیفی و

اینکه هر شیئی واجد این صیالحی

باشید مجیرد اسی ،

کالمی ابنسینا ،مسائ مربو به زندگی پس از مرگ انسیان

نتیجه می گیرد که نفیس مجیرد اسی

( ابینسیینا:1376 ،

و احوال نفس در عوالم بعد از این دنیا حذف شیود ،فیرض

 .)192هرچند برخی شارحان ابنسینا دالیی او بیر اببیات

معنای حقیقی برای زندگی صرفاً میادی و جسیمانی انسیان

تجرد نفس را تا ده دلیی ارتقیا دادهانید( .ذبیحیی:1392 ،

بسیار مشک خواهد بودا ازایینرو بخیش عمیدهای از آبیار

 )290-285در اینجا بنا به میرورتِ ایجیاز بیه همیین دو

مهم او چون اشارات و شفا و نجات و رسای گونهگیون او

دلی بسنده میشود.

مخت ،به مباحث نفس و مسائ مربو به آن از قبی تجرد
و تکام و بقا و جاودانگی آن اس .
ابنسینا «معاد را بازگش

نفوس بشری به سوی عیالم

اصلی خود میداند» (ابن سینا .)18 :1360 ،پس درحقیقی
متعلَّق معاد «نفس» انسان اس  ،نه امری دیگر .بیر اسیاس
این ،شناخ

نفس و احوال و ویژگیهای آن بعد از میرگ

برای فهم مسئلۀ معنای زندگی مروری اس ا اما آنهه در
اینجا با مسئلۀ ما پیوند دارد بیش از همه دو مبحث «تجیرّد
و بقا» نفس پیس از فراقی
بدیهی اس

از ایین جسیم خیاکی اسی .

با اببات این دو مسئله ،مسییر پیذیرش اصی

معاد و جاودانگی نفس هموار میشود که نقش بالمنیازعی
در معنابخشی به زندگی دارند .در اینجا به مرورت بحث،
به اختصار ،به این دو مسألۀ اساسی پرداخته شده اس .

(ابن سینا .)192 :1376 ،او در برهان دیگری با تکییه
نفس برای تعق صور معقوالت غیرمتناهیه و

ابنسینا در اببیات بقیای نفیس بعید از میرگ بیدن و
مفارق

از آن دالی متعددی را اقامه کیرده اسی  .تقرییر

یکی از این اس

براهین چنین اس  :چون باب

نفس نارقه که مح صورت های عقلی اس
جسم اس

شید کیه

نیه حیالّ در

و نه تعلق ذاتی و جیوهری بیه آن داردا بلکیه

تعلقش به بدن صرفاً به دلی آن اس

که بدن آلی

نفیس

برای کسب کماالت اس  ،پیس فسیاد بیدن بیا میرگ ،در
اص فساد امری اس

که نفیس در اصی وجیودش هیی

نیازی به آن نداردا چون عل

آن نیس  .ازررفی تا علی

موجدۀ نفس باقی اس  ،معلول که نفس اسی

هیم بیاقی

خواهد بود (ابنسینا ،1375 ،ج.)265 :2
پس از اببات تجرّد و بقا نفس ،اکنون ابنسیینا تصیویر
روشنتری از معاد ارائه مییکنیدا هرچنید کیار او بیا ایین

در نگاه ابنسینا الزمۀ زنیدگی معنیادار (دسی کیم در

مسئله به روانی سایر مسیائ فلسیفی و عقلیی او نیسی ،

تلقی هدفمندانه آن) باور به وجود معاد و آن نییز فیرع بیر

بهویژه در بعد معاد جسمانی ،عق و اسیتدالل را از بحیث

قبول تجرد نفس اس  .چه اگر نفس جسیم ییا جسیمانی

و اببات آن ناتوان میبیند و تنها به گفتیۀ شیریع

اعتمیاد

باشد ،امتناع از بقا و خلود دارد .از مسیلمات بحیث نفیس

میکند .ریشۀ این ناتوانی فلسیفی را البتیه بایید در مبیانی
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فلسفۀ او پیجویی کردا برای مثال ،وقتی او جهان پیس از

کیفی

مرگ و عالم ماورا این جهیان میادی را یکسیره مبیرّای از

ممکن اس

هرگونه مادّه و جسمانیّتی معرفی مییکنید ،ربیعتیاً سیخن

برآن می دارد تا نسب

گفییتن از هرگونییه حیییات جسییمانی در آن عییوالم امییری

این جهانی خود حساس شود و بکوشد تا جریان زنیدگی

تناقضآمیز خواهد بودا به همین دلی برخی او را به انکار

را در مسیر معنای واقعی و مطلوب آن س ری کند .اهمی

معاد جسمانی متّهم میکنند کیه از میرورتهیای اندیشیۀ
دینی اس  .او با بیمهری نسب
توجه خود را بر بازگش

به رستاخیز جسیم ،همیۀ

روح پیس از مفارقی

از جسیم

متمرکز کرده اس ا اما بههرحال او منکیر معیاد جسیمانی
نیس

(ابنسینا1405 ،ق.)326 :
اکنون پرسش اصلی این اس

زندگی در آن سیرای جاویید کیه نیه رهیایی از آن

بییه معییاد و نحییوۀ زنییدگی در آن سییرا ،چییه تییأبیری در
معنابخشی به زندگی این جهانی انسیان دارد .بیرای ییافتن

به نوع و نحوۀ گذران عمیر کوتیاه

این انتخاب ،بوعلی را برآن داش

تیا بیه گیزارش صیرف

بسنده نکند و چنانکه در رب جسمانی پس از تشخی ،و
گزارش بیماری ،اهتمام تام به درمان آن و حصول سالم
برای بیمار دارد ،در اینجا نیز بهعنوان ربیبی روحانی پیس
از اینکه عل

که در منظر ابنسینا باور

و نه نهایتی برایش متصوّر ،انسان امیروزی را

و غفل

ناسعادتمندی انسان را آلودگی نفس به جه

معرفی مییکنید ،درمیان ایین آلیودگی روحیی و

رهایی از مرگ وجودی را در تهذیب و تزیین نفس با نور
علم و حکم

میداند( 1نک :برتلس.)9 :1384 ،

پاسخ باید توجه کرد در نگیاه او هرییک از افیراد بشیر در

نتیجه اینکه ابن سینا ،فیلسوفی دین باور ،با همان قوّت

جهان آخرت ،براساس زندگی این جهانیشان ،در یکیی از

و شییدتّی کییه در اببییات مبییدأ هسییتی اسییتدالل مییکنیید،

این چهار گروه جای میگیرند :گروه نخسی  ،کیامالن در

همانگونه هم به اببات معاد و جیاودانی انسیان در عیالمی

علم و منزّهان در عم ا گیروه دوم ،بهیرهمنیدان از علیم و

بسیار جدیتر و زیباتر از این جهان میپردازدا به گونیهای

بیا

که این عالم را با همه داراییهایش در مقابی بیا آن ،بیس

وجود علم به مرورت آموختن کماالت عقلیی و منزّهیان

ناچیز و بی ارزش جلوه می دهد .ابنسینا باب

میکنید کیه

در عم ا و گروه چهارم ،بیخبیران از عیالم معرفی  ،امیا

شادایها ،نعمات ،فرص هیا و زیبیاییهیای ایین دنییا در

پرهیزکنندگان از ارتکاب قبائح عملی .از نظر او تنها گیروه

قیاس با جهان پس مرگ ،بییش از ذرّهای نیاچیز در برابیر

نخس  ،سعادتمندان واقعی اند ،اما گیروه دوم در بیدبختی

کییوهی عظیییم نیسیی  ،غییم و درد و رنیی و مصییایب و

آنا گیروه سیوم ،در رنی و

کمبودها و نقصانهای ذاتی و شرور و بدیها و زشتیها و

شقاوت همیشگی و گروه چهارم ،هیم محیروم از لیذّت و

خالصه هر امر نامالیمی که جسم و روح انسان را بییازارد

فاسدان در عم ا گیروه سیوم ،تیرککننیدگان معرفی

عذابندا البتیه از نیوع موقی

هم در عین حال مبرّای از عذاب میداند (ابنسیینا:1350 ،
 .)82-83بر این مبنا ،نظر بوعلی برآن نیسی

کیه زنیدگی

همه یا بیشتر انسان ها معنادار اس ا چیون بیشیتر آنیان در
مسیییری غیییر از آنکییه بایسییته و شایسییته اسی  ،حرکی
کرده اند ،ایام عمر را یا در غفل

و بیخبری میگذرانند و

یا مغلوب خوی های حیوانی و هواهیای نفسیانی خیویش
می گردند و این هر دو البته معنیا را در هیر سیه تلقّیی آن
(هدف ،ارزش و کارکرد) از زندگی سلب میکندا بنابراین
تقوی

باور به اص معاد و برانگیختن حساسی

نسب

به

نیز اموری کامالً زودگذر و اعتناناپذیر خواهند بود که باید
برخییی را بییا بییتییوجّهی و برخییی دیگییر را بییا تحمّی و
گذرکردن از آن به پایان رساند تا بیا وصیول بیه مقصید و
سکون

در جوار امن الهی ،حقیق

معنای حیات را درک

کرد و بدینوسییله بیه یکیی از اصیلیتیرین نگرانییهیای
انسانها در بحث معناداری پاسخ میگوید.
1

 « -هذّب النفس بالعلوم لترقی  /و ذرالک ّ فهی للک ِّ بی »

«انیمَّاالنّفیس کزّجاجیه و العیلم /
«فیإذا اشیرقی

فیأنّیک حییًّ/

سراج و حکمه المرءِ زی ً»
و إذا اظیلم

فإنّیک می ً»
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که دغدغه و پرسیش

انسان ساخته اس  .بیر اسیاس ایین ،او مییکوشید تیا بیا

این امری بدیهی و تجربی اس

از معنای زنیدگی زمیانی بیه انسیان روی مییآورد کیه از

دقّ نظری درخور ،با کاوش در زوایا و ابعاد مرگ ،تصویر

یکسو روال آرام و ربیعی زندگی با رخدادهای نامیمون و

روشنی از این واقعۀ مهم زندگی بشر ترسیم کنید .در ایین

رن ها و دردهای التیامناپذیر بهم بخورد و از سوی دیگیر،

تصییویر سییازی او گییاهی مییرگ را بییه «مفارق ی

روح از

توجیهی منطقی برای تحمّ این مصائب و مسائ نیابد .از

جسدی که حیات حسیاش با او بوده اس » تعبیر میکنید

نگاه ابنسینا یکی از مهمترین عوامی درکنکیردن معنیای

(ابنعربی ،بیتا :ج )618 :2و گاه آنرا به منزلۀ بیدارشیدن

حقیقی زندگی و نابهرهمندی از مواهب و موقعی های آن،

انسان از خواب میداند.

نفییس و اسییارت روح در چنییم جسییم و قییوای

ابنعربی با استناد به کالم رسول خدا(ص) که فرمیود

غرب ی

جسمانی و شواغ و مصائب آن اس ا اما راهح ابنسیینا

«النَّاسُ نِیَامٌ ،إِذَا مَاتُوا إِنتَبِهُوا» ،نتیجه میگیرد که نسب

دنیا

تنهیا راه رهیایی از ایین اسیارت

خواب اس

بیه

چیس  .او معتقید اسی

به برز و برز به قیام

همهون نسب

دردنییاک ،رهییایی از آلییودگیهییای جسییم و مشییغولیات

بیداریا چون بیداری کام و هشیاری تامّ تنهیا در قیامی

جسمانی اس  .آن دسته از انسانها که خواه بهریور ارادی

برای انسان ر میدهد (ابنعربیی ،بییتیا :ج 1ص .)31او

در این جهان و یا جبراً در حیات پس از میرگ بیه چنیین

آیۀ کریمه «وَمِن آیَاتِهِ مَنَامُکُم بِالیَّ ِ وَ النَّهَیارِ» (روم )23 :را

توفیقی دس

می یابند ،در حقیقی

به جانب عالم قدس و

سعادت روی آورده اند و با دس یابی به کمال برتر ،نشا
حقیقی را درمییابند «والعارفون المتنزهون اذا وُمع عینهم
درن البدن و انفکّوا عن الشواغ  ،خلصوا الی عالم القیدس
والسعاده وانتعشوا بالکمال االعلیی و حصیل

لهیم اللیذّه

العلیا» (ابن سیینا ،1375 ،ج .)355-354 :3در ایین سیخن،
ابنسینا میکوشد تا نگاه انسان را از این دنییای محیدود و
مشکالتی که برای روح او در ابر قراب

گریزناپیذیرش بیا

جسم پدید میآید ،به افقیی دوردسی

معطیوف کنید کیه

نشانی از هی یک از این گرفتیاریهیا نباشیدا البتیه شیر
دس یابی به آن مراح غایی و عیالی ،تحقیق مقیدمات و
شرو الزم آن اس .
 .4قیییت مرگ در اندیشۀ ابن عربی و جستجوی معنای
زندگی
درقالی که ابن سینا فارغ از مالقظات کالمی ،قدیثی و
عرفانی میکوشد تا معنای زنتدگی را صترفاب بتا میتانی
عیلی فلسفی در دنیای پس از مرگ بیابد ،ابینعربیی در
مشی عرفانی خود ابایی از استفاده مکرر از منابع روایی در
کنار یافتههای قلبی خود ندارد .مشیی صیوفیانه و مشیرب
عرفانی او از مرگ واقعیّتی اصیی و اجتنیابناپیذیر بیرای

دلیلی میداند بر اینکیه انسیان تیا در ایین دار دنیاسی
خواب اس

در

و از مراتب اعیالی هسیتی بییخبیر و غافی

اس ا اما به محض وقوع میرگ ،یقظیه و هشییاری اتفیاق
میافتد (ابنعربی ،بیتیا ،ج )208 :1از نظیر او ،میرگ امیر
آنی و دفعیالحصول نیس ا بلکه همهون خیواب ،امیری
تدریجی ،دائمی و آمیخته با همۀ لحظههای زندگی انسیان
اس

کیه از مهیمتیرین ویژگییهیای آن ،معرفی زاییی و

آگاهیآفرینی اس .
«ولمّا کَانَ النَّومُ بَعضَ المَوتِ و رَأَینا النّفسَ تُیدرِکُ فِییهِ
مِنَ الغَیبِ مَا لَا تُدرِکُهُ فِی الیَقظَۀ ،عَلِمنَا أَنّ فِی المیوتِ اشَید
ادراکاً ،فال مَطُلوبَ اَبلغُ مِنَ المَوتِ ،و ک ُّ رریقٍٍٍ و ریامیۀٍٍٍ و
تجریدٍ الیُؤدّی الیه ،فلیس له بمرۀٌ( ».ابنعربی.)157 :1388 ،
از میییان خییواصّ متکثّییر خییواب بییرای جسییم و روح
انسان ،ابن عربی بر خاصیّ

شدّتیافتن قوّۀ دراّکیه انسیان

تأکید میکند .او بر این باور اس

که اگر خواب از زندگی

انسان حذف شود ،او از بسیاری از علوم و معارفی که جز
در این حال

نمیتواند به آن دس

یابد ،محروم میشیود.

بر اساس این ،او میرگ را بهتیرین و کامی تیرین مطلیوب
انسان میداندا تا جایی که مالک ارزشیمندی و معنیاداری
همۀ راهها و ریام کشیدنها و تالشهای انسیان را تنهیا
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در سایۀ وصول به مرگ کام میداند که نهایی

هشییاری

حفظ وحدت آنهاس

و تجرّد انسان اس ا به همیین دلیی او در میوارد متعیدّد،
مرگ را میستاید (نک :سعیدی.)837 :1387 ،

(کرمانی.)72 :1388 ،

از سوی دیگر ،ابنعربی در تعرییف میرگ و حییات،
جهی را معییادل مییرگ بییه معنییای عییدم و فنییا مییدانییدا

از دیدگاه عارف« ،مرگ» با توجیه بیه ظهیور و بطیون

درحالیکه بیشتر مردم ،بهرهمندی از مال و مقیام را نشیانۀ

از :انتقیال از عیالم ظهیور بیه عیالم

حیات میدانندا امّا میرگ بیه معنیای هشییاری و بییداری،

تجلیّات عبارت اس

بطون و خروج از سلطن

اسم ظاهر و رجیوع بیه والیی

امری اس

که او آن را «باب اهلل» مینامید کیه اگیر نبیود،

سلطان بیارن (قیصیری .)986 :1383 ،شیخ ،بیا میرگ،

هییی فییرد و ملّتییی در مطلییوب و مقصیید خییود کامیییاب

خواه اختیاری و خواه امطراری ،کامالً از عیالم ظهیور بیه

نمیشدا بنابراین توصییۀ او بیه کسیی کیه رالیب حییات

عالم بطون منتق مییشیودا ازایینرو میرگ معیدومشیدن

که از حیواس و دسیتاوردهای آن

نیس ا زیرا عدم ،شرّ محض اس

و اعدام مربوب ،دلیلیی

بر فنای ربّ به حساب میآید (قیصری.)986 :1383 ،
«مرگ» رفتن و رجوعکردن اس  ،نه نابود شدنا زییرا

معنادار اس  ،این اس

خود را بمیرانید و بیه نیدای درون خیود گیوش کنید کیه
سرشار از الهامات غیبی اس  .اینگونیه انسیان بیه نهایی
معنای زندگی دس

مییابد .از سیوی دیگیر ،او میرگ را

خداونیید فرمییوده «إن یَشَ یأ یُ یذهِبکُم أَیهییا النَّ یاسُ وَ یَ یأتِ

دیوار حائلی میان انسان و محبوب خود میداند که بسییار

«یعییدمکم»

تا هرچه زودتیر بیه

بِییآخرینَ( ».نسییاء )133 :و نفرمییوده اسیی

(ابنعربی ،بیتا ،ج  .)729 :1با این نگاه به وجیود و نظیام
مظهریّ « ،قیام » روز ظهور و جلوۀ احدیّ
(قیصری .)337 :1383 ،قیام

حیق اسی

مشتاق به فتح و گذر از این مانع اس

دیدار حبیبش راه یابدا اما با توجه به اینکه این امر خیارج
از تییوان و قییدرت اراده و اختیییار اوس ی  ،نییاگزیر اس ی

قطع تجلیّات نیسی ا بلکیه

تلخکامانه صبوری پیشه کنید و بیه انتظیار نشییند تیا ایین

تجلّی حقتعالی با اسمایی دیگر اس  :عالم با یک تجلّی و

«منّی » بییر او تمییام شییود و مییانع از میییان برداشییته شییود

با اسم مُبدِع و خالق به عرصۀ ظهور رسید و کماالت الهی

(ابنعربی.)158 :1388 ،

از بطون ذات الهی جلوهنمایی کردا اما با تجلّیی دیگیر بیا

گرچه ابنعربی میرگ را جیدایی روح از بیدن میادی

اسم معید و قهّار بسا آن ظهور برچیده میشود و شیئون

میداند که سبب حیات حسیاش بوده (ابنعربیی ،بییتیا،

ظاهر حق به سوی او رجوع میکند (آملی.)709 :1376 ،

ج ،)618 :2در جای دیگر با تمسّیک بیه حیدیثی قدسیی،

بنابراین در نگاه عارفان ،جایی برای اعادۀ معدوم برای
تصحیح معاد باقی نمیی مانید .اصیوالً سیخن از اعیدام در
حقیق

اساساً از به کار بردن کلمه مرگ ابا میکنید و بیشیتر مایی
اس

آن را «بشارت دیدار» بنامد .در این حدیث خداونید

وجود صیحیح نیسی ا بلکیه در وجیود صیرفاً از

به جای وعدۀ مرگ ،بشارت دییدار مییدهید تیا مبیادا بیا

تجلّی و رجوع ،اظهیار و اخفیا سیخن بیه مییان مییآیید.

ییادآوری میرگ دلتنیم شیوند (ابینعربییی)368 :1391 ،ا

(ابن عربی ،بیتا ،ج .)729 :1بر اساس ایین ،انعیدام امیری

همهنییان کییه نبیییاکییرم(ص) میییفرماییید «تییا نمیرییید،

ورای خفا مظاهر نیس ا بلکه به اقتضای «ک یوم هو فیی

پروردگارتان را مالقات نمیکنیید» و خداونید مییفرمایید

شأن» (رحمن )29:و به دلی اتّساع وجودی و غنای مطلیق

به دیدار آنیان

حق تعالی ،آن به آن ،هر تجلّی از بطون به ظهور میآیید و
از ظهور به بطون رجع

«باید با من دیدار کنند»ا زیرا خداوند سخ
مشتاق اس

و این اشتیاق از آنروس

که او از روح خود

میکنید (قیصیری.)257 :1383 ،

در انسان دمید ،پس درواقع او مشتاق دیدار خویش اس .

این قاعده که در عرفان اسالمی با نام «الَتِکرارَ فِی التَّجلِّی»

پس دریاب که به دلی همین روحیش بیود کیه انسیان را

مطرح اس  ،بیانکنندۀ ظهور و خفای تمیامی تجلّییات بیا

بهصورت خود آفرید (ابنعربی.)368 :1391 ،

 /10الهیات تطبیقی( ،علمی پژوهشی) سال نهم ،شماره بیستم ،پاییز و زمستان 1397

ابن عربی با استناد به آیۀ «رَبُنَا الیذِِّی أَعطَیی کُی ُّ شَییئٍٍٍ

اندیشۀ معاد بخش تفکیکناپذیر افکیار و آبیار ابینعربیی

خَلقَهُ بُمَّ هَدَی» (ره )50 :تنها انسیان را خلیفیۀ خیدا روی

اس  .او در بیشتر آبار خود بهویژه فتوحات بارها به مسئلۀ

زمین و امین او بر همۀ خلقش میداند( .ابن عربی ،بییتیا،

معاد ،اجماالً یا مفصالً ،اشاره میکند .همانند بسیاری دیگر

ج)267 :2ا ازاین رو مرگ را نییز در همیین راسیتا توجییه

از اندیشمندان ،او بحث عقلی در همۀ جوانب و ابعاد معاد

میکند و حزن و اندوه بیر آن را امیری بیهیوده و ناموجیه

را ناممکن میداند و متذکر میشود که بهترین راه شناخ

تلقّی میکند (ابنعربیی ،بییتیا ،ج .)187 :2میرگ از ایین
حیات دنیوی ،تحفه و هدیۀ میؤمن اسی

و البتیه موجیب

معاد ،در درجۀ نخس
اس

بیانات انبیا عظیام و رسیوالن کیرام

(ابنعربی ،بیتا ،ج )451 :4و در مرتبیۀ بعید ،شیهود

حسرت و اندوه کیافر (ابینعربیی ،بییتیا ،ج .)290 : 4او

حاص از تزکیۀ نفس و تقواس  .ازجمله مسیائلی کیه در

کارکرد مرگ را برای همۀ انسانهیا یکسیان نمییدانید .از

حوزۀ معاد ،پیوسته منشأ اختالف صاحبنظران بوده اس ،

نگاه او ،مرگ برای انبیاء(ع) وسییلۀ لقیا و بیرای عرفیا راه

بحث معاد جسمانی اس .

(ابینعربیی ،بییتیا ،ج:1

دیدیم که ابنسینا تنها راه حصول باور به این بخش از

تخلّ ،از این زندان خاکی اس

)204ا اما برای سایر انسانهیا عامی بییداری از خیواب و

معاد را صرفاً اعتماد به قیول شیرع مییدانید و عقی را از

اس .

راهیافتن به اببات آن ناتوان تلقی میکندۀ اما ابینعربیی بیا

هشیاری از غفل

با چنین نگاهی مرگ ،امتداد زندگی ایین

تأکید بر ناتوانی عق در همۀ زمینههای مربو به معاد ،بیا

جهانی انسان و الزمۀ معناداردیدن این زندگی اس  .مرگ

تکیه بر شهود قلبی و منابع نقلی ،معاد جسیمانی را قطعیی

پلی میان مرحلیۀ نخسیتین ،سیاده و مجیاز حییات بشیر و

و مروری تلقی میکند و باور به معاد روحیانی صیرف را

مرحلۀ حقیقی و اصلی آن اس  .بیر اسیاس ایین ،زنیدگی

به نشئات وجود میداند.

بدیهی اس

انسان را بایید بیهصیورت جرییانی پیوسیته در حرکی

ناشی از غفل

و بیخبری نسب

از

در این باره او میگویید«:ایین رایفیه ،غافی از ایین نکتیه

نازل ترین مراتب جماد و حیوان تا عالیترین مراتب تجرد

بودهاند که ما دو نشئه داریم :نشیئۀ اجسیام و نشیئۀ ارواح.

و ملکوت دید که مرگ البتیه یکیی از مهیمتیرین مراحی

اینان در اببات دومی کوشیده و از اولی غفل

انتقال این روند استکمالی اس  .بیر اسیاس ایین ،روشین

ما به هر دو قائلیم» (ابنعربی ،بیتا،ج .)451 :4بیر اسیاس

میان این گونه نگاه به مرگ ،با نگیاهی کیه میرگ را

این ،او معاد را در هردو بعد جسمانی و روحانی میدانیدا

پایان راه و سرآمد همۀ خوشیها و بهرهمندیهای زنیدگی

جز اینکه در باب معاد جسمانی تعبییر خیاص خیودش را

میداند ،فاصله بسیار اس  .توجه بیه تبییین ابینعربیی از

دارد« .وقتی خیدا انسیان را نیزد خیودش مییبیرد ،بیه او

مرگ برای همۀ آنان که به هر دلیلی از مواجهیه منطقیی و

جسمی عطا میکند ،اما نه این جسم خاکیا بلکیه چییزی

فار از دلنگرانی با مرگ ناتواناند و به همین دلی وجود

درخور قلمروی که به آن انتقال یافته اس  .آنجا دار بقیا و

مرگ را نافی معنای داری زندگی تلقی میکنند ،فرصتی را

سرای زندگی جاودانه و متناسب با وجودی اعتدالی اسی

فراهم میکند تا ایین مسیئله را از منظیر فرهنیم دینیی و

که نه مرگ در پی دارد و نیه از هیم پاشییدگی اجیزاء را»

سن های فلسفی و عرفانی بازنگرند تا در پرتو این نگاه و

(ابنعربی.)288 :1391 ،

اس

ررحی که صاحبان این سن

از مرگ و معاد ارائه میکنند

به زندگی خود معنای واقعی و تردیدناپذیری را ببخشند.
 .5معنای زندگی در پرتو اندیشۀ ابنعربی دربارۀ معاد

کردهاندا اما

اما دربارۀ نحوۀ تنعّم و عذاب اخیروی ،ابین عربیی بیا
تأکید بیر خلیود اهی بهشی

و بهیره منیدی همیشیگی از

نعم های بهشتی ،معتقد اس

کیه دوز و عیذاب بیرای

انسانها ،ولوکافر و مشرک ،دائمی و سرمدی نیس  ،بلکیه

جستجوی معنای زندگی در اندیشۀ ابنسینا و ابنعربی دربارۀ مرگ و معاد 11 /

بیپایان الهی سرانجام همۀ انسانهیا را بیه

استیفای حقوق و اتمام عقاب همانند نعیم ابراهیم خلی اهلل

فیض و رحم

گونهای آرامش و آسایش میرسیاند .در اینجیا ابینعربیی

اس

آتیش و

میکوشد تا به یکی از شبهات مقدّر همۀ انسانها در رول

آشنایی با کیفی

تاریخ پاسخ گوید و آن اینکه «سیاختن موجیودی بیا ایین

به آن نزدیک شود آسیب خواهد دیدا زییرا از هیدفی کیه

پیهیدگیهیا و گرفتارسیاختن او در مصیائب ایین دنییا و

خداوند از این کار داش

غاف بودا به هیر حیال ،پیس از

س س بردن او به سرای دیگر و عذابدادن همیشگیاش با

این عذاب روحی آتش را به رغم رنم و صورت ظاهرش

و اگر چنین باشد ک خلقی

هی توجیهی سازگار نیس

که وقتیی در آتیش انداختیه شید از رآیی

سرد و سالم

آن عذاب کشید و یقین داش

که هرچیه

یافی » (ابینعربیی .)288 :1391 ،هرچنید

بشر و حیات این جهانی او امیری بیس عبیث و بییمعنیا

کافران و مشرکان ،جهینم را منزلیی ابیدی خواهنید یافی

خواهد بود» ابنعربی با درک این اعتراض میی کوشید تیا

(ابنعربی ،بیتا ،ج ،)301: 4اه کبائر از مؤمنان ،بیه میدد

سرانجام همۀ افراد بشر را ،البته با تفاوتهایی در مراتب و

خواهنید شید و

کیفی  ،به سعادت و سالم

نزدیک گرداند.

امتنان خداوند ،درنهای

مشمول شیفاع

به مقصد اصلی خویش در جن

خواهند رسید (ابنعربی،

او بر این ادعا چند دسته استدالل مییآورد کیه برخیی

بیتا ،ج .)297 :4چه اینکه اصی جهینم بیهعنیوان مکیانی

آنها عقلی ،برخیی نقلیی و برخیی نییز بیر نبیود دلیی بیر

بیرای درد و عیذاب جهنمییان هییماکنیون مخلیوق اسی ،

جاودانگی عذاب مبتنی اس  .از دالی عقلی او میتوان به

هرچند دردها و عذابها نتیجۀ اعمال و رفتار آدمیاناند که

واسیعۀ

تجسّم مییابند (ابنعربی ،بیتا ،ج.)297 :1

مواردی چون ناسازگاری خلود عذاب بیا رحمی
الهی ،به شهادت آیۀ «و رحمتی وسع

در روز قیام

با این تصویر ،جریان کلی حیات آدمی ،جریانی هدفیدار،

ک َّشیئٍٍٍ» (اعیراف:

 ،)156بییینیییازی خییدا از کیفییر ،بییه مصییداق صییف

سودمند و رو به سعادت و خوشبختی اس

«ارحم الیرّاحمین» بیودن او ،سیازگارنبودن بیا سییر نهیایی

منظر به آن نگریسته شود ،وجود معنای عمییق و گسیترده در

انسان ،تجویز خلف وعید« ،نه وعده» برای خدا ییاد کیرد.

هر سه تلقی آن (هدفداری ،ارزشمندی و کارکردی بیودن) در

برخی روایات نیز اذعان بر سردشدن آتش دوز دارند که

هر «آن و أَین» زندگی درک و دریاف

که اگر از همیین

میشود.

با خلود در جهنم جمعپذیر اس ا چون بودن در آن همراه

اما از سه تلقی معنا ،آنهه بیش از همه در آبار ابنعربیی

درد و عذاب نیس ا اما او با رد وجود نشانهای بیر خلیود

حضور دارد و نقطیۀ تالقیی بحیث معیاد بیا مسیئلۀ معنیای

در آتش عذاب ،آیات دالّ بر این مطلب را تأویی کیرده و

زندگی محسوب میشود ،تبیین او از دو مسئلۀ «عبثنبیودن

که این سخن دوزخیان که گویند «سیواءٌ

تنهیا در عیالم آخیرت»

بر این باور اس

عَلَینَا أَجَزِعنَا أَم صَبَرنَا» (ابراهیم )21 :نشیانۀ رمیای

آنیان

بر بودن در جهنم اس .
بنابراین سرنوش

خلق

انسان و تحقق هدف خلق

اس ی  .نگییاه آخییرتگرایانییه ابیینعرب یی را باییید در مبییانی
جهانشناختی و انسانشناسی او جستجو کیردا آنجیا کیه او

نهاییِ اه آتش این اس

کیه آنیان

هم اه نعیم و سیعادت خواهنید بیودا هرچنید در آتیش
باشندا چون پس از اتمام مدت عقیاب ،آتیش بایید بیرای

اساساً نسب

دنیا به آخرت را نسب

عالم خواب و غفل

و

بیخبری به عالم بیداری و هشیاری و سرزندهگی میداند.
با توجه به اینکه ارائیۀ تصیویر نادرسی

از معیاد مخی ّ

کیه در

معناداری زندگی میشود ،ابنعربی مییکوشید تیا در پرتیو

انتظار آنان اس  .در تأکید بر رفع عیذاب از جهنمییان ،او

آیات قرآن کریم ،نمایی واقعی از حقیق

و

آتش عذاب اه جهنم را با آتشی که ابراهیم خلیی در آن

زندگی انسانها در آن به تصویر بکشد .در این راسیتا چیون

افتاد مقایسه میکنید و مییگویید «نعییم اهی نیار بعید از

هردو جانب ناامیدی تامّ یا امیدواری کاذب و وهمی ،رهیزن

ساکنانش سرد و سالم

شود و این سعادتی اس

معیاد و حالی
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این رریق اس  ،او معاد را همواره با گونهای بیم و امیید در

 .6وجوه شیاهت و اختالف دو دیدگاه

هم میآمیزدا ازاین رو گاهی از شدّت هول و فزعیی سیخن

بین دیدگاه ابنسینا و ابنعربی در نحوۀ تأبیرگیذاری بیاور

میگوید که مؤمن و کافر و عارف را فرامییگییرد کیه البتیه

به مرگ و معیاد بیر مسیئلۀ معنیای زنیدگی شیباه هیا و

مؤمن را ترس از گناه ،کافر را نبود انس و الفی

بیا خیدا و

تفاوتهایی وجود دارد که به اهم آن اشاره میشود.

عارف را شرم حضور در محضر خدا ،در این دنیا سبب این

 .1.6شیاهتها

فزع خواهد بود (ابنعربی ،بیتا ،ج )17 :2و گاه از رحمی
واسعۀ الهی میگوید که به مرورت سیبق

رحمی

او بیر

غضبش ،بر هر کس و هر چیز ،هرچنید کیافران و معانیدان
فرو میریزدا به گونهای که محلی برای غضیب و خشیم او
باقی نمیگذارد (ابنعربی ،بیتا ،ج.)447 :3
درخصوص بهش

و نعمات بهشتی ،ابنعربی بیا نقی

مکالمۀ خدا با موسی(ع) از قول خدا میگوید «ییا موسیی
وای بر آنانکه بهش

مرا از دس

بدهد ،حسرت و ندام

بر آنان که از منافع و نعمات آن بیبهرهاند .ای موسی مین
را همزمان با خلق

بهش

آسمانها و زمین خلق کردم و

آن را با انواع نعم ها و زیباییها آراستم تا موجب سیرور
و شادمانی و روح ریحان اهلش باشد .پس اگر اه دنیا از
دور به آن مینگریستند ،هرگز زنیدگی دنییا آنیان را قیانع
نمیکرد .بدان که این بهش
ذخیره شده اس
اگر خاصیّ

برای اولیا و بندگان صالح من

(ابنعربی ،بیتا ،ج.)528 :4
اصلی بحث معنیاداری ،ییافتن روح امیید

به زندگی و رهایی از رن بیهدفی و پوچی باشد ،کاوش
در آبار ابنعربی و توجه به نگیاه خیاصّ او بیه معنیاداری
زندگی در پرتو باور بیه میرگ و معیاد راه مناسیبی بیرای
وصول به این هدف اس  .بیا تصیویری کیه ابینعربیی از
مرگ و معاد ارائه داده اس

و با فیرض تعمّیق و دریافی

 .1هردو مرگ را مرحلهای خوشایند از زندگی مییداننید،
برای دس یابی انسان بیه کمیال و سیعادت امیری میروری
میدانندا زیرا معتقدند این دنیا به هی رو توان و ظرفیی
فعلی

بیه

رساندن همۀ کماالت بالقوۀ وجودی انسیان را نیداردا

بلکه این تحقق تنها با رحل

از ایین دنییا و ورود بیه سیرای

دیگر ممکن میشود که محیدوی هیای ایین سیرا را نداشیته
باشد .با این نگاه ،زنیدگی دنییوی در پرتیو بیاور بیه زنیدگی
اخروی معنیا میییابید و وجیود دنییای پیس از میرگ بیرای
معنادارشدن زندگی این جهانی انسان مرورتی تام مییابد.
 .2هردو حیات پس از مرگ را تیابعی از زنیدگی ایین
جهییانی و وابسییته بییه اعمییال و رفتارهییای انسییان در آن
میدانندا بنابراین در جایجای آبار خود نسب

به اصیالح

و تکمی عقاید و اعمال انسانها هشدار مییدهنید و از او
میخواهند تا از فرص

این عمیر کوتیاه بیرای آن سیرای

جاودانه توشۀ الزم را برگیرندا بر اساس ایین ،اگیر وجیود
معاد شر الزم زندگی معنادار اس

( کیه میمن مطالیب

گذشته به اببات رسید) ،پیس کیفیی

معنیای زنیدگی ،در

تامّ با عملکرد این جهانی انسان تلقی میشود.

نسب

 .3هییردو بییر اص ی وجییود معییاد و مییرورت آن بییرای
دس یابی انسان به زندگی معنیادار در پرتیو تیأمین سیعادت

این مفاهیم ،عالوه بر اینکه تردیدی در ارزش ذاتی

حقیقی او تأکید دارند و تأکید میکنند باید این امیر در هیر دو

ایین زنیدگی دنییوی

بعیید جسییمانی و روحییانی اتفییاق بیفتیید تییا همییۀ ل یذّات و

باقی نمیماندا چهبسیا ایین در پرتیو ایین ادراک ،زنیدگی

آسایشهای مد نظر برای او حاصی شیود .تجربیۀ انسیانهیا

از این سرا و رسیدن به

حکای

از آن دارد که این دنیا با همیۀ امکانیات و شیرایطش،

و سییراب

ظرفی

تحقق این امر مورد انتظار را ندارد .پس با فرض نبیود

درس

و سودمندی جریانات ریز و درشی
انسان را سرشار از شوق به رحل

سییرای جییاودانگی و رهییایی از قیییود مادیّیی
لذّتهای مادی و جسمانی شود و این درس

غای

همیۀ

تالش ابنعربی در رساندن انسانها به این مرحلۀ دل ذیر و
نقطۀ درخشان زندگی اس .

معاد ،حیات این جهانی بشر فاقد غای

درخور ،ارزش دائمی

و کارکرد (معنای زندگی) واقعی خواهد بود.
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 .2.6تفاوتها:

چه نظر ابنعربی را ،وجود اندیشۀ جیاودانگی و رهاشیدن

جدای از تفاوت در روشهای ایین دو اندیشیمند ،در

از خیال آزاردهندۀ فنا و نابودی ،انسان جستجوگر معنیا را

تبیین مسائ مرگ و معاد تفاوتهای دیگری هم به چشیم

در برخورد با حوادی زندگی امیدوار میکند.

میخورد که به اهمّ آنها اشاره میشود.

نتیجه

 .1ابنسینا بیش از ابنعربی در اندیشۀ هراس انسانهیا

بررسی نگاه این دو اندیشمند به مسئلۀ مرگ حیاکی از آن

از مرگ و عقبات آن اس  .او با رویکردی واقعگرایانه ،بر

که از منظر هر دو ،مرگ واقعهای خوشیایند و گیامی

آن اس

اس

تا در پرتو تبیین عوامی ایجیاد هیراس از میرگ،

بلند در تکام وجودی انسان و دیباچیۀ کتیاب سیعادت و

وهمی بیودن ایین عوامی را نشیان دهید و آنیان را بیرای

خوشبختی انسان اس  .هراس از مرگ هرچند امری شایع

پذیرش هوشمندانه همراه با خرسیندی و اشیتیاق ترغییب

تا

کند .امری که در ابنعربی تا حدّ زیادی غفل

در میان انسانهاس  ،بیشتر به سرابی موهوم شبیه اس

شده اس .

امری واقعیی .هیر دو مییکوشیند تیا بیا تبیینیی شیفاف و

با توجه به اینکه نوع مواجهه با مرگ تأبیر بسزایی در نیوع

تشریحی کام از مرگ ،از غم و دلهیرۀ انسیانهیا از ایین

زندگی انسان دارد ،اگر هراس از مرگ بهدرسیتی

واقعه بکاهندا زیرا در غیر این صورت ایجیاد و گسیترش

رفع نشود ،میتواند بالقوه بیرای ظهیور اندیشیۀ پیوچی و

احساس ناخوشایند از مرگ ،اص زنیدگی و معنیاداربودن

سلب معنا از زندگی انسان زمینۀ مناسبی را فراهم آورد.

آن را تهدید میکند .ابنسینا با برشیمردن عوامی هفتگانیۀ

و کیفی

 .2ابن سینا برای پذیرش معاد جسمانی با شیوۀ فلسفی

مولّد هیراس از میرگ ،راه بیرونرفی

از آن را توجیه بیه

خییود دچییار نییوعی ابهییام و سییردرگمی اس ی ا ازای ینرو

ماهی

مطمئنترین راه در این مسئله را تکیه بر قول شارع مقدس

میداندا اما ابنعربی مرگ را «بیاب اهلل ،بشیارت دییدار و

کیه اگیر او فیردی میؤمن

رجوع به اص » معرفی میکند که بیرای انبییا سیبب «لقیا»

میداند .بر این مبنا وامح اس

نبود ،یقیناً با این باور مشک داش ا امیا ابینعربیی کیه از

تجرّدی نفس و حصول تجرّد تامّ آن بعید از معیاد

برای عرفا خالصی و رهایی و برای عموم انسانهیا عامی

روش شهودی بهره مییبیرد ،در ایین زمینیه بیا محیذوری

بیداری و هشیاری اسی

مواجه نیس ا هرچند او نییز بیه شیدت در ایین زمینیه از

معنابخشیدن به زندگی این جهانی آنها نیس .

رهنمودهای شریع

و ایین هرسیه البتیه چییزی جیز

استفادۀ تام میبرد .این شیوۀ تمسّیک

اندیشۀ معاد نیز بخش جدانشدنی باورهای ابنسیینا و

به احکام و گزارههای دین در تنگنیای عقی و اندیشیه ،از

ابنعربی اس  .آنها هم به مرورت باورهای ایمانی و هیم

جانب فیلسوفی مشّایی چون ابنسیینا ،راه را بیرای آنانکیه

درنتیجۀ تالش عقلی و سیر شهودی خود وجیود انسیان و

دغدغۀ معنایابی دارند بیاز مییکنید و الگیوی مناسیبی در

زندگی او را تنها در پرتو وجود معاد و جاودانگی نفیس و

اختیار آنان مینهد.

روح او در سییرای آخییرت معنییادار و موجّییه میییداننیید.

 . 3گرچه هردو در باور به جاودانهبیودن اهی بهشی

باورنداشتن به معاد هم هدف را از هستی انسان ،سیلب و

در تنعّم و آسایش بهشتی متّفقالقولنیدا امیا دربیاره خلیود

هم ارزشمندای و فایدهمیداری آن را بیا مخیارره روبیهرو

اه جهنم در عذاب یکسان نمیاندیشندا ابینسیینا خلیود

میکندا البته در تبیین معنای زندگی بر مبنای باور به معیاد

کافران و معاندان در آتش عذاب الهی را برابر آیات قیرآن

و جاودانگی نفس ،هرچند از توجه بیه دو تلقیی دیگیر از

میپذیردا اما ابنعربی در ایین زمینیه بیا نگیاه رحیمانیه و

معناداری نیز غفل

نشده اس  ،ایین تبییین بییش از همیه

تأوی این دسته آیات ،به موقتیبیودن عیذاب بیرای همیۀ

محصول نگاه غای انگارانه این دو اندیشمند بیه انسیان و

انسانها قائ اس  .بههرحال چه نظر ابنسینا را ب ذیریم و

روند کلی زندگی اوس  .بر اساس این ،ابنسینا بیا اببیات
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