
1 

 

---------------------------------- 

 www.daralsadegh.ir          قداصلاراد یبهذمی گنهرف هسسؤم

 
 

 میزان شناخت
 

استاد محقق سید جعفر سیدان
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 پیشگفتار

یکی از مهمترین موضوعات دینی پیدا کردن راه درست و صحیی  

برای شناخت معارف دین است ، زیرا که ساختار فکری انسحان نسح ت بحه 

انتخاب هر راهی تغییر می کند و درنتیجه اعتقاداتی برای انسان حاصل محی 

شود که این اعتقادات در نهایت موجب رستگاری و یا گمراهی انسان محی 

 ردد.گ

به جهت سؤال بعضی از دوستان در مورد میزان شناخت در مسائل 

در این زمینه به مجله کیهان فرهنگی ارائه  4631اعتقادی مقاله ای که دیماه 

شده بود ، با قدری تغییر بصورت نوشته حاضر در آمد که به طور مختصحر 

 میزان شناخت در مطالب اعتقادی در آن مطرح شده است .

دین وسیله گامی به سوی رسیدن به اعتقحادات صحیی  امید است ب

 برداشته باشیم .
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 بسم اهلل الرحمن الرحیم
با توجه به اهمیت و ارزش بینش و شناخت و این که شناخت صحیح 

مهمترین امتیاز انسان است . مروری به اختصار به میزان شناخت در اهمّ 

مقایسه بعضی از نتایج مکتبهای بشری نموده و سپس با ارائه میزان صحیح به 

 می پردازیم .        روشها 

با این که ارزش و سندیت ادراک و تعقل فی الجمله مورد قبول 

مکتبهای مختالف است ، با این حال دانشمندان و تحقیق کنندگان در حقایق 

 هستی و جهان ، به میزان های گوناگون برای شناخت صحیح نظر داده اند .
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 مکتب مادیون:

رسیدگی به واقع و حقیقت در نظر مادیون، حس و تجربه است.  میزان

اینان می گویند افکار و آرائی که بر اساا  تجرباه و حاس مشاخد گردیاده 

 است مورد قبول است و بس.

در جواب نظریة فوق با توجه به این که حوا  نقش مهمی در رسیدن 

 4«.علماً فقدَ ساً فقدْمن فقد ح» به بسیاری از حقایق دارد تا آنجا که گفته اند: 

دالیل متعددی بطالن گفتار مادیون را روشن می سازد که اکنون بعضی 

 از آن ها را متذکر می شویم:

الف ا خطای حوا  از مسائل بدیهی و قطعی و مورد قبول همه 

 است. بنابراین حس خود نیازمند به میزان و وسیلة سنجش دیگری است.

ه در علوم مختلف مانند حساب و ب ا قواعد و قوانین کلیه ای ک

هندسه، طبیعیات و سایر علوم مورد قبول همة عقالسات کلای اسات، در 

 یک به یک حس نشده و به وسیلة حاس افراد آن قوانین، یحالی که تمام

 بررسی نشده است.

 مکتب صوفیان

                                                 
 هرکس یکی از حواس خود را از دست دهد علمی را از دست داده است. -1
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در نظر متصوفه با توجه به ارزش درک و تعقل در بسایاری از مساائل 

ت و وسیلة رسیدن به واقعیت های جهان، کشف و مکاشافه عادی، میزان شناخ

 «.پای استداللیان چوبین بود» است و گویند: 

 اینان معتقدند که بسیاری از حقایق مهم هستی را جز با کشف و شهود 

عااجز و راجال نمی توان فهمید و لذا اهل اساتدالل را در بسایاری از مساائل 

 4«.طور وراء طور العقل» قایق مهمه دانسته و می گویند راه رسیدن به آن ح

نظریة این گروه نیز مخدوش و ناتمام است. با توجه به این کاه احیاناا  

کشف و شهود می تواند حقیقتی را بیابد ولی نمی تواند میزان رسیدن به حقایق 

 باشد؛ زیرا:

در بسیاری از موارد، مکاشفه افاراد باا یکادیگر متفااوت و  اوالً:

ه میزانای ییار از بااز نادرسات راین برای تمیاز  درسات متضاد است. بناب

 مکاشفه نیازمند خواهد بود.

احتمال این که آنچه در مکاشافه مشااهده شاده اسات ا ار  ثانیاً:

همان ریاضت ها و مقدمات مکاشفات باشد، نه رسیدن باه واقاع؛ بسایار 

                                                 
 عقل. و گونه ای است به غیر حالت و گونهحالت  -1
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است مانند آ اری که از استعمال بعضی از ادویه حاصل می شاود کاه ا ار 

 1ه بیانگر واقع.نویه است اد

 مکتب فالسفه

در روش فلسفی تنها عقل، میزان شناخت حقایق است و در این مکتب 

آنچه با تعقل و استدالل بدست نیاید از اعتبار ساقط اسات و نمای تاوان آن را 

پذیرفت و در این روش مانند روش های قبلای، شارو و مکتاب وحای نفیاا  و 

فیلسوف بر اسا  برهان و استدالل حرکات مای ا باتا  مطرح نیست؛ یعنی یک 

                                                 
 ثالثاً: بسیاری از کشف ها با مسائل یقینی و قطعی ما مخالف است، پس نمی تواند میزان باشد. -1

و لهذا مات رسوو  اهللصص  و » عربی که در فص داودیه از فصوص الحکم می گوید: بن الدین  یانند کشف محیم

ه فیکون خلیفه عن اهلل مع الموافقوه مته من یاخذ الخالفه عن ربّأفی  نّأحد و ال عینه لعلمه ألی إبخالفه عنه  ما نصّ

 لم لحجر االمر.  -ص – ذلک              فی الحکم المشروع. فلما علم 

، پس از شرح عبارت فوق در پاورقی می گویود: شوک 014صاحب کتاب ممد الهمم در شرح فصوص الحکم، ص 

نیست که رسو  اهلل برای خود وصی تعیین فرمود و آن امیرالمؤمنین علیصع  بود چنانچه شک نیسوت کوه رسوو  

و » خواست، عمر گفت: کتاب خدا ما را کافی اسوت  اهلل در حین ارتحا  تعیین خلیفه نفرمود، زیرا چون قلم و کاغذ

و کار به مشاجره و نزاع در حضور رسواهلل کشید به تفصیلی که در کتب فوریقین موذکور اسوت. « الرجل لیهجر انّ

در عین حا  رسو  اهلل می دانست که در میان امتش کسی هست که خلیفه است و اوست کوه در حقیقوت جانشوین 

، و در او  باید گفت که شیخ صاحب عصمت نبود  یلی جمود و سماجت در ظاهر لفظ بشودآن جناب است و اگر خ

کتاب تصریح کرد که گفت من رسو  و نبی نیستم ولی وارثم و حارس آخرتم و چون صاحب عصومت و رسوو  و 

 د.نبی نیست، کشف او را که اخذ از حق تعالی است به حسب معتقد و سوابق انس و الفت اشتباهی روی آور
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کند و موافقت و مخالفت نتیجة روش او با شرو مورد توجاه نمای باشاد و در 

خصوص فالسفة اسالمی به اختصار نکته ای در همین نوشاته آماده اسات کاه 

 خواهید خواند.

یکی از اشکاالتی که در مورد روش فلسفی به نظر می رسد این اسات 

عقل هر کجا راه یابد به معنای واقعی کلمه هار چاه را درک  که گفته می شود،

اماا از طرفای باا نموده و حکم نماید بدون تردید مورد قبول و پذیرش اسات. 

اعتراف بسیاری از عقالء و به حکم اختالف اصولی و اساسی در حد تضاد، آن 

هم در اکثر مسائل مهم که با مراجعه به هر کتاب فلسفی مشخد است، روشن 

ی شود که عقل در همة مسائل راه نادارد و شاعاو روشانگر عقال محادود و م

 بسیاری از مسائل مهم از پوشش نور عقل خارج است.

و نیز بسیاری از مسائل که در محادود  عقال مای باشاد زمیناه هاای 

وصولی عقل به آن حقایق بسیار دقیق است تا آنجا که به ندرت توفیق رسایدن 

ر دست می دهد، از این جهت به این نتیجه می رسایم به آن ها برای بزرگان بش

که کاربرد عقل، کاربرد محدودی است و نمی توان در همة مسائل از آن استفاده 

 کرد و آن را میزان کامل و کافی دانست.

تضاد مبانی و نظریات شیخ اشراق و شیخ الفالسفه ابن ساینا و آخوناد 

علم، اراده، حدوث و قدم، فاعلیت مالصدرا و دیگر فالسفه در اکثر مسائل مهم 
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حضرت حق، حرکت در جوهر، اتحاد عاقل و معقول، اصالت وجود، تشکیک، 

وحدت وجود، مسأله روح، کیفیت حشر و معاد و دیگر مساائل فلسافی کاامال  

 این روشن را مخطور و ناامن می نمایاند.

ت عقل به جای خود از آنچه که گذشت نتیجه گرفته می شود که حجیّ

حفوظ، ولی نکتة قابل توجه این است که کاربرد عقل محادود اسات و نمای م

 توان با این کاربرد محدود در همة مباحث و مسائل مطمئنا  به او تکیه کرد.

بنابراین روشن است که راه صحیح در رسیدن به حقایق هستی و جهان 

قل اسات متفقند، همان اتکای به عدر محدود  مستقالت عقلیه که عموما  در آن 

و بعد از اعتقاد به خداوند متعال و رسالت خاتم انبیااء و مکتاب وحای کاه باا 

ل ر و تعقّهمین عقل فطری  ابت می شود راه اطمینان بخش و صحیح همان تدبّ

در وحی است. و آنچه از وحی روشن و معتبر، سندا  و داللتا  به وضوح استفاده 

خطر اشتباهات بزرگ بارای شود همان حق و حقیقت است، در ییر اینصورت 

 انسان بسیار خواهد بود.

به همین مطلب مرحوم شیخ انصاری رحمه اهلل، در بحث قطاع کتااب 

سه یرسائل توجه داده اند. آنجا که پس از منع اکید از اتکاء به براهین عقلیه و اق

 مختلفه در استنباط احکام فرموده اند:
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قلیحه وجب من ذلک ترک الخوض فی المطالحب العأو » 

ه تعحری  للهح ک ین فانّحصول الحدّأدراک ما یتعلق بالنظریه إل

شیر الحی ذلحک عنحد النهحی عحن الدائم و العذاب الخالد و قد اُ

 «الخوض فی مسئله القضاء و القدر.

واجب تر از ترک تکیه به استدالالت عقلیه در احکام، ترک 

ل فرورفتن در مطالب عقلیة نظریه برای درک آنچه مربوط باه اصاو

دین است می باشد که همانا با این روش، خود را در معرض هالک 

دائم و عذاب همیشگی قرار دادن است و به این مطلب اشاره شاده 

 است هنگام نهی از فرورفتن در مسأله قضا و قدر.

 در این قسمت از بحث، تذکر سه مطلب الزم به نظر می رسد:

لف را نمی توان دلیل ا اگر گفته شود اختالف فالسفه در مسائل مخت1

 ءبر نادرستی و عدم اطمینان به روش فلسفی دانست همانطور که اختالف فقهاا

 نمی توان دلیل بر نادرستی فقه و فقاهت بشمار آورد. را 

گوییم: مقایسه بین روش فالسفه و فقهاء در جهت مورد نظر، مقایساة 

 صحیحی نیست، زیرا:

دن به حقیقت می باشاند؛ ولای فالسفه مدعی قطع به واقع و رسیاوالً: 

با توجه به اختالف شدیدشان با یکدیگر با توجه به آنچه گفتاه شاد قطاع آور 
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نخواهد بود، اما فقها مدعی قطع نبوده و اختالفشان چیزی را بر خالف مادعای 

از موارد برایماان  یآن ها  ابت نمی کند بلکه می گویند که استنباط ما در بسیار

 اطمینان آور است.

فقهاء، براسا  تکلیفی که دارند عمل نموده اند، تکلیفی قطعی و  انیاً:ث

یقینی، و آن مراجعه به کتاب و سنت و فرموده های عترت است. تمسک به دو 

 قل عظیم جسته اند و اگر در استنباط آن ها اشتباهی پیش آیاد معذورناد، چاه 

 این که راهی جز این ندارند.

ن به واقع می باشند و چون در ارتباط به خالف فالسفه که مدعی رسید

با عقاید و معارف هستند باید راهشان یقینی باشد و اگر یک در هازار احتماال 

خالف واقع دهند، باید از آن اعتقاد صرف نظر نموده و واقاع را هماانطور کاه 

هست به اجمال و ابهام و هر آنچه که هست معتقد گردناد بلکاه باا توجاه باه 

 ه تدبر در وحی بپردازند:وحی باید بپذیرش 

پرهیاز از » نقال شاد کاه:  (اعلای اهلل مقاماه الشاریف)ا از مرحوم شیخ انصاری2

، در حالی که فقهاء می فرمایناد: در «استدالالت عقلیه در اصول دین الزم است

 اصول دین تقلید جایز نیست.

 این دو مطلب را چگونه با یکدیگر جمع نموده و تبیین نماییم.
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این دو مطلب با یکدیگر منافات ندارد، زیرا اضافه بر این که می گوییم 

اجتهاد در بعضی از موارد براسا  مدارک نقلی مانند معاد و امامت است منظور 

از نفی استدالالت عقلیه در اصول دین نفی مستقالت عقلیه نیست بلکه حجت 

صول دین بودن مستقالت عقلیه قطعی و روشن است؛ بنابراین لزوم اجتهاد در ا

 یکی از این دو معنی است.

الف( اصول دین براسا  مستقالت عقلیه و عقل فطاری باشاد مانناد 

 مسأله توحید و نبوت.

ب( اصول دین براسا  مدارک معتبره و مستند باشد مانند مسأله معاد 

 امامت. و

دیگران جاایز نیسات نظر در هر حال در اصول دین تقلید و تبعیت از 

عقل فطاری اسات.  و رسیدن به مطلب به صورت شکوفاییبلکه خود فهمیدن 

ر باشد مانند مسائل مربوط به توحید و نبوت و یا به صورت گرچه با تذکر مذکِّ

 فهمیدن مطالب در سطوح مختلف از کتاب و سنت.

در مورد فالسفه گفته شد که وحای و مادارک ا اگر گفته شود آنچه 3

نیست، نسبت به فالسفه ییر اسالمی و یاا شرعی نفیا  و ا باتا  برای آن ها مطرح 

بطور کلی دربار  اسا  روش فلسفی به معنای خاص کلمه است، هماان طاور 
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زواری در شارح منظوماة خاود، قسامت که فیلسوف شهیر حاج مال هادی ساب

 در تعلیقه ای که برای عبارت: 86فه صفحة سلف

لوازم االول و     ضروره القضیه الفعلیه

 المهیه

 موده است:آورده، فر

قولنا المتصدین لمعرفته الیقایق و هم اربع فرق، النهم اما » 

ان یصلوا الیها بمجرد الفکر او بمجحرد تصحفیه الحنفا بالتخلیحه و 

التخلیه او بالجمع بینهما فالجامعون هم االشراقیون و المصفون هحم 

الصوفیه و المقصرون علی الفکر اما یواض ون موافقحه اوضحام ملحه 

هم المتکلمون او ی یثون علی االط ق و هم المشحائون و  االدیان و

الحی الم حادی و محن  المطالبمن الفکر مشی العقل اذ الفکر حرکه 

 «.الم ادی الی المطالب

آنهایی که در جستجوی شناسایی حقایق هساتند و باه چهاار 

می شوند، چون آن ها یا با فکار فقاط بارای وصاول باه  گروه تقسیم 

و یا با تصفیه به پااکیزگی از بادی هاا و ساپس باه حقایق در تالشند 

زینت دادن نفس به خوبی ها، این معرفت را تحصیل می کنند و یا باه 

تصفیة تنهاا پرداختاه اناد جمع بین فکر و جمع بین این دو. و آنان که 
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اکتفاا نمودناد باا رعایات ادیاان، صوفیه اند و کسانی که به فکر تنهاا 

ه فکر تنها اکتفا نموده بدون قیاد رعایات متکلمین هستند و آن ها که ب

 ادیان و شرایع فالسفة مشاء می باشند.

ولی فالسفة اسالمی، مکررا  تصریح کرده اند، فلسفه ای که بار خاالف 

 شرو و شریعت باشد مطرودند و خود متعبد به موازین شرعی بوده اند.

ه می گوییم جمعی از فالسفه اسالمی با تسلط و اطالو کامل نسابت با

مبانی فلسفی، تنها در مسائل و مباحثی که در ارتباط با مسائل اسالمی نیسات و 

یا احیانا  توافق دارد، از آن مباحث استفاده کارده اناد ولای در ماواردی کاه باا 

موافقت با موازین و مدارک وحی ندارد کامال  متعبد به وحای و جاناب مکتاب 

 وحی را گرفته و به آن معتقدند.

رادی در حقیقت همان فقیه در دین و عالم ربانی هستند و البته چنین اف

تقید به اسالم دارند، عمال  در مباحاث  که جمعی دیگر از فالسفه اسالمی با این

علمی؛ افکار و آرای نوابغ و بزرگان بشری را محور قارار داده اناد و باه تفکار 

از مکتاب خود در مسائل مختلف تکیه می کنند تا آن جا که اگر نتایج حاصاله 

وحی با افکار آنان موافق نباشند به تأویل و توجیه مدارک وحی می پردازند که 

 مطلب پایان مقاله یکی از شواهد این گفتار است.
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 مکتب عرفان و اشراق

ند کاه باین کعرفا و اشراقیون با تفاوتی که دارند، در این جهت مشاتر

ا بها داده اناد، ناه عقل و کشف جمع نموده و به هر دو ا هر یک را در حدی 

به این معنی که باید عقل و کشف همراه با هم در هماة ماوارد باشاند و بارای 

در هار کشف حقایق، هم عقل و هم کشف مثبت و شاهد باشد بلکه هار یاک 

 موردی که راه یابد مورد قبول و پذیرش است.

از مطالب گذشته، روشان مای شاود کاه ایان روش هام مخادوش و 

ش دوم و سوم گفته شد در این مورد نیز صادق است. اینان اشکاالتی که در رو

بیشتر از فالسفه به تأویل و توجیاه آیاات و روایاات پرداختاه و بارای ا باات 

 نظرات خود به متشابهات از آیات و احادیث تمسک می نمایند.

 

 مکتب وحی

با توجه به آنچه که گذشت، در می یابیم؛ میزان در کشف حقایق عقال 

به اصطالح در حدود مستقالت عقلیه، عقل؛ حجتی است قطعای  فطری است و

و آن گاه که به وسیلة همین عقل فطری به مکتاب وحای راه پیادا کارده و باه 

خداوند و رسالت معتقد شدیم، میزان همان مکتب وحی خواهد بود که باید در 

یابان آن تدبر نموده و از آن بهره مند شد، همانند کسی که در پناه نور شمع در ب
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تاریک پر از سنگ و خار و گوهر هایی ارزنده، به جستجوی گوهرهای نفایس 

پرداخته آنگاه با منبعی بسیار نورانی مواجه شده باشد؛ بدیهی است کاه در ایان 

 صورت باید هر چه بهتر از پرتو آن نور استفاده نماید.

 ناگفته نماند که در بررسی و استفاده از مکتب وحی و گفتاار مساتند و

روشن آن به مطالبی که مخالف عقل فطری باشد برخورد نخواهیم کرد، و اگار 

در مقابل مطالب مستفاد از قرآن و حدیث استدالالتی از دانشامندان و فالسافه 

)که خود با یکدیگر در آن ها اختالف دارند(، قرار گیارد؛ بادیهی اسات آنچاه 

ی مورد قبول است. مستفاد از مکتب وحی است بدون هیچ گونه توجیه و تأویل

چرا که آنچه به نام استدالالت عقلی در مقابل هام قرارگرفتاه اسات ، احتماال 

و به همین حقیقت تعقل  1خطا در هریک؛ بلکه احیانا  در همة آن ها وجود دارد

با توجه به توضایحاتی کاه  امکتب وحی  او عترت و تفکر و تمسک به کتاب 

و حدیث ارشاد شده است که باه بعضای ن آقبال گفته شد مکرر در مکرر در قر

 2:ا اشاره می شودهاز آن

                                                 
و روشن است در مواردی که ظاهر وحی با عقل نظری و مستقالت عقلیه یا آنچه که بر اساس بودیهیات نهواده  -1

شده است، مخالف باشد، اگر سندش قطعی باشد توجیه می شود و در چنین مواردی توجیوه آن در خوود وحوی بوه 

. 32روحی  الحجور/ نْمِ فیهِ تُخْفَنَو . ص 32لقیامه/ه  ارَها ناظِبِّلی رَإصورت آمده است از قبیل آیه شریفه: ص نبهتری

 و اگر سند صحیح نداشته باشد و توجیه روشنی هم برای او نباشد مردود خواهد بود.

 شواهد یاد شده بعد از قبو  وحی بوسیله عقل است. -3



17 

 

---------------------------------- 

 www.daralsadegh.ir          قداصلاراد یبهذمی گنهرف هسسؤم

 
 

 ارضَو الْ مواتِالسَّ اهللُ قَلَما خَ مْهِسِفُنْروا فی أَکَّفَتَیَ مْلَوَ)اَ ح4

م هِبِّرَ ءِقالِبِ اسِالنّ نَمِ اًکثیر نَّإو  یًمّسَمُ لًجَاَ وَ قِّیَالْال بِإما هُنَیْو ما بَ

 4(.رونَکافِلَ

کنید(. خلق  نید در خودتان )آیا با خود فکر نمیک آیا فکر نمی

باشاند  ها و زمین و آن چه بین آن دو مای نکرده است خداوند آسمان

پروردگاار  ءمگر به حق و مدتی معین و همانا بسیاری از مردم باه لقاا

 .خود کافرند

 2(وا.هُتَانْفَ هُنْعَ مْهاکُو ما نَ ذوهُخُفَ سولُالرَّ مُتکُآ)و ما  ح2

را که نهی و آنچه  ا پیامبر برای شما آورده است بگیریدآنچه ر

 است ترک نمایید.نموده 

و  ،اهلل علی الع حاد الن حی هعن ابی ع داهلل)م( قال حج»  ح6

 6.«و بین اهلل العقل الیجه فیما بین الع اد

                                                 
 8روم /  -1

 7حشر /  -2

 .32، ص 3، ج 33، کتاب العقل و الجهل، حدیث 1اصو  کافی، ج  -2
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امام ششم )و( فرمودند: حجت خداوند بر ماردم پیاامبر اکارم 

)به وسیله عقال ند عقل است بین بندگان و خداوحجت )ص( است و 

 به پیامبر که حجت خدا است معتقد می شوند(

ال إلحی ع حاده إیا هشام! ما بعح  اهلل ان یائحه و رسحله  »ح 1

 4«لیعقلوا عن اهلل.

موسی بن جعفر)و( به هشام فرمودند: خداوند انبیا و حضرت 

نفرستاده اسات مگار آن کاه بگیرناد و مردم رسوالن خود را به سوی 

وند به ساوی خاود قارار یعنی یک طریق خدا ،از جانب خداوند بیابند

الهیاه را  ةکاه مطالاب حقان ن پیامبران و رسوالنند تاا آداده است و آ

 ها بگیرند .  خالیق از آن

من اخذ دینه من کتاب اهلل و سنه ن یه صلوات اهلل علیه  » ح5

 و آله زالت الج ال ق ل ان یزول و من اخذ دینه محن افحواه الرجحال

 2«ته الرجالردّ

ل گونااگون ئامام)و( فرمودند: هر که دین خود )عقاید و مساا

هاا  سعادت بخش( را از کتاب خدا و سنت پیاامبر)ص( بگیارد، کاوه

                                                 
 .11، ص 3، ج 13اصو  کافی، کتاب العقل و الجهل، حدیث  -1

 .1اصو  کافی، خطبه الکتاب، ج  -3
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تکان می خورد و آن استوار و پا برجا است و هر کس دین خاود را از 

 مردم بگیرد همان مردم او را از آنچه گرفته است دور می سازند.دهان 

ز ارائه میزان صحیح در رسایدن باه حقاایق، باه مقایساة بعد ا

بعضی از نتایج روش صحیح )تعقل و تدبر در مکتب وحی( باا نتیجاه 

 مکتب های بشری می پردازیم. بعضی از 
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 معاد جسمانی و روحانی

از مسائلی که به خوبی تضاد بین مستفاد از قرآن و حدیث را با حاصل 

زد، مسئله معاد است. در بررسی مسئلة معااد افکار فالسفه و عرفا روشن می سا

ابتدا به قرآن و حدیث مراجعه نموده به دقت آنچاه از قارآن و حادیث معتبار 

استفاده می شود به دست آورده تا از ییر مکتب وحی مغز و قلب خود را اشباو 

نکرده باشیم و سپس نظریه فیلسوف شهیر آخوند مالصدرا را که روش فلسفی 

ن در قرون اخیر محور فلسفه و عرفان است تشاریح مای کنایم، و عرفانی ایشا

معتباره در مای  احادیاثآنگاه مغایرت آن را با مستفاد از آیات شریفة قارآن و 

در این بحث مالحظه  ایابیم و در نهایت بعضی از تأویالت این فیلسوف شهیر ر

 می کنیم.

ور از بررسی آیات و احادیث در خصوص جسمانی بودن معاد همان ط

که خواهیم دید به صراحت استفاده می شود که در عالم نشأت قیامت بدن های 

ای بدن های دنیوی انسان است ا در ارتباط با ارواح زعنصری خاکی ا که از اج

یاا بوده و محشور می شوند نه این که در عالم قیامت فقط ارواح باشند و بس، 

هستند و نفاس آن هاا را  جسمانی که فقط دارای مقدار یآن که ارواح با صور

 انشأ نموده در ارتباط و از عناصر مادی این عالم هرگز ا ری در قیامت نباشد.
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 آیات کریمة قرآن

آیات قرآن در این مورد بسیار و متعدد اسات کاه بعضای از آن هاا را 

 متذکر می شویم.

 و ظحامُعِالْ یِییِیُ نْمَ قالَ هُقَلْخَ نا مث ً و نسیَلَ بَرَضَ ح )و4َ

 4.(لیمٌعَ قِلْخَ لِّکُو هو بِ هٍرَّمَ لَوَّها أَأَشَنْأذی ا الَّیییهَل یُمیم * قُرَ یَهِ

مثلی زد که گفت این استخوان های پوسایده را بااز ما و برای 

که زنده می کند؟ * بگو آن خدایی زنده می کند که اول باار آن هاا را 

 حیات بخشید و او به هر خلقت داناست.

یفه به صراحت احیاء و زناده سااختن هماان اساتخوان در این آیه شر

پوسیده و پودر شده را اعالم فرموده است و به قدرت خود که این استخوان ها 

 نبوده و او را موجود ساخته توجه داده است.

 2ظامه.(عِ عَمَجْنَ نْأَ سانُنْإالْ بُسَیْیَأَح )2

آیا آدمی می پندارد که ما دیگر ابادا  اساتخوان هاای او را بااز 

 جمع نمی کنیم؟

                                                 
 72و  78یس /  -1

 2قیامت /  -3
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در این آیة شریفه پندار نادرست انسان منکر قیامات، کاه انکاار جماع 

استخوان های از بین رفته را نماوده اسات نکاوهش فرماوده و جماع عظاام و 

اباال   استخوان های پوسیده را که فرو بر تفرق آن ها است با هماین نکاوهش

 کرده است.

ا مَّحلَفَمحاً یْسوها لَکْنَ مَّها ثَزُشِنْنُ فَیْکَ ظامِعِی الْلَاِ رْظُانْح )و6َ

 4.(دیرٌیءٍ قَشَ لِّلی کُعَ اهللَ نَّأَ مُلَعْاَ قالَ هُلَ نَیَّ َتَ

و بنگر در استخوان های آن کاه چگوناه درهماش پیوساته و 

و روشان گردیاد  پوشانیم چون این کاار بار او آشاکار آنگوشت بر 

چیاز  هارگفت: همانا اکنون به حقیقت و یقین می دانم که خداوند بار 

 قادر و تواناست.

این آیه شریفه به خوبی معاد را مجسم نموده و زنده شدن پس از صاد 

ن گوشت بر استخوان هاای شدن مرکب عزیر را به صورت روئید سال متالشی

هماین اجازای دنیاوی اباال   نشان داده است و به صراحت ارتبااط روح را باا

 فرموده است.

 2.(ورِ ُقُی الْفِ نْمَ  ُعَ ْاهلل یَ نَّأ ح )و1َ

                                                 
 322بقره /  -1

 7حج /  -3
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 یقینا  خداوند مردگان را از قبر ها بر می انگیزد.

بدیهی است که ارواح در قبور نمی باشند و همان بادن هاای پوسایده 

 شده در قبر هایند که زنده می شوند.

 

 احادیث شریفه

این مورد نیز مانند آیات قرآن بسیار است کاه برخای روایات معتبر در 

 از آن ها ذیال  ذکر می شود:

اس نحفی االحتجاج: عن الصادق)م( انه سحئل: عحن ال» ح 4

کفانهم، قال: انی أبل ییشرون فی  قال)م(ییشرون یوم القیامه عراه؟

د بحدانهم جحدّأحیحا أالحذی  نّإلهم باالکفان. و قد بلیت؟! قال)م(: 

 4«کفانهم.أ

از حضرت صادق)و( سئوال شد آیا مردم روز قیامات عریاان 

محشور می شوند؟ حضرت فرمودند: محشور می شوند در کفن هاای 

فرمود: آن کسی که زنده مای خود. گفته شد کفنی برای آن ها نیست؟ 

 سازد بدن های آن ها را، تجدید می نماید کفن های آنان را.

                                                 
االحتجاج. احتجاجات االمام ابی عبداهللصع  و و من سئوا  الزندیق الذی سأ  ابا عبداهللصع  عن مسائل کثیوره، ج  -1

 و.ه 1012بع انتشارات اسوه، ، ط301، ص 3



24 

 

---------------------------------- 

 www.daralsadegh.ir          قداصلاراد یبهذمی گنهرف هسسؤم

 
 

مطر أن ی ع  الخلق أ راد اهللأذا إعن الصادق)م( قال: » ح 2

 4«فاجتمعت االوصال و ن تت اللیوم. ربعین صاح اًأالسماء 

حضرت صادق)و( فرمودند: هنگامی که خداوند بخواهد خلق 

جماع  ان بر زمین می بارد، آن گااه اعضااءرا زنده سازد، چهل روز بار

 شده و استخوان ها می رویند.

)ص( عن الصادق)م( قحال: اتحی ج رئیحل رسحول اهلل» ح 6

ت بصاح ه فقال: لی ق ر فصوّإفاخذه و فاخرجه الی ال قیع فانتهی به 

یه یمسح  التحراب قم باذن اهلل، فخرج منه رجل ابی  الرأس و اللیّ

عن وجهه و هو یقول: الیمدهلل و اهلل اک ر، فقال ج رئیل: عحد بحاذن 

اهلل، ثم انتهی به الی ق ر آخر، فقال: قم باذن اهلل فخحرج منحه رجحل 

الوجه و هو یقول: یا حسرتاه یا ث وراه، ثم قال له ج رئیل: عد  مسود

یحوم القیامحه، الی ما کنت باذن اهلل فقال: یا میمد هکحذا ییشحرون 

 2«ا القول، و هوالء یقولون ما تری.والمؤمنون یقولون هذ

                                                 
 .7/22، 8و  1بحار االنوار، کتاب العد  و المعاد، باب اثبات الحشر و کیفیته، ح  -1

 .7/22، 8بحار االنوار، کتاب العد  و المعاد، باب اثبات الحشر و کیفیته، ح  -3
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جبرئیل)و( نزد رسول » از حضرت صادق)و( نقل کرده است: 

قباری رساید. باه د. در آنجاا را به بقیاع بار تاکرم)ص( آمد و حضر

به اذن خداوند از قبر، مردی  قبر را صدا زد و گفت: برخیز!آن صاحب 

موی سر و صورت سفید شده از قبر برخاست. خاک از صورت خاود 

دور می کرد و می گفت: الحمدهلل و اهلل اکبر. جبرئیل گفت: برگارد باه 

باه اذن خداوند! بعد به سوی قبر دیگاری رفات و گفات: برخیاز اذن 

خداوند! مردی صورت سیه شده برخاست و می گفات: یاحسارتاه یاا 

 بوراه! جبرئیل گفت: برگرد مانند حالت سابق خاود. آنگااه گفات: یاا 

محمد! این چنین محشور می شاوند روز قیامات و مایمنین در هنگاام 

 حشر آن کلمات را می گویند و دیگران آنچه دیدی می گویند.

قسامتی از آیاات و ت )که باه عناوان نموناه از مجموعة آیات و روایا

انسان هاا روح در نشأت قیامت، روایات را نقل کردیم( بخوبی استفاده شد که 

 با بدن عنصری مادی دنیوی محشور می شوند.

 

 نظر آخوند مالصدرا در مسئلة معاد جسمانی

با توجه به اینکه آخوند مالصدرا فیلساوف شاهیر، در ماوارد بسایاری 

د به این که مُعاد در مَعاد آنچه عود می کند در قیامت همین بادن تصریح می کن
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است به عین همین بدن ولی مکرر تصریح کرده است که مقصاود از عاین ایان 

بدن، بدن عنصری مادی نیست. بلکه صورت بدون ماده است که قائم به نفاس 

و انشاء شد  نفس از ملکات نفسانی است و این صورت که نشااندهند  انساان 

برای متوسطین از مردم است و انسان های کامل فقط روح آن هاا در آن دنیوی 

 نشئه می باشد.

 اکنون قسمتی از عبارت آخوند مالصدرا را یادآوری می شویم:

فکل جوهر نفسانی مفارق یلزم ش   مثالی ینشحأ منحه » ح 4

بیسب ملکاته و اخ قه و هیأته النفسانیه ب  مدخلیه االستعدادات و 

فان قلت: » الی ان قال « ناهذا العالم شیئاً فشیت الموادکما فی حرکا

انسان هو بعینحه  ه علی ان ال دن االخروی لکلّالنصوص القرآنیه دالّ

هذا ال دن الدنیاوی له. قلنا: نعم ولکن من حی  الصوره المن حی  

 «ه.تالماده و تمام کل شیء بصورته البماد

لی الزم دارد کاه از ی مثااپس هر جوهر مفارق نفساانی شابح

نفس به حسب ملکاتش انشاء شده است، بدون مدخلیت استعداد است 

و حرکات مواد آنچنان که در دنیا می باشد، تا آن که می فرمایاد: اگار 

بگویی دلیل های قطعی قرآنی ا بات می کند که همین بدن دنیااوی در 
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از  قیامت خواهد بود، گوییم: درست است که بدن دنیایی است ولکان

 حیث صورت نه ماده، زیرا شیئیت شیئی به صورت اوست نه به ماده.

و انزل من هذا المرت ه من االعتقاد فی باب المعحاد و » ح 2

حشر االجساد، اعتقاد علماء الک م کاإلمام الرازی و نظرائه بناء علی 

أن المعاد عندهم ع اره عن جمع متفرقحات اجحزاء مادیحه العضحاء 

و الیخفحی علحی ذی بصحیره ان » الی ان قحال: « ماصلیه باقیه عنده

النشأه الثانیه طور آخر من الوجود ی این هذا الطحور المخلحوق محن 

التراب و الماء و الطین، و ان الموت و ال ع  ابتداء حرکه الوجحود 

الی اهلل او القرب منه ال العود الی الخلقه المادیحه و ال حدن الترابحی 

 4«الکثیف الظلمانی.

تر و پایین تر از این مرتبه )که قبال  ذکر شده اسات(  و پست» 

از نظر اعتقادی در باب معاد و محشور شدن جسدها اعتقاد علماء کالم 

مانند امام فخر رازی و همفکران اوست که معاد نزد آنان هماان جماع 

متفرقات از اجزاء مادیه است. در ارتباط با اجزاء اصالیه باقیماناده، تاا 

                                                 
 178، 171، 170، 111، 127، 121، 122، 108، 22، 31، طبع بیوروت. و در صوفحات 122، ص 2اسفار، ج  -1

 مطلب فوق به وضوح نیز بیان شده است.
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: و بر هیچ صاحب نظری مخفی نیست کاه نشاأه دوم این که می گوید

جریان دیگری است از وجود، مباین این جریان پدید آمده از خااک و 

آب و گل و این که مرگ و حشر ابتداء حرکت وجود به سوی خداوند 

متعال است یا قرب به او نه عود و برگشت و بساوی خلقات ماادی و 

 بدن خاکی کثیف ظلمانی.

بخاوبی و روشانی تغاایر مساتفاد از قارآن کاریم و  از آنچه گفته شده

احادیث معتبر و گفتار آخوند مالصدرا مشخد گردید. آری آخوناد مالصادرا 

اسم جسم و جسمانی همین بدن و امثال آن را بسیار آورده است، اماا تصاریح 

 نموده که مقصود از این بدن، بدن عنصری ا مادی نیست.

 

 خصیت ارزندهرد نظریه مالصدرا در گفتار سه ش

، مرحوم آیات ادر تتمه این بحث گفتار سه شخصیت ارزنده علم و تقو

آیت اهلل حاج شیخ محمدتقی آملای)ره( و مرحاوم اهلل میرزا احمد آشتیانی)ره(، 

که مطلب را بخوبی تشریح کرده و مخاالف آیت اهلل سید احمد خوانساری)ره( 

سنت تصریح نموده اند نقل  نظریة آخوند مالصدرا را با مستفاد از شرو کتاب و

 می گردد:

 ا مرحوم میرزا احمد آشتیانی)ره( بعد از ا بات اصل معاد می گوید:1
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نه بعد ما ث ت بیکم العقل و النقل لزوم المعحاد و إالثانی » 

لیحه االرواح فحی القیامحه إیوم الجزاء وقع ال ی  فی ان محا ینتقحل 

نیویه ال الیه العنصریه الک ری و یوم الیساب، هل هو عین االبدان الد

ضحیه اتها بامره ت حارک و تعحالی کمحا یقتبشمل شتاتها و جمع جه

االعت ار حی  ان النفا خالفت او اطاعت و انقادت لما کانت بتلک 

الجوارح فیسن المجازات و کمال المکافات بأن یکحون المجحازی 

عین من اطام أو عصی أم ال، تنتقل الی صور مجحرده تعلیمیحه ذات 

 «اد نظیر القوالب المثالیته و الصور المرآتیه؟امتد

 الی ان قال:

ما وقع التصری  به فی القرآن الکریم هواالول، کمحا فحی » 

جواب سؤال ابراهیم)م( حی  قال: رب ارنی کیف تییحی المحوتی 

قال اولم ... حکیم و قوله تعالی جحواب )اییسحب االنسحان ان لحن 

شحأنه فحی  نانه( و قوله عزّنجمع عظامه بلی قادرین علی ان نسوی ب

جواب سؤال من یییی العظام و هی رمیم قل ییییها الحذی انشحأها 

 «اول مره و هو بکل خلق علیم و غیر ذلک من اآلیات.

 الی ان قال:
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ولکن جماعه من اهل الیکمحه المتعارفحه ذه حوا لشح هه » 

 4«عرضت لهم الی الثانی و البد لنا من حلها و دفعها بعون اهلل تعالی.

دوم: بعد از آن که به حکم عقل و نقل لزوم معاد و روز جزا  ابت شد، 

بحث در این است که آن چیزی که ارواح در قیامت و روز حساب به آن تعلاق 

می گیرد عین بدن های دنیوی مادی است به این که اجزاء پراکند  هماان بادن 

عقالئای هماین دنیوی جمع شود به امر خداوند تبارک و تعالی چنان که اعتبار 

مطلب را اقتضاء می کند، زیرا که مخالفت فرامین الهی و یا موافقات و اطاعات 

ست کاه مجاازات و عقوبات هام از بارای ا آن چون با جوارح است پس نیکو

همان ها باشد. به این بیان که مجازات شونده، همان اطاعت کننده و یا نافرمانی 

ارواح به صورت های مجرده تعلیمیاه کننده باشد و یا این که چنین نباشد بلکه 

که دارای امتداد هستند مثل قالب های مثالی و صورت های مرآتای منتقال مای 

 شوند.

 بعد ایشان می فرماید:

آنچه قرآن کریم به آن تصریح دارد قاول اول اسات کماا ایان کاه در 

سئوال حضرت ابراهیم)و( که گفت خدایا! چگونه زنده می گردانی مردگاان را 

آیاا گماان مای کناد انساان کاه ماا » و قول خداوند که در جواب فرمود: و... 

                                                 
 .04و  22لوامع الحقایق، مبحث المعاد، ص  -1
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آن استخوان ها را استخوان های او را هرگز جمع نمی کنیم بلکه جمع می کنیم 

 «و حال آن که ما قادریم سرانگشتانش را به حال اول برگردانیم.

که استخوان پوسیده کسی )و قول خداوند بلند مرتبه در جواب سئوال 

کیسات کاه زناده » آورد نزد پیامبر اکارم)ص( و آن را فشارد و گفات:(  ای را

گرداند استخوان های پوسیده را و حال آن که آن ها متالشی شده اند؟ بگو: ای 

! زنده می گرداند این استخوان های پوسیده را همان کسی که در ابتادا آن پیامبر

چیازی نباشاد و یاا  ها را خلق کرده و او به هر نوو خلق کردنای )چاه از اول

چیزی باشد و پراکنده شود و بخواهد آن را دوباره مثل روز اول گرداند( داناا و 

و ییر ذلک از آیات قرآن کریم که تصریح باا بازگشات هماین بادن « تواناست

 عنصری دارد.

 سپس مرحوم آشتیانی اضافه می کند:

کاه ولکن عده ای از اهل حکمت متعارفه )فالسفه( به خاطر شبهه ای 

برای آن ها ایجاد شده قائل به قول دوم )تعلق روح در قیامت باه صاورت هاا 

قالب های مثالی( شده اند و ما ناچاریم کاه آن شابهه را حال کنایم باه یااری 

 خداوند متعال.

          آن گاه خالصه ای از مسلک آخوند مالصدرا را آورده و انتقاد نماوده، 

 می فرماید:
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االجسام الذی  انی و عود االرواح الیفانکار المعاد الجسم» 

یساعده العقل السلیم یخالف نص القرآن بل جمیع االدیان و انکحار 

لما هو ضروری االسح م، اعاذنحا اهلل تعحالی محن زالت االوهحام و 

 4«تسوی ت الشیطان.

انکار معاد جسمانی و عود ارواح به اجسام که عقل هم مساعد 

ادیاان و انکاار ضاروری اساالم مخالف ند قرآن بلکه جمیاه اوست 

 است و خداوند ما را از لغزش های وهم و فکرهای شیطانی نگهدارد.

ا مرحوم آیت اهلل حاج ساید احماد خوانسااری)ره( در بحاث معااد 2

 فرموده است:

ثم ان ال دن المیشور فی یوم النشور ال دن العنصری کما » 

لحیا ال حدن هو صری  االیات و االخ ار، و قد یقال: ان المیشحور 

العنصری، بل ال دن المثالی المنشأ بإنشاء الحنفا بحاذن اهلل تعحالی، 

 والمختلف باالخت ف الملکات الیاصله فی الدنیا.

سپس بدرستی بدنی که محشور می شود در روز قیامات بادن 

مادی است، چنان که این مطلب صریح آیات قرآن و روایاات اسات و 

                                                 
 .04 و 22 ص المعاد، مبحث الحقایق، لوامع -1
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بدن مادی نیست بلکه بدن مثالی  گاهی گفته شده که محشور در قیامت

وسیلة نفس به اذن خداوناد متعاال و آن بادن است که بوجود آمده به 

مثالی مختلف است به اختالف ملکات نفسانیه ای که در دنیاا حاصال 

 شده است.

        و سپس ایشان شروو می کنند در ذکار شابهات و جاواب از آن هاا و 

 می فرمایند:

 4«وا الی القول المذکرالمقام الش هات تدع وفی

در این بحث شبهاتی وجود دارد که آن شابهات اقتضااء قاول 

دوم را دارد )که محشور در قیامت بدن مثالی است(. و بعد شابهات را 

 ذکر کرده و جواب می دهند.

          و سپس آیات و روایات ا بات کننده معاد به معنایی کاه گفتاه شاده را 

 می آورند.

هلل میارزا محمادتقی آملای)ره( فقیاه و فیلساوف، در ا مرحوم آیت ا3

ه شرح منظومه دررالفوائد پس از توضیح و تعلیق بار مختاار منصاف مای قتعلی

 فرماید:

                                                 
 هو. 1031، ط االولی، 322العقائد الحقه، اثبات المعاد، ص  -1
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هذا غایه ما یمکحن ان یقحال فحی هحذه الطریقحه و لکحن » 

االنصاف انه عین انیصار المعاد بالروحانی لکن بع اره اخفحی فانحه 

ه و ان صوره ذات الحنفا هحو تبعد فرض کون شیئیه الشیء بصور

نفسه و ان الماده الدنیویه لمکان عدم محدخلیتها فحی قحوام الشحیء 

نشحائها ل حدن إالییشر، و ان المیشور هو النفا، غایه االمر اما مع 

مثالی قائم بها قیاماً صدوریاً مجرداً عن الماده و لوازمها اال المقحدار 

اصیاب الیمین و  کما فی نفوس المتوسطین من اصیاب الشمال او

اما بدون ذلک ایضاً کما فی المقربین )و لعمری( ان هذا غیر مطابق 

مع ما نطق علیه الشرم المقدس علی صادعه الس م و التییحه و انحا 

و م ئکته و ان یائه و رسله انی اعتقد فی هذه الساعه و هی اشهداهلل 

ظم سحنه ساعه الث ث من یوم االحد الرابع عشر من شهر شع ان المع

فی امر المعاد الجسمانی بما نطق به القرآن الکریم و اعتقد به  4631

میمد)ص( و االئمه المعصومین صلوات اهلل علیهم اجمعین و علیحه 

 4«.اط قت االمه االس میه...

                                                 
 1270تفسیر للطباعوه و النشور، قوم، الثالثوه ، ط: دارال014، ص 3دررالفوائد، اآلملی، فی المعاد الجسمانی، ج  -1

 هو.ش.
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این نهایت چیزی است که در این طریقه می تاوان گفات و لکان 

اسات باه  عاین انحصاار معاادکه این مطلب حقیقت مطلب این است 

روحانی، لکن به گونه ای بسیار مخفی پس بدرستی که بعاد از فارض 

بودن شیئیت شیء به صورتش. و این که صورت صاحب نفس هماان 

نفسش است. و این که ماد  دنیوی به خاطر عادم مادخلیتش در قاوام 

شیء، محشور نمی شود. و این که محشاور شاونده در قیامات هماان 

بدن مثالی قائم باه آن نفاس کاه انشاء نفس نفس است نهایت امر یا با 

این قیام به نوو صدوری مجرد از مااده و لاوازم آن مااده بجاز مقادار 

چنانچه این مطلب در نفو  متوسطه از اصحاب شمال )جهنمی ها( و 

یا اصحاب یمین )بهشتی ها( وجود دارد. و یا این که بدون انشاء نفس 

م به ین است، ولکن قسای مقرباست بدن مثالی را چنان که این مورد بر

جان خودم که این عقیده مطابق نیست با آنچه که شرو مقد  گفته که 

بااد و مان شااهد  آن )پیامبر اکرم)ص(( سالم و تحیت بر مبلغ و مبین

می گیرم خداوند و مالئکه اش و انبیاء و رسلش را که من اعتقااد دارم 

ه شاعبان المعظام روز یکشنبه چهاردهم ما 3در این ساعت که ساعت 

است در امر معاد جسمانی به آنچه کاه نطاق کارده باه آن  1386سال 
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قرآن کریم و اعتقاد داشته به آن حضرت محمد)ص( و ائمه معصومین 

 صلوات اهلل علیهم اجمعین و بر آن اتفاق دارد امت اسالمی.

در این سه سخن به شدت نظریة آخوناد مالصادرا رد شاده اسات و 

ی به معنای مورد نظر عموم فقها و محاد ین تثبیات گردیاده همان معاد جسمان

 است.


