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S 
حكمت متعاليه پيرو اين نظر هستند و بر اين مسأله اّتفاق نظر دارند كه : قيامت حقيقتى است مجّرد   بزرگان 

است و هرگز اين چنين نخواهد بود كه أبدان موتى از درون قبرهاى  از زمان و در طول عالم دنيا قرار گرفته 
در عالم ماّده بهشتى و جهّنمى تشكيل  و  نند متعارف به سطح زمين آمده و ارواح به آنها تعّلق تدبيرى پيدا ك

 شود و بدن از قبر بيرون آمده مثاب يا معاقب گردد .  

 

 فهرست 
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 :   هدف

 .تدبّر در معارف إلهى كتاب و سّنت و كشف حقائق وحيانى  1

 شيعه و پاسخ به نقدهاى مخالفين   .دفاع از كيان مدّققين از علماى۲

 :   ضرورت 

 به دفاع عقالنى از دين و حركت موّفق به سوى خداوند متعال به شناخت صحيح معارف إلهى   نياز

 بحث در حلقه اّول اين مباحث :   نظام 

 .مقّدمات در تبيين اجمالى آراء در معاد و نكاتى كه بايد مورد توّجه قرار گيرد  1
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 .نقد بخشى از ادلّه مخالفين حكمت متعاليه  ۲

 :   مقّدمات

 اّول :   مقّدمه

 طور كّلى درباره معاد دو ديدگاه كّلى وجود دارد :   به

با تحّفظ بر مادّيت و عنصرّيت آن ـ بر   ـ روح انسان در قيامت بار ديگر به همين بدن ماّدى و عنصرى ـ 1
گردند و ثواب و عقاب و جّنت و نار همه در همين  گردد و بدنها از قبرها و از دل خاك خارج شده و زنده مى مى 

قيامت حقيقتى زمانى است كه در تاريخى   هعالم ماّده است . معتقدين به اين رأى همه يا غالبا معتقدند ك
 خواهد پيوست .  خاص در آينده به وقوع 

است و هرگز اين چنين نخواهد بود كه  ـ قيامت حقيقتى است مجّرد از زمان و در طول عالم دنيا قرار گرفته  ۲
أبدان موتى از درون قبرهاى متعارف به سطح زمين آمده و ارواح به آنها تعّلق تدبيرى پيدا كنند و در عالم  

 يا معاقب گردد .   ببيرون آمده مثا ماّده بهشتى و جهّنمى تشكيل شود و بدن از قبر

حكمت متعاليه پيرو اين نظر هستند و بر اين مسأله اّتفاق نظر دارند گرچه در تفاصيل مسأله اختالفاتى    بزرگان
كند تا به عالم مجّردات ملحق شود يا نه  خورد . آيا بدن به حركت جوهرى حركت مى بين ايشان به چشم مى 

 اى و لو مناسب با خود دارد يا نه ؟  ماّده  رتبدن خواهد داشت يا نه ؟ آيا عالم آخ؟ آيا روح نوعى بازگشت به  

 دّوم :   مقّدمه

 معاد جسمانى دو اصطالح وجود دارد :    درباره

: معاد جسمانى يعنى اعتراف به وجود جسم در آخرت و وجود لذات و آالم محسوسه جسمّيه در جنت و   الف
 نار كما وعدها اهلل .  

پندارند كه آنچه  ماى متألّه معاد جسمانى را به اين معنا قبول دارند و بر آن مصّرند و كسانيكه مى حك تمام 
عليه فرموده جسم نيست ، كالمشان ناشى از ناآشنائى با حكمت است . چرا كه جسم  اهللصدرالمتألّهين رحمت 

دخلى در اطالق جسم ندارد   هيچ ّيتمثالى به معناى عرفى و فلسفى هر دو جسم است و نداشتن حيث قابل
 . 

: معاد جسمانى يعنى ارتباط مجّدد روح با جسمى كه قبالً بدان مرتبط بوده و از آ ن جدا شده است يعنى   ب
عليه منسوب است كه ايشان معاد جسمانى به اين معنا را اهلل همان جسم ماّدى . به صدرالمتألّهين رحمت 

يد درباره اين نسبت بحث شود ـ ولى متأّخرين حكماى متألّه در تتميم  منكر هستند ـ ان شاء اهلل در آينده با
عليه به معاد جسمانى به اين معنا معتقد هستند و گاهى به صورت عود  اهللفرمايش صدرالمتألّهين رحمت

اند . الجسم إلى الروح و گاهى به صورت عود الروح إلى الجسم )ولى نه به صورت مشهور( آنرا تصحيح كرده 
 به بعد(   ۲۷۷، ص  ۴ك : »اإللهيات على هد الكتاب و السّنة و العقل« ، ج  )ر
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 سّوم :   مقّدمه

عاّمه مردم از معاد تصّورى جز نظر اّول ندارند و أصالً توان تصّور چيزى غير از آن را ندارند و تّلقى كّفار   مسّلما
 اند . كرده و مخالفين نيز از معاد همين بوده و آنرا انكار مى 

 چهارم :   قّدمهم

نيست كه خداوند قادر است كه روح متوّفى را بار ديگر به بدن او برگرداند و كسى در قدرت عّلت فاعلى   شّكى
اند و به همين صورت  اند كه مرده است ؛ همانطور كه شّكى نيست كه در طول تاريخ افرادى بوده تشكيك نكرده 

كه به دست حضرت عيسى على نبّينا   گانى يا ارميا و مرد  اند چه در امم سالفه همچون حضرت عزير زنده شده 
و آله و عليهم الّسالم زنده شدند و چه در اّمت مرحومه . تنها نزاعى كه هست اينست كه آيا همه نفوس  

 شوند يا نه ؟  إنسانى به همين شكل در آخرت زنده مى 

 پنجم :    مقّدمه

ورزندـ  كه راه شناخت تفاصيل معاد مدارك  لب إصرار مى متألّه همچون ديگران معتقدندـ  و بر اين مط  حكماى
وحيانى است و عقل مستقّل بدان راهى ندارد و در سايه همين أمر اصرار دارند كه مدارك نقلى داّل بر نظرّيه  

و روايات داللت قطعى بر نظر آنها   قرآنايشان است و در قطب مقابل ، مخالفين نيز مصّر هستند كه نصوص  
 باشد .  نظر از ضرورّيات دين مى  دارد و اين

 ششم :   مقّدمه

است بهترين منبع براى شناخت تعاليم شريعت قرآن مجيد است كه هم از سند قطعى برخوردار است  بديهى
و هم به خاطر منفول به لفظ بودن از دستخوش عقائد عاميانه در امان است و هم به خاطر زمان شمول و 

تا عمده تكيه در    كنيمى را منحصر به سطح عواّم ننموده است و لذا تالش م   جهان شمول بودنش ، معارف خود 
 ها بر كتاب اهلل تعالى باشد .  اين بحث 

 هفتم :   مقّدمه

فهم صحيح قرآن، بايد در مراجعه به آيات مباركات خود را از عقائد پيشينى خالى نمائيم مگر اعتقاداتى   براى
كه برهان قطعى بر آن قائم باشد . پس تعاليم حكمى و عرفانى و عقائدها عاميانه مأنوسه كه از كودكى با آن  

 ايم بايد به كنارى نهاده شود .  الفت گرفته 

آيد تكيه كرد نه آنچه به سوابق ذهنى با وسائطى از كتاب  اظ كتاب اهلل تعالى به دست مى به آنچه از الف بايد 
 شود .  اهلل فهميده مى 
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 هشتم :   مقّدمه

كند بسيار زياد است ولى انس ذهنى با نظر اّول و فهم آن از كه در قرآن بر رأى حكماء متألّه داللت مى  اىادلّه 
 شده است و اذهان را از اين أدلّه فراوان غافل نموده است .  برخى آيات سبب گرايش به رأى اّول 

كنيم . يكى از كتبى كه در تأييد نظر أّول تالش  براى هموار شدن راه بحث را با نقد أدلّه مخالفين آغاز مى  لذا
 باشد و تأكيد بسيار زيادى نموده است كتاب »معاد ، سلسله دروس استاد معّظم حاج سّيد جعفر سّيدان« مى 

اند ولى اّدعاى صراحت اين أدلّه را نموده  هااند و باركه در مجموع به ده آيه و پنج روايت استدالل كرده 
متأّسفانه اّوالً هيچ يك نّص نيست و ثانيا برخى از اّدله حّتى ظهور هم ندارد و در مابقى نيز ظهور مستند به  

كنيم تا در  اى را كه از ظهور نيز خالى است مرور مى باشد . براى خلوت شدن بحث ابتداء برخى از أدلّه لفظ نمى 
 شود.  اى برسيم كه در نگاه اّول توّهم ظهور آنها مى أدلّه  هادامه ب

 بخشى از أدّله مخالفين معاد حكمت متعاليه :  نقد

 اول:  دليل

( حديث شريفى  ۲۵محترم كتاب »معاد« به عنوان سومين روايت از أدلّه صريح در قول خود )معاد ، ص    مدّرس
اند كه امام صادق عليه الّسالم در پاسخ به زنديق كيفّيت از احتجاج آورده نقل كرده   ۳۷ص    ۷را كه در بحار ج  

 اند . معاد را مطرح فرموده 

داوند كه علم به همه چيز دارد از تراب بدن هر انسانى آگاه  در اين حديث شريف آمده اينست كه خ آنچه
 است و در قيامت : يحتمع تراب كل قالب فينقل باذن اهلل تعالى إلى حيث الروح« .  

 :  نقد 

است كه مفاد حديث انتقال بدن به نزه روح است نه بازگشت روح به سوى بدن ولى متأّسفانه دقيقا   روشن
اند : »»»خداوند««« قادر است انسان را به صورت أّولش درست كند و بعد روح ه بر عكس ترجمه شده و فرمود 

 را به آن ملحق كند« .  

حقيقت اين روايت از أدلّه تأييد كننده حكماء متألّه است و مرحوم آقا على حكيم بر اساس آن به تكميل   در
ى ايشان را پس از ايشان بزرگانى چون  اند و رأعليه در معاد هّمت گماشته اهللفرمايش صدرالمتألّهين رحمت

عليهم  اهللقزوينى و عالمه طباطبائى رحمت   ى حكيم مّدقق و فقيه اصولى مرحوم اصفهانى )كمپانى( و عالمه رفيع
 [ 1اند]پذيرفته 

 دوم:  دليل

ن دو  اند كه در آن پس از نقل جريان زنده شد روايات صريح به عنوان اّولين روايت حديثى شريف را آورده  در
فرمايد : كه در آن پس از نقل جريان زنده شدن دو نفر و  نفر و بيرون آمدن از خاك جبرائيل عليه الّسالم مى 

فرمايد : »آيا يوم القيمة و در ذيل آن مى  شرونفرمايد : هكذا يحالّسالم مى بيرون آمدن از خاك جبرائيل عليه 
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تصوير كشيد ... جمله هكذا يحشرون يوم القيمة طريقه  توان معاد جسمانى را به تر مى براستى از اين روشن 
حشر بشر در قيامت را به صورت آشكار بيان كرده است . آنقدر اين روايت صريح و واضح مسأله معاد جسمانى  

 [  ۲تواند آن را توجيه و تأويل كند« .]كه هيچ كس نمى  هو بدنى را بيان كرد 

 :  نقد 

ا در حديث بيان كننده حالت حشر باشد و وجه شبه نيز نحوه بيرون  عبارت مذكور بر اينست كه هكذ مبناى
آمدن از خاك باشد ولى در حديث صراحتى در اين جهت نيست بلكه ظاهرا حديث در مقام بيان حالت أفراد  

و با حسرت محشور   وشوند و برخى سفيد رو و شاكر و برخى سياه ر در هنگام حشرا ست كه دو دسته مى 
يا حال از فاعل يحشرون است و يا صفت مفعول مطلق ولى وجه شبه آن به اعتبار حال  شوند و هكذا مى 

َلـَلة«] [ طبق برخى  ۳محشورين است . مثل كريمه »َكَما َبَدَأُكم َتُعودُوَن َفِريًقا ُهَدى َو َفِريًقا َحقَّ َعَلْيِهُم الضَّ
ض الوجه و بعضهم سّود الوجه فكذلك  : كما خرجا من القبور بعضهم بيّ  است[ و مفاد حديث چنين ۴تفاسير]

 يحشرون .  

 كند : اين احتمال را در روايت تقويت مى  جهاتى

: اگر درخواست حضرت رسالت پناه صّلى اهلل عليه وآله وسّلم ديدن نحوه خروج از قبور بود خارج كردن   الف
 اشت .  يك نفر ـ چه مؤمن و چه كافر ـ كافى بود و نياز به تعّدد و دو صنف بودن ند 

فهماند كه حديث : ذيل روايت كه آمده است : و المؤمنون يقولون هذا القول و هؤالء يقولون ما ترى مى  ب
در مقام بيان انقسام به دو قسم است و هكذا بيان كننده حال سر و وضع افراد است و دنباله عبارت بيان قول  

 نفر شده بود و هم بيان قول ايشان .  آنها همانطور كه در قسمت قبل حديث هم بيان حال و وضع دو 

: حشر در لغت عرب به معناى محموع برانگيختن و حركت دادن و جمع كردن است و لذا با إلى استعمال   ج
شود و لذا معنا ندارد كه در بيان كيفّيت آن ، بيرون آمدن از قبر را نشان دهند چون اين عمل يا خارج از مى 

[ و اگر مراد اين  ۵دهد ]نشان مى   راقسمت اّول مفهوم حشر يعنى برانگيختن  مفهوم حشر است يا الأقّل فقط  
فرمودند : هكذا ُيبعثون )البته در يك نقل از سه نقل روايت يبعثون آمده كه در كتاب »معاد«  بود بايد مى 

 اند( نياورده 

 حاصل اينكه روايت نه تنها نّص نيست بلكه ظهور نيز ندارد   و

 سوم   دليل

پنجمين آيه از آيات دهگانه به اين دو آيه شريفه استدالل شده است : »َءِإَذا ِمتَنا َو ُكنَّا ُتَراًبا َذلَِك   عنوان به
 َرْجٌع َبِعيد * َقد َعِلْمَنا َما َتنُقُص األَْرض ِمنُهم َو ِعنَدَنا ِكَتـٌب َحِفيظ«  
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 :  نقد 

است و گاهى به خاطر انكار قدرت خداوند ّول بوده مقّدمات گذشت كه مسّلما فهم كّفار از معاد همان تصّور أ  در
پرداختند و خداوند نيز در آيات مختلف بر قدرت و علم خود در  و گاهى إنكار علم خداوند به انكار معاد مى 

آيه هيچ تصريحى بر كيفّيت قيامت   راست ولى همين طور كه مشهود است دمقابل ايشان تأكيد فرموده 
اينست كه از علم خداوند نسبت به اجزاء بدن مردگان يا خود افراد مرده صحبت   نيامده است بلكه حّداكثر

توان  شده است )بنا بر دو وجه محتمل در من كه تبعيضّيه باشد يا بيانّيه ، رك : الميزان( و بنا بر وجه اّول مى 
و تكميل ابتكارى   دارد به اينكه قيامت با برخى أعضاى بدن مردگان مرتبط است داى وجوگفت در آيه اشاره 

 هائى از آيات است( عليه بر اساس چنين استفاده اهللمرحوم آقا على مدّرس براى نظر صدرالمتألّهين رحمت 

 چهارم:   دليل

 عنوان هفتمين آيه صريح اين آيه آورده شده است : إنّه على رجعه لقادر .   به

 :  نقد 

ما اثبات قدرت داّل بر فعلّيت مقدور نيست بلكه صرفا در رّد  : آيه فقط داللت بر قدرت خداوند دارد و مسلّ   اّوالً 
َمآِء َمآًء ِبَقَدٍر َفَأْسَكنَُّه ِفى االَْءْرِض َو ِإنَّا َعَلى  َذَهاٍب ِبِه   كّفاريست كه منكر قدرت هستند . مثل : »َو َأنَزلَْنا ِمن السَّ

 [  ۷ْيُكم َعَذاًبا ِمن َفْوِقُكم ـ الخ«][ »ُقل ُهَو الَْقاِدُر َعَلى أن َيْبَعَث َعلَ ۶]«َلَقـِدُرونَ 

اى وجود ندارد كه مراد از رجعه بازگشت به عالم ماّده باشد و تنها تطبيق آن بر اين  : در آيه هيچ قرينه  ثانيا
ع براى اخبار از بازگشتن انسان    معنا أنس ذهن با معتقدات عاميانه است و در تمام قرآن حتى يكبار ماّده ر ج 

است و قيامت را به رجوع و  رجوع إلى اهلل تأكيد فرموده  راست بلكه بيش از پنجاه بار ب م بكار نرفته به اين عال
اند و لذا از باب تفسير قرآن به  است همانطور كه حكماء متألّه فهميده بازگشت به سوى خداوند تفسير فرموده 

  رارهم مؤّيدات فرمايش حكماء متألّه قّدس اهلل أس قرآن مراد در اين آيه نيز رجوع إلى اهلل بايد باشد و اين آيه از  
 خواهد بود .  

 پنجم:   دليل

 عنوان ششمين آيه به اين كريمه شريفه استدالل شده است : »َأَليس َذلَِك ِبَقـِدٍر َعَلى َأن ُيْحيى الَْموَتى« .   به

 :  نقد 

گويد و گذشت كه قدرت و الزم با مقدور نيست بلكه مشيئت  ـ اين آيه فقط سخن از قدرت خداوند مى أّوالً 
 بين اين دو فاصله است .  

: استدالل به اين كريمه متوّقف است بر اينكه معناى يحيى الموتى در اين موارد همانند ُاحيى الموتى در    ثانيا
كالم حضرت عيسى على نبّينا وآله و عليه الّسالم باشد يعنى برگرداندن روح به بدن ماّدى ولى تأّمل در آيات  

 پردازيم .  مفّصلى پيرامون إحياء در قرآن مى شاءاهلل در آينده به بحث قرآن مانع از اين تصّور است كه ان 
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فرمايد : »ِإَلى َربَّك  شود چرا كه درباره مرگ مى از تدبّر در همين سوره مباركه همين نكته فهميده مى  عجالةً 
باشد و درباره قيامت  َيؤَمِئٍذ الَمَساق« يعنى مرگ حركتى است به سوى خداوند و تقديم مشعر به حصر نيز مى 

يابد رسد و استقرار مى قيامت آن سوق و حركت به مقصد مى  در: »ِإَلى َربَّك َيؤَمئٍذ الُْمسَتَقر« يعنى فرمايد مى 
كند و در قيامت به منتهاى اين و ديگر حركتى نيست پس با مردن انسان حركتى را به سوى خداوند آغاز مى

ق بعضهحركت مى  بعضا بايد ملتزم شد احياء موتى   رسد و مسير بازگشتى در آن نيست و چون القرآن يصدِّ
 . در مسير حركت به سوى خداوند است نه به معناى بازگشت از حركت انجام شده و انتقال به اسفل السافلين

اهلل جميعًا لفهم حقائق الدين و معارف شريعة سّيدالمرسلين بحّقه و آله المعصومين صلوات اهلل عليهم   وفّقنا
 لمين . أجمعين و الحمدهلل رّب العا
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