
معاد جسمانی و صراط در مکتب وحی 

پیش گفتار

قرآن کریم بعد از مبحث مبدأ شناسی ، گسترده ترین بحث را به معاد شناسی اختصاص می دهد و با حدود دو هـزار  

گویا ترین شیوه به تبیین و بررسی آن می پردازد.یک سوم قرآن را در بر می گیرد باآیه که نزدیک به

این پدیده را به تفصیل دنبال نموده و حقیقت چهره ي عالم آخرت را در تمامی سطوح و مظاهر قرآن کریم، مباحث 

آن در جاي جاي خود پی گرفته و پایان مسیر موجودات، به ویژه انسانها به محضر حقّ تعالی دانسـته و بـا عنـوان    

بِمـا فَینَبئُکُمجمیعامرْجِعکُماللَّهإِلى، (3)راجِعونَإِلَیهأَنهُمو،(2)تهَىالْمنربکإِلىأَنَّو،(1)الرُّجعىربکإِلىإِنَّهاي (

لُونَکُنتُممبر آن تأکید می ورزد .4)تَع

آخرتی را به خوبی بـه دسـت   به این ترتیب، اگر نشود از وحی و بیانات معتبره ي معصومین (ع) ویژگی هاي حشر 

بع و مرجع دیگر به دست آورد . بر این اساس هرگونه تأویل و توجیهی در ی توان حقیقت آن را از مننمآورد، هرگز

علَیـک نَزَّلْنَـا ون مـی فرمایـد : (  تی وحی برابر است، در حالی که قرآآیات و روایات معادي در واقع با ادعاي کاس

تَابنًاالْکیبلِّکلُتشى5)ء
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گستردگی آیات الهی درباره ي معاد، مواقف، مراحل و احکام آن خود، نشانگر اهمیت ایـن پدیـده در دیـدگاه ایـن     

کتاب می باشد. به طوري قرآن کریم خواسته همه ي زمینه هاي ممکن پدیده هاي آخرتی را به خوبی دنبال نماید و 

احتمال و استبعادي ببندد. همه ي تردیدها و شبهات را بر طرف کند تا راه را بر هرگونه 

با این همه، اگر نشود از آیات الهی چگونگی حشر آخرتی و معاد جسمانی را که در جاي جـاي قـرآن کـریم و بـا     

و ویژگی هاي فراوان مطرح نمود، به دست آورد جاي بسـی تأسـف و حرمـان    بیانات گوناگون و عنوان هاي بسیار 

است.

صمت و طهارت(ع) هم همین جایگاه را دارد. و همین ویژگی ها پیرامون آن هـا  روایات و اخبار مأثوره اهل بیت ع

هم مطرح است. یعنی روایات هم مباحث معاد را بدون هرگونه اجمال بیان نموده و حقیقت چهره ي عالم آخـرت را  

براي آن باقی در تمام سطوح و مظاهر آن تشریح نموده و براین اساس هر گونه تأویل و توجیه در روایات هم جائی

نمی ماند. 

البته الزم به ذکر است که اگر روایاتی یا  حتّی آیاتی اجمال و ابهامی داشته باشند، با توجه به سایر آیات و روایـات  

قابل تفسیر و تبیین می باشند. بدین معنا که توجه به کلّ قرآن و روایات هرگونه تأویل و توجیهـات غیـر معقـول و    

مانع می شود. ذوقی و سلیقه اي را

تـب،  جاي تأسف است که بسیاري از فیلسوفان در زمینه ي اعتقاد به معاد جسمانی و مباحثی چون صراط ،تطـایر کُ 

قرآن کریم و روایات از آن یاد می نماینـد راه نیافتـه انـد و آن را    میزان،حقیقت بهشت و جهنّم و خلود به چیزي که 

ویل و توجیه را پیش کشیده اند و یا به تعبیر دیگر به دنبال تطبیـق آیـات و   دنبال نکرده و هریک به گونه اي راه تأ

دنبال داللت آیات و روایات بر ایـن دیـدگاه. در حقیقـت تنهـا     موضوعه فلسفی خود رفته اند، نهروایات بر اصول 

مشکالت فلسفی خود را با پیش فرض هاي نادرست یا حدأقل قابل نقد و نظر پی گیري کرده اند. 

یات فراوانی در قرآن تصریح به معاد جسمانی عنصري دارد. البته بعضی از آیات نص می باشد و بعضی دیگر ظهور آ

دارند، و روایات هم در این بحث فراوان وارد شده. 



دسته تقسیم نمود:دوبه طور خالصه این آیات را می توان به

صـراط، تطـایر کتـب و... را    ،جهنّمی، میزانتی، آالمِخروي مانند نعم بهشدسته اي از آیات که پدیده هاي اُ.1

همانند امور مادي توصیف می کنند. 

و حضرت 6دسته اي از آیات که چگونگی حشر جسمانی را بیان می کنند؛ مانند داستان جناب عزَیر پیامبر .2

یحـىِ مـن قَـالَ خَلْقَـه نَسىِومثَلًالَنَاضَرَبو.و آیاتی از قبیل (.و .8و یا داستان اصحاب کهف 7ابراهیم 

ظَامالْعوىهیمماقُلْ*رْیِیهىیحاالَّذلَأَنشَأَهرَّةٍأَومووخَلْقٍبِکلُهیملأَ، (9)عبْسانُیحأَلَّنالْانس ـعْمنج

هظَامع*لىرِینَبقَادلىأَنعىونُّسنَانَهذَاأَ، (10)بتْنَاءماکُنَّاوتُرَابکذَالعجریدعب*نَـا قَدملـا عم تَـنقُص

ضالْأَرُمنهمنَاوندعتَابیظُکف(11)ح ،ۀَأَنَّواعۀٌالسیاتلَّاءبیاریهفأَنَّوثُاللَّهعبنیورِفىِم12)الْقُب

که شرایط و یژگی هاي این عالم با آن عالم متفاوت هستند، لذا صـفات مـاده و جسـم    البته پر واضح است

دنیوي در آخرت تغییر می کند البته این تغییر به تغییر بنیادین و ماهیت آن نمی انجامـد، و جسـم آخرتـی    

از جسمی نیست که فقط داراي صورت باشد و حقیقتش با جسم دنیوي متباین باشد، شبیه آنچه که بعضـی  

فالسفه گفته اند.

تب اعتقادي که بـه آیـات و   براي تأیید و تثبیت این برداشت ، می توان به تفاسیر مطرح شیعه و سنّی و یا کُ

مراجعه نمود. ،روایات در بحث معاد توجه داشته اند

پس خالصه ي بحث پیرامون معاد جسمانی در قرآن و روایات این شد که: معاد جسمانی عنصري هسـت.  

ته در کنار معاد روحانی یعنی حشر روح انسان به عنوان یک حقیقت ملکوتی و نورانی که به بدن مادي و الب
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ق می گیرد. و فرقی هم ندارد که ما روح را مجرد بدانیم یا جسم لطیف ، به در آستانه ي قیامت تعلّعنصري

جداي از بدن جسمانی هستیم.البته هر حال قائل به وجود روح به عنوان یک حقیقت ملکوتی و عالی مرتبه 

خروي با شرایط بدن دنیوي متفاوت هست؛ چرا که صـفاتی از  شرایط و ویژگی هاي بدن جسمانی و مادي اُ

ذن و قدرت حقّ این صفات از م نمی باشد؛ چرا که به إقبیل تغییر، کون و فساد، مرگ و میر و ... در آن عالَ

ماده نمی باشند که هر جا ماده بود حتماً این صفات هم باشد؛ چرا ماده منفک می شود. و این صفات، ذاتی

صفات و ویژگی هاي آن متفاوت می گردد. که در همین دنیا ماده وجسم در وضعیت ها و حاالت گوناگون 

که همین برداشت و یا استفاده -حال براي تأیید و تثبیت این برداشت، به نظرات متکمین و بعضی از فالسفه

اشاره می شود.البته بعضی از فالسفه نظر دیگري دارند که در آینده اشـاره  –آیات و روایات نموده اند را از

می شود. به جهت اختصار به ذکر چند نمونه اکتفا می شود:

:سلطان المحققین مرحوم خواجه نصیر طوسی؛ ایشان در کتاب کالمی خود در تجرید می فرماید.1

13سمانی من دین النبی مع إمکانه .و الضرورة قاضیۀ بثبوت الج

مرحوم عالّمه حلّی ؛ ایشان می فرماید:.2

إنَّ الحشر فی المعاد هو لهذا البدن المشهود. هذا أصل عظیم و اثباته من ارکـان الـدین و جاحـده کـافر     

لقـول  باالجماع و من ال یثبت المعاد البدنی و ال الثواب و العقاب و احوال اآلخرة فإنه کافر اجماعـاً و ا 

14بإثبات المعاد البدنی الذي هو أصل الدین ورکنه انما یتم علی مذهب اإلمامیۀ .

.مرحوم عالّمه مجلسی :3

.405.کشف المراد : 13
.376.نهج الحق و کشف الصدق :14



عـن خارجمنکرهوالدینضروریاتمنهووالملیینجمیععلیهفقاتَّاممالجسمانیعادبالمالقولأناعلم

الوهـا ردیمکـن المتواترةفیهاألخباروتأویلهایعقلالۀتامذلکفیالکریمۀاآلیاتوالمسلمینعداد

15ا.فیهالطعن

.مرحوم آیت اهللا خوئی رحمۀ اهللا:4

اإلیمان بالمعاد الجسمانی اإلقرار بیوم القیامۀ و الحشر و النشر و جمع العظام البالیـه و ارجـاع األرواح فیهـا،    

... سواء أکان مستنداً إلی العناد و اللجـاج أم کـان   فمن أنکر المعاد أو أنکر کونه جسمانیاً فهو کافر بالضرورة 

16مستنداً إلی الغفلۀ و عدم اإللتفات الناشی عن التقصیر و القصور.

الزم به ذکر است متکلمان و محدثان بزرگ امامیه نظریه معاد جسمانی عنصري را پذیرفته اند و می توان به 

ا به جهت اختصار به همین مقدار بسنده نموده ایم.تب اعتقادي آنان مراجعه نمود، و مآثار کالمی و کُ

ماننـد  قابل توجه محققان و پژوهشگران بوده است که متکلمان اهل سنّت نیز تصریح به ایـن نظریـه دارنـد    

تفتازانی در المقاصد و جرجانی در شرح المواقف و دیگر متکلمان اهل سنّت.

دیدگاه هاي فلسفی و حکمی :

کلی از مسائل پیچیده اي است که فالسفه مانند متکلمین درگیر آن شده اند و به شرح معاد جسمانی به طور 

م فلسفه ي اسالم سه فیلسوف بزرگ طالیه دار هستند: (( شیخ الرئیس ابن و تبیین آن پرداخته اند و در عالَ

لی بـه نظریـه جنـاب    سینا )) ، (( شیخ اشراق )) و (( صدر المتألهین)) در این مقدمه ي کوتاه اشاره اي اجما

ابن سینا و مالصدرا کفایت می کند.

نظریه ي ابن سینا : ابن سینا در الهیات النجاة می نویسد :

.47:7.بحاراألنوار15
.391:1.مصباح الفقاهه16



یجب أن یعلم أن المعاد منه مقبول من الشرع و ال سبیل إلی إثباته إالّ من طریـق الشـریعۀ و تصـدیق خبـر     

معلومۀ ال تحتاج إلی أن تعلـم ، و قـد بسـطت    النبوة و هذا الذي للبدن عند البعث و خبرات البدن و شروره

الشریعۀ الحقۀ التی اتانا بها نبینا المصطفی محمد (ص) حال السعادة و الشقاوة التی بحسب البدن . و منـه مـا   

هو مدرك بالعقل و القیاس البرهانی و قد صدقته النبوة و هو السعادة و الشـقاوة الثابتتـان بالمقـابیس اللتـان     

کانت األوهام منّا تقصر عن تصورها اآلن لما توضع من العلل و الحکماء االلهیون رغبـتهم فـی   لألنفس و إن 

السعادة البدنیۀ بل کأنّهم ال یلتفتون إلی تلک و ان أعطوها فال اصابۀاصابۀ هذه السعادة أعظم من رغبتهم فی

عن قریب. فلنعرف حـال هـذه   یستعظمونها فی جنب هذه السعادة التی هی مقاربۀ الحق األول علی ما نصفه

17لها فان البدنیۀ مفروغ عنها فی الشرع .السعادة و الشقاوة المعتادة 

شیخ در این عبارات ، معاد را بر دو بخش می داند : یکی معاد جسمانی که شریعت آن را ثابت مـی کنـد و   

ـ   ریعت و تصـدیق  همان حشر مادي درآخرت است که شیخ گوید که راهی براي اثبات آن جز از طریـق ش

خبر نبوت نیست، و شریعت به تفصیل از آن بحث نموده است. قسم دوم ، معاد روحانی است که افـزون بـر   

تصدیق شرعی اثبات عقلی را نیز به همراه دارد. 

شیخ در کتاب شفا این گونه بحث معاد جسمانی را طرح می نماید:

إالّ من طریق الشریعۀ و تصدیق خبر النبی و هـو للبـدن   و المعاد منه مقبول من الشرع و ال سبیل إلی إثباته 

عند البعث و خیرات البدن و شروره معلومۀ ال یحتاج إلی تعلّم ... و منه مـا هـو مـدرك بالعقـل و القیـاس      

18البرهانی و قد صدقته النبوة و هو السعادة و الشقاوة األنفسی.

.291.اللهیات نجاة :17
.7.الهیات شفا، فصل 18



اما تعبداً از شرع و خالصه ي کالم این که جناب ابن سینا معاد جسمانی و حشر ابدان عنصري را می پذیرد 

با آن همه هوش و ذکاوت و جهان بینی فلسفی اش سر تعظیم در مقابل شرع در این مسئله فرود می آورد ، 

و دست به تأویل و تفسیر هاي ذوقی نسبت به آیات و روایات نمی زند .

دیگر سخن جناب شیخ در تصور درست معاد جسمانی و قرآنی موفق هست .شیخ معاد جسمانی قرآنی به

را تصور می نماید گرچه آشکارا گوید : معاد جسمانی و شرعی اثبات عقلی ندارد و تعبد به آن بـراي مـن   

قواعـد بسـیار در   کافی است و در این مسئله بر جناب صدرا توفّق دارد؛ چرا که صدرا با مبـانی فـراوان و   

نهایت چیزي را دنبال می کند که دور از آموزه هاي قرآن کریم است و به تأویل و توجیه نادرست گرفتـار  

می آید . 

م تشیع و نظر ابـن سـینا بـزرگ    اینها نمونه هاي بود از نظریات متکلمین و دانشمندان و محدثان بزرگ عالَ

ه نظر غالب متکلمان و محدثان شیعه همین نظریه اسـت کـه   م اسالم در بحث معاد جسمانی البتفیلسوف عالَ

ما به جهت اختصار مقدمه از ذکر همه ي آن نظریات صرف نظر کردیم. 

نظریه مرحوم مالصدرا :

جناب صدرا ادعا می کند که نظریه مختارشان معاد جسمانی و روحانی است و ایـن نظریـه اکـابر عرفـا و     

نظریه مستفاد از وحی و در ادامه اضـافه مـی نمایـد ، اگـر چـه شـیخ       حکما و متکلمین بزرگ می باشد و 

نتوانسته معاد جسمانی را از نگاه فلسفه و حکمت یعنی عقل و برهان تبیین و اثبات نماید، الرئیس ابن سینا 

اما ما موفق به این هدف گردیده ایم .ایشان نظریه معاد جسمانی را با عبارات مختلف حتی گاهی متضاد در 

ار مختلف فلسفی خویش به تفصیل آورده است.آث

به نظر صدرا اکثر حکما و عرفا و محققان از متکلمان مانند شیخ مفید ، شیخ طوسی، سید مرتضـی، عالّمـه   

حلّی، و محقق طوسی معتقد به معاد جسمانی و روحانی اند.و تنها موضوع مورد اخـتالف پیرامـون کیفـت    

حشر ابدان است. 



جسمانی مورد پذیرش است اما این جسم چه نحـوه محشـور مـی شـود ؟ یعنـی بـدن       به دیگر سخن معاد

جسمانی به چه کیفیتی محشود می گردد؟ آیا بدن اخروي که جسمانی است عین بدن دنیـوي اسـت و ایـن    

انگشتان است ؟ و یا مثل بدن دنیوي است عینیت به اعتبار همه اعضاء و شکل و شمایل و حتی خطوط سرِ

خروي ماهیتی غیر از بدن دنیوي دارد؟رح است ؟ و یا اینکه اصالً بدن اُو مثلیت مط

خالصه اقوال این گونه قابل تبیین است .

قول اول : عینیت بدن اخروي با بدن دنیوي. البته این عینیت دو گونه تقریر شده :

بدن معدوم شده اعـاده  تقریر اول : بدن دنیوي بعد از مفارقت روح از آن معدوم می گرددو در قیامت همان 

می گردد و روح به آن عود می نماید و این نظریه مبتنی بر جواز اعاده ي معدوم است. 

شـود و در قیامـت  تقریر دوم : بعد از مفارقت روح از بدن به هنگام موت بدن متالشی شده نه اینکه معدوم 

وح به آن عود مـی نمایـد . الزم بـه    آن اجزاء تفرق یافته دوباره جمع می شود و بدن تشکیل می گردد و ر

ذکر است این نظریه مختار متکلمان و محدثان بزرگ عالم تشیع و مستفاد از وحی است.

خروي بـدنی جسـمانی و   خروي مثل بدن دنیوي جسمانی است. نه عین بدن دنیوي . بدن اُقول دوم : بدن اُ

و شـبیه آن هسـت ؛ چـرا کـه هویـت      مادي هست اما الزم نیست عین همان بدن دنیوي باشد بلکـه مثـل  

وشخصیت انسان به نفس اوست.

خروي جسمانی است اما مادي و عنصري نمی باشد.قول سوم : بدن اُ

خروي اوالً عین بدن دنیوي است نه مثـل آن؛ ثانیـاً بـدن    این نظریه ي صدرا است . صدرا می گوید : بدن اُ

م خبـري نیسـت.   است و ماده و عنصر دنیوي درآن عـالَ خروي در عین اینکه جسمانی است اما غیر مادي اُ

ایشان در اَسفار می گوید : 



إنَّ المعاد فی المعاد مجموع النفس و البدن بعینهما و شخصهما انَّ المبعوث فی القیامۀ هذا البدن بعینه ال بـدن  

19آخر مبائن له ، عنصریاً کان أو مثالیاً .

ن همانی است )) یعنی هر کس در آخرت او را ببیند بشناسد و بگوید :اما مالك عینیت به نظر صدرا (( ای

و الحق کما ستعلم انَّ المعاد فی المعاد هو هذا الشخص بعینه نفساً و بدناً فالنفس هذه النفس بعینهـا و البـدن   

20هذا البدن بعینه بحیث لو رأیته لقلت رأیته بعینه فالن الذي کان فی الدنیا.

غیر مادي بودن بدن اُخروي .–اما مطلب دوم -ل صدرااین مطلب او

خروي را مادي و عنصري نمی دانـد  اما بدن اُخروي با بدن دنیوي است ایشان اگر چه معتقد به عینیت بدن اُ

خروي را مثالی می داند .بلکه بدن اُ

ایشان در این موضوع می گوید :

کثیرة من لوازم األبدان فـان بـدن اآلخـرة  کظـل الزم للـروح      و التحقیق انَّ األبدان األخرویۀَ مسلوب عنها 

21کعکس و مثال له بخالف هذا البدن المستحیل الفاسد.

از این عبارت صریح تر عبارت ایشان در کتاب مفاتیح الغیب است :

هم و انَّ المحشور إلیه اإلنسان فی القیامۀ هو من األبدان أخرویـۀ المثالیـۀ الملکوتیـۀ للـروح بحسـب اعمـال      

22اخالقهم و ملکاتهم و اعتقاداتهم.

( چاپ مصطفی ).197:9.األسفار األربعه 19
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.318.مبدأ و معاد :21
.616.مفاتیح الغیب :22



البته باید توجه داشت که ایشان عینیت را براساس اصول فلسفی خود تفسیر می کند همان اصل شیئیت بـه  

صورت شیء است نه به ماده.

با همان مالك موردنظر خویش خروي با بدن دنیوي است نظریه ایشان تا اینجا شد که قائل به عینیت بدن اُ

خروي را هم نمی پذیرد.یت و عنصریت بدن اُو ماد

اما در آثار دیگر خود قائل به مثلیت بدن هست و حتی عینیت با تفسیر خاص خود را هم نمی پذیرد .

) می نویسـد : (( امـا   الْأَرضوالسماواتخَلَقَالَّذىاللَّهأَنَّیرَواْلَموأَسوره ي احقاف (33در ذیل آیه ي 

23لجسمانی فألنه مثل بدنه الذي اضمحل و تالشی و صار عظاماً نخرة ))ا

24و می نویسد : (( سیما علی ما ذکرنا من القول یکون البدن المعاد مثل األول ال عینه ))

چکیده ي نظریه صدرا را این گونه می توان تقریر نمود:

خروي را بدنی غیر مادي و محصول قوه ي تخیل انسان می داند . بـه نظـر وي نفـس پـس از     ایشان بدن اُ

چرا  که قوه ي خیال بعد از مرگ در مفارقت از بدن عنصري، همواره بدن دنیوي خود را تخیل می نماید))؛ 

ود، نفـس  نفس باقی است و همین که بدن خود را تخیل نمود، بدنی مطابق بدن دنیوي از نفس صادر می شـ 

با این بدن که حاصل قدرت خیال اوست در آخرت محشور می شود و همین بدن مخلوق نفس نیز ثواب یا 

خروي به منزله ي سایه و پرتو نفس است و به تناسـب نفـس ظلمـانی یـا     خروي را می چشد بدن اُعقاب اُ

تصدیق می کند که این همان نورانی خواهد بود.و این بدن به گونه اي است که هرکس آن را ببیند، بالفاصله

بدن دنیوي است.

.همان .23
.447.شرح هدایه األثریه :24



بنابراین، نظریه صدرا در باب معاد جسمانی با تمام طول و تفصیلی که در آثار ایشان مانند األسفار األربعـه،  

مبدأ و معاد، زاد المسافر، الشواهد الربوبیه و تفسیر ایشان آمده این بود که تقریر شد.

د، منکر چنین تصویري که صدرا ارائه داد نیستند و کسانی که قائـل بـه   و آنان که منکر معاد جسمانی هستن

معاد جسمانی هستند و پافشاري بر آن دارند چنین برداشتی از معاد جسمانی نداشته اند.

بحث معاد جسمانی از همـه  نظریه مرحوم صدرا مورد نقد و بررسی دانشمندان قرار گرفت. ناقدان صدرا در 

هستند. محدثان، متکلمان، حتی فیلسوفان.آن هم فیلسوفانی کـه در مشـرب حکمـت    ي طوائف و گروه ها 

متعالیه رشد نموده اند. و ما به اختصار اقوال بعضی از مخالفان نظریه صدرا را می آوریم، آن هم افرادي کـه  

خود فیلسوف اند.

صدرا  را نمی پذیرد.مال اسماعیل خواجویی : ایشان در رساله اي به نام (( ثمرة الفؤاد)) نظریه ي.1

باقیۀ اما بال تعلّق کما هوزعم الفالسفۀ  او معه کما هو رأي المحققـین مـن المتکلمـین    -النفس-فتکون

بإذن مبدعها العنصریۀ قیامتها الکبري فتعود إلی أبدانها األولیۀ لکن بأبدان مثالیۀ مدة البرزخ إلی أن یقوم 

25و خالقها .

عنصري دارد، نه معاد جسمانی مثالی.ایشان تصریح به معاد جسمانی

سفار می نویسد، مخالفت خود را با معـاد صـدرا   م در تعلیقه اي که بر معاد کتاب اَمرحوم آقا علی حکی.2

نشان می دهد . این تعلیقه را به صورت یک رساله مستقل به نام (( سبیل الرشاد فـی إثبـات المعـاد ))    

تدوین نموده است. 

حوم آیت اهللا شیخ محمد حسین غروري اصفهانی:محقق اصولی سترگ، مر.3

ایشان هم رساله ي مختصري در بحث معاد دارند که نظریه ي صدرا را نمی پذیرند . الزم به ذکر اسـت  

عبارات مرحوم آقاي علی حکیم و مرحوم اصفهانی به جهت تفصیل ذکر نشد، ارجاع بـه آثـار ایشـان    

داده می شود .

.204:4.منتخبی از آثار حکماي الهی ایران 25



د تقی آملی (ره):مرحوم آیت اهللا شیخ محم.4

هذا غایۀ ما یمکن أن یقال فی هـذه الطریقـۀ ولکـن اإلنصـاف أنـه عـین انحصـار المعـاد بالروحـانی          

ذات الــنفس هــو ان صــورة لکــن بعبــارة أخفــی. فإنــه بعــد فــرض کــون شــیئیۀ الشــیء بصــورته و

محشـور هـو   النفسه. و ان المادة الدنیویـۀ لمکـان عـدم مـدخلیتها فـی قـوام الشـیء ال تحشـر و ان         

النفس، غایـۀ األمـر امـا مـع انشـائها لبـدن مثـالی قـائم بمـا قیامـاً صـدوریاً مجـرداً عـن المـاده و               

الشـمال أو أصـحاب الیمـین و امــا    لوازمهـا إالّ المقـدار کمـا فــی نفـوس المتوسـطین مـن أصــحاب       

مقـدس  بدون ذلک ایضاً کما فی المقربین. و لمعري ان هـذا غیـر مطـابق مـع مـا نطـق عنـه الشـرع ال        

فـی  و مالئکتـه و أنبیائـه و رسـله انـی أعتقـد      ـ علـی صـادعه السـالم و التحیـۀ ـ و أنـا أشـهد اهللا        

1368هذه الساعۀ و هی ساعۀ الثالث من یـوم األحـد الرابـع عشـر مـن شـهر شـعبان المعظـم سـنۀ          

ــد (ص)    ــه محم ــد ب ــک و اعتق ــرآن الکری ــه الق ــا نطــق ب ــاد الجســمانی بم ــر المع ــی أم ــۀ ف و األئم

اإلسـالمیۀ و ال أنکـر مـن قـدرة     اطبقـت األمـۀ  ـ و علیـه ومین ـ صلوات اهللا علـیهم أجمعـین   المعص

26اهللا شیئاً.

آیت اهللا میرزا حسن آشتیانی (ره):. 5

ــتُ إنَّ ــی اسس ــور الّت ــذه الص ــیدتُ ه ــدها و ش ــتم قواع ــا و احکم ــوالً ألثباته ــتُم أص ــا و اتعب م م بنیانه

مکــن القیامــۀ الکبــري بوجــه أصــالً و إن أفــی المشــحورتقریبهــا، ال ینطبــق علــی أفکــارکم فــی 

ألن البـدن الـدنیوي إذا لـم    م البـرزخ... انطباقها فی ظاهر األمر علی القوالـب المثالیـۀ التـی فـی عـالَ     

ــه فکیــف یکــون المعــاد  عــین المقبــور... فإنکــار المعــاد یکــن محشــور بعــین صــورته و ال بمادت

یسـاعد العقـل السـلیم یخـالف نـص القـرآن بـل جمیـع         الجسمانی و عود األرواح إلی أجسام الـذي 
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األدیــان و انکــار لمــا هــو ضــروري اإلســالم ـ أعاذنــا اهللا تعــالی مــن زالّت األوهــام و تســویالت   

27الشیطان ـ

ــار مالصــدرا  6 ــین آث ــرین مدرس ــی: ایشــان از مبرّزت ــی قزوین ــت اهللا أبوالحســن رفیع ــاله هســتند . آی و در رس

نگاشته اند می نویسند:معاد مختصري که در بحث 

قول چهارم مذهب صدرا الحکمـا اسـت کـه مـی فرماینـد: نفـس بعـد از مفارقـت از بـدن عنصـري           

چـون قـوه ي خیـال در نفـس بعـد از مـوت بـاقی        همیشه خیال بـدن دنیـوي خـود را مـی نمایـد.     

و بـدن دنیـوي از نفـس صـادر مـی شـود.      است و همین که خیال بدن خـود را نمـود بـدنی مطـابق     

بـدنی کـه از قـدرت خیـال بـر اختـراع بـدن فـراهم شـده اسـت در معـاد محشـور             نفس با چنـین  

در حقیقـت در نـزد ایـن مـرد بـزرگ بـدن       او بـا همـین بـدن اسـت.     یا عقـاب  خواهد شد. و ثواب 

خروي به منزله ي سایه و پرتوي اسـت از نفـس، تـا نفـس کـه باشـد و ایـن بـدن چـه باشـد، یـا            اُ

به تفصیلی کـه در کتـب خـود بـا اصـول حکمیـه تقریـب و تقریـر فرمـوده          یا ظلمانی.نورانی است

کـه بـه طـور    است. لیکن در نزد این ضعیف، التزام به این قول بسـیار صـعب و دشـوار اسـت؛ زیـرا     

28قطع مخالف با ظواهر بسیاري از آیات و مباین با صریح اخبار معتبره است.

. مرحوم امام خمینی (ره):7

نفـس در نشـئه آخـرت، بـدنی معلـول و مخلـوق نفـس نیسـت. ... اگـر عبـارت           علی اي حال بدن 

آخوند مم این معنا باشد که نفس بـا فعالیـت بـدن خـودش را ایجـاد مـی کنـد از خطـاي لفظـی          وه
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بـر ایـن معنـا باشـند کـه درسـت نبـوده و بـه         رّصـ و فرضاً اگر آخوند مالصدرا و یا دیگران ماست.

29سبت به چنین فعالیتی (از سوي نفس) منکر هستیم.شدت مورد انکار ماست و ما ن

. استاد آیت اهللا شهید مطهري (ره):8

بـرده انـد در داخـل خـود     ا امثال مالّصدرا گفته اند معاد جسمانی است. امـا همـه معـاد جسـمانی ر    

و عــالم ارواح، یعنــی گفتــه انــد ایــن خصــائص جســمانی در عــالم ارواح وجــود دارد... البتــه روح 

هم مشکل را حلّ نکرده اسـت، یعنـی مـا ایـن را بـا مجمـوع آیـات قـرآن نمـی تـوانیم           این مطلب

30تطبیق کنیم... ولی معاد قرآن را با این مطلب نمی توان توجیه کرد.

. آیت اهللا جعفر سبحانی:9

عقیده ي من این است کـه فیلسـوف مؤسـس، ایـن نظریـه اي را کـه در بـاب معـاد انتخـاب کـرده           

خـروي کـه کـاملتر از بـدن مثـالی اسـت ـ ایـن بـدن          روح به بدن مثالی ـ یا بـدن اُ یعنی تعلّق است، 

بازگشــت آن و برانگیختــه شــدن آن از قبــر بــه اســت کــه قــرآن کــریم » بــدن عنصــري«غیــر از 

31شهادت داده است.

آنچه به اختصار ذکـر شـد نـام تعـدادي از مخالفـان نظریـه صـدرا در بـاب معـاد جسـمانی بـود. افـرادي کـه در              

. عبـارات  برویت و دقّت نظـر آنـان در مباحـث فلسـفی و کالمـی جـاي هـیچ گونـه شـک و شـبهه اي نیسـت           خ

این بزرگان صریح و واضح در تبیین نظریه صدرا و نقد و ابطال آن بود.

محققـان و اندیشـمندان زیـادي در ایـن بحـث ناقـد صـدرا هسـتند کـه ذکـر نـام و نظـرات             البته قابل توجه است

آنها به طول می انجامد.

.88. معاد از دیدگاه امام خمینی: 29
.793:4. مجموع آثار 30
)231(به نقل از معاد جسمانی: 327. تذکرة األعیان: 31



ایــن بــود خالصــه نظریــه ي صــدرا و نظریــات ناقــدان ایشــان در معــاد جســمانی، قابــل توجــه اســت در ســایر 

حقیقـت جهـنّم و آالم آن و   تـب، حقیقـت بهشـت و نعـم آن،    تطـایر کُ بحـث صـراط، میـزان،   معـاد ماننـد  مباحث 

و ایـراد هسـت مـی بایسـت در رسـاله اي بـه تفصـیل نقـد و         بحث خلـود نظـرات جنـاب صـدرا قابـل بررسـی       

شود. در حوزه ي معارفی خراسـان نیـز عالّمـه سـترگ، جـامع معقـول و منقـول، آیـت اهللا شـیخ مجتبـی           بررسی 

ــی ــان  قزوین ــار ارزشمندش ــان در آث ــمند ایش ــل و اندیش ــاگردان فاض ــدرا  و ش ــه مالص ــد نظری ــل و نق ــه تحلی ب

پرداخته اند.

اندیشمند بـزرگ معاصـر، اسـتاد معـارف وحیـانی و مـدرس عـالی مقـام حضـرت آیـت اهللا سـید جعفـر سـیدان              

و تحلیـل و نقـد و بررسـی نظریـه مالصـدرا در بحـث       ضمن تدریس مباحث اعتقـادي مـورد اخـتالف بـه تبیـین     

معاد جسمانی پرداخته و نقدهاي متـین و دقیـق خـویش را بـه نظریـه صـدرا بـه طالبـان معـارف ارائـه داده انـد.            

در محـیط آکنـده از صـفا و محبـت بـه نقـد       جـواد آملـی   عالمانـه ي خـویش بـا اسـتاد    و همچنین در منـاظره 

مرحوم صدرا بیان داشتند.چه الزم بود در نقد و بررسی دیدگاهو آننظریه صدرا همت گماشتند 

در کتاب نیست.)مالصدرا با سر افرازي کامل و موجب عزت پیروان قرآن و عترت شد بیان داشتند.(

آیـت اهللا سـیدان  اسـتاد  در نقـد برداشـت هـا و نقـدهاي حضـرت      با عنوان ((صـراط مسـتقیم ))  چندي قبل کتابی

کـه در فرصـت دیگـري بـه تفصـیل بایـد پیرامـون آن سـخن         آمدمتعالیه به رشته ي تحریـر  بر بحث معاد حکمت 

گـی هـاي یـک نقـد متـین و عالمانـه       این اثر با آن که نویسنده زحمـت فـراوان متقبـل شـده امـا فاقـد ویژ      .گفت

ـ     است. الزم به ذکر هسـت از همـین نویسـنده    کـه نشـریه   سـتار  ی ج، مقالـه اي در فصـل نامـه ي علمـی و فرهنگ

معـاد جسـمانی در کتـاب و سـنّت     «ي داخلی دانش پژوهان دفتـر تبلیغـات اسـالمی خراسـان هسـت بـا عنـوان       

در نقد آراء آیـت اهللا سـیدان چـاپ شـد، کـه آن مقالـه هـم داراي ابهامـات و مالحظـاتی مـی           »و حکمت متعالیه

ـ       و دراین اثر که پیش روي دارید به نقـد آن باشد. ه و متـین  دو نوشـته ي مـذکور بـه صـورت اختصـار امـا عالمان

و دقیق پرداخته شده،که بـراي نویسـندگان ایـن اثـر حجـج اإلسـالم سـید جـالل میزبـان و قـدرت اهللا رمضـانی            



وزیــن و علمــی را بــه طالبــان مطالعــه ایــن کتــاب(آرزوي موفقیــت داشــته و کمــال تشــکر و امتنــان را داریــم.

در کتاب نیست.)ارف قرآن و عترت سفارش کرده و بر آن تأکید فراوان داریم.صادق حق و حقیقت و مع

و الزم اسـت بـه همـه ي اندیشـمندان و     امید است این نقـدها مقدمـه ي رشـد و بـاروري مباحـث علمـی گـردد.       

محققان توصیه نمود که آداب و روش صحیح نقد علمـی را توجـه نماینـد و بـراي نیـل بـه ایـن هـدف بـه رسـاله           

مراجعه شود.» ما در گفتگوهاي علمیروش «ي آیت اهللا سیدان با عنوان 

بـه آثـار ارزشـمند معـارفی و     یادآوري این تذکر به محققان و پژوهشـگران مباحـث معـارفی ضـروري اسـت کـه       

اسـتاد  و آثـار حضـرت   » میـزان المطالـب  «، »تنبیهـات «، »بیـان الفرقـان  «، »کفایـۀ الموحـدین  «اعتقادي از قبیـل  

مباحـث مهـم آن ماننـد معـاد جسـمانی،      آیت اهللا سـید جعفـر سـیدان مراجعـه نماینـد؛ چـرا کـه در بحـث معـاد          

و نعـم آن، جهـنّم و   ر کتـب، حقیقـت وجـود بهشـت    کیفیت حشر ابـدان در آخـرت، بحـث صـراط، میـزان، تطـای      

ــوده اســت. خصوصــاً مرحــوم صــدرا آالم آن و خلــود مــورد اخــتالف ــین فیلســوفان و متکلمــین ب براســاس ب

قواعد حکمت متعالیه تفسیرهاي دارد که قابـل تأمـل و مالحظـه اسـت. نظـرات ایشـان در ایـن مباحـث تفـاوتی          

روایـی و ظـواهر آنهـا دارد کـه در جـاي خـود بایـد بـه تفصـیل          و مخالفتی روشن بـا نصـوص قرآنـی و    آشکار 

مورد توجه قرار گیرد.

و بررسـی قــرار  در ایـن اثـر بـه نمونـه اي از آن مباحــث یعنـی بحـث صـراط و معـاد جســمانی کـه مـورد نقـد           

. شده استگرفته، اشاره

موسسه ي پژوهشی مصباح الهدي

مشهد مقدس

ش1388



صراط مستقیم 

در مکتب وحی 
»صراط مستقیم«نقد بخشی از کتاب 



به کوشش: 

سید جالل میزبان

هــدمـمق

در مســئله معــاد و اعتقــاد بــه آن و نعمــت هــاي بهشــتی و رنــج هــاي جهنمــی و صــراط و میــزان و... در میــان

اما نگـرش هـا در تصـویر کیفیـت آن متفـاوت اسـت. آنچـه در ایـن نوشـتار درصـدد           32مسلمین اختالفی نیست،

تبیین آن هستیم، بررسی حقیقت صراط در قیامت است.

. خواجه نصیر الدین طوسی می گوید:32



آیا صراط در قیامت، همان حرکت نفس در جهت حق است و سیر إلی اهللا همان حرکت نفس است؟

دنیـا بـه سـبب اعمـال خـویش      آیا صراط در قیامت، همان خطّ مشـی و صـورت هـدایتی اسـت کـه شـخص در      

33به وجود می آورد؟

یا اینکه صراط پل و راهی است بـر دوزخ و مسـتقل از نفـس هـر فـرد، کـه انسـان هـا بـر روي آن حرکـت مـی            

کنند.

البتـه نــوع حرکـت و کیفیــت عبــور از آن و حتّـی تغییــرات و حــاالت گونـاگونی کــه بــراي صـراط بیــان شــده،      

مرتکب می گردد.وابسته به اعمالی است که هر فرد

» صـراط «در روایات بـه صـراحت و در آیـات بـه اشـاره ـ بـا کمـک روایـات ذیـل آنهـا ـ مطـالبی دربـاره ي               

ـ     از آن بگذرنـد، آمـده اسـت و اینکـه بـراي وصـول بـه        د یعنی پلی که بر روي دوزخ کشـیده شـده و همگـان بای

کـار، جـز بـراي نیکـان و پاکـان میسـر       ایـن  ـ یعنی بهشـت ـ بایـد از روي جهـنم گذشـت و      کانون رحمت الهی

نیست.

و گذرگاه را ندارند، و بی درنگ در دوزخ می افتند.افراد آلوده و ستمکار، قدرت عبور از این پل 

ب التصـدیق بهـا   ممکنـۀ، دلّ السـمع علـی ثبوتهـا فیجـ     تطـایر الکتـب)  (من المیـزان و الصـراط و الحسـاب و   و سائر السمعیات
).425(کشف المراد فی شرح تجرید اإلعتقاد، ص

مر بن محمد نسفی می گوید:ع
و البعث حق، و الوزن حق، کتاب حق، و السـؤال حـق، و الحـوض حـق، و الصـراط حـق، و الجنـۀ حـق، و النـار حـق، و همـا            

، تــألیف دکتــر عبــدالملک ســعدي 151نــی نعمیهــا (شــرح عقائــد اهــل ســنت، صمخلوقتــان اآلن باقیتــان، ال یفنیــان و ال یغ
[شرح النسیفه فی العقیدة اإلسالمیۀ]).

. توضیح و تبیین این نظریه و بیانات قائلین آن در مباحث بعدي خواهد آمد.33



در روایـات اسـالمی و بحـث هـاي مفسـران آمـده اسـت. توجـه بـه          در تفسیر حقیقت صـراط، سـخنان فراوانـی    

دل هاي افراد آماده دارد.در اثر تربیتی قابل توجهی آنها، افزون بر تبیین بخشی از مسائل معاد، 

»صـراط مسـتقیم نقـد مبـانی مکتـب تفکیـک...      «از آثاري که در تبیین صراط نگاشته شده، کتـابی اسـت بـه نـام     

بـر مبنـاي مالصـدرا پرداختـه و در ادامـه بـه نقـد برداشـت         » صـراط «که در قسـمتی از آن بـه تحلیـل حقیقـت     

ره، همت گماشته است.یکی از بزرگان در این با

آنچه در این نوشتار نگاشتیم، بررسی بخشی از کتاب نام برده، است که شامل مطالب ذیل می باشد:

بررسی حقیقت صراط از نگاه آیات و روایات..1

».صراط مستقیم«نقد استنباط مؤلف کتاب .2

یادآوري مبناي مالصدار در این بحث..3

تقریر فرمایش مالصدرا.در » صراط مستقیم«نقد و بررسی کتاب .4

ت کتـاب مــذکور طــوالنی گردیـده، کــه علّــت آن رعایــت   االزم بـه یــادآوري اســت کـه در مــواردي نقــل عبــار  

در نقل عبارات و تحمیلی نبودن برداشت ناقد از بیانات مؤلف است.امانت 

البته بررسی مطالب دیگر این کتاب را به زمانی دیگر موکول می نماییم.

باشـد و دینـداران پـاك نهـاد     » صـراط «آرزومند است این بررسـی گـامی در راسـتاي شـناخت صـحیح      نگارنده 

را سودمند افتد.

ضمن استقبال فراوان از نقدهاي عالمانـه اي کـه بـر ایـن نوشـته خواهـد شـد، از یکایـک آنـانی کـه نویسـنده را            

تعــال آرزوي توفیــق روز یــاري رســاندند، تشــکّر و سپاســگذاري مــی کــنم، خداونــد مدر جهــت ایــن پــژوهش 

به اسالم و مکتب اهل البیت (ع) را دارم.افزون و قبولی خدمات خادمین

سید جالل میزبان



1430جمادي الثانی 

صراط در لغت اصطالح

صراط، در لغت، گاهی به معناي طریق و راه آسان معنا شده است.

راطُ: الطریق الم34ستسهلراغب می گوید: الص

35هل.ریق السراط هو الطَّفروق اللغویه آمده است: الصدر 

، واژه ي صراط.»راغب االصفهانی«. مفردات غریب القرآن 34



ل اطالق می شود:گاهی صراط بر پ

راط: الطَّالصسرٌریق؛ و عند المسلمین جعلیممدود36م.جهنَّتنِم

37حیح.فی حدیث الصم، منعوتتن جهنَّعلی مممدودجسرٌنۀ ِاآلخرة، فهو عند أهل السو اما صراط 

صراط در آیاتحقیقت 

در این زمینه، برخی آیاتی را که می توان از آنها در این بحث استفاده نمود یادآور می شویم.

آیه ي اول

»إِنونکماإِلَّامهارِدکاَنَولىعکبارتْماحیقْضم *ىثمینَنُنَجاتَّقَواْالَّذوینَنَذَرماالظَّالیهافی38؛»جِث

تو امري است حتمی و قطعی! سپس آنها را و این، بر پروردگار همه شما (بی استثنا) وارد دوزخ می شوید

که پرهیزگار بوده اند رهائی می بخشیم و ستم گران را در حالی که به زانو درآمده اند، در آن وا می نهیم.

مفسران به دو معنا اشاره نموده اند: برخـی ورود را بـه معنـاي    در اینکه منظور از ورود در جهنم ـ در اینجا ـ چیست؟  

و برخی هر دو را متحمل می دانند.» داخل شدن«گرفته اند، و برخی به معناي » قرب و اشراف«

توضیح 

ـ در اصل ـ به معنی قصـد   واژهزیرا این39نیست؛» دخول«در اینجا به معناي »ورود«عده اي بر این عقیده اند که .1

(شتران را به آبشخور در 40»الماءاالبلَوردتأ«تعبیر می برند آب کردن است؛ لذا هنگامی که شتران را سوي آب 

آوردم) به کار می رود، قرآن مجید درباره ي موسی (ع) هنگامی که در کنار چاه آب شهر مدین رسید، می فرماید:

.126، شماره »ل العسکريابوهال«. معجم الفروق اللغویه 35
. اقرب الموارد، واژه صرط. 36
.174. ص5. تاج العروس، ج37
.72-71) آیه ي 19. سوره ي مریم (38



»اولَمدرواءنَمید41؛»م

هنگامی که موسی وارد آب مدین شد.

روشن است که موسی قدم ها را در داخل آب نگذاشت، بلکه بدین معناست که به آن منطقه رسید به دلیل ادامه ي آیـه،  

که می فرماید:

»دجوهلَیۀًعنَأُمقُونَالنَّاسِمسیدجونومهِمونرَأَتَینْدانِاماقَالَتَذُودامکُمى لَاقَالَتَاخَطْبـقنَس تـىح

ردصیاءالرِّعونَاوخٌأَب42؛»23(کَبِیرٌشَی

دو زن را دیـد کـه   و در کنار آنان گروهی از مردم را در آنجا دید که چهارپایان خود را سیراب می کنند؛

کار شما چیست؟ (چـرا  «به آن دو گفت: شوند؛ موسی)مراقب گوسفندان خویشند (و به چاه نزدیک نمی 

ما آنها را آب نمی دهیم تا چوپانها همگـی خـارج شـوند؛ و    «خود را آب نمی دهید؟!) گفتند: گوسفندان

»پدر ما پیر کهنسالی است (و قادر بر این کارها نیست.)!

بودند.به آن نزدیکپیداست که مردم در شریعه داخل نمی شدند، بلکه 

. عالمه طباطبایی می فرماید:39
و إن «و الحق أنّ الورود ال یـدل علـی ازیـد مـن الحضـور و االشـراف عـن قصـد (علـی مـا یسـتفاد مـن کتـب اللغـه) فقولـه                

).98، ص14إنّما یدل علی القصد و الحضور و االشراف (المیزان، ج» هادوارِمنکم إالّ
تفتارانی در شرح المقاصد می گوید:

ـ  م یـرده األولـون و اآلخـرون، أدقّ مـن الشـعر و أحـد      علـی مـتن جهـنَّ   ممـدود الصراط جسـرٌ  ورد فـی  یف علـی مـا  مـن الس
 حیح، و ی ـ     الحدیث الصـ و إن مـنکم إالّ  «حـد النـار علـی مـا قـال تعـالی       المـراد بـورود کـل أ   وشـبه أن یکـون المـرور علیـه ه

).2/223(شرح المقاصد فی علم الکالم، » هادوارِ
».ورد«. مفردات الفاظ قرآن، ماده 40
.23) آیه ي 28. سوره ي قصص (41
. همان.42



آنانی که براین، مفهوم آیه ي شریفه این است که همه ي انسان ها نزدیک جهنم می آیند بی آنکه داخل آن شوند. البته بنا

اهل نجات باشند، سوي بهشت می روند و آنانی که اهل عذاب باشند در آتش افکنده می شوند.

ي یوسف مانعی ندارد که ورود در آیه ي مورد بحث، به قرب و نزدیکـی و اشـراف   سوره ي مبارکه19با توجه به آیه 

تفسیر شود. مشابه این معنا حدیثی است از امام صادق (ع) که می فرماید:

43، فهو الورود و لم یدخله؛اما تسمع الرجل یقول: وردنا ماء بنی فالن

ورود است این دیم (در کنار آن قرار گرفتیم)آیا نمی شنوي که کسی می گوید: ما وارد آب فالن طائفه ش

در حالی که داخل نشده است.

از این تعبیر روشن تر، حدیث کوتاهی است که قرطبی ـ طبق روایتی ـ از پیغمبر اکرم (ص) نقل می کند به این مضمون    

ایـن تعبیـر همـان پلـی بـر روي دوزخ      (ورود همان عبور بر روي صراط است).44که فرمود: الورود الممرّ علی الصراط

45است، که همه باید از آن بگذرند.

.20، ص3؛ تفسیر برهان، ج52، ص2. تفسیر قمی، ج43
الحکـم عـن الحسـین    ا محمد بن أحمـد (أحمـد بـن محمـد خ ل) بـن عیسـی عـن علـی بـن         أخبرنا أحمد بن إدریس قال حدثن

ـ «بن أبی العالء عن أبی عبداهللا (ع) فی قوله:  نکم إالّ وارِو إن مقـال: امـا تسـمع الرجـل یقـول: وردنـا مـاء بنـی فـالن و          » هـا د
لملتقطـه فـی تفسـیر اآلیـات القرآنیـۀ،      لم یدخله؟! محقق خواجـوئی از ایـن روایـت ، بـه صـحیحه تعبیـر کـرده اسـت (الـدرر ا         

).147ص 
.135، ص11. تفسیر قرطبی، ج44
مراجعه نمائید:.براي آگاهی بیشتر درباره ي این احتمال براي معناي ورود و ترجیح آن بر احتمال دیگر، به تفاسیر ذیل45

.143، ص7الف) التبیان فی تفسیر القرآن، محمد بن حسن طوسی، ج
.456، ص3الی االذهان، سید محمد حسینی شیرازي، جب) تقریب القرآن 

.315، ص1ج) ارشاد االذهان فی تفسیر القرآن، محمد بن حبیب اهللا سبزواري نجفی، ج
.112تا 108، ص3د) تفسیر روح الجنان و روح الجنان، ج

به معناي اشراف است.» ورود«بر اینکه هـ) در تفسیر  مجمع البیان روایتی آمده که با توجه به دو قرینه، می تواند مؤیدي باشد
در آیـه بـر دو احتمـال اسـت بـراي احتمـال اول (قصـد و اشـراف) بـه راوي (همـین روایـت            » ورود«اول: مصنف پس از آنکه اشـاره مـی کنـد    

ابن مسعود) اشاره می کند.



منتها 46و همه انسان ها واقعاً داخل دوزخ می شونددر اینجا به معناي دخول است» ورود«که . و عده اي بر این عقیده 2

و مجرمـان  بـر کـافران  بر مؤمنان سرد و سالم خواهد بود همان گونه که آتش نمرود بر ابراهیم (ع) سرد و سالم شـد و 

این تفسیر، شواهدي از برخی از آیات و روایات موجود است:براي 48ـ47سوزنده و شعله ور خواهد بود.

49الف) آیات

١.»مقْدیهمقَوموۀِیمیالْقمهدرفَأَوالنَّاروبِئْسدالْوِرودرو50؛»الْم

چه ورودگاه بـدي بـراي   آنان را به آتش در می آورد، و [دوزخ]روز قیامت پیشاپیش قومش می رود و 

واردان است.

٢.»إِنَّکُماوونَمدبنتَعونِمداللَّهبصحنَّمهجاأَنتُمونَلَهارِدو*کاَنَلَوؤُلَاءۀًههالاءاموهدروکُـلٌّ و

51؛»خَلدونَفیها

است:دوم: متن روایت به گونه اي است که با روایات عبور از صراط تناسب دارد. روایت چنین 
قال السـدي سـألت مـرّة الهمـدانی عـن هـذه اآلیـۀ فحـدثنی ان عبـداهللا بـن مسـعود حـدثهم عـن رسـول اهللا (ص) قـال: یـرد                 

ر الـریح، ثـم کحضـر الفـرس،       ثـم کالراکـب، ثـم کشـد الرجـل،      الناس النار، ثم یصدرون بأعمالهم؛ فاولهم کلمع البرق، ثـم کمـ
).   812، ص6ثم کمیشه (مجمع البیان، ج

.118، ص13؛ تفسیر نمونه، ج812، ص 6مع البیان،ج. مج46
ایــن گونــه آمــده اســت و قیــل: ان الفائــده » 812، ص1تفســیر مجمــع البیــان، ج«.دربــاره ي انگیــزه ي دخــول مــؤمنین در آتــش دوزخ در 47

ـ      تـی ی اهللا تعالی ال یـدخل أحـداٌ الجنـۀ ح   فی ذلک ما روي فی بعض األخبار: انّ  ن العـذاب، لـیعلم تمـام فضـل اهللا     طلعـه علـی النـار و مـا فیهـا م
ـ علیه و کمال لطفه و احسانه إلیه، فیـزداد لـذلک فرحـا و سـروراً بالجنـۀ و نعیم      ا؛ و ال یـدخل أحـد النـار حتـی یطلعـه علـی الجنـۀ و مـا فیهـا          ه

الجنۀ و نعیمها.ادة عقوبۀ له حسرة علی ما فاته منمن أنواع النعیم و الثواب، لیکون ذلک زی
.یلی بر مسئله ي صراط نخواهد بودسیر را انتخاب کنیم آیه دل. اگر این تف48

. البته در داللت کلمه ورود در این آیات بر معناي دخـول، نیـز بـین مفسـرین اخـتالف اسـت. بـه عنـوان نمونـه بنگریـد بـه: تفسـیر المیـزان،              49
.92-98، ص 14ج

.98) آیه 11. سوره ي هود (50
.99-98) آیه 21. سوره ي انبیاء (51



در آن وارد خواهیـد شـد. اگـر اینهـا     شما و آنچه را که غیر از خدا می پرستید، هیزم دوزخید! شـما  

که جملگی در آن ماندگارند.آنحال بودند در آن وارد نمی شدند، وخدایانی [واقعی]

ب) روایات

1یدخلونها جمیعـاً  «و  قال آخرون: »ال یدخلها مؤمنٌ: «. عن أبی سمیه قال: اختلفنا فی الورود؛ فقال قوم

ه، فأومی بن عبداهللا فسألتُفلقیت جابر»ینجی اهللا الّذین اتّقواثمنَذُیه إلی اُبإصبعتا إن لم أکـن یه و قال: صم

(ص) رسول اهللاسمعتیدخلها؛ فتکـون علـی المـؤمنین    یو ال فاجر حتَّبقی برٌّخول، ال ییقول: الورود الد

ینجی اهللا الّذین م ـ ضجیجاً من بردها، ثم حتّی ان للنّار ـ أو قال لجهنَّ برداً و سالماً (کما کانت فی إبراهیم)

52اتّقوا و یذر الظالمین فیها جثیاً؛

ـ "ورود"از ابی سمیه، روایت شده که گفت: ما در معناي کلمه  ؤمن داخـل  اختالف کردیم، بعضی گفتند: م

، آن گاه خدا پرهیزگاران را نجات مـی دهـد، تـا    داخل می شوندآتش نمی شود، بعضی دیگر گفتند: همه 

خـود اشـاره بـه دو گـوش     ؟ با دو انگشترسیدم، پرسیدم شما چه می گوییدآنکه من به جابر بن عبداهللا 

: خود کرد و گفت: هر دو کر شوند اگر این را که می گویم از رسول خدا نشنیده باشم، شنیدم که می فرمود

ورود همان دخول است، هیچ نیکوکار و فاجري نیست مگر آنکه داخل جهنم می شود، چیزي که هسـت  

م شـد، حتـی   براي ابراهیم برد و سـال می شود، آن طور که آتش"برد و سالم"همین جهنم براي مؤمنین 

؛ المیـزان،  257، ص8؛ کنـز الـدقائق و بحـر الغرائـب، ج    812، ص6؛ مجمـع البیـان فـی تفسـیر القـرآن، ج     354، ص 3. تفسیر نـور الثقلـین، ج  52
، در ذیل آیه شریفه.93، ص 14ج

یادآوري : مرحوم عالمه طباطبایی درباره این روایت دو نکته را متذکر می شوند :
این روایت به جهت مجهول بودن سندش، ضعیف است. -1
در برخی از نسخه هایی که روایت را متذکر شده اند، کلمه (( الورود، الدخول )) ذکر نشده است.-2



جهنم ـ از سردي خود به فریاد می آید، و خداوند کسانی را که تقوي پیشه کردند  آنکه آتش ـ و یا فرمود 

نجات داده و ظالمان را در حالی که به زانو در آمده اند در آن باقی می گذارد.

راد ابن رواحۀ الخروج إلی أرض مؤتۀ من الشام، زبیر قال: لما أال. اخرج أبونعیم فی الحلیۀ عن عروة بن 2

و الصبابۀ لکم و لکنی سمعت رسـول اهللا قـرأ   نیااما واهللا ما بی حب الدبکی فقال أتاه المسلمون یودعونه فَ

فقد علمت انی وارد النّـار و ال أدري کیـف   »قضیاًماً محتکی ربّلَها کان عدإالّ وارِو إن منکم«هذه اآلیه 

53الصدور بعد الورود؟!؛

: وقتی ابن رواحه خواست به سرزمین شام از عروة بن زبیر، روایت کرده که گفت"حلیۀ"ابونعیم در کتاب 

وداع کنند، او گریه کرد و گفت: متوجه باشید که به خدا سـوگند  آمدند او رابه جنگ موته برود، مسلمانها 

و لیکن گریه ام براي این است که از رسول خدا شنیدم که این محبتی به دنیا و عالقه اي به شما ندارم.من

و من فهمیدم که ناگزیر داخل آتش »ک حتماً مقضیاًها کان علی ربدإالّ وارِو إن منکم «آیه را می خواند: 

بیایم.می شوم، اما نمی دانم چطور بیرون 

را » ورود«پس از آن احتماالت در معناي کلمـه  »472، ص8تفسیر اطیب البیان، ج«طیب، در مرحوم سید عبدالحسین

بیان می کنند، می نویسد:

ولکن آنچه به نظر می رسد و اخبار بسیار داریم و از ضروریات دین است مسئله صراط است، کـه جسـر   

گذشتن ط ورود در جهنم است و . ورود در این صراجهنم است و باید اهل بهشت از این صراط عبور کنند

».هادکم أالّ وارِو إن من«از آن نجات است و 

یک قسمت سراشیب، و یـک قسـمت مسـاوي، و یـک     و در اخبار هم داریم که صراط سه قسمت است: 

و در قسمت باال نجات پیدا می کند؛ و این قسمت سر باال؛ و البته در قسمت سراشیب وارد جهنم می شود 

ذیل آیه شریفه.194، ص14؛ المیزان، ج282، ص4. الدار المنثور، ج٥٣



) سؤال قنطره ي اول (که اول صراط استهر قنطره سؤال از امري می کنند.رقنطره دارد و دصراط، هفت 

ـ که آخر صراط است ـ سؤال از مظالم.از ایمان تا  قنطره ي آخر

آیه ي دوم

54؛» لَبِالْمرْصادربکإِنَّ«

مسلماً پروردگار تو در کمین گاه است.

گویند.» کمین گاه«براي مراقبت از چیزي است. در فارسی به معناي آمادگی» دصر«مرصاد از 

در اینکه منظور از مرصاد ـ در اینجا ـ چیست؟ دو نظریه است:

، 20گردن کشان در این دنیا است. به موقع آنها را در هم می کوبد به تعبیر صاحب المیزان (جلـد  در کمینِخداوند یک: 

اعمال بندگان خویش است. زمانی که طغیان و فساد را از حد بگذراننـد، آنهـا را بـه سـخت     خداوند مراقب«)278ص

».ترین عذاب ها مجازات می کند

صورت، در آیه اشاره اي به مسئله صراط نیست.در این

در حدیثی از امام صادق (ع) می خوانیم که فرمود:دو:

55بمظلمۀ؛بد وزها عجراط ال یعلی الصقنطرةالمرصاد

مرصاد پلی است بر صراط، کسی که حق مظلومی بر گردنش باشد از آن نخواهد گذشت.

و در حدیثی دیگر از امام باقر (ع) می خوانیم:

.14) آیه 89. سوره ي فجر (54
.64، ص8؛ بحاراألنوار، ج458، ص4ج؛ تفسیر برهان،331، ص2. کافی، ج55



أَخْبرَنـی فَقَالَصاللَّهرسولُذَلکعنْسئلَبِجهنَّمیومئذءجِیوالْآیۀُهذهنَزَلَتلَماقَالَعجعفَرٍأَبِیعنْ

ینُالرُّوحأَنَّالْأَملَااللَّهإِلَهرُهإِذَاغَیعمینَجلالْأَورِینَوأَتَىالْآخنَّمهبِجتُقَادامٍبِأَلْفامٍبِکُلِّأَخَذَزِمزِم...ثُم

وضَعایهلَیرَاطٌعقُّصنْأَدمدحفیالسهلَیثَلَاثُعو النَّر...قَنَاطاسلَعی الص56... ؛راط

روح زل شد از پیامبر اکرم درباره آن سؤال شد، حضـرت فرمـود:  نا»مجهنََّبِیومئذوجیء«آن گاه که آیه 

االمین به من خبر داده است آن گاه خداي متعال که معبودي جز او نیست، اولین و آخرین را جمع نمایـد،  

جهنم را می آورد... سپس صراطی بر او نهاده می شود که از تیزي شمشیر باریک تـر اسـت، بـر آن سـه     

... .و مردم بر روي صراط [مختلفند]موقف قرار گرفته...

صراط بـر  استفاده می شود که آیه مزبور ناظر به قیامت و پل صراط است؛ چرا که سخن از قرار دادن از این دو حدیث، 

البته هیچ مانعی ندارد که آیه ناظر به هر دو نظریه داشتن مردم بر روي آن به جهت بازخواست است.روي جهنم و نگاه

ـ در کنار صراط ـ است.جهان دیگر باشد؛ یعنی خدا در کمین گاه طغیان گران هم در این جهان و هم در

در حدیثی نیز از ابن عباس آمده است که می گفت: بر جهنم هفت پل قرار دارد؛ نزد پل اول از ایمان سؤال می شود اگر 

به طور کامل ارائه دهد، به پل دوم می رود و در آنجا از نماز سؤال می شود. اگر به طور کامل ارائه دهد، بـه پـل   آن را

مـی رود و در آنجـا از روزه مـاه    چهـارم ، به پـل آن را ارائه دهدو در آنجا سؤال از زکات می شود. اگر رودسوم می

سؤال می شود. اگر آن را ارائه دهد، به پل پنجم می رود و در آنجا از حج و عمره سؤال می شـود. اگـر   مبارك رمضان 

حم سؤال می شود. اگر آن را ارائه دهد، به پل هفتم مـی رود  آنها را ارائه دهد، به پل ششم می رود و در آنجا از صله ر

57»إنّ ربک لبالمرصاد«او سؤال می کنند... و این است معنی سخن خداوند: و در آنجا از مظالم و حقوق بندگان از 

آیه ي سوم

به نقل از امالی صدوق.125، ص7؛ بحاراألنوار، ج65، ص8. تفسیر قمی، ج56
.64، ص 8؛ بحاراالنوار، ج352، ص 10. تفسیر مجمع البیان؛ ج57



»مویخُْزِىلَایالنَّبىِاللَّهینَونُواْالَّذامءهعممهىنُورعسینْیبیهِمدأَیوانهِِممقُولُونَبِأَینَایبرمنَالَنَاأَتْمنُور

رْولَنَااغْفإِنَّکلىکُلّعشىیرٌء58؛»قَد

آن روزي که خداوند پیامبر و اهل ایمان را رسوا و خوار نسازد، نور آنـان در پـیش رو و سـمت راسـت     

گویند:ایشان می رود! 

پروردگار، نورمان را به کمال رسان و ما را ببخشاي که تنها تو بر هر چیزي توانایی.

شریفه، می خوانیم:يحدیثی درباره ي تفسیر این آیه

أَبِـی بـنَ علـی یعـذِّب لَا)معهآمنُواالَّذینَو(محمداًاللَّهیعذِّبلَا)النَّبِیاللَّهیخْزِيالیوم(عباسٍابنِعنِ

یسعىنُورهمجعفَراًوحمزَةَوالْحسینَوالْحسنَوفَاطمۀَوطَالبٍ

أَیمـانهِم عنْیسعىو)أَیدیهِمبینَنُورهم(فَیسعىمرَّةًسبعینَالدنْیامثْلَفَاطمۀَولعلیالصرَاطعلَىءیضی

وماهونَهتَّبِعییضملُفَیأَهتیبدمحمورَةًآلُهملَىزعرَاطثْلَالصرْقِمالْبفالْخَاطثُممثْـلَ قَوالـرِّیحِ م ثُـم

مثْلَقَووِمدالْفَرَسِعیثُمضمیمثْلَقَوشْیِمالْمثُممثْلَقَووِمبثُمالْح ،مثْلَقَومفالزَّح.

ولُهعجیلَىاللَّهینَعنؤْمرِیضاًالْمعلَىوبِینَعذْنیقاًالْمقد.

60ـ59؛الصرَاطعلَىبِهنَجتَازحتَّى)نُورنالَناأَتْممربنایقُولُونَ(تَعالَىاللَّهقَالَ

، یعنی: خداوند حضرت محمد را عذاب نمی کنـد [و مقصـود   »آن روزي که خدا پیامبر را رسوا و خوار نسازد«][تفسیرِ

خداوند، علی بن أبی طالب و فاطمۀ و حسن و حسین و حمزة و جعفر (ع) را [این است که]» آورندگان به اوایمان «از]

ند هفتاد برابر دنیا می درخشد پـس نـور   اینان [پیش رویشان] می رود و براي علی و فاطمه (ع) بمانعذاب ننماید، نور

.8) آیه 66. سوره ي تحریم (58
.68، ص8؛ بحاراالنوار، ج429، ص 5القرآن، ج؛ البرهان فی تفسیر 7، ص2. مناقب آل ابی طالب (ابن شهر آشوب)، ج59

باشـد؛ زیـرا اینهـا از اخبـار غیبـی آینـده اسـت        » ابـن عبـاس  «. بسیار بعید به نظر می رسد که این بیـان و حـدیث سـابق اسـتنباط شخصـی      60
(ص) تلقی کنیم.که جز معصومین (ع) از آن آگاه نبودند. به همین دلیل بعید نیست که آن را به عنوان روایتی از رسول اهللا



آنان در پیش رو و سمت راست ایشان می رود و آنها از آن نور تبعیت می نمایند، پس اهل بیت و آل پیامبر (ع) همگی، 

مـی  اسب، و قومی دیگـر ماننـد راه رونـدگان   و دیگري بمثابه ي دویدنبرق آسا بگذرد، سپس قومی دیگر همچو باد

گذرند، و گروهی دیگر مثل چهار دست و پا، و دیگري چون خزندگان، عبور کنند.

را بر مؤمنین پهن، و بر گنهکاران باریک قرار دهد.» صراط«و خداوند 

[بـه  » صـراط «به سبب آن بر تاگردان د: پروردگارا نور ما را کامل نخداي متعال فرمود: اینان [در این حالت] می گوی

سالمت] بگذریم.

در این حدیث شریف، در آغاز اهل بیت محمد (ص) از روي صراط می گذرند و سپس نوبت عبـور بـه دیگـران مـی     

رسد.

آیه ي چهارم

»ومفُوهُمقُولُونَإِنهس61؛»م

اینان را بازداشت کنید، باید حساب رسی شوند.

بیان این است که انسان ها را ـ در قیامت ـ در مواقفی نگه می دارند تا نسبت به اعمال و اعتقـاداتی    آیه شریفه در مقام 

که در دنیا داشته اند بازخواست شوند.

بحث صراط مرتبط اسـت. چنـد   ماینکه از چه چیزهایی سؤال می کنند و این سؤاالت در چه موضعی اتفاق می افتد، به 

را روشن می سازد:روایت در ذیل آیه این سخن 

از پیامبر نقل شده که فرمود:.1

.24) آیه 37. سوره ي صافات (61



فیه و الیـۀ علـی بـن أبـی     ز علیه إالّ من معه جوازجلم ی،إذا کان یوم القیامۀ و نصب الصراط علی جهنّم

62یعنی عن والیۀ علی بن أبی طالب؛» مسُولُونَإِنهُمقفُوهمو«طالب و ذلک قوله تعالی: 

د، عبور نمی کند از آن مگـر کسـی کـه    دبر روي جهنم نصب گربرپا شود و پل (صراط)زمانی که قیامت 

. همین اسـت معنـاي قـول    اجازه نامه عبور را (که همان والیت علی بن ابی طالب (ع) است) داشته باشد

یعنی سؤال از والیت علی بن ابی طالب (ع).» مسُولُونَإِنهُمقفُوهمو«خداي متعال: 

رسول اهللا (ص) فرمود:.2

إِلَّـا اللَّـه خَلْـقِ منْأَحدیمرُّفَلَاسیفمنَّاواحدکُلِّبِیدالصرَاطعلَىععلیوأَنَاأَقفالْقیامۀِیومکَانَإِذَا

أَلْنَاهنْسۀِعلَایویلنْععکَانَفَمهعمشَیاءنْهامنَجوفَازنَاإِلَّاوضَرَبنُقَهعونَاهـی أَلْقَیالنَّـارِ ف تَلَـا ثُـمو

مفُوهقمؤُلُونَإِنَّهسمامرُونَاللَکُملْتَناصبمهموونَالْیملتَسس64ـ63؛»م

کدام شمشیري اسـت. پـس   صراط می ایستیم در حالی که در دست هردر روز قیامت من و علی بر روي 

اگر مقداري از آن را داشت عبور نمی کند احدي از خالیق مگر آنکه از والیت علی (ع) از او سؤال کنیم.

نجات می یابد، و گرنه گردنش را زده و او را در آتش می افکنیم، سپس حضرتش این آیه را تالوت نمود 

»ومفُوهقمؤُلُونَإِنَّهسما*مرُونَاللَکُملْ*تَناصبمهموونَالْیملتَسسم«

عن ابن عباس قال:.3

، ذیل آیه شریفه.594، ص4؛ البرهان فی تفسیر القرآن، ج290. امالی (شیخ طوسی) ص62
، ذیل آیه شریفه.124، ص 11به نقل از مصابح األنوار؛ تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب، ج273، ص 24. بحاراالنوار، ج63

ا ایـن منافـاتی              . یادآوري این نکته64 مناسب استکه هر چند کسانی کـه از والیـت اهـل البیـت (ع) محـروم انـد، گـردن آنـان زده مـی شـود امـ
ندارد با اینکه در جهنم دوبـاره بـه آنهـا حیـات داده شـود و آن گـاه مشـمول عـذاب الهـی گردنـد. همچنـان کـه در سـوره ي مبارکـه ي نسـاء                

آمده:56آیه ي 
وف بَِایاتنَـا رُواْکَفَالَّذینَإِنَّ« سـ یهِمل ا نُصـا نَـار کلَُّمـ تج م نَضـهلُـودج ملْنَاهد ا بـلُـودا ج ذُوقُواْ غَیرَْهـ یـل ذَاب إِنَّالْعـ ه کـاَنَ اللـَّ

وستشـان  به زودي کسانی را که به آیـات مـا کفـر ورزیـده انـد، در آتشـی [سـوزان] در آوریـم کـه هـر چنـد پ           »: حکیماعزِیزًا
د. آري، خداوند تواناي حکیم است.نبریان گردد، پوست هاي دیگري بر جایش نهیم تا عذاب را بچش



یـا یقُولُوالثَّمانَالْجِنَانَیزَخْرِفأَنْرِضْوانَأَمرَوالسبعالنِّیرَانَیسعرَأَنْمالکاًاللَّهأَمرَالْقیامۀِیومکَانَإِذَا

هـذه یسـأَلُونَ ... رقَنَاطسبعالصرَاطعلَىیعقَدأَنْتَعالَىاللَّهیأْمرُثُم... جهنَّممتْنِعلَىالصرَاطَمدمیکَائیلُ

...(ص)محمدبیتأَهلِحبو(ع)الْمؤْمنینَأَمیرِولَایۀِعنْالْأُولَىالْقَنْطَرَةِعلَىرِجالَهمونساءهمالْأُمۀَ

راطفمن أتی بشیء من ذلک جاز علی الصنکالبرق الخاطف، و مب و ذلک قولـه تعـالی:   ذِّلم یأت ع»و

مفُوهقمؤُلُونَإِنَّهس65... .»م

ابن عباس می گوید:

را شـعله ور نمایـد و بـه    می فرماید تا آتشهاي هفتگانـه  چون روز قیامت فرا رسد، خداوند به مالک امر 

روي ببندد و می فرماید: اي میکائیل صـراط را بـر   رضوان دستور می دهد تا بهشتهاي هشتگانه را آذین

در جهنم بکش... سپس خداوند امر می کند که بر صراط هفت موقف نهاده شود... زنان و مردان این امـت  

پس آنکه مقداري ال می شوند...ؤپیامبر (ع) سقنطره ي اول از والیت امیرالمؤمنین (ع) و محبت اهل بیت

و«از آن را بیاورد، از صراط همچون برق، گذر کند؛ و آنکه نیاورد عذاب شود، و این است قول خداونـد  

مفُوهقمؤُلُونَإِنَّهساینان را بازداشت کنید، باید حساب رسی شوند.»م

توقف گاه هایی بر روي آن می باشد که بر روي جهنم است و اینکهدر این حدیث، سخن از کشاندن صراط و نصب آن 

انسان براي رسیدن به بهشت باید از آنها نیز بگذرد.

ي پنجمآیه

66؛»الْمستَقیمالصرَاطَاهدنَا«

؛ تفســیر 516، ص4، البرهــان فــی تفســیر القــرآن، ج110، ص7؛ بحــاراالنوار، ج153، ص2. مناقــب آل ابــی طالــب (ابــن شــهر آشــوب)، ج65
، ذیــل خطبــه: و اعلمــوا أنّ مجــازکم علــی 16-13، ص6فــی شــرح نهـج البالغــه، ج ، منهــاج البراعــۀ 121، ص11کنزالـدقائق و بحرالغرائــب، ج 

الصراط.
.6) آیه 1. سوره فاتحه (66



خدایا ما را به راه راست هدایت فرما.

مناسبت بحث از معناي صـراط، احادیـث مربـوط بـه     بسیاري از مفسرین در کتب تفسیري خویش در ذیل این آیه، به 

اوصاف صراط قیامت و نحوه ي عبور از آن را متذکر شده اند:

حضرتش فرمود:ل بن عمر درباره ي صراط از امام صادق (ع) سؤال کرد.مفض.1

ورِفَۀِإِلَىالطَّرِیقُهعمزَّاللَّهعلَّوجاومرَاطَانِهرَاطٌصیصافنْیالدرَاطٌویصرَةِفاالْآخرَاطُفَأَميالصالَّذ

جِسـرُ هـو الَّـذي الصـرَاط علَىمرَّبِهداهاقْتَدىوالدنْیافیعرَفَهمنْالطَّاعۀُالْمفْرُوضالْإِمامفَهوالدنْیافی

نَّمهیجرَةِفالْآخنْوملَمرِفْهعییافنْیالدلَّتزهمنِقَدعرَاطیالصرَةِفىالْآخیفَتَرَدنَارِفنَّمه67؛ج

است: صراطی در دنیا و صراطی در آخرت. امـا  صراط همان طریق سوي معرفت الهی است که بر دو نوع

دنیا همان امامی است که اطاعتش واجب است، و کسی کـه او را در دنیـا بشناسـد و اقتـدا بـه      رصراط د

بر روي صراطی که پلی است بر روي جهنم؛ و کسـی کـه او را نشناسـد قـدم     هدایتش کند، عبور می کند

هایش بر روي صراط آخرت سست می شود و در آتش جهنم سقوط می کند.

بن غیاث گوید: امام صادق (ع) صراط را این گونه توصیف نمودند:حفص.2

نَۀٍأَلْفسودعصونَۀٍأَلْفوطٌسبهونَۀٍأَلْفالسد68؛ح

هزار سال در سرباالیی و هزار سال در سرپایینی و هزار سال راه بی فراز نشیب (بیابان).

عن سعدان بن مسلم عن أبی عبداهللا قال:.3

یمـر منمنهموالبرقمثلعلیهیمرمنفمنهمالسیفمنأحدوالشعرمنأدقهوفقالالصراطعنسألته

متعلقـا علیـه یمـر منمنهموحبواعلیهیمرمنمنهموماشیاعلیهیمرمنمنهموالفرسعدومثلعلیه

69.شیئامنهتتركوشیئامنهالنارفتأخذ

.21، ص1؛ نور الثقلین، ج66، ص8؛ بحاراالنوار، ج32. معانی األخبار، ص67
.52، ص82، بحاراالنوار، ج29، ص1. تفسیر قمی، ج68



الفاتحه مانند این عبارت این گونه آمده است:در کتابی به نام تفسیر 

صراط جسمانی در آن جهان روحـانی (بـر وجهـی کـه از شـارع رسـیده و در اخبـار مـذکور گردیـده         

بـر انـواع   ) راهی است بر باالي دوزخ از موي باریک تر و از شمشیر تیزتر و مـرور خالئـق بـر آن پـل     

چون باد عاصف و گروهی چون اسـبان دونـده، و   خاطف گذرند، و برخی مختلف باشد؛ بعضی چون برق

70فه اي چون پیادگان رونده و زمره اي افتان و خیزان، و فرقه ي مانده و حیران.ئطا

آیه ي ششم

»إِنَّونَّمهجمهدعوینَلَمعم71؛» أَج

همه شان دوزخ است.هو البته وعده گا

روایت شده که درباره این آیه فرمود:از ابی جارود از ابی جعفر (ع) در تفسیر قمی 

72وم... ؛قسمزءم جنهباب ملکلِّراط، و أما لها سبعۀ أبوابٍوفهم علی الصقُوفَ

بازداشت مردمان بر صراط است، و بدانید که جهنم هفت در دارد و هر دري از آن ویژه گروه خاصـی (از  

خطاکاران) است.

بررسی حقیقت صراط در روایات

پس از مرگ (که عالمی است برتر و باال از این جهان)جهانو نسبت به حقایق مربوط به قیامت آگاهی تفصیلیگر چه 

گاهی اجمالی نسبت به آن نیست.آبراي اهل دنیا غیر ممکن است، ولی این امر مانع از 

. 157-156و صفحه ي 108، ص 1البرهان فی تفسیر القرآن، ج؛29، ص1. تفسیر القمی، ج69
. مؤلف: یکی از فضال بعد از عصر مالمحسن فیض کاشانی با تعلیق و تصحیح و مقدمه سید جالل الدین آشتیانی.70
.43) آیه 15. سوره ي حجر (71
.276، ص1. تفسیر قمی، ج72



بپردازیم. برخی از این روایـات در ذیـل   از این رو بجاست روایات مربوط به این بحث را متذکر شویم و به تحلیل آنها 

توجه به آنها سودمند می باشد.هآیات گذشته، ذکر شد. روایات بسیار دیگري نیز در این باب هست ک

:قالسانَعن.1

عـامٍ آلَـاف ثَلَاثَۀُطُولُهاکَئُوداًعقَبۀًالصرَاطفَوقَإِنَّ) الْعقَبۀَاقْتَحمفَلَا:(تَعالَىقَولهفی:صاللَّهرسولُقَالَ

امٍأَلْفوطٌعبهوامٍأَلْفعكشَووکسحوقَارِبعواتیحوامٍأَلْفعودعلُأَنَاصـنْ أَوم قْطَـعی لْـکت

ومحمـد إِلَّـا مشَقَّۀٍغَیرِفییقْطَعهالَاکَلَامٍبعدقَالَولبٍطَاأَبِیبنُعلیالْعقَبۀَتلْکیقْطَعمنْثَانیوالْعقَبۀَ

73علیهم السالم؛بیتهأَهلُ

نقل می کند که حضرتش فرمودند:» الْعقَبۀَاقْتَحمفَلَا«انس از رسول اهللا (ص) در تفسیر 

، و هـزار هزار سال سـرازیري هزار سال است؛صراط عقبه ي سختی است که طول آن سههمانا بر باالي 

سال آن راهی است که در آن راه خار و عقرب و مار وجود دارد، و هزار سال سرباالیی. من اولین کسـی  

بعـد از کلمـاتی   هستم که آن عقبه را می پیمایم، و دومین شخص علی بن ابی طالب اسـت؛ و حضـرتش   

را به راحتی می پیمایند.فرمودند: که تنها محمد و اهل بیتش آن عقبه

از علی (ع) نقل است که فرمود:.2

:أَقُولُوأَدعوالصرَاطعلَىواقفاًأَزالُفَلَا

برلِّمیستیعشویبحمارِيوأَنْصنْویملَّانیتَوارِفادنْی74...؛الد

شیعیان و دوسـت داران و یـاران   : پروردگارم، می گویمپیوسته بر صراط می ایستم و خدا را می خوانم و

آتش دوزخ سالمت دار... .فت، ازمرا و هر کسی که والیت مرا پذیر

: از پیامبر شنیدم که می فرمود:از امام باقر (ع) نقل شده که ابوذر گفت.3

.264، ص6؛ مستدرك سفینه البحار، ج66، ص8بحاراالنوار، ج؛ 6، ص2. مناقب آل ابی طالب (ابن شهر آشوب)، ج73
.69، ص8؛ بحاراالنوار، ج408. خصال، ص74



مـرَّ إِذَاوالْجنَّـۀِ إِلَـى نَفَـذَ للْأَمانَۀِالْمؤَديللرَّحمِالْوصولُمرَّفَإِذَاالْأَمانَۀُوالرَّحمالْقیامۀِیومالصرَاطحافَتَا

75؛النَّارفیالصرَاطُبِهتَکَفَّأَوعملٌمعهماینْفَعهلَمللرَّحمِالْقَطُوعللْأَمانَۀِالْخَائنُ

رحم و اداي امانـت کـرده   قرار گرفته اند. کسی که صله يروز قیامت در دو طرف صراط، رحم و امانت 

رحم کرده باشد، عملی برایش سودمند باشد، بگذرد و به بهشت درآید؛ و کسی که در امانت خیانت و قطع

نیست و صراط او را در آتش می اندازد.

عن جابر بن عبداهللا انصاري عن علی (ع) قال:.4

ۀُقَالَتمولِعفَاطرَسلاصاللَّهیتَاهنَأَبأَیأَلْقَاكمویفقوظَمِالْمالْأَعوموالِیوالْأَهومورالْفَزَعِی؟...الْأَکْب

76... .أُمتیسلِّمربأَقُولُقَائمأَنَاوالصرَاطعلَىالْقَینی:قَالَ

حضرت فاطمه (ع) و پیامبر اکرم (ص) را مالقات می کند، بر روي صراط بیـان  در این حدیث یکی از جایگاه هایی که 

شده است.

امام علی (ع) می فرماید:.5

و اعلموا أنّ مجازکم ع ...راط لی الصو ملقَزاه و أهاویلَدحضلَزـل77ه؛ه و تارات اهوال

وحشت و انواع مخاطرات است.از صراط است، گذرگاهی لغزنده و محل ترس و آگاه باشید عبور شما 

از امام باقر (ع) نقل شده:.6

...ثُموضَعایهلَیرَاطُ][ أي علی جهنَّمعقَّالصنَأَدرَةِمالشَّعودنَأَحمفیـا السهلَیرَ ثَلَـاثُ عـا :قَنَـاطفَأَم

78؛هغَیرإِلَهلَاالْعالَمینَربعدلُفَعلَیهاالثَّالثَۀُأَماوالصلَاةُفَعلَیهاثَانیهاأَماوالرَّحموالْأَمانَۀُفَعلَیهاواحدةٌ

. 68، ص19؛ وسائل الشیعه، ج68، ص8، باب صلۀ الرحم؛ بحار االنوار، ج153، ص 2. اصول کافی، ج75
.35، ص8؛ بحاراألنوار، ج350. امالی صدوق، ص76
.82خطبه . نهج البالغه (فیض االسالم)، 77
.65، ص8( با اندکی تفاوت)؛ بحاراألنوار، ج342؛ امالی صدوق، ص421، ص 2. تفسیر قمی، ج78



بر آن سه موقف نهـاده اسـت،   ،بر روي جهنم، صراطی باریکتر از مو و تیزتر از شمشیر قرار داده می شود

خداوند یگانه.آن امانت و رحم، و دوم نماز، و سوم عدل لیناو

عن النبی (ص) قال:.7

ق، الْخَلَائمعشَرَیا:عرْشهتَحتمنْربنَامنَادينَادىالْآخرِینَوالْأَولینَمنَالْخَلَائقَبعثَإِذَا...إنّ اهللا تعالی 

وعلـی ومحمدإِلَّاعنْهابصرَهغَضإِلَّاالْقیامۀِفیأَحدیبقَىلَاالصرَاطعلَىفَاطمۀُفَتَجوزغضّوا أبصارکم!

ممـدوداً مرْطُهـا بقیالْجنَّۀَدخَلَتفَإِذَاأَولَادهافَإِنَّهمأَولَادهممنْ] الطَّاهرُونَ[الطاهرینوالْحسینُوالْحسنُ

79....الْقیامۀعرَصاتفیطَرَفوالْجنَّۀِفیهیوبِیدهامنْهطَرَفالصرَاطعلَى

از پیامبر (ص) نقل شده که:

آن گاه که خالئق اولین و آخرین برانگیخته شوند، منادي از زیر عرش ندا کنـد کـه اي خالئـق، چشـمان     

تا حضرت فاطمه از روي صراط بگذرد. همگان چشمانشـان پـایین اسـت مگـر     اندازیدخود را به پایین

محمد (ص) و علی و حسن و حسین و اوالد طاهرینشان (ع).

و در ادامه حدیث پس از ورود حضرتش در بهشت، سخن از به جا ماندن چیزي بـر روي صـراط اسـت کـه مـردم بـا       

اعتصام و چنگ زدن به آن از آتش دوزخ نجات می یابند.

و به دنبال آن می فرماید:

رَىإِنَّهلَیموۀِیامیبِإِلَىالْقانجرَاطالصالَمیرٌعنَکَثلَاالنَّاسِمرِفعیمهددإِلَّاعالَىاللَّهتَعمـی کَانُواهبحم

الْجنَّـۀِ إِلَـى الْعبورِوالصرَاطسلُوكبینَوبینَهمحیطَانٌفَتَحولُالْآثَامِوالذُّنُوبِأَصحابمنْهمکَثیرٌوحمزَةَ

أَولیائیتَرَیانِقَدعطَالبٍأَبِیبنِلعلیوصاللَّهلرَسولِحمزَةُفَیقُولُفیهنَحنُماتَرَىقَدحمزَةُیافَیقُولُونَ

!بِییستَغیثُونَ

ــام العســکري (ع)، ص 79 ــل 434. تفســیر اإلم ــراهیم «ذی ــۀ اب ــل آی ــان مث ــا ک ، 8، مســتدرك ســفینه البحــار، ج68، ص 8؛ بحــاراالنوار، ج»م
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النَّارِمنَاستنْقَاذهموأَولیائهإِغَاثَۀِعلَىعمکأَعنْعلییااللَّهولیلعلیصاللَّهرسولُمحمدفَیقُولُ

 ...قُولُثُمیهائیلأَولینَوبحینَالْمکَانُواالَّذیلَهافنْیرُواالدبرُونَاعبعلَـى فَیع ـرَاطـینَ الصنینَ آممـالس قَـد

تانْزَاحمنْهالنِّیرَانُعوتدعبمنْهالُعوالْأَهونَورِدنَّۀَیینَالْجمرِینغَان80.ظَاف

درباره ي صراط در این قسمت، از چند منظر سخن گفته شده است:

وجود گروه کثیري از مردم در کنار آن.یک: 

دو: وجود مانعی بین مردم و عبور از صراط.

سه: دستور به عبور کردن از صراط و اینکه در هنگامه ي عبورشان به سالمت بگذرند.

عن رسول اهللا (ص):.8

وفیهایسرَحونَالْجِنَانِإِلَىقُبورِهممنْفَیطیرُونَأَجنحۀًأُمتیمنْلطَائفَۀٍتَعالَىاللَّهأَنْبتالْقیامۀِیومکَانَذَاإِ

لَهمفَتَقُولُشَاءواکَیفیتَنَعمونَ

؟الْحسابرأَیتُمهلْالْملَائکَۀُ

.حساباًرأَینَامافَیقُولُونَ

؟الصرَاطَجزْتُمهلْفَیقُولُونَ

.صرَاطاًرأَینَاماولُونَفَیقُ

؟جهنَّمرأَیتُمهلْفَیقُولُونَ

.شَیئاًرأَینَامافَیقُولُونَ

؟أَنْتُممنْأُمۀِمنْالْملَائکَۀُفَتَقُولُ

صمحمدأُمۀِمنْفَیقُولُونَ

81:... ؛فَیقُولُون

از رسول اهللا نقل است:

. همان.80
.100االنوار، ج ؛ بحار 82. مسکن الفواد، ص81



بـه  قیامت خداوند متعال براي گروهی از امتم بال هایی را می رویاند، سپس از قبورشان تا بهشتدر روز 

سپس آزادانه می گردند و هر گونه که بخواهند لذت می برند.کمک آن بال ها پرواز می کنند و در بهشت

مـی  م و بازیرا ندیدمی گویند: ما حسابمالئکه به اینان می گویند: آیا شما مورد محاسبه قرار گرفتید؟

می گویند: ما صراطی ندیدیم و... .ردید؟پرسند: آیا از روي صراط گذر ک

(ع)، از پدرانشان آورده اسـت کـه   در کتاب فضائل الشیعه شیخ صدوق (ره) به اسناد از سکونی، از امام صادق .9

پیامبر (ص) فرمود:

تُکُمماًأَثْبلَىقَدعرَاطالصکُماًأَشَدبلِحأَهیلتی82؛ب

استوارترینتان بر صراط، کسانی از شماست که محبت شان نسبت به اهل بیتم شدیدتر باشد.

عن أبی هریرة أن رسول اهللا (ص) قال:.10

؟الصرَاطعلَىتَجوزبِمامحمدیاأُبشِّرُك:فَقَالَعجبرَئیلُأَتَانی

نُوروعلیبِنُورِأُمتُکتَجوزواللَّهنُورِمنْنُوركوبِنُورِكعلییجوزواللَّهبِنُورِتَجوزقَالَبلَىقُلْتقَالَ

یلنْعمنُورِك

)نْوملِلَمعجیاللَّهفَمانُوراًلَهنْلَه84ـ 83)نُورٍم

(ص) می فرمایند:پیامبر اکرم 

جبرئیل به نزد من آمد و گفت: که آیا بشارت بدهم تو را که به کمک چه چیزي بر روي صراط گذر مـی  

می گذري، و علی (ع) به نور تو گذر می کند کـه  حضرت فرمودند: آري. جبرئیل گفت: به نور الهیکنی؟

کسـی کـه خداونـد    واز نور توسـت  از نور الهی است، و امتت گذر می کنند به کمک نور علی که آن نور 

براي او نور قرار ندهد، دیگري نوري ندارد.

.69، ص8؛ بحاراالنوار، ج5. فضائل الشیعه ص82
.40) آیه 24.سوره ي نور (83
).323، ص7(و جلد 69، ص8؛ بحاراالنوار، ج287. تفسیر فرات الکوفی، ص 84



پیامبر (ص) به علی (ع) فرمود:.11

ما ثبت حبلبِی قَک فت به قَلَّزَؤمن فَامرئ مدمثَراط إالّعلی الصـ تَب ـ أدخَ، حتّـی  مدت له قَ ـ اهللا بحهلَ ّک ب

85الجنّۀ؛

اي علی، حب (و دوستی) تو اگر در قلب انسان مؤمنی نفوذ کنـد و گـامی از او بـر صـراط بلغـزد، گـام       

یگرش استوار می ماند تا اینکه خدا به حب تو او را وارد بهشت می کند.د

امام سجاد (ع) می فرمایند:.12

فـی فَتَرَدىبِکتَزِلَّلَاأَنْفَانْظُرْالصرَاطعلَىتَقففَبِهِمالَکیحلُّلَاماإِلَىبِهِماتَمشیلَاأَنْرِجلَیکحقُّ

86؛رالنَّا

مـی ایسـتی!   حق پاهایت این است که با آنها سوي چیزي که برایت حالل نیست نروي؛ به آنها بر صراط 

بنگر تو را نلغزانند که در آتش سقوط کنی!

عبداهللا بن سالم) عن ابن عباس ـ رضی اهللا عنه ـ ... قال:(مسائل .13

؟الْکَافرِینَصفَۀُماوالْمؤْمنینَصفَۀُفَما

الْوجـوه فَمسـودونَ الْکَـافرُونَ أَماوالسجودوالْوضُوءأَثَرِمنْمحجلُونَفَغُرٌّالْمؤْمنُونَأَماسلَامٍابنَیاقَالَ

.الصرَاطإِلَىبِهِمفَیؤْتَى

؟الصرَاططُولُکَموقَالَ

.سنَۀٍأَلْف] ثَلَاثینَ[ثالثونمسیرَةُقَالَ

؟الصرَاطعلَىالْخَلَائقُتَمرُّکَیففَأَخْبِرْنیمحمدیاصدقْتقَالَ

الْملَائکَۀِنُوروالْعرْشِنُورِفَمنْالْمؤْمنینَنُوروالْمسلمینَنُورفَأَمانُوراًالْخَلَائقَاللَّهیکْسوسلَامٍابنَیاقَالَ

.الْجِبالِوالْأَرضِفَمنَالْکَافرُونَأَماو؛أَبداًنُورهمیطْفَأُفَلَاالْجنَّۀِنُورِوالْکُرْسینُورِمنْ

.679. األمالی (شیخ صدوق) ص 85
، ضــمن 172، ص15؛ وســائل الشــیعه، ج )3203(در چــاپ جدیــد، حــدیث 3214، ضــمن حــدیث 619، ص 2. مــن ال یحضــر الفقیــه، ج86
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.الصرَاطعلَىیجوزمنْأَولِعنْفَأَخْبِرْنیقَالَ

.الْمؤْمنُونَقَالَ

.ذَلکلیفَصفمحمدیاصدقْتقَالَ

علَـى الْکُفَّارتَرْکَبالْجنَّۀَأَولُهمبلَغَفَإِذَاعاماًعشْرِینَالصرَاطعلَىیجوزمنْالْمؤْمنینَفیسلَامٍابنَیاقَالَ

رَاطتَّىالصطُواإِذَاحسأَطْفَأَتَواللَّهمهنَنُورقَوب87... ؛نُوربِلَافَی

چیست و وصف کافران کدام؟ابن سالم پرسید: وصف مؤمنان

فرمود: یابن سالم، مؤمنان درخشان و روسفید بر اثر وضو و سجود، و کافران سیه رویند و آنها را بر کنـار  

صراط آرند.

ابن سالم پرسید: درازي صراط چه مقدار است؟

هزار سال.30فرمود:

خـدا  : یابن سالم،راست گفتی اي محمد، خبر ده مرا مردم چگونه بر صراط گذرند؟ فرمودابن سالم گفت:

بر خالئق نوري بپوشاند، نور مسلمانان و مؤمنان از نور عرش است، و نور فرشته ها از نور کرسی و نـور  

بهشت و هرگز خاموش نشود؛ و نور کافران از زمین و کوه ها است.

فرمود: مؤمنین. ابن سـالم گفـت:  شخص که از صراط گذرد کیانند؟ابن سالم پرسید: خبر ده مرا، نخست

سـال بـر   20یابن سالم، از مؤمنان کسانیند کـه تـا   راست گفتی اي محمد، آن را برایم وصف کن. فرمود:

گذرند و چون اولین گروهشان به بهشت رسند کافران روي صراط برایند تا چون به میان آن رسند صراط 

خدا نورشان را خاموش کند و بی نور مانند... .

عبور کنندگان مشخص شده اند.خالئق بر روي صراط است، آنگاه اولین و آخریندر این حدیث، سخن از عبور 

البته در این باب روایات بسیاري وجود دارد که براي تحقیق و دقت بیشتر به روایاتی که با عنوان هـاي ذیـل در منـابع    

می آیند، می توان مراجعه نمود.حدیثی

واز عبور از آن را بیان نموده اند.الف) روایاتی که موجبات ثبات قدم بر صراط و ج

.260، ص57. بحار األنوار، ج87



ی نمایند.مب) روایاتی که مواقف سؤال روي صراط را بیان 

ج) ادعیه اي که از ائمه هدي براي راحتی عبور از صراط بیان گردیده است.

و اختالف آنها در نحوه ي عبور از صراط است. د) روایاتی که تبیین کننده ي انواع مردم

ان اوصاف صراط پرداخته اند.روایتی که به بیهـ)

یالت خاصی است.که داراي تفصو) روایاتی که در منابع اهل سنت موجود است

جمع بندي و ارزیابی
اگر در این سخن ارزنده با دقت بنگریم، نکاتی استفاده می شود:

رسیدن به کانون رحمـت الهـی   قرائنی وجود دارد که از آنها به خوبی استفاده می شود که در قیامت، براي :نکته ي اول

از نفس انسان ها نمـی باشـد  و   این پل، منشأ باید از روي پلی که بر روي جهنم کشیده شده، عبور کرد.(یعنی بهشت)

تا هر کسی بر صراط خـویش گـام نهـد، (چنـان کـه      بین سالک و صراط اخروي برقرار نیستهیچ گونه اتّحاد حقیقی

بلکه حقیقت آن، مستقل از آدمیان می باشد که البته کردار آنان در کیفیت عبور 88اند)فترمالصدرا و تابعان وي بدان مع

بسیار تأثیر گذار است.

قرائن

براي عبور از صراط بیان شده ـ خواه به صورت مجمـوعی از روي آن بگذرنـد و    »جمع«الف) خطاباتی که به صورت 

 خود بگذرد، ایـن  خواه یک به یک ـ با اینکه تعابیر حاکی از صراط، مفرد می باشد و حال آنکه اگر هر کسی از صراط

به صورت جمع ذکر می گردید.نیز بایدواژه 

؛ خصوصاً گـاهی بـه   از نصب و وضع آن بر روي جهنم بیان کرده استب) روایاتی که عبور انسان ها را از صراط، پس

، نـه  توسط حضرت میکائیـل صـورت مـی گیـرد    روشن این گونه بیان شده که این عمل (نصب و وضع صراط)صورت

د انسان، صراط را نصب و آن گاه از صراط خویش بگذرد.خوآنکه

ــانی در ص ٨٨ ــن مب ــیل ای ــده ١١٩-١٠٦. تفص ــر ش ــتار ذک ــین نوش از ھم
است.



بر روي صراط را دارند که گاه پیامبر و علی (ع) بر روي آن ایستاده اند تا إذن حرکت از وقوف ج) تعابیري که حکایت

و گاه عده اي دیگر هستند تا اجازه ي حرکترا دهند و یا دعا براي عبور به سالمت می نمایند حرکت به بندگان صالح 

دیگـران  عد، عبور نماید، دیگر تجمشده ي وي باشبه آنها داده شود؛ و حال آنکه اگر هر شخصی از صراطی که ساخته 

بر روي آن معنا ندارد.

د) قرار گرفتن عقباتی بر روي صراط و اینکه اولین شخصی که آن عقبات و مواقف را طی مـی کنـد، پیـامبر (ص) مـی     

(ع) و آن گاه به دیگران اجازه ي حرکت داده می شود.باشد و سپس حضرت علی 

همراه یک دیگر است؛ مانند:م عبور به فهِعباراتی که مهـ)

 ...رُّإِنَّهملَىلَیعرَاطالصوهعشَرٌمیب89؛رٌکَث

 ...رُّونَوملَى[حملۀ القرآن]یعرَاطالصعماء90؛الْأَنْبِی

اینکه هر کسی بر روي صراط خود قدم گذارد، مناسبتی ندارد.أ نفس بودن صراط ونشَتمام این تعابیر با م

از ناحیه ي وحی، تحقّق حقیقت صراط بـه نفـوس انسـان هـا     به راستی چه اشکالی می داشت اگر در عبارات نقل شده 

ظریـه،  مالصدرا استفاده می شد؛ چرا که بحث اساسی ما با طراحان این ننسبت داده می شد؟! و از تعابیري مانند کلمات 

دینی چنین تعابیري نیامده پس چنین امري، واقعیت دینی و اگر در متونوحی استاستنباطی نبودن این مبنا از سخنان

به لحاظ تحلیل ذهنی سخنی قابل قبول باشد!.ندارد، هر چند ممکن است 

متفـاوت اسـت و آن   ،صراطی که در قیامت است با صراطی که انسان ها در دنیا آن را می پیمایند: حقیقتنکته ي دوم

در هدف و غایـت  نمود، اتحادرا بتوان بر هر دو اطالق وجه مشترکی که در هر دو وجود دارد و باعث گردیده این واژه 

خـرت) لغـت صـراط    بر هر دو (صراط دنیا و آینکه چون است که همان رساندن به کمال و هدایت حقیقی باشد؛ اما نه ا

.70، ص64؛ بحاراالنوار، ج99. مشکات األنوار، ص89
.244، ص4؛ مستدرك الوسائل، جلد 17، ص89؛ بحاراالنوار، ج39. جامع االخبار، ص90



رف اشـتراك  استنباط نمود، نیاز به ادله ي دیگري دارد و نمی توان از صوحدت در حقیقت را پس بتواناطالق گردیده

در اطالق، وحدت در حقیقت این دو امر را به دست آورد.

کـه همـان   که خود را با صـراط دنیـا منطبـق نمایـد،     آن کسی می تواند از صراط آخرت به سالمت عبور کند بنابراین، 

و باید دقـت نمـود کـه از    (تکالیف شرعی، پذیرش والیت معصومین (ع) و پیروي از دستوراتشان)دستورات الهی است

را نیز مبتنی بر وجـود و عمـل   صراط نیز وحدت و عینیت سالک با صراط استفاده نمی شود (اینکه تحقق اصلانطباق

عمل سالک، وجود دارد و آنچه که از سالک خواسـته شـده کـه    آن طریق صحیح قبل ازچرا که حقیقت م)سالک بدانی

باعث هدایتش می شود همراهی، هماهنگی و انطباق دادن عقائد و اعمال با آن صراط می باشد.

در برخی از روایات، همچون:اشکال:

حضرت رضا از امیرالمؤمنین (ع) نقل می کنند:الف:

بِطَاعـۀِ یسـلُکْه لَممنْالَّذياللَّهصرَاطُأَنَاطَرِیقُهمنْواللَّهصرَاطُمنْوسبِیلُهمنْواللَّهسبِیلُماتَدرونَأَ

اللَّهیهفوِيه91؛رالنَّاإِلَىبِه

که هر کس با منم آن صراط خدا ؟و صراط خدا و طریق او کیست؟آیا می دانید راه خدا چیست و کیست

پیماید، آن صراط او را در آتش می افکند.اطاعت خداوند آن را ن

ب: عن علی بن الحسین (ع):

92؛الْمستَقیمالصرَاطُنَحنُ

.116، ص94؛ بحاراالنوار، ج463. إقبال األعمال، ص91



فقط ما صراط مستقیم هستیم.

این بزرگواران  که آیا نفوسائمه هدي (ع) خود را به عنوان صراط حقیقی معرفی نموده اند. حال این سؤال مطرح است 

؟و یا اینکه عینیت با آن دارندنیز منطبق با صراط است

خداوند متعـال ذات و حقیقتشـان را معیـار    با فرض ثبوت عینیت و اتحاد نفوس اینان با حقیقت صراط (به اینکهپاسخ:

به دو نکته باید توجه نمود:هدایت قرار داده است)

احاطه ي وجودي ایشان نسـبت بـه صـراط اخـروي مـی      ي آناین اتحاد مربوط به صراط دنیوي است که نتیجهیک:

اینان، بندگان صالح اجازه ي عبور از صراط را می یابند وگرنه در جهنم سقوط می کنند.باشد؛ یعنی با اذن

این اتحاد ـ با دقّت در روایات ـ منحصر به ایشان می باشد و نمی توان از این مسـئله در اثبـات اتحـاد و عینیـت       دو:

یعنی هر نفوس انسان هاي دیگر با صراط، استفاده نمود، بلکه باید گفت راه هدایت، به این است که از آنان پیروي شود، 

ئیم در راه سعادت بیشتر گام نهاده ایم.امقدار خود را با آنان بیشتر منطبق و هماهنگ نم

و حقیقت صراط دسته اي از روایات به ظاهر، معنا و مصداق دیگري از صراط را یادآور شده اند کـه بـه   در باب مفهوم

:از آنها اشاره می شودبرخی 

. طریق به سوي معرفت پروردگار.1

93؛-لَّجوعزَّ-اللَّهمعرِفَۀِإِلَىالطَّرِیقُهوالصرَاطامام صادق (ع) می فرماید: 

امام مفترض الطاعه.. 2

94؛الْمستَقیمالصرَاطُنَحنُامام صادق (ع) می فرماید: و اهللا 

.12، ص24؛ بحاراالنوار، ج35. معانی األخبار، 92
.66، ص8؛ بحاراالنوار، ج21، ص1؛ تفسیر نور الثقلین، ج32. معانی األخبار، ص93
.21، ص1. تفسیر نور الثقلین، ج94



قسم به خدا، فقط ما صراط مستقیم هستیم.

(ع).. والیت و معرفت ائمه طاهرین3

علَـى نَحـنُ والنَّـاسِ إِلَىفَنَظَرَعلَیمتَّکئٌهووالْحرَامِالْمسجِد)ع(جعفَرٍأَبِیمعدخَلْت:قَالَالْفُضَیلِعنِ
انْظُرْفُضَیلُیادیناًیدینُونَلَاوحقّاًیعرِفُونَلَاالْجاهلیۀِفییطُوفُونَکَانَهکَذَافُضَیلُیا:فَقَالَشَیبۀَبنیبابِ
هِمینَإِلَیبکلَىمعهِموهجومنَهلَعنْاللَّهخُورٍخَلْقٍمسمینَبِهِمبکلَىمعهِموهجوتَلَاثُمهذـۀَ هـنْ أَ(الْآیفَم

تَلَـا ثُمالْأَوصیاءوععلیاًاللَّهویعنی)مستَقیمٍصراطعلىسوِیایمشیأَمنْأَهدىوجهِهعلىمکبایمشی
95؛...)سیئَتزلْفَۀًرأَوهفَلَما(الْآیۀَهذهع

و آن حضرت به من تکیه کرده بـود، و همـان   فضیل می گوید: با امام باقر (ع) به مسجدالحرام وارد شدیم
در زمان جاهلیت نیز مردم اي فضیل!و فرمود:گاه کرداب بنی شیبه بودیم حضرت به مردم نطور که در ب

آنها را خـوب  پایبندي به دین. اي فضیل!ف می کردند بی هیچ شناختی از حق یاهمین گونه کعبه را طوا
نگاه کن که چگونه بر چهره هاشان نگونسارند، نفرین خدا بر آنها باد که چه مردم مسـخره و نگونسـاري   

صراطعلىسوِیایمشیأَمنْأَهدىوجهِهعلىمکبایمشیفَمنْأَ«تالوت فرمود:سپس این آیه را ، و اند
رأَوهفَلَما(«؛ به خدا سوگند مفهوم آن علی (ع) و اوصیاست، و سپس این آیه را تالوت فرمود: »مستَقیمٍ

»...سیئَتزلْفَۀً

تفریط در آن نباشد.. راهی که هر گونه افراط و4

امیرالمؤمنین (ع) می فرماید:

مـن ءشـی إلـى یعـدل فلـم استقاموالتقصیرعنارتفعوالغلوعنقصرمافهوالدنیافیالمستقیمالصراط
96؛ۀالجنإلىالمؤمنینطریقفهواآلخرالطریقأماوالباطل

صراط مستقیم در دنیا آن روشی است که نه غلو و زیادي داشته باشند و نه کوتاهی نمایند، میانه رو باشند 
گر همان راه مؤمنین است بجانب بهشت.و گرایش بباطل نداشته باشند؛ اما طریق دی

.288، ص8. اصول کافی، ج95
.33. معانی األخبار، ص96



. راه روشن.5

امیرالمؤمنین (ع) می فرماید:

یسـلُک فَإِنَّـه صـالحاً عملًـا الدنْیافیعملَمنْالْواضحالطَّرِیقُفَذَلک)الْمستَقیمالصراطَاهدنَا(قَولُهأَماو
97؛الْجنَّۀإِلَىالصرَاطعلَى

دهد، در ، هر کس در دنیا عمل صالح انجامعبارت است از راه روشن)الْمستَقیمالصراطَاهدنَا(و اما قول خداوند متعال 
رهسپار می گردد.قیامت از آن راه به بهشت

و با پیغمبر اکرم (ص) و ائمه هدي (ع) از نظـر ایمـان   با دقت در این روایات، روشن می شود که بدون شک تا ارتباط 
از صراط ممکن نیست و در حقیقت پیروي از والیت اینان، همان راه روشنی است کـه اخالق و عمل برقرار نباشد عبور 

که در روایات عبـور از صـراط آخـرت، مشـکل     از هر گونه افراط و تفریطی بدور است. این نکته نیز قابل توجه است
شمرده شده است. در حدیثی از رسول خدا (ص) آمده است:

م جسراً أدقُّلی جهنَّإنّ ع99ـ98من السیف.من الشعر و أحد

.60، ص 10؛ بحاراالنوار، ج365، ص2ارشاد القلوب، ج. 97
، از کنز العمال.348، ص 5. میزان الحکمه، ج98
بـه باریـک تـر از مـو و تیـز تـر از شمشـیر توصـیف شـده          » صـراط «. آیت اهللا شیخ جعفـر سـبحانی، پـس از آنکـه مـی گویـد در روایـات        99

انـدازه ي ممکـن اسـت، گرچـه بـه حقیقـت صـراط (آن گونـه کـه هسـت، نمـی            بـه  » صـراط «است، می نگارد: کانون بحث، شـناخت حقیقـت   
توان دست یافت مگر آنکه حجاب ها کنار رود [و آدمی از عالم ماده و تن به درآید].

از این رو می گوییم: بی گمان، صراط دنیوي و اخروي، از وجوهی به هم ارتباط دارند:
نمی توان پیمود، صراط آخرت نیز چنین است.صراط دنیا را جز با هدایت و رهبري پیامبر-1
عمل به وظایفی که خداوند بر دوش انسان ها نهـاده، بـس دشـوار و بـه حرکـت در راهـی مـی مانـد کـه باریـک تـر از مـو و برنـده تـر از               -2

ماند.تیغ می باشد. کسی به رستگاري می رسد که در ایمان و عقیده ثابت قدم باشد و در مقام عمل و طاعت استوار ب
پیداست که رسیدن بـه ایـن مرحلـه، کـار آسـانی نیسـت. بسـیاري از انسـانها دچـار انحـراف اعتقـادي مـی شـوند و بنـده ي هـواي نفسـانی و                 

زیادي را می توان یافت که در اعمال و طاعت کاهلی می ورزند... .شیطان می گردند، و کسانِ
ي است، سخن گزافی نیست. پس اگر کسی قائل شد صراط اخروي، نمود همین صراط دنیو



با توجه به کلمات باال و این روایت، باید گفت که: صراط مستقیم و حقیقت والیت و عدالت در این دنیا 
و تیزتر از شمشیر؛ چرا که خط مستقیم خط باریکی بیش نیست و بقیـه  نیز چنین است. باریک تر از مو 

در چپ و راست است.هر چه هست خطوط انحرافی 

و اعمال صالح و والیـت  با این حال (همان گونه که قبالً نیز اشاره شد) گروهی با سرعت در سایه ایمان 
بنابراین، روایات در مقام داللت بر محوریت ائمه ي هـدي (ع)  پذیري از این جاده خطرناك می گذرند.

اسـتنباط کنـد، در   فلسفی و عرفانی ندارد. و کسـی کـه چنـین مفـاهیمی را    می باشد و ربطی به مفاهیم 
100مبانی خویش را تحمیل بر روایات نموده است.حقیقت

حقیقت صراط از نگاه علما

از مدارك وحیانی، کلماتی از بزرگان دین را یادآور می شویم:در تأیید این برداشت (پلی مستقل از نفوس انسان ها)

 می گویداإلعتقاداتشیخ صدوق در:
إِلَّامنْکُمإِنْو(جلوعزاهللاقالالخلقجمیعممرعلیهأنوجهنمجسرأنهوحقأنهالصراطفیاعتقادنا
).مقْضیاحتْماًربکعلىکانَوارِدها

ـ علىجوازاًاهللاأعطاهأطاعهموالدنیافیعرفهمفمناهللاحججاسمآخروجهفیراطالصوقال: راطالص
؛القیامۀیوممجهنَّجسرهوالذي

صدرالمتألهین در تبیین این عبارت، سخنی دارد که بـر اسـاس آن، بـاریکی صـراط، بـه سـلوك طریـق اصـالح عقـل نظـري بـاز مـی گـردد             -3
د بـاریکی و           تیـزي همـین صـراط دنیاسـت و     و تیزي صراط، به سلوك طریـق اصـالح عقـل عملـی؛ و بـاریکی و تیـزي صـراط آخـرت، تجسـ

ندیشه و عمل انسان در دنیا حقیقتی ندارد.جداي از ا
زلی را در مــی نوردنــد و بــه ایمــان و یقــین درجــاتی دارد و عمــل بــه وظــایف داراي مراتبــی اســت. مــردم در پیمــودن صــراط دنیــا منــا  -4

مـی کننـد،   خلـص انـد و انگیـزه شـان فقـط بـراي خداسـت، بعضـی در اندیشـه و عمـل، کوتـاهی           دست می یابنـد (بعضـی در کارهـا م   درجاتی 
دنیـاي آنهاسـت. بـه انـدازه ي کمـالی کـه انسـان        صـراط  بعضی مراتب بینابینی دارند) سرعت و کنـدي حرکـت مـردم در صـراط آخـرت، تـابع      

، 4در این نشـئه بـه دسـت مـی آورد، در صـراط آخـرت پایـدار مـی مانـد و قـدمش نمـی لغـزد (اإللهیـات علـی الکتـاب و السـنۀ و العقـل، ج                 
و اندکی تصرف و تلخیص).با ترجمه 272-269ص

، می آید.136-133. توضیح بیشتر این مطلب در ص 100



قَالَوصالنَّبِییلعا:علییلکَانَإِذَا،عموۀِیامیالْقدأَنَاأَقْعوأَنْتیلُورَئبلَىجعرَاطفَلَاالصوزجلَـى یع
رَاطنْإِلَّاالصمکَانَتهعةٌمرَاءبکتلَای102ـ101؛بِو

ـ اعتقاد ما درباره ي  و آن حق است [و وجود حقیقی عینـی خـارجی دارد]  » صراط«صراط این است که 
پلی است بر دوزخ که گذر همه ي خلق از آن می باشد.

خداي متعال می فرماید:
»إِنونکماإِلَّامهارِدکاَنَولىعکبارتْماحیقْض103؛»م

پروردگار است.ي و امضا شدههمه تان به دوزخ درآیید! این، حکم قطعی
د، خـدا  رَاسم حجت هاي الهی است؛ هر که آنان را در دنیا بشناسد و فرمان ب» صراط«در رویکرد دیگر، 

قیامت، پلی بر روي جهنّم است) به او می دهد.جواز عبور از صراط را (که در روز 
پیامبر (ص) به علی (ع) فرمود:

هیچ کس از آن نگـذرد  من (به همراه تو و جبرئیل) بر صراط نشینیم.فرا رسد،روز قیامت اي علی، چون
مگر اینکه امان نامه ي والیت تو را داشته باشد.

روي آن حرکت می کنند.از پلی بر روي دوزخ است که مردم » صراط«صدوق، تصریح می کند که در اینجا مرحوم 

:شیخ مفید در شرح کالم صدوق (ره) می گوید

واب [الثواب] و له سمی الوالء راطالصین صراطاً؛ ألنّه طریق إلی الصی الدفی اللّغۀ هو الطّریق فلذلک سم
ألمیرالمؤمنین و االئمه من ذریته (ع) صراطاً.

و من معناه قال أمیرالمؤمنین (ع): أنا صراط اهللا المستقیم و غرورته الوثقی الّتی ال انفصام لها؛

ک به طریق إلی اهللا سبحانه.سیعنی أنّ معرفته و التم

).23، حدیث100، ص23؛ و نیز جلد 71، حدیث (و ص66، ص8؛ بحاراالنوار، ج6؛ حدیث 36-35. معانی االخبار، ص101
.70. اإلعتقادات فی الدین اإلمامیه، ص102

.71) آیه 19. سوره ي مریم (103



یقف عن یمینـه  و قد جاء الخبر بأنّ الطّریق یوم القیامۀ إلی الجنّۀ کالجسر یمرّ به النّاس و هو الصراط الّذي 
ألقا فی جهنّم کـلّ کفّـار   «رسول اهللا (ص) و عن شماله أمیرالمؤمنین (ع) و یأتیهما النداء من قبل اهللا تعالی: 

104».عنید

ار.من علی بن أبی طالب (ع) من النّوم القیامۀ االّ من کان معه برائۀٌالخبر انّه ال یعبر الصراط یو جاء 

لکـافر  و جاء الخبر بانّ الصراط أدقّ من الشعرة و احد من السیف علی الکافر و المراد بذلک انّـه ال یثبـت  
و مخاوفها، فهـم یمشـون علیـه کالّـذي     القیامۀما یلحقهم من أهوال الصراط یوم القیامۀ من شدةقدم علی

یمشی علی الشّیء الّذي هو أدقّ من الشعرة أحد من السیف.

ط.الصراعلىعبورهفیالشدةمنالکافریلحقلمامضروبمثلهذاو

من أهوال النّـار. و قـد   الجنّۀ و طریق إلی النّار، یشرف العبد [یسیر] منه إلی الجنّۀ و یريإلی و هو طریق
ج فلهذا قال اهللا تعالی: یعب105،»و أنّ هذا صراطی مستقیماً«ر به عن الطّریق المعوز بین طریقه الّذي دعا فمی

اهدنا «من الدین و بین طریق الضالل؛ و قال تعالی فیما امر [به] عباده من الدعاء و تالوه القرآن إلی سلوکه 
علی أنّ [ما] سواه صراط غیر مستقیم.فدلّ 106»الصراط المستقیم

و صراط اهللا دین اهللا و صراط الشیطان طریق العصیان.

ـ ۀراط یوم القیامۀ هو الطّریق للسلوك إلی الجنَّناه هو الطّریق، و الصعلی ما بیو الصراط فی األصل ار، و النَّ
107مناه؛علی ما قد

صراط نامند ( چرا که راهـی اسـت سـوي صـواب) و     که دینصراط ـ در لغت ـ راه است. از این روست   
نامیده می شود.» صراط«والي امیرالمؤمنین و امامان از نسل آن حضرت (ع) 

به همین معناست سخن امیرالمؤمنین (ع) که فرمود:

.24آیه ) 50. سوره ي ق (104
154) آیه ي 6سوره ي انعام (. 105
.6) آیه 1سوره ي فاتحه (.106
71-70، ص 8؛ بحاراألنوار، ج111-108. تصحیح إعتقادات اإلمامیه، ص 107



و عروته الوثقی الّتی ال انفصام لها؛أنا صراط اهللا المستقیم

الهی که از هم نگسلد.منم صراط مستقیم خدا و دستگیره ي استوار 

این سخن بدان معناست که معرفت آن حضرت و تمسک به [والیت] او راه [قرب] به خداي سبحان است.

در خبر آمده است که در روز قیامت، راه به سوي بهشت، چون پلی است که مردم از آن عبور می کننـد و  
مـی  (ع)چپ آن امیرالمؤمنینآن همان صراطی است که در طرف راست آن رسول خدا (ص) و در سمت

ایستد، و از جانب خداي متعال به آن دو ندا می رسد که:

108؛»عنیدکَفَّارٍکلُجهنَّمفىِأَلْقیا«

را در جهنّم افکنید!هر ناسپاس ستیزه جو

و در حدیث می خوانیم:

(ع) براتـی از آتـش همـراهش    که از علی بن ابی طالـب  در روز قیامت بر صراط نمی گذرد مگر کسی «
».باشد

در خبر آمده است که:

بر تمقصود این است که هول و هراس، به شد» صراط بر کافر، از مو باریک تر و از شمشیر تیزتر است«
بر صراط چنان کافران سایه می افکند، به گونه اي که نمی تواند بر صراط قدم استواري نهد. حرکت کافر

چیزي قدم می گذارند  که باریک تر از مو و تیزتر از تیغ است.است که گویی بر 

بسیار دشوار [و ناممکن] می باشد.این ضرب المثل بدان جهت است که عبور کافر بر صراط، 

و از آنجـا  109می یابـد به بهشت اشراف سوي دوزخ دارد. بنده از صراط راهی به بهشت و راهی » صراط«
جاهاي هولناك دوزخ را می نگرد.

.24) آیه 50. سوره ي ق (108
(بنده حرکت می کند).» یسیر العبد«آمده است: » یسیر العبد«آمده است: » یشرف العبد«، به جاي 71، ص8. در بحاراالنوار، ج109



می شود. از این روست که خداي متعال می فرماید:» صراط«تعبیر به » راه کج«گاهی از 

»ىذَاهأَنَّوصرَِاطیمتَقس110؛»م

این [معارفی که گفته آمد] راه راست من است.

خداوند با این سخن، راهی را که به پیمودن آن فرا می خواند ـ کـه همـان دیـن الهـی اسـت ـ از طریـق         
متمایز می سازد.ضاللت،

:و نیز آنجا که خدا بندگان را به دعا و تالوت قرآن امر می کند، می فرماید [که درخواست کنند]

111؛» الْمستَقیمالصرَاطَاهدنَا«

است هدایت فرما.رخدایا، ما را به راه 

دیـن خداسـت، و   » صراط«و راهه است.ان می نماید که سواي راه خدا، کژدر این آموزه، خداي متعال بی
طریق عصیان و سرکشی.» صراط شیطان«

»صـراط «طریـق (راه) اسـت، و روز قیامـت    در اصل ماده (بر اساس آنچه بیان کـردیم) » صراط خدا«و 
پیمایش راهی است سوي بهشت و دوزخ.

:ابن میثم بحرانی، می گوید
و اعلم أنّ الصراط المود به فی القرآن الکریم حقٌّوعاإلیمان به و إن اختلف النّاس فی حقیقته.یجب

فـی غایـۀ   الجسمانی یقتضی أنّـه جسـم  و ظاهر الشّریعۀ و الّذي علیه جمهور المسلمین و من أثبت المعاد
علی جهنّم و هو طریق إلی الجنّۀ یجوزه من أخلص هللا؛ و من عصاه سلک عن جنبتیه و الحدة ممدودالدقّۀ 

112أحد أبواب جهنّم؛

.153) آیه 6. سوره ي انعام (110
.6) آیه ي 1. سوره ي فانحه (111
.240ص 11؛ نیز بنگرید به، شرح اصول کافی (مازندرانی)، ج 256، ص 2شرح نهج البالغه (ابن میثم)، ج . 112



مـردم در  وعده داده شده، حق است و ایمان به آن واجب (هر چنـد  که در قرآن کریم به آن بدان صراطی 
دارند).حقیقت آن اختالف 

و نظر جمهور مسلمانان و کسانی که قائل بـه معـاد جسـمانی انـد ایـن اسـت کـه        ظاهر [تعالیم] شریعت
جسمی است در نهایت باریکی و تیزي که آن را بر روي دوزخ کشیده اند.»صراط«

صراط، راهی به سوي بهشت است. هر که [در کارها و عبادات] براي خدا اخالص ورزد، از آن عبور مـی  
صراط به یکی از درهاي جهنم روانه می شود.د، از یکی از دو طرفبرَکند؛ و هر که خدا را فرمان نَ

یل طبرسی نوري، می نگارد:سید اسماع
ما ذکره (مالصدرا) من معنی الصراط فی اآلخرة، مخالف لمـا  لظواهر النصوص الواردة فی الباب و مخـالف

تعالی یضع علی فوق جهنم جسراًاهللان انَّاعتقد به الشیعه (میحبس العباد فیها و یسئلهم ممدوداً له عقبات
لوة و الرحم و االمانۀ و امثال ذلک).عن االمور التی سیجئ ذکرها من الص

  و الصراط ـ عند علماء الشیعه ـ جسمالبد للعبادعلی جهنم ممدود و الع یـان، ال  من المرور علیه، بـالحس
مجرد التخیل الذي یترائی فی النظر و الخیال (کما یظهر من کلماته فی األسفار و سایر کتبهم ـ فـی تحقیـق    

ذلک المقام ـ).
مسـتورةٌ عن األبصارالدار ـ کسایر امور االخرویۀ ـ غایبۀٌ  فی هذه ي الصراطُفهو اَ«فی األسفار: و قد قال

اب عن قلبک، تشاهده.بجو رفع الحعلی الحواس. فاذا انکشف الغطاء بالموت
الجنۀ؛ ه فی الموقف و آخره علی باب من ابوابلُمحسوس علی متن جهنم اوو یمد لک یوم القیامۀ کجسرٍ

ك و یعلم ک و بناؤُتُیعرف ذلک ممن یشاهده و یعرف انه صنعجسراً ممـدواً علـی   کان فی الدنیا انه حینئذ
بمثل ذلک فی مفاتیح الغیب.و قال ». متن جهنم طبیعتک

صراط فی الدنیا کما ذکرنا ان للصراط فی الـدنیا  ی معنی الصراط، هو احد المعانی للو الحاصل ان ما ذکره ف
فی دار الدنیا بما جعله اهللا تعالی صراطاً فیها یوجب نجاة العباد فی صراط اآلخرة ؛ و السلوكمعانی عدیدةً

صراط اآلخرة و انه یترائی فی نظر االنسان ممدود علی متن جهنم)، ال ان هذاهو بعینهال(اي الجسر الحسی 
ممدود علی نار الطبیعۀ.و یتخیل بانه جسرٌ

!فیها اال نار الطبیعۀلی ما یؤولونه، فلیس جهنم فی اآلخرة اال جهنم الطبیعۀ و لیس عفَ
فی الکتب ـ کما شرحنا لک ذکره مذاقهم، تأویل جمیع ذلک؛ کما انهم فی باب تطایرعنو ان کان ال یبعد

االنسـان، إلـی   تفتتطایر الکتب فی القیامۀ ان یللمون بمثل ذلک و یقولون بأن  معنا الفصول السابقۀ ـ یتک 



ـ   »تنُشـرَ الصحفإِذَاو«هو معنی قوله تعالی صفحۀ باطنه و حقیقۀ قلبه، و هذا ه . و المقصـود مجـرد التنب
قد فرغنا عن بطالن آرائهم فـی مسـئلۀ المعـاد ـ فـی      علی ما یقولون فی امثال تلک المقامات، و اال فنحن

آرائهـم ممـا یقولـون و    فال حاجۀ لنا الی التطویل و االطناب بنقـل کلمـاتهم و تَصـفُّحِ    –الکتاب ماتدمق
113؛ال مسرح للعقل فی خصوصیات المعاددون فی تأویل النصوص و ظواهر اآلیات و االخبار؛ مع انهیتعم

ین باب مالصدرا در معناي صراط ـ در آخرت ـ می آورد، برخالف ظواهر نصوصی است که در ا  را آنچه
خداي متعـال، پـل ممتـدي را روي    «هست و مخالف با مفهومی است که شیعه بدان معتقد است؛ به اینکه: 

می باشد و در آنهـا بنـدگان را نگـه مـی دارد و از     می گذارد که داراي گردنه ها [توقف گاه هایی]جهنم
».اموري مانند نماز، صله رحم، اداي امانت (و امثال آن) می پرسد

ـ  نزد علماي شیعه ـ جسمی کشیده شده بر روي جهنم است که باید به طور محسـوس و آشـکار،    صراط 
چنـان کـه از سـخنان    باشد که در نظر و خیال، جوالن کنـد لبندگان بر آن بگذرند، نه اینکه صرف تخی)

).اند ـ به نظر می رسدسفار و در دیگر کتاب ها ـ که به وارسی این عرصه پرداختهصدرا در اَ
صراط در این دنیا ـ مانند دیگر امور اخروي ـ از دیده ها نهـان و از حـواس     «سفار می گوید: صدرا در اَ

پنهان است. آن گاه که با مرگ پرده ها کنار رود و حجاب هاي قلب زدوده شود، آن را خواهی نگریست!
ــی محســوس   ــد پل ــت، مانن ــاز آ  و روز قیام ــه آغ ــی شــود ک ــت کشــیده م ــنم، برای ــتن جه ــر م ن در ب

آن بر یکی از درهاي بهشت؛ چیزهایی را که مشاهده می کنی، می شناسی و در مـی  است و آخر» موقف«
توست! و در آن هنگام آگاه مـی شـوي کـه آن ـ در دنیـا ـ پلـی        یابی که آنها ساخته و پرداخته ي خود

ده شده بر متن جهنم طبیعت تو بود!کشی
می آورد.مفاتیح الغیبصدرا، مثل این سخن را در 

ذکر می کند، یکی از معانی صـراط در دنیاسـت. صـراط در دنیـا معـانی      » صراط«ر معناي دآنچه صدرا 
عدیده اي دارد. سلوك در دنیا بر اساس تعالیمی که خدا قرار داده است، صراطی است که موجـب نجـات   

اینکـه ایـن سـلوك،    نه بندگان در صراط آخرت (یعنی جسم ملموس کشیده شده بر متن جهنم) می شود، 
طبیعت آدمی.آن پلی است بر آتشعین همان صراط آخرت باشد و به نظر و خیال آید که

آتشـی جـز آتـش طبیعـت    و نسان نمی باشدبر اساس تأویل اینان، جهنم در آخرت جز دوزخ طبیعت ا
شخص، در آن جهان نیست!

.325، ص 4. کفایۀ الموحدین، ج113



را بر زبان مثل این سخن » تطایر کتب«ر باب از مذاق اینان، تأویل همه ي اینها بعید نمی باشد؛ چنان که د
در قیامت این است که انسان، به صفحه ي باطن و » طیران نامه هاي اعمال«می آورند و می گویند معناي 

حقیقت قلب خویش، التفات می یابد، و همین است معناي این سخن خداي متعال که می فرماید:
»إِذَاوفحرَالص114؛» تنُش

نامه هاي اعمال گشوده شوند.کههنگامی
بر گفته هاي آنان ـ در این زمینه ها ـ اسـت، و گرنـه مـا از بطـالن       مقصود از این سخنان، صرف آگاهی 

آراي آنها در مسئله ي معاد (در مقدمات کتاب) فارغ شدیم و نیازي نداریم که با نقـل کلمـات آنهـا دراز    
نصـوص و ظـواهر آیـات و اخبـار     د آنان را در تأویل و تعمکنیم و به وارسی نظرات آنها بپردازیمگویی 

گوییم؛ با اینکه در خصوصیات معاد جایی براي جوالن عقل نیست.باز
د هاشم حسینی تهرانی می نویسد:یس

الصائر إلی مقصد سیره، و مقصد سیر اإلنسان هو الجنۀ، و اإلمام المفروض الطاعـۀ  راط، هو ما یصل به الس
اإلنسان إلی ذلک المقصد.هو موصل

نیوي و لیسا مثلین م، تمثیل و تصویر لألمر األخري فی صورة األمر الدو ان صراط اآلخرة جسر علی جهنَّ
ظ نفسـه یهـوي   و بعضهم لعدم تحفُّفی الحقیقۀ؛ فان العابرین علی الجسر کما یعبر بعضهم سالماً إلی مقصده

فیما علیه الجسر.
ذي سار فی الدنیا علی العقائد الصحیحۀ ۀ و هو الََّاآلخرة بعضهم یقطع المسیر إلی الجنَّفکذلک السائرون فی 

کان علی خالف ذلک.ذيالصالحۀ و بعضهم ینقطع دون المقصد و یهوي فی نار جهنم و هو الََّو األعمال
من السیف و أدقّو وصف الص تمکن السائر مـن  عن عدممن الشعر کنایۀٌراط فی بعض الروایات بأنه أحد

اهللا ـ عز و جـل ـ یجعلـه علـی      انَّالسیر علیه بنفسه إالّ ان یتمسک بحبل اهللا متین. و فی بعض األحادیث
مؤمنین عریضاً و علی المذنبین دقیقاً.

أحد إالّ من کان معه کتاب فیه برائۀ بوالیـۀ  راط ه ال یجوز علی الصو فی أحادیث کثیرة عن النبی (ص) أنَّ
ن أبی طالب (ع) و فی الحدیث عن رسول اهللا (ص) أثبتکم قدماً علی الصـراط أشـدکم حبـاً ألهـل     علی ب
115بیتی؛

.10) آیه 81. سوره ي تکویر (114
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و امـامی کـه   اسـت تصراط، چیزي است که رونده را به مقصد سیرش می رساند. مقصد سیر انسان، بهش
مقصد می رساند.طاعت آن واجب می باشد، انسان را به این 

این دو (در بر جهنم، و تصویر امر اخروي در صورت امر دنیوي می باشد.صراط ـ در آخرت ـ پلی است  
ز آن ـ بعضی شان سالم به مقصد مـی رسـند، و    احقیقت) مثل هم نیستند؛ زیرا عابران بر پل ـ هنگام گذر  

بعضی ـ به جهت بی احتیاطی ـ از پل به پایین سقوط می کنند.
می پیمایند (اینان کسانی اند که در شان مسیر را تا بهشت سیر کنندگان صراط آخرت نیز چنین اند؛ بعضی 

دنیا عقاید درست و اعمال صالح دارند) و بعضی پیش از رسیدن به مقصد در آتش دوزخ فرو مـی افتنـد  
(اینان در دنیا عقاید صحیح و اعمال نیک نداشته اند).

در بعضی روایات، صراط به تیزتر از شمشیر و باریک تر از مو توصیف می شود که کنایـه اسـت از عـدم    
ش بر آن، مگر اینکه به حبل اهللا المتین (ریسمان استوار الهی) چنگ آویزد.رونده به اتکاي خودتوانایی 

بر گنه کاران باریک.است که خداي بزرگ، صراط را بر مؤمنان پهن می گرداند ودر بعضی احادیث آمده 
در احادیث فراوانی از پیامبر (ص) نقل شده است که احدي بر صراط نمی گذرد مگر کسی که امـان نامـه   

(ع) را به همراه داشته باشد.ي والیت علی ابن ابی طالب 
از رسول خدا (ص) نقل شده که فرمود:

تُکُمماًأَثْبلَىقَدعرَاطالصکُماًأَشَدبلِحأَهیلتی116؛ب

است که اهل بیت مرا بیشتر دوست بدارد.قدم ترین شما بر صراط کسیثابت 

با صراط دنیا متفاوت است و انسان ها در عبور از صراط با هـم  ، تصریح شده که حقیقت صراط آخرتدر این عبارت
فاوت اند، نه آنکه هر کس داراي صراط ویژه ي خود باشد.تم

 جعفر سبحانی می نگارد:آیت اهللا شیخ
فوق وجود صراطإنکارهالً لسلوکلیس معنی کون الصراط األخروي تجسماً للصراط الدنیوي أو سلوکه تمثّ

التعبد بظواهر القرآن و الحدیث وجود ذلـک صـراط   بل مقتضیالجحیم، ال محیص لکل إنسان عن سلوکه 
ال «ینقل عن النبی أنه قال: الکالم بحدیث جابر و هو بمعناه الحقیقی و إن لم نفهم حقیقته و ال بأس بإتمام

). 5، حدیث 158، ص27(و جلد 16، حدیث 69، ص8؛ بحاراالنوار، ج3، حدیث 6. فضائل الشیعه، ص116



لنـار لحتـی أن  إالّ دخلها، فتکون علی المؤمن برداً و سالماً، کما کانـت علـی ابـراهیم   رٌو ال فاجِرٌّبِیبقی
117؛»ضجیجاً من بردهم ثم ینجی اهللا الذین اتقوا و یذر الظالمین فیها جیثاً

است و سلوك آن همانند سلوك صراط دنیوي مـی باشـد، بـه    دنیوي م صراط صراط اخروي، تجساینکه 
ـ صراطی بر روي دوزخ که هر انسانی باید از آن بگذرد، نیست، بلکه مقتضاي تعانکار وجودمعناي  د بـه  ب

چند ما حقیقت آن را درنیابیم.رن صراط به معناي حقیقی خودش است، هظواهر قرآن و حدیث، وجود آ
جابر به پایان رسانیم که از پیامبر (ص) نقل کرد که آن حضرت فرمود:حدیثبجاست سخن را با 

أَوللنَّارِإِنَّحتَّى)إِبرَاهیمعلَىکَانَتکَما(سلَاماًوبرْداًالْمؤْمنینَعلَىتَکُونُیدخُلُهاإِلَّافَاجِرٌلَاوبرٌّیبقَىلَا
119ـ118؛»جِثیافیهاالظَّالمینَنَذَرواتَّقَواْالَّذینَنُنَجىثم«برْدهامنْضَجِیجاًلجهنَّمقَالَ

هر نیکوکار و بدکاري به دوزخ در می آید، لیکن آتش دوزخ بر مؤمن سرد و مایه ي سـالمت مـی شـود    
سـپس خـدا   «فریاد برمی آورنـد  آن اهل دوزخ حتی از سردي (چنان که بر ابراهیم سرد و خنک گشت)

.»اران را نجات می دهد و ستمگران را واژگون در آن رها می سازدپرهیزک

مقتضاي تعبد به ظواهر قرآن و حدیث، وجود صراط به معناي حقیقی است نـه آنکـه تجسـمی بـراي     ایشان می فرماید:
صراط دنیوي باشد.

می فرماید:120آیت اهللا سید جعفر سیدان

.272، ص4. اإللهیات علی هدي الکتاب و السنۀ و العقل، ج117
.72) آیه 19. سوره ي مریم (118
.249، ص8. بحاراالنوار، ج119
لـه العـالی ـ از اسـاتید برجسـته حـوزه علمیـه مشـهد مقـدس مـی باشـد، ایشـان در فقـه و              ادام اهللا ظسید جعفر سـیدان ـ   . حضرت آیت اهللا120

اصول از محضر بزرگانی همچون آیت اهللا میـرزا احمـد مـدرس یـزدي و مـدرس بـزرگ آیـت اهللا حـاج شـیخ هاشـم قزوینـی و مرجـع نامـدار              
از انـدي، بـه تـدریس ایـن علـوم روي آورده و در ایـن زمینـه شـاگردانی را         آیت اهللا العظمی میالنی ـ قـدس اهللا اسـرارهم ـ بهـره بـرده و پـس        

یت نموده انـد؛ در مباحـث فلسـفی، کالمـی و معـارف الهـی از پـر فـروغ تـرین فرزنـدان علمـی اسـتاد بـزرگ معـارف و               ببراي جامعه علمی تر
مـی باشـند کـه امـروزه بـا ارائـه دروس اعتقـادي و        نقّاد کم نظیر مباحث فلسفی، عرفانی مصطلح مرحوم آیـت اهللا حـاج شـیخ مجتبـی قزوینـی      

نقدهاي فلسفی متین و ارائه طریق قویم و صـحیح آمـوزه هـاي وحیـانی، مـورد توجـه عـام و خـاص قـرار گرفتـه انـد و بـه حقیقـت مرزبـانی               
نیـد بـه، سـایت معظـم     قوي از تعالیم وحیانی است که بیش از این باید مـورد توجـه جوامـع علمـی قـرار گیـرد. جهـت اطـالع بیشـتر رجـوع ک          

)www.seyyeden.comله؛ (



الیم وحی و فهم بزرگان دین و آشنایان به مبانی قرآنی و حدیثی، معناي روشـن دارد؛ پلـی   صراط، در تع
ـ که داراي واقعیتی است خارجی ـ و گذرگاه ورود به بهشـت مـی    نهاده می شودکه بر روي دوزخ است 

باشد، هر چند در چگونگی عبور از آن و گروه هایی که از آن می گذرند، مسائلی مطرح است اعتقـادات  
باشـد و  نهـا پایبنـد  آها و اعمال او در این دنیا و بایدها و نبایدهایی که باید در زندگی بـه  انسان و رفتار
121و ثوابی که باید انجام دهد، در پیمودن صراط آخرت بسیار نقش آفرین است.کارهاي خیر

نتیجه

صراط آخرت از نفوس انسان ها به روشنی استفاده می شد از تأمل در مجموعه ي ادله ي نقلی که گذشت، مستقل بودن
ـ   می باشد. در این باره مناسب است گواهی آشکار، بر تأیید مطلب مورد ادعا و کلمات علما ـ که اندکی است از بسیار 

نظریه ي مالصدرا بررسی شود که آیا از متون دینی اثبات پذیر می باشد؟ یا از استحسانات شخصی و تحمیلـی وي بـر   
روایات است؟!

، البته روشن است که هر نظري مانند خبر، احتمال درستی و نادرستی در آن راه دارد. اما هیچ بزرگـی بـا نقـد آثـارش    
نمی شود و هیچ کوچکی تنها با نقد بزرگان، بزرگ نخواهد شد.کوچک 

گذشته دل بسته اند و در برابر آن، احسـاس تعهـد   تاز مدافعان فلسفه و عرفان، به سنّجاي بسی تأسف است که برخی 
درا و ابـن  مالصـ ، می کنند که اگر روزي یک نفر به ارسطو، افالطون، ابن سـینا بر پایه ي سلیقه ي خود گمان نند!کمی 

نس و دلبستگی به بزرگـان گذشـته، آنهـا را    به نظر می رسد اینان در اثر اُباید دفاع کنند!عربی نقد و اشکالی وارد کرد، 
کـه  122باور را تلقین می کننـد تی به شخصیت خود می دانند و ایننرا اهاالگوي شخصیت خود قرار داده اند و نقد آنان

).14. برگرفته از دروس آیات العقاید، آیه مرصاد سوره ي فجر آیه ي 121
. به عنوان نمونه به خاطره اي که آیت اهللا حسن زاده ي آملی از خویش نقل نموده اند، توجه نمائید:122

دیـرین خـویش پـیش کشـم. شـاید کـه برخـی را سـودمند         اینک بر سر آنم که به مناسبت رویـداد سـخن، حکـایتی از حالـت    
ـ     افتد، و مایـه ي آگـاهی و هوشـیاري خواننـده     م علـوم عقلـی و صـحف عرفـانی     گـردد، و آن اینکـه: در اثنـاي تـدرس و تعلُّ

ــان و     ــه بره ــه ب ــد حق دچــار وسوســه اي ســخت ســهمگین و دژخــیم و بدکنشــت و بدسرشــت در راه تحصــیل اصــول عقای
زرده خاطري شگفت از حکمت و میـزان کـه از هـر سـو شـبهات گونـاگون بـه مـن روي مـی آورد. ریشـه           عرفان شده ام، و آ

ي این شبهات و وسوسـه هـا از ناحیـت انطبـاق ظـواهر شـرع انـور ـ علـی صـادعه الصـلوة و السـالم ـ بـا مسـائل عقلـی و                 
ـ          ه خسـتگی و فرسـودگی مـوحش و    عرفانی بوده است که در وفق آنهـا بـا یکـدیگر عـاجز مانـده بـودم، و از کثـرت فکـرت ب

و مـدهش مبـتال گشـته ام، و از بسـیاري سـؤال از محضـر مشـایخم: ـ و آن عالمـان دیـن بـه حـق درسـماي علـم سـیاره               



ثوابت واال گهر مرا ـ بیم جسارت و تـرس إسـائه ادب و خـوف ایـذاء خـاطر و احتمـال بـدگمانی مـی رفـت. ایـن وسوسـه ـ              
لـوم عقلـی، و بیـزاري از منطـق و حکمـت و عرفـان شـده اسـت. و لکـن بـه رجـاء            چنانکه گفته ایم ـ موجـب بـدبینی بـه ع    

اینکه لعلّ اهللا ی ث بعـد ذلـک أمـراً، در درسـها حاضـر مـی شـدم، و راز خـویش را ابـراز نمـی کـردم، و از تضـرع و زاري             حـد
تحـاد نفـس بـه عقـل     اعاظم حکماء در نیل به فهـم مسـائل اندیشـه مـی کـردم ـ ماننـد گفتـار صـاحب اسـفار در مسـأله ي ا           

فعال و استفاضه از آنکه فرمود:
فقـط، و بسـطنا أنفسـنا بـین یدیـه، و تضـرعنا إلیـه        أیـدینا الباطنـۀ ال أیـدینا الـداثرة    و قد کنا ابتهلنا إلیه بعقولنا، و رفعنا إلیـه  «

).284، ص1(اسفار ج» طلباً لکشف هذه المسألۀ و أمثالها...
ناك هالك، رهـایی بخشـید لطـف الهـی بـود کـه خویشـتن را تلقـین مـی کـردم بـه اینکـه:             تنها چیزي که مرا از این ورطه هول

اگر امر دایر شود بـین نفهمیـدن و نرسـیدن مثـل تـویی، و بـین نفهمیـدن و نرسـیدن مثـل معلـم ثـانی ابونصـر فـارابی و شـیخ               
ابوالفضـائل شـیخ بهـایی و    رئیس ابوعلی سینا و شیخ اکبـر محـی الـدین عربـی و اسـتاد بشـر خواجـه نصـیر الـدین طوسـی و           

نفهمیـدن و نرسـیدن أولـی اسـت یـا آن همـه       معلم ثالت میرداماد و صـدرالمتألهین محمـد شـیرازي، آیـا شـخص مثـل تـو بـه        
یــک ســو قــرار مــی دادم، و اکــابر دیگــر علــم را کــه از شــاگردان بنــام آن اســطوانه هــاي معــارف؟و همچنــین خــودم را بــه

بزرگان بودند و نظایر آنان را به سوي دیگر، و سـپس همـان مقایسـه را پـیش مـی کشـیدم و بـه خـودم تلقـین مـی کـردم. تـا             
عـالی درجهـاتهم ـ کـه     منتهی می شدم به اساتیدم که بـه حـق وارثـان انبیـاء و خازنـان خـزاین معـارف بـوده انـد ـ رفـع اهللا ت           

باز خودم را به یک جانب و آن حامالن ودایع علـم و دیـن را بـه جـانبی، و همـان مقایسـه و تلقـین را إعمـال مـی کـردم کـه            
نظیر مطلبـی را کـه عالمـه شـیخ بهـایی دربـاره ي شـیخ أجـل صـدوق کـه قایـل بـه            ؟تو أوالیی به نفهمیدن یا این مفاخر دهر

سهو صدوق، صدوق أولی بدان است.است : هرگاه امر دایر شود بین سهو رسول وسهوالنبی شده است ، فرموده 
از این مقایسه قدري آرام می گرفتم، تا  بارقه هاي الهـی چـون نجـم ثاقـب بـر آسـمان دل طـارق آمـد، و در پنـاه رب نـاس           

ذکر قلبی شد که:نّ کالم کامل و سخن دلپذیر صاحب اسفار یافتم ففاض ثم فاض. و کأاز وسواس خنّاس نجات 
لفلسـفۀ تکـون قوانینهـا    لمعـارف الیقینیـۀ الضـروریۀ، وتبـاً    حاشی الشریعۀ الحقۀ اإللهیۀ البیضـاء ان تکـون احکامهـا مصـادمۀ ل    «

) و چـون در رحمـت رحیمیـه بـه روي مـا گشـوده شـده اسـت بـه          75، ص 1، ط4غیر مطابقۀ للکتاب و السـنۀ)) ( اسـفار، ج   
ـ    ین و بـاالتر بـه حـق الیقـین و فراتـر بـه بـرد الیقـین، مطالـب سـهل ممتنـع عقلـی و عرفـانی را              علم الیقین بلکه بـه عـین الیق

رموزي یافته ایم که پی برده ایم که اشـارات بـه کنـوزي انـد . آري بـه آسـانی نـادانی بـه دانـایی نمـی رسـد ، و بسـیار سـفر              
).36-34ص باید تا پخته شود خامی )) (قرآن و عرفان و برهان از هم جدایی ندارند، 

آیا گشودن باب تقلید و تلقین در مسـائل اعتقـادي و بـدین سـبب مبـارزه بـا نـداي وجـدانی ، عملـی صـحیح اسـت؟! و آیـا             
این کردار موافق آزاد اندیشیِ صحیح است ؟ و نیز از ایشـان بایـد پرسـید کـه ایـن تلقـین و تقلیـد در کـدام بحـث مهـم علمـی            

ر مباحــث مهــم کالمــی بایکــدیگر متفــاوت اســت! آري ایــن روش بــا ســیره ي  بــوده ؟! چــرا کــه مبنــاي علمــاي نــامبرده د
مرحوم آیت اهللا میرزا جواد تهرانی چه مقدار متفاوت است ! که با بروز چنین حالتی اینگونه می نویسد :

قـبال  این هم ناگفته نماند که از وقتی که در حکمت قـدیم وارد شـدم، حسـن ظنـی بـه تمـام مطالـب بزرگـان نداشـته ام چـون          
مخالفت علوم عصري و انظار متـاخرین را بـا علـوم حکمـاء و فالسـفه ي سـابق در طبیعیـات و هیئـت اجمـاال دانسـته بـودم            
؛ لذا هر چه می خوانـدم در تصـویر و حسـاب آن و صـحت و سـقم مطلـب، زیـاد کنجکـاوي مـی نمـودم و بـه همـین جهـت              



ن ، از آآن را فهمیده ایم و اگر کسی نسبت به گذشتگان نقد و اعتراضی داشـته باشـد  ! تنها مافهم گذشتگان آسان نیست
تر است!گردیم شناخت عمیق تر و گسترده فهمیده است و هر چه به گذشته برروست که گذشته را به درستی ن

؛ چنـان کـه فهـم    ی بفهمیمهرگز ما نمی توانیم به اندازه ي مرحوم علّامه ي طباطبایبه عنوان نمونه در فلسفه ي اسالمی
جدیـد  در دنیـاي به اندازه ي مالصدرا! و حال آنکـه  به اندازه ي سبزواري باشد، و یا سبزواري ایشان نیز نمی توانست

چنین انتظار می رود که هر نسلی، کاستی هاي نسل قبل را بردارد.

دیـدم، هـیچ بـاور نمـی کـردم و آنچـه را هـم کـه قـدرت بـر           هر گفته اي را کـه بـه فکـر خـود ایـراد و اشـکالی بـر آن مـی         
تشخیص صحت و سقمش نداشتم نیز بـه حسـن ظـن تلقـی ننمـوده و تقلیـدا معتقـد نمـی شـدم و گـوئی ایـن حسـاب مرکـوز              
ذهن من بود، اینان که در طبیعیات خطا و اشـتباه داشـته انـد چگونـه مـی شـود در الهیـات خطـا و اشـتباه نداشـته باشـند ؟! و            

صوص که باز متوجه این معنـا مـی شـدم کـه فالسـفه در مسـائل الهیـات هـم بـین خودشـان اخـتالف و نـزاع دارنـد، بـا               به خ
).250خود می گفتم چگونه حق از سخنان آنان معلوم شود ؟! ( عارف و صوفی چه می گویند ؟، ص 



»صراط مستقیم«نقد و بررسی کتاب 

در مبحث صراط
بـا بررسـی صـراط در قیامـت سـعی در تبیـین و دفـاع از نظریـه ي مالصـدرا، و نقـد           » صراط مستقیم«در کتاب 

استنباطات استاد سیدان ـ دام عزّه ـ از متون روایی و سخنان مالصدرا شده است.

می انگارد!123»مسئولیت الهی ارشاد و نهی از منکر«که ایشان این نقد را عجیب این است 

کـه از بسـیاري از روشـن فکـران جدیـد و      اگر چنین نیتی صادقانه باشد! چرا بـا وجـود مطالـب واهـی و غلطـی      

ـ       ، و امـروزه در محافـل   ن نمـوده انـد  اقدیم غرب و شرق در تحلیل آموزه هـاي دینـی و القـاي مطالـب فلسـفی بی

، نقـد و  تـرویج مـی گـردد   فراگیـر ـ   یآثـار ـ بـه صـورت    علمی  و غیر علمی این سرزمین، ترجمه و تـدریس آن  

به آنان صورت نمی گیرد؟!تعرّضی قابل توجه 

آن، مکتـب وحـی از متـون دینـی؟ کـه در صـورت اثبـات اشـتباه         ر شرعی است یا تحلیـل مـدافعان  نکَآیا اینها م

بدوي براي متن نقلی می توان به آن توجه نمود.ن احتمالیابعنو

نکـر اسـت یـا گفتـار عالمـانی      نامـدار دربـاره ي معـارف دینـی، م    آیا سخنان برخی از فالسـفه، عرفـا و شـعراي    

که عمر خود را در فهم حکمت اصیل قرآنی و دفاع از آن سپري کرده اند؟!

در اینجا مناسب است به برخی از آنان اشاره کنیم:

:ابن عربی، در فص هودي چنین می گوید.1

د بعقداك أن تتقیـ رَمخصوص و تکفُ... فإی ـ فیفُواه بما س بـاألمر  بـل یفوتـک العلـم   کثیـرٌ ک خیـرٌ وتُ

   ـ علی ما هو علیه. فکـن فـی نفسـک ه یـ ولی ل صـ    ر المعتقـدات کلِّ و هـا فـإن اهللا تعـالی أوسـ ع مو أعظَ

.35.صراط مستقیم،ص 123



ـا «دون عقـد فإنـه یقـول:    من أن یحصره عقدنَملُّـواْ فَأَیتُو فَـثَم ـهجو و مـا ذکـر أینـاً مـن     124»اللَّـه

ـ صـیب ملُّ... فالکـ وجـه الشـیء حقیقتـه   ووجـه اهللا. مأین. و ذکر أن ثَ و کـل  مصـیب مـأجور  لُّو کُ

مرضی عنه و إن شَو کل سعیدمأجور سعیدقزماناً ما فی الدار اآلخرة؛ی

مخصوصـی شـوي و غیـر آن را کفـر ورزي، در آن صـورت خیـر       بـه عقیـده ي   پس مبادا که مقیـد 

امـر ـ آن گونـه کـه امـر بـر آن اسـت ـ از تـو فـوت مـی            علم به بسیاري را از دست داده اي، بلکه 

بـاش کـه پـذیراي تمـام صـور معتقـدات باشـد؛        خـویش هیـوالیی (اسـتعدادي)   شود. پس در نفس

غیـر عقیـده ي   اسـت کـه در عقیـده اي   زیرا خداوند تبارك و تعـالی، فـراخ تـر و بـزرگ تـر از آن      

ــد:    ــی فرمای ــس او م ــردد، پ ــدود گ ــور و مح ــر محص ــر«دیگ ــه  ه ــا وج ــد آنج ــا روي گردانی کج

آن حقیقـت و نگفت جـایی از جاهـا، بلکـه فرمـود: آنجـا وجـه خداسـت و وجـه شـیء          »خداست

نیـک  شیء است... بنـابراین، همگـان درسـتکارند و هـر درسـتکاري پاداشـمند و هـر پاداشـمندي         

ـ    بخ اگـر چـه زمـانی  در سـراي     زد پروردگـارش پسـندیده اسـت،    ت می باشد و هـر نیـک بختـی ن

125باشد.رت شقی و بدبختآخ

فکران را ـ کـه مـورد توجـه برخـی از روشـن      آیا ایـن عبـارت اندیشـه ي پلـورالیزم دینـی و کثـرت صـراط هـا        

ـ واقعـی بـراي م  د؟ و آیا این گونـه سـخنان اسـتحقاق   معاصر است ـ ترویج نمی کن  ر دینـی بـودن نـدارد؟ کمـی     نکَ

انصاف داشته باشید!

:تمناي اتّحاد عاشق با معشوق، چنین می نگاردمالصدرا در مقام توجیه مراتب .2

ـ      مـن معشـوقه و الحضـور فـی مجلـس      نوو هـو الـد  اهإن العاشق إذا اتفق لـه مـا کانـت غایـۀ متمن

صحبته معه. فإذا حصل له هـذا المتمنـی یـدعی فـوق ذلـک، و هـو تمنّـی الخلـوة و المجالسـۀ معـه          

.115)آیه ي 2.سوره بقره(124
) آن را مبشــره اي از ناحیــه 48؛ابــن عربــی در ابتــداي کتــابش ( فصــوص الحکــم ص 161-158الحکــم، ص .مــتن و ترجمــه ي فصــوص 125

ي پیامبر اکرم (ص) می داند و حال آنکه اگر این مبنـا را ( حـق بـودن همـه ادیـان )بپـذیریم دیگـر نیـازي بـه بعثـت پیـامبر اکـرم (ص) نیسـت              
تا چه رسد به اینکه ایشان مبشره اي بفرستند!



ـ فإذا سهل ذلک و خَحضور أحدمن  غیر التقبـل. فـإن   عـن األغیـار تمنّـی المعانقـۀ و    مجلـس  ی اللَّ

126الجوارح أکثر ما ینبغی.تیسر ذلک تمنّی الدخول فی لحاف واحد و اإللتزام بجمیع

اگر أوج شهوت جنسی حیوانی را بخواهیم توصـیف کنـیم، آیـا جـز تعـابیر فـوق را مـی تـوانیم بـه کـار ببـریم؟            

مـی نامـد؟! اگـر    عشـق عفیـف انسـانی    نیـز  را چگونه است که مالصدرا این مرتبـه از فنـاي عاشـق در معشـوق     

عفیف است، پس غیر عفیف آن کدام است؟این هم 

قتـی هـاي فـراوان مؤلـف در تقریـر و تثبیـت ایـن بحـث (حقیقـت صـراط) و           و کم داین جانب به علت مغالطات 

در ، بـراي روشـن شـدن ایـن اشـتباهات، تـأمالتی      از طرفی وجود ادعاهاي فراوان بـدون دلیـل از طـرف ایشـان    

سخنان مؤلف نموده که به محضرتان تقدیم می شود.

مـا در بخـش اول نقـد و بررسـی فصـل      البته در این کتاب، مباحث مختلـف دیگـري نیـز مطـرح گردیـده اسـت.       

دوم این کتـاب (بررسـی آیـات و روایـات در مسـئله ي معـاد) و در بخـش دوم بـه ارائـه ي تفسـیر مالصـدرا و            

هم فکرانش، از صراط در قیامت می پردازیم.

. نکته : از ترجمه ي عبارات به خاطر رعایت ادب معذوریم.239،ص 7.األسفار األربعه، ج 126
گاهی در توجیه این گونه از عشق ها چنین گفتـه مـی شـود کـه : سـالک پـس از اینکـه در وادي عشـق بـه حسـان الوجـوه و غلمـان قـدم زد              

ش را در معشـ     وق واحـد منحصـر مـی نمایـد؛ و چـون بـا ایـن عشـق مجـازي توجـه و           این عشق او را از سایر شواغل دنیویه بـاز داشـته و همـ
همت سـالک از اشـیاي دیگـر قطـع و بـه یـک نقطـه متوجـه شـد سـپس انقطـاع او را از معشـوق واحـد صـوري و اقبـال بـر معشـوق واحـد                   

ـ             ۀ ))( األسـفار األربعـه،   حقیقی (خدا ) اسان می گردد لـذا گفتـه انـد عشـق صـوري و مجـازي قنطـره ي حقیقـت اسـت(( المجـاز قنطـرة الحقیق
). باید گفت بنابراین جاي بسی شـگفت اسـت از شـارع مقـدس اسـالم کـه بـا اهتمـامی کـه در دعـوت و سـوق مـردم بـه سـوي               175،ص 7ج 

خدا داشته چگونه این پل و قنطـره خـدایی ( یعنـی عشـق ورزي بـه حسـان الوجـوه ) را کـه مطلـوب همـه نفـوس و یـا اقـال بـه گفتـه بعضـی                 
ظریفه و لطیفـه و امـري آسـان اسـت، فرامـوش کـرده و پشـت سـر انداختـه اسـت و هرگـز مـردم را از ایـن راه بـه سـوي خـدا                 مطلوب نفوس

سوق نداده اسـت، گویـا عرفـا و اولیـاي صـوفیه از پیغمبـر اکـرم و ائمـه دیـن (ع) بـه راه هـاي خـدایی و مصـالح و حکـم واقعـی دانـاتر و در                 
). 55-54و صوفی چه می گویند ؟ص هدایت مردم دلسوز تر بوده اند ( عارف



(بررسی فصل دوم کتاب)بخش اول:

هـر کـدام بـه صـورت جداگانـه      مؤلف در این فصل مباحث را به ده قسمت تقسیم مـی کنـد و سـپس بـه بررسـی     

از این قسـمت هـا را بـه صـورت مسـتقل ارزیـابی مـی کنـیم. البتـه چـون نسـبت بـه             می پردازد. ما نیز هر کدام

اسـاس بحـث ارتبـاطی    (قسـمت هـاي دوم و هفـتم) و یـا بـه      بعضی از این مباحث، اختالفـی بـا مؤلـف نـداریم    

حث خودداري نموده ایم.ندارد (قسمتهاي ششم و دهم)، از پرداختن به آن، مبا

روش بررسی مباحث معاد

مطالب و مسائلی که انسان با آنها برخورد می کند از سه حالت خارج نیست:

مسئله به گونه اي است که درسـتی و صـحتش بسـیار روشـن و بـدیهی اسـت و جـاي هـیچ         گاهی.1

گونه درنگ و تأمل نیست؛ مانند خوبی عدالت و... .

به گونـه اي کـه نادرسـتی آن کـامالً روشـن اسـت؛ ماننـد بـود و نبـود          گاهی مطلبی است ضد عقل .2

واحد.شیء واحد در آنِ

است که نه بـه راحتـی و سـرعت مـی تـوان آن را پـذیرفت و نـه ضـد عقـل          گاه مسئله به گونه اي .3

است که بتوان آن را کنـار گذاشـت، بلکـه در مرحلـه ي امکـان بـاقی مـی مانـد تـا دلیلـی بـر هـر             

.ن گونه اندیبیشتر مسائل اآورده شود.یک از اطراف آن

جزئیــات و مســئله ي معــاد از قبیــل قســم ســوم اســت؛ لــذا نســبت بــه اثبــات اصــل آن و کیفیــت

مسائلی که در آخرت اتفاق می افتد، نیاز به دلیل است.

با توجه به اینکه عقل به محدودیت تـوان خـویش حکـم مـی کنـد و ادلّـه ي عقلـی مقـدار داللـت          

نسبت بـه اثبـات اصـل معـاد مـی باشـد (یعنـی در بیـان کیفیـت جزئیـات معـاد و            اشو راهنمائی 



گونـه  هـیچ  در ایـن مقـام بایـد فقـط از بیانـات اسـتفاده نمـود و خـارج از آن         127؛قیامت عاجزند)

تحلیلی پذیرفته نمی شـود؛ چـرا کـه اخبـار از غیـب مـی باشـد و بـراي ایـن امـر بایـد مـرتبط بـا              

معصومین (ع) می باشند.از غیب بود که همان ذوات مقدسه ي آگاهان

نکته ي دیگري که در ایـن بـاب بایـد بـه آن توجـه نمـود ایـن اسـت کـه در بررسـی مباحـث معـاد از هـر              

عقلـی  گونه مقایسه ي آن بـا مسـائل مربـوط بـه دنیـا و در نتیجـه بـر اثـر اسـتبعادات ذهنـی دنیـوي (و نـه            

توجیه متون روایی باید پرهیز نمود.از هر گونه تأویل وقطعی)

قلب را حفظ کن اي دوست که در این وادي 

ستـی نیانـابـمنی از دزد بیـحظه اي ایـل

نه در آن ـند رخـا نکـدل تن بر درِـبنشی

دمد، نفخه ي رحمانی نیسترهر چه افکا

بـند به دوران طلـعرفت ها همه پوچـم

ی نیستـی ار هست بجز مشرب قرآنـراه

لبطَر و هو سو مـگوهر معرفت از هر س

این نگین جز که در انگشت سلیمانی نیست

.این نکته را برخی از دانشمندان نیز معترض شده اند : 127
الف: ابن سینا :

بعثـو  ... إن المعاد منه ما هو منقول من الشرع و ال سبیل إلـی اثباتـه إالّ مـن الطریـق الشـریعۀ و تصـدیق خبـرة النبـوة و هـو الـذي للبـدن عنـد ال            
صـلی اهللا  –مۀ ال یحتاج إلی أن تعلـم و قـد بسـطت الشـریعۀ الحقـۀ التـی أتانـا بهـا نبینـا و سـیدنا و موالنـا محمـد             خیرات البدن و شروره معلو

).423حال السعادة و الشقاوة التی بحسب البدن ( الشفاء الهیات، ص –علیه وآله 
ب: خواجه النصیر الدین طوسی :

لخزي ... المسألۀ الرابعۀ فـی الثـواب و العقـاب؛ هماإمـا بـدینان کاللـذات الجسـمیۀ و اآلالم الحسـیۀ؛ و إمـا نفسـانیان کـالتعظیم و اإلجـالل . کـا             
، به نقل از قوائد العقائد). 465و الهوان و تفصیلهما ال یعلم إالّ بالسمع ( تخلیص المحصل، ص 



دـا به ابـدي تـمال ابـاشاي جـز تمـج

ی نیستـرت انسانـت حضـور مرتبـدر خ

ران ـنظص ـفن بجو، لیک مجو علم ز ناق

128ستـانی نیـوحیران جز رهـامل نظـراه ک

(صراط دنیا و صراط آخرت)بررسی قسمت اول:

:مؤلف در این قسمت می گوید

کلمه ي صراط در متون دینی دو اطالق دارد:

که عبارت است از مسـیر حرکـت ارادي هـر انسـانی در دنیـا کـه بـر اسـاس اراده         صراط دنیا الف)

راه دین گام بر می دارد و یا منحرف شده و به باطل می گراید.ي خود یا در مسیر و 

و در عـالم آخـرت بهشـتیان    ب) صراط آخرت که پل یا راهی اسـت بـر فـراز جهـنّم یـا درون آن،     

از روي آن عبور می کنند.

یـا بـه معنـاي صـراط در دنیـا اسـتعمال       کلمه ي صراط در قرآن مجید ـ بـه غیـر از یـک مـورد ـ        

جمل است، ولی در روایات مکرّراً به معناي صراط اخروي نیز آمده است.شده یا بعضاً م

وجود این دو اطالق در متون دینی جـاي تأمـل نـدارد و در برخـی روایـات بـه ایـن امـر تصـریح          

شده است:

إِلَـى الطَّرِیـقُ هـو :فَقَـالَ .الصـرَاط عـنِ )ع(اللَّـه عبـد أَبـا سـأَلْت : قَـالَ عمـرَ بـنِ الْمفَضَّلِعنِ.1

فَأَمـا ؛الْـآخرَةِ فـی صـرَاطٌ والـدنْیا فـی صـرَاطٌ :صـرَاطَانِ همـا و-جـلَّ وعـزَّ -اللَّـه معرِفَۀِ

تخلیص .. استاد محمدرضا حکیمی ، با اندکی128



مـرَّ بِهـداه اقْتَـدى والـدنْیا فـی عرَفَـه مـنْ ،الطَّاعـۀُ الْمفْـرُوض الْإِمامفَهوالدنْیافیالَّذيالصرَاطُ

عـنِ قَدمـه زلَّـت الـدنْیا فـی یعرِفْـه لَـم مـنْ و،الْـآخرَةِ فـی جهـنَّم جِسرُهوالَّذيالصرَاطعلَى

رَاطیالصرَةِفىالْآخیفَتَرَدنَارِفنَّمه129؛ج

ــل« ــد: مفضّ ــی گوی ــر م ــن عم ــاره ي صــراط پرســیدم؛ صــراط راه  ب ــام صــادق (ع) درب از ام

صـراطی در دنیـا و صـراط در    شناخت خداونـد ـ عـز و جـل ـ اسـت و آن دو صـراط اسـت:        

، هـر کـس او را بشناسـد و    ؛ صراط دنیا همان امامی اسـت کـه اطاعـت او واجـب اسـت     آخرت

عبـور مـی کنـد، و هـر     از او پیروي کند بر روي صراطی کـه پـل جهـنم در آخـرت مـی باشـد      

کس او را نشناسد پاي او بر صراط آخرت بلغزد و در آتش جهنم فرو افتد.

فَأَمـا ؛الْـآخرَةِ فـی صـرَاطٌ و،الـدنْیا فـی صـرَاطٌ :صـرَاطَانِ الْمسـتَقیم الصرَاطُعن تفسیر اإلمام: .2

یعـدلْ فَلَـم اسـتَقَام والتَّقْصـیرِ عـنِ ارتَفَـع والْغُلُـو مـنَ قَصـرَ مـا فَهوالدنْیافیالْمستَقیمالصرَاطُ

هـو الَّـذي الْجنَّـۀِ إِلَـى الْمـؤْمنینَ طَرِیـقُ فَهـو الْـآخرَةِ فـی الصـرَاطُ أَمـا و؛الْباطلِمنَءشَیإِلَى

یمتَقسلُونَلَا،مدعنِینَّۀِعالنَّارِإِلَىالْجرِإِلَىلَاوىالنَّارِغَیونَّۀِس130؛الْج

امــام حســن عســکري (ع) فرمودنــد: صــراط مســتقیم دو صــراط اســت: صــراطی در دنیــا و  «

ــاهی  صــراطی در آخــرت؛ صــراط مســتقیم ــاده روي کوت ــا راهــی اســت کــه از زی دور در دنی

ــوده ــاطلی منحــرف نشــود. و و مســتقیم باشــد وب ــیچ ب ــه ســوي ه صــراط در آخــرت راه ب

بـه سـوي   به سوي بهشت کـه مسـتقیم مـی باشـد؛ مـؤمنین در ایـن راه از بهشـت       مؤمنین است

».چیز دیگري ـ آتش یا غیر آتش ـ انحراف پیدا نمی کنند

مـی آیـد ایـن اسـت کـه صـراط دنیـا و صـراط آخـرت          کته اي که از این روایـات بـه دسـت    ن

مـی فرماینـد صـراط    حضـرت پـس از اینکـه   . چـون  یک چیزند و حقیقت هـر دو یکـی اسـت   

؛ به طور مطلق، طریق به معرفـت خداسـت، مـی فرماینـد: ایـن صـراط خـود دو صـراط اسـت         

.66، ص 8. بحار األنوار، ج 129
.254، ص 92و ج 69.همان ، ص 130



هــدنا إ«در تفســیر آیــه ي شــریفه ي »صــراطانالمســتقیمالصــراط «ظــاهر تعبیــر و همچنــین 

ی طبـق مبـان  نیز نـوعی اتحـاد بـین دو صـراط اسـت کـه البتـه ایـن اتحـاد،         »الصراط المستقیم

و حمـل  حکمت متعالیـه و جـواز تحقـق یـک شـیء در نشـآت مختلـف بـه أطـوار گونـاگون          

نمــود و بــر خــالف حقیقــت و رقیقــت، بســیار روشــن اســت و گرنــه بایــد روایــات را تأویــل 

ظاهر حمل کرد.

مواقـف  کـه  از ایـن رسـاله اسـت، صـراط اخـروي اسـت      بحـث  به هر حال آنچه محلّ اصلی

131عالم آخرت محسوب می شود.

نقد 

در آیـا مـی تـوان    و مـتکلم واقعـی چـه کسـی اسـت؟     راسـتی روش صـحیح بررسـی متـون دینـی چیسـت؟      به 

آئین دانست؟واثبات مطلبی به مجرد استناد به سخنی از آئینی، خود را پیرو آن مکتب

دیگـر مطـرح نمـود، امـا بـه اجمـال بایـد گفـت، بهـره منـدي از          پاسخ تفصیلی این سـؤاالت را بایـد  در جـایی    

و آن را متون دینی به دو گونه است: گاه انسـان احتمـاالتی در بـاب اثبـات مطلبـی در ذهـنش خطـور مـی کنـد         

مؤیـدات  آن گـاه متـون روایـی را مـی نگـرد و از آنهـا بـه عنـوان         با مباحث به اصطالح برهانی تثبیت می نماید.

ـ  ـ   «ن عمـل  اندیشه ي خود بهره می برد. اسم واقعی ای مـی  »تـون دینـی  مت شخصـی بـر   تحمیـل اندیشـه و برداش

باشد، نه تأثیرپذیري و تعبد در مقابل متون.

تفکّـر و تعقّلـی عـام و    و گاه انسان قبل از بررسی احتمال و نظریه اي بـدون هـر گونـه پـیش فرضـی ذهنـی ، بـا        

فراگیر و دقیق به تفسیر و تبیین یـک مـتن دینـی مـی پـردازد و بـه نتـایج روشـن مـی رسـد ، سـپس دسـتاورد             

ین روند را به عنوان اعتقاد و مرام خود مـی انگـارد. اسـم واقعـی ایـن عمـل (( تـأثیر پـذیري از متـون دینـی ))           ا

می باشد.
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متکلم واقعی کسی است کـه بـا آزاد اندیشـی، تـأثیر پـذیر از متـون باشـد، نـه آنکـه حـدیثی را بیـاورد. آن گـاه             

مبنـا  ضـعیف باشـد) و اگـر مخـالف    سـند آن روایـت  اگر مطابق مبنایش بود، مورد استناد قـرار دهـد (هـر چنـد     

(مثـل ارائـه ي احتمـاالت متعـدد ـ هـر چنـد ضـعیف ـ اسـتفاده از حربـه            بود، به آن توجه نکند و یا با حیله اي

ي نفهمیدن حقیقت روایـات و تهمـت عـوام گرایـی در توصـیف بیانـات معصـومین (ع)، عـدم تمـایز بـین قبـول            

آن) از داللت قطعی، آن را ساقط می کند.132فهمیدننبا نداشتن مبنایی فلسفی ـ عرفانی

ایـن کتـاب، بایـد از طریـق نقـد مبنـاي ایشـان در بررسـی روایـات، صـورت           هر چند نقد اساسی مطالب مؤلـف 

گیرد اما با چشم پوشی از اشـکال اصـل مبنـا ـ کـه در حقیقـت منتهـی بـه تـأثیر گـذاري بـر روایـات اسـت نـه               

روشـن گردیـد.   الـب پیشـین برخـی از اشـکاالت ایـن سـخن (وحـدت در حقیقـت)        از آن ـ از مط تأثیر پـذیري 

در آینده نیز به برخی دیگر از آنها اشاره می شود.

را نیـز  دنیـا و آخـرت، وحـدتی در غیـر حقیقـت و ذات     روشن است که از این روایات، مـی تـوان بـراي صـراط    

کـرد  صـراط، آن را بـر هـر دو قسـمش اطـالق      ي بـراي واژه  عنـوان جـامع و مشـترك    نمـود. بـا انتـزاع    ترسیم

و یـا صـراط را   133(چنان کـه واژه ي علـت، رزق و نعمـت بـر امـور مـادي و معنـوي هـر دو اطـالق مـی شـود)           

.مشترك)ظمشترك لفظی که داراي دو اطالق مجزا است (مانند دیگر الفا

-108.آري همین گونـه بـوده اسـت کـه در نقـد مسـئله ي وحـدت وجـود، عالّمـه ي جعفـري (رحمـۀ اهللا) در کتـاب (( مبـدأ أعلـی، ص               132
)) چنین می سراید :111

تکلیف را برداشته راحت ز ایمانت کند گر رو نهی سوي وجود از باده ویرانت کند 
صد بوعلی، سقراط و افالطون، دربانت کند را لقمان دورانت کند بی دفتر و دانش ت

صد حیف حظّ پنبه دانه، عالم رؤیاستی 
اقلیدس و هرتز و انشتن ریزه خوار خوان تو گیرم که گشتی پور سینا یا اریستوفان تو   

از وحدت موجود دل کندي توئی نادان تو صد کانت و فارابی و پاسکال خادم و دربان تو   
بر ظلمت وحدت برو گر نور دانش خواستی 

اگر قائلین به وحدت وجود، خود مرحوم عالّمه را به همین اتّهام نیز ، متّصف ننمایند!البته
.البته در جاي خود به اثبات رسیده که هیچ گاه مفهوم واحـد انتزاعـی نمـی توانـد وحـدت حقیقـت منتـزع منـه را ثابـت کنـد چـرا کـه مـی              133

).277-276و آموزش فلسفه ص 237-230صوفی چه می گویند؟ ص تواند از مفاهیم فلسفی باشد نه از مفاهیم ماهوي ( عارف و 



ه می خورد)وم گر(حقیقت صراط به نفس امام معصبررسی قسمت سوم:

گوید:مؤلف می 

و مـی باشـند  روایات زیادي وارد شـده اسـت کـه صـراط مسـتقیم در دنیـا ائمـه ي معصـومین (ع)        

ــر  ــی نظی ــابیر فراوان ــ«تع ــ«، »راط المســتقیمنحــن الص الصراط المســتقیم عــی ــتُأ«و »ل ــن راط م الص

آخـرت  صـراط  وارد شده اسـت. از طرفـی ظـاهر روایـات وحـدت بـین صـراط دنیـا و        134»األقوم

یجـه ظـاهر روایـات حـاکی از اتحـاد صـراط خـروي        حقیقـت و رقیقـت) و در نت  می باشد (به نحو

معصـومین و بـه خصـوص حضـرت رسـول اهللا (ص) و حضـرت أمیرالمـؤمنین (ع)        با نفس مقـدس 

می باشد. به این حقیقت، روایاتی به طور مستقل نیز ناظر است.

1.ـ  نأتدرون ما سبیل اهللا و من سبیله و م ن طریقـه؟ أنـا صـراط اهللا الـذّي مـن لـم       صـراط اهللا و م

135یسلکه بطاعۀ اهللا فیه هوي به إلی النّار؛

آیا می دانید راه خدا چیسـت و کیسـت؟ و صـراط خـدا و طریـق او کیسـت؟ مـنم  آن صـراط         

بـا اطاعـت  خداونـد آن را نپیمایـد، آن صـراط او را در آتـش مـی افکنـد.         خدا کـه هـر کـس    

و اتحـاد هـر دو بـا حضـرت، مـی باشـد؛ زیـرا        وحدت صراط دنیـا و آخـرت  داین روایت مؤی

صدر آن ظهور در صراط دنیا و ذیل آن ظهور در صراط آخرت دارد.

ـ  لـی قـال: هـو واهللا ع  »مسـتقیم لـی عهذه صـراطٌ «عن أبی عبداهللا (ع) .2 و طرا(ع) هـو واهللا الص

136المیزان؛
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شـریفه فرمودنـد: صـراط مسـتقیم، بـه خـدا قسـم، علـی         حضرت امام صادق (ع) در تفسیر آیـه ي  

صراط و میزان.،است. اوست، به خدا قسم

ـ   رن صـراط بـا میـزان و عـدم توصـیف صـراط بـه        ااین حدیث هم مثل حدیث قبلی است؛ چـون تق

مستقیم، ظهور ذیل را در صـراط اخـروي منعقـد مـی کنـد. در حـالی کـه صـدر حـدیث ظـاهر در           

صراط مستقیم در دنیا است.

حجـۀ اهللا علـی خلقـه    إنّ الصـورة اإلنسـانیۀ هـی أکبـرُ    عن موالنا جعفر بن مجمدالصـادق (ع): .3

137ار؛ۀ و النَّود بین الجنَّالممدراطُخیر و هی الصإلی کلِّالمستقیمریقو... و هی الطَّ

بـر خلـق   حضرت امـام صـادق (ع) فرمودنـد: همانـا صـورت انسـانی، بزرگتـرین حجـت خداونـد          

و... و او راه مستقیم بـه سـوي هـر خیـر و همـان صـراط کشـیده شـده بـین بهشـت و جهـنّم            است 

است.

الصـورة اإلنسـانیۀ را بـه صـاحب والیـت مطلقـه یعنـی امـام معصـوم          مرحوم سید حیدر آملی (ره)

(ع) تفسیر نموده اند.

4.138ار؛ۀ و النَّالممدود بین الجنَّراط عن أمیرالمؤمنین (ع): أنا الص

أمیرالمؤمنین (ع) فرمودند: منم آن صراط کشیده شده بین بهشت و جهنم.حضرت

مجموعه اي روایات است که جمع بندي آنهـا همـین نتیجـه را تأییـد مـی کنـد. توضـیح دهیـد         .5

حضرت امیرالمؤمنین (ع) با صراط، چند دسته روایت داریم:درباره ي ارتباط 

که می گوید رسول اهللا و أمیرالمؤمنین (ع) بر صراط ایستاده اند:الف) روایاتی

.86، ص 1؛ تفسیر صافی، ج 383. جامع األسرار، ص 137
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منَّـا واحـد کُـلِّ بِیـد والصـرَاط علَـى علـی وأَنَـا أَقـف الْقیامۀِیومکَانَإِذَاعن رسول اهللا (ص): .1

فیرُّفَلَاسمیدنْأَحخَلْقِمإِلَّااللَّهأَلْنَاهـنْ سـۀِ علَایو ـیلـنْ عکَـانَ فَم ـهعم شَـیـا ءنْهـا منَجو

فَازنَاإِلَّاوضَرَبنُقَهعونَاهیأَلْقَی139؛النَّارِف

حضرت رسـول اهللا (ص) مـی فرمایـد: چـون روز قیامـت فـرا رسـد، مـن و علـی بـر صـراط مـی             

نمـی کنـد مگـر    ایستیم و در دست هر کدام از ما شمشیري اسـت؛ هـیچ یـک از خلـق خـدا عبـور       

از والیـت علـی داشـته    اینکه از او درباره ي والیت علی سـؤال مـی نمـائیم؛ اگـر بـا خـود چیـزي        

گرنه او را گردن زده و در آتش می افکنیم.باشد، نجات پیدا می کرد و

2.لُأَنْتنْأَومفقییعلَىمعرَاطلنَّارِفَتَقُولُالصيلذَاخُذهوفَه140؛لَک

[و خوبـان را از بـدان جـدا مـی     ی باشی که با من بـر صـراط مـی ایسـتی    اي علی! تو اولین کسی م

که از اهل توست.و به آتش دستور می دهی و می گوئی: این شخص را بگیر ]یکن

ــد  ــی گوی ــه م ــاتی ک ــؤمنین ب) روای ــول اهللا و حضــرت أمیرالم ــی حضــرت رس ــر صــراط م (ع) ب

نشینند:

1 .یإِنَّهـی أَخا فنْیالـدـی وـی أَخرَةِ فالْـآخو ـویـرُ هینَ أَمنـؤْمالْم ـهسلجی اللَّـه مـوـۀِ یامیلَـى الْقع

رَاطلُالصخدفَیهاءیلنَّۀَأَوالْجوهاءدأَع141؛النَّار

ــرادر مــن اســ ــااو ب ــا و آخــرت و او امیرمؤمن ــر نت در دنی ــد در روز قیامــت او را ب اســت. خداون

صراط می نشاند و او دوستانش را به بهشت و دشمنانش در جهنم وارد می نماید.

.332،ص 7. بحار األنوار،ج139
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142؛طالصرَاعلَىجبرَئیلُوأَنْتوأَنَاأَقْعدالْقیامۀِیومکَانَإِذَاعلییا. 2

م.یاي علی! چون روز قیامت فرا رسد، من و تو و جبرئیل بر صراط می نشین

آنچه داللت می کند که بجاي حضرت، دو فرشته بر روي صراط می نشینند.ج)

أَحـد یجـوز فَلَـا الصـرَاط علَـى یقْعـدانِ ملَکَـینِ اللَّـه أَمـرَ الْقیامـۀِ یومکَانَإِذَاعن رسول اهللا (ص): 

143؛رالنَّافیمنْخَرِهعلَىاللَّهأَکَبهإِلَّاوعطَالبٍأَبِیبنِعلیالْمؤْمنینَأَمیرِبِبرَاءةِإِلَّا

شــود، خداونــد بــه دو فرشــته دســتور مــی رســول اهللا (ص) فرمودنــد: وقتــی روز قیامــت تحضــر

امیرالمؤمنـان  دهد تا بر صراط بنشینند. پس کسی عبور نمـی کنـد مگـر بـا بـرات نجـاتی از جانـب        

به آتش می افکند.روعلی بن ابیطالب، در غیر این صورت، خداوند او را با

الي کوهی مشرف به صراط می نشینند:حضرت بر باکهد) روایتی که داللت می کند بر این

جبـلٌ هـو والْفـرْدوسِ علَـى عطَالـبٍ أَبِـی بـنُ علـی یقْعدالْقیامۀِیومکَانَإِذَاقال رسول اهللا (ص):

لَاقَدلَـى عنَّـۀِ عالْجو قَـهفَو ـرْشعبینَ رـالَمالْعـنْ وم هـفْحتَنْفَجِـرُ س ـارنَّـۀِ أَنْهالْجـی تَتَفَـرَّقُ وف

وإِلَّـا الصـرَاطَ أَحـد یجـوز لَـا التَّسـنیم یدیـه بـینَ تَجـرِي نُـورٍ مـنْ کُرْسیعلَىجالسهووالْجنَّۀِ

هعةٌمرَاءبهتلَایبِوۀِولَایلِوأَههتیبشْرِفلَىینَّۀِعلُالْجخدفَییهبحنَّۀَمالْجویهضغب144؛النَّارم

، علـی بـن أبـی طالـب (ع) بـر فـردوس       (ص) فرمودند: چـون قیامـت فـرا رسـد    حضرت رسول اهللا

پروردگـار عالمیـان   بـر بـاالي بهشـت و بـر بـاالي آن عـرش       می نشیند؛ و فـردوس کـوهی اسـت   

مــی بهشــت جــاري گردیــده و در بهشــت شــاخه شــاخهرودهــاي اســت و از دامنــه ي ایــن کــوه 

بر صـندلی اي از نـور نشسـته اسـت و تسـنیم در مقابـل او جـاري اسـت. هـیچ          . و علی (ع)گردند

.100،ص 23.همان،ج 142
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همـراه او براتـی از والیـت او و والیـت اهـل بیـت او       کس از صراط عبـور نمـی کنـد مگـر اینکـه      

را در بهشـت و دشـمنانش را   علـی بـن ابیطالـب بـر بهشـت اشـراف دارد . دوسـتداران خـود         باشد.

در آتش داخل می نماید.

ـ حضـرت ع اینکهتعبیرات دیگري نظیر هـ) م هـدایت بـر صـراط هسـتند و هـر کـس حضـرت را        لَ

ند).ننشناسد خود به آتش سقوط می کند (نه اینکه حضرت او را در آتش می افک

ونُهیعرَاللَّهالنَّاظ ...وهلْملَىععرَاطیالصف ـهثعـنْ بم رَفَـهـا عنَّـۀِ إِلَـى نَجالْجـنْ وم ى أَنْکَـرَهـوه

145؛النَّارِإِلَى

و یا اینکه:

إِلَیـک رکَـنَ فَمـنْ حسـابک الْحسـاب وموقفُـک الْموقـف وصـرَاطُک الصـرَاطَ ومیزَانُـک الْمیزَانَ

146؛کهلَوهوىخَالَفَکمنْونَجا

ــف   ــزان توســت، و صــراط صــراط توســت، و موق ــزان می ــف توســت، و حســاب حســاب  می موق

توست، پس هر کس به تو تکیـه کنـد نجـات مـی یابـد و هـر کـس بـا تـو مخالفـت ورزد سـقوط            

کرده و هالك می شود.

جمع بندي مجموعـه ي ایـن روایـات ایـن اسـت کـه غـرض، داللـت بـر احاطـه ي نفـس مقـدس             

و تعلّـق و ارتبـاط وثیـق آن بـا نفـس آن حضـرت اسـت و نمـی تـوان قضـاوت           حضرت بر صراط 

نشسـته باشـند و بـه    که الزاماً حضرت بـا بـدن اخـروي خـود بـر نقطـه اي خـاص از صـراط         نمود 

تعبیر دیگر خود روایات قرینه هستند بر صرف آنها از ظاهرشان و حمل بر معناي جامع.

.97،ص 40.همان، ج 145
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تأییـد کنـد کـه داللـت مـی کنـد معصـومین (ع) بـر روي         را برخی روایات دیگر نیز شاید این معنـا 

اهـل بیـت   صراط نیستند و در جاي دیگـر قـرار دارنـد؛ ماننـد روایـاتی کـه داللـت دارد بـر اینکـه         

خــاطف عبــور مــی کننــد و بــه بهشــت مــی صــراط چــون بــرقاز اولــین کســانی مــی باشــند کــه 

و مانند:147روند،

أَقْـدام علَیـه یثْبـت لَـا زلَقـاً زحفـاً فَأَجِـده الصـرَاط إِلَـى بِـه أَنْتَهِیحتَّىبِیدهفَآخُذُ(ص):النَّبِیقَالَ

فُلَـانٌ هـذَا :فَـأَقُولُ ؟اللَّـه رسـولَ یـا هـذَا مـنْ :الصـرَاط صـاحب لـی فَیقُـولُ بِیدهفَآخُذُهالْخَاطئینَ

همنْبِاسیمتکَانَ،أُم قَـد ـامـی صا فنْیرِي الـدشَـه غَـاءتی ابتشَـفَاع،و ـامرَ صشَـه ـهبر غَـاءتاب هـدعو

ــوز جــرَاطَفَی ــوِالص ــهبِعفْ ــزَّ-اللَّ عــلَّو ــى-ج ــیحتَّ ــىینْتَهِ ــابِإِلَ ــۀِب ــتَفْتحالْجنَّ فَأَســه ــولُلَ فَیقُ

148؛...رِضْوان

او را مـی گیـرم و بـا خـود مـی بـرم تـا        ... پس بـا دسـت خـود    اهللا (ص) فرمودند:حضرت رسول 

، مـی بینـیم کـه صـراط لغـزان اسـت و قـدم هـاي گنـه کـاران بـر آن نمـی             اینکه به صراط برسـیم 

اهللا! ایـن شـخص   و را می گیرم. صـاحب صـراط بـه مـن مـی گویـد: یـا رسـول        ایستد؛ پس دست ا

نـام او را ذکـر مـی کـنم ـ و از امـت مـن مـی باشـد، مـاه           ن فالنـی اسـت ـ و    کیست؟ می گویم: ای

را به امید شفاعتم روزه گرفتـه و مـاه خـدا را نیـز بـه امیـد وعـده ي الهـی روزه گرفتـه اسـت.           من

پس این شخص با عفو خداونـد ـ عـز و جـل ـ از صـراط عبـور مـی کنـد تـا بـه در بهشـت مـی               

رسد... .

قَـائم عالْمـؤْمنینَ أَمیـرُ والْحـوضِ دونَلَـه یتَنَـاهى لَـا لَـه ئـرَ الزَّاإِنَّو:البـاقر (ع) عن أبـی جعفـر   

ثُـم یـرْوِي حتَّـى الْحـوض ورودهإِلَـى أَحـد یسـبِقُه مـا والْمـاء مـنَ یرْوِیهویصافحهالْحوضِعلَى

.345،ص 45و جلد 139،ص 27(و جلد67،ص 8.همان،ج147
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رِفنْصإِلَىیهنْزِلنَمنَّۀِمالْجهعم لَـکـنْ مـلِ مبیـرِ قینَ أَمنـؤْمرُ الْمـأْمـرَاطَ یلَّ أَنْالصـذی لَـهرُ وـأْمی

لَاأَنْالنَّارهیبصنْیامهلَفَحشَیتَّىءاحهوزجیوهعمولُهسيرالَّذثَهعیرُبینَأَمنؤْم149؛عالْم

(ع) در قیامـت بسـته نمـی شـود تـا برسـد       فرماینـد: همانـا راه زائـر سیدالشـهداء    امام باقر (ع) می 

و او را از أمیرالمـؤمنین (ع) کنـار حـوض ایسـتاده انـد و بـا او مصـافحه مـی کننـد         و» حوض«به 

ـ در حالی که هـیچ کـس پـیش از ایـن شخصـی بـر حـوض وارد نگشـته و         آب سیراب می نمایند

ز جانــب و فرشــته اي اـ ســپس بــه ســوي منــزل خــود در بهشــت مــی رودســیراب نشــده اســت

(ع) همراه او می باشد کـه بـه صـراط دسـتور مـی دهـد تـا در مقابـل ایـن مـؤمن رام           أمیرالمؤمنین 

تـا اینکـه از   باشد و بـه آتـش دسـتور مـی دهـد کـه از سـوز و حـرارتش بـه ایـن شـخص نرسـد            

عبور نماید.ي أمیرالمؤمنین (ع) هصراط به همراه فرستاد

ــان  ــر سرتاســر صــراط و همــه امــور آن احاطــه  و حاصــل اینکــه رســول خــدا و امیرالمؤمن (ع) ب

ــت؛     ــوار اس ــت آن دو بزرگ ــه دس ــور آن ب ــرّف در ام ــد و تص ــه  دارن ــور، مالئک ــر ام ــه مباش گرچ

150باشند.

نقد

ــ     گرچـه مؤلـف    امـا اینجـا بــا   ظنـون در مباحـث اعتقـادي شـد،    تدر مقدمـه ي اول کتـاب قائـل بـه عـدم حجی

واقعـی  معیـار نبـودن  ی ازکدستاویزي بـه ظهـورات، در مقـام اثبـات مـدعاي خـود بـر مـی آیـد. ایـن امـر حـا            

مبـانی فلسـفه و عرفـانی    منطبـق بـا  در تحلیل مبانی اعتقادي وي اسـت، بلکـه چیـزي معیـار اسـت کـه      روایات

روایـاتی اسـتفاده مـی    از) گـاه بحث (گـروه خـوردن حقیقـت صـراط بـه نفـس امـام معصـوم        باشد؛ لذا در همین 

(به نقل از کتاب معادجسمانی و صراط در مکتب وحی )78،ص 101.همان،ج 149
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و علـم الیقـین توسـط    سندي ندارد؛ ماننـد برخـی از آنچـه از جـامع األسـرار، تفسـیر صـافی       شود که هیچ ارزش

مولف نقل می شود.

آن اســت قابــل اثبــات قطعــی وحــدتی کــه مصــنف مــدعی، بــا ایــن حــال، از توجــه در داللــت همــین روایــات

حـدت بـین صـراط دنیـا و صـراط      کـه مقدمـه ي دوم اسـتدالل ایشـان (و    چـرا رف احتمال اسـت؛  نیست، بلکه ص

دارد.تد و نیاز به دلیلی خارج از روایاقابل استفاده نمی باشاز روایات آخرت) 

انی بـیش  حسـ واستاین کالم که حقیقت صراط آخـرت بـا نفـس معصـوم (ع) گـره خـورده اسـت، سـخنی باطـل         

آخرت احاطه دارد.گفت نفس آنان، بر صراط، بلکه باید نیست

هـدایت و لـزوم ارتبـاط    وریـت امـام (ع) در   مقصود از روایاتی که به عنوان مؤیـد ایـن کـالم مـی آورد، بیـان مح     

معصــومین (ع) در دنیاســت کــه در صـورت نبــود ایــن ارتبــاط، انســان از صــراط آخــرت در  داشـتن بــا والیــت  

روایـات، قرائتـی اسـت کـه بـه روشـنی داللـت بـر         . نیـز در همـین   می افتد و باعث هالکت خود می گردددوزخ 

جدائی صراط از نفوس انسان ها می کند مانند:

وقوف پیامبر و امیرالمؤمنین (ع) با یکدیگر بر روي یک صراط.

.وقوف دو ملک بر روي صراط

 کایـت از اسـتقالل   کـه ح »فـاً... ه زحبـه إلـی الصـراط فأجـد    فآخذه بیدي حتّی انتهـی  «تعابیري همچون

آن.صراط دارد نه وابستگی 

(آیا صراط هم اکنون موجود است؟)بررسی قسمت چهارم:

چنین می نویسد:نویسنده، در ابتدا

یـه متفـق انـد کـه بهشـت و جهـنم اآلن خلـق شـده انـد و ظـواهر ادلّـه هـم همـین را              شیعه ي امام

بـه  جهـنم هـم اکنـون وارد آن شـده انـد (گرچـه خـود        ند، ولی اینکه آیا اهـل بهشـت و   تأیید می ک



ارد یـا اینکـه همـه در موعـدي ـ کـه قیامـت باشـد ـ بـا هـم و           واسطه ي نقصان، ادراك نمی کننـد) 

محل اختالف است.خواهند شد مسئله اي است که

کسـانی کـه معتقدنــد قیامـت حادثــه اي زمـانی اسـت و بهشــت و جهـنم در همــین کـره ي خــاکی        

، طبیعتاً به قـول دوم قائـل انـد، و برخـی از کسـانی کـه آخـرت را در طـول عـالم دنیـا           خواهد بود

ند، بـه قـول اول قائـل    را متفـاوت بـا حقـایق دنیـوي مـی شـمر      می دانند و سـنخ حقـائق اخـروي    

151قابل استفاده است.نیز براي هر دو احتمالهستند؛ و ظواهر آیات شریفه 

همـین دو دسـته ادلـه    صـراط نیـز،  هـر حـال در بـاب   بـه «و پس از توضیح این مطلب می گویـد:  

152»وجود دارد

و در انتها چنین می گوید:

            به هر حال، قضاوت در ایـن مسـئله محتـاج تنقـیح مباحـث مبنـایی معـاد اسـت کـه فراتـر از حـد

این مختصر است، ولی به هر حال باید توجـه کـرد کـه قـائلین بـه هـر دو طـرف متـأثر از آیـات و          

153باشند.روایات می 

نقد

ختـارش را ارائـه ننمـوده، لـذا     تمـال و اقـوال پرداختـه و نظریـه ي م    چون مؤلف در این بخش، فقط بـه طـرح اح  

ما نیز از بررسی دقیق این قسمت خـودداري نمـوده و فقـط ایـن را متـذکر مـی شـویم کـه ادلّـه اي کـه حکایـت            

برداشـت از آیـات و   برخـورد دارنـد، بـرخالف   از تحقق صراط در قیامـت دارنـد، از روشـنی و وضـوح خاصـی     

.130.صراط مستقیم، ص 151
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کـه نیـاز بـه مقـدماتی بـراي      از آنهـا نمـوده]  را[که مؤلف اسـتظهار وجـود فعلـی صـراط    اولي دسته 154روایات

اثباتش می باشد.

کـه مولــف بــراي  155سـوره ي ق اســت 24تــا 21نمونـه اي کــه بــراي دسـته اول ذکــر شـده آیــات    البتـه اولــین 

گفـت و انصـافاً اگـر ظـاهر ایـن      خـدا قـوتی   و زحمـت افتـاده و مـی بایسـت بـه ایشـان      رنـج استدالل به آن به 

است پس مجمل کدام است؟!

و جهنم یکی است؟)(آیا راه بهشت بررسی قسمت پنجم:

اسـتنباط مـی کنـد و آن گـاه در پایـانِ     را تعـدد راه مؤلف در این بحث آیـات و روایـاتی را مـی آورد و از آنهـا     

م وحدت صراط است، بیان می دارد:فهِع را براي این گونه روایات با روایاتی که مبحث، سه وجه جم

.دنالف) بگوییم: عده اي از کفار و معاندین از موقف مستقیماً وارد آتش می شو

نـاظر بـه صـراط    از صراط مخـتص بـه اهـل ایمـان عبـور نمـی کننـد؛ یعنـی آیـات و روایـات           و

و سـقوط مـی   باشـد و ادلـه اي کـه مـی گویـد از روي پـل پـرت شـده        دوزخ، مربوط به این گروه

کنند، ناظر به مذنبین از مؤمنین باشد.

آمــده ذکــر شــده، و همچنــین مرحــوم »قــوت القلــوب«ایــن احتمــال در روایتــی کــه در اســفار از 

و برخـی دیگـر از   عالمه مجلسی نیز به مناسبتی این احتمـال را ذکـر کـرده انـد (کـه خواهـد آمـد)       

له نیز آن را تأیید می کنند.اد

توجیـه کنـد؛ چـون ظـاهر برخـی اخبـار ایـن اسـت کـه          ی تواندمولی این وجه، برخی روایات را ن

سقوط می کنند.کفار نیز از پل می گذرند، ولی سرانجام 

.البته یک آیه و دو روایت بیش نمی باشد.154
155).وتاءانَفْسٍکلُجهعائقٌ م سـو ِیدشـه * لَّقَـد نْ غَفْلَـۀٍ فـىِ کُنـت اذَا مـ فَکَشَـفْنَا هـ نـکع كطَـاءغ رُك صـفَب مو الْیـ یـددح *قَـالَ و قَرِینُـه
).عنیدکَفَّارٍکلُجهنَّمفىِأَلْقیا* عتیدلَدىماهاذَا



ولـی چـون کفـار و گنـه     ب) بگوئیم: یک راه بیشتر وجود نـدارد و آن همـان صـراط جنّـت اسـت،      

و »صـراط الجحـیم  «نسـبت بـه ایشـان    صـراط در آتـش مـی افتنـد، ایـن صـراط       کاران از همـین 

می باشد و صراط غیر مسـتقیم بـه شـمار مـی آیـد کـه در واقـع، صـراط مسـتقیمی          »طریق جهنّم«

بـر روي آن راهـی غیـر مسـتقیم مـی پیماینـد، یـا صـراطی اسـت کـه بـراي کفـار             است که ایشـان 

و ایشان را به مقصود نمی رساند و لذا به او غیر مستقیم گفته می شود.لغزنده است

به هر حال، این توجیه نیز بـا ظـواهر آیـاتی کـه  قـبالً گذشـت و ظـواهر ادلـه اي کـه داللـت مـی            

کند عده اي مستقیماً داخل آتـش مـی شـوند، منافـات دارد و بایـد ادلـه را نیـز بـه نحـوي توجیـه           

نمود.

را حقیقتـی واحـد در کثیـر مـی داننـد و      مرحوم صـدرالمتألهین کـه حقیقـت صـراط    ج) بنابر مبناي 

ـ      واحـده، داراي افـراد کثیـره اي اسـت کـه هـر       یملتزم اند به اینکـه صـراط در عـین داشـتن حقیقت

نفسی یکی از آن افراد را داراست.

ولـی عـده اي ایـن مسـیر     بر این اساس، می توان گفت که همه بـر صـراط مسـتقیم قـدم مـی نهنـد،      

را استمرار بخشیده و به جنّت مـی رسـند و عـده اي سـقوط مـی کننـد، لـیکن سـقوط ایشـان ایـن           

بلکـه پـل در حـقّ ایشـان منقطـع مـی شـود و اسـتمرار         شـوند، تگونه نیست که از کناره ي پل پر

نمی یابد و نهایت او آتش خواهد بود.

، صـراط  جنّـت اسـت و مـی توانـد موصـل باشـد      پس صراط کفار از حیث اینکه مسیر رسـیدن بـه   

ــاقص اســت و بالفعــل موصــل نیســت    ــی از ایــن حیــث کــه ن الجنــۀ و صــراط مســتقیم اســت، ول

م إلـی جهـنَّ  «و صراط غیـر مسـتقیم محسـوب مـی شـود و بـا تعـابیري همچـون         »صراط الجحیم«

از صـراط و انحـراف از آن ـ همـه ـ بـه       نیـز مناسـبت دارد. طبـق ایـن توجیـه، لغزیـدن      » ونرُحشَی



تمـام شـدنِ  جدا شدن از اصل واحد و حقیقـت صـراط مسـتقیم خواهـد بـود کـه منجـر بـه         معناي

فردمتعلّق به کافر می گردد.صراط

156توجیه نیز به نحوي با ظواهر ناسازگار است.البته این

با دقت در روایات فقط وجه دوم مقبول است.نقد:

:توضیح مطلب

نظریه ي مختار رابیان کنـیم، مناسـب اسـت در ابتـدا، ادلّـه اي کـه بـه اعتقـاد مؤلـف ظهـور           ي قبل از اینکه ادلّه

در تعدد دارند را بیان نماییم و آن گاه به بررسی آن بپردازیم.

آیات و روایات مد صراط:فهم تعد

ـ فُتحـت جاءوهـا إِذَاحتـى زمـرًا جهـنَّم إِلـى کَفَـرُواْ الَّـذینَ سیقَو«دسته ي اول:  هابواأَب ...ـیقَ وس

و آنـان کـه کـافر شـدند     157؛» أَبوابهـا فُتحـت وجاءوهـا إِذَاحتـى زمرًاالْجنَّۀِإِلىربهُماتَّقَواْالَّذینَ

ـ گروه گروه به سوي جهنم رانده می شوند تا اینکـه چـون بـه نـزد ج     رسـند درهـاي جهـنم بـاز     نمه

می گردد... و آنان که تقـوا ورزیـده انـد گـروه گـروه بـه سـوي بهشـت سـوق داده مـی شـوند تـا             

158اینکه چون به بهشت رسند و درهایش باز شده باشد.

مؤلف در مقام استظهار می نویسد:

.144-143.صراط مستقیم، ص 156
.73و71)آیه ي 39.سوره ي زمر (157
.138.صراط مستقیم،ص 158



سـمتی سـوق داده مـی شـوند، نـه اینکـه هـر دو در یـک         هر این آیه این است که هـر گـروه بـه   ظا

هـر کـدام   مسیر گام بردارند و عده اي سقوط کنند. عـالوه بـر ایـن، ظـاهر آیـه، وجـود درب بـراي        

و همچنین تعابیري چون:از بهشت و جهنم است، نه اینکه افراد از باال در جهنم پرت شوند.

ْ»إِلى ـنَّمهْشَـرُونَ جشَـرُ «159»یححی اءـدأَع اللَّـه ْشَـرُونَ «160َ»النَّـارِ إِلـىیح لـىع هِمـوهجو إِلـى

نَّمهونَ«161َ»جعدی نَـارِ إِلـى ـنَّمهـا جع162»د» مـوْشُـرُ یـینَ نحتَّقالْم ـانِ إِلـىمالرَّح اوفْـدـوقُ ونَس

163»وِرداجهنَّمإِلىالْمجرِمینَ

ـ    که ظهور در  ـ      حرکت به سـوي جهـنم و در مسـیري ک ه بـه  ه پایـانش جهـنم اسـت دارنـد، نـه اینک

164سوي بهشت بروند و در میان راه منحرف شوند.

نقد

آنچه از آیه اول قطعاً استفاده می شود، سوق داده شدن بـه سـوي بهشـت یـا جهـنم اسـت. امـا اینکـه هـر کسـی           

هیچ اشاره اي بـه آن نشـده تـا در نتیجـه، مسـیر هـر کـدام بـا دیگـري متفـاوت           به سمتی خاص سوق داده شود، 

بـودن بـه سـوي جهـنم منافـاتی بـا واحـد بـودن مسـیر کفـار و           باشد؛ چرا که وجود درب براي جهنم و محشـور  

ـ      مـنکم إِنو«گـان از دوزخ و یـا بـر روي دوزخ مـی گذرنـد      ه بهشتیان ندارد؛ خصوصاً بـا توجـه بـه اینکـه هم

.36) آیه ي 8.سوره ي انفال(159
.19) آیه ي 41.سوره ي فصلت (160
.34)آیه ي25.سوره ي فرقان (161
.13) آیه ي 52.سوره ي طور(162
.86-85) آیه ي 19.سوره ي مریم (163
.139-138.صراط المستقیم، ص 164



بـه نـوع قـرار گـرفتن     درب هـاي جهـنم را مـی تـوان بـا توجـه       امـا کیفیـت دقیـق چگـونگی    165»وارِدهـا لَّاإِ

صراط بر جهنّم، ترسیم نمود.

جهنمـی منافـاتی نـدارد؛ زیـرا شـخص     »صـراط «و اما در آیات دیگر، محشور شدن به سوي جهـنم بـا وحـدت    

که بر روي صراط قرار می گیرد در حقیقت، خود به سوي جهنم در حال حرکت است.

اللَّــهیکُــنِلَــمظَلَمــواْوکَفَــرُواْالَّــذینَإِنَّ«؛ 167»الجَحــیمِصــرَاطإِلــىفَاهــدوهم«166دســته ي دوم:

168»مجهنَّطَرِیقَإِلَّاطَرِیقًالیهْدیهملَاولَهملیغْفرَ

ظاهر اضافه در هر دو آیه ي مبارکـه اختصـاص اسـت؛ یعنـی جهـنم بـراي خـود راهـی دارد. و در         

ذیل آیه ي اول در روایت آمده:

170ـ169یقول ادعوهم إلی طریق الجحیم.»فاهدوهم إلی صراط الجحیم«عن أبی جعفر (ع):

نقد

که این آیات نیز ـ به هیچ عنـوان ـ ظهـور در اختصـاص راه بـراي جهنمیـان نـدارد، بلکـه همـان زمـان            پیداست

که انسان جهنمی پا بر روي صراط می گذارد براي او طریق جهنم است.

دسته ي سوم (روایات):

.71) آیه ي 19.سوره ي مریم (165
.139.صراط مستقیم، ص 166
.23)آیه ي 37.سوره ي صافات(167
.168) آیه ي 4.سوره ي نساء(168
.222،ص 2.تفسیر قمی، ج 169
.139.صراط مستقیم،ص 170



ـ  عفـإذا وضـعته فـی قبـره فحـلِّ     «... آمده است میت الف) در تلقین  و إیـاه  نا ل:... و اهـد قدتـه و قُ

ـ مستقیمٍإلی صراط چـون او را در  171؛»ک اهللا بـالقول الثابـت و هـداك إلـی صـراط مسـتقیم      ... ثبت

کفـن او را بگشـا و بگـو: ...خداونـدا، مـا و او را بـه صـراط مسـتقیم هـدایت نمـا...           قبر نهادي گره

و تو را به صراط مستقیم هدایت نماید.خداوند تو را با گفتار ثابت، ثابت بدارد

دعاي به هدایت به صـراط مسـتقیم، دالّ بـر ایـن اسـت کـه همـه از صـراط مسـتقیم نمـی گذرنـد.            

نـه بـا   آمـده اسـت   » إلـی «بـا  » هـدي «پس صـراطی دیگـر نیـز وجـود دارد بـه خصـوص آنکـه        

صراط است.ر به تکثّر و تعددشعو عالوه بر اینها، تنکیر صراط مستقیم نیز م» علی«

ـ از تفسـیر منسـوب بـه حضـرت امـام حسـن عسـکري (ع) ـ کـه          ي فاتحـه ب) در تفسیر سـوره 

در ذیل آن تصریح شده اسـت کـه صـراط در دنیـا تقسـیم بـه مسـتقیم و غیـر مسـتقیم مـی گـردد:           

فما ندبتم بـان تـدعو إلـی أن ترشـدوا إلـی صـراطهم و إنمـا أمـرتم بالـدعاء إلـی أن ترشـدوا إلـی             

صراط الذین أنعم علیهم...

در صدر آن می فرماید:

راط المستقیم صراطان: صـراطٌ الص  ـ    ، و صـراطٌ نیافـی الـد راط المسـتقیم فـی   فـی اآلخـرة؛ فأمـا الص

لـم یعـدل إلـی شـیء مـن الباطـل؛ و أمـا       عن التقصیر و اسـتقام ف نیا فهو ما قصر عن الغلو وارتفع الد

راطالصـ  فی االخرة فهو ـ طریق المؤمنین إلـی الجنَّ ـ     ذيۀ الَّ ۀ إلـی  هـو مسـتقیم، ال یعـدلون عـن الجنََّ

؛172ۀ؛ار سوي الجنَّار و ال إلی غیر النَّالنَّ

دو صـراط اسـت: صـراطی در دنیـا و صـراطی      صـراط مسـتقیم  (ع) فرمودنـد: امام حسن عسـکري  

؛ صراط مستقیم در دنیـا راهـی اسـت کـه از زیـاده روي و کوتـاهی دور بـوده و مسـتقیم         در آخرت

.23، ح 457، ص1.تهذیب االحکام، ج171
.254، ص 92و جلد 69.همان، ص 172



و بـه سـوي هـیچ بـاطلی منحـرف نشـود. و صـراط در آخـرت راه مـؤمنین اسـت بـه سـوي             باشد

دیگـري ـ آتـش یـا     راه از بهشـت بـه سـوي چیـزي     بهشت که مستقیم می باشـد؛ مـؤمنین در ایـن    

غیر آتش ـ انحراف پیدا نمی کنند.

ظاهر حدیث شریف وجود صراط مسـتقیم و غیـر مسـتقیم در آخـرت اسـت؛ زیـرا صـراط آخـرت         

را نیز توصیف به مستقیم کـرده انـد کـه ظـاهرش بـراي مقابلـه بـا صـراط غیـر مسـتقیم اسـت (بـه             

لـم  «بـودن صـراط دنیـا را بـه    و همـان طـور کـه مسـتقیم     در دنیا)خصوص به قرینه صراط مستقیم
را تفسیر فرمـوده انـد، بـه همـان سـیاق مسـتقیم بـودن صـراط آخـرت          »یعدل إلی شیء من الباطل

انـد و فرمـوده   تفسـیر کـرده  »ال یعدلون عن الجنۀ إلی النـار و ال إلـی غیـر النـار سـوي الجنـۀ      «به 

الـی غیـر   است که اضـافه اشـاره بـه ایـن مـی کنـد کـه کفـار ـ کـه یعـدلون            »طریق المؤمنین«اند: 

الجنۀ ـ از این صراط عبور نمی کنند.

مقتضاي اتحاد صراط آخرت بـا صـراط مسـتقیم دنیـا (کـه از ایـن حـدیث اسـتفاد مـی شـود) نیـز            

173که در دنیا بر صراط مستقیم نبوده اند، در آخرت نیز بر آن نباشند.که کسانی همین است 

174نویسنده، دو قرینه دیگر نیز می آورد اما تقریر استدالل به آنها مانند همین دو مورد است.

نقد

ــق اآلخــرة«، »صــراط مســتقیم«از تعــابیري همچــون ــق المــؤمنین«، و »طری ــت داشــتن » طری ــا فــرض حجی ب

شـود؛  مفهوم وصـف، همـان معنـایی برداشـت مـی شـود کـه از واژه ي طریـق جهـنم و ماننـد آن اسـتنباط مـی            

(کـه صـراحت در وحـدت صـراط قیامـت دارنـد) و نیـز تصـریح بـه انحصـار           یعنی با توجه به دیگر ادلّه ي نقلی

ـ کـه غیـر   اسـتنباط وجـود صـراطی دیگـر در آخـرت     وجود دو نوع صراط (مسـتقیم و غیـر مسـتقیم) در دنیـا،    

.141-140.صراط مستقیم، ص 173
.142-141.صراط مستقیم، ص 174



ـ   بنـابراین ـ نمی شـود. مستقیم باشد دیگـر ایـن اجمـال را برطـرف مـی      ل اسـت و ادلّـه ي   ، کـالم مشـتبه و مجم

سازد.

البته از این حمـل، مشـکل مفهـومی و معنـوي الزم نمـی آیـد؛ چـرا کـه صـراط مسـتقیم در قیامـت فقـط بـراي              

175نمایند.ل نمی کنند، بلکه در جهنم سقوط میمؤمنین است که کفار از آن عبور کام

(کـه مـدعاي مؤلـف کتـاب اسـت) و مقصـود       بنابراین، وجود یک صراط در قیامت با این ظـواهر منافـاتی نـدارد    

ــدون حســاب و بررســی اعمــال     ــد عــده اي مســتقیماً داخــل در دوزخ مــی شــوند، ب ــت دارن ــاتی کــه دالل روای

صراط نگذرند.نه آنکه به هیچ عنوان از روي 176است

تلقـین میــت  از اشـکال دیگـري کـه بـر اسـتدالل بـه روایـات تلقــین میـت وارد اسـت، ایـن اسـت کـه غـرض             

سـتقیم، همـان ادامـه صـراط مسـتقیم      و مقصـود از صـراط م  آمادگی میـت بـراي جـواب از سـؤال در قبـر اسـت      

» ثبتـک اهللا بـالقول الثابـت   «نـاظر بـه صـراط اخـروي و عبـور از آن باشـد) و جملـه        دنیا مـی باشـد (نـه اینکـه    

قرینه بر این مطلب است.

دقْت قَـالَ .الْمؤْمنُونَ:قَالَ؟الصرَاطعلَىیجوزمنْأَولِعنْفَأَخْبِرْنی....175 ا صـ یـ د مـحم ف ی فَصـ لـ ک ا :قَـالَ ؟ذَلـ نَ یـ لَامٍ ابـ ی ،سـ ینَ فـنؤْم الْمـ
رَاط علَىیجوزمنْ شْـرِینَ الصـامـاً علَـغَ فَـإِذَا عب م لُهـۀَ أَو ار تَرْکَـب الْجنـَّ رَاط علَـى الْکُفـَّ ى الصـ طُوا إِذَاحتـَّ سـأَطْفَـأَ تَو ه بِلَـا فَیبقَـونَ نُـورهم اللـَّ
.260،ص 57...(بحار األنوار، ج نُورٍ

ولُ قَالَ:قَالَعاللَّهعبدأَبِیعنْ.176 سـر ه ی صاللـَّ لـعا :عل یـ ی لـع خْـرُجی مو ۀِ یـ امـیالْق منْ قَـو مـ مورِه قُبـ اض یـب هِموه جـاضِ و یـالـثَّلْجِ کَب...
م :قَالَ؟اللَّهرسولَیاهؤُلَاءمنْعالْمؤْمنینَأَمیرُفَقَالَ هـ تُکیع شـو أَنْـت مهام إِمـو و لُ هـقَـو ه زَّ اللـَّ عـلَّ و جـ مو شُـرُ یـینَ نَح تَّقـمنِ إِلَـى الْمالـرَّح

ــلِعلَــىوفْــداً ائالرَّحــوقُوینَنَســرِم جإِلــىالْمــنَّم هداًجوِروــم هاؤُكــد ــاقُونَأَع ســارِإِلَــىی ــاالنَّ ــابٍبِلَ س140، ص 65.(بحار األنــوار، ج ح-
141.(

الْـأَعراف علَـى و« تعـالى قولـه هـو وبسـیماهم أعـداءهم وأولیـاءهم األئمـۀ یعـرف وزمانهـا إمـام یحاسـبها أمۀکل) ع(الصادقو القمی :عن 
رِجالٌ

بشـمالهم کتـابهم أعـداءهم یعطـون وحسـاب بـال الجنـۀ إلـى فیمـرون بیمیـنهم کتـابهم أولیـاءهم فیعطون»بِسیماهمکُلایعرِفُونَ« األئمۀهمو»
).199،ص 2؛التفسیر الصافی،ج 339،ص 8؛بحار األنوار،ج 384،ص 2التفسیر القمی، ج .( حساببالالنارإلىفیمرون



اه است.بنابراین، برداشت مؤلف از این روایت، اشتب

ـ با توجه به ا ن نکـات، احتمـال اول و سـوم ـ در جمـع بـین روایـات ایـن بـاب ـ صـحیح نیسـت؛ چـرا کـه در              ی

روایات سازگاري ندارند، از جمله:اول ادعاهایی است که با صریحاحتمال 

 177از موقف مستقیماً وارد آتش می شوند و...عده اي از کفار و معاندین

در غیـر صـراط اسـت کـه از آن وارد دوزخ مـی شـوند، دلیلـی بـر ایـن          جایگـاهی » موقـف «اگر مقصود از 

ـ  ادعا نـداری  و اگـر مقصـود،   178ی از روایـات تصـریح بـر عبـور کـافر از صـراط مـؤمنین دارنـد        م، بلکـه برخ

جایگاهی بر روي صراط است، وقوف همه بر روي یک صراط، با مدعاي مؤلف ناسازگار است.

   از مـؤمنین  پـل پـرت شـده و سـقوط مـی کننـد، نـاظر بـه مـذنبین          ... و ادلّه اي کـه مـی گویـد از روي

179باشد.

ــتفاده ي      ــد. اس ــی کنن ــقوط م ــنم س ــه در جه ــت ک ــاري اس ــخن از کف ــات، س ــارت روای ــذنبین از «در عب م

بـدون قرینـه ي قطعیـه ـ در هـیچ اصـطالح و لغتـی        » کـافر «(مؤمنان گنـه کـار) از اطـالق واژه ي    »مؤمنین

ـ صحیح نمی باشد. این کار، ترجمه ي لغت به ضد آن است.

بـراي اثبـات ایــن احتمـال صـحیح نیســت؛ زیـرا ایــن      181»قـوت القلــوب «از 180اسـتناد بـه حــدیث منقـول   

رد. بلکـه عـدم عبـور و جـواز را بـراي آنـان ثابـت مـی دانـد.          کفـار نـدا  حدیث، داللتی بر نبود صراط براي

.143.صراط مستقیم، ص177
دقْت :قَـالَ .الْمؤْمنُـونَ :قَالَالصرَاطعلَىیجوزمنْأَولِعنْفَأَخْبِرْنی....178 ا صـ یـ د مـحم ف ی فَصـ لـ ک ا :قَـالَ ..ذَلـ نَ یـ لَامٍ ابـ ی سـ ینَ فـنؤْم الْمـ
رَاط علَىیجوزمنْ شْـرِینَ الصـامـاً علَـغَ فَـإِذَا عب م لُهـۀَ أَو ار تَرْکَـب الْجنـَّ رَاط علَـى الْکُفـَّ ى الصـ طُوا إِذَاحتـَّ سـأَطْفَـأَ تَو ه بِلَـا فَیبقَـونَ نُـورهم اللـَّ
).260،ص 57ر...(بحار األنوار،ج نُو

.143.صراط مستقیم،ص 179
دین خاصـۀ، و الکفـار ال جـواز لهـم علیـه؛ألن النـار قـد              180 روي أن اهللا تعالی خَلَقَ الصـراط مـن رحمتـه أخرجهـا للمؤمنین؛فالصـراط للموحـ.

).287،ص 9التقطت من الموقف جبابرتهم...(األسفار،ج 



کـه التقـاط آتـش در همـان     را در ایـن روایـت، مـی تـوان توقفگـاه آغـاز صـراط دانسـت        » موقف«مراد از 

جایگاه اتفاق می افتد.

افزودن بر این، راوي و مروي عنه حـدیث ذکـر نشـده اسـت، لـذا از احادیـث مرسـله اي اسـت کـه حجیـت           

ندارد.

)؟(پهناي صراط چه مقدار استبررسی قسمت هشتم:

در بررسـی روایـات بـاب صـراط را دارد، گـاهی بـا کـج فهمـی از روایـات و ایـراد           سـعی  کـه  مؤلف کتاب 

          بیـان  احتماالت بسـیار ضـعیف، مطلـب حـق را در البـالي کلمـات خـود مـی پوشـاند و آن را از صـراحت

ـ  در تحلیـل         رف ارائـه می اندازد. در حالی که می دانیم ص ي احتمـال نـامعقول، نمـی توانـد بـا احتمـال قـوي

روایات معارضه کند.

طرح این بحـث، بـراي یـادآوري همـین نکتـه اسـت وگرنـه در اصـل بحـث (اتّحـاد یـا جـدایی صـراط، از              

» صـراط « کـه  نفس انسان ها) تأثیري ندارد، هر چنـد از ظهـورات همـین روایـات، مـی تـوان اثبـات نمـود        

حقیقتی خارج از نفس در قیامت است.

ــۀ األدب ،ج 181 ال مولــف کتــاب (( قــوت القلــوب)) مــی نویســد:ابوطالب ،  )) در شــرح حــ169، ص 7.عالمــه مــدرس تبریــزي در (( ریحان
محمد بـن علـی بـن عطیـه ، عجمـی جبلـی مکـی واعـظ حـارثی، از مشـاهیر صـوفیه مـی باشـد کـه در علـم حـدیث و طریقـت بـه خـدمت                    

ـ               ت، بـا  بسیاري از مشایخ رسید، با زهـد و تقـوي زیسـت، ریاضـت شـاقه ي بسـیاري کشـید، زمـان زیـادي تـرك طعـام و عـذاي متـداولی گف
علفیات و نباتات حفـظ حیـات کـرد، تـا عاقبـت از کثـرت اکـل حشـایش مختـلّ المشـاعر و پوسـت بـدنش سـبز گردیـد، سـپس بـه بغـداد و                  
بصره رفته و در منابر آنها بناي وعظ گذاشت، در اثنـاي مـذاکره در اثـر اخـتالل یـا جذبـه، پـاره اي حـرف هـاي ناشایسـت و نابایسـت و غیـر             

ـ  دس بـه زبـان مـی آورد ... بـدین جهـت تمـامی مـردم از وي معـرض و منصـرف گردیدنـد، او نیـز از وعـظ و تکلـم              مربوط و مخالف شرع مق
امتناع نمود.

در توحید و زهـد و تقـوي و تصـوف تألیفـاتی دارد، کـه معـروف تـرین آنهـا کتـاب (( قـوت القلـوب فـی معاملـۀ المحبـوب و وصـف طریـق                 
که در قـاهره چـاپ و مجمـع اسـرار الهـی و جـامع رمـوز و دقـائق طریقـت بـوده و نسـبت بـه ایـن              المرید الی مقام التوحید)) است در تصوف ، 

در بغــداد وفــات یافــت و در ســمت شــرقی مقبــره ي 383موضــوع بــی ســابقه بــوده و نظیــر آن تــألیف نشــده اســت ... وي در حــدود ســال  
مالکیه به خاك رفت. 



نویسنده در این بحث به دو دسته از روایات اشاره می کند. در داللت دسته ي اول می گوید:

ندارد:اباریک است و اصالً پهنمطلقاًالف) روایاتی که داللت می کند که صراط

صراط از مو باریک تر و از شمشیر تیزتر است.182الصراط أدق من الشعر و أحد من السیف؛.1

...بـه حـق   183إبـراهیم، بفطـرة اإلسـالم؛   ، بحـد الصـراط، بملّـۀ   ، بعدل المیـزان ببعد النار، بغرق الطوفان....2

عدالت میزان، به تیزي صراط، و به آئین ابراهیم.

ــهأســألک.3 ــالعرش و رفعت ــم ب ــه، و القل ــزان وحدت ــوح و ، و الکرســی وســعته، و المی ــه، و الل و جریت

از تـو مـی خـواهم    184و منزلتـه، و... ؛ و جبرئیـل و أمانتـه، و میکائیـل   ، و الصـراط و دقتـه،  حملته

و لـوح و حمـل   به عرش و بلندیش، و کرسـی و وسـعتش، و میـزان و تیـزیش، و قلـم و حـرکتش      

و... .اریکی اش، و جبرئیل و امین بودنش، و میکائیل و جایگاهش کنندگانش، و صراط و ب

مختلـف و عمـل و ایمـان آنهـا بـاریکی      که داللت می کند که صـراط بـه حسـب أفـراد    ب) روایاتی

و پهنا پیدا می کند:

ــین و   1 ــدین، الدقــۀ للمــذنبین و الســعۀ للمتق الصــراط یــدقّ و یتّســع علــی حســب منــازل الموح .

مقـام هـر یـک،    صـراط بـراي موحـدین بـه حسـب منزلـت و      185األصل الواسع لألنبیاء و األولیـاء؛ 

باریک و پهن می گردد، بـراي گنـه کـاران باریـک و بـراي متّقـین وسـیع مـی گـردد و پهـن تـرین            

حالت آن براي انبیاء و اولیاء می باشد.

دقیقـاً فـی بعـض و    . الصراط یظهر یـوم القیامـۀ لألبصـار علـی قـدر نـور المـارین علیـه، فیکـون         2

یـک از عبـور کننـدگان، بـه مقـدار      بـراي هـر  در روز قیامـت، صـراط   186جلیالً فی حـقّ آخـرین؛  

.65-64، ص 8بحار األنوار،ج 182.
.369-365.البلد األمین، ص183
.همان.184
به نقل از قوت قلب.287، ص 9.األسفار األربعه، ج185
.182.علم الیقین ، ص 186



نوري کـه دارد آشـکار شـده و ظـاهر مـی گـردد؛ بـه همـین جهـت بـراي برخـی باریـک و بـراي              

برخی پهن خواهد بود.

ــار از مــو صــراط 187أحــد مــن الســیف علــی الکــافر؛. إن الصــراط أدقّ مــن الشــعرة و3 بــراي کفّ

باریک تر و از شمشیر تیزتر است.

یغسل مؤمناً إالّ یتباعـد عنـه لهـب النـار و یوسـع اهللا علیـه الصـراط بقـدر مـا یبلـغ           . ما من مؤمن 4

188، و یعطی نوراً حتّی یوافی الجنۀ؛الصوت

م از او دور شـده و خداونـد   هیچ مؤمنی مؤمن دیگري را غسـل نمـی دهـد مگـر آنکـه آتـش جهـنّ       

ري عطـا مـی کنـد تـا بـه      صراط را بر او ـ تا جایی که صدا می رسد ـ پهن مـی نمایـد و بـه او نـو      

بهشت برسد.

مائـۀ مـرة، جـاز الصـراط یـوم القیامـۀ و       »قـل هـو اهللا أحـد   «من قرأ فی دبر کل صـالة مکتوبـۀ   .5

189عن یمینه ثمانیۀ أذرع و عن شماله ثمانیۀ أذرع؛

را صـد بـار بخوانـد، در قیامـت از     » قـل  هـو اهللا أحـد   «واجـب سـوره ي   هر کس بعد از هر نمـاز 

عبور می کند در حالی که از هر طرف او هشت ذراع فاصله است.

.عن ابن عباس فی حدیث فی فضـائل أهـل البیـت علـیهم السـالم: ...و یجعلـه اهللا علـی المـؤمنین         6

ن حـدیثی از فضـائل اهـل بیـت (ع)     از ابـن عبـاس ـ در ضـم    190؛عریضاً و علی المذنبین دقیقـاً ... 

.70،ص 8.بحار األنوار، ج 187
.16، ح 204، ص 2.مستدرك الوسائل، ج 188
.105، ص 5.مستدرك الوسائل، ج 189
.67، ص 8.بحار األنوار، ج 190



ـــ روایــت شــده اســت: ...و خداونــد صــراط را بــر مــؤمنین پهــن و بــر گنــه کــاران  باریــک مــی  

نماید... .

براي جمع بین دو دسته روایات، احتماالتی وجود دارد:

حمــل بــر صــراط دنیــوي شــود و بــاریکی آن، بــه معنــاي ســختی » دســته ي اول«الــف) روایــات

حمل بر صراط اخروي گردد.» دسته ي دوم«پیمودن آن باشد و روایات 

بر خالف ظواهر روایات دسته ي اول است.این حمل 

ب) روایــات هــر دو دســته نــاظر بــه صــراط اخــروي باشــد، ولــی دســته ي اول کنایــه از ســختی  

ــور از آن  ــعب ــق   او روای ــودن طری ــه ســختی پیم ــه الزم ــه باشــد (البت ــدون کنای ــته ي دوم ب ت دس

اخروي، سختی صراط دنیوي نیز خواهـد بـود، چـون یکـی بـاطن دیگـري اسـت همـان گونـه کـه           

.گذشت)

ج) هر دو دسته ناظر به صراط اخـروي و دسـته ي دوم کنایـه از راحتـی باشـد بـه ایـن معنـی کـه          

ک اســت و عبــور از آن صــعب و مشــکل (همــان طــور کــه صــراط بــه حســب ذات باریــبگــوئیم:

عمل به حقّ مشکل و ظریف است) ولـی بـراي کسـی کـه بـدان عمـل نمایـد، گـوارا و شـیرین مـی           

در عـین اینکـه ذاتـاً عبـور از آن ـ بـه       شود وسعه و گشایش پیدا مـی کنـد. پـس صـراط اخـروي      

خاطر باریکی ـ سخت است، ولی براي عاملین به حقّ آسان است.

د) از باب حمل مطلق بر مقید، روایات دسته ي اول را به کفّار و مذنبین تقیید کنیم.

روایـات دسـته ي اول از نظـر سـند قـوي ترنـد،       اگر هیچ یک از ایـن وجـوه تمـام نباشـد، ظـاهراً     

و در کتـب کالمـی نیـز    گرچه روایات دسته ي دوم جزء اخبـار مشـهور بـین مسـلمانان مـی باشـند      



ده اسـت و شـاید روایـاتی کـه از حرکـت بـا مرکـب بـر روي صـراط سـخن گفتـه            به آنها اشاره ش

191اند، نیز مؤید این دسته باشند.

نقد 

ده ي اطـالق از کـالم آن گـاه جـایز اسـت      بایـد گفـت: اسـتفا   ،درباره ي استظهار مولف از روایـات دسـته ي اول  

آن شـرایط را در ایـن احادیـث    که شرایط آن (وجود مقـدمات حکمـت) نیـز فـراهم باشـد، و حـال آنکـه وجـود         

قطعاً نمی توان ادعا نمـود؛ چـرا کـه دسـت کـم احادیـث دسـته ي دوم از ایـن برداشـت ممانعـت مـی کنـد. ایـن              

شـود؛  احادیث مطلق اند و قیدي در آنها ذکر نگردیده است. امـا اینکـه بـر اطـالق نیـز داللـت کننـد. بایـد ثابـت         

بـوده انـد) بـه    از همـین دسـته (چـون در مقـام دعـا و درخواسـت       خصوصاً با توجه به اینکه روایت دوم و سـوم  

      نـد؛ ماننـد قسـم بـه رحمـت      السـیف) توجـه داده ا  حالت و خصوصیات خـاص صـراط (احـد مـن السـیف، بحـد

علی (ع) و ... که از این گونه تعابیر، نمی توان اطالق را استنباط نمود.ا عدالتخداوند و ی

صراط)ثرتک(وحدت در ارزیابی قسمت نهم

     لـی محسـوس بـر روي جهـنم اسـت      آنچه از متون دینی درباره ي حقیقت صـراط قابـل اسـتفاده اسـت، وجـود پ

که همه گان از آن می گذرنـد و حقیقـتش بـه نفـوس آدمیـان وابسـته نیسـت. هـر چنـد کیفیـت عبـور از آن بـه             

و نیات آنها مرتبط است.اعمال 

د.نکه مناسب است آنها بررسی شو192را حدس می زندر اما مؤلف با بیان سه قرینه، نوعی از تکثُّ

قرینه ي اول:
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دنیـا بـه تحقـق    سابقاً گذشـت کـه صـراط اخـروي بـا صـراط دنیـا متحـد اسـت و تحقـق صـراط           

نفوسی است که به آن عمـل مـی نمایـد و بـه همـین جهـت، صـراط مسـتقیم در دنیـا تحققـش بـه            

واحد در تکثیر است که این امـر، اقتضـاء مـی کنـد صـراط اخـروي نیـز ـ کـه حقیقـت همـان            نحو

صراط دنیا در نشئه ي دیگر اسـت ـ بـه نحـو واحـد در کثیـر متحقـق شـود کـه توضـیحی در ایـن            

193باره در مباحث آینده (إن شاء اهللا) خواهد آمد.

نقد

ـ بـه تفصـیل ـ بیـان شـد، از روایـات، لـزوم ارتبـاط و انطبـاق بـا صـراط مسـتقیم             194همان گونه که در گذشـته 

استفاده می شود، نه اتحاد در حقیقت.

قرینه ي دوم:

از برخی روایات استفاده مـی شـد کـه پهنـاي صـراط بـه حسـب افـراد مختلـف تفـاوت دارد، و از           

مـو! از سـویی   برخی به دسـت مـی آیـد کـه صـراط همیشـه باریـک اسـت و باریـک تـر از یـک           

تعبیرات متعددي استفاده می شود که حرکت بر صـراط دسـت جمعـی اسـت، نـه اینکـه افـراد یـک         

به یک و به صورت انفرادي وارد صراط شوند:

1.»یقَوینَسکَفَرُواْالَّذ إِلـى ـنَّمهـرًا جمز ...ـیقَ وینَ ساْ الَّـذاتَّقَـو ُـمبهر نَّـۀِ إِلـىـرًا الْجمو 195؛» ز

... و کسـانی کـه متّقـی    کسانی که کافر شـدند، گـروه گـروه بـه سـوي جهـنّم رانـده مـی شـوند         

بودند گروه گروه به سوي بهشت سوق داده می شوند.
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فیکلفون الممر علیها فتحبسـهم الرحمـۀ و األمانـۀ فـان نجـوا منهـا حسـبتهم الصـالة فـان نجـوا           .2

ـ إنَّ«هـو قـول اهللا تبـارك و تعـالی     ــ و  عـز وجـل  منها کان المنتهی الی رب العـالمین ـ    ک رب

ــا   » رصــادبالملَ ــه و المالئکــۀ حوله ــزل قدمــه و تثبــت قدم ــی الصــراط فمتعلــق ت و النــاس عل

النــاس یتهــافتون فیهــا و ینــادون یــا کــریم یــا حلــیم اعــف و اصــفح و عــد بفضــلک و ســلم  

مانـت  به مـردم دسـتور داده مـی شـود کـه از صـراط عبـور کننـد، پـس رحـم و ا          196کالفراش؛

نگـه مـی دارد، و   ز ایشـان را مانع ایشان می گـردد، اگـر از آن نجـات یافتـه عبـور کردنـد نمـا       

ـ مـی رسـند   جـلّ و عـزّ  اگر از آن نجات یافتنـد بـه [عقبـه ي عـدالت] پروردگـار عالمیـان ـ        

ـ إنَّ«که بـدان آیـه ي    ک لَربو آدمیـان همگـی بـر صـراطند،     اشـاره شـده اسـت.   » رصـاد  بالم

و مالئکـه پیرامـون   برخی آویخته گشته اند و قـدمهائی مـی لغزنـد و قـدم هـائی پـا برجاسـت.       

ایشان ندا برمی آورنـد: اي حلـیم! بـبخش و درگـذر و بـا فضـل خـود بدیشـان معاملـه نمـا و           

حفظ بنما و سالمت دار، و مردم همچون پروانه هایی در آتش جهنّم سقوط می کنند.

ـ     یرد الناس النار ثم یصـدون عنهـا بأعمـالهم   .3 الـریح، ثـم کحضـر    رِّفـأولهم کلمـع البـرق، ثـم کم

آتـش وارد مـی   مـردم بـر   197؛الفرس، ثم کالراکـب فـی رحـاء، ثـم کشـد الرجـال، ثـم کمشـیه        

د و سپس هر کس به حسب عمـل خـود از آتـش عبـور کـرده و خـارج مـی شـود. اولـین          نشو

گروهـی ماننـد بـاد، و سـپس ماننـد تنـد دویـدن اسـب،         او ایشان چون درخشش برق پـس از  

ــوار  ــون س ــپس همچ ــدن و   ه ي و س ــون دوی ــپس همچ ــدانش، و س ــان خان ــب در می ــر مرک ب

سپس همچون راه رفتن.

کطــی فهــم یعــدون ســراعاً إلــی مواقــف الحشــر یســاقون ســوقاً فالســموات مطویــات بیمینــه .4

198هم ال یسلمون؛السجل للکتب و العباد علی الصراط و جلت قلوبهم یظنون أن
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و رانـده مـی شـوند، آسـمان هـا بـه دسـت قـدرت الهـی          خالئق به سوي مواقـف مـی شـتابند    

ـ            ري از آن درهم پیچیـده مـی شـود آنچنـان کـه نوشـتجات در طومـار پیچیـده مـی گـردد و اث

با دلهائی ترسان بر روي صراطند و می ترسند که نجات نیابند.نمی ماند. و بندگان 

ـ    وجوه اتصفح یقال للمؤمن .5 ک أکلـۀً أو فعـل کـذا و کـذا     لناس، فمن کـان سـقاك شـربۀً أو أطعم

199؛کثیرٌعلی الصراط و معه بشرٌفخذ بیده فأدخله الجنۀ. قال: فإنه لیمرُّ

مـردم نظـر بنمـا و جسـتجو کـن، هـر       در روز قیامت به مؤمن گفته می شـود: بـه چهـره هـاي     

کـاري بـراي تـو انجـام داده اسـت دسـت       خورانـده یـا  کس به تو آبی نوشانده یا به تو لقمه اي 

او را بگیر و به بهشت داخل کـن. حضـرت فرمـود: پـس از ایـن مـؤمن بـر صـراط عبـور مـی           

زیادي می باشند.تکند در حالی که همراه او جمعی

200من قبورهم مع األنبیاء و یمرون علی الصراط مع األنبیاء؛و یحشرون [حملۀ القرآن].6

حاملین قران با انبیاء از قبور خود محشور می شـوند و بـه همـراه انبیـاء بـر صـراط عبـور مـی         

201نند.ک

چگونه همه ي خالئق از پلـی بـا ایـن بـاریکی هـر کـدام بـا سـرعتی خـاص عبـور           «مؤلف با طرح این سؤال که 

یـد، و چهـار احتمـال را ذکـر مـی کنـد و از میـان        در مقام جمع بین ایـن دو دسـته از ادلـه بـر مـی آ     »می کنند؟

بر می گزیند.احتمال چهارم راآنها 

اما بیان احتماالت:

بسیار باریـک اسـت بـه طـوري کـه هـر لحظـه ممکـن اسـت از          صراط ـ ال اقل در حقّ کفّار ـ   .1

د.نروي آن سقوط کنند، ولی کفّار یکی یکی پشت سر هم از آن عبور می کن
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وسیع که مـؤمنین همیشـه از وسـط آن حرکـت مـی کننـد، ولـی کفّـار از         صراط پلی است نسبتاً.2

کناره هاي آن می روند و لذا سقوط می کنند.

ـ     صراط پلی است وسیع و همه از وسط یـا کنـار مـی رو   .3 د، نـد، ولـی کفّـار از روي آن نمـی لغزن

بلکه از وسط آن در آتش پرتاب می شوند.

تـی کـه اشـاره بـه عبـور یـک نفـر از صـراط         ظواهر بسـیاري اسـت و روای  احتمال اول، خالف

کرده باشد، یافت نشد.

احتمال دوم نیز ـ عالوه بر آنکه اشاره اي بـه آن نشـده اسـت ـ خـالف مفـاد ظـواهر اسـت؛ چـون           

داللت می کند که بسیاري از مـؤمنین نیـز در معـرض سـقوط هسـتند، بلکـه گـاهی از سـوز آتـش          

به آنها اصابت می کند.

می کنند ناهماهنگ است.روایاتی که سخن از لغزیدن ظاهر همه ياحتمال سوم هم با 

راه حل چهارمی که می تـوان پیشـنهاد شـود قـول بـه تحقیـق صـراط بـه نحـو وحـدت در کثـرت            

است، یعنی در عین التـزام بـه وحـدت آن، هـر کـس در مقابـل خـود یـک صـراط داشـته باشـد و            

و آن هـم همـه ي   ن صـراط واحدنـد  همـا یک صراط مشاهده کنـد، البتـه همـه ي ایـن صـراط هـا      

اینها است، همان طور که در روایت گذشـت: الصـراط یظهـر یـوم القیامـۀ لألبصـار علـی قـدر نـور          

علیه فیکون دقیقاً فی حق بعض و جلیالً فی حق بعض آخر.المارین

گرچه اشاره ي صریحی بـه ایـن احتمـال نشـده اسـت (و قابـل فهـم بـراي مخـاطبین روایـات نیـز            

ـ اشاره شود و لذا اشـاره نشـدنش م  نبوده تا د ایـن احتمـال نمـی توانـد باشـد) ولـی منافـاتی بـا         بع

ظواهر نیز ندارد به شرط اینکه نحـوه ي تحقـق وحـدت در کثـرت درسـت تصـور شـود و بـا ایـن          

202بین روایات به ظاهر متعارض جمع نمود.احتمال می توان 
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نقد

روایـات تفکّـر اصـولی مـی نمـود،      بین این روایـات، مقـداري بیشـتر در مـتن     در بیان وجه جمعاي کاش مؤلف،

و یـا اسـم جـنس جمعـی (النـاس)      یکلفـون الممـر علیـه، یعـدون سـراعاً، و...)     از تعابیر صـیغه ي جمـع (  چرا که 

هر چند حرکت دسته جمعی در صراط استفاده می شود ـ نه عبور یک به یک ـ اما می توان گفت:

باریـک نتواننـد عبـور کننـد؟! آیـا نمـی       ر جمعی فقط به صورت عرضی است کـه بـر روي صـراط    مگر عبواوالً:

توانند به صورت طولی و پشت سر یکدیگر حرکت کنند؟

می فرماید:38خداوند متعال در سوره ي اعراف آیه ي 

لَّعنَـت أُمـۀٌ دخَلَـت کلَُّمـا النَّـارِ فـىِ الْـانسِ والْجِـنّ مـنَ قَـبلکُم مـن خَلَتقَدأُممٍفىِادخُلُواْقَالَ«

؛ در میان امـت هـایی از جـنّ و انـس، کـه پـیش از شـما بـوده         »جمیعافیهاادارکُواْإِذَاحتىأُخْتهَا

شوید.آتشاند، داخل 

درآیـد، همکیشـان خـود را لعنـت کنـد تـا وقتـی کـه همگـی در آن بـه           هر بار که امتی [در آتـش] 

هم پیوندند.

در آتـش تـدریجی اسـت و اهـل جهـنم بـه یکـدیگر مـی         میـان شعر به این است که دخـول جهن فه، ماین آیه شری

در ذیـل جملـه   »195، ص2تفسـیر صـافی، ج  «لحـق مـی شـوند؛ چنـان کـه فـیض کاشـانی در        رسند و به هم م

ي آخر آیه می فرماید:

اي تدارکوا او تالحقوا فی النار.

سـوره ي زمـر، داللـت نـدارد بـر اینکـه حرکـت بـر صـراط و ورود در          73و 71در آیـات  »زمـراً «و اما تعبیـر  

واللَّـه نَصـرُ جـاء إِذَا«؛ چنـان کـه در سـوره ي نصـر مـی فرمایـد:      دسته جمعی اسـت جهنم و بهشت، به صورت 



؛ چـون یـاري خـدا و پیـروزي فـرا رسـد، و ببینـی کـه         »أَفْواجـا اللَّـه دیـنِ فـىِ یـدخُلُونَ النَّاسرأَیتو* حالْفَتْ

مردم دسته دسته در دین خدا درآیند.

و هـر دو بـه یـک معنـا و یـا در معنـا بـه هـم نزدیـک انـد.           »فـوج «جمـع  »افواج«و » زمره«جمع » زمر«زیرا 

اینکه گروه ها به صورت دسته جمعـی و در یـک زمـان داخـل دیـن شـوند و اسـالم بپذیرنـد، یکـی از مصـادیق           

آیه است و مصداق دیگر آن اسـالم آوردن هـر گروهـی پـس از گـروه دیگـري اسـت بـه طـوري کـه افـراد هـر             

یـا جهـنم نیـز، هـر کـدام از ایـن دو       ورد. در مـورد سـوق بـه سـوي بهشـت      یکی پس از دیگري اسالم بیـا گروه 

معنا قابل تصویر است و دلیلی بر حمل آیه بـر حرکـت مجمـوعی و ورود دفعـی گـروه هـا در بهشـت یـا جهـنم،          

به نظر نمی آید.

گـردد کـه   آیا از عموماتی که در روایات و آیات بیـان گردیـده، بـه گونـه اي عـام مجمـوعی اسـتنباط مـی        ثانیاً:

203استفاده ي عام استغراقی از آن باطل باشد؟

با توجه به این نکتـه بـا فـرض تعـارض، احتمـال اول صـحیح مـی باشـد و نیـازي بـه وجـود روایتـی کـه              ثالثاً:

مجمـوعی ـ کـه هیئـت اجتماعیـه دخیـل در       عبور یک نفر یک نفر از صـراط را بیـان کنـد، نـداریم؛ چـون عـام      

204خواهد بود.» عموم استغراقی«موضوع باشد ـ نیازمند به قرینه است و با نبود قرینه، ظهور عام در 

رابعـاً: بـه نظـر مــی رسـد اخـتالف بســیاري بـین مراتـب اهــل بهشـت و اهـل جهــنم وجـود دارد. ایـن تفــاوت            

ات روحـانی و جسـمانی بهشـتیان    بهشـت و تفـاوت لـذ   اخـتالف نعمـت هـاي   ، چنان که ایجاب مـی کنـد   مراتب

.در تعریف این دو اصطالح،گفته اند:203
        فیکـون کـلُّ فـرد فـرد موضـوعاً للحکـم؛ و لکـلِّ حکـمٍ متعلّـقٍ بفـرد       -وحـده -الف) العام اإلستغراقی :و هو أن یکون الحکـم شـامالً لکـلِّ فـرد

یان خاص؛ نحو أکرم کل عالم.من الموضوع، عص
األئمـۀ  یکـون الحکـم ثابتـاً للمجمـوع بمـا هـو مجمـوع، فیکـون المجمـوع موضـوعاً واحـداً؛ کوجـوب اإلیمـان ب             أنب) العام المجمـوعی: و هـو  

.(اصول الفقه، بحث عام و خاص) فالیتحق اإلمتثال إالّ باإلیمان بالجمیع
ظـاهر فـی العمـوم االسـتغراقی إالّ إذا قـام قرینـۀ علـی دخـل الهیئـۀ االجتماعیـۀ فیـه( عنایـۀ             الظاهر ان مدخول کل و ما جـري مجـراه ...  .204

).237، ص 2األصول، ج 



آنـان  موجـب مـی شـود کـه ورود بهشـتیان در بهشـت (و اسـتفاده        را (و نیز تفاوت مراتـب عـذاب جهنمیـان را)   

متفـاوت و تـدریجی باشـد.   از نعمت هـاي بهشـتی) و دخـول جهنمیـان در جهـنم (و معـذب شـدن شـان در آن)        

و بیشـتر از نعمـت هـاي بهشـت     در نتیجه هر کس ایمان و اطاعتش بیشـتر باشـد زودتـر وارد بهشـت مـی شـود      

می گردد، و هر که کفر و عنـادش بیشـتر باشـد زودتـر وارد جهـنم مـی شـود و عـذابش بیشـتر خواهـد           بهره مند 

بود.

ـ   ي نمـوده) دلیلـی بـراي اثبـات آنهـا نیسـت و       وم (همـان گونـه کـه مؤلـف خـود یـادآور      و اما احتمـال دوم و س

ــدارد؛ چــرا کــه در ادامــه ي آن  مؤکــه را روایتــی  ــا آن ن لــف در تأییــد احتمــال دوم بــرآورده، هــیچ ارتبــاطی ب

بسـیاري از مـؤمنین   «... شـخص جـائر در آتـش اسـت؛ لـذا ایـن سـخن مؤلـف         روایت، سخن از سقوط و القاي

از آن روایـت، قابـل اسـتفاده    »تـش بـه آنهـا اصـابت مـی کنـد      در معرض سقوط هستند، بلکـه گـاهی از سـوز آ   

و استظهاري بی ربط می نماید.نمی باشد

اما نسبت به احتمال چهارم ـ که مختار مؤلف است ـ چهار نکته را یادآور می شویم:

اســت، هــیچ گونــه توضــیحی ارائــه کــه اســاس  ایــن احتمــال » در کثــرتوحــدت «دربــاره ي مفهــوم .1

ادعا است.نگردیده، و صرف 

ایــن احتمــال مبتنــی بــر پــذیرش وحــدت ســالک بــا صــراط اســت، کــه بطــالن آن در گذشــته روشــن .2

گردید.

3.هـیچ گونـه داللتـی بـر کثـرت حقیقـت       قبـول ارزش سـندي آن)  ک شده (با فـرض  روایتی که به آن تمس

صراط ندارد، بلکه از تغییر و سیالیت آن نسـبت بـه رهـروان حکایـت مـی کنـد؛ و بـین ایـن دو، تفـاوتی          

یکـی از پدیـده هـاي عرصـه ي قیامـت اسـت       »صـراط «به طور کلی مـی تـوان گفـت کـه     بسیار است. 

مکـان هـاي گونـاگون آن، چهـره هـا      و که نسبت به زمان، اشخاص، اعمال، عقایـد، آیـین هـا، ... جاهـا     

نمایـد، و ایـن   ــ بـی نهایـت مـی    آن ـ از ایـن نظـر   و تغییـرات و حاالت مختلفی بـه خـود مـی گیـرد    

دگرگونی ها در صراط با اراده ي خدا پدید می آید و حقیقت آن را تنها خدا می داند.



قابـل فهـم نبـودن آن بـراي     این نکته که دلیل عدم اشـاره ي صـریح بـه ایـن احتمـال را ـ در روایـات ـ         .4

باطـل را آن قـدر   مخاطبان بدانیم، جاي بسـی تعجـب اسـت؛ چـرا کـه مؤلـف، رسـیدن بـه ایـن مطلـب           

عرشی معرفی می نماید که براي بزرگـان از اصـحاب اهـل البیـت (ع) نیـز ثقیـل و فهـم ناپـذیر اسـت. و          

صحیح است که مطلبی به جهت بطالن آن، قابل فهم نباشد.البته 

سوم:قرینه ي 

کـه: در بحـث مبنـایی    مـی تـوان آورد، ایـن اسـت     » مؤید دیگري که بـراي احتمـال ـوحدت در کثـرت    

و آن بـا  هـر کـس بـراي خـود از جهـنم حصـه اي دارد کـه در آن عـذاب خواهـد شـد          معاد، ثابت شود

نفس وي متحد اسـت. ایـن حقیقـت از حصـر مکـرر جـزاء در عمـل و عینیـت آن دو در قـرآن اسـتفاده           

(بـه عنـوان جـزاء بـه شـما چیـزي  داده نمـی شـود مگـر          205؛»تَعملُـونَ کُنتُمماإِلَّاتجْزَونَلَا«می شود 

و طبیعـی اسـت کـه هـر کـس بایـد از صـراط در جهـنم خـود سـقوط            همان اعمالی که انجام داده ایـد) 

206کند، پس صراط هر کس باید در باالي جهنم خود او باشد.

نقد

پذیرش دو امر ذیل است:مبتنی بر این قرینه 

آخـرت را از قبیـل تجسـم    فراگیـر باشـد، و حـال آنکـه نمـی تـوان تمـام حقـایق        وم اعمـال، مطلـق   تجسیک:

پذیرفتـه اسـت، چنـان کـه عالمـه ي طباطبـایی یـادآور شـده         جزئیـه  اعمال دانست، بلکه به صورت موجبـه ي  

207اند.

.54) آیه ي 36.سوره ي یس (205
.158.صراط مستقیم، ص 206
الحات عملُواْوءامنُواْالَّذینَبشِّرِو.ایشان در ذیل آیه ي (207 أَنَّالصـ ُـمله ات ن تجْـرِى جنـَّ ا مـ هـْترُ تحا الْـأَنْه زِقُـواْ کُلَّمـَـا رنهن م رَةٍ مـ قًـا ثَمـزر
م ومتَشَـابِها بِـه أُتُواْوقَبلُمنرزِقْنَاالَّذىهاذَاقَالُواْ ا لَهـ یهـفاجورَةٌ أَز طَهـمو م ا هـ یهـونفدمـی فرماینـد   25ي ) آیـه  2)(سـوره ي بقـره (  خَل(

:



اتحاد حقیقت امور اخروي با نفس، که بطالن آن بدیهی است.دو:

محصل الکالم أنَّ کالمه تعالی موضوع علی وجهین :
–کجنّـۀ أو نـار   -فیـد أنّ مـا سیسـتقبل االنسـان مـن خیـر أو شـرّ       أحدهما :وجه المجازاة بالثواب و العقاب ؛ و علیـه عـدد جـم مـن اآلیـات، تُ     

إنّما هو جزاء لما عمله فی الدنیا من العمل. 
ــه  ــا : وج ــ و ثانیهم ــه ع ــال ؛ و علی ــم األعم ــال تُ  تجس ــی أنَّ األعم ــدلُّ عل ــی ت ــات ، و ه ــن اآلی ــري م ــتلزامها و  هدةٌ أخ ــها أو بإس ــی بأنفس یئ

اك أن تتـوهم أنَّ              أي تأثیرهاأموراً مطلوبۀ أو غیر مطلوبـۀ (  علیـه األنسـان یـوم یکشـف عـن سـاق؛ و إیـ عأو خیـراً  أو شـراً ) هـی التـی سـیطَّل
)؛93، ص1افیان ، فإنَّ الحقائق إنّما تقرب إلی األفهام باألمثال المضروبۀ کما ینص علی ذلک القرآن( المیزان ، ج الوجهین متن

و حاصل کالم این است که :گفتار خداي تعالی [درباره مسئله قیامت و زندگی آخرت ]بر دو وجه است :
، و در ایـن باره،آیـات بسـیاري از قـرآن داللـت بـر ایـن دارد، کـه آنچـه بشـر           یکی وجه مجازات، که پاداش و کیفر انسان ها را بیـان مـی کنـد   

در آینده با آن روبرو می شود، چه بهشت، و چه دوزخ، جزاء اعمالی است که در دنیا انجام داده.
و آثــار آن جســم اعمــال اســت، کــه آیــات بســیاري دیگــر داللــت بــر آن دارد، یعنــی مــی رســاند کــه خــود اعمــال، و یــا الزم و دوم وجــه ت

سرنوشت سازند،و اموري گوارا یا ناگوار ، خیر یا شـر، بـراي صـاحبش درسـت مـی کننـد، کـه بـزودي در روزي کـه بسـاط خلقـت بـر چیـده              
می شود، به آن امور می رسند، و میان این دو دسته از آیـات هـیچ منافـاتی هـم نیسـت؛ چـرا کـه حقـایق بـه وسـیله ي مثـال هـا بـه فهـم هـا                

همان گونه که قرآن بر این مطلب تصریح می کند.نزدیک می شود، 
البته بر کالم ایشان نیز می شود این اشکال را نمود کـه صـرف اینکـه بـر اثـر برخـی قـرائن یـا بعضـی از محـذورات، آیـه اي را برتمثیـل حمـل              

اس فـی هـذا القـر       ن کـلِّ مثَـلٍ) تأییـد کـرده، دلیـل نمـی شـود         کنیم یا صرف اینکه قرآن، مثَل و تمثیل را در آیاتی نظیر ( و لقـد ضَـرَبنا للنـَّ آن مـ
که آیه ي دیگر را که ظهور در واقعـی و خـارجی بـودن قصـه اي دارد نیـز حمـلً بـر تمثیـل کنـیم ، بلکـه چنـین حملـی نیازمنـد بـه شـواهد و                

–سـجده ي مالئکـه بـر آدم (ع)    بنـابراین ، بـراي تمثیـل دانسـتنِ     ). 290،ص 3قرائن دیگـري اسـت کـه آن را تأییـد کنـد. ( تفسـیر تسـنیم، ج        

وجهی نیست. –که عالمه طباطبایی فرموده است 
ایشان می فرماید:

و بالجملۀ یشبه أن تکون هذه القصۀ التی قصها اهللا تعـالی مـن إسـکان آدم و زوجتـه الجنـۀ ، ثـم إهباطهمـا ألکـل الشـجرة کالمثـل یمثـل بـه مـا              
ادة و الکرامـۀ بسـکونه حظیـرة القـدس ، و منـزل الرفعـۀ و القـرب، و دار نعمـۀ و سـرور، و أنـس           کان األنسان فیه قبل نزوله إلی الدنیا مـن السـع  

)؛132، ص 1و نور، و رفقاء طاهرین ، و أخال روحانیین، و جوار رب العالمین ( المیزان ،ج
ود آوردنـش بـه خـاطرخوردن    و سخن کوتاه اینکه : به نظر نزدیک می آیـد کـه قصـه منـزل دادن بـه آدم و همسـرش در بهشـت ، و سـپس فـر         

از درخت ، به منزله مثل و نمونه اي باشد کـه، خـداي تعـالی وضـع آدمیـان را قبـل از نـازل شـدن بـه دنیـا، و سـعادت و کرامتـی کـه در منـزل               
قـرب و حظیــره قــدس داشـت، و آن دار نعمــت و ســرور، و انـس و نــور ، و آن رفقــاي پـاك، و دوســتان روحــانی، و جـوار رب العــالمین کــه     

داشت، به آن مثل مجسمه ساخته است.
، دراین باره مـی خـوانیم : حمـل جریـان امـر بـه سـجده بـر تمثیـل، مبتنـی بـر آن اسـت کـه فرشـتگانِ مـأمور ،                291،ص 3در تفسیر تسنیم،ج 

ر امتثـال هـم   داراي عصمتی باشند که عصیان با آن ممتنع اسـت و گـر نـه جریـان مزبـور بـر ظـاهر خـود حمـل مـی شـود، و امتنـاع ابلـیس د             
عصیان مصطلح خواهد بود. در این حال نیازي به حمل بر تمثیل نیست.



بنابراین، مبحثی که اختالف مبنـایی در آن مطـرح اسـت، بـدون بررسـی دالیـل آن نمـی توانـد قرینـه بـر اثبـات            

مطلبی قرار گیرد.

بخش دوم

آنچـه تـا کنـون بـدان پـرداختیم (بـا اسـتفاده متـون دینـی)          تحلیل ها درباره ي حقیقـت صـراط متفـاوت اسـت.    

صراط اخروي با نفوس انسان هاست.انفکاك حقیقت 

در این باب، برخی، نظریات دیگـري را مطـرح سـاخته انـد کـه در رأس آنـان مالصـدرا و سـپس هـم فکـران او           

مـی کوشـد از ایـن نظریـه دفـاع کنـد و آن را بـه متـون دینـی          »صـراط مسـتقیم  «کتـاب  است. از آنجا که مؤلف 

شـود کـه آیـا ایـن دفـاع صـحیح اسـت؟ و یـا         تـا روشـن   استناد دهد، ما برخی از عبارات صدرا را مـی آوریـم  

دان ـ دام عزّه ـ قابل اثبات می باشد؟آنکه فهم و برداشت استاد سی

چـرا  ف برداشـت از سـخنان مالصـدرا، خـود اوسـت؛     نخست باید به این نکته توجه نمود که منشـأ اصـلی اخـتال   

که وي در جاهاي مختلف، سخنان متفاوتی می آورد، و تحلیل مطلب را بر خوانندگان دشوار می سازد.

تحلیـل مـی کنـد کـه گـویی قائـل بـه معـاد جسـمانی عنصـري           به عنوان مثال، حقایق معاد را گاه چنان متکلّمانه

و در جـایی دیگـر بـه قـدري تفلسـف مـی ورزد کـه فهـم قـائالن معـاد           208است و غیر آن را قطعاً باطل می دانـد 

.صدرا دراین باره بیاناتی متعدد دارد، مانند :208
المعاد فی المعاد هـو بعینـه بـدن األنسـان المشـخص الـذي مـات بأجزائـه بعینهـا ال مثلـه ، بحیـث لـو رآه أحـد یقـول إنـه بعینـه                 الحقُّ أنَّالف) 

فالن الذي کان فی الدنیا!
قـد أنکـر المعـاد    و من أنکر هذا فقد أنکرالشریعۀ ، و من أنکر الشـریعۀ کـافر عقـالً و شـرعاً ؛ و مـن أقَرَّبعـود مثـل البـدن األول بـأجزاء أخـر ، ف          

).376حقیقۀ و لزمه إنکار شی ء من النصوص القرآنیۀ، هذا تحریر المذاهب و اآلراء( المبدأ و المعاد، ص 
ب) أقول : أن من تأمل و تدبر فی هـذه األصـول و القـوانین العشـرة التـی أحکمنـا و بنیانهـا و شـیدنا أرکانهـا ببـراهین سـاطعۀ و حجـج قاطعـۀ              

کتبنـا و صـحفنا سـیما هـذا الکتـاب) تـأمالً کافیـاً و تـدبراً وافیـاً بشـرط سـالمۀ فطرتـه عـن آفـۀ الغوایـۀ و االعوجـاج و                 ال معۀ  ( مذکورة فی 
مرض الحسد و العناد و عادة العصـبیۀ و االفتخـار و االسـتکبار ، لـم یبـق لـه شـک و ریـب فـی مسـألۀ المعـاد و حشـر النفـوس و األجسـاد؛ و               

ـ  دن بعینـه سیحشـر یـوم القیامـۀ بصـورة األجسـاد، و ینکشـف لـه أن المعـاد فـی المعـاد مجمـوع الـنفس و البـدن               بعلم یقیناً و یحکم بأن هذا الب



البتـه عبـارات صـدرا مجمـل و متشـابه و در هالـه اي از       209جسمانی عنصري را در رتبه اي پـایین مـی انگـارد.   

هـر کـدام از   توان بـه توجیهـاتی دسـت یافـت و معنـاي یـک دسـتی را از آنهـا ارائـه داد،         ابهام بیان نشده اند تا ب

آنها در مدعا بسیار صریح و محکم اند.

بعینهما و شخصهما، و أن المبعوث فی القیامۀ هذا البـدن بعینـه ال بـدن آخـر مبـاین لـه عنصـریاً کـان ( کمـا ذهـب إلیـه جمـع مـن اإلسـالمیین )               
)؛198،ص 9) فهذا هو االعتقاد (األسفار األربعۀ، ج أو مثالیاً ( کما ذهب إلیه اإلشراقیون

گـویم :هـر کـس کـه در ایـن اصـول و قــوانین یـازده گانـه اي کـه بنیـانش را اسـتوار ســاختیم و پایـه هـایش را بـه بـراهین روشـن و دالیــل                 
ـ     –بـه ویـژه در ایـن کتـاب     –تابناکی که در کتاب هـا و نوشـته هایمـان     م سـاختیم ، اندیشـه اي کـافی و    گفتـه آمـده اسـت برافراشـتیم و محک

تدبري وافی نمایـد، البتـه بـه شـرط سـالم بـودن فطـرتش از آفـت گمراهـی و انحـراف و بیمـاري رشـک و سـتیز و عنـاد و خـوي عصـبیت و                 
جانبداري و افتخار و بزرگ منشی ، برایش شـک وشـبهه اي در مسـئله ي معـاد و حشـر نفـوس و اجسـاد نمـی مانـد، و بـه طـور یقـین آن را             
دانسته و حکم می کند کـه همـین بـدن بعینـه در روز رسـتاخیز بـه صـورت اجساد،حشـرخواهد شـد، و بـرایش کشـف و آشـکار خواهـد شـد               

خواهـد بـود، و اینکـه بـر انگیختـه شـونده ي در       –بـه عـین و شخصشـان    –که معاد در معاد ( بازگردنده در بازگشـت)، مجمـوع نفـس و بـدن     
-و خـواه مثـالی باشـد   –چنـان کـه دسـته اي از اسـالمیان قائـل انـد       -بدنی مباین باآن ، خـواه عنصـري باشـد   قیامت بعینه همین بدن است نه 

و این همان اعتقاد درست مطابق شریعت و کیش ، موافق برهان و حکمت می باشد. –چنان که اشراقیان قائل اند 
د:.در این باب نیز عبارات مختلفی از وي نقل گردیده است، مانن.1. ٢٠٩

الف) و أکثر موافق [کذا فی السنخ] لما نقلناه من صـاحب الشـفاء و کأنـه مأخوذمنـه؛ و أنـزل مـن هـذه المرتبـۀ مـن االعتقـاد ( فـی بـاب المعـاد             
بنـاء علـی أن المعـاد عنـدهم عبـارة عـن جمـع متفرقـات أجـزاء مادیـۀ           –کاإلمـام الـرازي و نظرائـه    –و حشر األجساد اعتقاد) علمـاء الکـالم   

أصلیۀ باقیۀ عندهم ، و تصـویرها مـرة أخـري بصـورة مثـل الصـورة السـابقۀ لیتعلـق الـنفس بهـا مـرة أخـري ؛ و لـم ینفطنـوا بـأن هـذا                 ألعضاء
حشر فی الدنیا ال  فی النشأة األخري، و عود إلی الدار األولی دار العمل و التحصیل ال إلی الدار العقبی دار الجزاء و التکمیل.

؟! و ما معنی قوله تعالی (إنَّا لقادرون علـی أن نُبـدل خیـراً مـنهم و مـا نحـن بمسـبوقین و قولـه تعـالی نحـن قـدرنا بیـنکم             فأین استحالۀ التناسخ 
الموت و ما نحن بمسبوقین علی أن نُبـدل أمثـالکم و ننشـئکم فـی مـاال تعلمـون ) و قولـه تعـالی ( نحـن خلقنـاهم و شـددنا أسـرهم و إذا شـئنا              

تبدیالّ)بدلنا  أمثالهم 
و ال یخفی علی ذي بصیرة أن النشأة الثالیۀ طـور آخـر مـن الوجـود یبـاین هـذا الطـور المخلـوق ( مـن التـراب و المـاء و الطـین ) و أن المـوت              

ر األربعـۀ، ج  و البعث ، ابتداء حرکۀ الرجـوع إلـی اهللا أو القـرب منـه، ال العـود إلـی الخلقـۀ  المادیـۀ و البـدن التُّرابـی الکثیـف  الظلمـانی (األسـفا             
)؛153، ص 9

بیشتر اینها که گفته ، موافق آن چیزهایی است که از صاحب کتـاب شـفا نقـل کـردیم، گـویی کـه از او گرفتـه اسـت، و پـایین تـر از ایـن مرتبـه             
آنـان عبـارت   از اعتقاد در باب معاد و حشر اجساد، اعتقاد علماي علـم کـالم، ماننـد خطیـب رازي و همردیفـانش مـی باشـد کـه معـاد در نـزد           

کـه نـزد آنـان بـاقی اسـت و صـورت دادن آنهـا را بـار دیگـر ،بـه صـورتی            –از جمع و گرد آمدن اجـزاي پراکنـده ي مـادي، اعضـاي اصـلی      
همانند صورت پیشین است تا آنکه نفس ، بار دیگر به آنهـا تعلّـق گیـرد، و پـی نبردنـد کـه ایـن ، حشـرِ در دنیـا اسـت نـه در نشـئه ي آخـرت              

پـس محـال بـودن    –سـراي جـزا و تکمیـل    -اسـت نـه بازگشـت بـه سـراي عقبـا      –سراي عمـل و تحصـیل   –ت به سراي نخستین ، و بازگش



با چشم پوشی از ایـن نقـص اساسـی، نخسـت عبـاراتی کـه وي حقـایق قیامـت را از شـئون نفـس دانسـته، مـی             

کرده، بیان می نماییم.تطبیق » صراط«آوریم؛ سپس کلماتی که همین مبنا را درباره ي 

210الف) بیانات مبنایی

می نویسد:»201الشواهد الربوبیه، ص«مالصدرا در .1

نُسمنبعثـۀ  أنّ الجنـۀ و أشـجارها و أنهارهـا و حورهـا و قصـورها ( و سـایر األمثلـۀ األخرویـۀ)        ینُب

من تصورات النّفس الجزئیـۀ و شـهواتها؛ برایـت آشـکار خـواهیم سـاخت کـه بهشـت و درختـان و          

ــی)      ــاي آخرت ــال ه ــایر مث ــرهایش (و س ــا و قص ــه ه ــا و حوری ــو نهره ــته از تص رات و برخاس

نفس جزئی است.خواستهاي 

و نیز در اسفار می گوید:.2

نهـا  تناسخ کجا شد؟ معناي بیان الهی چیست ؟ إنَّا لقـادرون علـی أن نُبـدل خیـراً مـنهم و مـا نحـن بمسـبوقین، یعنـی : مـا تـوانیم کـه بهتـر از آ             
نحـن قـدرنا بیـنکم المـوت و مـا نحـن بمسـبوقین علـی أن نُبـدل أمثـالکم و           ) و41-40اهیم شـد (معـارج ،   بجایشان آریم و مـا وامانـده نخـو   

ننشئکم فی ماال تعلمون،  یعنی : ما مرگ را میان شـما مقـدر کـردیم و عـاجز نیسـتیم تـا امثـال شـما را بـه جایتـان بیـاریم و در کیفیتـی کـه از             
ــان ( واقعــه،  ــدلنا  أمثــالهم تبــدیالً، یعنــی : مــا آنهــا را  )و : نحــن خلقنــاهم و شــدد61-60آن بــی خبریــد برانگیزانیمت نا أســرهم و إذا شــئنا ب

).28( انسان، –بدل آوردنی –بیافریدیم و ترکیبشان را محکم کرده ایم و اگر خواهیم نظایرشان را بدل آوریم 
ـ            ل   بر صاحب بینش پنهان نیست که نشـئه ي دوم ، گونـه ي دیگـري از وجـود اسـت کـه بـا ایـن گونـه ي آفریـده ش ده ي از خـاك و آب و گـ

فرق دارد ، و اینکه : مرگ و بر انگیختن ، آغاز حرکت بازگشـتی بـه خداونـد و یـا قـرب بـه او اسـت ، نـه بازگشـت بـه خلقـت مـادي و بـدن              
خاکی متراکم ظلمانی.

لـه  ب) و التحقیق أنَّ الدبدان  االُخرویۀ  مسلوب عنها کثیـر مـن لـوازم هـذه األبـدان ، فـإنَّ بـدن اآلخـرة کظـلّ  الزم للـروح و کعکـس و مثـال             
).    433، بخالف هذا البدن المستحیل الفاسد ( المبدا و المعاد، ص 

ت جلب می نمایم:. در تأیید این نسبت به صدر المتألهین، توجه شما را به این عبار٢١٠
... بنابراین، طبق عقیده فیلسـوف نـامبرده (مالصـدرا ) از عـالم پـس از مـرگ، بهشـت و جهـنم ( از مـواد هـر لـذات و آالم گرفتـه تـا حـور و               

قصور و نظایر آنها ) موجوداتی نیستند که وراي نفس و فعالیت هاي آن وجود داشته باشند.
یـت هـا و تحلـیالت و افعـال او بهشـت و جهـنم ، حمـیم و زقـوم ، حـور و قصـور ... همـه و            در آن عالم هـر چـه هسـت ، نفـس اسـت و فعال     

غیـر از آنچـه کـه نفـس در اثـر ملکـات و       –تلـذذات و تنعمـاتی   –همه ، ایجاد کـرده روح و بـاقی بـه بقـاي اوسـت؛ و گرنـه عـذاب و ثـوابی         
ي مناسـبی آفریـده و از آنهـا عـذاب مـی کشـد و یـا لـذت مـی بـرد           مکتسباتی که در دنیا کسب کرده ... و مطابق همان اندوخته ها صـورت هـا  

).333، ص 11وجود ندارد ( زین العابدین قربانی ، مجموعه مقاالت همایش جهانی حکیم مالصدرا، ج 



فی تفاوت مراتب النّاس فی درك أمر المعاد و تفاضل مقاماتهم فی ذلک.فصلٌ

األجسـاد ـ حسـب مـا ورد فـی      إعلم أنّ ألهل اإلیمان و اإلعتقـاد بحقّیـۀ الحشـر و المعـاد و بعـث     

:ه ـ مقاماتالشریعۀ الحقَّ

أنَّها عـن اآلفـات ـ مرتبـۀ عـوام أهـل اإلسـالم؛ و هـو         مالمقام األول؛ أدناها فـی التصـدیق و أسـلَ   

جمیع أمور اآلخرة مـن عـذاب القبـر و الضّـغطۀ و المنکـر و النکیـر و الحیـات و العقـارب و غیرهـا          

ـ  الربهـذه الباصـرة، لکـن    محسوسـۀ، مـن شـأنها أن یحـس    أمور واقعۀ ن اهللا فـی إحسـاس   خصـه م

ـ   اإلنسان مادام فی الـدنیا  ـ فـی إخفائهـا عـن عیـون النـاظرین؛ کمـا       ن اهللا لحکمـۀ و مصـلحۀ م یلُّد

211علیه ظاهر بعض اآلیات و صورة الروایات.

ـ وتَتلک األمور الموعودة بها أو المأنَّالمقام الثانی؛ عـ  علیهـا فـی عـالم اآلخـرة هـی مثـلُ      د ري مـا ی

مثالیۀ و ال وجود لها فی الخارج...ورخیالیۀ و صها أمورلُّفی المنام، کُ

المقام الثالث، فی اإلعتقاد بالصور الموعودة یوم المعاد، و توجیهبأحد وجهین:ه

إلـی صـور عقلیـۀ مفارقــۀ    لسـان الشـرع اشــارةٌ  أنّ تلـک الصـور المحسوسـۀ المــذکورة فـی     األول:

ــۀًالعقــول الصــرفۀ... و ال یخفــی أنَّمِفــی عــالَواقعــۀ علــی هــذا الوجــه مشــاهدة األمــور األخروی

و الکاملین فی العلم... .العقلی، مختص بأهل المعرفۀ

ها من فنون السرور أو اآلالم...معما یلزَکنایۀًو الوجه الثانی: أن یکون هذه األمور

قائـل بـه معـاد جسـمانی     –خواجـه نصـیر الـدین طوسـی     -.شایان توجه است که بسـیاري از بزرگـان شـیعه از جملـه سـلطان المحققـین      ٢١١
))، چنـین  40باشند ، در حالی کـه مالصـدرا ایـن اعتقـاد را بـه عـوام مـردم نسـبت مـی دهـد . خواجـه طوسـی در (( فصـول  العقائـد  ص               می

می گوید :
ر مقدمه : جمع اجزاء البدن و تألیفها مثل مـا کـان و اعـادة روحـه المـدبرة  إلیـه ، یسـمی (( حشـر األجسـاد )) و هـو ممکـن ، و اهللا تعـالی قـاد             

ل الممکنات و عالم بها؛ و الجسم قابل للتألیف فیکون اهللا تعالی قادرا علیه.علی ک
روا  بحشـر االجسـاد و هـو موافـقٌ للمصـلحۀ الکلیـه ، فیکـون حقّـاً  لعصـمتهم ؛ و الجنـۀ و النـار المحسوسـتان              –بأسرهم –اصل : األنبیاء  اَخبـ

مــن الثــواب و العقــاب ؛ کــذا عـذاب القبــر و الصــراط و تطــایر الکتــب و انطــاق  ( کمـا وعــدوا بــه ) حــقٌ ایضــاً ، لیســتوفی المکلَّفـون حقــوقهم  
الجوارح ( و غیرها مما اخبروا  بها من احوال اآلخرة ) حقٌّ إلمکانها و إخبار الصادق بها.



ـ المقام الرابع؛ فی اإلعتقاد بالصر الّتـی فـی اآلخـرة   و  الراسـخین فـی العرفـان الجـامعین     ، و هـو مقـام

.وق و البرهانبین الذَ

ــاإلذعــان الیقینــی بــأنّ هــذه الو هــو  صــر ـ الّتــی أخبــرت بهــا الشــریعۀ و أنــذرت بهــا النُ  و بة ـ  و

موجوداتۀ و ثابتاتۀ؛ و هـی  عینیـۀ  فـی  حقیقیـ بـاب الموجودی ـ ق أقـوي  و التحقُّ ـ و أتَّ و دم و أشَ

أدوـ هذامن موجودات م ـۀ العالم و هی الصیة الوجـود و ثباتـه        ور المادبـل ال نسـبۀ بینهمـا فـی قـو ،

ــرَو دوامــه و تَ ــهااألثــر علیــه و هــی علــی درجــات: بعضُــبتَّ صوــۀُر ــدینعقلیــه هــی جنّ الموح

ـ ربین و بعضُقَّالم ها صو ۀ مـیـ ر حس ذَّل  ـ ة ـ هـی ج أصـحاب الیمـین و أهـل السـالمۀ و المسـلمین ـ       ۀُنَّ

ؤلمۀ، هی جحیم أصحاب الشمال...أو م

ـ  لیست محسوساتها کمحسوسـات هـذا العـالم بحیـث ی    ولکن  ري بهـذه األبصـار الفانیـۀ و    مکـن أن ی

ـۀ و موجـودات     ذهـب إلیـه الظـاهریون المسـلمون و ال أنَّ    الداثرة البالیۀ کمـا الحواسهـا أمـور خیالی

ـ  ، ال وجود لها فی العین ـ کما یـراه بعـض أتبـاع     مثالیۀ م آخـرون ـ و ال أنّهـا أمـور     هبعالـرواقیین و تَ

ــۀ  ــاالت معنوی ــۀ أو ح ــات    عقلی ــمانیۀ و هیئ ــکال جس ــور و اَش ــت بص ــانیۀ و لیس ــاالت نفس و کم

لسفین من أتباع المشائیین.فَتَکما یراه  جمهور الممقداریۀ 

ــ بــل إنّمــا هــی صوــۀ موجــودة ال فــی هــذا العــالم الهیــوالنی، محسوســۀ ال بهــذه  ر ــۀ جوهری عینی

ۀ الحـاس إلـی   یـۀ، نسـب  خرو، محسوسـۀ بحـواس اُ  الحواس الطبیعیۀ، بل موجـودة فـی عـالم اآلخـرة    

الحاس کنسبۀ المحسوس إلی المحسوس.

ـ   مو عالَ ـ منهـا ـ مـع تفاضـلها ـ أعظـم و أشـرف        لٌّاآلخرة جنس لعـوالم کثیـرة، کُ ن هـذا العـالم و   م

       ـه نشـئات کثیـرة غیـر هـذه النشـأة الهکذلک لإلنسـان و حواسـۀ المسـتحلیۀ الکائنـۀ الفاسـدة...     یولی

212؛

درباره تفاوت مراتب مردم در درك امر معاد و تفاضل مقاماتشان در این عرصه.فصلی

.)242-236، انتشارات بنیاد حکمت اسالمی مالصدرا ، ص 1382(و در چاپ سال 175-171، ص 9.األسفار األربعه، ج ٢١٢



حشـر و معـاد و برانگیختـه شـدن اجسـاد ـ بـه        بدان که براي اهل ایمـان و اعتقـاد بـه حـق بـودنِ     

حسب آنچه در شریعت حق وارد شده ـ مقاماتی هست:

صـدیق، از همـه پسـت تـر اسـت و از آفـت هـا مصـون تـر ـ مرتبـه عـوام اهـل              که در تمقام اول:

اســالم مــی باشــد؛ و آن اینکــه همــه امــور آخــرت از عــذاب قبــر و فشــار آن و منکــر و نکیــر و  

امـور واقعـی و محسوسـی هسـتند کـه مـی بایسـت بـا همـین          و غیـر از اینهـا   مارها و عقـرب هـا   

تـا زمــانی کـه انسـان در ایــن دنیاسـت خداونـد بــه جهـت حکمــت و       چشـم حـس شــوند، لـیکن    

مصلحتی که در پنهان داشتن آنهاسـت اجـازه حـس کـردن آنهـا را نـداده؛ چنـان کـه ظـاهر بعضـی           

بر آن داللت می کند.از آیات و روایات 

ـ در عــالم آخــرت ـ وعــد و وعیــد داده شــده، چونــان جریــان   امــوري کــه بــر آنهــا:مقــام دوم

خیـالی و صـورت هـاي مثـالی انـد کـه در خـارج وجـود         خواب است در ایـن عـالم؛ همـه شـان    

د...نندار

اعتقاد به صورت هـائی اسـت کـه (دیـدار آنهـا) بـه روز قیامـت وعـده داده شـده اسـت           :مقام سوم

با یکی از دو توجیه زیر:

ـ      اول: صورت هاي محسوسی که در شریعت ذکـر شـده انـد، اشـاره بـه صر عقلـی جداگانـه اسـت    و

که در عالم عقول محضه واقع اند... و مخفی نباشـد کـه مشـاهده امـور آخرتـی بـه ایـن وصـف کـه          

اهل معرفت و اهل کمال علمی است... .ي گفته شد ویژه 

و رنـج هـا   آنهـا انـواع شـادي هـا یـا دردهـا      دوم: این امور کنایه از حقـایقی باشـد کـه الزمـه ي     

باشد.

اعتقــاد بــه صــوري اســت کــه در آخــرت وجــود دارنــد، و ایــن مقــام، راســخان در مقــام چهــارم:

عرفان است که جامع میان ذوق و عرفان اند.

ـ   در این مقام، اذعان یقینی هست به اینکـه صر ـ صـورت هـایی اسـت کـه شـریعت از آنهـا خبـر         و

عینـی و ثابتـات حقیقـی انـد، و آنهـا نسـبت بـه        آنها انذار نموده است ـ موجـودات   داده و نبوت از 



(صـورت هـاي مـادي) از نظـر موجودیـت و تحقـق قـوي تـر و کامـل تـر و           موجودات این جهان 

بلکـه اصـالً در اسـتواري حقیقـت وجـودي و ثبـات و دوام و ترتـب اثـر بـر         شدیدتر و پایدارترند،

ی توان یافت.آن، هیچ نسبتی میان این دو نم

بعضی شان صوري عقلـی انـد (کـه همـان بهشـت یکتـا پرسـتان مقـرّب         و این صور درجاتی دارند:

و بعضی از آنها صـورت هـاي حسـی فـرح بخـش انـد کـه بهشـت (اصـحاب یمـین و اهـل            است)

ـ      سالمت و مسـلمین اسـت)   ه (دوزخ اصـحاب شـمال...)   یـا صـور حسـی دردنـاك و رنـج آوري ک

می باشد.

ــده    ــه اي کــه امکــان دی ــه گون ــد محسوســات ایــن جهــان نیســت، ب ــیکن محسوســات آنهــا مانن ل

در معـرض زوال و پوسـیدگی فـراهم آیـد ـ چنـان کـه        شدنشان با این چشـمان فناپـذیر و حـواس    

مسلمان هاي ظاهریه معتقدند ـ و ایـن گونـه نیسـت کـه آنهـا امـور خیـالی و موجـودات مثـالی اي           

(آن چنـان کـه بعضـی از پیـروان رواقیـین ایـن گونـه        چشـم ندارنـد  خـارجی در  باشند، که تحقـق  

و نـه ایـن چنـین اسـت کـه آنهـا امـور عقلـی         اعتقاد دارند، و برخی دیگر از آنها تبعیت کـرده انـد)  

یــا حــاالت معنــوي و کمــاالت نفســانی باشــد و در واقــع صــورت هــا و شــکل هــاي جســمانی و 

هیئت هاي مقداري نداشته باشند آن گونه که پیروان فالسفه مشاء قائل اند.

مـاده]  بلکه این صورت ها، صور عینی جوهري انـد نـه ماننـد آنچـه در ایـن عـالم هیـوالتی [عـالم         

بلکـه حـس مـی    قرار دارند، خیر آنها محسوس اند اما نه با ایـن حـواس طبیعـی (ایـن عـالم مـاده)      

شوند به حواس آخرتی؛ در عالم آخرت هستند و به حواس اخروي محسوس اند.

نسبت حاس به حاس، مانند نسبت محسوس به محسوس است.

ز آنهــا (بــا وجــود تفاضــل ، جــنس اســت بــراي عــوالم زیــادي کــه هــر یــک او در عــالم آخــرت

بزرگ تر و ارجمند تر از این عالم می باشد.میانشان)

و نیـز بـراي انسـان و حـواس او، نشـئه هـاي زیـادي ـ جـز ایـن نشـئه هیـوالئی کـه در معـرض               

استحاله و فساد ـ است وجود دارد... .



ـ مالصدرا در کتاب هاي دیگر نیز مسـائل مربـوط بـه جهـان آخـرت را مطـرح مـی سـازد و        .3 ن نظریـه  ای

از منشـآت نفـس انـد بـا زبـان دیگـري بیـان مـی کنـد. دربـاره چگـونگی            را که همه مسـائل آخرتـی   

در کتاب عرشیه آمده است:تجسم اعمال و تصور نیت ها ـ در روز قیامت ـ

213بفال تتعج        ه ـ إذا وـۀ نفسـانیـ مـن کـون الغضـب ـ و هـو کیفی ت فـی الخـارج صـارت نـاراً     دجِ

ـۀ  حترقه، و أنّمالعلم ـ و هو کیفی ـ نفسـانیه إذا و 214»سلْسـبِیلًا تُسـمى فیهـا عینًـا «فـی الخـارج   دجِ

یـوم یصـلَونهَا «لماً ینقلب فـی مـوطن اآلخـرة فـی بطـون آکلیـه نـاراً        ن مال الیتیم ظُالمأکول مو أنَّ

...215»الدینِ

لألمعـاء  عـۀً طَّقَللقلـب م حرقـۀً نـاراً محضـۀ م  خـري أن تنقلـب  فال عجب مـن أن یلزمـه فـی نشـأه اُ    

الصـور الجسـمیه الموجـودة فـی عـالم اآلخـرة      ... فکهـذه جمیـع  216»الْأَفِْـدةِ علىتَطَّلعالَّتىِ«موقدةً

ــا    ــۀ و اعتقاداته ــنۀ و القبیح ــا الحس ــوس أخالقه ــات النف ــن ملک ــلۀ م ــحیحۀ و حاص ــا الص و نیاته

ـ            فصـارت األعمـال مبـادي    الفاسدة ـ الراسـخۀ فیهـا ـ مـن تکـرار األعمـال و األفعـال فـی الـدنیا 

تها مبادي األجسام فی اآلخرة.خالق فی الدنیا فتصیر النفوس بهیألأل

.عبارات پیشینِ متن چنین است: ٢١٣
ورها. اعلـم أنَّ لکـلِّ صـورة  خارجیـۀ ظهـوراً خاصـاً فـی مـوطن الـنفس ، و لکـل صـورة  النفسـانیۀ و ملکـۀ راسـخۀ                   و االشارة إلـی مـادة صـ

بـاً مثلـه سـهل القبـول     وجوداً فی الخارج، أال تري انَّ صـورة الجسـم الرطـب إذا اثـرت فـی مـادة جسـمانیۀ قابلـۀ للرطوبـۀ قبلتهـا فصـارت رط           
لالشکال و إذا اثرت فی مادة اخري کمادة القـوي الحسـیۀ أو الخیالیـۀ و انفعلـت عـن الرطوبـۀ لـم تقبـل هـذا االثـر و لـم یصـل رطبـاً مثلـه مـع                

ـ              ن الوجـود و  انّها قبلت ماهیۀ الرطوبۀ لکن بصورة اخري و مثـال آخـر و کـذا قبلـت القـوة العاقلـۀ االنسـانیۀ منهـا صـورة اخـري و نحـو آخـر م
الظهور مع انَّ الماهیۀ واحدة و هی ماهیۀ الرطوبۀ و الرطب فللماهیـۀ الواحـدة  صـور ثلثـۀ فـی مـواطن ثلثـۀ لکـلِّ منهـا وجـود خـاص و ظهـور             

معین.
و فنظر فی تفاوت حکم هذه النشـأة الثلثـۀ فـی ماهیـۀ واحـدة وقـس علیـه تفـاوت النشـأة فـی انحـاء الظهـورات و الوجـودات فـی کـلّ معنـی                 

ماهیۀ عینیۀ فال تتعجب ... .
.18) آیه 76.سوره انسان (214
.15)آیه 82.سوره انفطار (215
.7)آیه 104.سوره همزه (216



ةُ و أمن ا مـادـ  تَکَـو ـات فـی األخـرة،     األجسـاد و تجسفسفلیسـت إال الـن  م األعمـال و تصـور النی

اإلنسانی  ـ ة تَۀ؛ و کما أنّ الهیولی هنـا مـاد ـ   وکَ ۀ ـ و هـی مقـدار لهـا فـی      ن األجسـام و الصـور المقداری

، و هـی  خرویـۀ رة فـی األُ المقـدرة المصـو  ة تکـون الموجـودات  اآلدمیـۀ مـاد  فکذلک الـنفس  ذاتها ـ  

217روحانی ال مقدار لها ... ؛فی ذاتها أمرٌ

خـارج یافـت   درــ کـه در حـالتی نفسـانی اسـت ـ هنگـامی کـه         » غضـب «تعجب مکن از اینکـه  

چشـمه  «در تحقـق خـارجی اش   (کـه کیفیتـی نفسـانی اسـت)    »علـم «شود، آتشی سوزان گردد؛ و 

یتـیم کـه بـه سـتم خـورده شـده در سـراي آخـرت         ، و مـال  »اي گردد که سلسبیل نامیده می شـود 

...»روز جزا در آن آتش درآید«ه در شکم خورندگانش آتشی گردد ک

رت بـه آتـش سـوزان و خالصـی تبـدیل      در نشـئه آخـ  » غضـب «شگفتی ندارد که صورت نفسـانی  

و ایـن چنـین همـه صـور جسـمی      گردد که درون آدمی را تکه تکه کند و بـر قلـب هـا زبانـه زنـد.     

موجود در عالم آخـرت، از ملکـات نفـوس (اخـالق نیـک و بـد، اعتقـادات، نیـت هـاي صـحیح و           

کـه همـین   از تکـرار اعمـال و افعـال در دنیـا [بـه وجـود مـی آینـد]        فاسد راسخ در نفس) انـد کـه   

نـد،  کـه دار اعمـال مبـادي اخـالق در دنیـا مـی شـوند و نفـوس ـ بـا هیئـت هـا [و شـکل هـایی]             

مبادي اجسام در آخرت اند.

و اما ماده پدید آمـدن اجسـاد و تجسـم اعمـال و تصـور نیـت هـا در آخـرت، جـز نفـس انسـانی            

ــ در ایـن جهـان ـ مـاده بـه وجـود آمـدن اجسـام و صـور           »هیـوال «کـه  نیسـت؛ و همـان گونـه   

نفـس آدمـی نیـز مـاده هسـتی      مقداري می باشـد (و خـود ایـن صـورت هـا انـدازه پـذیر نیسـت)        

ـ     اســت، و ایــن موجــودات در ذاتشــان بخــش موجــودات مقــداري صــوري ـ در عــالم آخــرت 

امري روحانی اندکه اندازه و مقدار را بر نمی تابند...

)1361(انتشارات مولی، 283-282.عرشیه، ص ٢١٧



معـاد سـازگار و همسوسـت ـ برخـی ابهامـات       دیگر سـخنان مالصـدرا ـ کـه بـا مبنـاي وي در مسـئله       .4

. در رســاله عرشــیه مــی دگاه اصــلی و محــوري اش را مــی نمایانــدو دیــدر ایــن زمینــه را مــی زدایــد

نویسد:

ور و الجنـات  ثم إنّ کلّ ما یشاهده اإلنسان فی اآلخـرة ویـراه مـن أنـواع النعـیم مـن الحـور و القصـ        

عـن ذات  و األشجار و األنهار و أضداد هذه من انواع العـذاب التـی فـی النـار لـیس بـأمور خارجـۀٍ       

218لوجودها؛النفس مباینۀٍ

ـ   درباري، آنچه را انسان ت هـایی کـه مـی بینـد (حوریـه هـا،       آخرت مشاهده می کنـد از انـواع نعم

ــا،   ــتان ه ــا، بوس ــاغ ه ــرها، ب ــا قص ــان و نهره ــاي   و درخت ــذاب ه ــواع ع ــا از ان ــداد اینه ) و اض

نمی باشد.دوزخ،بیرون از ذات نفس و جدا از وجود آن

و در اسفار آمده است:.5

سـحۀ و عالمـاً أعظـم    خـرة، مملکـۀ عظیمـۀ الفُ   داء فـی عـالم اآل  عمن نفوس السنفسٍلکلاعلم أنَّو 

ــا فــی الو أوســعۀ عــن ذاتــه بــل جمیــع مملکتــه و ســموات و األرضــین، و هــی لیســت خارجــمم

ـ نممالیکــه و خدمــه و حشــمه و بســاتی کلهــا ـ قائمــۀ بــه و هــو  ه و أشــجاره و حــوره و غلمانــه 

219ها بإذن اهللا تعالی و قوتۀ؛حافظها و منشئ

بدانکه براي هـر یـک از نفـوس سـعادتمندان، در عـالم آخـرت، مملکتـی بـزرگ و فـراخ اسـت و           

و اینهـا از ذات وي  مان هـا و در زمـین هسـت؛   سـ جهانی با شکوه تـر و گشـترده تـر از آنچـه در آ    

درختــان و د، بلکــه تمــامی ممکــت و دارایــی هــا و خــدم و حشــم و بوســتان ونبیــرون نمــی باشــ

حوریه ها و غلمـانش ـ همـه شـان ـ بـه او اسـتوارند و خـود اوسـت کـه نگـه دارنـده اینهاسـت و             

ست.ابه اذن خدا و قوت او پدید آورنده آنها

( األشراق الثانی، اصل سابع، ذیل قاعده اول ).250.العرشیه، ص ٢١٨
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ان کــل مــا یشــاهد اإلنســان فــی اآلخــرة و یــراه مــن انــواع النعــیم مــن الحــور و القصــور و الجنــات و .6

لیسـت بـأمور خارجـۀ عـن ذات     العـذاب التـی فـی النـار    هـذه مـن انـواع    االشجار و األنهـار و اضـداد  

راً و أدوم حقیقـۀ مـن الصـور المادیـۀ المتجـددة      تقـرُّ و آکـد هـا اقـوي تجـوهراً   النفس مباینۀ لوجودها و انَّ

220المستحیلۀ... ؛

(حوریـه هـا،   باري، آنچه را انسـان در آخـرت مشـاهده مـی کنـد از انـواع نعمـت هـایی کـه مـی بینـد            

اینهـا از انـواع عـذاب هـاي دوزخ، بیـرون      و بوستان هـا و درختـان و نهـر هـا)و اضـداد     قصرها، باغ ها 

نسـبت بـه صـور    ]در قیامـت از ذات نفس و جدا از وجـود آن نمـی باشـد و همانـا نفـس [و مـدرکاتش      

، جـوهره اي قـوي تـر و ثبـاتی ثابـت تـر و       مادي کـه پدیـد آمـده و نـابود شـدنی انـد [کـون و فسـاد]        

دارد.حقیقتی پایدارتر، 

در اسفار آنجا که حقیقت بهشت و دوزخ را بیان می کند، می نویسد:.7

و دات العقلیـه و بـین الجسـمانیات المادیـۀ؛     بـین المجـرَّ  متوسـطۀٌ النشأة اآلخـرة نشـأةٌ  قد علمت أنَّ

 کلّ ما فیها صـور   ه هـی خیـال فـی هـذا العـالم و حـس فـی ذلـک           محسوسـۀ مدرکـۀ بقـوة نفسـانی

قیامتـه الصـغري و حشـر أوالً   الطبیعـی، قامـت   عـن هـذا البـدن   د ان إذا مـات و تجـرَّ  العالم و اإلنس

ـ  ـ         مإلی عالم البرزخ، ثُ و ور الّتـی یراهـا   إلـی الجنـۀ و النـار عنـد القیامـۀ الکبـري و الفـرق بـین الص

فـی الجنّـۀ و النّـار عنـد القیامـۀ     ها و یکـون علیهـا   إلنسان فی البـرزخ، و الّتـی یشـاهد   یکون علیها ا

ـ ما یکون بالشدالکبري، إنّ ـ  و الکمـال و الـنقص إذا کـلٌّ   عفة و الضَّ منهـا صـۀ غیـر    ورـۀ جزئیإدراکی

ها مشهودة فی عالم البرزخ بعـین الخیـال و فـی عـالم الجنـان بعـین الحـس. لکـن عـین          إالّ أنّمادیۀ

م بخمــس قــوي فــی ســنقَلــیس غیــر عــین الخیــال بخــالف الحــس الــدنیوي المالحــس األخــروي

ن و موضـع الـذوق   ذُالسـمع هـو األُ  خمسۀ مواضع البدن مختلفـۀ فموضـع البصـر هـو العـین و وضـع       

فجمیعهـا فـی   و ال یمکن ایضاً أن یفعلَ کلٌّ منهـا فعـلَ صـاحبه...و أمـا حـواس اآلخـرة       هو اللسان

.250.عرشیه ،ص٢٢٠



الصــور بۀُل فعــل صــاحبه و نســفعــمنهــا یلٌّفــی الوضــع و الجهــۀ و کُــموضــع واحــد غیــر متغــایرٍ

221البرزخیه إلی الصور التی فی القیامۀ الکبري کنسبۀ الطفل ـ او الجنین ـ إلی البالغ؛

دریافتی کـه نشـئه آخـرت، نشـئه اي اسـت کـه میـان مجـردات عقلـی و جسـمانیات مـادي قـرار             

ر گرفته و هر چه در نشـئه ي آخـرت هسـت، صـوري اسـت کـه بـه وسـیله ي قـوه نفسـانی کـه د           

می باشد، محسوس و مدرك اند.این عالم خیال و در آن عالم حس 

قیامـت صـغراي او بـه پـا مـی شـود و       هنگامی که انسان بمیرد و از ایـن بـدن طبیعـی تجـرد یابـد     

؛ سـپس ـ هنگـام قیامـت کبـري ـ بـه بهشـت و دوزخ در          نخست به عالم برزخ محشور مـی گـردد  

آید.

ـ آن گـاه کـه در   وري کـه انسـان در عـالم بـرزخ مـی بینـد و صـوري کـه در قیامـت           فرق میان ص

در شـدت وضـعف و کمـال و نقـص اسـت ، زیـرا همـه        بهشت و دوزخ اسـت ـ مشـاهده مـی کنـد      

شان صور ادراکی جزئی و غیر مادي انـد جـز اینکـه در عـالم بـرزخ بـه چشـم خیـال مشـهودند و          

چشـم خیـال بـه    اخـروي نیسـت مگـر [همـان]    ت به چشم حس. لـیکن چشـم حـس    مدر عالم قیا

ختلـف بـدن تقسـیم مـی شـود (ابـراز و محـل        مخالف حس دنیوي که بـه پـنج حـس در جاهـاي     

یچکـدام از ایــن حــواس  و هدیـدن، چشــم اســت و ابـزار شــنیدن، گــوش و ابـزار چشــیدن، زبــان)   

ـ آخـرت در یـک جـا قـرار دارنـد و      ... و امـا حـواس   دیگـري را انجـام دهـد   نمی تواند کار ر از نظ

کـار دیگـري را بـر عهـده گیـرد،      و هر کـدام از آنهـا مـی توانـد    جاي و جهت با هم مغایرت ندارند

نسـبت بـه   و نسبت صـور برزخـی نسـبت بـه صـور قیامـت کبـري، چـون طفـل یـا جنـین اسـت            

شخص بالغ.
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ـ        این بیان مالصدار آشکار می سازد که وي قائـل اسـت   ن همـه مسـائل آخـرت صـور ادراکـی نفـس اسـت، از ای

374از ابـن عربـی ـ در بـاب     روست که در مسـئله حشـر اجسـاد، صـور مثـالی را مطـرح مـی کنـد و بـه نقـل           

کتاب فتوحات مکیه ي ـ می نویسد:

ـ  أو لغیـرهم ـ مـن    فـی هـذا العـالم  لـبعض الکـاملین (کاألنبیـاء و األولیـاء)       فـق اتَّه قـد و اعلم أنَّ

الکهنۀ و المجانین و المـ     ب ـ  وةُرسـمین ـ فمـن قویـت قُ ـ فَعخیالـه أو ضَ حسـه إن یـري بعـین    وةُت قُ

فکثیـراً مـا یشـتبه علیـه األمـر و      خیال شیئاً مشاهداً محسوساً (کمـا یشـاهد سـائر المحسوسـات)    

.ی الخارج فیغلظفمارآه موجودیزعم  أنَّ

معتبـرةٌ بعـین الخیـال و هـی موجـودة فـی تلـک الـدار       و جمیع ما یراه اإلنسان یوم القیامـۀ، یـراه   

ـ   باقیۀ فیها ألنّها موطن تلـک الصنّمـا  ر و إو ـ عتَلـم ی ب ـ  ر وجـود الخیـال ههنـا ـ مـن     ري بعـین مـا ی

ـ        المنامات و غیرها ـ لعدم بقائهـا و وقـوع الحجـاب عنهـا بعـد أقصـر مة فـال تعویـل علیهـا هنـا     د

ــیفبــالموتمــوطن وجودهــا.لزوالهــا عــن المشــاهدة ســریعاً اذ لــیس هــذا العــالم الحجــابعرفَ

و تلـک الصـور المشـهودة للـنفس قـد علمـت أنّهـا لیسـت         یۀ فیـدوم مشـاهدة عـین الخیـال    بالکلّ

عـین األرواح، و هـذا   و فـی عـالَمِ الخیـال   خارجۀً عن ذاتهـا بـل عینهـا فاألجسـاد فـی اآلخـرة      

األرواح، و هــی ال تکــون إالّ فــی ذلــک العــالم؛ و أمــا فــی هــذا دســجالمعــانی و تَد ســجمعنــی تَ

ـ تَهـا تَ نََّجسـاد، ال أ بهذه األقُلَّعتَالعالم فاالرواح تَ جسـ   و کـذلک األجسـاد   د ن و حورَفـی اآلخـرة تَ

222فی الدنیا ال تکون کذلک؛

یـا  انبیـا و اولیـا)  بدان که این امـر ـ در ایـن عـالم ـ بـراي بعضـی از انسـان هـاي کامـل (ماننـد           

ـ رخ داده اسـت. هـر کـس قـوه خیـالش قـوي یـا قـوه         و صفراویاندیگران ـ کاهنان و دیوانگان 

حسش ضعیف شود، با چشـم خیـال چیـزي را بـه طـور محسـوس مـی بینـد (چنـان کـه دیگـر            
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از ایـن رو در مـوارد زیـادي امـر بـر وي مشـتبه مـی گـردد و بـه غلـط           محسوسات را می نگرد)

آنچه دیده در خارج موجوداست.می پندارد 

خیـال در  وهمه آنچه را که انسان در روز قیامت مـی بینـد بـا چشـم خیـال اسـت، و ایـن چشـم         

آن سرا معتبر و پایدار می باشد؛ زیرا آنجا جاي این صور است.

و آنچه به چشم خیال در این عـالم دیـده مـی شـود ـ از خـواب هـا و غیـر آن، معتبـر نیسـتند ـ            

ـ عـالم بقـا ندار  ایـن  این صـور در بدان جهت که د و بعـد از زمـان انـدکی محجـوب مـی شـوند،       ن

پس در این عالم نمی توان به آنها اعتماد کرد چـون بـه سـرعت از دیـده زائـل مـی گردنـد  چـرا         

، همـه حجـاب هـا کنـار مـی رود و در      که اینجا جایگاه وجودشان نمی باشد. چه پـس بـا مـرگ   

و ایــن صــوري کــه بــراي نفــس مشــهودند از ذات یابــد.نتیجــه مشــاهده چشــم خیــال دوام مــی 

، بلکه عین نفس است.ندنفس انسانی بیرون نیست

ـ   کـه  تجسـد ارواح  سـت معنـاي   ال، عـین ارواح انـد و ایـن ا   پس اجساد در آخرت و در عـالم خی

ها تعلـق دارنـد نـه اینکـه تجسـد      بـه جسـد  جز در آن عالم نمی باشـد؛ امـا در ایـن عـالم ارواح    

ی می شوند و در دنیا چنین نمی باشند.اجساد در آخرت روحانیابند همچنین

فهـم بزرگـان دیـن ایـن اسـت      این سخنان در حالی ابراز می شـود کـه صـراحت قـرآن و تعـالیم حـدیثی و بیـان        

گیـر انسـان مـی    که همه عوامل و مسائل قیامـت، تحقـق خـارجی دارنـد و بـه صـورت هـاي گونـاگون گریبـان          

برخاسته از نفس و متحد با نفس و عین نفس باشد.شود، نه اینکه همه چیز 

ب) تطبیق مبانی بر صراط

ـ تطبیـق مـی دهـد. بـه عنـوان نمونـه       »صـراط «مالصدرا مبناي خویش را بر جزئیات معـاد ـ از جملـه مسـئله     

در اسفار می نویسد:



انشـأته  إعلم أن الصراط المستقیم ـ کما قیل ـ الـذي اوصـلک إلـی الجنـۀ هـو صـورة الهـدي الـذي           

ۀ و األحوال.دمت فی عالم الطبیعۀ من األعمال القلبیلنفسک ما

صـورةُ ۀ السـعیدة : انه عند کشـف الغطـاء و رفـع الحجـاب یظهـر لـک ان الـنفس اإلنسـانی        و التحقیق

علــی حــدوده و مقاماتــه، متــدرجاًو مراتــب إذا ســلکه ســالکاهللا المســتقیم؛ و لــه حــدودصــراط 

عـن  فـی الجنّـۀ فهـو فـی هـذه الـدار کسـائر األمـور االخرویـۀ غائبـۀٌ          داخـالً ه اوصله إلی جوار رب

بـالموت و رفـع الحجـاب عـن عـین قلبـک،       انکشـف الغطـاء  علـی الحـواس؛ فـاذا   األبصار مستورةٌ

ـ اوم محسوس علـی مـتن جهـن   تشاهده و یمد لک یوم القیامۀ کجسرٍ ۀ فـی الموقـف و آخـره علـی     لُ

انـه  ک و بنـاؤك و تعلـم حینئـذ   مـن یشـاهده و تعـرف انـه صـنعتُ     من ابواب الجنّۀ، یعرف ذلکباب

انمـا کظـل ذي ثـالث شـعب ال     «کان فی الدنیا جسراً ممدوداً علی مـتن جهـنم طبیعتـک التـی قیـل:      

»ظلیل و ال یغنی من اللهب

ة و هـو اآلن مغمـور   التی تقود النفس إلی لهیـب الشـهوات التـی یظهـر أثـر حرّهـا فـی اآلخـر        النها

بمـاء العلـم   تحـت رمـاد، فالسـعید مـن أطفـأ نـاره      کجمرة نار مسـتورة مکمون فی غالف هذا البدن 

و التقوي.

الصـراط انـه حـق و انـه جسـر علـی جهـنّم أنّ        قال الشیخ الصدوق فـی اإلعتقـادات: اعتقادنـا فـی    

علیه مـ رُّم »کـان علـی ربـک حتمـاً مقضـیاً     و ان مـنکم إالّ واردهـا  «ق، قـال اهللا تعـالی   جمیع المخل

قال: و الصراط ـ فـی وجـه آخرــ اسـم حجـج اهللا، فمـن عـرفهم فـی الـدنیا و أطـاعهم، اعطـاه اهللا             

إذا یـا علـی  «(ع)قـال النبـی (ص) لعلـی   هو جسـر جهـنم یـوم القیامـۀ و    جواز علی الصراط الذي 

ـ   ـ      کان یوم القیامۀ اقعـد ان ی الصـراط إالّ مـن کانـت    ا وانـت و جبرئیـل علـی الصـراط و ال یجـوز عل

انتهی .»معه براءة بوالیتک



و المتحـرك فیـه شـیئاً واحـداً و هـذا      أقول: و من العجـب کـون الصـراط و المـار علیـه و المسـافۀ      

لـی اهللا ـ اعنـی الـنفس ـ      فـان المسـافر إ  فی طریـق اآلخـرة التـی تسـلکها الـنفس اإلنسـانیۀ      هکذا

و المقامات الواقعـه فـی ذاتهـا بـذاتها ففـی کـل خطـوة تضـع قـدمها          فی ذاتها و تقطع المنازلتسافر 

بــل رأســها علــی قــدمها و هــذا امــر عجیــب ولکــن لــیس بعجیــب عنــد التحقیــق و  علــی رأســها 

بدان! صراط مسـتقیم (چنـان کـه گفتـه انـد) صـراطی اسـت کـه تـو را بـه بهشـت مـی             223العرفان؛

از اعمـال  کـه در عـالم طبیعـت هسـتی     رساند و آن صورت هدایتی است کـه بـراي نفسـت ـ مـادام      

آنکـه: هنگـام بـر طـرف شـدن پـرده و کنـار        ـ انشـا و ایجـاد کـرده اي؛ و تحقیـق    قلبی و حاالت  

رفتن حجاب ها برایت روشن مـی گـردد کـه نفـس سـعید انسـانی همـان صـورت صـراط مسـتقیم           

مقامـاتش  درجـه درجـه بـر حـدود و     الهی است که داراي حدود و مراتـب مـی باشـد، اگـر سـالک      

پروردگـارش رسـانیده و وارد بهشـتش مـی نمایـد، و آن در ایـن جهـان،        گذر کنـد او را بـه جـوار   

امور اخروي از دیده پنهان اسـت و بـر حـواس پوشـیده و چـون بـه سـبب مـرگ پـرده          مانند دیگر 

برداشته شد و حجاب از دیده ي دلت برطرف گردید، آن را مشاهده خواهی کرد.

ستاخیز برایـت ماننـد پلـی محسـوس بـر روي جهـنم کشـیده مـی شـود کـه           و این صراط در روز ر

مـی  اولش در موقف اسـت و آخـرش بـر دري از درهـاي بهشـت، و هـر کـس کـه آن را مشـاهده         

و سـاخت خـودت مـی باشـد و در آن هنگـام خـواهی       ن صـنعت  کند، می شناسد و می دانـی کـه آ  

تت بوده که بدان گفته می شد:دانست که آن، در دنیا پلی کشیده شده بر روي جهنم طبیع

یعنـی: سـایه اي کـه سـه شـاخه دارد کـه نـه        »ظل ذي ثالث شعب ال ظلیل و ال یغنی مـن اللهـب  «

ــالت،     ــوره ي مرس ــی دارد (س ــاه م ــرارت نگ ــه از ح ــت و ن ــن اس ــایه افک ــون آن )31و 30س چ

چیزي است که نفس را به شـراره هـاي شـهواتی کـه اثـر حـرارتش در آخـرت آشـکار مـی شـود،           

).403-401،انتشارات بنیاد حکمت اسالمی مالصدرا ، ص 1382؛(و در چاپ سال 289،ص 9.األسفار األربعه،ج٢٢٣



می رساند و اکنون در پوسته و غالف ایـن بـدن ـ ماننـد آتـش زیـر خاکسـتر ـ پنهـان اسـت، پـس            

خاموش سازد.نیکبخت کسی است که آتشش را به آب علم و تقوا

»حـق «آن مـا دربـاره ي صـراط ایـن اسـت کـه       شیخ صدوق در کتاب اعتقادات می گوید: اعتقـاد  

و «از آن مـی گذرنـد، خداونـد مـی فرمایـد:      و پلی بر روي جهنم می باشد کـه تمـام خالیـق   است

یعنـی هـیچ کـس از شـما نیسـت مگـر وارد       »کـان علـی ربـک حتمـاً مقضـیاً     ان منکم إالّ واردهـا  

. و )71حتمــی و مقــرر اســت (ســوره ي مــریم، جهــنم مــی شــود و ایــن امــر از جانــب پروردگــار

پـس هـر کـس کـه آنـان را در دنیـا شـناخت و        بـه وجهـی دیگـر نـام حجـج الهـی اسـت.       صراط 

پـل روي جهـنم اسـت بـه     اطاعتشان را نمود، خداوند در رستاخیز اجازه عبـور بـر صـراطی را کـه     

رسـتاخیز فـرا رسـد مـن     اي علـی، چـون   او خواهد داد، و رسول خـدا (ص) بـه علـی (ع) فرمـود:    

ط را نـدارد مگـر آنکـه    و تو و جبرئیل بر صراط می نشـینیم و هـیچ کـس اجـازه ي عبـور از صـرا      

اجازه اي بر والیت تو داشته باشد.

در آن یـک چیـز اسـت، و ایـن     يشگفت آنکـه صـراط و رفـتن بـر آن و مسـافت و رونـده      گویم:

کـه بـه   ن را نفس انسانی می پیمایـد ـ همـین گونـه اسـت؛ زیـرا مسـافري       آخرت هم ـ که آ در راه

در ذاتـش سـفر مـی کنـد و مقامـاتی را کـه در ذاتـش واقـع         سوي خدا سفر می کند (یعنـی نفـس)  

ـ و بلکـه سـرش بـر قـدمش ـ      لـذا در هـر گـامی قـدمش بـر سـرش        است به ذاتش در می نوردد،

تحقیـق و عرفـان چنـدان شـگفت و عجیـب      و این امر شـگفتی اسـت، ولـی در مقـام    واقع می شود

224نمی باشد.

و در تفسیر خویش، چنین می نگارد:

.305-304، باب یازدهم معاد جسمانی ، ص 2/4.ترجمه اسفار،ج224



الصــراط الــذي إذا ســلکت علیــه و ثبــت اهللا علیــه اقــدامک حتــی اوصــلک إلــی الجنــۀ،  اعلــم ان 

ـ و البداهللا مـن األعمـال القلبیـۀ   بمـا هـداك   فـی الـدار الـدنیا   لنفسـک الهدي الذي انشـأته صورة ۀ نی

البصـیرة  فهو فی هذه الدار ال یشـاهد لـه صـورة حیسـۀ و امـا فـی القیامـۀ و علـی منظـر اصـحاب           

ـ النشـأة اآلخـره فقـد مـد لـک جسـراً محسوسـاً علـی مـتن جهـنم أو          الغالب علـیهم شـهود   فـی  هلُ

ه یعـرف انـه صـنعتک و بنـاؤك و یعلـم انـه قـد        الموقف و آخره علی باب الجنـۀ، کـل مـن یشـاهد    

علی مـتن جهنمـک مـن نـار طبیعتـک التـی فیهـا ظـلّ حقیقتـک ظـل           کان فی الدنیا جسراً ممدوداً

الشـهوات و یضـرم   یقودهـا إلـی لهـب    بـل هـو الـذي    اللهـب ذو ثالث شعب غیر ظلیل ال یغنیها من

باطفـاء  إلـی اهللا المهتـدي بنـوره یجعـل بقیامتـه     نار النفس الحیوانیۀ فاإلنسـان الکامـل السـالک    فیها 

و یقبـل منـه توبتـه و هـو     نار جحیمه بنـور ایمانـه و نـار توبتـه فـی المـوطن الـذي ینفعـه لقیامتـه          

عمـل اذ ال تکلیـف فیهـا بعمـل النهـا مـوطن       اآلخري ال ینفـع فیهـا   موطن الدنیا فان بعد قیامۀ الدار 

225الجزاء؛

را بـر آن  بدان! صراطی که سلوك داري بـر آن ـ کـه خداونـد تـا رسـیدنت بـه بهشـت گـام هایـت           

آنچـه کـه   در دنیـا بـراي خـودت بـه سـبب     دارد ـ صورت هدایتی است که ایجـاد کـرده اي    استوار

از اعمـال قلبـی و بـدنی، پـس بـراي      تـو را کـه بیـان باشـند    کرده اسـت خداي متعال به آن هدایت 

در قیامـت و در منظـر اصـحاب    آن صراط در این دنیـا صـورتی حسـی مشـاهده نمـی شـود، ولـی       

بصیرتی که شهود امور اخروي براي آنهـا غلبـه نمـوده اسـت و وجـود دارد، پـس گسـترانیده شـده         

بهشـت  ه و انتهـایش بـر بـاب    براي تو پلـی محسـوس بـر روي جهـنم کـه آغـازش در توقـف گـا        

آن صـراط را مشـاهده مـی نمایـد متوجـه مـی شـود کـه         است و به گونـه اي اسـت کـه هـر کـس     

ساخته و صنعت توست و در دنیـا پلـی بـر روي جهنمـی کـه از سـاخته درونـت اسـت گسـترانیده          

، آن درون و طبیعتـی کـه سـایه ي حقیقـت در آن وجـود دارد، سـایه اي کـه سـه شـاخه          بوده است

.122، ص 1.تفسیر مالصدرا،ج 225



طبیعتـت را بـه شـعله ي    ن صـراط آد و سایه افکن نیسـت و از حـرارت نگـاه نمـی دارد، بلکـه      دار

مـی افـروزد، پـس انسـان کامـل کـه      شهوات می گشـاید و درآن طبیعـت آتـش نفـس حیـوانی را      

نسـبت بـه قیامـت خـویش عجلـه مـی       سلوك به سوي پروردگار دارد و به نور الهی هـدایت یافتـه  

و با خاموش کردن آتـش جهـنمش بـه وسـیله ي نـور ایمـانش و نیـز آتـش توبـه اش در آن          دورز

قبـول مـی شـود از ایـن انسـان توبـه اش کـه        جایگاهی که براي قیامتش نفعـی رسـاند و همچنـین    

همان جایگاه دنیـوي او باشـد چـرا کـه بعـد از قیامـت خانـه آخـرت عملـی در آنجـا نفـع رسـان             

تکلیــف بــه عملــی نیســت، بلکــه آنجــا جایگــاه پاســخ گــویی و  در آنجــا نمــی باشــد؛ زیــرا کــه

جزاست.

ــ   ــر مالص ــب دیگ ــارات را در کت ــن عب ــر ای ــد نظی ــیه،«درا، مانن ــز »283و226صالعرش ــات«و نی ــرار اآلی ، اس

می توان یافت.» 646فاتیح الغیب، صم«و همچنین »194ص

چکیده سخن

ـ    »صـراط «مال صدرا تصـریح مـی کنـد    در این عبارات، خـود آدمـی اسـت و از صري مـی باشـد کـه او ادراك    و

بـر روي  می کند (نه اینکه پلی در خارج باشـد) در حـالی کـه بـر اسـاس مـدارك وحیـانی، صـراطی پلـی اسـت           

دوزخ و نمود خارجی دارد (نه اینکه ساخته نفس و اعمال انسان باشد).

نفـس حرکـت   و در خـود ونـی دارد وي قائل است که نفس در حرکت تکاملی خـویش بـه سـوي خـدا، سـیر در     

ها زدوده می شوند و فضـیلت هـا در نفـس پدیـد مـی آیـد و ایـن آراسـتگی بـه فضـائل           انجام می گیرد؛ رذیلت 

این مراحـل در خـود نفـس رخ میدهـد و چنـین اسـت کـه راه و رونـده و مسـافت و...          سیر صعودي دارد و همه

وجـود نـدارد، صـراط را نیـز همـین نفـس مـی سـازد کـه در عـالم           است و چـون چیـزي جـز نفـس    همه یکی 

نـه بـه وجـود    قیامت بـه ادراك نفـس آن صـور را، محسـوس مـی گـردد بـه صـورت (همچـون نقشـی در آینـه           

خارجی)



در همین راستا مالصدرا بیـان مـی دارد کـه هـر گـام نفـس، معرفتـی اسـت بـر پایـه معرفـت دیگـر، و از آن بـه              

زیـرا هـر درجـه از معرفـت، پلـه اي اسـت بـراي معرفـت         رأس بر قـدم تعبیـر مـی کنـد؛    گذاشتن قدم بر رأس و 

باالتر و واالتر. کلمـات مالصـدرا بـه قـدري در رسـاندن مـدعایش روشـن مـی باشـد کـه نیازمنـد هـیچ گونـه              

زیادي ندارد و با انـدکی تأمـل، بـه مـراد وي (وابسـته بـودن حقـایق اخـروي بـه نفـوس انسـان            تحلیل و توضیح

می توان پی برد.ها)

بنــابراین، اســتنباط و برداشــت اســتاد ســیدان از عبــارات مالصــدرا کــامالً قابــل دفــاع مــی باشــد و اگــر کســی  

تحلیلی دیگر دارد، او بر خالف این جمـالت سـخن رانـده و آنگـاه بایـد بررسـی نمـود کـه آیـا چنـین برداشـتی            

صحیح می باشد یا خیر؟

بر زبان آورده اند.نظیر سخنان صدرا را دیگرانی نیز 

بعـد از نقـل برخـی روایـات ایـن بـابف مـی        »الْمسـتَقیم الصـرَاطَ اهـدنَا «در ذیـل آیـه   226مرحوم فیض کاشانی

نویسد:

... و بالجمله: صـورة الهـدي الـذي انشـأه المـؤمن لنفسـه مـادام فـی دار الـدنیا مقتـدیاً فیـه بهـدي             

إالّ مـن جعـل اهللا   ال یهتـدي إلیـه  و هو أدقّ من الشعر و أحد مـن السـیف فـی المعنـی، مظلـم      امامه؛

، یسعی الناس علیها علی قدر انوارهم.له نوراً یمشی به فی الناس

و روي عــن الصــادق (ع): ان الصــورة االنســانیۀ هــی الطریــق المســتقیم إلــی کــل خیــر، و الجســر  

227الممدود بین الجنۀ و النار.

.البته از ایشان عباراتی دیگر نقل شده که مطابق با مشرب متکلمین می باشد :226
لی ربک الصراط حق و هو جسر ممدود علی متن جهنم ینتهی إلی الجنۀ و علیه ممر جمیع الخالئق قال اهللا عزوجل : (و ان منکم إالّ واردها کان ع

).249، ص 1حتماًمقضیاً) (المحجۀ البیضاء،ج
ي این حدیث منبعی معتبر پیدا نشد..برا227



: فالصراط و المار علیـه شـیء واحـد فـی کـل خطـوة، یضـع قدمـه علـی رأسـه (اعنـی یعمـل             اقول

بـل یضـع رأسـه علـی قدمـه اي بینـی معرفتـه علـی         نور معرفته التی هی بمنزلۀ رأسـه) علی مقتضی

ــان بنتیجــه ــذي ک ــه ال ــعمل ــۀ الســابقۀاؤهن ــی المعرف ــی عل ــی اهللا، و ال ــازل إل ــی بقطــع المن اهللاحت

228المصیر.

جایی دیگر می فرماید:و در 

الیقینیــۀ تنشــأ مــن العلــوم الحقــۀ و المعــارفبین و هــی انمــاالجنــۀ جنتــان: جنّــۀ روحانیــۀ للمقــرَّ

 ـ    الحاصلۀ لالنسان فی الدنیا فان المعرفۀ بـذر موقوفـه علـی   الکاملـۀ ذهالمشـاهدة فـی اآلخـرة، و اللَّ

و کمالـه أَلـذّ.فالمعارف التـی هـی مقتضـی طبـاع القـوة العاقلـۀ (مـن          ،المشاهدة؛ فـان الوجـود لذیـذٌ   

لـذة ال  إذا صـارت مشـاهدة للـنفس کانـت لهـا      )اآلخـر و مالئکته و کتبه و رسله و الیـوم  العلم بااهللا 

.»عیش اآلخرةال عیش إالّ«یدرك الوصف کنهها؛ و لهذا ورد فی الحدیث 

و ألصـحاب الیقـین، و هـی انمـا تنشـأ مـن االخـالق الفاضـلۀ و االقـوال          و جنۀ جسمانیۀ لهم أیضاً

ور الملـذة (مـن الحـور و القصـور و     الـنفس االنسـانیۀ المتصـفۀ بهـا الصـ     الصادقۀ و االعمـال بابـداع   

فـان للـنفس اقتـدار علـی ذلـک بـاذن       الغلمان و اللؤلؤ و الیاقوت و المرجان فـی عالمهـا و صـقعها)   

ــا  ــنهم م ــالی و لک ــتغالها    اهللا تع ــعفها و اش ــا لض ــا آثاره ــب علیه ــئۀ ال یترت ــذه النش ــی ه ــت ف دام

229بالمحسوسات الزائلۀ... .

مالهادي سبزواري نیز درباره صراط می نویسد:

.85-87،ص 1.تفسیر صافی ،ج228
.174. اصول المعارف، ص 229



الصـور الصـرفه صـحیفۀ جسـمانیۀ مرقومـۀ بأرقـام مشـکلۀ        ه یمثل و یشـبح لـه فـی عـالم     فلیعلم أنَّ

تعطــی بیمینــه أو بشــماله یقرأهــا بلســانه و یبصــرها و یســمع بمشــاعره أو شــوهاءمقــدرة حســناء 

خرویۀ و یقول:األ

لهـا معنـی و صـورة و    إو خالفه و هـذا کمـا فـی سـائر األمـور األخرویـۀ فـإنَّ       » هاؤم اقروا کتابیه«

تهجـه مـا   صـراط التوحیـد و صـورة الهـدي الـذي تن     الصـراط المسـتقیم هـو   روحاً و جسماً کمـا إنَّ 

النفس اإلنسـانیۀ الموحـدة صـراط اهللا المسـتقیم کمـا فـی حـدیث صـادق         الدنیا و بالحقیقۀدمت فی 

ــادتیو «اآلل (ع):  ــراطج ــا  » الص ــدودهما و درجاتهم ــی وح ــل العمل ــري و العق ــل النظ ــا العق ، هم

حاالت النفس و مقاماتها فیهما هذا هو الحقیقۀ.

فـی الموقـف و آخـره علـی بـاب      و أما الرقیقۀ فستبرز ذلک جسر محسوس عـل مـتن جهـنم أولـه    

ـ لکل معنـی صـورة و ستشـاهده و تعـرف     إذ عرفت أنَّالجنۀ ـ    أنَّ ه ه صـنعک و بنـاؤك بعـون اهللا و أنَّ

کان فی الـدنیا کجسـر ممـدود علـی مـتن جهـنم طبیعتـک التـی قیـل إنّهـا کظـل ذي ثـالث شـعب              

الزمـانی فهـی باعتبـار و    و سـیالنها لکونها ذات أبعاد ثالثۀ ال ظلیل و ال یغنـی عـن اللهـب لتمادیهـا     

ـ   فی الهیولی و هویهاغولها  ة ئهـا القـار  ۀ و التباعـد المکـانی فـی أجزا   فی هذه الهاویـۀ و باعتبـار الغیب

.فی لهیبالزمانی فی أجزائها الغیر القارة السیالۀ لهیب فی لهیبۀ و التفارق و باعتبار الغیب

فـی نـار   بالهدي المحمدي و الطریقـۀ المرتضـویۀ کـان منجیـاً لـک مـن الوقـوع        و تعرف أن تمسک 

231».فی تلک النار230کانهرتهارٍو لواله قد کنت علی شفا جرف«الطبیعۀ و لوازمها 

سـوره ي توبـه ( علـی شـفا     109.به نظر می رسد عبارت صحیح این گونه باشد (( فَـانهرت فـی تلـک النـار)) کـه ظـاهرا اشـاره بـه آیـه ي          230
جرُف هارٍ فنهار به فی نار جهنَّم). 

.351، ص 5المنظومه، ج .شرح 231



در تقریر فرمایش مالصدرا» صراط مستقیم«کتاب نقد و بررسیِ

صـراط، بـه تقریرگفتـار وي در    مؤلف در فصل سـوم کتـاب پـس از نقـل برخـی از عبـارات مالصـدرا در بحـث         

دوازده بند می پردازد، که برخی از آنها را نقل وارزیابی می کنیم.قالب 

نویسنده در تبیین سخنی از مالصدرا چنین می نگارد:

اسـت از  سلسـله اي از عقائـد و    مـی باشـد)  عبـارت    » صـراط مسـتقیم  «دین و شریعت (که همـان  

     ن و جایگـاه آن نفـس انسـان اسـت؛ چـرا کـه       اخالق و احکام، که امـري اسـت غیـر مـادي و مـوط

اگر انسانی نباشد، اعتقاد  به حقـایق و تخلّـق بـه عمـل بـه احکـام متحقّـق نمـی شـود؛ و بـه بیـان            

معتقـدات انسـان   دیگر احکام، اموري اسـت اعتبـاري و تحقّـق آن منـوط اسـت بـه عمـل بـه آن؛ و        

مؤمن گرچه از سنخ حقایق باشد، ولـی دیـن اعتقـاد بـه آنهـا اسـت کـه محتـاج  بـه وجـود معتقـد            

است.

رصـراط مسـتقیم شـریعت، جـز عمـل بـه احکـام و  تخلّـق و اعتقـاد بـه اخـالق و عقائـد             حرکت د

نیست؛ و لذا این حرکت با حرکت در مسـیر و جـاده متفـاوت اسـت؛ زیـرا چنـین نیسـت کـه راهـی         

باشد که راهـرو در درون او حرکـت کنـد، بلکـه راهـرو بـا حرکـت خـود راه را مـی سـازد و بـه او            

به تعبیر دقیـق تـري راه و راهـرو بـا هـم بـه نحـوي متّحدنـد و یگـانگی          وجود عینی می دهد و لذا

انسان خود در درون خود راه می رود و بـه تعبیـر کنـائی: پـا را بـر سـر خـود مـی نهـد          یافته اند و 

را بر پاي خود می گذارد.و سر

ـ   راه اسـت و اطـالق   ه در مسـیر حرکـت تکـاملی، انسـان عـین     از اینجا این حقیقت رخ می نمایـد ک

ــات شــریفه ي     ــناد اســت و روای ــر شخصــی ســالک  در صــراط، خــالی از مجــاز در اس صــراط ب



خـود ائمـه (ع) مـی باشـند، اشـاره بـه ایـن حقیقـت        » صـراط مسـتقیم  «متظافري که بیان مـی دارد  

دقیق می باشد و محتاج تأویل نیست.

آري نفس امام (ع) تمثل عینـی صـراط مسـتقیم و وجـود خـارجی دیـن و کتـاب اهللا اسـت؛ چنـان          

فرموده اند:کتوب وجود کتبی دین است؛ و لذا که قرآن م

232»فأما الصراط الذي فی الدنیا فهو اإلمام المفروض الطاعۀ«

نقد

اثبات عینیـت سـالک بـا راه را دارد کـه مغالطـه اي بـیش نیسـت؛ چـرا کـه سـخن           مؤلف با این سخنان، سعی در 

در نوع ارتباط حقیقت نفـس اسـت بـا راهـی کـه بـراي پیمـودن آن از طـرف خداونـد متعـال مشـخص گردیـده             

است، و این، مربوط به قبل از عمـل  کـردن نفـس بـه آن صـراط اسـت. امـا بعـد از عمـل کـردن (و بـه تعبیـري             

یدن به آن) نفس خود را هماهنگ و منطبـق بـا آن حقیقـت مـی کنـد، نـه آنکـه حقیقـتش خـود         وجود عینی بخش

ــا آن راه،    ــه اي اســت کــه گــاه ســالک آن قــدر ب ــه گون ــد. ایــن انطبــاق ب ــا آن اتّحــاد مــاهوي یاب او گــردد و ب

هماهنگی کامل می یابد کـه بـه کنایـه، حقیقـت آن صـراط  عنـوان مـی شـود (چنـان کـه دربـاره ي معصـومین             

(ع) هست) افـزون بـر ایـن، معرفـت و والیـت معصـومین (ع) بـراي دیگـران راه رسـیدن بـه کمـال اسـت؛ زیـرا              

معصومین (ع) میزان اند.

امـا ایـن ادعـا کـه اگـر      » اگر انسانی نباشد، اعتقاد به حقایق وتخلّق و عمل بـه احکـام، متحقّـق نمـی شـود     «آري 

نیسـت، سـخنی باطـل اسـت. بنـابراین، انسـان عـین راه نیسـت         م واقـع انسانی نباشد، اصل آن احکام نیز  در عـالَ 

تا به تعبیر کنائی، پا را بر سر خود نهد و سر را به پاي خود گذارد!

.195-194.صراط مستقیم،ص 232



چقدر تفاوت است بین انطباق کامـل دو حقیقـت بـا یکـدیگر، بـا اینکـه آن دو بـا هـم عینیـت و وحـدت یابنـد!            

ی است.ادلّه ي نقلی گواه بر اولی وسخن مؤلف، دلیل بر دوم

کتابش می گوید:196بر اساس این بی دقتی و عدم تمایز است که مؤلف در صفحه ي 

روشن شد که تحقّق عینی صراط حـق، بـه سـالکین آن اسـت و چـون سـالکین صـراط، متعددنـد و         

متکثرند، الجرم صراط در دنیا، نوعی تکثر و تعدد دارد و عین اینکه واحد است.

افـراد بشـر متفـاوت اسـت و برخـی صـفات در گروهـی از آغـاز         از طرف دیگر، غرائـز و ملکـات  

خلقت، قوي تر است و در بعضـی ضـعیف تـر، و هـر کـس بایـد روي ملکـات و غرائـز خـود کـار           

کرده و خود را در آن موقعیتی که هسـت تکمیـل کنـد و بـه اعتـدال درآورد. بنـابراین، مسـیر کمـال         

پــس صــراط 233»اهللا بعــدد أنفــس الخالئــقق إلــی الطــر«فــاوت اســت؛ و لــذا گفتــه انــد: افــراد مت

حقیقتی است واحد که در عین وحدت متکثر است.

و بــه حقیقــت در آیــات قــرآن کــریم نیــز اشــاره شــده اســت؛ زیــرا در عــین اینکــه در قــرآن لفــظ 

ـ «همیشه مفرد آمده اسـت، ولـی   » صراط« سبـا لفـظ جمـع ذکـر شـده اسـت:       » ل الهـی ب»ینَ والَّـذ

فعـل  ره بـه همـین حقیقـت باشـد و صـیغه ي أ     کـه مـی توانـد اشـا    234»سـبلَنَا نهْدینهُملَفینَاجاهدواْ

نیز خالی از بیان همین حقیقت نیست.» أنتم ا لصراط األقوم«تفضیل در تعبیر 

در تقریر همین حقیقت می فرماید:» مکَسرار الحأ«حاج مالهادي سبزواري (ره)  در مرحوم

کـابر گفتـه انـد: الطـرق     أو صراط حق در عین وحـدتش بـه عـدد سـائرین إلـی اهللا اسـت و لهـذا        «

»إلی اهللا تعالی بعدد أنفاس الخالئق

.16،ص 8.معاد شناسی،ج233
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ق إلـی اهللا تعـالی بعـدد أنفـاس     الطـر «رد کـه در نقـل جملـه ي معـروف     مؤلف آن قدر مطلب را صحیح مـی نگـا  

أنفـاس جمـع نفـس اسـت و     کنـد؛ چـرا کـه واژه ي   ، دقـت الزم را نمـی   »معـاد شناسـی  «به تبع کتـاب  » الخالئق

س زدن ها زیـاد اسـت، راه هـاي رسـیدن بـه قـرب پروردگـار نیـز زیـاد          فَمقصود کالم این است که همچنان که نَ

است.

در آیـه ي شـریفه، همـان راه هـاي     » لناسـب «ُنیـز صـرف ادعاسـت و مقصـود از     »بعدد نفوس الخالئـق «جمله ي 

هـم و درکشـان در پـذیرش    اب اسـت؛ یعنـی انسـان هـا بـا توجـه بـه تفـاوت ف        هدایت به پروردگار و کسـب ثـو  

غایـت یـک چیـز اسـت امـا طـرق و راه هـاي        و معارف الهی، هـر کـدام از طریقـی هـدایت مـی شـوند. هـدف        

در عــین وحــدت، » صــراط«رســیدن بــه آن متفــاوت. پــس وحــدت در غایــت و تکثّــر در راه اســت، نــه آنکــه 

متکثر باشد.

هفتم می نویسد:مؤلف در بند 

یکی از اصول مسلّم حکمت متعالیـه ـ کـه در کتـاب و سـنّت بـدان اشـارات فراوانـی شـده اسـت ـ            

ــی نیســتند، در نشــئه ي    ــا داراي صــورت حس ایــن اســت کــه بســیاري از امــور کــه در عــالم دنی

آخــرت و عــالم دیگــر داراي صــورت محسوســه هســتند و حقیقتــی محســوس در آن عــالم دارنــد 

البتـه اتّحـاد از سـنخ حقیقـت و رقیقـت اسـت، نـه        حـد اسـت؛  ر غیر محسوس در دنیا متّکه با آن ام

حمل شایع و نه حمل اولی.

نمازي را در عالم به جـا مـی آورد کـه مرکّبـی اسـت از افعـال خـارجی و نیـت درونـی          مثالً انسان

زیبـا  بـه شـکل جـوانی    خمسه است، همـین نمـاز در عـالم آخـرت     که غیر قابل احساس به حواس 

شود و یـا حقیقـت قـرآن در موقـف قیامـت بـه شـکل  انسـانی تجلّـی و          ل انسان حاضر روي مقاب

ظهور پیدا کند.



که یـک حقیقـت غیـر محسـوس در دنیـا و یـا محسـوس بـه شـکل خـاص، در           بلکه گاه می شود 

پیـدا مـی کنـد و در عـین حـال      و بـروز ظهـور یعالم آخرت در مواقف مختلف به انـواع گونـاگون  

235حقیقتی واحدند.با هم همه 

نقد

، تجسـم اعمـال دنیـوي اسـت،     وي از این سخنان می خواهد نتیجـه بگیـرد کـه چـون بسـیاري از امـور اخـروي       

ساخته ي نفس آدمی می باشد.راخروي نیز تجسم اعمال دنیوي است، و حقیقت آن بپس صراط 

در این استدالل چند مغالطه وجود دارد:

یعنــی برخــی از قیامــت بــه صــورت موجبــه ي جزئیــه، امــري پــذیرفتنی اســت؛مســئله تجســم اعمــال در .1

آخـرت بـه شـکلی محسـوس در     اعمال دنیوي ـ کـه حقیقـت آن در دنیـا غیـر محسـوس اسـت ـ در عـالم          

اینکـه همـه حقـایق اخـروي از همـین      می آید و بر بندگان عرضه مـی شـود؛ ماننـد: نمـاز، قـرآن و... . امـا      

و اثبات است.باشند، نیازمند دلیلقبیل 

با فرض عمومیـت داشـتن ایـن مسـئله، ایـن شـبهه مطـرح اسـت کـه آیـا حقیقـت صـراط از همـان مـوارد               .2

از انسان ها استفاده می شود؟» صراط«عمومی است؟ یا اینکه از ادلّه ي نقلی، مستقل بودن 

داقی و آن گــاه کــه دلیــل، بــر خــروج مصــاز انســان هــا اثبــات گردیــد؛» صــراط«پــیش از ایــن، تفکیــک 

  (صراط) از حکـم عـام   (ـم اعمـال در قیامـتتجس)         بـراي اثبـات ـک بـه عمومیـت عـامداشـته باشـیم، تمس

حکم خاص، صحیح نمی باشد.

ــروز یــک حقیقــت در   .3 ــه را (ظهــور و ب ــن قســمت، همــین نظری ــویس ای ــا ن ــواع آمؤلــف در پ ــه ان خــرت ب

زین العابدین گلپایگانی، نسبت می دهند.به مرحوم آیت اهللا مالّگوناگون)

در این جا مناسب است ابتدا بیانات آن مرحوم را بیاوریم و آن گاه به داوري بنشینیم:
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ـ   إنما هو الجسـر الممـدود بـین الجنـۀ و النـار و الحبـلُ      أن الصراطَل:فتحص ین الموصـول بـین السج

جمیـع تلـک المراتـب، فمـن     والبـد مـن طـی   بجلبـاب عـالمٍ یظهـر فـی کـلِّ   ن، و له مراتبیو العلّی

فقـال  ربهـم و الطـف بهـم و أحسـن إلـیهم      الـدین یـوم نـاداهم    المستقیم و تبـع أمنـاء  ک الطریقَلَس

سبحانه:

ـ بفیلحق بهـم یـوم یحشـر النـاس بـین یـدي رب العـالمین و مـن تَ        »مکُبرَبِستلَأَ« ععـنهم فیبعـد   د

236عنهم؛

مانی اسـت متّصـل   همانـا صـراط،پلی اسـت ممتـد بـین بهشـت و دوزخ، و ریسـ       به دست آمده کـه  

ـ  م، صـراط در هـر عـالَ   ن (دوزخ و بهشـت یـا دوزخیـان و بهشـتیان یـا...)؛ بـراي       یبین سجین و علّی

مراتبی است که به گونـه اي نمـود دارد کـه سـالک، آن مراتـب را بایـد بپیمایـد. آنکـه راه مسـتقیم          

ـ و از اُرا پیماید  ن تبعیـت نمایـد ـ در آن روز کـه پروردگارشـان بـه اینـان خطـاب کـرد و         مناي دی

ــان داد (أ  ــف قرارش ــان و لط ــورد احس ــتم ــلس ــالم ذر]کم)رببِ ــردم در ـ [در ع ــه م در روزي ک

بـه اینـان ملحـق گردنـد. و آنکـه از اینـان دور گشـت،        پیشگاه پروردگار جهانیان محشـور شـوند،  

دور ماند.نیزدر آن روز [قیامت]

نکات 

أنـوار  «اسـت کـه در مسـائل اعتقـادي نیـز تألیفـاتی دارنـد؛ ماننـد کتـاب          مرحوم گلپایگانی از فقهاي شیعه اوالً:

کــه در آن بــه تبیــین جایگــاه و شــئونات والیــت ائمــه ي هــدي (ع) و توضــیح برخــی از فرمایشــات  »الوالیــه

.ایشان می پردازد
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ـ     در تبیین مطالـب، روش عمـوم فقهـاي    روش ایشان  ر در مضـامین آیـات و   ل و تـدب امامیـه اسـت کـه همـان تعقُّ

با مبانی از پـیش تعیـین شـده ي فلسـفی و عرفـانی، بـه تحلیـل متـون دینـی بپـردازد؛           روایات می باشد نه اینکه 

237برخی از نظریات فالسفه می پردازند.لذا گاهی در کتاب مذکور به نقد

صـراط  «مؤلـف کتـاب   وارسـی نمـود، نـه نگـرش فلسـفی و عرفـانیِ      بنابراین، کلمات ایشان را با این نگـاه بایـد   

است.» یتشبث بکل حشیشالغریق«که در حقیقت از باب » مستقیم

مـی تــوان دریافـت کـه برداشــت نویسـنده ي کتــاب از     تأمـل در عبـارات مرحــوم گلپایگـانی،   بـا انــدکی ثانیـاً: 

(دنیـا و قیامـت) بـا توجـه بـه حقیقـت آن       صـراط در هـر عـالمی    « می گویـد:  باطل است؛ چرا که ایشاناساس

ایـن نکتـه چـه ارتبـاطی بـا مـدعاي شـما (یـک حقیقـت، در عـالم آخـرت و مواقـف             م، بروز و ظهـور دارد. عالَ

مختلف به انواع گوناگون ظهور و بروز پیدا می کند و در عین حال همه با هم حقیقتی واحدند) دارد؟

ـ    ی شـد. البتـه از کسـی کـه تصـمیم بـر تخریـب و تضـعیف چهـره          اي کاش، در این عبارات کمی بیشـتر تأمـل م

هاي مدافع دین دارد، جز این توقعی نیست!

مؤلف در بند هشتم می نویسد:

صــدرالمتألهین (ره) معتقدنــد کــه در آخــرت پلــی وجــود دارد کــه یــک ســر آن بــر موقــف و ســر 

شـریعت و دیـن و یـا    زیـر آن جهـنّم قـرار دارد و ایـن پـل، حقیقـت       دیگر آن بر بهشت است و در 

به تعبیر دیگر صراط مستقیم در دنیا می باشد.

هر یک از دو امر زیر می تواند منشأ این اعتقاد باشد:

راه نـدارد)) را  .ایشان در باب بررسی حقیقت علـم الهـی ، نظریـه ي فالسـفه را مبنـی بـر اینکـه (( علـم حضـرت حـق نسـبت بـه جزئیـات              237
).361نقد می نماید ( أنوار الوالیه،ص 



دنیاسـت و دنیـا   کلّی مرحوم صدرالمتألهین کـه معتقدنـد آخـرت، ظهـور و بـروز همـین       الف) مبناي 

وایـات بحـث معـاد بـه     مرتبه ي نازله ي آن می باشد. ایـن اعتقـاد، حاصـل جمـع بنـدي آیـات و ر      

طور کلی از یک طـرف و مشـاهدات اولیـاي خـدا و بـراهین عقلـی از طـرف دیگـر بـوده و بحـث           

مبنایی در این زمینه مجال دیگري می طلبد.

ب) روایاتی که پـیش از ایـن گذشـت و ظهـور آنهـا در نـوعی اتّحـاد بـین صـراط دنیـا و صـراط            

وجـود نداشـت. صـدرالمتألهین (ره) بـه ایـن      یـد از ایـن ظهـور   ي رفعآخرت بود، و هیچ وجهی برا

یظهـر یـوم القیامـۀ لألبصـار علـی قـدر نـور        حقیقت با این جملـه اشـاره مـی کننـد: هـذا الصـراط       

پیداسـت کـه بـا ادات اشـاره، بـه همـان صـراط دنیـا اشـاره مـی           الیقین للمارین علیه إلی اآلخـرة. 

سـخن گفتـه انـد و همـان حقیقـت در آخـرت ظهـور پیـدا         کنند که پیش از آن، دربـاره اش مفصـالً  

آشـنا باشـند همـین اشـاره کافیسـت، ولـی       می کند و البته براي کسانی که با مبانی حکمـت متعالیـه  

سائر کتب شارحین آراي صدرالمألهین مطلب با بیاناتی واضح تر آمده است:در

مرحوم فیض در بیان وحدت صراط دنیا و آخرت می فرماید:

238أن صور الحقائق تختلف بحسب اختالف النشئات و المواطن....من

و حکیم سبزواري می فرماید:

چون هر معنا را صورتی و هـر حقیقتـی را رقیقتـی اسـت، پـس دانسـتنی کـه صـراط حـقّ اینجـا           «

و اخــالق و امــور و معــارف و نیــات، و در آخــرت کــه روز راه و روش اســت در افعــال و احــوال 

بـر روي جهـنّم بعیـد القعـر،     حجاب ظاهر خواهـد شـد طریقـی ممتـد و جسـري     کشف غطاء و رفع 

.»محشر راه روان بر آن سوي جنّتو اهل 

.1179.علم الیقین، ص 238



239همین حقیقت در تعلیقه ي مرحوم حاج مال هادي بر اسفار نیز گذشت.

نقد

نقد این کلمات در گذشته بیان گردید، در اینجا تذکر اموري مناسب است:

ـ      با دقت در عبارات صدرا .1 س انسـان هـا بـه دسـت مـی      وبه روشنی وابسـته بـودن صـراط آخـرت بـه نف

و سـر دیگـر آن بـر بهشـت اسـت، امـا ایـن        آید. هر چند وي معترف است که یک سر صراط بـر موقـف   

سخنان را باید همان خصوصیت وابستگی به نفس تحلیل نمود.

منشأ این اعتقاد می تواند یکی از دو امر ذیل باشد:.2

جسم اعمال؛ به اینکه حقایق آخرت را ظهور و بروز همین دنیا بدانیم.الف) مسئله ي ت

ب) اتّحاد حقیقتی بین صراط دنیا و آخرت.

گردید.نـ به تفصیل ـ بیا240بطالن این دو امر، در گذشته

مؤلف در بند دهم می نویسد:

کفــار نقــل مــی کننــد کــه ظــاهر آن ایــن اســت کــه » قــوت القلــوب«صــدرالمتألهین روایتــی را از 

شوند و از صـراط عبـور نمـی کننـد و صـراط مخـتص بـه مـؤمنین، اعـم از          وارد جهنم میمستقیماً

مذنبین و متّقین و اولیاء است.

گرچه مرحوم صدرالمتألهین  در اینجـا تصـریح نکـرده انـد، ولـی از عبـارات آینـده ي ایشـان بـه          

می نمی نهند.قد» صراط مستقیم«دست می آید که ایشان معتقدند که کفار بر 
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فنّ فهم متن اقتضا می کند که به ایشان نسـبت دهـیم کـه معتقدنـد کـه کفـار بـر صـراط عبـور مـی           

نیسـت و بـه تعبیـري صـراط جحـیم غیـر از       کنند، ولی صراطشان مستقیم و رسـاننده ي بـه جنّـت    

صراط جنّت اسـت، گرچـه از حیثـی بـا هـم متّحدنـد؛ همـان طـور کـه توضـیح آن پـیش از ایـن             

241گذشت.

این مسئله در عبارات مرحـوم فـیض بسـیار روشـن تـر اسـت. ایشـان در عـین تصـریحات متعـدد           

بر عبور همگان از صراط، تصریح می کننـد صـراط مسـتقیم مخصـوص بـه اهـل هـدایت اسـت نـه          

242غیر ایشان.

نقد

مؤلف در اینجا به قول خودش با تمسـک  بـه ظـاهر کلمـات صـدرا و از طرفـی، عـدم اعتـراض وي بـه سـخنان           

خـویش را بـه صـدرا نسـبت مـی دهـد و عبـارات        و اقتضـاي فهـم مـتن، خیـاالت ذهنـی      مرحوم شیخ صـدوق  

روشن مرحوم فیض را آن گونه که خود می خواهد، تفسیر می کند و حال آنکه:

کــه مالصــدرا آنــان را در تأییــد مــدعاي خــویش مــی » قــوت القلــوب«مکّــی در ابوطالــب: مگــر عبــارت اوالً

آورد، چقـدر ارزش دارد کـه در مقــام بررسـی، بـه ظــواهر آن چنـگ مـی آویزیــد و آن را یـک طـرف تعــارض         

قــرار مــی دهیــد، و ظــواهر کثیــري از روایــات دیگــر را (کــه خالصــه ي آن در کــالم شــیخ صــدوق (ره) ذکــر  

رف دیگر تعارض می نهید و سپس به فکر جمع بین این دو گروه از روایات برمی آیید؟!در طگردید)

.در عبارتی که پیش از این در جمع بندي بحث صراط از ایشان نقل شد ، آمده است :241
، و بعضهم منحرفون عنه إلی طریق الجحیم.و الناس بعضهم سائرون علی الصراط المستقیم 
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و باعـث تحیـر در مخاطبـان مـی شـوید؟     آیا این مقتضاي فهم متن کتاب است که بر اجمـال مطلـب مـی افزاییـد     

یا مقتضاي فهم، تقدیم ظهور اقوي بر ظهور دیگـر اسـت؟ آیـا ایـن، همـان معنـاي تحلیـل عمیـق روایـات اسـت           

که شما ادعا می کنید؟!

عبــارات در ایــن نیــز دچــار انحــراف گشــته ایــد! آن» قــوت القلــوب«شــما در فهــم عبــارت متأســفانهثانیــاً:

ـ        ؛ 243نـه آنکـه اصـالً بـر روي آن وارد نشـوند     د، راستاست که کفار از صـراط منتهـی بـه بهشـت، عبـور نمـی کنن

چرا که می توان تصور کرد که کفـار بـر صـراط در مـی آینـد امـا از روي آن در دوزخ مـی افتنـد در ایـن بـاب،           

244.مؤیداتی نیز وجود دارد

راه راسـت در قیامـت دارد،   هر چنـد معنـاي صـراط مسـتقیم ـ در اینجـا ـ اشـاره بـه حرکـت بـر روي           ثالثاً:

منحـرف اما اگر شخص از روي آن در جهـنم افتـد، همـین، بـراي او طریـق جهـنم اسـت و او از صـراط مسـتقیم          
ـ      صـراط مخصـوص ـ بـراي گـذر دوزخیـان از روي آن ـ        ت نیـازي بـه تصـور   به شـما مـی رود، بـه همـین جه

نیست. 

راط داریـم یکـی بـراي اهـل بهشـت و دیگـري بـراي        م همین معناسـت، نـه آنکـه دو صـ    فهِنیز م» صدرا«عبارات 

اهل دوزخ.

نیز باید از مؤلف پرسید: طرح این مباحث، بـا توجـه بـه ایـن مبنـا کـه در قیامـت هـر کـس بـر صـراط خـویش             

حرکت می کند، چگونه صحیح است؟

، قرینـه اي اسـت حـاکی از حقیقـت خـارجی و مسـتقل بـودن        اعتراف به وجود صراط مسـتقیم و صـراط جحـیم   

نشأ نفس انسـان هـا باشـد، هـر کسـی بایـد بـر روي صـراط خـویش گـام           اگر صراط مصراط در قیامت؛ چرا که 

. و قال أبوطالب المکّی فی کتاب قوت القلوب : روي : أن اهللا تعالی خلق الصراط من رحمته أخرجها للمؤمنین فالصراط للموحدین خاصۀ و 243
الکفار ال جواز لهم علیه ؛ ألن النار... .

طوا اطفـأ اهللا نـورهم فیبقـون بـال نـور ... (بحـار األنـوار ،ج                ... فـإذا بلـغ   244 لهـم الجنـۀ ترکـب الکفـار علـی الصـراط حتّـی إذا توسـص 57أو،
260.(



ز صـراط  او را بـه دوزخ، نـه آنکـه مؤمنـان ا    و اگـر کـافر باشـد   نهد؛ اگر مؤمن باشد او را به بهشـت مـی رسـاند   

طریق الجحیم.مستقیم بگذرند و کفار از

مؤلف در تشریح بند یازده می نویسد:

خرویـه اش، و صـراط دنیـا حقیقتـی اسـت      چون صراط آخرت همان صراط دنیاسـت بـا صـورت اُ   

کثرت و متکثـر در عـین وحـدت، نتیجـه ي صـراط آخـرت نیـز بایـد از وحـدتی در          واحد در عین 

عین کثر برخوردار باشد.

نفـر عامـل بـه آن مـی باشـد، طبیعتـاً در آخـرت نیـز         و چون تحقق صراط دنیا در ضمن هـر یـک   

، فـردي از حقیقـت   براي هر یک نفري که در دنیـا صـراط مسـتقیم را در خـود متحقـق کـرده اسـت       

واحد صراط تحقق خواهد یافت.

و چون صراط دنیا و سیر هدایتی کـه هـر نفـس طـی مـی کنـد، معلـول و سـاخته ي نفـس انسـان           

دیگـر اسـت. معلـوم مـی شـود فـرد       بـا چهـره اي   دنیـا  است، و صراط آخرت نیـز همـین صـراط   

ق به هر کس از صراط آخرت، معلول و ساخته شده ي خود اوست.متعل

این حقیقت از روایات نیز به دست می آید؛ چرا کـه در آنهـا آمـده کـه صـراط ـ بـه حسـب ایمـان          

بسـیار  اشخاص ـ بـراي برخـی باریـک و بـراي برخـی وسـیع و بـراي برخـی         و تقوا و عمل صالحِ

اه روسیع می باشد. پس معلوم مـی شـود هـر کـس بـا دسـت خـود صـراط خـود را مـی سـازد و            

.»لونعمال تجزون إالّ ما کنتم تَ«خود را در آخرت رقم می زند که 

روایات شـاهد دیگـري اسـت بـر وجـود صـراط بـه نحـو وحـدت در کثـرت همچنـان کـه در             این 

245فصل قبل گذشت.
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نقد

0با تکرار ادعاهاي گذشته، نتیجه اي تناقض نما با بند دهم می گیردنویسنده در این قسمت 

وجه تناقض

فـنّ فهـم   در بنـد دهـم (بـه مقتضـاي    به تکثر صراط هاي اخروي قائـل مـی شـود و حـال آنکـه     ایشان در اینجا

گردید.»طریق جحیم«و »صرا ط مستقیم«قائل به دو نوع متن صدرا)

پی تعدد چیسـت؟! و اگـر صـراط متعـدد اسـت، عبـارت هـایی کـه بـه صـورت           می پرسیم: اگر دو صراط داریم، 

؟!چگونه توجیه می شود246مفرد (الصراط) آورده شده

باشـد، بایـد   » مصـادیق تعـدد «و از تکثرهـاي اینجـا   » وحـدت نوعیـه  «ت بنـد دهـم   ااگر مقصود ایشـان از عبـار  

ـ بـه ایـن نکتـه نـدارد و کـالم      گفت عبارات متن کتاب هـیچ اشـاره اي    ـ    ل آمجم ه ادعـاي  مـده اسـت. از کسـی ک

ــدقِّ   ــوان م ــه عن ــات را دارد و مالصــدرا را ب ــم روای ــت در فه ــاه  دق ــد و آن گ ــی نمای ــی م ــأخرین معرف قین از مت

ـ        مخاطبان  ، محکـوم مـی نمایـد، چنـین مسـامحه اي      رمورد انتقـاد خـویش را بـه جهـت عـدم رعایـت همـین ام

انتظار نمی رود.

روایات را بپـذیریم، هـیچ کـدام از ایـن محـذورات الزم نمـی آیـد و نیـازي نیسـت کـج           اما اگر مبناي مستفاد از 

فهمی خود را به عنوان فنّ فهم متن، بیان کنیم.

دیگـر اشـاره دارد کـه شـاهدي دیگـر      با چشم پوشی از این اشکال، نویسنده در ادامـه ي ایـن بنـد، بـه نکتـه اي     

کـه وي از اینکـه صـراط بـه حسـب ایمـان و عمـل صـالح         در فهم روایات اسـت؛ چـرا  بر قصور اندیشه ي مؤلف

هـرکس بـا دسـت خـود     «افراد، براي برخی باریک و براي برخی وسیع مـی باشـد، ایـن نتیجـه را مـی گیـرد کـه        

»و راه خود را در آخرت رقم می زند!صراط خود را می سازد

.و الناس بعضهم سائرون علی الصراط المستقیم و بعضهم منحرفون عنه.246



ـ بارهـا گفتـیم کـه کـردار و     شـود ما در این نوشتار ـ همچنان که از روایات این مطلـب بـه خـوبی اسـتفاده مـی       

تـأثیر گـذار   و تفـاوت حـاالت صـراط (بـاریکی، وسـعت و...)     عبـور آنـان از صـراط    نیات انسان ها بـر کیفیـت   

ال تجـزون إالّ مـا   «اما اینکه خود انسان صراط را بسازد، دلیـل نقلـی بـر اثبـاتش نـداریم. معنـاي آیـه        می باشد. 

نمی شوید مگر به میزان اعمالی که انجام دادید.زا دادهیعنی ج»لونعمم تَنتُکُ

بـه عنـوان جـزاء بـه انسـان هـا       » صـراط «مگر بر اساس متـون دینـی   این آیه چه ارتباطی با تحقق صراط دارد؟

عطا می شود که شما به این آیه تمسک می کنید؟

سـان هـا معـین مـی     صراط، حقیقتی است که کیفیـت عبـور از آن در آخـرت (بـا توجـه بـه جزائـی کـه بـراي ان         

، سـخنی  متفاوت است، اما پیوند مـاهوي بـین عمـل و صـراط و همچنـین صـراط دنیـا بـا صـراط آخـرت          گردد)

بی اساس است.

عدم دقت در این نکته، زمینه ساز طـرح بنـد دوازدهـم از جانـب مؤلـف اسـت کـه مـا از بـازگویی آن بـه جهـت            

کنیم.تکرار در ادعا (وحدت سالک با صراط) خودداري می 

طرح نکات پایانی

بـه پایـان مـی سـاند کـه      » تکمیـل و تتمـیم  «کتابش را با بیان تذکراتی تحـت عنـوان   مؤلف، فصل سوم

به تحلیل برخی از آنها بپردازیم.

آنچـه گذشـت   : نویسـد مـی اول،قسـمت در. سـازد مـی مطـرح بحـث پـنج قالـب درراقسمتاینایشان

و تــالش عمیــق آن بزرگــوار در فهــم ،صــدرالمتألهین بــود در بــاب صــراطتقریــر وبیــانی از رأي مرحــوم 

گرفتـه انـد و   حـدیث کمـک  5آیـه و  11سـفار، ال أقـلّ از   مجموعـاً ایشـان در ایـن مبحـث اَ    معارف الهی.

در ایـن بحـث شـاهد    در سائر کتب خود نیـز دسـت کـم پـنج حـدیث دیگـر ـ بـه ضـمیمه ي چنـد آیـه ـ             

ي مطالب ادله ي نقلی است.آورده اند و مستند اصلی همه 



م محسوسـات مـأنوس انـد و یـا     نکته ي قابل توجه اینکه همین ادلـه ي نقلـی را افـرادي کـه فقـط بـا عـالَ       

عامیانـه ي  بـه طـور طبیعـی بـر مفـاهیم     ل وحـدت در کثـرت و حمـل حقیقـت و رقیقـت ندارنـد،      توان تعقُّ

نده کـرده و بـراي کشـف مـدلوالت غیـر      مبتذله حمل می نماینـد؛ و نیـز فقـط بـه داللـت ظـاهري آنهـا بسـ        

مطابقی و استفاده از داللت اشاره نمی کوشند.

ولی محققان معارف الهی ـ که بین کـالم خـدا و اولیـاء خـدا بـا داسـتان هـا و قصـه هـاي عامیانـه تفـاوت             

 قائل اند ـ به تأم ورزنـد  آن غفلـت نمـی   دقـائق  ور و موشـکافی در آن مـی پردازنـد و از ظرائـف     ل و تـدب

247و براي حلّ تعارضات بدئی آن تالش می کنند.

نقد  

در این سخن، مؤلف ادعا می کند:

مالصدرا در اثبات مبانی اش از متون دینی بهره برده است..1

سرار و نکاتی رمـز گونـه هسـت کـه فالسـفه و عرفـا (و بـه تعبیـر مؤلـف محققـان           در آیات و روایات، اَ.2

ـ  معارف الهی با تأم ـا اهـل ظـاهر، آن کلمـات را بـر            رل و تـدبو موشـکافی) بـه آنهـا پـی مـی برنـد. ام

عامیانه ي مبتذل حمل می کنند!مفاهیم

:گفتباید

صدرا بـه دلیـل نقلـی بـراي اثبـات مـدعایش، مـی توانـد دلیـل حقانیـت مبـانی وي            ک رف تمسآیا صاوالً:

آیا صدرا آن گاه که ادله ي نقلـی را مـی آورد، بـراي فهـم داللـت آنهاسـت یـا اینـه مـی کوشـد نظـر            باشد؟!

خود را بر آیات و روایات تحمیل کند؟
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روش و عملکرد مالصدرا در موراد بسـیاري، از نـوع دوم اسـت کـه بـه نمونـه هـایی از آنهـا اشـاره خواهـد           

شد.

نـزاع در روش بهـره منـدي ایشـان از متـون نقلـی اسـت، نـه در         بنا بر این نزاع با مالصـدرا ـ در حقیقـت ـ     

ک به آنها.اصل تمس

کـه مؤلـف در تبیـین روایـات، آنهـا را      عیار شناخت حـقّ از باطـل، کلمـات عرفـا و فالسـفه انـد      مگر م:ثانیاً

کاشف اسرار می داند، اما تحلیل کننـدگانی را کـه بـر خـالف کلمـات آنـان سـخنی بیـان دارد، سـطحی نگـر           

ی پندارد؟م

در اینجا مناسب است با یادآوري مقدمـه اي، بـه نمونـه هـایی از ایـن اسـرار و رمـوز اشـاره شـود تـا مـراد            

مؤلف بهتر روشن گردد.

جایگاه نقل

، قرآن کریم و انبیا و اولیـاي خـویش را بـراي هـدایت بشـر فرسـتاده اسـت. سـخنان آنهـا بایـد           خداي متعال

«مـی خـوانیم:   )4بـراي مخـاطبین شـان باشـد. در سـوره ي ابـراهیم (آیـه ي        به گونه اي باشد که قابل فهم 

ــاو ــلْنَام ســنأَر ــولٍم ســار ــانِإِلَّ سبِلــه مــینِقَو بیلــم ُــان قــومش،  »له ــه زب ؛ (مــا هــیچ پیــامبري را، جــز ب

إنّـا معاشـر   «فرمـود: از پیـامبر اکـرم (ص) نقـل اسـت کـه     تا (حقایق را براي آنها آشـکار سـازد)  نفرستادیم)

لهم؛ همانـا مـا گـروه انبیـاء دسـتور داده شـده ایـم کـه بـه مقـدار           اس علی قـدر عقُـو  م النِّکلِّمرنا أنّ نُاألنبیاء اُ

248».درك و فهم مردم سخن بگوییم

دسـت مـی آیـد کـه سـخن      بـه خـوبی بـه    »هـا النّـاس  ییـا أ «و یـا  » نواذین آمها الََّییا أ«از خطاباتی همچون 

ر ، نـه آنکـه مقصـود مـؤثِّ    خداوند متعال و فرسـتادگانش ـ کـه هادیـان امـت انـد ـ روشـن و فهمیـدنی اسـت          

.15،ح 23،ص 1.اصول کافی،ج248



در هدایت، در هاله اي از ابهام و رمزگونه باشد؛ چـرا کـه در ایـن صـورت، ارجـاع بـه ثقلـین و نیـز تحـدي          

هاي قرآن لغو خواهد بود.

بـاز  سزامند هیچ عاقلی نیست کـه بپنـدارد: اولیـاي الهـی کلمـاتی را بـراي هـدایت مـردم در زمـان خـویش           

ـ        تنـاقض بـا مطالـب    کـه برخـی از معـانی در حـد    می گویند، سپس صـدها سـال بعـد، معنـاي حقیقـی آن 

ـ  توسط فیلسوف و یا عارفی ـ بیان  مـی شـود؛ چـرا کـه ایـن امـر، مسـتلزم تـأخیر بیـان از           سابق می باشد 

وقت حاجت است.

کلمـات شـارع در مقـام هـدایت، داراي تـأویلی مـی باشـد کـه در زمـان بیـان، مطـرح نمـی             به دیگر سخن،

یداسـت کـه   سـرّ و رمـز آن را بیـان مـی کنـد! پ     شود اما مثالً جناب مالصـدرا پـس از مـدت هـاي طـوالنی      

249مصالح بندگان است که بر موالي حکیم قبیح است.این کار، همان تضییع 

ـ       آري، کلمات  ر نمـود تـا بتـوان بـه فهمـی صـحیح دسـت        وحیانی بـه گونـه اي اسـت کـه بایـد در آنهـا تفکُّ

ـ     یافت، اما آن نکات  ل آن را دارد. تأویـل ایـن کلمـات، کـار     خالف ظاهر دلیل نمـی باشـد و ادلّـه تـوان تحم

251را یاراي تأویل است.250خداوند و راسخان در علمهر شخصی نیست، بلکه فقط

.البته این بحث در ضمن تحلیل جزئیات مسائل اعتقادي روشن تر می گردد.249
غٌ قُلُوبِهِمفىِالَّذینَفَأَما.(250 یـونَ ز تَّبِعـا فَی مـ هتَشَـاب نْـهم غَـاءتتْنَـۀِ ابالْفو غَـاءتاب ه تَأْوِیلـا و مـ لَـمعی ا تَأْوِیلَـه ه إِلـَّ خُونَ واللـَّ لْـمِ فـىِ الرَّاسـالْع

ا یذَّکَّرُماوربنَاعندمنْکلُبِهءامنَّایقُولُونَ ابِ أُولُـواْ إِلـَّ ؛ امـا آنهـا کـه در قلوبشـان انحـراف اسـت ، بـه دنبـال متشـابهات انـد، تـا فتنـه             الْأَلْبـ(
ـ    راي آن مـی طلبنـد؛ در حـالی کـه تفسـیر آنهـا را،جـز خـدا و راسـخان در علـم،           انگیزي کنند ( و مردم را گمراه سازند)و تفسـیر (نادرسـتی ) ب

؛ نمی دانند (آنها که به دنبال فهم و درك اسرارِ همه آیـات قـران در پرتـو علـم و دانـش الهـی ) مـی گوینـد : (( مـا بـه همـه آن ایمـان آوردیـم             
).7و این حقیقت را درك نمی کنند) ( آل عمران،آیه ي همه از طرف پروردگار ماست.)) و جز صاحبان عقل، متذکر نمی شوند ( 

در تفسیر برهان در ذیل این آیه از امام صادق (ع)  چنـین آمـده اسـت: (( نحـن الراسـخون فـی العلـم و نحـن نعلـم تأویلـه)) ( نیـز بنگریـد بـه،              
).217،ص 1اصول کافی، ج 

ـ      .الزم به یادآوري اسـت کـه در کتـاب مـورد نقـد بـراي (( تأویـل )       251 ه معـانی مجـازي مـی باشـد(     ) معنـایی اراده شـده کـه اعـم از هـر گون
) و حال آنکـه در ایـن معنـا نزاعـی نیسـت. امـا مولـف بـه علـت توجـه نکـردن بـه ایـن نکتـه مرتکـب مغالطـات                 53مستقیم ص کتاب صراط

زیادي شده است. 



اگر کسی بخواهد نکته اي تأویلی بیان نمایـد، بایـد مسـتند بـه معصـومین باشـد. اگـر چنـین مالکـی در کـار           

نباشد از هر سـخنی مـی تـوان بـه گونـه اي دلخـواه، اسـتفاده ي شخصـی نمـود و خیـاالت خـود را بـر آن             

بیق داد.تحمیل و تط

: تـأویالت فالسـفه، ریسـمان بـازي هـاي مالّئـی       مـی گویـد  252به همـین جهـت اسـت کـه مـدرس زنـوزي      

253است.

و یا مرحوم عالّمه ي سمنانی به مناسبت بحث از حرکت در جوهر چنین می نگارد:

مـی شـود و او را   اکنون حرکـت جوهریـه در السـنه و افـواه طـالب بـه صـدرالمتألهین نسـبت داده         

. رفتـه رفتـه ایـن مـدعی را بـر آیـات قـرآن هـم تحمیـل نمـوده،           و چنین نیستپنداشتندمبتکر آن 

(سـوره ي نمـل، آیـه ي    » و هـی تمـر مـر السـحاب    تحسبها جامـدة  و تري الجبال «مانند کریمه ي 

(سـوره ي ق، آیـه   »جدیـد خَلْـقٍ مـنْ لَـبسٍ فـىِ هـم بـلْ الْأَولِبِالْخَلْقِفَعیِینَاأَ«و کریمه ي )88

ــه حرکــت زمــین مناســب اســت کــه آن هــم از اقــوال قدیمــه اســت و از   )15ي و مــرور جبــال ب

جوهریـه نـدارد و تطبیقـات بـه دلخـواه      مبتکرات جدیده نیست. خلق جدید هـم ربطـی بـه حرکـت    

254نیست مگر مستند به وحی کالم معصوم باشد.

و نیز دکتر سید یحیی یثربی می نویسد:

.مرحوم استاد مطهري درباره ي ایشان می فرماید :252
مرحوم آقا علی مدرس زنوزي که حکـیم خیلـی زبـر دسـتی اسـت و در فلسـفه ي صـدرائی از آن افـراد کـم نظیـري اسـت کـه در طـول ایـن               

). 577،ص 10سیصد سال پیداشده اند و خیلی مرد محقّق و واردي است و در فلسفه ي صدرا خوب وارد است ( مجموعه آثار،ج
اشته اند :چنین نگ278.ایشان در بدایع الحکم، ص 253

م و ال نسـلّم)) مـی گـذرد ... انسـان پـس از                  ن غیر مقام بحث علمـی باشـد و غیـر ریسـمان بـازي هـاي مالّئـی کـه گـاهی بـه ((لـمقام تدی ...
اطالع بر رئوس مسائل اعتقادیـه بنـاي اعتقـاد خـود را بـر ایـن گـذارد کـه هـر یـک از آنهـا کـه مطـابق اعتقـاد ائمـه ي معصـومین (ع) اسـت                  

باشد و هریک که مطابق نباشد منکر ...معتقد 
.145، ص 2.حکمت بوعلی ،ج254



کتـاب و  (شـد، بـه ایـن معنـا کـه داللـت متـون اسـالمی         » مغلطه ي داللـت و تطبیـق  «نباید گرفتار 

سـنّت، صـدها آیـه و حـدیث را بـا      تطبیق دیگـر بـه آنهاسـت. از کتـاب و    بر چیزي، غیر از)سنّت

قضیه این اسـت کـه اینهـا تطبیـق انـد نـه داللـت. یعنـی ایـن          تعالیم عرفا تطبیق داده اند، اما حقیقت 

ماننـد اینکـه پـس    نـد عینـاً  خودي خود بـه آنچـه مـراد عرفاسـت، داللـت ندار     بهآیات و احادیث 

از پیدایش کمونیسم که بر لغـو مالکیـت خصوصـی تأکیـد داشـت، یـک عـده از مسـلمانان متمایـل          

ـ لـک له م«به این مکتب آیه ي الستطبیـق مـی دادنـد   و امثـال آن را بـا ایـن مـرام    »و األرضموات

مالکیـت خصوصـی نیسـت و مالکیـت در انحصـار خداونـد اسـت. ایـن         و می گفتند در اسالم نیـز، 

ن گـرایش  مانان بـه آ یعنی اگـر کمونیسـم پیـدا نمـی شـد و عـده اي از مسـل       تطبیق است نه داللت! 

تصـوف و عرفـان نیـز    ایـن آیـه، ایـن مطلـب را نمـی فهمیدنـد.      پیدا نمی کردند، به خودي خـود از  

هـو األول  «د، کسـی از آیـه ي   وحـدت وجـود و فنـا نبـو    همین طورند. اگر تعالیم صوفیه در مـورد 

ـ و اآل ـ رُخ ـ لُّکُــ«بـه وحــدت وجـود نمـی رسـید و از     » نُو البـاط رُاهو الظَّ مـ ن ع فنــاي »ا فـان لیه

255صوفیه را نمی فهمید و همین طور تأویل و تطبیق هاي دیگر.

را معــارف الهــی و همچنــین اگــر قــرار بــود تمــام کلمــات صــدرا و تابعــانش در تحلیــل روایــات 

همه ناقـد مبـانی اش نبایـد بـه وجـود مـی آمـد و حـال آنکـه غیـر از فقهـا و            بعد از او این بنامیم،

ــالفین وي    ــره ي مخ ــا و فالســفه در زم ــع بســیاري از حکم ــد از آن، جم ــان وي و بع محــدثان زم

256قرار دارند که تا کنون این مخالفت ها ادامه دارد.

چنین است:نمونه اي از نقد دیدگاه هاي وي

.70.عرفان وشریعت ،ص255
93.در این باب ، می تـوان بـه مقالـه ي (( خـرده گیـران بـر حکمـت متعالیـه ))نوشـته ي آقـاي هـادي مکـارم مجلـه ي حـوزه ، شـماره                256

تمـام ناقـدان مکتـب صـدرا نبـوده اسـت، بـه شناسـایی حـدود شصـت نفـر از            مراجعه نمائید.ایشان با اعتراف به ایـن کـه در مقـام پـی جـویی      
بزرگان ناقدان به ذکر نوع انتقاد و معرفی آثار و کتاب هایشان پرداخته است.



معاد از دیدگاه مالصدرااول:

صدرا در مسئله معاد براي تبیین دیدگاه خود بـه آیـات و روایـات بسـیاري دسـت مـی آویـزد، بـا         

بـا نظریـه ي وي صـورت گرفتـه اسـت؛ برخـی در صـدد تکمیـل         ي ، مخالفت هاي زیادوجود این

کرده اند؛ از جمله:نظریه ي او را ردنظریه ي صدرا برآمده اند و بعضی

ق) می گوید:1395(متوفاي 257مرحوم میرزا احمد آشتیانی

نهـا و أتعبـتم أفکـارکم    م اصـوالً إلثباتهـا و أحکمـتم قواعـدها و شـیدتم بنیا     إن هذه الصـور التـی أسسـت   

اصـالً، و إن أمکـن إنطباقهـا فـی ظـاهر      علی المحشور فـی القیامـۀ الکبـري بوجـه     فی تقریبها، ال تنطبقُ

الجســمانی و عــود األرواح إلــی األمــر علــی القوالــب المثالیــۀ التــی فــی عــالم البرزخ...فإنکــار المعــاد 

ـ الـذي یسـاعده العقـل السـلیم ـ یخـالف نـص القـرآن بـل جمیـع األدیـان و إنکـار لمـا هـو               األجسام  

258اإلسالم (أعاذنا اهللا تعالی من زالت األوهام و تسویالت الشیطان) ؛ضروري

بــراي اثبــات آن تأســیس کــه اصــولی (اصــول یــازده گانــه ي صــدرایی)بــدان مثــالی)ایــن صــوري (ا

یــین آن آن را اســتوار داشــتید و افکــار خــود را در تبکردیــد و قواعــد آن را محکــم ســاختید و بنیــان

بـدنی کـه در رسـتاخیز بـزرگ محشـور مـی گـردد، منطبـق نیسـت. اگـر           خسته کردید، به هیچ روي با

م برزخ ممکن است انطباق داشته باشد... .کار با قالب هاي مثالی عالَظاهردر چه 

) می نویسد:539،ص 14.استاد مطهري در کتاب خدمات متقابل اسالم و ایران ( مجموعه آثار استاد شهید مطهري،ج257
جـامع المعقـول و المنقـول و ضـرب المثـل تقـوي و پارسـایی بـود بـیش از چهـل سـال در تهـران بـه تـدریس فقـه و                آقا میرزا احمد آشـتیانی 

اصول و معقول پرداخت، معظم لـه نیـز ماننـد آقـا میـرزا مهـدي آشـتیانی، از شـاگردان حکـیم کرمانشـاهی و حکـیم اشـکوري بـود، در حـدود               
و خـود نیـز تـدریس مـی کـرد. در درس اسـفار او فضـالي درجـه اول آن         رفـت براي تکمیـل علـوم نقلـی بـه نجـف      1350-1345سال هاي 

ایام نجف که بسیاري از آنها مجتهد مسـلم بودنـد ، شـرکت مـی کردنـد، حضـرت اسـتاد عالمـه طباطبـایی در همـان ایـام از محضـر ایـن مـرد               
بزرگ استفاده کرده... .

.44-39.لوامع الحقائق فی اصول العقائد، ص 258



بنابراین، انکار معاد جسمانی و بازگشت روح ها بـه بـدن ـ کـه عقـل سـلیم نیـز بـا آن مسـاعد اسـت ـ            

مخالف نص قرآن، بلکه مخالف همـه ي ادیـان اسـت و انکـار یـک امـر ضـروري در اسـالم مـی باشـد           

به وسیله ي شیطان، محفوظ نگاه دارد).غزش هاي وهمی و آراي زیبانما (خداي متعال ما را از ل

  ــاي ــی (متوف ــی آمل ــد تق ــالی1391ِمرحــوم شــیخ محم ــاد مث ــاره ي مع ــی ق) درب ــین م مالصــدرا چن

د:ننویس

بالروحـانی،  المعـاد  أنـه عـین انحصـار   هذا غایۀ ما یمکن أن یقال فی هـذه الطریقـۀ لکـن اإلنصـاف     

صـورة ذات الـنفس هـو نفسـه     کـون شـیئیۀ الشـیء بصـورته و ان    بعد فـرض لکن بعبارة أخفی فإنه 

ـ  و ان الم لمکـان عـدم مـدخلیتها فـی قـوام الشـیء ـ ال تحشـر، و أن المحشـور هـو           ادة  الدنیویـۀ 

ـ    قـائم بهـا قیامـاً   غایۀ األمـر، إمـا مـع إنشـائها لبـدن مثـالی      النفس؛ ادة و صـدوریاً مجـرداً عـن الم

ـ لوازمها ا فـی النفـوس المتوسـطین مـن أصـحاب الشـمال أو أصـحاب الیمـین و إمـا          إالّ المقدار کم

بدون ذلک أیضاً کما فی المقربین.

ـ و لعمري إن هذا غیر مطابق مع مـا نطـق علیـه شـرع المقـدس ـ علـی صـادعه السـالم و التحیـۀ           ـ

مـن  فی هـذه السـاعۀ ـ و هـی سـاعۀ ثـالث       اهللا و مالئکته و أنبیائـه و رسـله أنـی أعتقـد    شهدو أنا اُ

ـ فـی أمـر المعـاد الجسـمانی بمـا نطـق       1368سـنۀ  من شهر شـعبان المعظـم   یوم األحد الرابع عشر 

ــۀ     ــت األم ــه أطبق ــومین (ع) و علی ــه المعص ــد (ص) و األئم ــه محم ــد ب ــریم و اعتق ــرآن الک ــه الق ب

259من قدرة اهللا شیئاً؛نکراإلسالمیۀ و ال اُ

در ایـن مشـرب فلسـفی بیـان کـرد؛ لـیکن       این نهایت تحریري است که می توان [دربـاره ي معـاد]  

» معـاد روحـانی  «اسـت بـه   » معـاد «انصاف این است کـه ایـن معـاد عینـاً همـان منحصـر دانسـتن        

»:فرض«[این سه]ولی با مخفی کاري در عبارت؛ زیرا مطلب این است که  پس از 

.460،ص2ئد ، ج.درر الفوا259



شیئیت شیء به صورت آن است،-١

صورت هر صاحب نفس همان نفس است،-٢

بـاز نمـی گـردد، آنچـه محشـور      ن] ـ چون دخالتی در تحقّـق شـیء نـدارد ـ      ماده ي دنیوي [بد-٣

اسـت. نهایـت امـر اینکـه یـا نفـس خـود،        » نفـس «، خـود ـ   می شود [و در عالم بعد می آیـد] 

براي خود، یک بدن مثالی [برزخی و صـرفاً داراي شـکل نـه جـرم] ایجـاد مـی کنـد کـه قـائم         

، و بـه جـز انـدازه و شـکل هـیچ چیـز دیگـر        به نفس است به قیام صدوري [نه قیـام تـدبیري]  

متوســط در مــورد  مردمــانرا دارا نیســت؛ و ایــناز اعضــا و اجــزاي بــدن [عنصــري دنیــوي]

است، چه از خوبان و چه از بدان؛ و یا چنـین بـدنی هـم بـراي خـود ایجـاد نمـی کنـد و ایـن،          

ز فالسـفه ـ نیـازي بـه     در مورد کامالن و مقرّبان [که بنـا بـر نظـر مالّصـدرا ـ و برخـی دیگـر ا       

.بدن ندارند]

) جـانم کـه اي معـاد، مخـالف اسـت بـا آنچـه شـرع مقـدس [دربـاره ي           و قسم به (بخشنده ي

ـ        معاد جسمانی] و مـن خداونـد را،   فرمـوده اسـت ـ درود و تحیـت برآورنـده ي شـریعت بـاد 

عت سـوم،  پیامبر و رسوالن خدا را گـواه مـی گیـرم در ایـن سـاعت، کـه سـا       و فرشتگان را، و

ــم شــعبان  ــاره ي [هـــ ق]1368ال ســاز روز یکشــنبه چهــاردهم مــاه معظّ معــاد «اســت، درب

ــد  »جســمانی ــوده اســت، و حضــرت محم ــریم فرم ــرآن ک ــه آنچــه ق ــدم ب ــه معتق (ص) و ائم

اجمـاع کـرده انـد؛ و    معصومین (ع) به آن اعتقاد داشته انـد، و امـت اسـالم بـر آن (و قبـول آن)     

وند را منکر نمی شوم.من ذره اي از قدرت خدا

امام خمینی (ره) می گوید:



       م ایـن معنـا باشـد کـه نفـس بـا       اگر عبـاراتی از عبـارات آخونـد [مالصـدرا] قـدس سـره مـوه

از خطاهـاي لفظـی اسـت،  و فرضـاً اگـر آخونـد       260مـی کنـد،  » ایجاد«خودش را ، بدنفعالیت

نبـوده و بـه شـدت مـورد انکـار      مصـرّ ایـن معنـا باشـند، درسـت     (قدس سره) و یا دیگران، هم ُ

چنـین فعـالیتی منکـر هسـتیم. گرچـه بـه فعالیـت نفـس قـائلیم          ماست، ما نسبت به نظر مدعیان

بـإذن ربهـا   «تا آنجا که معتقدیم نفس مـی توانـد معالیـل جرمیـه و اجسـام و مقـادیر عظمیـه را        

ـ   م طبیعـت، قـادر  ایجاد کند، چنانکه در عـالَ » القادر بـر خلـق صـ و شـکال محسوسـه   ه و اَر خیالی

261است.

:استاد مطهري (ره) می نویسد

ه انـد معـاد جسـمانی اسـت. امـا همـه ي معـاد جسـمانی را بـرده انـد در داخـل            تمالصدراگفامثال 

م ارواح؛ یعنــی گفتــه انــد: ایــن خصــائص جســمانی در عــالم ارواح وجــود دارد؛ خــود روح و عــالَ

و جسـم قائـل بـوده انـد و فقـط عقـل را روحـی        این فاصله اي که قدما از قبیل بـوعلی میـان روح   

ایـن مطلـب   . امـا البتـه  می دانستند و غیر عقل را روحی نمـی دانسـتند، ایـن فاصـله وجـود نـدارد      

، یعنی ما ایـن را بـا مجمـوع آیـات قـرآن نمـی تـوانیم [تطبیـق کنـیم]         هم مشکل را حل نکره است

ـ   با اینکه حرف خیلی خوبی اسـت و آن را بـا دالئـل     تأییـد کـرد ولـی معـاد     ی شـود علمـی هـم م

قرآن را با این مطلـب نمـی شـود توجیـه کـرد، چـون معـاد قـرآن تنهـا روي انسـان نیسـت، روي            

الشَّـمس إِذَا«قرآن اساساً راجع به عـالم مـاده بحـث مـی کنـد نـه تنهـا انسـان.        همه ي عالم است.

ترکُو*إِذَاو ـومالنُّج ترانکَـد*ـالُ إِذَاوِبالج ـیرَِّتمربـوط بـه قیامـت اسـت     262»س» مـولُ یـدتُب

.با توجه به عباراتی که در گذشته از مالصدرا نقل گردید ، این نسبت قابل استفاده می باشد.260
.107.معاد از دیدگاه امام خمینی ( تبیان دفتر سی ام )، ص 261
.3-1) آیه ي 81.سوره ي تکویر (262



ضضِ غَیـرَْ الْأَررا دارد » همـین زمـین  «فقـط ارض روح مـا را نمـی گویـد، قـرآن ارض      263»الْـأَر

264می گوید، و سایر آیاتی که در قرآن است.

:آیت اهللا سبحانی پس از تقریر کامل نظریه ي صدرا می نگارد

قارئ العزیز إلی أن لـو کـان القـول بتعلـق الـنفس بالبـدن المثـالی ألجـل         و فی الختام نعطف نظر 

الصـواب ال ســیما و إن أکثـر اآلیــات   الجمـع بـین الشــریعۀ و البرهـان. فهــذا الجمـع  بعیـد عــن     

265فی المعاد المثالی؛الوارده فی المعاد الجسمانی صریحۀ فی المعاد العنصري ال

یـن نکتـه توجـه مـی دهـیم کـه اگـر [در تحلیـل حقـایق          و در پایان نظر خواننده ي عزیز را به ا

ـ  بـه خـاطر   گـرفتن نفـس و روح بـه بـدن مثـالی (غیـر مـادي عنصـري)        ق اخروي] قول به تعلّ

اسـت؛  جمع کردن بین ادلّه ي شرعی بـا ادلّـه ي عقلـی اسـت، ایـن گونـه از جمـع، دور از حـقّ        

ــده،   ــاد جســمانی وارد گردی ــاره ي مع ــه درب ــاتی ک ــر آی ــه اکث ــاد صــراحتخصوصــاً ک در مع

مثالی.عنصري دارد نه معاد

ایمان فرعون دوم:

»أم ال؟إیمــان فرعــون مقبــولٌ«ســوره ي بقــره، بحثــی را بــا عنــوان 50مالصــدرا درذیــل آیــه ي 

را درباره ي ایمان فرعون نقل می کند، و سپس می نویسد:266نظر ابن عربی

.48) آیه ي 14.سوره ي ابراهیم (263
.194.معاد، ص 264
.279، ص 4؛اإللهیات علی هدي الکتاب و السنۀ و العقل ؛ ج102، ص 8القرآن، ج.مفاهیم 265

.ابن عربی  که از مشایخ اهل عرفان و مقتداي بسیاري از عرفاء مصطلح می باشد، در تحلیل برخی از آیات قرآن به نکاتی عجیب ( در واقع 266
مستقل می طلبد اما به دو نمونه از آنها اشاره می شود:تفسیر به رأي ) پرداخته ، که البته جمع آوري آنان خود، کتابی



، می نویسد:376ابن عربی در فص موسوي ص 
مان الذي فقالت لفرعون فی حقِّ موسی أنه ( قرةُ عین لی و لک ) فبه قرَّت عینها بالکمال الذي حصل لها کما قلنا و کان قرة  عین لفرعون  باإلی

سالم یجب ما قبله. أعطاء اهللا عند الغرق فقبضه طاهراً مطهراً  لیس فی شی ء من الخبث ألنه  قبضه عند إیمانه قبل أن یکتسب شیئاً من اآلثام . و اإل
باره ي و جعله آیۀً علی عنایته سبحانه بمن شاء حتی ال ییئس أحد من رحمۀ  اهللا ف (إنه ال ییئس من روح اهللا إالّ القوم الکافرین )همسرش در

است به کمالی که ) پس در او روشنی چشم آن زن 9موسی به فرعون گفت : (( مایه ي روشنی  چشم من و توست )) (سوره ي قصص، آیه ي  
و روشنی چشم فرعون بود، به ایمانی که خداوند  هنگام غرق شدن بدو بخشید، پس جان او را طاهر و –چنان که بیان داشتیم –برایش حاصل شد 

ند ). و او را نشانه اي قرار مطهر گرفت ، پیش از آنکه گناهی انجام دهد (( و اإلسالم یجب ما قبله )) ( اسالم آنچه را که پیش ازآن بوده محو می ک
افرین )) ( از داد بنابر عنایتش به هر کس که خواست تا اینکه هیچ کس از رحمت إلهی نا امید نگردد؛ زیرا (( إنه ال ییئس من روح اهللا إالّ القوم الک

)،87رحمت و آرامش الهی جز گروه کافران نا امید و مأیوس نمی گردند ) ( سوره ي یوسف، آیه ي 
).377-376متن و ترجمه  ي فصوص الحکم ، ص ( 

نقد : براي بطالن این سخن ( قبول ایمان فرعون کافی است  در این روایت بنگرید که :
من به و أقر فی عیون االخبار باسناده الی  إبراهیم  بن محمد الهمدانی قال : قلت ألبی الحسن الرضا (ع) : ألي  علۀ  غرق اهللا تعالی فرعون و قد آ

بتوحیده ؟
رأَواْفَلَمارؤیۀ  البأس ، و االیمان عند رؤیۀ البأس غیر مقبول ، و ذلک حکم اهللا تعالی ذکره فی السلف و الخلف ، قال اهللا تعالی :(قال :ألنه  آمن عند

ینفَعلَاربکءایاتبعضیأْتىِیوم) و قال عزوجل : (بأْسنَارأَواْلَماإِیمانهُمینفَعهمیکفَلَممشْرِکینَبِهکُنَّابِماکَفَرْنَاووحدهبِاللَّهءامنَّاقَالُواْبأْسنَا
اً )خَیرًْإِیمانهَِافىِکَسبتأَوقَبلُمنءامنَتتَکُنْلَمإِیمانهَانَفْسا

منَکُنتوقَبلُعصیتقَدوءالَْانَفقیل له  الْمسلمینَمنَأَنَاوءیلَإِسرَبنُواْبِهءامنَتالَّذىإِلَّاإِلَاهلَاأَنَّهءامنتقَالَالْغَرَقُأَدرکَهوهکذا فرعون لما 
.ءایۀًخَلْفَکلمنْلتَکُونَبِبدنکنُنَجیکفَالْیومالْمفْسدینَ

المۀً فیرونه و قد کان فرعون من قرنه الی قدمه فی الحدید قد لبسه علی بدنه فلما غرق ألقاه اهللا تعالی علی نجوة من األرض ببدنه لیکون لمن بعده ع
؛ بحار األنوار 59، ص 1شرایع، ج مع تثقلُّه بالحدید علی مرتفع من األرض، و سبیل الثقل أن یرسب و ال یرتفع ، فکان ذلک آیۀ ً  و عالمۀ ً ؛ (( علل 

).130، ص 13،ج 
ید نمود؟ابراهیم بن محمد همدانی گوید : به امام رضا گفتم که چرا خداوند متعال فرعون را غرق نمود با اینکه به او ایمان آورد و اقرار به توح

نیفتد و همین است که حکم خداوند درباره ي گذشتگان و حضرت فرمود : ایمان او به هنگام سختی (عذاب ) بود و ایمان در چنین حالتی مقبول 
ردانیم آیندگان ، خداوند متعال می فرماید : (( پس چون سختی [عذاب] ما را دیدند گفتند : فقط به خدا ایمان آوردیم و بدانچه با او شریک می گ

)  ونیز فرمود : (( 85- 84ودي نداد)) ( سوره ي غافر، آیه ي کافریم و [لی ]  هنگامی که عذاب ما مشاهده کردند ، دیگر ایمانشان براي آنها س
ان آوردنش روزي که پاره اي از نشانه هاي پروردگارت [پدید] آید، کسی  که قبالً ایمان نیاورد یا خیري در ایمان آوردن خود به دست نیاورده ، ایم

).158سود نمی بخشد )) (سوره ي انعام، آیه ي 
، آنگاه که غرق شدن او را فرا گرفت، گفت : (( ایمان آوردم به معبودي که بنی اسرائیل به آن ایمان آوردند و من از و این چنین است فرعون 

مسلمانانم)) پس به او گفته شد : (( اکنون ؟ در حالی که پیش از این نافرمانی می کردي و از تباه کاران بودي )).



موضع القرب و الوالیۀ؛و التحقیقرائحه الصدق و قد صدر من مشکاةو یفوح من هذا الکالم 

از این کالم رائحه ي راستی به مشـام مـی رسـد؛ چـرا کـه از مشـعل تحقیـق و جایگـاه تقـرّب [بـه           

و والیت، صادر گردیده.خداوند]

ـ    مسئله ي ایمـان نیـاوردن از قطعیـات    ابراین، تأییـد ایشـان بـه هـیچ وجـه قابـل توجیـه        متـون دینـی اسـت. بن

نیست.

وحدت وجودسوم:

در »الموجـودات... واجـب الوجـود تمـام األشـیاء و کـلُّ     فـی أنَّ «در اسـفار در ذیـل بحثـی بـا عنـوان      مالصدرا

تأیید نظریه ي خویش (وحدت وجود) می نویسد:

ا زره ي [زرین]  خودت به بلندي [ساحل]  می افکنیم، تا براي کسانی که از پی تو می آیند، پس امروز تو را ب)« 91(سوره ي یونس ، آیه ي 
).92سوره ي یونس، آیه ي » ( عبرتی باشد

ن و فرعون با اینکه از فرق سرش تا قدمش در آهن [زره] پوشانده بود اما هنگامی که غرق شد، خداوند متعال بدنش را بر قسمت مرتفعی از زمی
ا براي بعد از او نشانه اي باشد که ببینند، فرعون با سنگینی که زره اش داشت اما در قسمت مرتفعی از زمین قرار گرفت. [و حال آنکه ] افکند ت

طبیعت شی ء سنگین، فرو رفتن است نه آنکه باال آید پس این ، نشانه و عالمتی [از طرف خداوند ] است.
)؛( آري سرانجام) همگی به خاطر نَارافَأُدخلُواْأُغْرِقُواْخَطیتهِِممما! .وي در ذیل آیه ي شریفه ي (ب) غرق شدن قوم حضرت نوح در دریاي علم

) چنین نگاشته است :25گناهانشان غرق شدند و در آتش دوزخ وارد گشتند ( سوره ي نوح، آیه ي 
باهللا و هو الحیرة  فاُدخلُوا ناراً  فی عین الماء ؛و مما خطیئاتهم فهی التی خطت بهم ، فغرقوا فی البحار العلم 

ر به سبب خطاهاي شان ، و آن چیزي است که آنان را در دریاهاي علم به خدا راند و غرق شدند ، که عبارت از حیرت باشد و به آتش در شدند د
).63عین آب.( متن و ترجمه ي فصوص الحکم ، ص 

که به معناي گناه آمده »خطیئات«است نه» خُطُوات«ع خُطوه به معناي گام گرفته است و حال آنکه جمع آننقد  ابن عربی در اینجا خطیئات را جم
است. ضمن آنکه اصل داستان مربوط به حضرت نوح (ع)  و غرق شدن گناه کاران در آب می باشد ؛ اما ایشان غرق را به معناي غرق شدن در 

با آیه می باشد. دریاي علم الهی دانسته است که سخنی بی ربط



ــماواتأَنَّو إلیــه اإلشــارة فــی الکتــاب اإللهــی ( السوضــأَر ــاالْ ــاکَانَتَ ــارتْقً مو الرَّتــقُ إشــارةٌ إلــی 267) فَفَتَقْنَاه

وحدة حقیقـۀ الوجـود الواحـد البسـیط ، و الفتـق تفصـیلها سـمائاً  و أرضـاً و عقـالً و نفسـاً و فلکـاً و ملَکـاً ،  و             

و هـل المـاء  الحقیقـی إالّ رحمتُـه التـی وسـعت کـلَّ شـی ء          268) حـى ءشـى کـلُ الْماءمنَجعلْنَاوقوله تعالی : (

269ده المار علی کلِّ موجود؛و فیض جو

رتـق  »پیوسـته بـود و از هـم بازشـان کـردیم     آسـمان هـا و زمـین    «ب الهی بدین امـر اشـاره شـده کـه :    و در کتا

(بسته بودن ) اشـاره اسـت بـه وحـدت حقیقـت وجـود یگانـه بسـیط؛ و فتـق (بـاز کـردن) تفصـیل آن اسـت از              

هــر چیــز زنــده اي را از آب «بیــان الهــی کــه : حیــث آســمان و زمــین و عقــل و نفــس و فلــک و فرشــته ؛ و 

آیا آبِ حقیقی جز رحمت فراگیر او کـه همـه چیـز را فراگرفتـه و فـیض جـود و دهـش او کـه بـر هـر           »آفریدیم

موجودي گذر کرده است می باشد؟

نقد  

همـان عـدم بـارش بـاران و رویـش      »رتـق «در روایاتی که به عنوان تفسیر این آیـات ذکـر گردیـده، مقصـود از     

بـارش بـاران و رویـش گیاهـان ، دانسـته شـده اسـت . بنـابراین ، حمـل ایـن آیـات بـر مسـئله              »فتـق «گیاهان 

، محـل کـالم اسـت) از مصـادیق روشـن تفسـیر بـه        صـل اثبـات آن در میـان عقـال و فقهـا     وحدت وجود ( کـه ا 

رأي می باشد.

).حىءشىکلُلْماءامنَجعلْنَاوو همچنین است آیه ي (

در روایات می خوانیم :

المتحانه بالسؤال عنه.–علیهما السالم –.أنّ عمرو بن عبید وفَد علی محمد بن علی الباقر 1

.30) آیه ي 21.سوره ي انبیاء (267
.همان .268
).105، ( انتشارات بنیاد حکمت اسالمی مالصدرا ، ص 117، ص 6.األسفار األربعه ،ج  269



رتْقــاًکانَتــاالْــأَرضوالســماواتأَنَّکَفَــرُواالَّــذینَیــرَلَــموأَ:(تَعــالَىقَولــهمعنَــىمــافــداكجعلْــت:لَــهفَقَــالَ

؟الْفَتْقُوالرَّتْقُهذَاما)؟فَفَتَقْناهما

السـماء اللَّـه فَفَتَـقَ .النَّبـات تُخْـرِج لَـا رتْقـاً الْـأَرض کَانَـت و.الْقَطْـرَ تُنْزِلُلَارتْقاًالسماءکَانَت)ع(جعفَرٍأَبوفَقَالَ

.بِالنَّباتالْأَرضفَتَقَو.بِالْقَطْرِ

270ی؛مضواعترَاضاًیجِدلَموعمرٌوفَانْطَلَقَ

تـا بـا پرسشـی او را بیازمایـد پـس گفـت: قربانـت گـردم، مـراد          روزي عمرو بن عبید خدمت امام باقر(ع)  آمـد  

ندیدنـد کـه آسـمانها و زمـین بسـته بودنـد پـس آنهـا         آیا کسانی که کافر شـدند  «بودن در آیه : »باز«و»بسته«از 

) چیست ؟21(انبیاء:»را بازگشادیم

امام (ع ) فرمود: آسـمانها بسـته بودنـد و هـیچ بـارانی نـازل نمـی کردنـد و زمـین نیزبسـته بـود و هـیچ گیـاهی              

ـ         نیدن ایـن  نمی رویاند، پس آسمان شروع به باریدن نمود و زمین شروع بـه رویـش گیـاه! عمـرو بـن عبیـد بـا ش

پاسخ زبانش بند آمده و نتوانست اعتراضی بکند.

ـ ن أهـلِ ملٌجی أبی جعفر رإلَاء، جعن محمد بن عطیۀ قالَ-2 ـ الشَّ ام مـ لَن ع مـ  هِائ ـ م فقـال : ی ا أب  ا جعفـر جئـت

ۀ ...سألَک عن مأسألُ

)فَفَتَقْناهمـا رتْقـاً کانَتـا الْـأَرض والسـماوات أَنَّکَفَـرُوا الَّـذینَ یـرَ لَـم وأَ(-جـلَّ وعـزَّ -اللَّـه قَولُجعفَرٍأَبایا

،الْأُخْرَىمنَإِحداهمافَفُتقَتملْتَصقَتَینِملْتَزِقَتَینِرتْقاًکَانَتَاأَنَّهماتَزْعمفَلَعلَّک)ع(جعفَرٍأَبولَهفَقَالَ

نَعم:فَقَالَ

.409، ص 8؛ تفسیر کنزالدقائق و بحرالغراب، ج67، ص4؛ بحاراألنوار، ج327، ص2؛ االحتجاج (شیخ طوسی)، ج166،ص 2.اإلرشاد، ج270



الْمطَـرَ تُنْـزِلُ لَـا رتْقـاً السـماء کَانَـت یقُـولُ )رتْقـاً کانَتـا (جلَّوعزَّاللَّهقَولَفَإِنَّربکاستَغْفرْ)ع(جعفَرٍأَبو:فَقَالَ

وکَانَتضتْقاًالْأَرلَـا ر تُنْبِـت ـبـا الْحخَلَـقَ فَلَم اللَّـه كـارتَبـالَى والْخَلْـقَ تَعـثَّ ویهـا بـنْ فـۀٍ کُـلِّ مابفَفَتَـقَ د

اءمطَرِالسبِالْموضالْأَراتبِنَببالْح.

271؛علْمهمعلْمکأَنَّوالْأَنْبِیاءولْدمنْأَنَّکأَشْهدالشَّامیفَقَالَ

دانشـمندان شـام نـزد امـام بـاقر (ع) آمـد و عـرض کـرد : یـا ابـاجعفر !           محمد بن عطیـه مـی گویـد : مـردي از     

پیش تو آمده ام تا از مسأله اي پرسش کنم ...

آیـا ننگرنـد آن کسـانی کـه کافرنـد بـدین کـه        «اإلنبیـاء )  29فتـه خـداي تعـالی (   آن شامی گفت : اي ابـاجعفر گ 

»آسمان ها و زمین در بسته بودند و خداوند آنها را برگشود؟

مام باقر (ع) فرمود : شاید تو پنداري که آنها بهم چسبیده و بهم پیوسته بودند و از همدیگر جدا شدند ؟ا

در پاسخ گفت آري،

هـر دو بسـته بودنـد، مـی     -جـلَّ و عـزَّ  –امام باقر (ع) فرمـود از پروردگـارت آمـرزش بخـواه زیـرا قـول خـدا        

مـین بسـته بـود و دانـه نمـی رویانیـد و نمـی پروریـد و         فرماید آسمان بسته بـود و بـاران فـرود نمـی باریـد و ز     

خلـق را آفریـد و از هـر جانـداري در آن پراکنـد، آسـمان بـه بـاران گشـوده شـد           -تبارك و تعالی–چون خدا 

و زمین به رویانیدن گیاه باز شد،

آن شامی گفت من گواهم که تو پیغمبر زاده اي و دانش تو از دانش پیمبرانست.

قـال  -علیـه السـالم  –یاشی : [ عن سیف بن عمیرة ]، عن شـیخ مـن أصـحابنا، عـن أبـی عبـداهللا       فی تفسیر الع.3

مـنَ یمنَعـک مـا :لَـه فَقَـالَ الشَّـیخُ وصـفه لـه   لی وجع و أنـا أشـرب لـه النّبیـذ . و    : کنّا عنده. فسأله شیخ فقال :

اءيالْملَالَّذعجاللَّهنْهکُلَّمشَیءیال!؟ [قال: ] حقُنافو272ی (الحدیث ).ی

.96،ص 54؛بحار األنوار، ج 94،ص8.کافی،ج 271



عیاشی بسندش از یکی از بزرگان اصحاب ما [گوید] که :

نزد امام ششم علیـه السـالم بـودیم و پیرمـردي بـه او گفـت : مـن دردي دارم و بـرایش مـی خرمـا ، مینوشـم و            

زنــده را از آن ســاخته ؟ :چــه مـانعی داري از آب کــه خــدایش هـر  آن را بـراي آن حضــرت وصـف کــرد. فرمود  

گفت به من سازگار نیست، (حدیث ادامه دارد).

چهارم : حرکت جوهري 

اشاره دارند ، چنین می نویسد: 273ایشان در بیان آیاتی که در جوهر

ـ  إحداث م  [ الجواهر الطَّبیعیه دتجد] فقولک هذاـ  ذه ل بـه حکـیم، کـذب و ظُلـم فـأول حکـیمٍ قـال فـی        ب لَـم یقُ

مـرَّ تَمـرُّ هـى وجامـدةً تحْسـبهَا الجِبـالَ تَـرَى وکتابه العزیز هو اهللا سبحانَه و هـو أصـدق الحکمـاء حیـث قـال (     

275-274)؛ السحابِ

اینکه گویی: این مذهب تازه اي اسـت کـه هـیچ حکیمـی قائـل بـدان نیسـت، دروغ و سـتم اسـت؛چون نخسـتین           

را بیــان داشــته، خداونــد متعــال اســت و او راســتگوترین حکماســت کــه  حکیمــی کــه در کتــاب عزیــزش ایــن 

.»کوه ها را می بینی،و آنها را ساکن و جامد می پنداري، درحالی که مانند ابر در حرکتند«: فرمود

.266،ص 59؛ بحار األنوار، ج264، ص 2.تفسیر العیاشی ، ج272
.مشهور بین فالسفه است که از بین مقوالت ده گانه  چهار مقوله متجدد الوجودند یعنی حرکت در چهار مقوله جریان دارد: کم، کیف، وضع و 273

تحقیق کردیم و براي ما محقق شد که پنج مقوله موضوع حرکت اند و عالوه بر مقوالت عرضی مزبور، در متن جوهر حرکت اَین؛مالصدرا گوید ما 
و است و طبایع مادي و نفوس متعلق به طبایع بدنی همه بالذات و در ذات خود تجدداند و تمام هویات جسمانیه اعم از بسایط و مرکبات، صور 

ع آنها دائماً در تجددند و حادث اند به حدوث زمانی و ذاتی و در عین د و صفات و لوازم آنها نیز به تبه در تجددانمواد، فلکیات وعنصریات هم
تا 393،ص 2؛ االسفار االربعه، ج199فرهنگ اصطالحات فلسفی مالصدرا، ص «حال ماهیات و تشخص اشیاء با وجود تعاقب صور منحفظ  است 

396«  .
.88) آیه ي 27.سوره ي نمل (274
.109،ص 3.األسفار األربعه،ج275



نقد  

بـا  276-کـه از آیـه ي قبـل اسـتفاده مـی شـود      –این آیه ي شریفه با صرف نظر از ارتباط آن بـا مسـئله ي معـاد    

) تناسـب بـا حرکـت در مکـان (حرکـت در اَیـن) دارد       السـحابِ مـرَّ تَمـرُّ هـى وتوجه به تشبیه به حرکت ابرها (

277نه حرکت در جوهر.

و البته، به دیگر آیات در این بحث از همین قبیل می باشد.

خیـزد، چـه مقـدار    بدین ترتیب، می توان دریافت کـه توجـه بـه آمـوزه هـایی کـه از تخـیالت شخصـی بـر مـی           

278خطرناك است و سببِ افتادن انسان در ورطه ي هالکت و تفسیر به رأي می باشد.

276).ومونفَخُیورِفىِیالصنفَفَزِعفىِماتاومالسنوضِفىِمنإِلَّاالْأَرمشَاءاللَّهکلُوهرِینأَتَواخ؛ و ( به خاطر آورید ) روزي را که در د(
دمیده می شود،و تمام کسانی که در آسمانها و زمین هستند در وحشت فرو می روند،جز کسانی که خدا خواسته؛ همگی با خضوع در »صور«

). 87پیشگاه او حاضر می شوند(سوره ي نمل آیه ي 
،ص 15)، که البته در تفسیر نمونه،ج402،ص 15را با معناي آیه، متناسب تر می دانند ( المیزان،ج»حرکت در جوهر«.عالمه طباطبائی، احتمال277
؛ این احتمال نقد شده است.570
.مناسب است در این باره بیانی از مرجع عالی قدر آیت اهللا مکارم شیرازي ذکر شود:278

ط لغت آن تفسیر اگر بنا باشد هر کس مطابق سلیقه و فکر خود مطلبی بیندیشد سپس الفاظ قرآن و سنت را بدون در نظر گرفتن قواعد ادبی و ضواب
کند، هرج و مرج شدیدي در فهم معانی آیات قرآن و سنت واقع می شود، و دراین موقع آیات و کلماتی که می باید رهبري فکري انسانها را به

اخالقی خواهد ، پشتیبان انحرافات فکري و ددست گیرد عمال به صورت پیرو و وابسته و تابع در می آید و به جاي اینکه روشن گر جامعه ها گرد
شد و به جاي اینکه عامل وحدت شود،  وسیله اي براي نفاق و پراکندگی می گردد... یک مطالعه ي اجمالی در کتاب هاي فرقه ضاله[بهائیت] و

می سازد که جمعی از متصوفه و ماتریالیست هایی که در زیر نقاب مذهب سعی دارند اهداف مادي خود را پیاده کنند، ما را با این حقیقت آشنا 
چگونه تفسیر به رأي دستاویزي  براي همه آنها شده است ... .

عقاید کسانی که با کتب صوفیه آشنا هستند، به خوبی می دانند که مسئله تفسیر به رأي در میان آنها یکی از شایع ترین کارهاست و اصوال توجیه 
زادي بی حسابی براي خود در تفسیر معانی الفاظ قائل اند و بسیاري از الفاظ را متصوفه بدون استمداد از تفسیر به رأي امکان پذیر نیست، آن آ

در بدون هیچ قرینه اي بر معناي مجازي یا کنایی حمل می کنند و گاهی آنچنان این کنایات و مجازات از مفهوم لفظ دور است که انسان را غرق 
د مطابق میل و ذوق خود مفاهیم اسالمی را تعبیر و تفسیر کنند هر چند این تفسیرها با تعجب می کند، و به این ترتیب هر یک از فرق آنها می توانن

هم ضد ونقیض باشد... .
محی الدین عربی که از معاریف صوفیه است در کتاب فصوص الحکم در فص هارونی چنین می گوید : ((فکان عتب موسی اخاه هارون لما وقع فی 

من یري الحق فی کل شیء بل یراه عین کل شیء؛ اعتراض و سرزنش موسی نسبت به برادرش هارون این بود که انکاره و عدم اتساعه فان العارف 



پایان کالم 

در پایان یادآور می شـوم کـه مـوارد قابـل نقـد در کتـاب صـراط مسـتقیم فـراوان اسـت، امـا بـه همـین مقـدار               

کـه زبـان حـال مـا نیـز مـی       –بسنده می کـنم . در اینجـا توجـه مولـف کتـاب و هـم فکـرانش را بـه نصـیحتی          

از عالم ربـانی، جـامع معقـول و منقـول، معلّـم اخـالق مرحـوم آیـت اهللا میـرزا جـواد تهرانـی جلـب مـی              -باشد

نمایم:

ـ      از دانشمندان محترم هم امید و انتظـار مـی رود کـه میـدان      رض بـراي  فکـر و بحـث را بـر روي اَشـخاص بـی غ

را رهبـري نمـوده و مشـکالت او را بـر طـرف کـرده و بـه بحـث         همیشه بازگذارند، و حتّـی ماننـد مؤلـف قاصـر     

تشویق فرمایند. 

و هرگز بحث کنندگان را به جرم اینکـه در مطالـب عقلـی از کلمـات بزرگـان تبعیـت و تقلیـد نمـی کننـد یـا بـه            

معارضـه و مبـارزه بـا بزرگـان و قصـد اهانـت بـه آنـان دارنـد، بـا           مجرد توهم اینکه در این عدم تبعیـت غـرض   

ــت   نســ ــم و حکوم ــد و صــحنه ي عل ــده ، نکوبن ــارات زنن ــتهزاء و عب ــی ســوادي و قصــور و اس فلســفه و بت ب

279مطالبی عقلی را عمالً صحنه ي اختناق و حکومت زور معرفی نفرمایند (إن شاءاهللا تعالی ).

بلکه عین همه چیز ببیندچرا با پرستش گوساله مخالفت کرد و روح او وسعت این امر را نداشت زیرا عارف کسی است که حق را در همه چیز ببیند
د که:اعتراض موسی به سامري نیزبه خاطر این بود که خدا را منحصر در صورت گوساله کرده بود و گرنه اگر !! و به دنبال این سخن اضافه می کن

پرستش گوساله به عنوان جزئی از کل جهان آفرینش باشد روي عقیده ي وحدت وجود که اعتقاد بسیاري از متصوفه است مانعی ندارد(تفسیربه 
).27-20،26رأي،ص

.185چه می گویند ؟،ص .عارف و صوفی 279



اشارات جلیه

نقد بر مقاله ي

»معاد جسمانی در کتاب و سنت و حکمت متعالیه«

1387سال ششم، بهار 17نامه ي جستار مندرج در فصل 

به کوشش:

قدرت اهللا رمضانی



مقدمه

معــاد جســمانی در «مقالــه اي بــا عنــوان 281)87، ســال ششــم، بهــار 17(شــماره ي 280در فصــل نامــه جســتار

به قلم محمد حسن وکیلی آمده است.» کتاب و سنت و در حکمت متعالیه

حکمـت متعالیـه دفـاع کنـد. از ایـن رو پـیش فـرض هـایی را مسـلم مـی           نویسنده در این مقاله مـی خواهـد از  

گیرد و آیات قرآن را بر آن حمل می کند.

اساس این نوشتار، بر یک برداشت نادرست استوار است و سراسر آن، براي رد آن می باشد.

قیامـت، حرکـت   نویسنده می پندارد که قائالن به معاد جسـمانی بـر ایـن باورنـد کـه حرکـت انسـان از مـرگ تـا         

رفت و برگشـتی اسـت (نـه حرکـت بـه سـوي خـدا) و قیامـت، بازگشـت دوبـاره بـه دنیـا اسـت. تمـام تـالش                

نویسنده این است که اثبات نماید حرکت انسان از مرگ تا قیامت، حرکتی یک طرفه و به سوي خداست.

دو طرفـی! بلکـه نـزاع    در حالی که نزاع بر سر این نیست که حرکـت از مـرگ تـا قیامـت یـک طرفـی اسـت یـا         

بر سر این است که بدن اخـروي از کجـا آمـده اسـت؟ آیـا بـدن، از دنیـا بـه آخـرت منتقـل مـی شـود؟ یـا بـدن               

اخروي، از سنخ عالم آخرت و ساخته و پرداخته نفس می باشد؟

نویسنده با قضاوت نادرست و بدور از تحقیق، پنـدار فـوق را بـه کسـانی (بـدون ذکـر منبـع) نسـبت مـی دهـد و          

ایشان را به باد انتقاد می گیرد.

ـ            لبی انویسنده با بیان هشت مقدمه، مطالب مد نظر خـود را تبیـین مـی کنـد. مـا نیـز در ایـن نوشـتار بـا بیـان مط

به وارسی و نقد آنها می پردازیم.

فرهنگی، نشریه ي داخلی دانش پژوهان و اعضاي حلقه هاي علمی معاونت آموزش دفتر تبلیغات اسالمی خراسان این فصل نامه علمی-280
رضوي است.

ثبت گردیده 17ي درج شده است اما در تمام صفحات داخل فصل نامه، شماره 18الزم به ذکر است که روي جلد این فصل نامه، شماره ي -281
ذکر کرده ایم.17است. از این رو ما نیز در ذکر مأخذ، شماره ي 



مطلب اول (نقد مقدمه ي اول و دوم نویسنده)

اول، می گوید که دیـدگاه عـده اي در مـورد معـاد ایـن اسـت کـه ثـواب و عقـاب و بهشـت و           نویسنده در مقدمه

دوزخ، همگی در همین عالم ماده است. اما مأخـذي ذکـر نمـی کنـد تـا معلـوم شـود چـه گفتـاري او را بـه ایـن            

؛ مـی شـود  282توهم واداشته است! و در مقدمـه دوم مرتکـب نـوعی مغالطـه بـه نـام مغالطـه ي اشـتراك در لفـظ         

زیرا می گوید:

تمام متکلمین و حکماي متألـه، معـاد جسـمانی بـه ایـن معنـا [وجـود جسـم در آخـرت و وجـود           

283لذات و آالم محسوسه جسمیه در بهشت و دوزخ] را پذیرفته و بر آن اصرار دارند.

نقد

فـی  نویسنده مـی خواهـد نشـان دهـد نـزاع بـین متکلمـان و برخـی حکمـا، نـزاع لفظـی اسـت و در معنـا اختال             

ندارند. در حالی که اخـتالف عمـده در همـین نقطـه اسـت کـه آیـا در آخـرت، جسـم و لـذات و آالم جسـمانی            

هست یا نه؟ بر فرض که باشد، بدن اخروي از کجا آمده اسـت؟ آیـا از عـالم دنیـا بـه عـالم آخـرت منتقـل شـده          

است؟ یا در همان عالم آخرت، توسط نفس ایجاد خواهد شد؟

انـد کـه معـاد فقـط روحـانی اسـت. در آخـرت خبـري از جسـم، لـذات و آالم جسـمانی            جمهور فالسـفه قائـل   

نخواهد بود.

در شرح منظومه می خوانیم:

المجِعادسمانیفمن قائـلٍ و روحانی ، ـ فَبالجسـمانی فقـط، و مـن قائـل    وحـانی بالرُّط، و مـن قائـلٍ  قَ

بین یدیه و ال من خلفه.منأتیه الباطل ُذي ال یالَّبهما جمیعاً و هو الحقُّ

.45مغالطات: -282
.29)، 17فصل نامه جستار (-283



و األواهلِرِأکثَل مذهبر... .الظّاه

ـ جانی مذهبو الثّ ۀالسـفَ ور الفَمه ـ البـدن کـائنٌ  علـی أنَّ بنـاء ـ فاسـد کـائنٍ لُّو کُ مـا هـو   اقی إنَّو الب

284ۀ؛وحانیالرُّةذَّما هی اللَّة إنَّذَّاللَّ، و أنَّهسدجوح فقط، و إنسانیۀ اإلنسان بروحه ال بِالرُّ

معاد جسمانی و روحانی اسـت، برخـی معـاد را فقـط جسـمانی و گروهـی آن را فقـط روحـانی مـی          

داننـد و بعضـی از اهـل فـن قائـل بـه هـر دو مـی باشـند و حـق ـ کـه بـاطلی از پـیش و پـس بـه                 

سراغش نیاید ـ همین است. قول اول عقیده ي اهل ظاهر است... .

فالسفه است بنابر اینکـه بـدن حـادث اسـت و هـر حـادثی از بـین رفتنـی اسـت          د همه قَعتَقول دوم م

و تنها روح باقی خواهد بـود، و انسـانیت انسـان بـه روح اوسـت نـه جسـمش، و لـذت صـرفا لـذت           

روحانی است.

در اسفار می خوانیم:

لذّاتاآلخرة و آالمه    ا لیست مـن مقولـۀ لـذّات الـدـ نیا و آالم تهـا إب ا ... فإنََّه هاجـاتفس بـذاتها و  لـنَّ ل

285ا.هالا و أفعهوازملَبِ

ــیبــو تَقَقَّــحتَفَ کَن جمیــع مــا ذَن مرنــاهالجنَّــأنَّو نقلنــاهــه عبــارةٌۀ الجســمانیــعــن الصۀ ور اإلدراکی

286فس؛القائمۀ بالنَّ

لذت ها و رنج هاي اخـروي از قبیـل لـذت هـا و رنـج هـاي دنیـوي نیسـت... زیـرا لـذات اخـروي            

است.رسندخُشادمانی هاي روحانی است که نفس به خود و لوازم و افعالش 

.277: 5شرح منظومه -284
.212:9األسفار األربعه -285
.342:9األسفار األربعه -286



از آنچه گفتیم و نقل نمودیم روشـن شـد کـه بهشـت جسـمانی عبـارت از صـور ادراکـی ـ کـه قـائم            

به نفس است ـ می باشد.

سفه ـ که قائل به معاد جسمانی اند ـ بدن آن عالم را صورت مثالی می دانند.برخی از فال

در شرح منظومه می خوانیم:

ــالقــائلین بالمإنَّ عــلَســمانی إختَالجِاد ــوا فــی أنَّفُ البــد ن األخــروي هــل هــو ع نصأو مثــالري... و ی ،

ـ  من القَـو علی کلٍّ لین هـل هعـینُ و  ـ نیوي أو البـدن الـد ـ همثلُ ـ ینمـن الع لٌّ، و کُ یـ ۀ و الم ۀ هـل هـو   ثلی

خاطیط أم ال؟... .و األشکال و التَّن االعضاءواحد ملٍّباعتبار کُ

ۀ عــن رفۀ العریــالصــرِوقــۀ بهــذه الصــعلَّتَ...مصــرفۀ...و االرواحورۀ فهــی صــاالخرویــورةُا الصــو أمــ

287ة...؛الماد

جسمانی در اینکه بدن اخـروي عنصـري یـا مثـالی اسـت اخـتالف کـرده انـد، و بنـابر          قائلین به معاد 

عتبـار  یـا مثلیـت آیـا بـه ا    دنیوي اسـت یـا ماننـد آن؟ و عینیـت     هر دو قول آیا بدن اخروي عین بدن

است یا نه؟هر یک از اعضا و اشکال و خطوط

یــن صــورت هــاي امــا صــورت هــاي اخــروي، صــورت هــاي محــض انــد...و ارواح... متعلــق بــه ا

عاري از ماده می باشند.

صدرا قائل به بدن مثالی است که توسـط نفـس در آخـرت انشـا مـی شـود. بـه نظـر وي انتقـال ذرات خـاك بـه            

شکل بدن از دنیا به آخرت محال اسـت. عینیتـی کـه او بـین بـدن دنیـوي و بـدن اخـروي قائـل اسـت، فقـط در            

در آینه پدید می آید.صورت است و بس؛ مانند صورت مرآتی که از اشیا

در اسفار می خوانیم:

.279-5:278شرح منظومه -287



ــ...و أ ــدانُم ــۀ...فهی لَاألُا االب ــخروی یســواد ــک النُّت م ــباح فُلتل ــی أش ــل ه ــب ظلِّوس...ب ــۀ و قوال ی

فُمن تلک النُّۀ...إذا هی حاصلۀٌمثالیوس... و وجودهمنها وج288ل؛من ذي الظِّلِّالظِّود

مواد نفـوس اخـروي نیسـتند... بلکـه سـایه هـا و قالـب هـاي مثـالی انـد...           ...اما بدن هاي اخروي...

که از نفوس اخروي پدید آمده اند... و وجـود آنهـا نسـبت بـه نفـوس ماننـد وجـود سـایه نسـبت بـه           

صاحب سایه است.

ــلــت: النُّفــإن قُ صــالقُوص علــی أنَّۀٌۀ دالََََََّــرآنیــالبــدن األخــروي ل ــإنســان هــو بِلِّکُ عینهــذا البــدن ه

نیاوي له! قلنا: نعم، و لکن من حیثُالدورة ال من حیثُالص289؛ةالماد

اگر بگویی: نصوص قرآنی بر این داللت دارد کـه بـدن اخـروي هـر انسـان عـین همـین بـدن دنیـوي          

اوست! می گوییم: بله، لیکن از حیث صورت نه از حیث ماده.

ـ هـا و ودجۀ لیست واألخرویألبدانُأ اً...بل تلـک األبـدان لـوازم تلـک النُّ     جـ وداً إسـتعدادی ـ فُ وم زُوس کلُ

290؛منهینشأشبحاً مثالیاًیلزمفارقٍمنفسانیجوهرٍلُّل... فکُل لذي الظِّالظِّ

وجود بدن هـاي اخـروي اسـتعدادي نیسـت...بلکه آن بـدن هـا، بسـان سـایه بـراي صـاحب سـایه،            

مفـارقی مـالزم شـبحی مثـالی اسـت کـه از نفـس پدیـد آمـده          لوازم نفوس اخروي اند...پس هر نفس 

است.

.9:19األسفار األربعه:-288
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در جاي دیگر می نویسد:

فُۀ عین النُّفاألبدان األخرویوس بخالف هذۀ؛هنیوی291األبدان الد

بدن هاي اخروي، بر خالف بدن هاي دنیوي، عین نفوس اند.  

اسـت ـ را بـراي همـه انسـان هـا در       مالصدرا حتـی همـان جسـم اخـروي را ـ کـه بـه بـاور او صـورت مثـالی           
آخــرت قائــل نیســت، بلکــه آن را مخــتص گروهــی مــی دانــد، و بــراي گروهــی از انســان هــاي کامــل، هــیچ   

جسمی قائل نیست و آنان را مجرد می داند.

در اسفار می خوانیم:

292آخرین؛و التجسم لقومٍفالتجرّد لقومٍ

پس گروهی مجرد و عده اي جسمانی خواهند بود.

حالی کـه بـه عقیـده ي متکلمـین آنچـه از قـرآن و روایـات اسـتفاده مـی شـود ایـن اسـت کـه بـدن مـادي                در 
د نــه اینکـه ســاخته و پرداختــه  عنصـري بــا تغییراتـی در عــوارض او در قیامـت محشــور و برانگیختـه مــی شـو     

صورت باشد.ونفس 

نـه اینکـه عـده اي را مجـرد     نصوص وحیانی همه ي انسان هـا را در حشـر بـا روح و بـدن، یکسـان مـی دانـد،       
   جسـمانی نیسـت، ایـن جهـت اسـت؛ نـه عـدم آشـنایی         بداند. علت اینکه عده اي گفته اند معـاد صـدرایی، معـاد

ماده در فلسفه و حمل آن بر معناي عامیانه!با اصطالحِ

عـاد  بنـابراین، صـرف اینکـه متکلمـین و برخـی از فالسـفه ـ نـه همـه آنهـا کـه نویسـنده ادعـا کـرده اسـت ـ م                
جسمانی را پذیرفته انـد، نمـی رسـاند کـه همگـان یـک معنـا را اراده کـرده باشـند، بلکـه ایـن در حـد اشـتراك              

لفظی است (وجود جسم از آخرت) اما هر کدام معنایی را اراده کرده است!
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مطلب دوم (نقد مقدمه ي سوم نویسنده)

نویسنده در مقدمه سوم می نگارد:

جـز دیـدگاه سـوم [معـاد جسـمانی، بـه معنـاي اینکـه روح بـه عـالم           عامه ي مردم از معاد، تصوري
ماده باز می گردد و به ابدان دنیـوي تعلـق مـی گیـرد...] ندارنـد و شـاید تـوان تصـوري جـز ایـن را           
نداشته باشند. برداشت عـده اي از کفـار و مخـالفین نیـز از معـاد همـین بـوده اسـت و از ایـن رو آن          

293را انکار می کرده اند...

نقد

نـد، در  دخیـالی او( یعنـی تناسـخ) بو   معـاد اشتباه نویسنده در این مقدمه این اسـت کـه مـی پنـدارد کفـار، منکـرِ      
معادي بودند که انبیا وعده اش را داده اند.حالی که کفار، منکرِ

ــدنِ  ــا مــی گوینــد: ذرات ب ــانی، انبی ــر اســاس نصــوص وحی انســان بعــد از پوســیدگی و تفــرق، در آســتانه ي  ب
مت دوباره جمع می شود و بـدن اخـروي را تشـکیل مـی دهـد تـا روح دوبـاره بـه آن تعلـق گیـرد و زنـدگی            قیا

جاوید را در سرایی دیگر شروع کند.

کفار این را انکار می کردند، نه تناسخ و بازگشـت مجـدد روح بـه بـدن در همـین دنیـا را! قـرآن کـریم همـان را          
که کفار انکار می کردند، اثبات می کند.

عـالم مـاده (تناسـخ) بودنـد، پـس چـرا قـرآن همـان را ـ          نویسنده) منکـر بازگشـت روح بـه    گر کفار (به گمانا
که کفار انکارش می کنند ـ اثبات مـی کنـد؟ چـرا نمـی گویـد ایـن معـادي کـه شـما انکـارش مـی کنیـد (یعنـی               

294تناسخ) شدنی نیست؟

در تفسیر برهان می خوانیم:

.30) ص 17فصل نامه جستار (-293
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ـ أن نفراً من قریش إعترضُ بـی بـن خلـف، و الولیـد بـن      بـن ربیعـۀ، و اُ  تبـۀُ هللا (ص) مـنهم، ع ول اوا رس
ه فی یده، ثم نفخه، و قال:بی بن خلف بعظم رمیم، ففتَّالمغیرة، و العاص بن سعید، فمشی إلیه اُ

و ضـرب لنـا مـثالً و نسـی خلقـه قـال       «حیی هذا بعـد مـا تـري؟! فـأنزل اهللا تعـالی:      زعم أن ربک یأت
296ـ 295؛»علیمو هو بکل خلقٍهی رمیم قل یحییها الّذي أنشاها اول مرّةٍمن یحی العظام و

گروهی از قریش از جمله عتبه بن ربیعه، ابـی بـن خلـف، ولیـد بـن مغیـره و عـاص بـن سـعید بـه           
بــی بــن خلــف اســتخوان پوســیده را نــزد ایشــان آورد و بــا رســول خــدا (ص) اعتــراض کردنــد. اُ

ا فـوت کـرد و گفـت: آیـا گمـان مـی کنـی پروردگـارت بعـد از          دست پودر کرد، آنگـاه ذرات آن ر 
چـه کسـی ایـن اسـتخوان     «اینکه می بینی، این را زنده خواهـد کـرد؟ پـس خـداي تعـالی فرمـود:       

ها را که چنین پوسیده است زندگی مـی بخشـد؟ بگـو: همـان کسـی کـه نخسـتین بـار آن را پدیـد          
»آورد و اوست که به هر [گونه] آفرینشی داناست.

مه طباطبایی می گوید:عال

 ا کان إسـتبعادـنْ « المشـرکین فـی قـولهم:   و لمـیِ محی ظـامالْعو ـیمـی هراجعـاً إلـی خلـق    297»مر
298ه ـ بإثبات إمکان خلق مثلهم؛بحانَفس) أجاب ـ سالبدن الجدید (دون النَّ

بـدنی جدیـد   چون استبعاد مشرکین از زنـده شـدن اسـتخوان هـاي پوسـیده بـه اسـتبعاد از خلقـت         
برمی گردد (نـه اسـتبعاد از نفـس و روحـی جدیـد) بـه همـین جهـت خـداي سـبحان در پاسـخ از            

آن استبعاد، امکان خلقت مثل آنان را اثبات کرد.

مطلب سوم (نقد مقدمه ي چهارم نویسنده)

نویسنده در مقدمه چهارم می نویسد:

.79- 78) آیات 36سوره ي یس (-295
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شـکل [بازگشـت روح بـه بـدن در     تنها نزاع در این است که آیا همـه ي نفـوس انسـانی بـه همـین      
299همین دنیا] در آخرت زنده می شود یا نه؟

نقد

انتقـال مـی یابـد تـا روح بـدان      اصلی ـ چنانچه گذشت ـ در این است که آیا بـدن دنیـوي بـه عـالم آخـرت      نزاعِ
ق گیرد؟ یا اینکه بدن از دنیا به آخـرت منتقـل نمـی یابـد، بلکـه در آخـرت توسـط نفـس ایجـاد مـی شـود؟            تعل

اخروي بـدنی از خـاك برخاسـته و عنصـري اسـت؟ یـا صـورتی مثـالی؟ بنـابراین ایـن نویسـنده محـل             آیا بدنِ
نزاع را متوجه نشده است.

مطلب چهارم (نقد مقدمه ي پنجم نویسنده)

نویسنده در این مقدمه ي پنجم می نگارد:                                    

ایـن باورنـد و اصـرار دارنـد کـه راه شـناخت جزئیـات معـاد،         حکماي متأله نیز ماننـد دیگـران بـر   
مدارك وحیانی است و عقل بـه تنهـایی راهـی بـدان نـدارد. از ایـن رو، اصـرار دارنـد کـه آیـات و           

300روایات نظریه ي ایشان را تأیید می کند.

نقد

         الً: درست است کـه حکمـاي متألـه در ظـاهر بـاور دارنـد کـه راه شـناخت جزئیـاتمـدارك وحیـانی   معـاد،  او
است و عقل به تنهایی بدان راه ندارد؛ اما عمالً عقل غیر قطعـی را بـر مـدارك وحیـانی مقـدم مـی کننـد. بـه ایـن          
بیان که قبل از همه چیز، ساختار ذهنی خـود را بـر اسـاس افکـار بشـري طراحـی مـی کننـد و فرضـیه هـایی را           

مـی رونـد و مـی کوشـند مـدارك وحیـانی را بـر        می پذیرد، سپس با همان فرضیه ها به سـراغ مـدارك وحیـانی    
آن حمل کنند. از این روست که می بینـیم در بـین مـدارك وحیـانی  بـه مـوارد متشـابه اسـتناد مـی کننـد؛ یعنـی            
مواردي که قابل توجیه بر فرضیه آنها باشـد. حتـی گـاهی بـراي توجیـه کـالم خـود بـه روایـات ضـعیف اسـتناد            

صوص قرار می گیرند دست به تأویل می زنند.می کنند، و آن گاه که در برابر ن

.31ص )،17فصل نامه جستار (-299
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اگر در کتابی جمله اي از فردي نـامعلوم ببیننـد کـه موافـق آراي بیشـتر اسـت، مـی پذیرنـد امـا روایـت صـحیح            
السند از امامان معصوم (ع) ـ که مخالف آراي ایشان باشد ـ را نمی نگرند.

ب خلــود در عــذاب، بــا اینکــه آیــات و روایــات در ایــن مــورد، نمونــه هــاي فراوانــی وجــود دارد؛ مــثالً در بــا
صراحت در خلود دارد، اما چـون برخـی مبـانی بـا آن تنـافی دارد، همـه را نادیـده مـی گیرنـد یـا توجیـه مـی             
کنند، در عوض براي اثبـات مبـانی خـود بـه روایـات ضـعیف و جعلـی تمسـک مـی ورزنـد؛ مـثال بـراي انکـار              

که به چند نمونه اشاره می شود:خلود در عذاب، به روایاتی تمسک شده است 

301؛مثلهو لن یغضب بعدهمثلهلم یغضب قبلهإن اهللا قد غصب الیوم غضباً

خدا امروز غصبی کرد که قبل و بعد آن چنان غصبی نکرد و نمی کند.

ابن عربی می گوید:

و هذا من أرجی حدیثعتَی302د علیه؛م

که بر آن تکیه می شود.و این از امیدوار کننده ترین احادیثی است

سپس می گوید:

وردفی الصحیح و یلُدخـ ه ـ ۀ إذ لـم یکُ م الجنَّ ـ وا مـن أهـل النّـارِ   ونُ ـ الَّ هـا و لـم یبـق فـی     م أهلُذین ه
303ها؛ها الّذین هم أهلُالنّار إال أهلُ

در روایت صـحیح آمـده اسـت کـه خداونـد بعضـی (از دوزخیـان) را وارد بهشـت مـی کنـد چـون            
نیستند، و در دوزخ جز اهل آتش باقی نمی مانند.اهل آتش

این روایت ساختگی، ذیلی دارد کـه ابـن عربـی آن را نیـاورده، امـا حمیـدي در جمـع بـین الصـحیحین (حـدیث           
) از مسند ابو هریره کامل آن را نقل کرده است.221

.24:3فتوحات -301
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متن روایت چنین است:

ـ یسـألُ ون آدم و هـم یـأتُ  فی صفۀ حـال الخلـق یـوم القیامـۀ و أنَّ     ون إلـیهم، فیـأتُ  فاعۀ فیعتـذر ونه الشَّ
لُإبراهیم فیقو ـ ون، یا إبراهیم أنت نبـی مـن أهـل األرض إشـفع لنـا إلـی ربـک أال تـري        هاهللا و خلیلُ

إلی ما نحن فیه؟

مثلـه و  ب بعـده مثلـه و ال یغضـ  لـم یغضـب قبلـه   الیـوم غضـباً  بضبی قد غَم إبراهیم: إنّ رلهولُفیقُ
304ي؛بوا إلی غیرِ، نفسی، نفسی، إذهکذبت ثالث کذباتی کنتإنّ

حال خلق در قیامت چنـین اسـت کـه نـزد آدم (ع) آینـد و درخواسـت شـفاعت کننـد امـا آدم (ع)          
از ایشان عذر خواهی کند، پس نـزد نـوح (ع) رونـد امـا او نیـز عـذر آورد، پـس نـزد ابـراهیم (ع)          

یـامبر خـدا و خلیـل اویـی، نـزد پروردگـارت بـراي مـا         آیند و گویند: اي ابراهیم، از اهل زمین تو پ
شفاعت کن! آیا تا به حال ما را نمی نگري؟

ــد از     ــل و بعـ ــه قبـ ــرد کـ ــبی کـ ــروز غضـ ــارم امـ ــد: پروردگـ ــان گویـ ــه ایشـ ــراهیم (ع) بـ ابـ
آن چنان غضبی نکـرد و نمـی کنـد. و مـن سـه دروغ گفتـه ام. خـودم نیازمنـد شـفاعتم! نـزد غیـر            

من روید.

جعلی، به حضرت ابراهیم (ع) ـ که از پیامبران اولوالعزم ـ نسبت دروغ داده شده است.در این روایت 

عبدالمحمود می گوید:

فکیف استجازوا أن یصححوا عم األنبیاء ما یکذبحابۀ؟ونه عن بعض الص

305ضهم الهائل و اختالفهم الباطل؛هذا من تناقُإنَّ

بیـا چیـزي را صـحیح بداننـد کـه دربـاره ي بعضـی از        چگونه به خـود اجـازه داده انـد در مـورد ان    
صاحبه درست نمی دانند؟

.154-153؛ نهج البالغه الحق: 361:2الطزائف -304
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یقیناً این تناقض گویی وحشتناك و اختالف باطل ایشان است.

306ون فیها بالنّار؛ببعض أهل النّار یتالعإنَّ

بعضی از اهل دوزخ در آن، با آتش بازي می کنند.

نشده است.این حدیث جعلی و ساختگی است و سندي برایش ذکر 

ینب307م؛فی قعر جهنَّالجرجیرُت

در اعماق دوزخ گیاه جرجیر خواهد رویید.

این روایت، به این مضـمون، سـاختگی اسـت و مـدرکی ـ جـز قـول بعضـی اهـل کشـف ـ بـراي آن ذکـر نشـده               
است.

بنابر این استناد به این خبر جعلی، براي اثبات انقطاع عذاب کاري از سر نادانی است.

نقل می کند که ایشان فرمود:308امام رضا (ع)خادم 

ـ  ما أحمق بعض النّاس یقولون إنّه ینبت وقودهـا النّـاس   «م.و اهللا عـزّو جـلّ یقـول    فـی جهـنَّ  فـی واد
310؟؛قلُالبفکیف تنبت309»و الحجارة

چه نادان اند کسانی که می گویند در دوزخ آن گیـاه (جرجیـر) مـی رویـد در حـالی کـه خـدا مـی         
فرماید:

مردم (گنه کار) و سنگ ها [بت ها] است.ي هیزم آن، بدن ها

.664شرح فصوص (قیصري): -306
.362و 349:9األسفار األربعه -307
احتمال داده شده که این شخص 1288: 19آمده، و در معجم رجال الحدیث » موفق مولی ابی الحسن (ع)«این شخص در سند حدیث به نام -308

همان موفق که به خادم الرضا(ع) معروف باشد.
.6) آیه ي 66و وسوره ي تحریم (24) 2سوره ي بقره (-309
).(باب الجرجیر368: 6کافی -310



پس چگونه گیاه (جرجیر) در آن می روید؟

311احمین؛الرّو ارحممن یشفع هآخرُ

م الراحمین است.رین کسی که شفاعت می کند خداي ارحآخ

مالصدرا گوید:

312احمین؛أرحم الرّومن یشفع هو جاء فی الحدیث: آخرُ

است: آخرین شفیع خداي ارحم الراحمین است.در حدیث آمده

این آقایان به این اخبار ضعیف ـ که موافـق مبنـاي ایشـان اسـت ـ تمسـک کـرده انـد، امـا روایـات صـحیحه را             
گویا اصالً ندیده اند.

مران می گوید به امام صادق (ع) گفتم:ح

313ود؛لُأبوابها فقال ال و اهللا إنّه الخُإنّه بلغنا أنّه یأتی علی جهنّم حین یصطفقُ

به ما خبر رسید زمـانی بـر جهـنم مـی رسـد کـه درهـایش بسـته شـود [کنایـه از تعطیـل شـدن و             
خلـود [و جـاودانگی عـذاب]    امـام (ع) فرمـود: نـه بـه خـدا،آن هنگـام زمـان        انقطاع عذاب اسـت]  

است!

عالمه طباطبایی در باب خلود می گوید:

ـ اب و الخُمسأله انقطاع العـذ  النّظـر العقلـی و مـن    ود ممـا اختلـف فیـه أنظـار البـاحثین مـن حیـثُ       لُ
جهۀ الظّواهر اللّفظیۀ.

.362:9، اسفار االربعه 664شرح فصوص (قیصري): -311
. (مالصدرا به پیروي از ابن عربی، لین روایت را در رد خلود در عذاب آورده است و مدعی شده 353:9؛ اسفار االربعه 319شواهد الربوبیه: -312

که هیچ کس دائم در عذاب نخواهد بود.) 
.3) حدیث 26(باب 348:8بخاراالنوار ، 265) حدیث 18(باب 98الزهد: -313



ـ مکن أن یقـال: أمـا مـن وجهـه الظّـواهر، فکتـاب نـص فـی الخُ        و الّذي ی ـ لُ نّۀ مـن طـرق   ود... و الس
ـ فـی الخُ أهل البیت مستفیضۀ فیه، و قـد ورد مـن غیـر طـریقهم أخبـار فـی االنقطـاع و ن       ۀأئم ود، و لُ

314بمخالفۀ الکتاب؛هی مطروحۀٌ

  عـذاب از امـوري اسـت کـه دیـدگاه عالمـان از منظـر عقـل و نقـل، در          مسئله ي انقطـاع و خلـود
مورد آن مختلف است.

آنچه ممکن است گفته شـود ایـن اسـت کـه از منظـر نقـل، قـرآن نـص در خلـود اسـت... روایـات             
یض اسـت، از طریـق عامـه اخبـاري مبنـی بـر انقطـاع        وارده از طریق اهـل بیـت نیـز در آن مسـتف    

عذاب وارد شده است اما چون مخالف کتاب است دور افکنده می شود.

از این روست که برخی از آراي آنان با ظواهر، بلکه نصوص وحیانی سازگار نیست.

وي از ثانیـاً: نویسـنده معتـرف اسـت کـه ایـن عرصـه، جـاي جـوالن عقـل نیسـت؛ از ایـن روسـت کـه بـه پیـر                
بزرگان می نویسد:

315».عقل به تنهایی راهی بدان [شناخت جزئیات معاد] ندارد«

عالمه طباطبایی می نگارد:

ـ       ـ  قـدمات الکُ رع فـی المعـاد بالم  أن  االستدالل علـی خصوصـیات مـا جـاء بـه الشَّ ـۀ العقلیغیـر  ۀ لی

ـ  المقدور لنا  ألنّ العقل ال ینـالُ  ـادق مـن      بیل فیـه تصـدیق مـا   الجزئیـات، و السجـاء بـه النّبـی الص

316طریق الوحی للبرهان علی صدقه؛

.412:1المیزان -314
. (مقدمه پنجم)31)، ص 17فصل نامه جستار (-315
.412:1المیزان -316



استدالل بر جزئیـاتی کـه شـرع در مـورد معـاد آورده اسـت بـا مقـدمات کلـی عقلـی در تـوان مـا             

نیست؛ زیرا عقل دسترسی بـه جزئیـات نـدارد و تنهـا راه در آن، تصـدیق چیـزي اسـت کـه پیـامبر          

برهان بر صدقش داریم.صادق (ص) از طریق وحی آورده است،چون 

(نقد مقدمه ي ششم نویسنده)مطلب پنجم

نویسنده در مقدمه ي ششم می نگارد:

بدیهی است که بهترین منبع بـراي شـناخت تعـالیم  شـریعت، قـرآن مجیـد اسـت؛ چـرا کـه از سـند           

317قطعی برخوردار است و چون منقول به لفظ است...!

نقد

کـه بهتـرین منبـع بـراي شـناخت تعـالیم شـریعت را فقـط قـرآن مجیـد           اشتباه نویسنده در این مقدمـه ایـن اسـت    

دانسته است، با این توجیه که سند آن قطعی است و منقول به لفظ است.

حال آنکه پیامبر اکرم (ص) فرمود:

318یا ایها النّاس إنی تارك فیکم الثقلین کتاب اهللا و عترتی أهل بیتی فتمسکوا بهما ال تضلّوا؛

دو شیء گرانبها، کتاب خـدا و عتـرتم یعنـی اهـل بیـتم را در میـان شـما مـی گـذارم،          اي مردم! من 

پس به آن دو تمسک جویید تا گمراه نشوید.

و در نقل دیگري فرمود:

319إنّی تارك فیکم الثقلین ما إن تمسکتم بهما لن تضلّوا؛

.31)، ص 17فصل نامه جستار (-317
.149:1احتجاج طبرسی -318



ز گمــراه دو شــیء گرانبهــا در میــان شــما مــی گــذارم، مــادام کــه بــه آن دو تمســک جوییــد هرگــ

نخواهید شد.

اسـت کـه بـا سـفارش پیـامبر      320»حسـبنا کتـاب اهللا  «این شعار که فقط  قرآن بهتـرین منبـع باشـد، همـان شـعار      

اکــرم (ص) منافــات دارد و لــذا موجــب گمراهــی ـ کــه عــده اي گرفتارنــد ـ مــی شــود چــون صــادق مصــدق     

بـه یکـی تمسـک کردیـد از گمراهـی  در      فرمود اگر به هر دو تمسک جویید گمراه نخواهیـد شـد، امـا اگـر فقـط      

امان نخواهید بود.

اهل بیت (ع)ــ کـه همتـاي قـرآن انـد ـ شـارحان و تبیـین کننـدگان کتـاب خـدا مـی باشـند،  و کسـی بهتـر از                

ایشان از اسرار آیات الهی آگاه نیست.

امام علی (ع) می فرماید:

لـم مـا مضـی و علـم مـا یـأتی إلـی        ذلک القرآن فاستنطقوه و لن ینطق لکم اخبرکم عنـه إنّ فیـه  ع  

321یوم القیامۀ،

از قرآن بخواهید با شما سخن بگوید! اما قرآن هرگـز بـا شـما سـخن نخواهـد گفـت، مـن از قـرآن         

به شما خبر می دهم که علم گذشته و آینده تا روز قیامت، در آن است.

جـوه اسـت و اگـر کسـی     بهترین راي آن اسـت کـه از محمـوع قـرآن و عتـرت بـه دسـت آیـد. زیـرا قـرآن ذو و          

بخواهد آن را بـر فرضـیه هـاي خـود حمـل کنـد راه فـرار دارد. امـا وقتـی  قـول معصـوم (ع) در کنـار آیـه اي              

آورده شود، راه فرضیه هاي خالف آیات را می بندد.

امام علی (ع) هنگامی ابن عباس را براي احتجاج با خوارج فرستاد، فرمود:

.263همان: -319
.85السته:؛ المنتخب من صحاح 41:1؛ نظریات الخلیفتین 22:1ملل و نحل شهرستانی -320
.61:1اصول کافی: -321



ــالٌآن حم بــالقرآن فــإنّ القــرمهخاصــال تُ مــو یقُتقــولُذو وجــوه ــون...و لکــن حــاججهولُ ۀ نَّم بالس

322وا عنها محیصا؛فإنّهم لن یجد

با ایشان به قرآن احتجـاج نکـن زیـرا قـرآن داراي وجـوه متعـددي اسـت، تـو مـی گـویی و آنـان            

می گویند...لیکن به سنت با ایشان احتجاج کن که از آن راه فراري نمی یابند.

سد نویسنده می خواهد از همـین ترفنـد اسـتفاده کنـد، غافـل از اینکـه بـر خـالف سـفارش امـام (ع)           به نظر می ر

است.

مطلب ششم (نقد مقدمه ي هفتم نویسنده)

نویسنده در مقدمه ي هفتم می نگارد:

براي فهم صـحیح قـرآن، در مراجعـه بـه آیـات، بایـد باورهـاي پیشـین را بـه کنـاري نهـیم، مگـر             

ی اســتوار باشــد. بنــابراین ایــن، آمــوزه هــاي حکمــی، عرفــانی و باورهــاي آنچــه بــر برهــان قطعــ

323عامیانه که از کودکی با آن انس گرفته ایم، باید کناري گذاشته شود.

نقد

آري براي فهم صحیح قرآن، در مراجعه بـه آیـات، بایـد چنـین کـرد، لـیکن ایـن مقـدار کـافی نیسـت، بلکـه الزم            

اثـر عالقـه فـراوان بـه برخـی افـراد صـاحب نـام و انـس بـا نظـرات آنـان             است پیش فرض هاي ذهنی ـ که بـر   

سالیان سال ذهن را پـر کـرده اسـت ـ نیـز زدوده شـود. حقیقتـی کـه ادعـایش آسـان اسـت، امـا در مقـام عمـل               

کمتر بدان توجه می شود.

.245:2؛ بحاراألنوار 77نهج البالغه: نامه -322
. (مقدمه هفتم)31)، ص 17فصل نامه جستار (-323



و آیـات  از ظاهر عبارات برخی از فالسفه بر می آید که پـیش فـرض هـاي خـود را بـر قـرآن حمـل کـرده انـد،         

قرآن را مطابق مبانی خود تأویل برده اند. 

در اسفار می خوانیم:

و مما یدل علی أنّ اإلنسان الکائن فی الدار اآلخرة غیـر متکـون مـن مـادة طبیعیـۀ بـل مـن صـورةٍ        

ـ و نُ«، قولـه تعـالی   إدراکیـۀٍ نفسانیۀٍ کتـاب األبـرار لفـی    إنّ«و قولـه  324»کم فـی مـا ال تعلمـون   ئَنش

326ـ325؛»ینیعلِّ

از اموري کـه داللـت دارد کـه [بـدن] انسـان در سـراي آخـرت از جـنس مـاده ي طبیعـی نیسـت            

و شـما را  «بلکه از جنس صورت ادراکی نفسانی است، قـول خـداي تعـالی مـی باشـد کـه فرمـود:        

نامـه اعمـال نیکـان    «و اینکـه مـی فرمایـد:    » در جهانی که نمی دانیـد، آفـرینش تـازه اي بخشـیم!    

ین استدر علی.«

در نقد این عبارت می نگارد.327»درخشان پرتوي از اصول کافی«نویسنده کتاب 

.61) آیه ي 56سوره ي واقعه (-324
.18) آیه ي 83سوره ي مطففین (-325
.296:9األسفار االربعه -326
ق. در خانواده علم و تقوي در شهر نجف 1322نجفی فرزند آیت اهللا سید علی همدانی، در سال مه آیت اهللا سید محمد حسینی همدانی الّع-327

اشرف متولد شد؛ و مراحل علمی را نزد عالمان وارسته و فقیهان نام ور طی نموده تا به درجه اجتهاد نائل شد.
ینی، میرزا جواد آقا ملکی، آیت اهللا میرزا علی آقاي قاضی و غیره، آیت اهللا محمد حسینی همدانی از محضر بزرگانی چون مرحوم کمپانی، مرحوم نائ

شد.یدر فقه، اصول، تفسیر، عرفان عملی، اخالق و سیر و سلوك، بهره ها برد و حائز مقام علمی و معنوي واالی
حضرت عالمه از بزرگانی چون مرحوم کمپانی، مرحوم نائینی و دیگر اعاظم اجازه اجتهاد داشت.

ق. درباره ایشان نگاشته شده است:1351ذي الحجه 22میرزاي نائینی در تاریخ مرحوم 
یۀ و األصولیۀ مدة عدیدة حضور تفهم هعمدة العلماء و االفاضل العظام وثقۀ االسالم مؤید المسدد الصفی ... فقد حضر ابحاثی الفق«

درجۀ سامیۀ من االجتهاد، مقرونۀ بالصالح و السداد فلجنابه و تحقیق و تمعق و تدقیق، حتی ادرك مناه و نال مبتغاه و بلغ و نال 
»العمل بما یستنبطه من االحکام علی النهج المتداول بین االعالم.



فالســفه ـ قــدس اهللا اســرارهم ـ بــراي اثبــات تجــرد عــالم آخــرت و اینکــه انســان در آن نظــام     

و ((عبارت از صورت نفسـانیۀ ادراکیـه و غیـر متکـون مـن مـادة طبیعیـۀ اسـت، اسـتناد بـه کریمـه            

نموده اند.))التعلمونم فی مائکُنشنُ

در صورتی کـه مفـاد کریمـه آن اسـت کـه حـق ـ سـبحانه و تعـالی ـ بشـر را در عـالم آخـرت در              

نظامی قرار خواهد داد که هرگز بشـر بـر آن احاطـه علمـی نخواهـد داشـت و نظـام کامـل آخـرت،          

زیاده بر حدود افکار بشري است.

نموده اند.علّیین))((إنّ کتاب األبرار لفیو دیگر استناد به کریمه 

در صورتی کـه مفـاد کریمـه آن اسـت کـه کتـاب و صـورت علمـی و اعتقـادي و سـیرت خلقـی ا            

فراد اهل ایمان، همان است که کـرام کـاتبین ضـبط نمـوده انـد و از مقامـات عالیـه و صـفا و ایمـان          

328خواهند بود.

مطلب هفتم (نقد مقدمه ي هشتم نویسنده) 

ی نگارد:نویسنده در مقدمه هشتم م

ق نوشته شده است:1351در حق ایشان در تاریخ هشتم محرم الحرام » کمپانی«مرحوم شیخ الحکما محمد حسین اصفهانی معروف به 
معتمد، صفوة العلماء االعالم و ثقۀ االسالم... حضر علی غیر واحد و االعیان و علی شطرا من الزمان السید السند و المولی ال« 

لتحقیق المبانی االصولیۀ و تنقیح القواعد الفقهیۀ مراعیا للتأدب باآلداب الدینیۀ و التخلق باالخالق االلهیۀ حتی فاز، و هللا الحمد 
»بالمراد و حاز درجۀ االجتهاد...

1417جمادي االول 15بزرگوار، سرانجام پس از عمري تالش و کوشش، تحقیق و تبلیغ  و نگارش آثار علمی و دینی در سحرگاه یکشنبه مهالّع
در سن نود و پنج سالگی بدرود حیات گفت. پیکر پاکش پس از تشییع چند صد هزار نفري به مشهد مقدس انتقال یافت و 1357ق. هشتم مهر ماه 

آستان قدس رضوي در جوار مرقد مرحوم شیخ بهایی به خاك سپرده شد.در دارالزهد 

.35:6درخشان پرتوي از اصول کافی -328



ادله ي قرآنی که بر رأي حکمـاي متألـه [حکمـاي اشـرفی، بـدان اخـروي را بـدنی مثـالی، غیـر از          

بدن دنیوي می دانستند...صـدرالمتألهین بـا ایـن کـه بـدن اخـروي را مثـالی مـی دانـد، بـر پایـه ي            

اصول حکمت متعالیه اثبات نموده اسـت کـه بـین ایـن بـدن بـا بـدن دنیـوي عینیـت کامـل برقـرار            

ســت] داللــت مــی کنــد، بســیار زیــاد اســت، ولــی انــس ذهنــی بــا دیــدگاه اول [روح انســان در  ا

ن آن ـ بـاز مـی گـردد.     قیامت، به همین بدن مـادي و عنصـري ـ بـا حفـظ مـادي و عنصـري بـود        

قبرهـا و از دل خـاك خـارج شـده و زنـده مـی شـودند...] و برداشـت خـاص از برخـی           بدن ها از

ــرده    ــراوان دور ک ــه ي ف ــن ادل ــه رأي اول شــده و ذهــن عــده اي را از ای ــات، ســبب گــرایش ب آی

329است.

نقد

ـ   ـ      نویسنده در این مقدمه با پیش داوري ادعـا م ر رأي حکمـا (بـدن مثـالی)    ی کنـد کـه بسـیاري از ادلـه قرآنـی، ب

دارد؛ یا اینکه آیات قرآنی، خالف آن را بیان می کند.داللت

کـه ذهـن عـده اي بـه خـاطر برداشـت هـاي خـاص         هاشتباه بزرگ تر اینکه قضاوت کرده و حکـم صـادر نمـود   

از برخی از آیات، از ادله دور شده است.

در مراجعـه بـه   نویسنده با این مقدمـه، آنچـه را در مقدمـه پیشـین متعهـد شـده بـود (بـراي فهـم صـحیح قـرآن،            

ــه کنــاري نهیم...بنــابراین، آمــوزه هــاي حکمــی، عرفــانی و... بایــد کنــاري    آیــات، بایــد باورهــاي پیشــین را ب

گذاشته شود) نقض نموده است.

آیات قرآنی نه تنها بر برخی آراي حکماي متأله داللت ندارد که بر ضد آن داللت می کند.

است:آمده » درخشان پرتوي از اصول کافی«در کتاب 
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با توجه به اینکه در کلمـات بعـض فالسـفه ـ قـدس اهللا اسـرارهم ـ تصـریح شـده اسـت بـه اینکـه             

بدن اخروي همان بدنی است که هـر کـس مشـاهده نمایـد خواهـد فهمیدکـه همـان شـخص دنیـوي          

ی و یـا مثـالی باشـد کـه     گـر چـه بـه طـور حقیقـت، فقـط بـدن شـبح        است که دیده و شنیده است،

ده دنیـوي اسـت. در صـورتی کـه ایـن گونـه مشـابهت از نظـر مفـاد آیـات           مشابه بدن عنصري مـا 

قرآنی، هرگز کافی نخواهد بود... .

ـ عکینَتَّم«صریح آیات قرآنی از جمله کریمه ي  330»رٍرُلی س    تَکـه بـا بـدن جسـمانی و مـز خـود بـر سـریرها     حی

اشامند.تکیه زده با همنشینان گفتگو نمایند و از شربت هاي گوارا و آماده بی

و این حقیقت بنـا بـر قـول بـدن شـبحی و یـا مثـالی، هرگـز تحقـق نخواهـد پـذیرفت جـز وجـود              

331خیالی.

بنابراین، گر چه مالصدرا قائل به معـاد جسـمانی و عینیـت بـدن اخـروي بـا بـدن دنیـوي شـده اسـت، امـا ایـن             

ندارد.فقط در حد اشتراك لفظی است و هیچ همخوانی با آنچه قرآن و روایات می گوید 

در همان کتاب آمده است:

ا الصقوله: و أمورۀ فهی صاالخرویور332بذواتها.قائمۀٌمتجوهرةٌۀٌرفَص

ـ  أقول: کیف القول أنّ ـۀ صالموجودات االخرویوـۀٌ جوهصـرفۀٌ رریمـع قـول اهللا سـبحانه    جـرّدةٌ تَم »
جنّاتتّحۀًفَعدن م334ـ333؛»و شرابٍکثیرةٍفیها بفاکهۀٍکئین فیها یدعون تَّملهم األبواب
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در مورد اینکه [مالصـدرا] گفـت: صـورت هـاي اخـروي، صـورت هـایی محـض و قـائم بـه ذات           

نفس انـد، مـی گـویم: ایـن کـالم کـه موجـودات اخـروي صـورت هـایی محضـه و متجـرده انـد،              

بــاغ هــاي جاویــدان بهشــتی کــه «چگونــه بــا ســخن خــداي ســبحان ســازگار اســت کــه فرمــود: 

ش به روي آنـان گشـوده اسـت، درحـالی کـه در آن بـر تخـت هـا تکیـه کـرده انـد و میـوه             درهای

»هاي بسیار و نوشیدنی ها در اختیار آنان است!

در جاي دیگري از همان کتاب آمده است:

335فقط.وحما هو الرُّو الباقی إنًّفاسدکائنٍلُّو کُالبدن کائنٌه: أنَّقولُ

ـ و یاالرواح یتعلـقُ اآلیات القرآنیـۀ أنّ : مفادولُأقُ عـ  الـی االَ ود ۀ حسـب قـول تعـالی:    بـدان االخروی

ـ بعإنّکـم یـوم القیامـۀ تُ   مثُ« ـ جمیـع أفـراد اإلنسـان و النُّ   فـی أنَّ صـریح 336»ونثُ وس البشـریۀ فـی   فُ

337بعد البرزخ؛وح و البدن یحیون حیاتاً اخرویاً بعثاًرکبۀ من الرُّالقیامۀ الم

در مورد سخن او کـه گفـت: بـدن حـادث اسـت و هـر حـادثی از بـین رفتنـی اسـت و تنهـا روح            

باقی خواهد بود؛ می گویم: مفاد آیات قرآن ایـن اسـت کـه روح بـر مـی گـردد و بـه بـدن اخـروي          

سـپس در روز قیامـت برانگیختـه مـی     «تعلق می گیرد؛ مطابق قول خـداي تعـالی کـه مـی فرمایـد:      

نکه تمام انسـان هـا در قیامـت مرکـب از روح و بـدن خواهنـد بـود و بـه         صریح است در ای» شوید

همان حال ـ که بر انگیختنی بعد از حیات برزخی است ـ زندگی اخروي خواهند داشت.

مطلب هشتم (بررسی آیات و روایات) 
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ـ      » معـاد «نویسنده بعد از بیان مقدمات هشت گانـه، بـه کتـاب     نج روایـت  اسـتاد سـیدان کـه در آن بـه ده آیـه و پ

استدالل شده است، آن گاه در دو گام به نقد استدالل هاي ایشان می پردازد.

در گــام اول، بــه دو روایــت (روایــت ســوم و اول) و ســه آیــه (آیــات پــنجم، هفــتم و ششــم) از آیــات روایــات 

مذکور در کتاب معاد اشاره می کند و استدالل به آنها را نقد می نماید.

می نگارد:» قد ادله اي که به هیچ وجه ظهور در مدعا نداردن«نویسنده تحت عنوان 

از ادلـه صـریح در بازگشـت روح بـه عـالم مـاده، حـدیثی از امـام صـادق          سومین روایتبه عنوان 

(ع) نقل شده است که در پاسخ به زندیقی درباره ي کیفیت معاد می فرماید:

آگـاه اسـت و در قیامـت: یجتمـع     بـدن هـر انسـانی    علـم بـه همـه چیـز دارد و از تـراب     خداوند «

338».تراب کل قالب فینتقل باذن اهللا تعالی الی حیث الروح

آنگاه در نقد خود می نویسد:

روشن است که مفـاد حـدیث، انتقـال بـدن بـه نـزد روح اسـت نـه بازگشـت روح بـه سـوي بـدن،             

ولی متأسفانه در کتاب معاد این حدیث دقیقا بر عکس ترجمه شده و فرموده اند:

خداوند قـادر اسـت ذرات متالشـی شـده انسـان را بـا توجـه بـه علـم و قـدرتی کـه دارد جمـع             « 

».کرده و انسان را به صورت اولش درست کند و بعد روح را به آن ملحق کند

ـ          ویه ي انسـان  این روایت در حقیقت از ادلـه تاییـد کننـده حکمـاي متألـه اسـت و حرکـت یـک س

ـ  ی در کـار نیسـت، بلکـه جسـم بـه سـوي روح حرکـت        ی کنـد کـه برگشـت   پس از مرگ را تأیید م

339می کند.
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اشکال

به نظر می رسد نویسنده سخن طـرف مقابـل را درسـت درك نکـرده اسـت. او بـه گمـان خـود از مطالـب طـرف           

مقابل، برداشـتی کـرده اسـت ـ کـه اصـال مـراد ایشـان نبـوده اسـت آن گـاه براسـاس همـان برداشـت نادرسـت                

را بـه طـرف مقابـل نسـبت داده و نقـد نمـوده اسـت. معلـوم نیسـت          » لم مـاده بازگشـت روح بـه عـا   «خود، قول 

نویسنده از کدام عبارت استاد سیدان ایـن تـوهم را برداشـت کـرده اسـت! درحـالی کـه ایشـان تصـریح دارد کـه           

معاد در طول دنیاست و تصریح می نماید بـه اینکـه دنیـا و آخـرت دو عـالم انـد، و قیامـت یعنـی انتقـال بـدن و           

340به عالم دیگري برتر از این عالم دنیاي مادي.روح 

». حشـر بـا بـدن مـادي در سـراي آخـرت      «و » ح بـه عـالم مـاده   بازگشـت رو «رت دیگر، فرق است میان به عبا

آنچه نویسنده توهم کرده است و بعـد مـورد نقـد قـرار داده، جملـه اول اسـت، درحـالی کـه مـراد سـیدان جملـه            

ي دوم می باشد.

کلـی کـه بـه ایـن نوشـتار وارد مـی شـود ایـن اسـت کـه نویسـنده ـ در حقیقـت ـ برداشـت                بدین ترتیب اشکال

غلط خود را نقد می کند، نه نظریه ي معاد جسمانی با بدن عنصري مادي را.

مراد از بـدن مـادي ـ کـه در آخـرت محشـور خواهـد شـد ـ بـدنی اسـت کـه اجـزائش در دنیـا بعـد از مـرگ،                 

اره جمع و به آخرت انتقال می یابد، می باشد.پراکنده و در آستانه قیامت دوب

می نگارد:» درخشان پرتوي از اصول کافی«صاحب کتاب 

معاد جسمانی و روحانی آن اسـت کـه روح و روان در آسـتانه صـحنه قیامـت کـه سـیر اسـتکمالی         

او پایان یافته، قـرار خواهـد گرفـت، در حـالی کـه دوره نظـام برزخـی ممتـد را گذارنیـده، آن گـاه           

.48بحثی پیرامون مسأله اي از معاد: -340



ــ ــد    ب ــدبیري خواه ــاط ت ــر، ارتب ــار دیگ ــابق و اعضــاي آن...ب ــدن س ــا ب ــبحانه ب ه اراده ي حــق س

341یافت.

یـر بـه اشـیاي دیگـر را     نمـی گوینـد بـدن محشـور، قابلیـت تغی     قائلین به معاد جسمانی و حشر با بدن عنصـري، 

روح، انتقـال مـی   دارد، بلکه قائل اند ذرات پراکنده ي بدن در آسـتانه قیامـت جمـع، و بـه عـالم آخـرت، همـراه       

یابد.

از این رو، به اصطالح فالسفه ـ که ماده را قابلیت تغییر شیء به اشیاي دیگر می دانند ـ کاري ندارند.

پس اینکه نویسنده در جاي جاي این نوشتار، از جمله در مقدمه دوم، می گوید:

وز ایـن مشـکالت   نا آشنایی با اصطالح مـاده و فالسـفه و حمـل آن بـر معنـاي عامیانـه، سـبب بـر        

342شده است.

بی مورد و کالمی از سر ناپختگی و عدم احاطه به مراد طرف مقابل است.

روایتی که نویسنده ـ به طور ناقص ـ نقل و به زعم خود نقدش کرد، چنین است:

ــا  ــام ص ــدیقی از ام ــام ( زن ــرد. ام ــددي ک ــؤاالت متع ــورد  دق (ع) س ــخ داد. او در م ــه وي پاس ع) ب

مادي دنیوي در سراي قیامت، از سر تعجب گفت:چگونگی حشر با بدن

عضْـو وسـباعها تَأْکُلُهـا بلْـدةٍ فـی فَعضْـو تَفَرَّقَـت قَـد الْأَعضَـاء وبلـی قَـد الْبـدنُ وبِالْبعـث أنّی له

؟حائطٌالطِّینِمعبِهبنیتُرَاباًصارقَدعضْووهوامهاتَمزِقُهبِأُخْرَى

یعیـده أَنْقَـادر إِلَیـه سـبقَ کَـانَ مثَـالٍ غَیـرِ علَـى صـوره وءشَـی غَیرِمنْأَنْشَأَهالَّذيإِنَّ(ع):قَالَ

.بدأَهکَما
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وفُسـحۀٍ وضـیاء فـی الْمحسـنینَ روحمکَانهـا فـی مقیمـۀٌ الـرُّوح إِنَّقَـالَ ذَلـک لـی أَوضـح قَالَ

وحیرسالْمیءیقٍفضۀٍوظُلْمنُودیرُالْبصتُرَاباًی نْـهـقَ مخُلـا وم فتَقْـذ بِـه اعـبالسو امـوـنْ الْهم

فـی ذَرةٍمثْقـالُ عنْـه یعـزُب المـنْ عنْـد محفُـوظٌ التُّـرَابِ فـی ذَلـک کُلُّمزَّقَتْهوأَکَلَتْهفَماأَجوافها

اتضِظُلُمالْأَرو لَـمعی دـدع اءالْأَشْـیـا ونَهزوإِنَّو ینَ تُـرَابیـاننْزِلَـۀِ الرُّوحبِ بِمـی الـذَّهالتُّـرَابِ ف

تُـرَاب فَیصـیرُ السـقَاء مخْـض تَمخَـض ثُـم الْـأَرض فَتَرْبـو الْـأَرض مطَـرَت الْبعـث حـینُ کَـانَ فَإِذَا

کُـلِّ تُـرَاب فَیجتَمـع مخـض إِذَااللَّـبنِ مـنَ الزُّبـد وبِالْمـاء غُسـلَ إِذَاالتُّرَابِمنَالذَّهبِکَمصیرِالْبشَرِ

الـرُّوح تَلـج وکَهیئَتهـا الْمصـورِ بِـإِذْنِ الصـور فَتَعـود الـرُّوح حیـثُ لَـى إِتَعالَىاللَّهبِإِذْنِفَینْقُلُقَالَبٍ

343شَیئاًنَفْسهمنْینْکرُلَااستَوىقَدفَإِذَافیها

؟عرَاةًالْقیامۀِیومیحشَرُونَالنَّاسِعنِأَخْبِرْنیفَقَالَ

.أَکْفَانهِمفییحشَرُونَبلْ(ع):قَالَ

؟بلیتقَدوبِالْأَکْفَانِلَهمأَنَّى:قَالَ

.أَکْفَانَهمجددأَبدانَهمأَحیاالَّذيإِنَّ(ع):قَالَ

؟کَفَنٍبِلَاماتمنْ:قَالَ

؛عنْدهمنْشَاءبِماعورتَهاللَّهیستُرُ(ع):قَالَ

چــه بعــث و چــه نشــوري؛ بــا اینکــه اجســام پوســیده و اعضــا پراکنــده انــد، عضــوي در شــهري  

خوراك درندگان شده و عضـو دیگـر را جـانوران دریـده انـد، و عضـوي دیگـر تبـدیل بـه خـاکی           

شده که گل دیوار است!

.350:2احتجاج -343



فرمود: آن کـه بـی چیـزي او را خلـق کـرد، و بـی هـیچ مثـال گذشـته اي او را صـورتگري کـرده،            

قادر است همان گونه که آفریده سرانجام برگرداند.اوهم

گفت: آن را برایم شرح دهید.

ــب مقــیم اســت، روح نیکوکــار در روشــنی و گشــادگی اســت، و روح   فرمــود: روح در هــر دو قال

بدکار در تنگی و تاریکی، و بـدن تبـدیل بـه همـان خـاکی شـود کـه از آن خلـق شـده، محتویـات           

کـه مثقـال ذره اي در   بـه خـاك مـی انـدازد (مـدفوع) نـزد هـم او        شکم درنـدگان و جـانوران کـه    

تـاریکی از او دور نمــی مانـد و عــدد و وزن اشـیا را مــی دانـد همــه و همـه محفــوظ اسـت، و بــه       

طال است!اك انسان هاي روحانی در خاك ماننددرستی خ

ـ          ان بخـورد،  و چون هنگام بعث باران نشور بـر زمـین ببـارد، و زمـین مرتفـع شـده و بـه شـدت تک

خاك بشر ماننـد جـاري شـدن طـال از خـاك وقتـی بـا آب شسـته مـی شـود جـاري مـی گـردد              

(مانند جدایی دوغ از کـره پـس از تکـان هـاي شـدید) پـس خـاك هـر قالـب در قالـب خـودش            

جمع می شود، و به فرمان خداي قادر بـه مکـان روح منتقـل مـی شـود، و صـورت هـا بـه فرمـان          

ـ  از مـی گردنـد، و روح در آن داخـل مـی شـود، پـس چـون برپـا         صورتگر به صورت اصلی خود ب

شد، منکر هیچ چیزي از خود نمی شود.

پرسید: بفرمایید آیا مردمان هنگام حشر در روز قیامت عریان اند؟

فرمود: بلکه در کفن هاي خود محشور خواهند شد. 

پرسید: چه کفنی؟ حال اینکه همه پوسیده!

کفن هاشان را تجدید می فرماید.حیات می بخشد، هم او ه بدن هاشان را فرمود: همان ک

: تکلیف اموات بی کفن چیست؟پرسید



344فرمود: خداوند هر گونه که بخواهد عورت هاشان را پوشانده و مستور می فرماید.

»)     معاد«مطلب نهم (اشکاالت وارده بر کالم نویسنده، ذیل روایت سوم از کتاب 

نویسنده می گوید:

یث، انتقال بـدن بـه نـزد روح اسـت نـه بازگشـت روح بـه سـوي بـدن، ولـی متأسـفانه در            مفاد حد

345کتاب معاد این حدیث دقیقا به عکس ترجمه شده است.

اشکاالت

اوالً: انتقاد، به ترجمه ي مقرّر درس استاد است و این، ایرادي به مطلب استاد وارد نمی کند.

چـه بـدن بـه جانـب روح منتقـل شـود و چـه هـر دو بـه سـمت یـک            ثانیاً: چه روح به سمت بدن انتقـال یابـد،   

دیگر حرکت کنند تا به هم رسند، در اصل مسـئله فرقـی نمـی کنـد؛ زیـرا اخـتالف بـر سـر ایـن مطلـب نیسـت.            

اختالف بر سر این است که آیا بدن عنصر ترابـی ـ کـه اسـتاد بـه تبـع آیـات و روایـات قائـل اسـت ـ بـه عـالم              

یا نه؟آخرت انتقال می یابد و 

اما اینکه می نویسد:

ایت در حقیقت از ادلـه ي تاییـد کننـده ي حکمـاي متألـه اسـت و حرکـت یـک سـویه ي          رواین «

انسان پس از مـرگ را تاییـد مـی کنـد کـه برگشـتی در کـار نیسـت، بلکـه جسـم بـه سـوي روح             

».حرکت می کند

است.پاسخ این است که مفاد این روایت از گفتار برخی حکماي متأله متمایز
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ترابـی دنیـوي و حشـر آن در آخـرت مـی باشـد.       صدر و ذیل روایت و محور پرسـش و پاسـخ، در مـورد بـدنِ    

ــت.           ــرت اس ــالم آخ ــه ع ــه آن ـ ب ــدد روح ب ــق مج ــد از تعل ــوي ـ بع ــدن دنی ــال ب ــت، انتق ــتفاد از روای مس

آیـد عکـس آن   این، همان چیزي است استاد سیدان بر آن تاکید مـی کننـد، لـیکن آنچـه از کـالم صـدرا بـر مـی        

است. 

ن عنصـري دنیـوي ـ کـه دائـم در تغییـر و تبـدیل اسـت ـ بـه عـالم آخـرت ـ کـه دار               به باور صـدرا، انتقـال بـد   

ثبات و عدم تغییر است ـ محال می باشد.

مالصدرا در نزد خود، اصولی را مسلم می انگارد و بـه نحـوي بـدان هـا معتقـد شـده اسـت کـه در درسـتی شـان           

با آن پـیش فـرض هـا بـه سـراغ وحـی مـی رود و مـی کوشـد تـا نصـوص وحیـانی را بـر              شکی ندارد. آن گاه

آراي خود حمل کند.

بر اساس مبانی فلسفی، ممکـن نیسـت اجـزاي ایـن عـالم (کـه اسـاس آن بـر تـدریج و تحـول اسـت) بـه عـالم              

آخرت ـ که عالم ثبات است ـ انتقال یابد.

مـی یابـد و انسـان بـه همـان بـدن       دنیـا بـه آخـرت انتقـال     از طرفی طبق صریح آیات و روایات، بـدن انسـان از  

وي محشور خواهد شد.دنی

در واقع میـان نظریـه ي صـدرا و پیـروان او و نصـوص وحیـانی تنـاقض اسـت. جمـع بـین ایـن دو، جمـع بـین              

متناقضین می باشد.

جمعـی پیـدا   با توجه به این نکته، امثال مالصـدرا ـ کـه خواسـته انـد بـین رأي خـود و نصـوص وحیـانی وجـه          

کنند ـ دچار یک جمـع غلـط شـده انـد چـون خواسـته انـد هـم مبنـاي خـود را حفـظ کننـد و هـم مخـالف بـا                 

اسـت ـ   دنیـوي نصوص وحیانی نکـرده باشـند! نـاگریز گفتـه انـد: بـدن اخـروي ـ کـه شـبیه، بلکـه عـین بـدن             

اشد.دنیا به آن عالم منتقل شده بو ساخته روح است، نه اینکه ازمحصول همان عالم 



می خوانیم:» درخشان پرتوي از اصول کافی«در کتاب 

نمی توان گفت: چگونه موجـودات و اشـیاي جهـان طبـع (کـه همـه بـر اسـاس تـدریج و تحـول و           

ود کـه ایـن موجـودات    بی خبري هر جزئی از خـود و از اجـزاي دیگـر نهـاده شـده) تصـور مـی ر       

نتیجه خلف الزم خواهد آمد.دیگر ـ که ثابت است ـ انتقال بیابند و جهانی به عالم

از این نظر محال است که عـالم آخـرت عـالم مـاده و مقـدار و کیفیـت باشـد، بلکـه مجـرد از همـه           

د بود و همان مقام عقالنی و تجرد محض است.هي لوازم ماده و جسمانیت خوا

و از نظر اینکه از جملـه ضـروریات اصـول توحیـد آن اسـت کـه [در] عـالم آخـرت بشـر بـا بـدن            

د محشور خواهد شد، ناگریز است گفته شـود بـا بـدن شـبحی و یـا مثـالی، بـه طـوري کـه هـر           خو

که بدن فردي را مشاهده نمایـد تصـدیق کنـد کـه ایـن همـان فـرد و شـخص مخصـوص اسـت کـه            

است.هدر دنیا می زیست

قیامـت بـا بـدن [اسـت] همـان بـدنی       یح آیات کریمـه  قرآنـی حشـر در عـالم     با توجه به اینکه صر

ر دنیا داشته...نظامی کـه در موجـودات و اشـیاي عـالم قیامـت جـاري خواهـد بـود بـر طبـق           که د

صریح آیات کریمه قرآنـی نظـام عـالم جسـمانی اسـت، ولـی حقیقـت و نورانیـت و صـفاي آنهـا و           

دوام و ابدیت هریک از آنها زیاده بر تصور است... .

گی و خصوصـیات آنهـا نیـز    نظر بـه اینکـه نظـام اخـروي نظـام ملکـوتی اسـت، آگهـی بـه چگـون          

اختصــاص بــه ذوات قدســیه ي ملکوتیــه دارد و افــراد عــادي هرگــز نمــی توانــد بــه خصوصــیات  

موجودات نظام ملکوتی آگهـی بیابـد جـز از طریـق ایمـان و تصـدیق عقیـدتی بـه آنچـه  از آیـات           

قرآنی استفاده می شود.

دیق آنهـا جـزو ایمـان بـه     و نیز روایـات کـه از مقـام اوصـیاء طـاهرین (ع) رسـیده اسـت کـه تصـ         

اصول اعتقادي توحید خواهد بود... .



بشري که از لحاظ قدرت علمی و فکـري نتوانـد در بـاره کوچـک تـرین موجـودات نظـام  طبـع ـ          

اظهـار نظـر و اطـالع بنمایـد...با ایـن عقـل       ظـام امکـانی  اسـت ـ بـه طـور صـریح       نکه نـازلترین  

ـ      د دربـاره کامـل تـرین نظـام امکـانی اظهـار نظـر        قاصر از نظر به عـالم ملکـوت، چگونـه مـی توان

غیابی بنمایـد؟ تـا آنجـا کـه نـاگریز شـود از گفتـار اینکـه: حشـر جسـمانی افـراد بشـر در عـالم              

قیامت عبارت است از اینکه هر یـک از اشـباح و بـا امثـال ابـدان، افـراد بشـري را ببینـد، تصـدیق          

346که در دنیا بوده.کند که این همان فرد خاص بشر است

در ادامـه، برخـی از عبـارات مالصـدرا ـ کـه بـا نصـوص         » درخشان پرتـوي از اصـول کـافی   «نویسنده ي کتاب 

وحیانی تناقض دارد ـ را چنین نقل و نقد می کند:

ـ  وح و کحکایـۀٍ الزم للـرُّ االخروي کظـلٍّ ه: کان البدنُقولُ ـ تحـدان فـی الو  ه بـل همـا م  و مثـال لَ ود ج

ــدان الد ــذه االب ــبخــالف ه ــا و  نیوی ــدار اآلخــرة و أشــجارها و أنهاره ۀ المســتحیلۀ الفاســدة و انّ ال

ــدانُ رُغُ ــاکنها و االب ــا و مس ــا کُاللَّفاته ــی منه ــورلُّت ــا ص ــه ــدان  347....ۀٌإدراکی ــال: فاالب ــی أن ق إل

بـدان...الی ان قـال ـ قـدس سـره الشـریف ـ فـالتجرد لقـوم          النفوس بخـالف هـذه اال  ۀ عینُاالخروی

348لقوم آخرین.و التجسم

349فصریح اآلیات القرآنیۀ یکذبها؛

سخن صدرا که گفـت: بـدن اخـروي ماننـد سـایه، حـاکی و مثـالی بـراي روح اسـت بلکـه روح و           

بدن در وجود بـا هـم متحدنـد، بـرخالف بـدن دنیـوي کـه فاسـد و نـابود شـونده اسـت؛ و سـراي             
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ت هـاي ادراکـی انـد.    آخرت، درختان، نهرها، غرفه هـا، مسـکن و بـدن هـاي اخـروي همـه صـور       

تا آنجا که گفت:

پس بدن هاي اخروي عین نفوس اند، بر خـالف ایـن بـدن هـا... تـا آنکـه گفـت: پـس گروهـی را          

تجرد و گروهی را تجسم خواهد بود.

پس صریح آیات قرآن این سخنان را تکذیب می کند.

آخـرت) را انکـار کنـد ایـن     علت دیگري که سبب شده مالصدرا معاد جسـمانی (انتقـال بـدن عنصـري بـه عـالم       

جسـم را از قبیـل کـم و کیـف و وضـع ـ کـه همگـی در معـرض زوال انـد ـ بـه عـالم              است کـه انتقـال اعـراضِ   

آخرت محال دانسته است.

می نگارد:» کتاب درخشان پرتوي از اصول کافی«صاحب 

اعـراض  و نیز چگونه ممکن است که اعـراض جسـم بـه عـالم آخـرت انتقـال بیابـد و حـال آنکـه          

محسوسه از قبیل کم و کیف و وضـع و غیرهـا همگـی در معـرض تغیـر و تبـدل انـد؛ زیـرا همگـی          

تابع طبیعت اند و طبیعت جوهري مستحیل و سیال و گذران است.

اقول: موجود امکانی هیچ گونه اقتضـائی نـدارد جـز آنچـه را کـه حـق سـبحانه دربـاره ي صـفات          

فرمایـد و بـه فـرض کـه جسـم مـادي چنانچـه بـه عـالم          و حد وجودي آن بر حسب نظام اتم مقرر

ـ   آخرت مقرر شود الم د بـود، بـه طـور ثابـت و دائـم و ابـدي       حاله بر طبق نظام عـالم آخـرت خواه

و نورانی.



پس اعتراض به اینکه چگونه جسم و عـوارض ذاتـی آن بـه عـالم آخـرت انتقـال مـی یابـد، مـورد          

عـالم و نظـام طبـع اسـت، و چنانچـه جسـم در       ندارد؛ زیرا جسم در عالم طبـع، حـد وجـودي آن،    

350عالم و نظام آخرت آفریده شود بر طبق نظام عالم آخرت ثابت خواهد بود.

») معاد«مطلب دهم (اشکاالت وارده بر کالم نویسنده، ذیل روایت اول از کتاب 

است:دومین روایتی که نویسنده ـ به طور ناقص ـ نقل و استدالل به آن را نقد می کند، چنین 

علی بن ابراهیم قمی ـ به سند معتبر ـ از امام صادق (ع) روایت می کند که فرمود:

ــال     ــت األ وص ــباحاً فاجتمع ــین ص ــی األرض أربع ــماء عل ــر الس ــق، أمط ــث الخل إذا أراد اهللا أن یبع

ونبتت اللحوم.

فصـوت  و قال: اتی جبرئیل رسول اهللا (ص) فاخذ بیده و أخرجـه إلـی البقیـع، فـانتهی بـه إلـی قبـر       

بصاحبه فقال: قم بإذن اهللا!

فخرج منه رجل ابـیض الـرأس و اللّحیـۀ، یسـمح التـراب عـن وجهـه و هـو یقـول: الحمـد هللا و اهللا           

اکبر، فقال جبرئیل عد بإذن اهللا!

ثم انتهی به إلی قبر آخر فقال: قم بإذن اهللا!

ـ       ه جبرئیـل: عـد إلـی مـا     فخرج منه رجل مسود الوجه و و یقول: یا حسـرتا! یـا ثبـوراه! ثـم قـال ل

کنت فیه بإذن اهللا!
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فقال: یا محمد، هکذا یحشـرون یـوم القیامـۀ؛ فـالمؤمنون یقولـون هـذا القـول، و هـؤالء یقولـون مـا           

351تري؛

هنگامی که خداوند بخواهـد خلـق را برانگیزنـد، چهـل صـباح بـاران را بـر زمـین مـی فرسـتد. در           

ها بر بدن می روید.نتیجه اعضاي بدن ها به هم می پیوندند و گوشت

و فرمود: جبرئیل نزدپیـامبر خـدا (ص) آمـده او را بـه بقیـع، نـزد قبـري بـرد و صـاحبش را صـدا           

زد و گفت: به اذن خدا برخیز! مردي بـا سـر و ریشـی سـفید برخاسـت، در حـالی کـه خـاك را از         

ا بازگرد.جبرئیل فرمود: به اذن خد» الحمد اهللا و اهللا اکبر«سر و رویش می زدود می گفت: 

ذن خـدا برخیـز! مـردي سـیاه     سپس جبرئیل رسول خدا را بر سـر قبـر دیگـري بـرد و گفـت: بـه ا      

است در حالی که می گفت: واي بر مـن! دریغـا کـه هـالك شـدم! جیرئیـل فرمـود: بـه اذن         رو بر خ

خدا برگرد.

آن گاه گفـت: اي محمـد، ایـن گونـه در روز قیامـت محشـور مـی شـوند، مؤمنـان حمـد و تکبیـر           

خدا گویند و اینان سخنی را که دیدي بر زبان می آورند.

چنین نقل می کند:رانویسنده بعد از نقل این روایت، استدالل به آن

آیا به راستی از این روشن تر می تـوان معـاد جسـمانی را بـه تصـویر کشـید. همـان طـور کـه مـی           

ـ       ن بیـان کـرده اسـت. جملـه     بینید، این حدیث شریف مسـئله معـاد جسـمانی را بسـیار زیبـا و روش

طریقــه ي حشــر بشـر در قیامــت را بــه صــورت آشــکار بیــان  » القیامــۀن یــومحشــروهکـذا ی «ي 

352کرده، که هیچ کس نمی تواند آن را توجیه و تأویل کند.
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آن گاه در نقد آن می نگارد:

در حـدیث، بیـان کننـده حالـت حشـر و وجـه       » هکـذا «مبناي استدالل بـر ایـن اسـت کـه واژه ي     

شبه نیز چگونگی بیرون آمـدن از خـاك اسـت. ولـی در حـدیث صـراحتی در ایـن جهـت نیسـت،          

بلکه ظاهر حدیث در مقـام بیـان حالـت افـراد در هنگـام حشـر اسـت کـه دو دسـته مـی شـوند و            

کمـا  «برخی سفید رو و شـاکر و برخـی سـیاه رو و باحسـرت ... پـس مفـاد حـدیث چنـین اسـت:          

353».بعضهم مسود الوجه فکذلک یحشرونه وهم مبیض الوجخرج من القبور بعض

سپس مواردي را براي تایید این برداشت می آورد:

الف) در برخی از روایات این داستان بـه عنـوان پاسـخ بـه درخواسـت رسـول اهللا (ص) نقـل شـده         

است. اگر در خواست آن حضرت، دیـدن چگـونگی خـروج از قبـور بـود خـارج کـردن یـک نفـر          

کافی بود و نیاز به خروج دو صنف متفاوت نبود.ـ چه مؤمن چه کافر ـ 

ـ قُؤمنون یقولـون هـذا القـول، و هـؤالء ی    فـالم «ب) در ذیل روایت آمده اسـت   ایـن  » ون مـا تـري  ولُ

عبارت می فهماند که حدیث در مقام بیان انقسام محشور شدگان به دو قسم است... .

اسـت. از  » دادن و جمـع کـردن  بـرانگیختن، حرکـت   «عـرب بـه معنـاي مجمـوع     ج) حشر در لغت

این رو، به کار می رود و معنا نـدارد کـه در بیـان کیفیـت آن، بیـرون آمـدن از قبـر را نشـان دهنـد.          

چرا که این عمل براسـاس برخـی گفتـه هـا، خـارج از مفهـوم حشـر اسـت و طبـق برخـی دیگـر،            

هکــذا «تنهــا بخــش نخســت مفهــوم حشــر، نــه حــال افــراد، در زمــان قیامــت، بایــد مــی فرمــود  

آمـده... حاصـل اینکـه ایـن روایـت      » یبعثـون «البته در یک طریق از سـه طریـق روایـت    ». یبعثون

354نه تنها نص نیست، بلکه ظهور نیز ندارد.

.34-33همان: -٣٥٣
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اشکاالت

ـ    : هر دو احتمالاوالً ت افـراد) گرچـه ممکـن اسـت بـه ذهـن برسـد، امـا بـا          (بیان کننده حالـت حشـر، بیـان حال

ه آن را نقــل نکــرده اســت ـ فقــط احتمــال اول (بیــان حالــت حشــر و   توجــه بــه صــدر روایــت ـ کــه نویســند  

چگونگی بیرون آمدن از خـاك) متعـین مـی شـود زیـرا در صـدر روایـت سـخن از بعـث خلـق و جمـع اجـزاي             

الخلـق، أمطـر السـماء علـی االرض أربعـین صـباحاً فاجتمعـت األوصـالُ        ن یبعـثَ اَمتفرق بدن اسـت (إذا أراد اهللاُ 

).ومحو نبتت اللُ

ـ واللِّالـرأس بـیض الوجـه و م سـود م«ثانیاً: بر فرض پذیرش سخن نویسـنده، سـؤال ایـن اسـت کـه       بـودن،  » ۀحی

با چه بدنی محقق می شود؟

به عبارت دیگر، آیا حشر، با بدنی که از دنیا به آخـرت منتقـل مـی شـود (ظـاهر روایـت) تحقـق خواهـد یافـت          

)؟اصدرشده نفس است (مختار ی که ساختهیا با بدن مثالی و صورت مرآت

ثالثاً: تعجب است از نویسـنده اي کـه روایـات ـ کـه بـه بـاور از سـند قطعـی برخـوردار نیسـت منقـول بـه لفـظ               

نیست ـ را منبع معتبري بـراي شـناخت تعـالیم شـریعت نمـی دانـد (چنانچـه از مقدمـه ششـم بدسـت مـی آیـد)،              

دهد؟اینقدر مانور می » شرح«چگونه در اینجا روي لفظ 

هم آمده است.» بعث«اف دارد که در نقلی لفظ اعترمضافاً به اینکه خود

نیز از معانی حشر است.» برانگیختن«به عالوه، خود معترف است که 

مربـوط بـه بـدنی اسـت کـه در آسـتانه قیامـت از زمـین برانگیختـه و بـه           » بـرانگیختن «و » بعـث «با وجود ایـن  

عالم آخرت منتقل می شود.

بـا بـدن عنصـري را    در آن، بتـوان حشـرِ  یک روایـت نمـی شـود تـا بـا خدشـه       روایات حشر، منحصر بهرابعاً: 

زیر سؤال برد.



براي استنباط حکمی از نصوص وحیانی، الزم است تمام آیات و روایات مد نظر باشد.

خامساً: اینکه نویسنده می گوید:

ارج کـردن یـک نفـر ـ چـه      اگر در خواسـت آن حضـرت، دیـدن چگـونگی خـروج از قبـور، خـ       «

»مؤمن و چه کافر ـ کافی بود و نیاز به خروج دو صنف متفاوت نبود.

جوابش ایـن اسـت کـه: چـه ایـرادي دارد در ضـمن بیـان چگـونگی خـروج از قبـور، حالـت محشـورین ـ کـه               

کـه  سفید رویند یـا سـیاه رو ـ را هـم، بـه جهـت مصـالحی بیـان کنـد؟ مصـالحی از قبیـل: تـذکر اخالقـی، و این             

جزاي مؤمنان و کافران از بـدو حشـر آغـاز مـی شـود و صـفوف ایـن دو از یـک دیگـر جـدا و ممتـاز خواهـد             

ـ   355»و امتـازوا الیـوم أیهـا المجرمـون    «بود، چنانکه می فرماید:  اهر و رویشـان آشـکار مـی    و سـرائر افـراد در ظ

ـ    356،»بلی السـرائر تُ«گردد چه اینکه قیامت روزي است که:  ا کسـی گمـان نکنـد حشـر بـا      و دفـع دخـل مقـدر، ت

بدن، مختص مؤمنان یا کافران است و غیره.

از این رو، ظاهر بلکه نص روایت، در حشر با بدن عنصري است.

»)معاد«مطلب یازدهم (اشکاالت کالم نویسنده، ذیل پنجمین آیه از کتاب 

قد کرده، می نگارد:نویسنده بعد از نقد استدالل به دو روایت فوق، استدالل به برخی از آیات را ن

به عنوان پنجمین آیه از آیـات نـص در بطـالن نظـر مالصـدرا بـه ایـن دو آیـه ي شـریفه اسـتدالل           

ـ مـا  * قـد علمنـا  بعیـد أ إذا متنا و کنا تراباً ذلک رجـع «شده است:  مـنهم و عنـدنا   األرضصنقُتَ

357؛»حفیظٌکتاب
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زگشـتی بعیـد اسـت! قطعـاً دانسـته ایـم کـه        ردیم و خاك شدیم [زنده می شـویم]؟ ایـن با  آیا چون م

358زمین [چه مقدار] از اجسادشان فرو می کاهد و پیش ما کتاب ضبط کننده اي است.

نقد

نویسنده در ذیل آیه، می نگارد:

کفار از معاد، همـان بازگشـت روح بـه عـالم مـاده اسـت... هـر چنـد در آیـه از علـم خداونـد            فهمِ

نسبت به اجزاي مردگان... صـحبت شـده اسـت، ولـی هـیچ تصـریحی بـر کیفیـت قیامـت نیامـده و           

نسبت به این مسئله کامالً ساکت است. مـی تـوان گفـت آیـه بـه اینکـه احیـا در قیامـت بـا برخـی           

گـان مـرتبط اسـت اشـاره دارد، ولـی چگـونگی ارتبـاط سـخنی بـه میـان           اعضاي مـادي بـدن مرد  

359نیامده است.

اشکاالت

اوالً: از نویسنده باید پرسید به چه دلیل و مدرکی می گوید:

».فهم کفار از معاد، همان بازگشت روح به عالم ماده است«

ر این زمینه رسیده است؟به وي الهام شده است؟ یا وي با ایشان ارتباط روحی دارد؟ یا نقلی دآیا

مفسرین به تبع قرآن و روایات گفته اند: کفار حیـات بعـد از مـرگ را ـ بـا توجـه بـه پوسـیدن بـدن هـا ـ انکـار             

360می کردند.

عالمه طباطبایی می گوید:

.34)، ص17فصل نامه جستار (-358
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361و التقدیر: أ ءذا متنا و کنا و ترابا نبعث و نرجع؟؛

برانگیختـه مـی شـویم و (بـه زنـدگی) بـاز مـی        ردیم و خـاك شـدیم،   تقدیر چنین است: آیا وقتی م

گردیم؟

در مجمع می خوانیم:

362؛»ا تراباًنَّأ إذا متنا و کُ« نکروا البعث بعد موت و هو قوله و أ

کفار برانگیخته شـدن بعـد از مـرگ را انکـار مـی کردنـد و آن قـول خـداي تعـالی اسـت کـه مـی             

»؟ردیم و خاك شدیم [زنده می شویم]آیا چون م«فرماید: 

شیخ طوسی می نگارد:

363أي یبعــد عنــدنا أن نبعــث بعــد المــوت، الن ذلــک غیــر ممکــن؛» بعیــدذلــک رجــع«ثــم قــالوا 

یعنـی نـزد مـا بعیـد اسـت کـه بعـد از مـرگ برانگیختـه          » این بازگشـتی بعیـد اسـت   «سپس گفتند: 

شویم، چون این غیر ممکن است.

ر انکـار مـی کردنـد (حیـات بعـد از مـرگ) را       شاهد صدق این برداشـت ایـن اسـت کـه قـرآن کـریم آنچـه کفـا        

ت روح عـالم بـه مـاده)    اثبات می کند. اگر بنا بـود فهـم کفـار از معـاد همـان باشـد کـه نویسـنده گفـت (بازگشـ          

ن را اثبات می کرد، بلکـه الزم بـود بـه شـدت آن را رد کنـد؛ زیـرا معـاد، تعلـق دوبـاره ي روح بـه           قرآن نباید آ

ه بازگشت روح به عالم ماده!بدن و انتقال به آخرت است ن

در تفسیر عیاشی آمده است:

.339:18المیزان -361
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حلبی از امام صادق (ع) نقل می کند که فرمود:

قال:م، فقته ثُی بن خلف فأخذ عظما بالیاً من حائطبجاء اُ

یا منَّإذا کُ«د، حما عظاماً و ر364».وثون خلقاًفاتاً إنّا لمبع

ـ «فأنزل اهللا  م  ن یحـی العظـام  ـ   و هـی رمـیم ـ أها ذي أنشـأ قـل یحییهـا الَّ ل مخلـقٍ ة و هـو بکـلِّ  رَّو

365؛»علیم

ی بن خلـف اسـتخوان پوسـیده اي را از دیـواري گرفـت، نـزد پیـامبر (ع) آمـده، پـودرش کـرد و           باُ

آیـا هنگـامی کـه مـا، اسـتخوان هـاي پوسـیده و پراکنـده اي شـدیم، دگـر           «گفت: اي محمد (ص) 

»هیم  یافت؟!بار آفرینش تازه اي خوا

کـه پوسـیده اسـت؟! بگـو: همـان      چـه کسـی آن را زنـده مـی کنـد در حالی     «پس خدا نازل فرمود: 

»را زنده می کند که نخستین بار آن را آفرید و او به هر مخلوقی داناست!کسی آن

در تفسیر برهان می خوانیم:

بـن خلـف، و الولیـد بـن     بـی و اُتبـۀ بـن ربیعـۀ،    وا رسول اهللا (ص) مـنهم، ع نفراً من قریش اعترضُأنَّ

ـ    ، ففرمـیمٍ بعظـمٍ غیرة، و العاص بن سعید، فمشـی إلیـه أبـی بـن خلـف     الم نفخـه، و  متـه فـی یـده، ثُ

قال: أ تزعم أنّ ربک یحیی هذا بعد ما تري؟!

قـل یحییهـا   و ضرب لنا مثالً و نسـی خلقـه قـال مـن یحـی العظـام و هـی رمـیم        «فأنزل اهللا تعالی: 

366؛»علیمو هو بکل خلقٍاول مرّةٍالّذي أنشاها

.98و 49) آیات 17سوره ي اسراء (-364
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گروهی از قریش، از جمله عتبه بن ربیعه، ابی بـن خلـف، ولیـد بـن مغیـره و عـاص بـن سـعید، بـه          

پیامبر (ص) اعتراض کردنـد. ابـی بـن خلـف اسـتخوان پوسـیده اي را نـزد ایشـان آورد، بـا دسـت           

ایـن [اسـتخوان پـودر شـده]     پودر کرد، سپس فوت کرد و گفت: آیا گمـان مـی کنـی پروردگـار تـو      

را بعد از این که می بینی، زنده می کند؟

و بـراي مـا مثـالی زد و آفـرینش خـود را فرامـوش کـرد و گفـت:         «پس خداي تعالی نازل فرمـود:  

چه کسی این استخوان ها را زنده مـی کنـد در حـالی کـه پوسـیده اسـت؟! بگـو: همـان کسـی کـه           

»ا آفرید و او به هر مخلوقی داناست!آن را زنده می کند که نخستین بار آن ر

سوره ي یس ـ می گوید:78مرحوم طبرسی در مجمع ـ در ذیل آیه 

أي ضـرب المثـل فـی إنکـار البعـث      » حـی العظـام و هـی رمـیم    و ضرب لنا مثالً...قال مـن ی «فقال 

د علیـه یـا   بالعظم البالی و فته بیده و تتعجب ممـن یقـول أن اهللا یحییـه... ثـم قـال سـبحانه فـی الـرّ        

مـن قـدر علـی اختـراع     ألنَّ» قـل یحییهـا الّـذي أنشـاها أول مـرّةٍ     «محمد لهذا المتعجب من اإلعادة 

367؛بقی فهو علی إعادته قادر ال محالۀما ی

یعنـی در انکـار بـرانگیختن اسـتخوان هـاي پوسـیده مثلـی زد        » و براي مـا مثلـی آورد  «پس گفت: 

کـرد، و از کسـی کـه مـی گویـد: خـدا اسـتخوان هـاي         و با دستش استخوان هاي پوسـیده را پـودر  

گفـت: چـه کسـی ایـن اسـتخوان هـا را کـه چنـین پوسـیده          «پوسیده را زنده می کند، تعجب کرد... 

»... .بخشد؟می است زندگی 

سپس خداي سبحان در رد او فرمـود: اي محمـد (ص) بـه ایـن تعجـب کننـده از بازگشـت دوبـاره         

چـون کسـی کـه تـوان     » کنـد کـه نخسـتین بـار آن را پدیـد آورد.     همان کسی آن را زنده می «بگو: 

اختراع آنچه باقی ماند را دارد، یقینا بر اعاده ي آن نیز تواناست.

.679:8مجمع البیان -367



ثانیاً: اینکه نویسنده می گوید: 

هر چنـد در آیـه از علـم خداونـد نسـبت بـه اجـزاي مردگـان... صـحبت شـده اسـت، ولـی هـیچ              

368ت به این مسئله کامال ساکت است.تصریحی بر کیفیت قیامت نیامده و نسب

کالمی دور از تحقیق و دقـت اسـت. در ایـن آیـه ـ بـا توجـه بـه علـم الهـی ـ بعـث بـا بـدن عنصـري در عـالم                 

قیامت اثبات شده است.

»ردیم و خاك شدیم [زنـده مـی شـویم]؟ ایـن بازگشـتی بعیـد اسـت. قطعـاً دانسـته ایـم           آیا چون م

»فرو می کاهد. و پیش ما کتاب ضبط کننده اي است.که زمین [چه مقدار] از اجسادشان 

بر فرض، این آیه در کیفیـت حشـر صـراحت نداشـته باشـد، آیـات مربـوط بـه کیفیـت حشـر، منحصـر بـه آیـه              

369مورد بحث نیست، آیات فراوانی در کیفیت حشر وجود دارد.

رده در ذیـل آنهـا بررسـی    استناد سخنی به قرآن زمانی صحیح است کـه تمـام مربوطـه، بـا توجـه بـه روایـات وا       

شود.

عالمه طباطبایی می نگارد:

رد منـه تعـالی ال سـتبعادهم    » حفـیظٌ م وعنـدنا کتـاب  األرض مـنه نا ما تـنقُص قد علم«قوله تعالی: 

تشـابه  هـم ستتالشـی أبـدانهم بـالموت فتصـیر ترابـاً م      جـوع مسـتندین فـی ذلـک إلـی أنَّ     البعث و الرُّ

ن جزء.األجزاء ال تمایز لجزء منها م

ــا نعلــم بمــا تأکُ ــا جــزء مــن  و الجــواب أن ــدانهم و تنقصــه منهــا فالیفــوت علمن لــه األرض مــن أب

أجزائهم حتّی یتعسر علینا إرجاعه أو یتعذر بالجهل... .

.35) ص17فصل نامه جستار (-368
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و مم و صـیرورتهم ترابـاً متالشـی الـذَّر    ل جـواب اآلیـۀ أنّهـم زعمـوا أنّ مـوته     حص تمـایز  ات غیـر م

األجـزاء عنـدنا فیمتنـع علینـا جمعهـا و إرجاعهـا لکنّـه زعـم باطـل فإنـا           األجزاء یصیرهم مجهولی 

نعلــم بمــن مــات مــنهم و مــا یتبــدل إلــی األرض مــن أجــزاء أبــدانهم و کیــف یتبــدل و إلــی أیــن  

370یصیر؛

قطعـاً دانسـته ایـم کـه زمـین [چـه مقـدار] از اجسادشـان فـرو مـی           «فرومد خداي تعالی که فرمود: 

ردي بــر اســتبعاد مشــرکین نســبت بــه بعــث و » ننــده اي اســتکاهــد، و پــیش مــا کتــاب ضــبط ک

ه است. دلیل آنها این بود که بـدن هـا بـا مـردن مـی پوسـد و خـاك ـ کـه          ربازگشت به زندگی دوبا

اجزایش شبیه به هم و بدون هیچ تمایزي است ـ خواهد شد.

ـ     جواب این است که ما بدن هایی که زمین در برمـی گیـرد   ی از علـم  را مـی دانـیم، پـس هـیچ جزئ

ما دور نمی ماند تا بازگردان دوباره آن به زندگی، دشوار یا به خاطر جهل، غیر ممکن باشد.

خالصه ي جواب این که: آنـان گمـان کردنـد مـردن و خـاك شـدن ـ کـه موجـب تبـدیل بـدن بـه             

ذات همانند می شود ـ سبب نامعلومی اجـزاي بـدن در نـزد مـا خواهـد شـد، پـس بـر مـا جمـع و            

ن دوباره آنها ممتنع خواهد بـود، لـیکن ایـن گمـانی باطـل اسـت؛ زیـرا مـا بـه مردگـان و           بازگرداند

تبدیل آنها به اجزاي خاك، علم داریم و کیفیت تبدیل و مکان آنها را می دانیم.

»)معاد«مطلب دوازدهم (اشکاالت کالم نویسنده، ذیل هفتمین آیه در کتاب 

کرده و می نگارد:در ادامه، نویسنده، آیه ي دیگر را بررسی 

به عنوان هفتمین آیه ي صریح، این آیه ي شریفه آورده شده است:

.339:18المیزان -370



»371؛»علی رجعه لقادرإنّه

در حقیقت، او[خدا] بر بازگردانیدن وي به خوبی تواناست.

سپس گفته شده است: در این آیـه نیـز خـداي متعـال دربـاره رجعـت همـین انسـان خـاکی سـخن           

372همین انسان را که از آب خلق شده است، دوباره زنده کند.گفته است. خداوند می تواند 

نقد

نویسنده، استدالل به این آیه را چنین نقد می کند:

نخست این که آیه تنها بـر قـدرت خداونـد داللـت دارد و روشـن اسـت کـه اثبـات قـدرت دال بـر           

فعلیت مقدور نیست... .

بازگشـت بـه عـالم مـاده     » رجعـت «از دوم این که در آیه هـیچ قرینـه اي وجـود نـدارد کـه مـراد      

است... .

بار با عبارت مختلف بر رجـوع الـی اهللا تاکیـد فرمـوده اسـت و قیامـت را بـه رجـوع         100بیش از 

و بازگشت به سوي خداوند و لقاي او تفسیر مـی کنـد... لـذا از بـاب تفسـیر قـرآن بـه قـرآن مـراد          

ــ   ــ    ایـن آیـه نی آیـه از مویـدات فرمــایش حکمـاي متألــه    ابراین ز بایـد رجـوع الــی اهللا باشـد، کـه بن

خواهد بود.

در آیـه، انسـان اسـت... شـاید مـراد آیـه بازگشـت        » رجعـه «یادآوري می شود که مرجع ضمیر در 

بدن انسان بسوي خداوند ـ طبـق مبنـاي آقـاعلی حکـیم ـ باشـد و شـاید مـراد بازگشـت نفـس و            

373باشد.» جسمانیۀ الحدوث«جان انسان بنابر 
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اشکاالت

درست است که اثبات قـدرت، دال بـر فعلیـت مقـدور نیسـت، امـا وقـوع حشـر بـا ابـدان عنصـري، محـال             اوالً:

عقلی نیست کـه هرگـز فعلیـت نیابـد، بلکـه طبـق نصـوص وحیـانی، امـري شـدنی اسـت و روز قیامـت فعلیـت              

پیدا خواهد کرد.

همین شبهه براي سلیمان مدیگري ـ رخ داد.تزي ـ به مناسبرو

خطاب به سلیمان مروزي فرمود:امام رضا (ع) 

علیـه،  قـال سـلیمان: إنّمـا عنـی بـذلک أنّـه قـادر       374؟»ونی أسـتجب لکـم  ادع«جلّ فکیف قال عزّو

375قال (ع) أفعید ما ال یفی به؟؛

؟ »مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم«خداي تعالی چگونه می فرماید: 

اسـت. امـام(ع) فرمـود: آیـا خـدا بـه       سلیمان گفت: خـدا فقـط خواسـت بفرمایـد کـه بـر آن قـادر        

چیزي که بدان وفا نمی کند، وعده می دهد؟

ثانیاً: ما هم رجوع انسان را سوي اهللا می دانیم نـه بـه دنیـا؛ نـزاع بـر سـر ایـن نیسـت. بحـث و نـزاع در کیفیـت            

رجوع الی اهللا است.

ن سـاخته شـده توسـط نفـس     بـد آیات و روایـات مـی گویـد ـ یـا بـا       ا بدنی عنصري برخاسته از خاك ـ کهآیا ب

ه است؟که صدرا گفت
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تفسیر قرآن به قـرآن هـم اقتضـا دارد کـه رجـوع الـی اهللا، بـا بـدن عنصـري برخاسـته از خـاك باشـد ـ کـه بـه                

اقرار نویسنده، مبناي آقا علی حکیم می باشد ـ نـه بـا بـدن سـاخته شـده توسـط نفـس. پـس آیـه مویـد برخـی             

ی می دانند ـ نیست، بلکه عکس آن را می گوید.حکما ـ که بدن اخروي را صورت مثال

»)معاد«مطلب سیزدهم (اشکاالت کالم نویسنده، ذیل آیه ي ششم کتاب 

آنگاه نویسنده به سراغ آیه اي دیگري می رود و می نگارد:

به عنوان ششمین آیه، به این آیه کریمه استدالل شده است:

376؛»حیی الموتیعلی أن یأ لیس ذلک بقادرٍ«

ا چنین [خدایی] نتواند که مردگان را زنده گرداند؟!آی

جـدایی روح از بـدن اسـت،    و در توضیح آن گفته اند: با توجه بـه اینکـه مـی دانـیم معنـاي مـرگ      

گیـریم کـه زنـده شـدن انسـان بـه معنـاي تعلـق دوبـاره ي روح بـه بـدن اسـت. طبیعـی              نتیجه می 

خته شـود، لـذا معنـاي زنـده شـدن انسـان،       است باید این بدن بـراي تعلـق روح بـه او، دوبـاره سـا     

377تعلق دوباره ي روح به بدنی است که بعد از متالشی شدن ساخته شده است.

سپس رد نقد بر آن می نویسد:

در » احیـی المـوتی  «...هماننـد  » یحیـی المـوتی  «استدالل به این آیه، بسته اسـت بـر اینکـه معنـاي     

بـدن مـادي ـ باشـد، ولـی تأمـل در آیـات        کالم حضـرت عیسـی (ع) ـ یعنـی برگردانـدن روح بـه      

قرآن مانع از این تصور است...

.40) آیه ي 75سوره ي قیامت (-376
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دیگـر اسـت و ربطـی    ي مرگ در فرهنگ قرآن و عتـرت بـه معنـاي انتقـال از نشـئه اي بـه نشـئه       

به تعلق روح به بدن مادي ندارد... .

ـ            ت انسان با مردن، حرکتی را بـه سـوي خداونـد آغـاز مـی کنـد، در قیامـت بـه منتهـاي ایـن حرک

ــه ي   ــر پای ــد » ق بعضــه بعضــاًصــدالقــرآن ی((مــی رســد و مســیر بازگشــتی در آن نیســت و ب بای

پذیرفت که زنده شدن مردگان، در مسیر حرکت بـه سـوي خداونـد اسـت، نـه بـه معنـاي بازگشـت         

378از حرکت انجام شده و انتقال به اسفل السافلین.

اشکاالت

در کـالم  » احیـی المـوتی  «هماننـد  » یحیـی المـوتی  «کـه معنـاي   اوالً: با تأمل در آیات قرآنی به دست مـی آیـد  

حضرت عیسی (ع) ـ یعنی برگرداندن روح به بدن مادي ـ است.

ایــن اســت: خــداي متعــال قــادر اســت در آســتانه ي قیامــت، ذرات پراکنــده ي بــدن  » یحیــی المــوتی«معنــاي 

روح را به آن بازگرداند.از هیچ آفریده است) دوباره جمع نماید و راانسان را (که نخست او

عالمه طباطبایی می گوید:

احتجـاج علـی البعـث الّـذي ینکرونـه      » ن یحیـی المـوتی  أأ لـیس ذلـک بقـادر علـی     «قوله تعالی: 

379استبعاداً له بمعموم القدرة... و اإلعادة ال تزید علی اإلبتداء مئونۀ بل هی أهون؛

»مردگان را زنده گرداند؟!آیا چنین [خدایی] نتواند که «قول خداي تعالی 

استدالل به قـدرت کامـل خداسـت بـر برانگیختگـی کـه انکـارش مـی کردنـد چـون بعیـدش مـی             

انگاشتند... و بازگرداندن دشوارتر از آفرینش نخستین نیست، بلکه سهل تر است.

.37-36)، ص 17فصل نامه جستار (-378
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در مجمع البیان می خوانیم:

علـی أن مـن قـدر    لهـم  یـر هـذا تقر » بقـادر علـی أن یحیـی المـوتی    «الّذي فعل هذا » لیس ذلکأ«

ضـغۀ إلـی   طفـۀ علقـۀ و العلقـۀ م   علی االبتداء قدر علی البعث و اإلحیاء فإنّ من قـدر علـی جعـل النُّ   

تـی یصـلح کـل منهـا لمـا      أن یجعلها حیاً سلیماً مرکباً فیـه الحـواس الخمـس و األعضـاء الشـریفۀ الَّ     

بهمـا التناسـل فإنّـه یقـدر علـی      ال یصلح له اآلخر و خلـق الـزوجین الـذکر و األنثـی الّـذین یصـح      

آیـا نیسـت آن کسـی کـه ایـن      لـیس ذلـک))  أ((380إعادته بعد الموت إلی ماکان علیه من کونه حیـاً؛ 

توانا بر اینکه مردگان را زنده نماید.نموده ((بقادر علی أن یحیی الموتی))قدرت نمایی را

ـ در اول مرتبـه ـ انسـانی را    این قریر، بـراي آنهاسـت بـر اینکـه کسـی کـه توانـایی و قـدرت دارد        

از قطره منی بوجود آورد، قدرت دارد بر انگیخـتن و زنـده کـردن؛ زیـرا کسـی کـه قـدرت دارد بـر         

اینکــه نطفــه را علقــه و علقــه را مضــغه کنــد تــا اینکــه او را انســانی زنــده و ســالم، داراي حــواس 

یــد و اعضــاي شــریفه اي پنجگانــه (بینــایی و شــنوایی و چشــیدن و بویــایی و لمــس نمــودن) گردان

که هر کدام یک مسئولیت مخصـوص بـه خـود دارنـد ـ کـه بـراي عضـو دیگـر صـالحیت نـدارد ـ             

را ایجاد کرد و صنف مـرد و زن کـه ار آنهـا تناسـل و تکثیـر نـوع و تولیـد مثـل شـود پدیـد آورد،           

381.پس قطعاً قدرت دارد بر اعاده او بعد از مرگ به همان کیفیتی که در حال حیات بوده

این است: به اذن خداي قـادر، مـن مـرده را زنـده مـی کـنم؛ یعنـی فاصـله         » و أحی الموتی«معناي 

اي که بین روح و بدن ـ بعد از مردن ـ بـه وجـود آمـده را بـر مـی دارم تـا روح دوبـاره بـه همـان            

بدن قبلی تعلق گیرد و این هم به قدرت خداست نه به قدرت من.
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کـردن مردگـان بـه دسـت عیسـی (ع) و زنـده کـردن مردگـان در         در واقع در هـر دو مـورد (زنـده    

قیامت) إحیا کار خداست و به یک معنا می باشد.

اسرافیل مردگان را زنده می کند.مِخداست که یک بار با دعاي عیسی و یک بار با د

مرحوم طبرسی می نگارد:

وسـع و ألنّ اهللا  مجـاز و التَّ إنّمـا أضـاف اإلحیـاء إلـی نفسـه علـی وجـه ال       » و أحی الموتی بإذن اهللا«

382تعالی کان یحیی الموتی عند دعائه؛

عیسـی (ع) زنـده کـردن مردگـان را مجـازا و از بـاب توسـعه در        » و مردگان را زنده مـی گـردانم  «

تعبیر به خود نسبت داد و بـه خـاطر اینکـه خـداي تعـالی هنگـام دعـاي او، مردگـان را زنـده مـی           

کرد.

شیخ طوسی می گوید:

ـ » ... لمـوتی بـإذن اهللا  وأحی ا« 383ه ادعـوا اهللا بإحیـاء المـوتی فیحیـیهم اهللا فیحیـون بإذنـه؛      و حقیقتُ

حقیقـت آن ایـن اســت کـه مـن خـدا را بـراي زنـده کــردن       » ... و مردگـان را زنـده مـی گـردانم    « 

مردگان می خوانم و خدا ایشان را زنده می کند. پس به اذن او، زنده می شوند.

مـرگ انتقـال از نشـئه اي بـه نشـئه دیگـر اسـت، امـا بحـث (حشـر در قیامـت) دقیقـا بـه              ثانیاً: درست است که 

تعلق روح به بدن مادي ربط دارد.
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ثالثاً: نویسنده گرفتار یک تـوهم باطـل شـده اسـت و در سراسـر ایـن نوشـتار مـی کوشـد آن را نقـد کنـد و لـذا              

سـوي خداونـد اسـت، نـه بـه معنــاي      مـدام آن را تکـرار مـی کنـد (زنـده شـدن مردگـان، در مســیر حرکـت بـه          

بازگشت از حرکت انجام شده).

غافل از اینکه قـائلین بـه حشـر بـا بـدن عنصـري برخاسـته از خـاك، هرگـز حشـر را بازگشـت بـه دنیـا نمـی               

دانند، بلکه آن را حرکتی به سوي خدا می دانند اما با روح و بدنی که در دنیا داشت.

ازگشت بـه دنیـا اسـت، بلکـه اذعـان مـی دارنـد کـه قیامـت، انتقـال روح و           متکلم بر این باور نیست که قیامت، ب

بدن به عالمی دیگر ـ با ویژگی هاي خاص و برتر از این عالم ـ است.

چیزي که صدرا آن را محال می داند و همـین امـر موجـب اشـتباه او گردیـده اسـت تـا آنجـا کـه قائـل بـه بـدن             

امثالی و وصورت مرآتی شده است.

ین بـه تناسـخ ـ کـه منکـر اصـل معادنـد ـ مـی گوینـد چرخـه ي روح بـه بـدن همـواره بـر همــین                 آري، قـائل 

دنیاست، اما روح در عود مجدد خود به بدن، به عین بدن اولـی برنمـی گـردد، بلکـه بـه بـدنی برتـر ـ اگـر نیـک           

.کردار بوده ـ با پست تر، مانند بدن حیوانات یا جمادات ـ اگر بدکار بوده ـ بر خواهد گشت

نویسنده ـ به تبع صدرا ـ عقیده ي به تناسخ را با اعتقـاد بـه متکلمـین مبنـی بـر انتقـال بـدن دنیـوي بـه آخـرت             

و تعلق روح به آن، خلط کرده است.

به نظر می رسد نویسنده، قول بـه تناسـخ را هـم درسـت درك نکـرده اسـت؛ زیـرا قـائلین بـه تناسـخ، بازگشـت            

بلکه مـی گویـد روح ـ در عـود مجـدد ـ بـه بـدنی عـالی تـر یـا دانـی تـر              روح به عین بدن قبلی را نمی پذیرد،

داخل می شود.

زندیقی از امام صادق (ع) از تناسخ پرسید، امام (ع) فرمود:



إن أصحاب التناسخ قد خلفـوا وراءهـم الـدین و زینـوا ألنفسـهم الضـالالت و أمرجـوا أنفسـهم فـی          

ء ممـا یوصـف و أن مـدبر هـذا العـالم فـی الصـورة        الشهوات و زعموا أنّ السماء خاویۀ ما فیهـا شـی  

المخلـوقین بحجــۀ مـن روي أن اهللا عزّوجلــۀ خلــق آدم علـی صــورته و أنّـه ال جنــۀ و ال نــار و ال     

بعث و ال نشور و القیامۀ عندهم خروج الرّوح من قالبـه ولوجـه فـی قالـب آخـر فـإن کـان محسـناً         

ا فـی أعلـی درجـۀ مـن الـدنیا و إن کـان مسـیئا        فی القالب األول أعید فی القالب أفضـل منـه حسـن   

384أو غیر عارف صار فی یعض الدواب المتعبۀ فی الدنیا أو هوام مشوهۀ الخلقۀ؛

معتقدین به تناسخ، راه و منهاج دین را پشـت سـر انداختـه و گمراهـی را بـراي خـود آراسـته انـد،         

انـد کـه آسـمان خـالی اسـت و      و نفس خـود را در زمـین شـهوات بـه چـرا واداشـته انـد، و قائـل         

خالف آن طور که وصف شـده هـیچ در آن نیسـت، و اینکـه مـدبر ایـن جهـان بـه صـورت همـین           

مـی باشـد، نـه بهشـت     » صـورت خـود آفریـد   آدم را بـر خداونـد  «مخلوقات است، دلیلشان روایت 

و جهنّمی اسـت، و نـه بعـث و نشـوري، و قیامـت نـزد اینـان همـان خـروج روح از قالـب خـود و            

رود به قالب دیگر است، اگـر در قالـب اول نیکوکـار بـوده بـه قـالبی در بـاالترین درجـه دنیـا از          و

نظر فضیلت و نیکویی درآید، و اگـر در قالـب ابتـدایی فـردي بـدکار یـا غیـر عـارف بـوده مطـابق           

385در خواهد آمد.» قبیح المنظر«همان صفت به قالب حیوانی در دنیا یا جانوري 

صـدرا نیـز بـه نحـو دیگـري، مرتکـب همـین خلـط (تعلـق دوبـاره روح بـه بـدن دنیـوي و              به نظر می رسـد مال 

انتقال آن به عالم آخرت با تناسخ) شده است؛ زیرا از کلمات مالصدرا چهار نکته برداشت می شود:

.جوهر و ذات عالم دنیا با جوهر و ذات عالم آخرت متفاوت است. یعنی بین دو عالم تباین است.1

ین مورد می نگارد:صدرا در ا
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386الدنیا و اآلخرة، مختلفتان فی الجوهر الوجود؛

دنیا و آخرت در اصل وجود با هم مختلف اند.

فهذا الو387خالف وجود اآلخرة ذاتاً و جوهراً؛جود، ی

پس این وجود با وجود آخرت در ذات و حقیقت مخالف است.

ـا یوضـ  لّباینۀ کُمع مح أیضـاً القـول بـأنّ اآلخـرة لیسـت مـن جـنس        منها لآلخر فی الوجود... و مم

هذا العالم إنّ اآلخرة نشأة... و مما یدل علی ذلک قوله تعالی

389نیا؛نشأة اآلخرة غیر نشأة الدفی أنَّفإنّه صریح388»م ما ال تعلمونکُنشئَو نُ«

سـخن  با دو گانگی هر یک از آن دو بـا هـم در وجـود... و از امـوري کـه بـر آن داللـت مـی کنـد          

و شــما را در جهــانی کــه نمــی دانیــد آفــرینش تــازه اي «خــداي  تعــالی اســت کــه مــی فرمایــد: 

که صریح است در اینکه نشأه ي آخرت غیر نشأه ي دنیاست.» بخشیم!

مام آنچه در آن است خـراب مـی شـود، و عـالم آخـرت بـر روي آن بنـا خواهـد شـد. خرابـی دنیـا بـه             ا تدنیا ب

باقی نخواهـد مانـد، بنـابراین چیـزي از جـوهر آن بـه عـالم آخـرت منتقـل نخواهـد           نحوي است که، اثري از آن 

شد. به عبارت دیگر، دنیا و آخرت در طول هم اند، نه در عرض هم.

صدرا در این مورد گفته است:

و إجماع العقالء منقعدنیا یضمحل و یفسد ثم390أبداً و ال تعمر أبداً؛ال تعود علی أنّ الد
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اجمــاع دارنــد بــر اینکــه دنیــا نــابود و فاســد مــی شــود، آن گــاه هرگــز برگشــت و آبــادانی عقــال 

نخواهد داشت.

هذه نشأة داثرة بائدة أهلها هالکـۀ الـذوات... و أمـا مکالمـۀ األنبیـاء مـع اهللا تعـالی و مخاطبـۀ سـید          

391لوبهم؛هور سلطان اآلخرة علی قُل (ص) معه تعالی لیلۀ المعراج فهی من ظُسالرُّ

اهل این نشأه ي ذاتاً نابود شونده، از بین رفتنـی انـد... امـا گفـت و شـنود انبیـا بـا خـداي تعـالی و          

سخن گفتن خـاتم رسـوالن (ص) بـا خـداي تعـالی در شـب معـراج، جلـوه اي از قـوه ي آخـرت           

بر دل هاي آنهاست.

392نیا تخرب؛نیا لم یصح أنّ الدمن جوهر الدو لو کانت اآلخرةُ

دنیا صحیح نبود.جنس دنیا می بود، خراب شدنِاگر آخرت از

.معاد هم جسمانی است و هـم روحـانی، و بـدن اخـروي عـین بـدن دنیـوي اسـت؛ چنانچـه نفـس انسـان هـم             3

همان نفس دنیوي است.

مالصدرا در این مورد می گوید:

ـ و قد علمت أنّ الحقّ فی المعاد عـود البـدن بعی   ـ  ه و شخصـه، کمـا یـدلُّ   ن ـ رع اعلیـه الشَّ ح مـن  حیلص

393ریح من غیر تعطیل؛غیرتأویل و یحکم علیه العقل الص

دانستنی که حق پیرامـون معـاد، بازگشـت عـین و شـخص بـدن اسـت، چنانچـه شـریعت صـحیح،           

بدون تأویل، و عقل آشکار، بدون تعطیل، بر آن داللت دارد.
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اگر مراد صدرا از این عبارت این اسـت کـه همـان بـدن دنیـوي عنصـري بـه عـالم آخـرت منتقـل مـی شـود و             

حشر با همان بدن خواهد بود، حرف درسـتی اسـت و اخـتالف از بـین خواهـد رفـت؛ چنانچـه بـه اقـرار ایشـان           

شرع صحیح هم به همان حکم می کند.

ایـن اسـت؛ چـون طبـق مبـانی ایشـان، انتقـال        ر مطالـب، غیـر   ا توجه به سـای اما به نظر می رسد که مراد ایشان ب

ذرات مادي عنصري از دنیا به آخرت محال است.

.عینیت بـدن اخـروي بـا بـدن دنیـوي فقـط از جهـت شـکل و صـورت اسـت، نـه از جهـت عنصـر و مـاده و               4

جوهر.

مالصدرا می نگارد:

فارق نفسانی یلزمه شبح مثالی ینشأ منه... .وهر مجلُّفکُ

البدن األخروي لکل بعینه هذا البدن الدنیاوي له.أنَّإن قلت: النّصوص القرآنیۀ دالّۀ علیف

394قلنا نعم، ولکن من حیث الصورة ال من حیث المادة؛

پس با هر نفسی، شبحی مثالی ـ که از روح نشأت گرفته ـ همراه است.

آخـرت، عـین بـدن دنیـوي     اگر گفتی: نصوص قـرآن بـر ایـن داللـت دارد کـه بـدن هـر انسـان در        

اوست؛ می گوییم: آري، لیکن فقط از جهت صورت نه از جهت ماده.

به نظر می رسد مالصـدرا بـا قائـل شـدن بـه بـدن صـوري ـ کـه منشـأ نفـس اسـت ـ خواسـته بـین سـه نکتـه                  

سـت،  نخست جمع کند؛ زیرا به باور او انتقال بدن دنیـوي بـه عـالم آخـرت بعـد از اضـمحالل دنیـا، امـر محـالی ا         
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چـون الزمــه اش تکــرار دنیــا و آبـادانی مجــدد آن مــی باشــد و رجـوع قهقرایــی در حرکــت تکــاملی جــوهري    

است.

از سخنان صدرا استفاده می شود کـه ایشـان ـ بـا توجـه بـه تفـاوت جـوهري دنیـا و آخـرت ـ ورود ذرات بـدن            

کن می شمارد.دنیوي به عالم آخرت را منافی با تفاوت ذاتی دو عالم می داند و آن را نامم

در اینجا و بـا توجـه بـه مطالـب یـاد شـده، او گمـان کـرده تعلـق دوبـاره روح بـه همـان بـدن دنیـوي، تناسـخ                

خواهد بود نه حشر.

مالصدرا در این مورد می نگارد:

  نیا و اآلخـرة مختلفـان فـی الجـوهر الوجـود ولـو کانـت اآلخـرة مـن          و بالجملۀ فنحو وجـودي الـد

نّ الدنیا یخـرب و اآلخـرة یبقـی، فهـذا الوجـود یخـالف وجـود اآلخـرة ذاتـاً          جوهر الدنیا لم یصح أ

و جوهراً و إالّ لکان القول باآلخرة تناسـخاً ولکـان المعـاد عبـارة عـن عمـارة الـدنیا بعـد خرابهـا و          

395إجماع العقالء منقعد علی أنّ الدنیا یضمحل و یفسد ثم ال تعود؛

ـ      رت در اصـل وجـود مختلـف اسـت، و اگـر آخـرت از       خالصه اینکه گونـه ي وجـود دنیـا بـا آخ

جنس دنیا می بود، خرابی دنیا و بقـاي آخـرت درسـت نبـود. پـس ایـن وجـود بـا وجـود آخـرت           

در اصل و ذات مخالف است، و گرنه، اعتقـاد بـه آخـرت تناسـخ، و معـاد، همانـا آبـادانی دنیـا بعـد          

ینکـه دنیـا نـابود و فاسـد مـی      از خرابی اش خواهـد بـود؛ در حـالی کـه عقـال اجمـاع دارنـد بـر ا        

شود، آن گاه برنخواهد گشت.

در کتاب درخشان پرتوي از اصول کافی می خوانیم:

الدنیا بعد خرابها... .عن عمارة قوله: و لکان المعاد عبارة 
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قلت: المعاد عبارة عن عود الرّوح إلی البدن... .

قوله و لکان القول باآلخرة تناسخاً.

إبداعه فی القیامۀ و تعلـق الـرّوح بالبـدن ـ کمـا فـی السـابق ـ لـیس تناسـخاً بـل            قلت عود البدن و 

و صورتاً... .حشر لوحدة البدن مادةً

 وح بالبـدن المغـایر النّـاقص کمـا فـی      تعلـق الـرُّ  حشـر ال تناسـخ حیـث انّ التّناسـخُ    فالعود حینئـذ

عبـارة عـن عـود الـرّوح الکامـل فـی       تعلّق الـرّوح الکامـل الشّـریر اإلنسـانی بـالحیوان...و الحشـر       

           نیاوي مـن غیـر اخـتالفـابق فـی الحیـات الـدالقیامۀ بالبـدن الکامـل مثـل األعضـاء الس و تفـاوت

سـبۀ  ولکن بلحاظ سـیرها و کمالهـا الوجـودي بتبـع الـرّوح صـار ترابـاً نورانیـاً کلـه کالـذّهب و بالنِّ          

396إلی الرّوح کان کفرسی رهان... ؛

ر آینه معاد، همانا آبادانی دنیا بعد از خرابی اش خواهد بود... .سخن صدرا که گفت: ه

می گویم: معاد، همانا بازگشت روح به بدن است... .

سخن او که گفت: هر آینه اعتقاد به آخرت، تناسخ خواهد بود.

می گویم: بازگشـت بـدن و از ایجـادش در قیامـت و تعلـق روح بـه آن ـ بسـان گذشـته ـ تناسـخ            

حشر است، به خاطر وحدت بدن از جهت ماده و صورت... .نیست بلکه 

بنابراین، بازگشت روح به بدن، حشر است نـه تناسـخ؛ زیـرا تناسـخ، تعلـق روح بـه بـدنی مغـایر و         

ناقص می باشد، مانند تعلق روح کامل شـریر انسـانی بـه حیـوان... در حـالی کـه حشـر، بازگشـت         

الف بـا اعضـاي گذشـته در زنـدگی دنیـوي ـ       روح کامل در قیامـت بـه بـدنی کامـل ـ بـدون اخـت       
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است؛ گرچه، بدن به جهت سیر تکـاملی، بـه تبـع روح، خـاکی تمامـاً نـورانی بسـان طـال گشـته، و          

دوشادوش روح است.

مطلب چهاردهم (بیان احتماالت پنج گانه)

ــاب   ــذکور در کت ــات م ــه از آی ــام دوم، دو آی ــاد«نویســنده در گ ــی  » مع ــل م ــم) را نق ــم و ده ــات نه ــد و (آی کن

استدالل به آنها را نقد می نماید.

نقد ایشان در دو مرحله است:

در مرحله ي اول، به نقل برخی آیـات در مـورد خـروج از قبـر اشـاره مـی کنـد، آن گـاه پـنج وجـه در معنـاي            

آیات بیان می دارد.

مـی کنـد و   در مرحله ي دوم، به بحث از ظهور آیات مـی پـردازد و تـک تـک احتمـاالت پـنج گانـه را بررسـی        

با نقض و ابرام هایی، سرانجام احتمال پنجم و ششم را خالی از اشکال می داد.

بـه نقـد و برررسـی دو آیـه ذیـل مـی       » نقد ادله اي کـه در نگـاه اول ظهـور در مـدعا دارد    «نویسنده تحت عنوان 

پردازد:

»ۀَأَنَّواعۀٌالسیاتلَّاءبیاریهفأَنَّواللَّهبثُینعورِفىِم397؛»الْقُب

ــه    ــدنی اســت [و] شــکی در آن نیســت، و در حقیقــت، خداســت ک و [هــم] آنکــه در رســتاخیز آم

کسانی را که در گورهایند بر می انگیزد.

»ــنْو مــه اتایأَنءــوم ــماءتَقُ السوضــأَر ــأَمرِهالْ ــمبِ ــاکُمإِذَاث عةًدــو عــنَد ضِمــأَر ــتُمإِذَاالْ أَن

398؛»تخَْرُجونَ
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و از نشانه هاي او این است که آسمان و زمـین بـه فرمـانش برپاینـد، پـس چـون شـما را بـا یـک          

د.یبار خواندن از زمین فراخواند، بناگاه [از گورها] خارج می شو

نویسنده، استدالل به این دو آیه را از کتاب معاد، چنین نقل می کند:

399لت بر معاد جسمانی عنصري دارد.آیات فوق به خوبی، دال

و آن گاه در نقد آن می نگارد:

براي بررسی مطالب ایشان، نخسـت بـه برخـی دیگـر از آیـات خـروج از قبـر و زمـین اشـاره مـی           

یـات مـی پـردازیم و در نهایـت ظهـور      کنیم و در گـام دوم بـه بررسـی وجـوه و احتمـاالت ایـن آ      

نها را مورد بحث قرار می دهیم:آ

»خَوورِفىِنُفمفَإِذَاالصنَهم اثـدالْأَج إِلـى هِـمبـلُونَ رنسلَنَـا قَـالُواْ *ییاوـن یثَنَـا معـن بنَا مرْقَـدم

400؛»الْمرْسلُونَصدقَوالرَّحمانُوعدماهاذَا

»مــو یعــد اعِیــد ــىال ــرٍءشــىإِل ــعا*نُّکُ ــارهمخُشَّ صــونَأَب ــنَیخَْرُج ماثــد الْأَجُمــأَنه ــرَادکَ ج

401،»الداعِإِلىمهطعینَ*منتَشرٌ

تحْیـونَ فیهـا قَـالَ *حـینٍ إِلـى متَـاع ومسـتَقَرٌّ الْـأَرضِ فـىِ لَکموعدولبعضٍبعضُکماهبِطُواْقَالَ«

اویهوتُونَفتَمَاونهونَم403ـ402؛»تخُْرَج

.25) آیه ي 30سوره ي روم (-398
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وي در ادامه پنج احتمال را در معنی آیات بیان می کند:

الف) مـراد آیـات قبـر و ارض، همـین حفـره ي موجـود در دل خـاك اسـت و آنچـه از آن بیـرون           

می آید بدن است که به سطح زمین می آید و بنابراین معنی چنین می شود:

».حفره ها بیرون می آید و در سطح زمین قرار می گیردبدن همه انسان ها از «

ردگـان اسـت بـه ایـن گونـه      نایه بـوده و بـه معنـاي زنـده کـردن م     ب) خروج از قبر در آن آیات ک

که اجزاي پراکنـده کـه اجـزاي پراکنـده بـدن هـا جمـع مـی شـود و روح بـه آن تعلـق گیـرد؛ چـه              

دیگر و از این رو معنی چنین می شود:اینکه اجزاي پراکنده در قبرها باشد و یا در جایی 

بدن همه انسان ها دوباره از نـو سـاخته شـده، ارواح بـه آنهـا تعلـق مـی گیـرد و در همـین عـالم           «

».ماده زنده می شوند

ج) مراد آیات از خروج از قبر، بیـرون آمـدن جسـم هـا و بـدن هاسـت، ولـی نـه اینکـه اجسـاد از           

کـت جـوهري از عـالم مـاده خـارج شـده و بـه سـوي         دل زمین به سـطح آن بیاینـد، بلکـه بـا حر    

عالم آخرت حرکت می کنند. بر این اساس، معنی چنین می شود:

».بدن همه انسان ها از قبر بیرون آمده و به عالم آخرت منتقل می شود«

آشنا است، ولی آنچـه از قبـر بیـرون مـی آیـد روح اسـت کـه تـا کنـون          هد) مراد از قبر، همین حفر

داشـته اسـت. روح از قبـر بیـرون آمـده و بـه عـالم آخـرت مـی رود. بنـابراین، معنـی            به آن تعلق 

روح همه انسـان هـا از قبرهـا خـارج شـده و بـه آسـمان هـا صـعود کامـل پیـدا            «چنین می شود: 

».می کند

د) مراد از قبر، عالم برزخ و آنچه از آن بیرون می آید ارواح است و معنی چنین می شود:



404».ها از عالم برزخ خارج شده و به عالم قیامت وارد می شودانسان همه روح «

آن گاه می گوید:

احتمـال اول بـر پایـه ي رأي مشـهور     2احتمالی اسـت کـه در آیـات وجـود دارد     5اینها مجموعه 

احتمال دیگر بر پایه ي رأي حکمت متعالیه استوار است.3و 

یـم از ایـن معـانی را دارد و بنـابر ایـن      آنچه مسلم است اینکه آیـات شـریفه، تـاب داللـت بـر هـر       

405هیچ یک نص نیست و ادعاي نص و ضروري بودن نیازمند استدالل است.

اشکاالت

اوالً: نویسنده در بیان احتمـاالت ـ دانسـته یـا نادانسـته ـ دچـار یـک نـوع مغالطـه شـده اسـت، و احتمـاالت را              

مـاالت دیگـري هـم وجـود دارد، ماننـد      در پنج احتمـال منحصـر کـرده اسـت، حـال آنکـه چنـین نیسـت و احت        

اینکه:

مراد از قبر و ارض، مجموع زمـین و کـره خـاك اعـم از گورهـا، میـدانهاي جنـگ، النـه ي درنـدگان، پرنـدگان           

406و غیره باشد.

فرموده است:» خطبه ي غرّاء«امیرالمؤمنین (ع) در 

أَوکَـارِ والْقُبـورِ ضَـرَائحِ مـنْ أَخْـرَجهم النُّشُـور زِفأَوالـدهور تَقَضَّـت والْـأُمور تَصـرَّمت إِذَاحتَّى

407؛الْمهالکمطَارِحِوالسباعِأَوجِرَةِوالطُّیورِ

.38)، ص17فصل نامه جستار (-404
.39)، ص17(فصل نامه جستار -405
)، 17(فصل نامه جستار(» و در همین عالم ماده زنده می شود«فرق این احتمال با احتمال دوم نویسنده ي مقاله، در قیدي است که گفت -406
.)38ص
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هنگامی که امور بگـذرد، و روزگـاران بـه سـرآید و رسـتاخیز بـه پـا گـردد، خـدا انسـان هـا را از            

درندگان و میدان هاي جنگ بیرون می آورد.شکاف گورها و النه هاي پرندگان و خانه ي 

و مراد از آنچـه از زمـین و قبرهـا بیـرون مـی آیـد، ذرات بـدن و روح مـی باشـد، لکـن روح از موضـع خـاص             

ات بدن هم از مواضع خاص ـ که در کالم موال (ع) بیان شد ـ بیرون خواهد شد.رخود و ذ

عنصـري، در  خـاکی  سپس روح به بدن تعلـق مـی گیـرد و بعـد از تعلـق دوبـاره روح بـه بـدن، حشـر بـا بـدن            

عالم دیگر ـ که آخرتش نامند ـ صورت خواهد گرفت.

پس معنا چنین می شود:

ذرات بدن همه ي انسان ها از سطح زمین جمـع و بـدن هـا از نـو سـاخته مـی شـود و روح هـرکس دوبـاره بـه           

گیرد و حشر با بدن عنصري در عالم آخرت محقق خواهد شد.بدنش تعلق می

ثانیاً: در احتمال سومی که مطرح کرده است نکات مبهم فراوانی وجود دارد، از جمله اینکه:

بیرون آمدن بدن ها با حرکت جوهري از عالم ماده به سوي عالم آخرت، یعنی چه؟

     ـ دن آنهـا اشـاره شـده اسـت ـ چـه       ذرات پراکنده ي بدن ـ که در نصوص وحیـانی بـه جمـع ش

سرنوشتی پیدا می کند؟

            حرکت جوهري در این جملـه بـه چـه معناسـت؟ آیـا مـراد ایـن اسـت کـه تبـدیل در حقیقـت

متحـول مـی   بدن رخ مـی دهـد؟ یعنـی از خـاکی بـودن  و عنصـري بـودن بـه نورانیـت و مثالیـت          

شود؟ یا اینکه آثار بدن اخروي با بدن دنیوي فرق خواهد کرد؟



ــدن عنصــري  ســرا نجام در آخــرت، آنچــه محشــور مــی شــود، چیســت؟ فقــط روح؟ روح و ب

برخاسته از خاك؟ یا روح بـا بـدنی سـاخته شـده توسـط نفـس در عـالم آخـرت، بـدون اینکـه از           

دنیا منتقل شده باشد؟

به عالوه، چه مدرکی براي این ادعا وجود دارد؟ این حرف ـ جز یک احتمال ـ به کجا بند است؟

در مورد احتمال چهار و پنج نیز نکات مبهمی است که بیان نشده است؛ مانند اینکه:ثالثاً: 

سرنوشت بدن دنیوي چه می شود؟

آیا بدن دنیوي به آخرت منتقل و محشور می شود یا نه؟

آیا روح در آخرت بدنی دارد؟

.اگر دارد از کجا آمده است؟ هیچ یک در این دو احتمال بیان نشده است

احتمال، فقط انتقال روح به عـالم آخـرت مطـرح گردیـده اسـت. ایـن بـا معـاد جسـمانی ـ کـه آیـات             در این دو 

و روایات ـ تصریح دارد، چگونه سازگار است؟

رابعاً: نویسنده احتمال اول و دوم را بـه مشـهور و سـه احتمـال دیگـر را بـه حکمـت متعالیـه نسـبت داده اسـت،           

دارد.حال آنکه در هر دو ادعا جاي خدشه وجود 

سـخنی از سـر   » آیـات شـریفه، تـاب و داللـت بـر هـر یـک از ایـن معـانی را دارد         «اما اینکه نویسنده ادعا کرد: 

تکلف است؛ زیرا جز از راه تأویل باطل، نمی توان بعضی از معانی را بر آیات شریفه حمل کرد.

وضـعیت بـدن اخـروي روشـن     خامساً: از بیانـات نویسـنده بـه دسـت مـی آیـد کـه، از منظـر حکمـت متعالیـه،           

نیست، و این با آیات و روایات ـ که انتقال ذرات بدن دنیوي به عالم آخرت باشد ـ سازگاري ندارد.

نویسنده بعد از بیان احتماالت یکایک آنها را بررسی می کند:

مطلب پانزدهم (اشکاالت بیانات نویسنده، ذیل بررسی احتمال الف)



می نگارد:» احتمال الف (خروج همه ابدان از حفره ها به سطح زمین)بررسی«نویسنده در ذیل عنوان 

این احتمال با چندین مشکل مواجه است:

آیات خروج از قبر و زمین، ظهـور در همگـانی بـودن ایـن حکـم دارنـد و سیاقشـان  مناسـب         .1

با تخصیص نیست. در حالی که می دانیم:

دگان ندارند... .الف) عده زیادي از انسان ها عقیده اي به دفن مر

ب) عده زیادي... در آب ها غرق شده و یا طعمه حریق یا حیوانات درنده می شود.

ج) کسانی که در قبرها دفن مـی شـود... در اثـر گذشـت صـدها و هـزاران سـال، اجـزاي بدنشـان          

از قبر بیرون آمده و پراکنده می شود.

و جنـازه هـا بـر روي زمـین مـی مانـد،       د)... در صیحه ي آسمانی، همه اهل آخرالزمان مـی میرنـد   

بنابراین در قبر نخواهد بود تا با نفخ صور از قبر بیرون آیند... .

. ... حقیقت معاد بازگشـت بـه سـوي خداونـد اسـت و در آن هـیچ سـخنی از بازگشـت بـه ایـن           2

عالم نیست... .

ــین  3 ــه، خــروج از زم ــین اســت اســت... یعنــی م. ظــاهر بســیاري از ادل ــدأ حرکــت، زم ــه دل ب ن

ومسـتَقَرٌّ الْـأَرضِ فـىِ لَکـم وعـدو لـبعضٍ بعضُـکم اهبِطُـواْ قَالَ«زمین... خداي متعال می فرماید: 

 تَـاعمــینٍإِلــىــاقَــالَ* حیهنَفــوْیتحــاویهوتُــونَفتَمَــاونهــونَمپــس بایــد در روز 408»تخُْرَج...

قیامت به طور کامل از زمین خارج شوند... .

.25-24) آیات 7سوره ي اعراف (-408



از طرفـی مـی دانـیم آنچـه در     409»رالْقُبـو فـىِ مـن یبعـثُ اللَّـه أَنَّ«َ. تعبیر آیه ... این است کـه:  4

است... .» رالْقُبوفىِام«ـ یعنی ذوي العقول نیست ـ بلکه » رالْقُبوفىِمن«قبر است 

... قبرهـا محـل   410»مـن بعثنـا مـن مرقـدنا    «خروج از قبر به بعث از مرقد بیـان شـده اسـت.    . ...5

خواب و استراحت بدن ها نیست، بلکه بدن ها در آن پوسیده و متالشی می شود... .

. ... برخی ادله نشانگر آن است که پس از نفـخ صـور اول یـا بـه طـور کلـی همـه چیـز معـدوم و          6

اشـد و شـکل و صـورت    م عـالم مـاده بـه طـور کـل از هـم مـی پ       نظـا فانی می شود یا دست کـم، 

دیگري به خود می گیرد که بنابراین، دیگر اثـري از قبـر وجـود نـدارد تـا انسـان هـا از آن خـارج         

411شوند... .

اشکاالت

» بـدان در قالـب اَ «مـع شـده و بـه عـالم آخـرت      اوالً: ذرات بدن انسان ها از سراسـر زمـین و حفـره هـاي آن ج    

خواهد شد، نه اینکـه در سـطح زمـین بمانـد و حشـر در همـین دنیـا محقـق مـی شـود. بنـابراین، منتهـاي             منتقل 

سیر بدن عنصري ـ همچون روح ـ عالم آخرت است.

د، عـده اي گرفتـار حریـق مـی شـوند و      نثانیاً: اینکه عده اي مردگان را دفن نمی کننـد، عـده اي غـرق مـی شـو     

منافـاتی بـا معـاد جسـمانی و جمـع ذرات پراکنـده بـدن و انتقـال آن بـه          بدن هاي داخل قبرها نیـز مـی پوسـد،    

عالم آخرت ندارد.

ذرات بدن، هر کجا باشد نابود نمی شود و از علم خدا مخفی نیست و خدا بر جمع آنها قادر است.

خداي متعال می فرماید:

.7) آیه 22سوره ي حج (-409
.52) آیه 36سوره ي یس (-410
.41-39)، ص 17فصل نامه ي جستار (-411



»ــنْومــه اتایءتَــرَىأَنَّــکضــأَر ــعۀًالْ ــإِذَاخَاش ــافَ ــاأَنزَلْنَ َلَیهعــاء الْمتــزََّتاهوــتبىإِنَّرــذ الَّ

412؛»قَدیرٌءشىکلُعلىإِنَّهالْموتىلَمحىِأَحیاها

مـی بینـی! و چـون بـاران بـر آن      و از [دیگر] نشانه هاي خدا ایـن اسـت کـه تـو زمـین را فسـرده       

ـ ریزیم بـه جنـبش درآیـد و برد   فرو  آري، همـان کسـی کـه آن را زنـدگی بخشـید قطعـاً زنـده        د. م

کننده ي مردگان است. در حقیقت، او بر هر چیزي تواناست.

این آیه، با تکیه بر قدرت الهـی، معـاد جسـمانی را ماننـد رویانـدن گیـاه از زمـین (چیـزي کـه همـواره در منظـر            

آدمیان است) ممکن و مسلم می داند.

فرماید:خداي سبحان در سوره ي (ق) می

کتَـاب عنـدنَا ومـنهُم الْـأَرض تَـنقُص مـا علمنَـا قَـد *بعیـد رجـع ذَالـک تُرَاباکُنَّاومتْنَاءذَاأَ«

413؛»حفیظُ

آیا چون مردیم و خاك شدیم [زنده می شـویم]؟ ایـن بازگشـتی بعیـد اسـت! قطعـاً دانسـته ایـم کـه          

دشان فرو می کاهد و پیش ما کتاب ضبط کننده اي است.زمین [چه مقدار] از اجسا

ــه تمــامی اجــزاي پراکنــده ي شــده ي انســان، داناســت و چیــزي از او   ،خــدا هــم داراي قــدرت اســت و هــم ب

پوشیده نیست. همه چیز در لوح محفوظ ثبـت اسـت و چیـزي در ایـن عـالم گـم نمـی شـود حتـی اعمـال بـاقی            

می ماند، هر چند تغییر شکل  می دهد.

عالمه طباطبایی در ذیل آیه می نگارد:

قوله تعالی:

.39) آیه ي 41سوره ي فصلت (-412
.4- 3) آیه ي 50سوره ي ق (-413



عـد عـن   عـد، الب ؛ و المـراد بالب جـوع بمعنـی  جـع و الرُّ الرَّ» بعیـد رجـع ذَالـک تُرَاباکُنَّاومتْنَاءذَاأَ«
ـ   محـذوف » تُرَابـا کُنَّـا ومتْنَـا ءذَاأَ«فـی قـولهم:   » إذا«العقل؛ و جواب  ذَالـک «ولهم یـدل علیـه ق

عجریدعذَاأَ«و التقدیر: » بتْنَاءماکُنَّاوالستفهام للتعجیب.انبعث و نرجع؟ و » تُرَاب

و إنّما خذف لإلشارة الی أنه عجیب بحیث ال ینبغی أن یذکر، إذ ال یقبله عقل ذي عقل.

414؛»جدیدخَلْقٍلَفىءنَّاأَالْأَرضِفىِضَلَلْنَاءذَاأَقَالُواْو«و اآلیۀ فی مساق قوله 

و بطلـت ذواتنـا بطالنـا ال أثـر معـه      » أ ءذا متنـا و کنّـا ترابـاً   «و المعنی: أنهـم یتعجبـون و یقولـون:    

منها، نبعث و نرجع؟

ثم کان قائالً یقول لهم: مم تتعجبون؟

ه.مسلِّیستبعده العقل و ال ی» بعیدذالک رجع«فقالوا: 

منـه تعـالی إلسـتبعادهم    رد» حفـیظُ األرض مـنهم و عنـدنا کتـاب   صقد علمنا ما تـنقُ «تعالی: قوله 

البعث و الرجوع، مسـتندین فـی ذلـک إلـی أنّهـم ستتالشـی أبـدانهم بـالموت، فتصـیر ترابـاً متشـابه            

األجزاء ال تمایز لجزء منها من جزء.

ـ و الجواب: أنـا نعلـم بمـا تأکُ    مـن  تنقصـه منهـا، فـال یفـوت علمنـا جـزء      ه األرض مـن ابـدانهم و   لُ

415ر بالجهل؛اجزائهم حتی یتعسر علینا إرجاعه أو یتعذَّ

خداي تعالی می فرماید:

»ردیم و خاك شدیم [زنده می شویم]؟ این بازگشتی بعید است.آیا چون م«

.10) آیه ي 32سوره ي سجده (-414
.338:18المیزان -415



رجع و رجوع هر دو یـک معنـا دارنـد و مـراد از بعیـد بـودن، بعیـد بـودن از جهـت عقـل اسـت و            

ـ   «در جملـه ي  » اذا«اب کلمه ي جو خـذف شـده، چـون جملـه     » ردیم و خـاك شـدیم  آیـا چـون م

ـ   «بر آن داللت می کـرد و تقـدیر کـالم چنـین اسـت      » بعید استیاین بازگشت« ردیم و آیـا وقتـی م

و اسـتفهام در  » خاك شدیم مبعوث می شـویم و بـر مـی گـردیم، ایـن چـه برگشـتن بعیـدي اسـت         

تعجبـی اسـت؛ یعنـی اسـتفهامی کـه منظـور از آن بـه شـگفت واداشـتن          آن ـ به اصطالح ـ استفهام    

شنونده است.

حذف شده براي این اسـت کـه اشـاره کنـد بـه اینکـه [بازگشـت دوبـاره] آن قـدر          » اذا«اگر جواب 

عجیب است که اصالً گفتنی نیست، چون عقل هیچ صاحب عقلی آن را نمی پذیرد.

تـی در [دل] زمـین گـم شـدیم، آیـا [بـاز] مـا در خلقـت         و گفتند: آیـا وق «این آیه، مضمون آیه ي: 

را افاده می کند.» جدیدي خواهیم بود؟

معناي آیه این است که: مشرکین تعجب می کننـد و مـی گوینـد: آیـا وقتـی کـه مـا مـردیم و خـاك          

شدیم و ذات ما آنچنان باطل و نابود شـد کـه دیگـر اثـري از آن بـه جـاي نمانـد، دوبـاره مبعـوث          

برمی گردیم؟می شویم و 

آن وقت گویا گوینده اي به ایشان می گوید: از چه چیز تعجب می کنید؟

ــی اســت، و عقــل آن را نمــی    ــاور نکردن در پاســخ مــی گوینــد: آخــر، ایــن برگشــتن برگشــتنی ب

پذیرد، و زیر بار آن نمی رود.

ن فـرو  قطعـاً دانسـته ایـم کـه زمـین [چـه مقـدار] از اجسادشـا        «قول خداي تعالی که مـی فرمایـد:   

سـخن آنـان و استبعادشـان نسـبت بـه بعـث و       » می کاهد و پیش ما کتـاب ضـبط کننـده اي اسـت    

رجع را رد می کنـد؛ چـون آنـان اسـتناد جسـتند بـه اینکـه بعـد از مـردن بـه زودي متالشـی مـی             

شویم و بدن هامان خاك می شود، و با خـاك هـاي دیگـر مخلـوط مـی گـردد. خـاك هـم کـه بـا           



شتی از آن، خـاك مـن باشـد و مشـتی دیگـر خـاك یـک فـرد دیگـر، و یـا           خاك فرقی ندارد (تا م

مشتی از آن سر و گردن من باشد و مشتی دیگر دست و پاي من).

آیه مورد بحث جواب می دهد کـه: مـا بـه آنچـه زمـین از بـدن هـاي شـما مـی کاهـد، و آنچـه از            

اجـزاي شـما را از   بدن هایتان ناقص می سازد، دانـا هسـتیم. علـم مـا چنـان نیسـت کـه جزئـی از        

قلم بیندازد تا برگشت آن ـ به خاطر نامعلوم بودن ـ دشوار و یا ناممکن باشد.

مرحوم طبرسی نیز در مجمع می گوید:

ـ   «أنکروا البعث بعـد المـوت، و هـو قولـه      ذالـک «أ نبعـث و نـرد أحیـاء    » اأ ءذا متنـا و کنّـا تراب «  أي ذلـک الـرّد
عـن الکـون، و المعنـی أنّـه ال یکـون ذلـک       بعیـدةٌ عـن األوهـام و إعـادةٌ   بعیـد ردأي » بعیـد رجع«الّذي یقولون 

ألنّه غیر ممکن.

أي مـا تأکـل األرض مـن لحـومهم و دمـائهم و تبلیـه مـن        » قد علمنـا مـا تـنقص األرض مـنهم    «ثم قال سبحانه 

ئهم، و هـو اللـوح المحفـوظ    أي حـافظ لعـدتهم و أسـما   » حفـیظُ و عنـدنا کتـاب  «ر علینا ردهـم  عظامهم فال یتعذَّ

ذُّشُال ی416؛عنه شیء

بـدان  » أ ءذا متنـا و کنّـا ترابـا   «[کفار و مشرکین] برانگیختن بعد از مـرگ را انکـار کردنـد و قـول خـداي تعـالی       

انسـان و بـاور نکردنـی اسـت.     بازگشـتی دور از فکـر   » بعیـد رجـع «اشاره دارد، یعنی برانگیختنی که مـی گوینـد   

نیست؛ زیرا امکان ندارد.ن شدنییعنی ای

؛ یعنـی مـا   »قطعاً دانسته ایم که زمـین [چـه مقـدار] از اجسادشـان فـرو مـی کاهـد       «سپس خداوند بزرگ فرمود: 

خوب می دانـیم کـه زمـین چگونـه گوشـت و  خـون آنـان را مـی خـورد، و چگونـه اسـتخوان هاشـان را مـی              

یعنـی  » و پـیش مـا کتـاب ضـبط کننـده اي اسـت      «د. فرساید. بنابراین، براي ما بازگرداندن آنها سخت نمـی باشـ  

حفظ کننده تعداد و اسامی آنهاست و آن همان لوح محفوظی است که چیزي از قلم نیدازد.

.211:9مجمع البیان -416



ظـاهر بسـیاري از ادلـه، خـروج از زمـین اسـت... یعنـی مبـدأ حرکـت، زمـین           «ثالثاً: اینکه نویسنده مـی گویـد:   
ـ  » است نه دل زمین م از سـطح و دل زمـین اسـت؛ همچنـان کـه ظـاهر بعضـی از        جوابش این است که: زمـین، اع

ادله نیت خروج از دل زمین است. مانند قول خداي تعالی که می فرماید:

417؛»أُخْرَىتَارةًنخُْرِجکُممنهَاونُعیدکُمفیهاوخَلَقْنَاکُممنهَا* «

ــازمی   ــم، در آن شــما را ب ــده ای ــار دیگــر شــما را از آن از ایــن [زمــین] شــما را آفری گــردانیم و ب

بیرون می آوریم.

بنابراین، مبدأ حرکت مجموع زمـین، اعـم از سـطح و دل زمـین اسـت. اینکـه مبـدأ حرکـت، سـطح زمـین باشـد            

یا دل زمـین، فرقـی در مسـئله مـورد بحـث (حشـر بـا بـدن عنصـري در سـراي دیگـر) نـدارد. حشـر بـا بـدن                

بـر سـر بـدنی اسـت کـه      سر خروج از زمـین یـا دل زمـین نیسـت. نـزاع     عنصري با هر دو سازگار است. نزاع بر

در عالم آخرت محشور مـی شـود. عمـده ایـن اسـت کـه انتقـال بـدن دنیـوي بـه عـالم آخـرت، و حشـر بـا آن               

اثبات شود.

رابعاً: اینکه نویسنده می گوید:

، از طرفـی مـی دانـیم آنچـه در     418»الْقُبـورِ فـىِ مـن یبعـثُ اللَّـه أَنََّ«تعبیر آیه... این اسـت کـه:   «
419.»است... » ما فی القبور«ـ یعنی ذوي العقول نیست ـ بلکه » الْقُبورِفىِمن«قبر است 

جوابش این است که در قرآن کرین هر دو تعبیر آمده است. خداي تعالی می فرماید:

»ۀَأَنَّواعۀٌالسیاتلَّاءبیاریهفأَنَّوثُاللَّهعبنیورِفىِم420»الْقُب

421»الْقُبورِفىِمابعثرَِإِذَایعلَمفَلَاأَ* «

.55) آیه ي 20سوره ي طه (-417
.7) آیه 22سوره ي حج (-418
.40)، ص 17فصل نامه جستار (-419
.7) آیه ي 22سوره ي حج (-420



بنابراین، چون در قیامت هـم بـدن برانگیختـه مـی شـود و هـم روح، هـر دو تعبیـر درسـت اسـت.           

وي به عبارت دیگر، درست است که ابـدان، ذوي العقـول نیسـتند امـا بـه ضـمیمه و بـه تبـع روح، ذ        

بعثَنَـا مـن «العقول محسوب می شوند؛ لذا منافاتی نـدارد، بعـد از تعلـق روح بـه بـدن، گفتـه شـود:        

422»امرْقَدنَمن

خامساً: اینکه نویسنده می نگارد:

پس از نفخ اول یا به طور کلی همه چیز معدوم و فـانی مـی شـود یـا دسـت کـم، نظـام عـالم مـاده          
شـکل و صـورت دیگـري بـه خـود مـی گیـرد کـه بنـابراین دیگـر           به طور کل از هم مـی پاشـد و   

423اثري از قبر وجود ندارد تا انسان ها از آن خارج شوند.

جوابش این است که بله، در آستانه قیامت همه چیز به هم می ریزد اما جوهر اساسی معدوم نمی شود.

خداي متعال می فرماید:

تحَــدثُیومئـذ *لهَـا مــاالْانسـانُ قَـالَ و*أَثْقَالَهــاالْـأَرض أَخْرَجـت و*زِلْزَالهَــاالْـأَرض زلْزِلَـت إِذَا
424؛»أَعملَهملِّیرَواْأَشْتَاتًاالنَّاسیصدریومئذ*لَهاأَوحىربکبِأَنَّ*أَخْبارها

بارهـاي سـنگین خـود را بـرون     آن گاه که زمین به لـرزش [شـدید] خـود لرزانیـده شـود؛ و زمـین       

؛ آن روز اسـت کـه [زمـین] خبرهـاي خـود      »زمـین] را چـه شـده اسـت؟    «[افکند؛ و انسان گوید:  

را بازگویــد. [همــان گونــه] کــه پروردگــارت بــدان وحــی کــرده اســت. آن روز، مــردم [بــه حــال]  

پراکنده برآیند تا [نتیجه] کارهایشان به آنان نشان داده شود.

بدن هر کجا باشد، جمع خواهد شد.بنابراین، ذرات 

.9) آیه ي 100سوره ي عادیات (-421
.52) آیه ي 36سوره ي یس (-422
. 41) ص17فصل نامه جستار (-423
.6تا 1) آیات 99سوره ي زلزال (-424



شیخ طبرسی می نگارد:

»إِذَاثماکُمعةًدوعنَدضِمأي من القبر.425»الْأَر

 رُعن ابن عباس، یـأم         ـور بعـد مـا یـ اهللا ـ عزّاسـمه ـ إسـرافیل (ع) فیـنفخ فـی الص صـ و ور فـی  ر الص
426القبور، فیخرج الخالئق کلّهم من قبورهم؛

یعنی از قبر.» شما را با یک بار خواندن از زمین فراخواندپس چون «

ابن عباس گوید: خداوند بـه اسـرافیل امـر مـی کنـد تـا ـ بعـد از صـورتگري در قبـور ـ در صـور             
بدمد. پس تمام خلق از قبرهاي خود خارج می گردند.

سادساً: اینکه نویسنده می نگارد:

از آنجـا کـه قبرهـا    427»مـن بعثنـا مـن مرقـدنا    «خروج از قبر به بعث از مرقـد بیـان شـده اسـت.    «
428»محل خواب و استراحت بدن ها نیست، بلکه بدن ها در آن پوسیده و متالشی می شود.

جوابش این است که: بین ایـن دو (بعـث از مرقـد و پوسـیدن بـدن هـا در قبـر) منافـاتی نیسـت. هـر دو درسـت            
ي آن دوبـاره جمـع شـده و بـدن هـا از نـو سـاخته        است. بدن ها می پوسـد و در آسـتانه قیامـت ذرات پوسـیده    

می شـود و روح مجـدداً بـه آن تعلـق مـی گیـرد. آن گـاه انسـان برخاسـته از خـاك ـ کـه عـالم بـرزخ را جـز                
خوابی نمی داند ـ ندا می دهد: چه کسی ما را از آرامگاه مان برانگیخت؟

ا مخـتص روح بدانـد. بـه ایـن دلیـل کـه       به نظر می رسد نویسنده در صدد آن اسـت کـه بعـث و خـروج از قبـر ر     
قبر محـل اسـتراحت (مرقـد) نیسـت. بلکـه محـل پوسـیدن بـدن هاسـت. روح مـی گویـد: چـه کسـی مـا را از               

آرامگاه مان برانگیخت؟

.25) آیه ي 30سوره ي روم (-425
.19:7)؛ بحاراألنوار 55، صفحه 1415(و چاپ بیروت، 471:8مجمع البیان -426
.52) آیه ي 36سوره یس (-427
.41-40)، ص 17فصل نامه جستار (-428



چون روح گوینده است، می پندار کـه خـروج از قبـر (نـه قبـري کـه بـدن هـا در آن دفـن اسـت) مخـتص روح            
می باشد.

، امـا هنگـامی کـه از نـو سـاخته شـده و       »کسـی مـا را از آرامگـاه مـان برانگیخـت؟     چـه «آري، روح می گوید: 
روح مجدداً به آنها تعلق گرفتـه باشـد؛ آن گـاه اسـت کـه روح در قالـب بـدن، سـر از قبـر برداشـته مـی گویـد:             

و با همان حال وارد محشر می شود.» چه کسی ما را از آرامگاه مان، برانگیخت؟«

وانیم:در تفسیر برهان می خ

429؛»مرْقَدنَامنبعثَنَامنیاویلَنَاقَالُواْ«امام باقر (ع) در مورد آیه 

فرمـود: فـإنّ القـوم کـانوا     » می گویند: اي واي بر ما، چـه کسـی مـا را از آرامگاهمـان برانگیخـت؟     
مرقـدنا؟ قالـت   فی القبور، فلمـا قـاموا حسـبوا أنّهـم کـانوا نیامـاً، قـالوا: یـا ویلنـا، مـن بعثنـا مـن             

430؛»الْمرْسلُونَصدقَوالرَّحمانُوعدماهاذَا«المالئکۀ 

مردمان ـ کـه در قبـر بودنـد ـ چـون سـر از قبـر بیـرون آورنـد گمـان کننـد کـه خوابیـده بودنـد.                
ایـن اسـت   «گویند: اي واي بر ما، چـه کسـی مـا را از آرامگاهمـان برانگیخـت؟ فرشـتگان گوینـد:        

»خداي رحمان، و پیامبران راست می گفتند.همان وعده 

امتنـاع جمـع ذرات متالشـی شـده ي بـدن و      » مرْقَـدنَا مـن بعثَنَـا مـن «اگر نویسنده می خواهد با ایـن عبـارت   
انتقال آنها به آخرت را اثبات کنـد، ایـن عبـارت در صـدد آن نیسـت، بلکـه در صـدد آن اسـت کـه اثبـات کنـد            

ه آخرت، خوابی بیش نیست) بعث و حشر رخ می دهد.پس از برزخ (که نسبت ب

امام صادق (ع) می فرماید:

431ا ثم استیقظت منها؛همتَنو ما بین الموت و البعث إلّا کنومۀٍ

.52) آیه ي 36سوره ي یس (-429
.579-578: 4تفسیر البرهان-430
.134:2اصول کافی -431



میان مرگ و بعث جز خوابی ـ که به خوابی و بیدار شوي ـ نیست!

خ، منافـاتی بـا حشـر ابـدان از     در مجموع، عالم برزخ نسبت به آخرت مرقد انسـان اسـت، امـا مرقـد بـودن بـرز      
قبور ندارد.

مطلب شانزدهم (اشکاالت وارده بر کالم نویسنده، ذیل بررسی احتمال ج)

بررســی احتمــال ج (خــروج ابــدان بــه حرکــت جــوهري از قبــور بــه ســوي عــالم  «نویســنده در ذیــل عنــوان 
می نگارد:» آخرت)

لـه، خـروج از زمـین اسـت) دچـار      (ظـاهر بسـیاري از اد  3(بازگشـت بـه ایـن عـالم) و    2به اشکال 
نیست. زیرا صاحبان این قول بر ایـن باورنـد کـه بـدن هـا بـا حرکـت جـوهري، بـه طـور کلـی از            

432عالم ماده خارج شده و به سوي خداوند می رود... .

اشکاالت

ه اوالً: اثبات حرکت جوهري نیاز به دلیـل دارد کـه نویسـنده از اقامـه دلیـل خـود داري و بـه صـرف ادعـا بسـند          
می کند.

ثانیاً: حقیقت حرکت جوهري در قیامـت را بیـان نکـرده اسـت. آیـا ذرات پراکنـده بـدن ـ کـه از خـاك بـر مـی             
خیزد و بدن را تشکیل می دهد ـ با همان حالـت عنصـري و مـادي بـه سـوي خـدا مـی رود یـا بـا یـک تبـدیل             

و آن گـاه بـه سـوي خـدا مـی      ناگهانی از مادیت و عنصریت خارج شـده و بـه اجـرام نـورانی تبـدیل مـی شـود        
رود؟ شاید براي خود نویسنده هم معلوم نبوده است!

ثالثاً: سؤال اصلی این است که کدام بـدن در قیامـت محشـور مـی شـود؟ بـدن عنصـري کـه از خـاك برخاسـته،           
یا بدنی که در آخرت توسط روح ساخته می شود؟

برداشت می شود.ظاهر آیات و روایات، اولی است اما از کلمات صدرا دومی 

مطلب هفدهم (اشکاالت بیانات نویسنده، ذیل بررسی احتمال د)

.41)، ص 17فصل نامه جستار (-432



می نگارد:» بررسی احتمال د(خروج ارواح از قبور مادي)«نویسنده در ذیل عنوان 

درستی این احتمال، بسـته بـه ایـن اسـت کـه ارواح، در قبرهـا باشـند تـا بتـوان گفـت کـه از آنهـا             
در نقد این احتمال آمده است:» میزان شناخت«و » معاد«خارج شده اند. در کتاب 

بدیهی است کـه ارواح در قبرهـا نیسـتند و همـان بـدن هـاي پوسـیده شـده در قبرهـا زنـده مـی            «
»شوند

ولی آنچه از روایات بر می آید خالف این است که به برخی از شواهد آن اشاره می شود:

.در حدیث زندیق آمده است که او پرسید:1

وح؟ قـال فـی الـبطن األرض حیـث مصـرع البـدن إلـی الوقـت البعـث قـال فمـن صـلب             فأین الرّ«
...433»فأین روحه؟ قال فی کف الملک الذي قبضها حتّی یودعها األرض

جعفر (ع):.عن ابی2

الْمـؤْمنینَ أَرواحتَخْـرُج إِلَیهـا ومنْهـا یخْـرُج فُـرَاتکُم مـاء والْمغْـرِبِ فـی اللَّـه خَلَقَهاجنَّۀًللَّهإِنَّ«
تَتَعـارف وتَتَلَـاقَى وفیهـا تَتَـنَعم ومنْهـا تَأْکُـلُ وثمارِهـا علَـى فَتَسـقُطُ مسـاء کُلِّعنْدحفَرِهممنْ
وذَاهبـۀً تَطیـرُ الْـأَرضِ والسـماء بـینَ فیمـا الْهـواء فـی فَکَانَـت الْجنَّـۀِ مـنَ هاجـت الْفَجرُطَلَعفَإِذَا

434»ون منها.رج... أما هؤالء فإنهم فی حفرتهم  ال یخُحفَرَهاتَعهدوجائیۀً

435»نحـی إِلـى متَـاع ومسـتَقَرٌّ الْـأَرضِ فـىِ لَکـم و«.روایاتی مانند آنچه در ذیل آیـه ي شـریفه   3

تفسـیر نمـوده بـود و نشـانگر ایـن اسـت کـه مـدت         » إلی یوم القیامـۀ «را به » إلی حین«گذشت که 
عالم برزخ در شمار بودن در زمین است.

185:10؛ بحاراألنوار 349:2احتجاج -433
.51:58؛ بحاراالنوار 247:3کافی -434
.36آیه )2سوره بقره (-435



. تمام روایاتی که بر تکـریم بـدن میـت و گذاشـتن جریـده در قبـر و امثـال آن داللـت مـی کننـد           4
... عـذاب از روح دور شـده و یـا    میـت و روح به بدن اسـت، کـه بـا تکـریم بـدن     نیز، نشانگر تعلق

436روح دور شده و یا روح خوش حال می شود... .

سپس نویسنده می نگارد:

به هر حال صحت این احتمال، مورد تردید نیست... .

توضــیح اینکــه: حکمــاي متألــه،بر ایــن باورنــد کــه ارواح پــس از مــرگ، در عــالم بــرزخ بــوده و 
ول، از عـالم بـرزخ خـارج شـده و بـه عـالم قیامـت وارد        تعلقی نیز به زمین دارند. بـا نفـخ صـور ا   

می شوند.

در تجلــی ذات خداونــد، هســتی مجــازي خــود را از دســت داده و فــانی مــی شــوند و در         
آنجا جز خداوند هیچ چیز نیست... .

سپس در اثر نفخ ثـانی، احیـا شـده و بـه بقـاي بعـد از فنـا مـی رسـند و در آنجـا بـه بـدن هـاي              
علق می گیرند.اخروي غیر مادي ت

به طور طبیعی بر خالف رأي مشـهور قریـب بـه اتفـاق، خـروج از قبرهـا کـه مـالزم بـا خـروج از           
عالم برزخ است در این تقریر، منطبق بـر نفخـه ي اول مـی شـود، نـه دوم؛ یعنـی خـروج از قبرهـا         

در نفخ دوم و پس از برهم خوردن نظام عالم ماده رخ نمی دهد... .

حرکـت  » نفـخ اول «همین وجه را تأییـد مـی کنـد؛ چـرا کـه در آیـات قـرآن        آیات قرآن مجید نیز
قیام در نزد پروردگار.» نفخ دوم«به سوي پروردگار است و 

»ومونفَخُیورِفىِیالصنفَفَزِعفىِماتاومالسـن وضِ فـىِ مـن إِلَّـا الْـأَرم شَـاء اللَّـهکـلُ و هأَتَـو
437؛»داخرِینَ

.43-41)، ص 17فصل نامه جستار (-436
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و در نفخ اول ـ نفخ اماته ـ همه به سوي خداوند می روند.

»خَوورِفىِنُفقَالصعنفَصفـىِ م اتاوـمالسـن وضِ فـىِ مـن إِلَّـا الْـأَرم شَـاء اللَّـه ـخَ ثـمنُف یـهف
438»ینظُرُونَقیامهمفَإِذَاأُخْرَى

خداوند قیام می کنند.در نفخ ثانی ـ نفخ احیاـ همه نزد

اگر این آیات را در کنار این آیات بگذاریم:

 »خَوورِفىِنُفمفَإِذَاالصنَهماثدالْأَج إِلـى هِـمبـلُونَ رنسلَنَـا قَـالُواْ *ییاوـن یثَنَـا معـن بنَا مرْقَـدم
لَّـدینَا جمیـع هـم فَـإِذَا واحـدةً صـیحۀً إِلَّـا کَانَـت إِن*الْمرْسـلُونَ صـدقَ والرَّحمـانُ وعـد مـا هاذَا

439»محْضَرُون

به دست می آید که خروج از قبرها مربـوط بـه نفـخ اول اسـت کـه در آن، همـه بـه سـوي خداونـد          
مؤیـد ایـن مطلـب    0می رونـد و در صـیحه پـس از آن، همـه در نـزد خداونـد حاضـر مـی شـوند         

إن کانـت إلّـا   «ثـم ذکـر النفخـۀ الثانیـۀ فقـال:      «ی است که در تفسیر قمی آمـده و مـی فرمایـد:    روات
مربـوط بـه نفخـه ي اولـی     » فـخ فـی الصـور   و نُ«کـه ظـاهر در ایـن اسـت کـه      440»صیحۀ واحـدة 

است.

به هر حال، طبق مبانی حکمت متعالیـه، خـروج از قبرهـا، متناسـب حرکـت بـه عـالم فناسـت، نـه          
441شدن پس از فنا... .ناظر به زنده 

اشکاالت

اوالً: نویسنده گرفتـار تنـاقض گـویی شـده؛ زیـرا در اینجـا تـالش فـراوان دارد اثبـات کنـد ارواح در قبرهاینـد،            
با اینکه خود، قبال انکارش کرد و گفت:

. 68) آیه ي 39سوره ي زمر (-438
. 53تا 51) آیات 36سوره ي یس (-439
. 216:2تفسیر قمی -440
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در قبـر  از طرفـی مـی دانـیم آنچـه    442»الْقُبـورِ فـىِ مـن یبعـثُ اللَّـه أَنََّ«تعبیر آیه... این است که 
است... .» وربما فی القُ«ـ یعنی ذوي العقول نیست ـ بلکه » وربمن فی القُ«است 

ثانیاً: نویسنده مقاله می گوید:

حکماي متأله، بـر ایـن باورنـد کـه ارواح... بـا نفـخ اول، از عـالم بـرزخ خـارج شـده و بـه عـالم             
قیامت وارد می شوند... .

ریـب بـه اتفـاق) خـروج از قبرهـا ـ کـه مـالزم بـا خـروج            به طور طبیعی (بر خالف رأي مشهور ق
از عالم برزخ است ـ در ایـن تقریـر منطبـق بـر نفخـه ي اول مـی شـود، نـه دوم؛ یعنـی خـروج از            

قبرها در نفخ دوم و پس از برهم خوردن نظام عالم ماده رخ، نمی دهد... .

ماتـه و نفـخ دوم را نفخـه ي احیـا مـی      این سخن، برخالف آیـات و روایـات ـ کـه در نفخـه ي اول را نفخـه ي ا      
دانند ـ است.

اول، همگـان مـی میرنـد و بعـد از مـدتی ـ کـه عـالم تبـدیل مـی شـود ـ             يبر اساس آیات و روایات، در نفخـه 
ور می شوند.ر، در عالم آخرت محشدر پی نفخه ي دوم، زنده و با خروج از قب

فخه ي قیامت پرسید، امام (ع) فرمود:ثویر بن ابی فاخته از امام سجاد (ع) درباره کیفیت ن

وواحـد رأْسللصـورِ وصـور معـه والـدنْیا إِلَـى فَیهـبِطُ إِسـرَافیلَ یـأْمرُ اللَّـه فَإِنَّالْأُولَىالنَّفْخَۀُأَما
... .طَرَفَانِ

مـوت فـی اللَّـه أَذنَقَـد :قَـالُوا الصـور معـه والـدنْیا إِلَىهبطَقَدوإِسرَافیلَالْملَائکَۀُرأَتفَإِذَا:قَالَ
... .السماءأَهلِموتفیوالْأَرضِأَهلِ

الْـأَرضِ فـی یبقَـى فَلَـا الْـأَرض اهـل  یلـی الَّـذي الطَّـرَف منَالصوتفَیخْرُجنَفْخَۀًفیهفَینْفُخُ:قَالَ
فـی یبقَـى فَلَـا السـماوات اهـل  یلـی الَّـذي الطَّـرَف مـنَ الصـوت یخْرُجوماتوصعقَإِلَّاروحٍذُو

.7) آیه 22سوره ي حج (-442



 اتاوـموحٍذُوالسقَ إِلَّــارـعصوــاتقُــولُقَـالَ ... . مفَی یلَاللَّـهــرَافإِسـا :لیلُیــرَافإِس ـتمــوتمفَی
.اللَّهشَاءماذَلکفیفَیمکُثُونَإِسرَافیلُ

رُثُمأْمی اللَّـه اتاوـمالس ـورفَتَمرُ وـأْمـالَ یـیرُ الْجِبفَتَسو ـوه لُـهقَو)): مـوی ـورتَم ـماءراً السـومو
علَیهـا یکْتَسـب لَـم بِـأَرضٍ یعنـی الْـأَرضِ غَیـرَ الْـأَرض تُبـدلُ وتَبسطُیعنی443))سیراًالْجِبالُتَسیرُ

ةًالذُّنُوبارِزبسالَیهلَیالُعالْجِبلَاواتنَب. ...

فَعنْـد مجِیـب یجِیبـه فَلَـا 444))الْیـوم الْملْـک لمـنِ ((...جلَالُـه جـلَّ الْجبـار ینَـادي ذَلـک فَعنْد:قَالَ
کيذَلنَادیاربلَّالْججلَالُهجِیباًجمهنَفْسل))لَّهلدارالْواح445))الْقَه

446ور... و تحشر الخالئق للحساب؛قال: فینفخ الجبار نفخۀ فی الص

جانـب  اما نفخه اول: خداوند به اسرافیل امر می کند و او بـه زمـین، بـا صـور ـ کـه یـک سـر و دو        
دارد ـ فرود می آید... .

فرمود: چون فرشتگان اسرافیل را ـ که بـه زمـین فـرود آمـده اسـت ـ بـا صـور ببیننـد، گوینـد: بـه             
راستی خداوند فرمان مردن اهل زمین و آسمان را داده است... .

فرمود: اسـرافیل در صـور مـی دمـد و صـدایی از جانـب زمـین خـارج مـی گـردد کـه در اثـر آن             
ی در روي زمین نمانـد جـز اینکـه بمیـرد، و صـدایی از جانـب آسـمان خـارج گـردد کـه           زنده جان

در اثر آن زنده جانی در آسمان نماند جـز اینکـه بمیـرد. فرمـود: خداونـد بـه اسـرافیل فرمایـد: اي         
اسرافیل بمیر! پس او بمیرد. خالئق در همان حـال بـی جـانی تـا زمـانی کـه خداونـد بخواهـد مـی          

د.نمان

د به آسمآنها فرمان دهـد، پـس آسـمآنها سـخت در تـب و تـاب افتـد؛ و بـه کـوه هـا           سپس خداون
فرمان دهـد، پـس کـوه هـا [جملـه] بـه حرکـت درآیـد. و ایـن همـان قـول خداسـت کـه فرمـود:               

.10و 9) آیات 52. سوره ي طور (443
.16) آیه ي 40.سوره ي غافر (444
.همان.445
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یعنـی زمـین   » روزي که آسمان سخت در تب و تاب افتـد، و کـوه هـا [جملـه] بـه حرکـت درآیـد       «
ـ         اهی بـر روي آن رخ نـداده، صـاف و همـوار، بـدون      گسـترش یافتـه و بـه زمینـی دیگـر ـ کـه گن
اینکه کوه و گیاهی در آن باشد ـ تبدیل گردد... .

پـس جـوابی   » امـروز فرمـانروایی از آن کیسـت؟   «فرمود: در آن هنگام خـداي جبـار نـدا دهـد:...     
فرمـود: سـپس   » ... . از آن خداونـد یکتـاي قهـار اسـت    «نیاید. آن گاه خداوند خود جـواب دهـد:   

اند در صور دمد... و خالئق براي حساب رسی محشور شوند.خدو

در این روایت، سه مرحله براي قیامت بیان شده است:

نخست: مرحله اماته است، که با نفخه ي اول همگان می میرند.

دوم: مرحله تبـدیل زمـین اسـت بـه زمینـی کـه گنجـایش همگـان را داشـته باشـد. در ایـن مرحلـه، عـالم دنیـا               
د و عالم آخرت با ویژگی هاي خاص پدید آید.پایان پذیر

سوم: مرحله ي احیاست، کـه بـا نفخـه ي دوم، همگـان بـه فرمـان خـدا زنـده شـوند و بـراي حسـاب رسـی در             
محشر جمع گردند.

بــین مرحلــه ي اول و ســوم زمــانی طــوالنی فاصــله گــردد. در حــالی کــه خالئــق جملــه مــرده باشــند و جــز   
خداوند قهار کسی زنده نباشد.

هاشم بن حکم نقل می کند که زندیقی از امام صادق (ع) پرسید:

أ فیتالشی الرّوح بعد خروجه عن قالبه أم هو باق؟

قال: بل هو باق إلـی وقـت یـنفخ فـی الصـور فعنـد ذلـک تبطـل األشـیاء و تفنـی فـال حـس و ال             
ـ محسوس رها و ذلـک أربعمائـۀ سـنۀ یسـبت فیهـا      ثم أعیدت األشیاء کما بدأها مالخلـق و ذلـک   دب

447بین النّفختین؛

آیا روح بعد از خروج از بدن، نابود می شود یا باقی است؟

.330:6؛ بحاراألنوار 257-2:156؛ تفسیر قمی350:2احتجاج -447



فرمود: روح تا نفخ صـور بـاقی اسـت، هنگـام نفـخ صـور همـه ي اشـیاء فـانی مـی شـود، حـس             
محسوسی نمی مانـد، سـپس اشـیا، آن سـان کـه پروردگـار در آغـاز آفریـد، برمـی گردنـد، و ایـن            

ارصد سال خواهد بود.خموشی بین دو نفخه، چه

این روایت نیز همان مراحل سه گانه قبل را بیـان مـی کنـد بـا ایـن اضـافه کـه زمـان بـین دو نفخـه را هـم بیـان             
می کند.

هشام بـن سـالم از امـام صـادق (ع) در مـورد پـاداش کسـی کـه در راه حـق و زیـارت امـام حسـن (ع) کشـته              
شود پرسید، امام (ع) فرمود:

ـ کُـلُّ بِهالَهیغْفَرُدمهمنْقَطْرَةٍأَولُ مـنَ بـاب لَـه یفْـتَح وقَبـرِه فـی مصـابِیح لَـه یوضَـع و... ۀخَطیئَ
لَـا الَّتـی النَّفْخَـۀُ تُصـیبه حتَّـى اللَّـه أَولیـاء مـع فیهـا یزَالُفَلَا... ۀالْجنَّمنَبِطُرَفالْملَائکَۀُفَتَأْتیهالْجنَّۀِ
و)ص(اللَّـه رسـولَ یصـافحه مـنْ أَولُکَـانَ قَبـرِه مـنْ خَـرَج والثَّانیـۀُ النَّفْخَـۀُ کَانَتفَإِذَاشَیئاًتَبقَى
448؛الْأَئمۀوالْمؤْمنینَأَمیرَ

انـواري در قبـرش بتابـد و    با ریختن اولـین قطـره ي خـونش، تمـام گناهـانش بخشـیده شـود... و        
ــد.    ــرایش آورن ــدایایی از بهشــت ب ــردد، پــس فرشــتگان ه ــش گشــوده گ ــه روی دري از بهشــت ب

) در پـی  ...پیوسته با اولیاي خدا در آن بهشت به سـر بـرد تـا نفخـه اي ـ کـه چیـزي (زنـده جـانی         
یـد،  رسـد. پـس آن گـاه کـه نفخـه ي دوم دمیـده شـود و از قبـر بیـرون آ         آن بـاقی نمانـد ـ بـه او    

اولین کسی خواهد بود کـه بـا پیـامبر اکـرم (ص)، امیرالمـؤمنین و اهـل بیـت (ع) مصـافحه خواهـد          
کرد.

این روایت هم، خروج از قبر را بعد از نفخه ي دوم بیان می کند.

از آیات قرآن کریم نیز همین مطلب استفاده مـی شـود؛ زیـرا آیـاتی کـه نفخـه ي صـور را بیـان کـرده اسـت بـر            
ند:چهار دسته ا

آیات مطلق.1

الحسین)(باب استحباب زیاره ی ٣٥، باب ٢٧٩:١٠مستدرک الوسائل -٤٤٨



»وــوىهخَلَــقَالَّــذاتاوــمالسوضقّالْــأَربِــالْحومــوقُــولُیکُــونُکُــنیفَیلُــهــقُّقَوالْحولَــه
لْکالْممونفَخُیورِفىِیالصملبِعالْغَیةِودالشَّهووهیمَک449»الْخَبِیرُالح

، بـی  »بـاش «که آسمان هـا و زمـین را بـه حـق آفریـد، و هرگـاه کـه مـی گویـد:          و او کسی است 
درنگ موجود شـود. سـخنش راسـت اسـت و روزي کـه در صـور دمیـده شـود، فرمـانروایی از آن          

اوست. داننده ي غیب و شهود است و اوست حکیم و آگاه.

»خَوورِفىِنُفالصکذَالموییدع450؛»الْو

یده شود، این است روز تهدید.و در صور دم

451؛»یتَساءلُونَلَاویومئذبینَهمأَنسابفَلَاالصورِفىِنُفخَفَإِذَا«

پــس آن گــاه کــه در صــور دمیــده شــود، [دیگــر] آن روز میانشــان نســبت خویشــاوندي وجــود   
ندارد، و از [حال] یک دیگر نمی پرسند.

جریان معاد را که با نفخ صـور محقـق مـی شـود بیـان مـی نمایـد، بـدون اینکـه          در این آیات، خداي تعالی اصل
به نفخه اول یا دوم اشاره کرده باشد.

اولينفخه.آیات2

فَیومئــذ*واحــدةًدکَّــۀًفَــدکَّتَاالجِبـالُ والْــأَرضحملَــتو*واحــدةٌنَفْخَـۀٌ الصــورِفــىِنُفــخَفَـإِذَا «
تقَعۀُوعاق452؛»الْو

پس آن گاه که در صور یک بار دمیـده شـود. و زمـین و کـوه هـا از جـاي خـود برداشـته شـوند و          
روي می دهد.» واقعه عظیم«هر دوي آنها با یک تکان، ریز ریز گردند، درآن روز 

.73) آیه ي 6سوره ي انعام (-449
.20) آیه ي 50سوره ي ق (-450
.101) آیه ي 23سوره ي مؤمنون (-451
.15-13) آیات 69سوره ي حاقه (-452



شـاره  در این آیات، خداي تعـالی بـه نفخـه اول ـ کـه همـراه بـا دگرگـونی هـایی در زمـین و آسـمان اسـت ـ ا             
می فرماید.

.آیات نفخه ي دوم3

»خَوورِفىِنُفمفَإِذَاالصنَهماثدالْأَجإِلىهِمبلُونَرنس453؛»ی

و در صور دمیده خواهد شد، پـس بناگـاه از گورهـاي خـود شـتابان بـه سـوي پروردگـار خـویش          
می آیند.

»مونفَخُیورِفىِیالصْشُرُوینَنحرِمجالْمئذموقًایر454؛»ز

ــی       ــم برم ــود چش ــان را کب ــود، و در آن روز مجرم ــی ش ــده م ــور دمی ــه در ص ــان] روزي ک [هم
انگیزیم.

»مونفَخُیورِفىِیافَتَأْتُونَالصاج455؛»أَفْو

دمیده شود، و گروه گروه بیایید.» صور«روزي که در 

456؛»محْضَرُونَلَّدینَاجمیعهمفَإِذَاواحدةًصیحۀًإِلَّاکَانَتإِن«

یک فریاد است و بس! بناگاه همه در پیشگاه ما حاضر آیند.

در این آیات، خداي تعالی به نفخ دوم ـ که همراه بـا خـروج انسـان هـا از قبـر، حرکـت بـه سـوي دادگـاه الهـی،            
شاره می نماید.دسته بندي هاي مختلف و حضور در پیشگاه الهی است ـ ا

.آیات هر دو نفخه4

.51) آیه ي 36سوره ي یس (-453
.102) آیه ي 20سوره ي طه (-454
.18) آیه ي 78سوره ي نبأ (-455
.53) آیه ي36سوره ي یس (-456



))خَوورِفىِنُفقَالصعنفَصفىِم اتاوـمالسـن وضِ فـىِ مـن إِلَّـا الْـأَرم شَـاء اللَّـه ـخَ ثـمنُف یـهف
457))ینظُرُونَقیامهمفَإِذَاأُخْرَى

زمـین اسـت، بیهـوش درمـی     و در صور دمیده می شود، پس هـر کـه در آسـمان هـا و هـر کـه در       
افتد مگر کسی که خدا بخواهد. سـپس بـار دیگـر در آن دمیـده مـی شـود و بناگـاه آنـان بـر پـاي           

ایستاده می نگرند.

در این آیه، خداي تعالی به هر دو نفخه اشاره دارد.

بـر  در پی صیحه ي اول همگـان بـه جـز عـده اي چـون جبرئیـل، اسـرافیل، میکائیـل، ملـک المـوت و ... ـ کـه             
اثر صیحه نمی میرند اما به امر خداوند آنان نیز خواهند مرد ـ مدهوش شده خواهند مرد.

در پی نفخه ي دوم، همگان زنده می شوند و در پیشگاه الهی حاضر خواهند شد.

بنابراین، آیات و روایات از آنچه ـ به اقرار نویسنده ـ مختار برخی حکماي متأله است، بیگانه اند.

ینکه نویسنده می گوید:ثالثاً: ا

سپس در اثر نفخ ثانی، احیـا شـده و بـه بقـاي بعـد از فنـا مـی رسـند و در آنجـا بـه بـدن هـاي             «
458».اخروي غیر مادي تعلق می گیرند

از ایشان می پرسـیم: بـدن هـاي اخـروي غیـر مـادي ـ کـه ارواح بعـد از انتقـال بـه آخـرت بـدآنها ملحـق مـی                
هد آمـد؟ از دنیـا؟ یـا اینکـه از بـدن هـا از سـنخ همـان عـالم انـد و توسـط            شوند ـ از کجا به صحنه قیامت خوا 

روح ساخته می شوند؟

دیگر اینکه سرانجام بدن هاي مدفون در زمـین چـه مـی شـود؟ در ایـن احتمـال ـ کـه بـه ادعـاي نویسـنده، بـه             
و هـیچ  هر حال صحت این احتمال مورد تردید نیسـت ـ فقـط انتقـال روح بـه عـالم قیامـت مطـرح شـده اسـت          

سنخی از بدن هاي عنصري به میان نیامده است. در حالی که تأکید آیات و روایات بر انتقال هر دوست.

.68) آیه ي39سوره ي زمر (-457
.43)، ص 17فصل نامه جستار (-458



رابعاً: نویسنده بیان می دارد که:

459».به هر حال طبق مبانی حکمت متعالیه خروج از قبرها، متناسب حرکت عالم فناست«

هـا، متناسـب حرکـت بـه عـالم بقاسـت ـ مـی         بـر خـالف آیـات و روایـات ـ کـه صـراحت دارد خـروج از قبر        
باشد.

خامساً: ادعاي نویسنده که می گوید:

آیات قرآن مجید نیز همین وجه را تأیید مـی کنـد؛ چراکـه در آیـات قـرآن نفـخ اول، حرکـت بـه         «
سوي پروردگار است و نفخ دوم، قیام در نزد پروردگار:

))ومونفَخُیورِفىِیالصنفَفَزِعفىِماتاومالسـن وضِ فـىِ مـن إِلَّـا الْـأَرم شَـاء اللَّـهکـلُ و هأَتَـو
460؛))داخرِینَ

و روزي که در صور دمیده شود، پس هر کـه در آسـمان هـا و هـر کـه در زمـین اسـت بـه هـراس          
ا زبونی رو به سوي او آورند.ملگی بافتد، مگر آن کس که خدا بخواهد و ج

))خَوورِفىِنُفقَالصعنفَصفىِم اتاوـمالسـن وضِ فـىِ مـن إِلَّـا الْـأَرم شَـاء اللَّـه ـخَ ثـمنُف یـهف
461؛))ینظُرُونَقیامهمفَإِذَاأُخْرَى

و در صور دمیده می شود، پس هـر کـه در آسـمان هـا و هـر کـه در زمـین اسـت بیهـوش در مـی           
بخواهد. سپس بـار دیگـر در آن دمیـده مـی شـود و بناگـاه آنـان بـر پـاي          افتد، مگر کسی که خدا 

ایستاده می نگرند.

.44)، ص 17فصل نامه جستار (-459
.87) آیه ي 27سوره ي نمل (-460
.68) آیه ي39سوره ي زمر (-461



))خَوورِفىِنُفمفَإِذَاالصنَهم اثـدالْأَج إِلـى هِـمبـلُونَ رنسلَنَـا قَـالُواْ *ییاوـن یثَنَـا معـن بنَا مرْقَـدم
لَّـدینَا جمیـع هـم فَـإِذَا واحـدةً صـیحۀً إِلَّـا کَانَـت إِن*الْمرْسـلُونَ صـدقَ والرَّحمـانُ وعـد مـا هاذَا

462؛))محْضَرُونَ

و در صور دمیده خواهد شد، پـس بناگـاه از گورهـاي خـود شـتابان بـه سـوي پروردگـار خـویش          
می آیند.

ایـن اسـت همـان وعـده     اي واي بر ما، چه کسـی مـا را از آرامگاهمـان بـر انگیخـت؟     «می گویند: 
یـک فریـاد اسـت و بـس! بناگـاه همـه در پیشـگاه        » خداي رحمان، و پیامبران راسـت مـی گفتنـد   

463ما حاضر آیند.

شاید گفت آیات مورد استشـهاد نویسـنده، بـا توجـه بـه مجمـوع نصـوص وحیـانی، همسـان بـا سـایر آیـات و             
ــه ي دوم را نف      ــه و نفخـ ــه ي اماتـ ــه ي اول را نفخـ ــه نفخـ ــات ـ کـ ــد ـ                              روایـ ــی دانـ ــا مـ ــه ي احیـ خـ
می باشد و هیچ ظهوري بر مدعاي نویسنده، مگر با تکلف و تفسیر به رأي ندارد.

أَتَـوه کـلُ واللَّـه شَـاء مـن إِلَّـا الْـأَرضِ فـىِ مـن والسـماوات فـىِ منفَفَزِعالصورِفىِینفَخُیومواما آیه ي: ((
464))داخرِینَ

هیچ داللتی بر مدعاي نویسنده ـ کـه نفـخ اول، حرکـت بـه سـوي پروردگـار و نفـخ دوم، قیـام در نـزد او اسـت            
ـ ندارد.

در اینکه آیه ي فوق اشاره به کدام نفخه دارد، چهار احتمال است:

است.» أتوه داخرینلٌّو کُ«. مربوط به نفخه دوم باشد. مؤید آن جمله ي 1

سـوره ي زمـر اسـت کـه مـی      68. مربوط به نفخه اول باشد؛ زیـرا ایـن آیـه همسـان بـا آیـه ي       2
...))اللَّهشَاءمنإِلَّاالْأَرضِفىِمنوالسماواتفىِمنفَصعقَالصورِفىِنُفخَو((فرماید: 

.68) آیه ي 36سوره ي یس (-462
.44-43)، ص 17فصل نامه جستار (-463
. 87) آیه ي 27سوره ي نمل (-464



دارد ـ باشد.. آیه ي محل بحث از آیات مطلق ـ که اشاره به اصل جریان قیامت3

. آیه مربوط به قبـل از نفخـه ي اول ـ کـه مقدمـه رسـتاخیز اسـت ـ باشـد؛ زیـرا فـزع بـه معنـی              4
ره بـه حالـت ذلیالنـه بنـدگان در     ااشـ » و کـل أتـوه داخـرین   «ترس شدید است. بنابراین جملـه ي  

آستانه ي قیامت دارد؛ یعنی بـا مشـاهده ي  صـحنه هـاي هولنـاك قبـل از نفخـه ي اول، جملگـی        
از سر ترس با زبونی رو به سوي او آورند.

راغب گوید:

465الفزع: انقباض و نفار یعتري اإلنسان من الشیء المخیف؛

فزع: گرفتگی و ترسی است که از امر ترسناکی به انسان دست می دهد.

ــومو«در اینکــه مقصــود از نفــخ صــور در آیــه ي  ــنفَخُی ــورِفــىِی الصــزِع ــنفَفَ فــىِماتاوــم الســنو فــىِم
کدام نفخه است؟... » الْأَرضِ

عالمه طباطبایی می گوید:

ـ    ور الّتـی بهـا تـنفخ الحیـاة فـی األجسـاد فیبعثـون لفضـل         قیل: المراد بهذا النّفخ، النفخـۀ الثّانیـۀ للص
القضاء، و یؤیده قوله فی ذیل اآلیۀ:

»أتوه داخرینلٌّو کُ«

مـن حکـم الفـزع ...    » مـن شـاء اهللا  «سـبحانه، و یؤیـده أیضـا اسـتثناؤه     و المراد به حضورهم عنداهللا
فَصـعقَ الصـورِ فـىِ نُفـخَ و«و قیل: المراد به النفخۀ األولی الّتـی یمـوت بهـا األحیـاء بـدلیل قولـه:       

» ینظُـرُونَ قیـام هـم فَـإِذَا أُخْـرَى فیـه نُفـخَ ثـم اللَّهشَاءمنإِلَّاالْأَرضِفىِمنوالسماواتفىِمن
ـ       و کـلٌّ  «ی هـذا یکـون المـراد بقولـه:     فإن الصعقۀ من الفزع و قـد رتـب علـی النّفخـۀ األولـی، و عل

رجوعهم إلی اهللا سبحانه بالموت.» أتوه داخرین

.635:1مفردات راغب-465



فـإنّ  و ال ببعد أن یکون المـراد بـالنّفخ فـی الصـور یومئـذ مطلـق الـنّفخ أعـم ممـا یمیـت أو یحیـی            
النّفخ کیفما کان من مختصات الساعۀ، و یکون ما ذکـر مـن فـزع بعضـهم و أمـن بعضـهم مـن الفـزع         
و سیر الجبال مـن خـواص النّفخـۀ األولـی، و مـا ذکـر مـن إتیـانهم داخـرین مـن خـواص النّفخـۀ             

466من الوجهین السابقین؛واحدالثانیۀ و یندفع بذلک ما یورد علی کلِّ

از این نفـخ صـور، نفخـه ي دومـی اسـت کـه بـا آن، روح بـه کالبـدها دمیـده           بعضی گفته اند: مراد 
می شود، و همه براي فصل قضا مبعوث می گردنـد. مؤیـد ایـن، جملـه ي ذیـل آیـه اسـت کـه مـی          

یعنـی همگـی بـا ذلـت و خـواري بـدانجا مـی آینـد. چـون مـراد از           » أتوه داخـرین و کلٌّ«فرماید: 
مـن  «خـداي سـبحان اسـت و نیـز مؤیـد دیگـر آن اسـتثناي        حضورشان نزد» اتوه؛ می آیند آن را«

از حکم فزع است... .» شاء اهللا؛ هرکس را که خدا بخواهد

بعضی دیگر گفته اند: مراد از آن، نفخه ي اول اسـت کـه بـا آن همـه زنـدگان مـی میرنـد، بـه دلیـل          
ـ فـىِ مـن فَصـعقَ الصـورِ فىِنُفخَو«اینکه در جاي دیگر فرمود  الساتاومـن وضِ فـىِ مإِلَّـا الْـأَر

در ایـن آیـه همـان فـزع     » صـعقه «چـون  » ینظُـرُونَ قیـام هـم فَإِذَاأُخْرَىفیهنُفخَثماللَّهشَاءمن
در آن آیــه اســت، کــه در هــر دو آیــه، نتیجــه ي نفخــه ي اولــی گرفتــه شــده و بنــابراین، مــراد از  

رجوعشان به سوي خـدا بـه سـبب مـردن مـی باشـد. و بعیـد نیسـت کـه          » أتوه داخرینکلٌّ«جمله 
مراد نفخ در صور، در این صورت، مطلق نفخ باشـد (چـه آن نفخـی کـه بـا آن مـی میرنـد و یـا آن         
نفخی مکه با آن زنده می شـوند) بـراي اینکـه، نفخـه هـر چـه باشـد از مختصـات قیامـت اسـت و           

ر ایمنـی هسـتند و نیـز کـوه هـا بـه راه مـی افتنـد، همـه از خـواص           اینکه بعضی در فزع و بعضی د
نفخه اول باشد واین که مـردم بـا خـواري نـزد خـدا مـی شـوند، از خـواص نفخـه دوم باشـد، کـه            
بنــابراین احتمــال، اشــکالی کــه چــه بســا ممکــن اســت بــر هــر دو وجــه ســابق بشــود دفــع مــی  

467گردد.

امام سجاد (ع) می فرماید:

.400:15المیزان -466
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الث نفخات: نفخۀ الفـزع و نفخـۀ المـوت و نفخـۀ البعـث، فـإذا أفنیـت أیـام الـدنیا،          و له فی الصور ث
468أمر اهللا عزّوجلّ إسرافیل أن ینفخ فیه نفخی الفزع...؛

اسرافیل سه مرتبه در صور مـی دمـد: یکـی نفخـه ي فـزع، دیگـري نفخـه ي مـرگ و سـوم نفخـه           
یل مـی فرمایـد کـه در صـور     ي زنده شدن. پـس وقتـی روزهـاي دنیـا تمـام شـد، خـدا بـه اسـراف         

دمیدن فزع را بدمد.

اما آیه ي:

))خَوورِفىِنُفقَالصعنفَصفىِم اتاوـمالسـن وضِ فـىِ مـن إِلَّـا الْـأَرم شَـاء اللَّـه ـخَ ثـمنُف یـهف
469))ینظُرُونَقیامهمفَإِذَاأُخْرَى

نویسـنده نـدارد، زیـرا آیـه ي فـوق اشـاره بـه هـر دو نفخـه دارد، امـا هرگـز            این آیه هم هیچ ظهوري در مـداي  
نمـی رســاند کــه نفخــه اول، حرکــت بــه ســوي پروردگــار و نفخــه دوم، قیــام در نــزد او باشــد، بلکــه در ردیــف  

سایر آیات و روایات ـ که نفخه ي اول را نفخه ي اماته و دومی را نفخه احیا می داند ـ است.

ي اول، همگان دچـار صـعق مـی شـوند و مـی میرنـد، جـز عـده اي کـه بـر اثـر صـیحه نمـی              زیرا در پی نفخه
میرند بلکه به امر خدا قالب تهی می کنند.

اگر مراد از نفخه ي اول،  حرکت به سوي پروردگـار ـ کـه نویسـنده ادعـا مـی کنـد و بـه حکمـاي متألـه نسـبت            
د.معنا ندار» إالّ من شاء اهللا«می دهد ـ باشد، استثناي 

در هیچ لغت نامه اي به معنی حرکـت نیامـده اسـت، بلکـه اهـل لغـت آن را بـه معنـاي غـش کـردم           » صعق«لفظ 
و مردگان گرفته اند.

در لسان العرب آمده است:

.53:1ارشاد القلوب -468
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شـی علیـه و ذهـب عقلـه مـن صـوت یسـمعه        : غُصعق: صعق اإلنسان صـعقاً و صـعقاً، فهـو صـعقٌ    
470: مات؛و تصعاقاً، فهو صعقٌمالهدة الشدیدة. و صعق صعقاً و صعقاً و صعقۀً

شد...: غش کـرد و عقلـش از صـدایی کـه شـنید (ماننـد تکـان شـدید)         » صعق«صعق: انسان دچار 
زایل شد و... مرد.

راغب نقل می کند:

ــه: 1 ــعقَِ((. المــوت، کقول ــنفَص فــىِماتاوــم الســنو ضِفــىِمــأَر ــه: 471))الْ ــذَتْهم((و قول فَأَخَ
472))الصعقَ

473))ثَمودوعادصاعقَۀِمثْلَصاعقَۀًأَنذَرتُکم((. و العذاب، کقوله: 2

474))یشَاءمنبِهافَیصیبالصواعقَیرْسلُو((. و النار، کقوله: 3

... فهو أشیاء حاصلۀ من الصاعقۀ، فـإنّ الصـاعقۀ هـی الصـوت الشّـدید مـن الجـو، ثـم یکـون منهـا          
475نار فقط، أو عذاب، أو موت؛ و هی فی ذاتها شیء واحد، ئو هذه األشیاء تأثیرات منها؛

صاعقه به سه معناست:

پـس هـر کـه در آسـمان هـا و هـر کـه در زمـین اسـت          «.مرگ، مانند قول خدا که مـی فرمایـد:   1
»صاعقه آنان را گرفت«می میرد و اینکه می فرماید: 

شـما را از صـاعقه هماننـد صـاعقه اي کـه بـر عـاد و        «مایـد:  .عذاب، مانند قول خـدا کـه مـی فر   2
»ثمود فرود آمد می ترسانم

.241:6. ونیز مراجعه شود به: التحقیق فی کلمات القرآن 198:10لسان العرب -470
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صـاعقه هـا را مـی فرسـتد و هـر کـه را بخواهـد بـدان آسـیب          «.آتش، مانند اینکه خـدا فرمـود:   3
».می رساند

... این امـور از صـاعقه پدیـد مـی آیـد، چـون صـاعقه صـدایی شـدید در جـو اسـت، کـه از آنهـا              
پدید آید یا عذاب یا مـرگ. صـاعقه در اصـل یـک پدیـده اسـت کـه ایـن امـور آثـار           آتش (فقط) 
آن می باشد.

بسـان سـایر آیـات و روایـات، نفخـه دوم را ـ کـه        476))ینظُـرُونَ قیـام هـم فَـإِذَا أُخْـرَى فیـه نُفخَثم((ي جمله 
نفخه احیا، حشر و حضور در دادگاه الهی است، بیان می کند.

آیات:اما 

))خَوورِفىِنُفمفَإِذَاالصنَهماثدالْأَج إِلـى هِـمبـلُونَ رنسلَنَـا قَـالُواْ *ییاوـن یثَنَـا معـن بنَا مرْقَـدم
لَّـدینَا جمیـع هـم فَـإِذَا واحـدةً صـیحۀً إِلَّـا کَانَـت إِن*الْمرْسـلُونَ صـدقَ والرَّحمـانُ وعـد مـا هاذَا

477))محْضَرُونَ

این آیات، اشاره بـه نفـخ دوم ـ کـه نفـخ احیاسـت ـ دارد. مؤیـد مطلـب ایـن اسـت کـه بـه دنبـال نفـخ صـور،                 
خروج از قبرها را ـ که عبارت از احیاي مجدد است ـ بیان فرمود.

نیـز توضـیح همـان نفخـه دوم اسـت.      ))محْضَـرُونَ لَّـدینَا جمیـع هـم فَـإِذَا واحـدةً صیحۀًإِلَّاکَانَتإِن((جمله ي 
یعنی آن نفخه دوم ـ که پس از آن همگـان از قبرهـا خـارج مـی گردنـد ـ فریـادي بـیش نیسـت کـه در پـی آن،            

همگی در نزد خداوند حاضر خواهند شد.

داي شـدید همـه   خداي تعالی با این عبارت می فرماید برپـایی قیامـت بـراي مـا سـهل اسـت؛ زیـرا بـا یـک صـ          
چیز محقق خواهد شد؛ مانند قول این آیه که می فرماید:

))اورُمۀِأَماعحِإِلَّاالسرِکلََمصالْبأَووهإِنَّأَقْرَباللَّهلىکُلّعشىیرٌء478))قَد

.68) آیه ي 39سوره ي زمر (-476
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بـر هـر   و کار قیامت جز مانند یـک چشـم بـر همـزدن یـا نزدیـک تـر [از آن] نیسـت، زیـرا خـدا          
چیزي تواناست.

إالّ «النفخـۀ المـذکورة   » إن کانـت «محـذوف اسـت و تقـدیر چنـین اسـت:      » کـان «مؤید مطلب این است که اسـم  
»صیحۀ واحدة فإذاهم جمیع لّدنیا محضرون

در المیزان می خوانیم:

اسـم کـان محـذوف و التقـدیر     ))محْضَـرُونَ لَّـدینَا جمیـع هـم فَـإِذَا واحـدةً صیحۀًإِلَّا((قوله تعالی: 
تفـاجئهم أنّهـم مجمـوع محضـرون لـدنیا مـن غیـر تـأخیر         واحدةًإن کانت الفعلۀ أو النّفخۀ إالّ نفخۀً

479و مهلۀ؛

[باز هم] یک فریـاد اسـت و بـس و بناگـاه همـه در پیشـگاه مـا حاضـر         « قول خدا که می فرماید: 
محذوف است و تقـدیر چنـین اسـت: آن نفخـه ـ کـه ذکـر شـد ـ یـک فریـاد اسـت             اسم کانَ» آیند

و بس که ناگهان به سراغشان می آید و همگان بدون تأخیر نزد ما حاضر خواهند شد.

در کنز الدقائق آمده است:

480و نفخ فی الصور أي: مرّة ثانیۀ، فإذا هم من األجداث: من القبور... .

481هی النفخۀ األخیرة؛إن کانت إالّ صیحۀ واحدة:

در صــور دمیــده شــود (یعنــی: بــار دوم) کــه ناگــاه جملگــی از مخفیگــاه ـ یعنــی قبــر ـ خــارج     
شوند...

یک فریاد است و بس: و آن نفخه ي اخیر است.

.77) آیه ي16سوره ي نحل (-478
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در تفسیر قمی می خوانیم:

» و نفخ فی الصور فإذا هم من األجداث إلی ربهم ینسلون«و قوله: 

علی إبراهیم: ثم ذکر النفخۀ الثانیۀ فقال:قال: من القبور... قال

482؛»محْضَرُونَلَّدینَاجمیعهمفَإِذَاواحدةًصیحۀًإِلَّاإن کانت «

و در صـور دمیـده خواهـد شـد، پـس بناگـاه از گورهـاي خـود شـتابان          «قول خدا که می فرمایـد:  
یعنی از قبرها... .» به سوي پروردگار خویش می آیند.

یـک فریـاد اسـت و بــس و    «علـی بـن ابـراهیم گفـت: سـپس خـدا نفخـه ي دوم را بیـان فرمـود:          
».بناگاه همه در پیشگاه ما حاضر آیند

عهـد ذکـري اسـت؛ یعنـی همـان نفخـه ي دوم ـ کـه در دو آیـه قبـل ذکـر شـد ـ              » النفخۀ الثانیـۀ «الف و الم، در 
می باشد که در پی آن همگان در محضر خدا خواهند بود.

تیجه این که آیات و روایات، مخالف برداشـت نویسـنده ـ کـه آن را نظـر بعضـی از حکمـاي متألـه مـی شـمارد           ن
ـ می باشد و هرگز از مجموع آیات و روایـات بـر نمـی آیـد کـه نفـخ اول، حرکـت بـه سـوي پروردگـار و نفـخ            

دوم، قیام در نزد او باشد.

ال هـ)مطلب هیجدهم (اشکاالت سخن نویسنده، ذیل بررسی احتم

می نگارد:» بررسی احتمال هـ (خروج ارواح از عالم برزخ) «نویسنده در ذیل عنوان 

براساس ایـن احتمـال، مـراد از قبـر، عـالم بـرزخ و آنچـه خـارج مـی شـود نیـز ارواح اسـت. ایـن              
483احتمال از جمیع اشکاالت ششگانه گذشته در امان است و هیچ یک بر آن وارد نیست... .

اشکاالت  

.216:2تفسیر قمی -482
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ده در راستاي توجیـه ایـن احتمـال تـالش فـراوان مـی ورزد و مـی کوشـد اثبـات کنـد کـه مـراد از قبـر،              نویسن
عالم برزخ است.

اوالً: خروج روح از عالم برزخ مسلم است، لیکن اگر فقط همین باشد، معاد فقط روحانی خواهد بود.

نی.ثانیاً: آیات و روایات، معاد را هم بدنی و جسمانی می داند و هم روحا

ثالثاً: در این احتمال، سخنی از انتقال ابدان به عالم آخرت نیست.

رابعاً: این احتمال از جهت ماهیت بدن اخروي ـ که عمده ترین نزاع است ـ مبهم می باشد.

از نویسنده سؤال می شود که: در قیامت، بدن هم محشور می شود یا حشر، فقط از آن روح است؟

ایات است.فرض دوم مخالف آیات و رو

بـر فـرض اول، آیــا بـدن محشــور در قیامـت، از دنیـا بــه آخـرت منتقــل شـده اسـت، یــا در آخـرت ســاخته و          
پرداخته می شود و هیچ بدنی از کره ي خاك به عالم آخرت منتقل نخواهد شد؟

فرض دوم ـ که از کلمات مالصدرا استفاده می شود ـ مخالف آیات و روایات است.

موافـق  آیـات و روایـات اسـت ـ خـالی از اشـکال مـی مانـد، لـیکن در عبـارت            پـس فقـط فـرض اول ـ کـه     
ــ ایـن فـرض مطـرح     » مراد از قبر، عالم برزخ و آنچـه خـارج مـی شـود نیـز ارواح اسـت      «نویسنده ـ که گفت:  

نشده است. 

از اینکه نویسنده می گوید:

ــر      ــک ب ــیچ ی ــت و ه ــان اس ــته در ام ــگانه گذش ــکاالت شش ــع اش ــال از جمی ــن احتم آن وارد ای
484نیست.

به نظر می رسد این احتمال را پذیرفته اسـت، لـیکن بـزرگ تـرین اشـکال ایـن ادعـا، بـی اشـکال فـرض کـردن            
آن است. بـه دیگـر سـخن، بـر فـرض ایـن احتمـال از اشـکاالت ششـگانه ـ کـه خـود بافتـه ـ در امـان باشـد،                 

.44)، ص17فصل نامه جستار (-484



سـخن بـی اشـکال فقـط وحـی و      لیکن از اشکاالت فراوان دیگر ـ کـه برخـی گذشـت ـ در امـان نیسـت. چـون        
قول معصوم (ع) است و بس.

مطلب نوزدهم (اشکاالت وارده بر تکلمه ي نویسنده)

می نگارد:» تکلمه«نویسنده در پایان مقاله، تحت عنوان 

مهــم تــرین علتــی کــه ســبب شــده اســت مشــهور مفســرین و متکلمــین، احتمــال اول و یــا دوم را 
شهود و یا تعقـل عمیـق بهـره منـد نشـده باشـد، تـوان فهـم و         انتخاب کنند، این است که تا کسی از

ــدارد و   ــد و امثــال ایــن مطالــب را ن تصــور عــالم بــرزخ و بازگشــت موجــودات بــه ســوي خداون
بنابراین، به طور ناخود آگاه به تأویل آیات و روایات دست می زند ...

ن بـدن مـادي بـه کـار     ماده ي بعث، در موارد متعـددي در قـرآن، در مـورد بعـث و برانگیختـه شـد      
رفته است و این استعماالت در نگـاه اول، قرینـه اسـت بـر ایـن کـه بعـث در قیامـت نیـز از همـین           

بعثَـه ثُـم عـامٍ ماْئَـۀَ اللَّـه فَأَماتَـه ((قسم است، چنانچه درباره ي حضرت ارمیا یا عزیر آمـده اسـت   
لَبِثُـواْ لمـا أَحصـى الحِـزْبینْ أَىلـنَعلَم نَـاهم بعثْثُـم ((یا درباره ي اصحاب کهـف آمـده اسـت    485))

ــدا ((486))أَموکــذَال ــاهمکَ ــاءلُواْبعثْنَ تَسیلُمــنه یــده  487))ب ــواب آم ــتن از خ ــاره ي برخاس و درب
...488))مسمىأَجلٌلیقْضىفیهیبعثُکُمثُمِ((است 

داراي معتایی اعم است کـه هـم مـی توانـد بعـث مـادي و هـم غیـر مـادي را دربـر           کلمه ي بعث... 
گیرد و مراد از متعلق آن نیـز مـی توانـد هـم بـدن و هـم روح باشـد... پـس بـا توجـه بـه سـعه و             

و واقـع نشـدن هـیچ یـک از مـوارد مزبـور در سـیاق آیـات بعـث از          » بعـث «شمول معنـاي کلمـه   
مـل بعـث در آیـات بعـث از قبربـر مصـداقی خـاص از آن        قبر، هیچ اصل عقالنـی ـ کـه مقتضـی ح    

باشد ـ وجودندارد.

.259) آیه ي 2سوره ي بقره (-485
.12) آیه ي 18سوره ي کهف (-486
.19) آیه ي 18سوره ي کهف (-487
.60) آیه ي 6سوره ي انعام (-488



در همین آیات مذکور (که دربـاره ي بیـداري از خـواب یـا زنـده شـدن اصـحاب کهـف بـود) نیـز           
نمی توان به طور قطعی حکم کـرد کـه واژه ي بعـث در بـرانگیختن مـادي بکـار رفتـه اسـت، بلکـه          

چـرا کـه از نظـر لغـوي، بعـث گـاهی بـه معنـاي ارسـال          ممکن است مراد، بعث روح و نفس باشـد؛ 
489و فرستادن و گاه به معناي اثاره و برانگیختن به کار می رود.

اشکاالت 

اینکه نویسنده می گوید:اوالً:

تا کسی از شـهود و یـا تعقـل عمیـق بهـره منـد نشـده باشـد، تـوان فهـم و تصـور عـالم بـرزخ و              «
».ل این مطالب را نداردبازگشت موجودات بسوي خداوند  و امثا

مخدوش است؛ زیرا در جزئیات معاد جـاي شـهود و تعقـل عمیـق نیسـت، بلکـه جـاي تـدبر آیـات، روایـات و           
تعبد به وحی است.

عالمه طباطبایی می گوید:

أنّ االستدالل ـ علی خصوصیات ما جاء بـه الشّـرع فـی المعـاد ـ بالمقـدمات الکلیـۀ العقلیـۀ غیـر           «
العقـل ال ینـال الجزئیـات، و السـبیل فیـه تصـدیق مـا جـاء بـه النّبـی الصـادق (ص)            مقدور لنا ألنّ 

490من الطریق الوحی للبرهان علی صدقه؛

استدالل در مورد خصوصـیات و جرئیـات معـاد ـ کـه از طریـق شـرع آمـده اسـت ـ بـا مقـدمات             
اشـد، و  کلی عقلی براي ما مقـدور نیسـت؛ زیـرا دسـت عقـل از رسـیدن بـه جزئیـات کوتـاه مـی ب          

تنها راه آن تصـدیق چیـزي اسـت کـه پیـامبر (ص) از راه وحـی آورده اسـت چـون صـدق پیـامبر           
(ص) با دلیل اثبات شده است.

نتیجه ي شهود و تعقل عمیق ـ که تلویحـا نویسـنده خـود را حـائز آن دو تلقـی کـرده اسـت در مـورد جزئیـات           
اهد بود.معاد، جز تحیر، دوري از حقیقت و تأویل نصوص وحیانی نخو

.47-46)، 17فصل نامه جستار (-489
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نمونه هایی از همین دست ـ که مشت نشانه خروار است ـ را به عنوان می آوریم:

ابن عربی درباره ي اهل دوزخ می گوید:

491فینعمون فی جهنّم، فهم علی مزاج لودخلوا به الجنّۀ تعذبوا بها ال عتدالها؛

بهشـت گردنـد ـ بـه     پس در دوزخ ـ با مزاجی که دارند ـ متـنعم انـد بـه گونـه اي کـه اگـر داخـل         
خاطر اعتدال بهشت ـ معذب می شوند.

در جاي دیگر می گوید:

فیأخذ جزاء العقوبۀ األلم موازیاً لمـدة المعمـر فـی الشّـرك فـی الـدنیا فـإذا فـرع األمـد جعـل لهـم            
نعیم فی النّـار بحیـث إنّهـم لودخلـوا الجنّـۀ تـألموا لعـدم موفقـۀ المـزاج الّـذي رکـبهم اهللا فیـه فهـم              

الحیـات و العقـارب کمـا یلتـذ أهـل الجنّـۀ       من نار و زمهریر و ما فیها مـن لـدغ  ون بما هم فیه یتلذذ
بالظالل و النّور و لثم الحور الحسان ألنّ مزاجهم یقضی بذلک... .

و بعض أهل الکشف قال إنّهـم یخرجـون إلـی الجنّـۀ حتّـی ال یبقـی فیهـا أحـد مـن النّـاس البتـۀ و            
فیهـا الجرجیـر و یخلـق اهللا لهـا أهـالً یملؤهـا بهـم مـن مزاجهـا کمـا           تبقی أبوابهـا تصـفق و ینبـت    

492یخلق السمک فی الماء؛

...پس عذاب و درد و رنج به کیفر شرك به میـزان عمـري کـه در دنیـا مشـرك بودنـد، دچـار اهـل         
دوزخ خواهند شد، اما آن گاه کـه مـدت بـه سـر رسـد بـراي آنـان نعمتـی در همـان دوزخ فـراهم           

گونــه اي کــه اگــر داخــل بهشــت شــوند دچــار درد و رنــج گردنــد، بــه خــاطر  خواهــد شــد، بــه 
ناهمگونی مزاج شان ـ کـه خـدا در آنـان قـرار داد ـ بـا بهشـت؛ پـس ایشـان از آتـش، زمهریـر و             
ــان    ــور و بوســیدن حوری ــد چنانچــه اهــل بهشــت از ســایه، ن ــذت مــی برن ــیش مــار و عقــرب ل ن

دارد... .زیباروي لذت می برند؛ چون مزاج شان اقتضاي آن

.207-206: 2فتوحات-491
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و درهـاي دوزخ  اهل کشفی گفت: دوزخیان همگی بـه بهشـت رونـد تـا آنچـا کسـی در آن نمانـد،        
یـر در آن برویـد، و خـدا گروهـی را ـ بـا مـزاج دوزخـی ـ بـراي دوزخ           بسـته شـود و گیـاه جرج   

خلق کند تا دوزخ را با آنان پر نماید همچنان که ماهی را براي زیستن در آب خلق می کند.

دیگري گفته است:در جاي

493فلو فارق النّار أهلها لتعذبوا باغترابهم عما أهلوا له... ؛

اگــر اهــل آتــش از آن جــدا شــوند ـ بــه خــاطر دوري از آنچــه اهــل آن انــد ـ گرفتــار عــذاب      
خواهند شد.

از دیگر مصادیق شهود و تعقل عمیق ابن عربی این است که گفته است:

رة النّـار الّـذي تحـت مقعـر أرض الجنّـۀ... و هـو لهـا کحـرارة         و إن نضج فواکـه الجنّـۀ سـببها حـرا    
494النّار تحت القدر فإن مقعر أرض الجنّۀ هو سقف النّار؛

زیـر بهشـت قـرار    در علت پختگـی و رسـیدگی میـوه هـاي بهشـتی، حـرارت آتـش دوزخ ـ کـه         
دارد ـ می باشـد... حـرارت آتـش دوزخ نسـبت بـه میـوه هـاي بهشـتی بسـان حـرارت آتـش در             

یر دیگ است؛ زیرا بیخ زمین بهشت، سقف دوزخ است.ز

مالصدرا درباره ي حقیقت بهشت و نعمت هایش می گوید:

فتحقّق و تبـین مـن جمیـع مـا ذکرنـاه و نقلنـاه أنّ الجنّـۀ الجسـمانیۀ عبـارة عـن الصـور اإلدراکیـۀ             
495القائمۀ بالنّفس؛

ـ      ارت از صـورت هـاي ادراکـی    از مجموع آنچه گفتیم ثابت و روشن شـد کـه بهشـت جسـمانی، عب
قائم به نفس است.

.355-9:350؛ اسفار االربعه24-25: 3فتوحات-493
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آیا با چنین شهود و تعقلی، مـی تـوان جزئیـات معـاد را درك کـرد؟ آیـا اینهـا جـز تحیـر، سـرگردانی و تأویـل            
آیات و روایات است؟

بر انسان محقق مخفی نیست که نمونه هایی از این دست، در کلمات آقایان فراوان به چشم می خورد.

بعــث معنــاي عــامی دارد امــا از بــاب تناســب حکــم و موضــوع، هرگــاه قــرآن در مــورد بعــث روز آري، ثانیــاً:
قیامت سخن می گوید، مرداش برانگیختن انسان ـ که مرکب از روح و بدن است ـ از قبر می باشد.

در التحقیق می خوانیم:

ــغ، و بعــث ال  ــی للّتبلی ــاختالف مــوراده: کعبــث النّب مــوتی للحســاب و ...إنّ هــذا المعنــی یختلــف ب
496الجزاء، و بعث الجیش للحرب و الجهاد؛

معناي بعث به حسـب مـوراد فـرق مـی کنـد: ماننـد بعـث نبـی بـراي تبلیـغ ، بعـث مردگـان بـراي              
حساب و جزا، بعث لشکر براي جنگ و جهاد.

در مجمع الحرین آمده است:

أخـرجهم. و فـی الحــدیث:   و البعـث: اإلثـارة... یقـال بعـث اهللا المـوتی مــن قبـورهم: أي أثـارهم و        
497تنوقوا بأکفانکم فإنّکم تبعثون بها، أي تنشرون بها؛

بعث: زیر و رو کردن... گفته شـود: خـدا مردگـان را لـز قبرهـا بعـث کـرد، یعنـی زیـر و رو کـرد و           
خارج نمود. و در حدیث آمده است: کفن هاي نیکـو بـه کـار گیریـد کـه بـا آنهـا مبعـوث خواهیـد          

محشر خواهید آمد.شد؛ یعنی با آنها به

در مورد الفاظ متعددي به کار رفته است که هر کدام ناظر به بعدي از ابعاد قیامت است.ثالثاً:

(گرد آمدن) که از نام هاي قیامت است و در آیات بسیاري آمده است، از جمله:» حشر«مانند واژه ي 

.295:1التحقیق فی کلمات القرآن -496
.202:1. و نیز مراجعه کنید به قاموس القرآن 236:2مجمع الحرین -497



»موتَشَقَّقُیضالْأَرُمنهاعرَاعسکشْرٌذَالنَاحلَییرٌعس498؛» ی

ــن     ــد) و ای ــی آین ــرون م ــا بی ــکافد (و از قبره ــی ش ــا م ــه ســرعت از روي آنه ــین ب ــه زم روزي ک
گردآوري براي ما آسان است.

(بازگشتن) که استعماالت گویا و روشنی در قرآن دارد، به عنوان نمونه:» رجع«و واژه ي 

))فتَکْفُرُونَکَیبِاللَّهواتًاکُنتُموأَمکُمیفَأَحثُمیتُکُممیثُمْیِیکُمیحثُمهونَإِلَیع499))تُرْج

شما مرده (و هیچ) بودید، خدا زنده تـان سـاخت؛ سـپس شـما را مـی میرانـد و آن گـاه زنـده تـان          
می سازد و سوي او باز گردانده می شوید.

ــاده ي  ــین م ــرج«همچن ــدن)، » خ ــرون آم ــار«(بی ــدن و روي آوردن)، » ص ــل«(گردی ــتافتن)، » نس ــه«(ش » اناب
(انتشـار یـافتن) کـه نمونـه هـایی از      » نشـر «(حاضـر شـدن)،   » حضـر «(برانگیختـه شـدن)،   » بعـث «(بازگشتن)، 

آنها چنین است:

))موونَیعمسۀَیحیقّالصبِالْحکذَالمو500؛))42(الخُْرُوجِی

ذیر را می شنوند و آن همان روز بیرون آمدن (از قبرها) است.روزي که صیحه ي تردید ناپ

501؛))الْمصیرُإِلَینَاونُمیتونُحىِنحْنُإِنَّا((

ما زنده می سازیم و می میرانیم، و سرانجام همه سوي ماست.

))خَوورِفىِنُفمفَإِذَاالصنَهماثدالْأَجإِلىهِمبلُونَرنس502؛))ی

در صور دمیده می شود، ناگهان آنان از گورها سوي پروردگارشان می شتابند.

.44) آیه ي 50سوره ي ق (-498
.28آیه ي ) 2سوره ي بقره (-499
.42) آیه 50سوره ي ق (-500
.43) آیه 50سوره ي ق (-501
.51) آیه ي 36سوره ي یس (-502



503؛))و إلیک أنبنا((

پروردگارا سوي تو باز می گردیم.

504؛))مرْقَدنَامنبعثَنَامنیاویلَنَاقَالُواْ((

واي بر ما، چه کس ما را از آرامگاهمان برانگیخت؟!

505؛))محْضَرُونَلَّدینَاجمیعهمفَإِذَاواحدةًصیحۀًإِلَّاکَانَتإِن((

جز یک صیحه کشیده نمی شود، ناگهان همه شان نزدمان احضار می شوند.

))وىاللَّهلَالَّذسأَر ـاحیـرُ الرِّیا فَتُثَابسـح ـقْنَاهفَس إِلـى لَـدب ـتینَـا مییفَأَح بِـه ضالْـأَر ـدعتهَِـا بوم
ککَذَال506؛))النُّشُور

خدا کسی است که بادها را فرسـتاد تـا ابرهـا را حرکـت دهـد، پـس مـا آن ابرهـا را سـوي زمـین           
مــرده اي رانــدیم (و بــا ریــزش بــاران) زمــین مــرده را زنــده ســاختیم؛ انتشــار یــافتن (مردمــان در 

رستاخیز) نیز چنین است!

آیات، اصطالح قرآنی معاد به وضوح روشن می شود.از مجموع این

در لوامع الحقائق می خوانیم:

المعاد ـ فی اصطالح أهل الشّرایع ـ هـو عـود األرواح إلـی األبـدان العنصـریۀ لوصـولهم إلـی جـزاء           
507األفعال و شهود تجسم األعمال؛

.4) آیه ي60سوره ي ممتحه (-503
.52) آیه36سوره ي یس (-504
.53) آیه 36سوره ي یس (-505
.9) آیه ي35سوره ي فاطر (-506
.33:2لوامح الحقائق فس أصول العقائد -507



ـ        ان، تـا بـه جـزاي    معاد ـ در اصطالح اهل شرایع ـ بازگشت ارواح است بـه بـدن هـاي عنصـري ش
کارهاشان برسند و تجسم اعمالشان را بنگرند.

نمـی شـود تـا بـا خدشـه در آن، حشـر بـا        » بعـث «بنابراین، آیات قرآن کریم در مورد حشـر، منحصـر بـه لفـظ     
بدن عنصري زیر سؤال برود.

به عالوه، در جـاي خـود مسـلم اسـت کـه لفظـی داراي معنـاي وسـیع باشـد، حمـل آن بـر معنـایی خـاص بـه              
کمک قرینه ممکـن اسـت. در مـورد لفـظ بعـث ـ کـه مـراد از آن بعـث بـا بـدن مـادي عنصـري باشـد ـ قـرائن                 

فراوان از قرآن و روایات وجود دارد، که برخی از آنها از آنچه گفتیم روشن می شود.

اینکه نویسنده می گوید:رابعاً:

مصـداقی خـاص از آن باشـد    هیچ اصل عقالئی ـ که مقتضی حمل بعـث در آیـات بعـث از قبـر بـر       
508ـ وجود ندارد.

مردود است، زیـرا بـا توجـه بـه ظهـور، بلکـه صـراحت آیـات و روایـات در حشـر و بعـث ابـدان عنصـري در              
هـیچ اصـل عقالئـی ـ کـه مقتضـی حمـل بعـث         «قالب ارواح در قیامت، نوبت به اصل نمی رسـد تـا گفتـه شـود:     

».ـ وجود ندارددر آیات بعث از قبر بر مصداقی خاص از آن باشد 

یادآوري  

اساسی ترین نکته در موضوع حشر با ابدان عنصـري ـ کـه محـل نـزاع قـرار گرفتـه اسـت ـ ایـن اسـت کـه آیـا              
ابدان از دنیا به آخرت منتقل می شوند یا در آخرت ساخته خواهند شد.

می گوید:» مبدأ و معاد«کلمات صدرا در این مورد اضطراب دارد. در کتاب 

المعاد فی المعاد هو بعینه بدن اإلنسان المشخص الّذي مات بأجزائه بعینها، ال مثله...الحقّ أنّ 

عقـالً و شـرعاً، و مـن أقـرّ بعـود مثـل       و من أنکر هذا فقد أنکر الشّریعۀ، و من أنکـر الشّـریعۀ کـافرٌ   
509یۀ؛، و لزمه إنکار شیء من النّصوص القرآنالبدن األول بأجزاء أخر، فقد أنکر المعاد حقیقۀً

.47)، ص17جستار (فصل نامه -508



عادعادحق این است که [بدن] معین بـدن مشـخص انسـان ـ کـه بـا اجـزاي، آن مـرد اسـت ـ           در م
می باشد، نه مثل آن... و منکر این حقیقـت، منکـر شـریعت اسـت کـه عقـال و شـرعا کـافر خواهـد          

   عـاد بـا بـدن اول، بـا اجزایـی دیگـر، شـود، حقیقـت معـاد را          بود. کسی که قائل بـه مثلیـت بـدن م
ر کرده است که الزمه اش انکار پاره اي از نصوص قرآنی است.انکا

از این عبارت، انتقال ابدان عنصري دنیوي به عالم اخـرت، بـه ذهـن انسـان خطـور مـی کنـد. کـه اگـر مطلـب از           
این قرار باشد، نزاع بر طرف خواهد شد.

خـورد. بـه عنـوان مثـال،     اما هنگامی که به کتب دیگر مالصدرا مراجعـه شـود، وریکـرد دیگـري بـه چشـم مـی        
ایشان در اسفار می گوید:

علـی أنّ البـدن األخـروي لکـلّ إنسـان هـم بعینـه هـذا البـدن          فإن قلـت: النّصـوص القرآنیـۀ دالّـۀٌ    
الدنیاوي له!

510قلنا: نعم، ولکن من حیث الصورة ال من حیث المادة؛

مـین بـدن دنیـوي وي    اگر کسی گوید: نصوص قرآنی داللـت دارد کـه بـدن اخـروي انسـان عـین ه      
است!

گوییم: آري، لیکن از لحاظ صورت نه از لحاظ ماده.

تـألیف شـده اسـت، مالصـدرا از رأي     » اسـفار االربعـه  «بعـد از  » مبـدأ و معـاد  «مگر اینکه بگـوییم چـون کتـاب    
خود در اسفار برگشـته و قائـل بـه انتقـال ابـدان عنصـري دنیـوي بـه عـالم آخـرت ـ کـه قـرآن و روایـات مـی                

ـ شده است. یا اینکه چـون کـالم مالصـدرا در اسـفار مضـطرب اسـت، بـراي یـافتن مختـار وي، بـه کتـب            گوید
ه هــر حــال هــر نظریــه و فرضــیه اي از هــر شخصــیت کــه از ل مبــدأ و معــاد بایــد مراجعــه کــرد. بــمتــأخر مثــ

نــد بازگشــت بــدن عنصــري مــادي و تعلــق دوبــاره ي روح را بــه آن اگــر چــه بــه طــور غیــر مســتقیم انکــار ک
مخالف نصوص وحیانی است.

.376مبدأ و معاد: -509
.32-31: 9األسفار األربعه-510



هـلْ أَعملُهـم حبِطَـت االَْخـرَةِ لقَـاء وبَِایاتنَـا کَـذَّبواْ الَّـذینَ و« در تفسیر شریف اطیـب البیـان، در ذیـل آیـه ي     
چنین آمده است:511»یعملُونَکاَنُواْماإِلَّایجْزَونَ

مـن مـات   «فی هستند: یـک طائفـه اصـالً منکـر معـاد هسـتند و مـی گوینـد:         ئدر مسئله ي معاد اهل ضاللت طوا
که در بسیاري از آیات قرآن اشاره به آنهـا شـده. یـک طائفـه ي بسـیار از حکمـا منحصـر مـی داننـد بـه           » فات

معاد روحانی. طائفه ي سوم بعض متکلمین کـه اصـالً وجـود مجـرد قائـل نیسـتند... منحصـر بـه معـاد جسـمانی           
ي طائفه ي چهارم شیخیه هسـتند کـه مـی گوینـد: روح تعلّـق مـی گیـرد بـه بـدن حورقلیـایی. طائفـه            می دانند. 

پنجم بعضی حکما می گویند: روح تعلّق می گیرد بـه قالـب مثـالی و صـور برزخیـه کـه صـورت بالمـاده باشـد،          
ـ         د... بعضـی  مثل مالصدرا و اتباعش، حتّی از کلمات سبزواري هـم برمـی آیـد ولـی جرئـت اظهـارش را نمـی کن

اصل معـاد جسـمانی و روحـانی را منکـر نیسـتند ولـی پـاره اي از ضـروریات معـاد را تأویـل مـی کننـد مثـل              
512».حبطت أعمالهم«صراط و میزان و امثال آنها، تماماً مشمول این جمله هستند 

سخن پایانی

بـه نویسـنده محتـرم جنـاب آقـاي وکیلـی       513»فـذکّر إن نفعـت الـذّکري   «در پایان بر خود الزم می دانم از بـاب  
و همــه عزیزانــی کــه در راســتاي اعتقــادات قلــم مــی زننــد، عــرض کــنم: مســأله اعتقــادات و توجیــه آیــات و  
ورایات امري نیست کـه بتـوان بـه سـادگی پیرامـون آن قلـم فرسـایی نمـود، بلکـه بسـیار بایـد دقـت کنـیم تـا               

د و انحـراف دیگـران را در پـی خواهـد داشـت ـ در امـان        افتادن در ورطه ي تفسیر بـه رأي ـ کـه هالکـت خـو     
باشیم.

این تنها سخن ما نیست بلکه، کسـانی کـه عمـر خـود را در تحقیـق و تفحـص صـرف نمـوده انـد و در منقـول و           
معقول صاحب نظر شده اند، همین نکتـه را تـذکر مـی دهنـد، و راهـی را برمیگزیننـد کـه نصـوص وحیـانی بیـان           

بـر اثـر تعصـب یـا حـب مفـرط نسـبت بـه کسـانی، دسـت بـه توجیـه و تأویـل نصـوص               می کند، بدون اینکـه  

.147) آیه ي 7سوره ي اعراف (-511
.485:5طیب البیان فی التفسیر القرآن -512
. (پس پند ده، اگر پند سود بخشد.)9) آیه ي 87سوره ي اعلی (-513



 رّیـت ایشـان در ابـراز حقـایق اسـت کـه تخلّـق بـه آن، بـر هـر نویسـنده و            وحیانی بزنند؛ این نشان دهنـده ي ح
متفکري الزم و ضروري است.

و الحمدهللا علی هدایته لدینه و صلّی اهللا علی محمد و آله الطّاهرین.

انتشار با ذکر منبع باید باشد.




