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S 
دانند و قائلند مشتمل بر بازگشت دوباره انسان به عالم ماده مي  ،یمعاد را عالوه بر بُعد روحان ن یمتکّلم  شتریب

مورد استدالل   اتیاز آ یکیاست.  نید  اتیاز ضرور  امر نیروشن و ا اریبس یمعن نیدر ا اتی و روا اتیکه آ
 است.  سالم العليه  م یداستان زنده شدن مرغان به دست حضرت ابراه شان،یا

  ن ی رو است. مهمترروبه  یصراحت، با مشکالت گوناگون ی است و ادعا ارتباطی ادعا ب نینسبت به ا فه، یشر   هیآ
السالم  عليه   میکند نه زنده شدن و در واقع حضرت ابراهمي   انیزنده کردن را ب  تیف یک  فه،یشر   هیکه آ  نیاشکال ا
 است. خداوند قرار گرفته  «ییداستان، مظهر اسم »المح نیدر ا

 

 فهرست 

 متکلمان  یادعا نییتب -۱↓ •

 ی بررس و نقد  -۲↓ •

o ↓۲.۱- اند؟زنده بوده  نیاز ا شیکه پ یمردگان  یبه معنا «ی»موت. الف 

o ↓۲.۲-  امتیدر ق ایو اح  هی آ .ب 

o ↓۲.۳- زنده شدن تیفیبه ک  هیآ  بودن ناظر - ج 

o ↓۲.۴- ات یبه روا ینگاه 

o ↓۲.۵- بر تکه تکه شدن پرندگان   هیآ داللت - د 

o ↓۲.۶- امت یدر ق ایاح  با داستان شباهت  - ه 

 :اشکال -۶.۱↓ 

 : پاسخ -۶.۲↓ 

 

 

 



 
 
 

3 
  

 متکلمان   یادعا نی تب

  ه یآ /یدر معاد جسمان حیصر اتیآ انی« ضمن ب دانیّ جعفر س د یّ له دروس استاد سکتاب » معاد؛ سلس در
 است : آمده  یچهارم در معاد جسمان

ِبي  َوِإذ   َمِئنَّ َقل  ِمن َقاَل َبَلى َوَلِكن لَِّيط  َتى َقاَل َأَوَلم  ُتؤ  ِيي ال َمو  َف ُتح  َن  َقاَل ِإب َراِهيُم َربِّ َأِرِني َكي  َبَعًة مِّ َقاَل َفُخذ  َأر 
عُ  ًءا ُثمَّ اد  ن ُهنَّ ُجز  َعل  َعَلى ُكلِّ َجَبٍل مِّ َك ُثمَّ اج  ُهنَّ ِإَلي  ِر َفُصر  ي  َلم  َأنَّ اهّللَ َعِزيٌز َحِكيٌم )البقره    ُهنَّ الطَّ ًيا َواع  َيأ ِتيَنَك َسع 

۲ :۲۶۰  ) 

 ؟ یکنبه من نشان بده چگونه مردگان را زنده مي  ا یگفت: »خدا م یرا که ابراه ی ( هنگاماوری)به خاطر ب »و
صورت چهار   ن ی. فرمود: در اابد یخواهم قلبم آرامش مي  یول ، یعرض کرد: آر ؟یااورده ین مان یفرمود: مگر ا

  ،ی( سپس بر هر کوهزیامینوع از مرغان را انتخاب کن و آنها را )پس از ذبح( قطعه قطعه کن )و در هم ب
است  میو بدان خداوند قادر و حک ند یآتو مي  یاز آن را قرار بده، بعد آنها را بخوان، به سرعت به سو یقسمت

 مع آنها دارد«.  بر ج یی)هم از ذرات بدن مردگان آگاه است و هم توانا

السالم عليه  میاست حضرت ابراهداده شده  ش ینما یری حشر، به صورت مجّسم و تصو تیّ فیک ز ین ه یآ  نیا در
و چهار قسمت کرد و بر چهار قّله کوه گذاشت و به دستور   د یچهار پرنده را در هم کوب یبه امر خداوند تعال
و سپس جذب هم   دهی جدا گرد گریکد یمخلوط شده از  یاجزا د یهنگام، د نیخواند. در اخداوند آنها را فرا
السالم آموخت:  عليه  م یقرار، خدا به ابراه نی که آن چهار پرنده دوباره ساخته شدند. و بد  یاشدند، به گونه 
 یپس اجزا  م،یکرد   یآورپرندگان را بعد از مخلوط شدن و متفّرق شدنشان جمع   نی پراکنده ا  یه اجزاهمانطور ک 

 .  ست؟«ین حیصر  یدر معاد جسمان نی ا ایکرد. آ میخواهجمع   ز یها را نپراکنده انسان 

  ر ی ور زام  رشی استدالل در گرو پذ ن یداده شود. ا حی استدالل توض یهاه ی اصول و پا د یاز نقد، ابتدا با شیپ
 است: 

اند و زنده بوده و سپس مرده  ن،یاز ا شیاست که پ  ییهاانسان  فه،یشر هیدر آ «ی. مراد از »الموت۱ •
 پرسد. مي   شانیاز زنده شدن دوباره ا السالم ه یعل  میحضرت ابراه

است، نه زنده کردن در    امتیزنده کردن دوباره مردگان در ق  فه،یشر   هیآ  نیدر ا  یموت  یای. مراد از إح ۲ •
 که رجعت است.  ایدن

زنده کردن   تیفیزنده شدن مردگان است، نه ک تیفی. مراد از »َكيَف ُتحِي الَموتي« پرسش از ک۳ •
 . شانیا

را قطعه قطعه کن، با   هااست که پرنده  نی . مراد از »َفُصرهّن إليَك ُثمَّ اجعل َعلي ُكلُّ ِمنُهنَّ ُجزءًا« ا۴ •
 بگذار.  یرا بر سر کوه  یهم مخلوط کن و هر بخش
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در   امت،یمردگان در ق یایآمده با اح  شیپ  السالم ه یعل میحضرت ابراه یکه برا ی. وجه شبه اتفاق۵ •
 و متفّرقه و عود روح به آنهاست.  یمادّ  یجهت جمع اجزا

و   یبر معاد جسمان هیتوان اّدعا کرد که داللت آ باشد، مي  حیمراحل پنج گانه صر  نیدر همه ا فهیشر  هیآ اگر
 نخواهد داشت.  یهیصراحت توج  یمتفّرقه صراحت دارد وگرنه اّدعا ه یّ بازگشت روح به اجسام ماد 

 ی و بررس نقد

تفکر و تدبر   دهینسبت به الفاظ قرآن با د د یقرآن، تّدبر است. با اتیفهم آ حیشود که روش صحمي  یادآوری
ظهورات الفظ قرآن پس از فحص   ح،یدر فهم صح ار یو به نکات و ظرائف آن توجه کرد. مالک و مع ستینگر

 دخالت داد.   ر یتفس رتوان دشده را نمي   نییتع شی از پ یهااست و قضاوت ة«یّ القرن تحملیاز »ما

 ر است: قرا  نیمراحل پنج گانه استدالل بد   یبررس

 اند؟زنده بوده  نیاز ا شی که پ یمردگان یبه معنا «ی . »موتالف

که زنده بوده و سپس مرده   ی هم به کس ت یّ در زبان قرآن، م رایمساله ندارد. ز ن یدر ا یصراحت فه، یشر  هیآ
َواًتا   ده یرا نچش اتیشود و هم به کس که هنوز طعم ح است اطالق مي  ُفُروَن ِباللَِّه َوُكنُتم  َأم  َف َتك  است: »َكي 

َجُعوَن« )البقره  ِه ُتر  یِیُكم  ُثمَّ ِإَلي  َياُكم  ُثمَّ ُيِميُتُكم  ُثمَّ ُيح    ی ! در حالد؟یشو ( »چگونه به خداوند کافر مي ۲۸: ۲َفَأح 
شما را   گریو بار د  راند یمو او شما را زنده کرد و سپس شما را مي  د،ی( بود یروح یکه شما مردگان )و اجسام ب

مرگتان از شماست؛ آنچه  نهشما و  ینه زندگ نی. )بنابراد یشواو بازگردانده مي  یکند سپس به سوزنده مي 
 از خداست(.«  د یدار

استعمال دّوم مجاز و خالف   گرید یاست و بر اساس برخ قتیاستعمال، حق  ها، هر دوگفته  یاساس برخ بر
 .  ستیدر کار ن یظاهر است و در هر صورت صراحت

ها باشد که درسوره  انسان هیو زنده کردن اول ایالسالم از اح عليه  م یاحتمال دارد پرسش حضرت ابراه ن یبنابرا
 .  امتیدر ق یایبقره بدان اشاره شده است نه اح 

کنند و اماته صحبت مي   ایاح   رامونیپ  شی پ  هیبه همراه دو آ  هیچرا که آ  است،یدرباره مطلق اح   ز ین  اتیآ  اقیس
 از اماته آمده است:  شیپ یایاّول، اح  هی و در آ

کند و است که زنده مي  یمن آن کس یگفت: خدا میِيي َوُيِميُت...(؛ »ابراه)...َقاَل ِإب َراِهيُم َربَِّي الَِّذي ُيح  
که خصم   ژه ی ونه زنده کردن پس از مردن است. به و ییزنده کردن ابتدا «ییحی »  م یظاهر تقد  راند«ویممي 

و   امتیدر ق یایمعترف بوده است، نه اح  ییابتدا ن فقط به زنده کرد  ه یآ  نیالسالم در اعليه  میحضرت ابراه
 پس از مرگ.  
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 امت یدر ق ایو اح  هی. آب

  ی داللت  هیاند، باز هم آاند و سپس مرده است که زنده بوده   یکسان  یبه معنا  «یکه ظاهر لفظ »الموت  میر یبپذ   اگر
 بوده است نخواهد داشت.   امتی( ناظر به زنده کردن در قالسالم ه ی)عل میدرخواست حضرت ابراه نکهیبر ا

بر سه نوع   میاند در قرآن کر از مرگ زنده بوده  شی است که پ یکسان یبه معنا  یموت یایاح  نکه،یا حیتوض
 است: 

 شود. مي  ر یکه از آن به »رجعت« تعب ای. زنده کردن مرده در عالم دن ۱ •

...(؛ »آ)َأَلم  َتَر ِإَلى الَِّذيَن َخَرُجوا  ِمن ِدَياِرِهم  َوُهم  أُ  َياُهم  ِت َفَقاَل َلُهُم اهّللُ ُموُتوا  ُثمَّ َأح   ید یند  ایلُوٌف َحَذَر ال َمو 
طاعون،   ی ماریو آنان هزارها نفر بودند )که به بهانه ب ختند؟ یخود گر  یهارا که از ترس مرگ، از خانه  یتیجمع
که آن را بهانه   ،یماری)و به همان ب د یرینمودند( خداوند به آنها گفت: بم یجهاد خود دار دانیشرکت در م زا

قرار   ندگانیآ یبرا یآنها را درس عبرت یزندگ یقرار داده بودند مردند( سپس خدا آنها را زنده کرد )و ماجرا
 داد«.

ِن اهّللِ َتى ِبِإذ  ِيي ال َمو  َراِئيَل َأنِّي... ُأح   (.)َوَرُسواًل ِإَلى َبِني ِإس 

 گذشت.  نیاز ا شیآن پ یها.زنده کردن در عالم قبر که نمونه ۲ •

 امت ی.زنده کردن در عالم ق۳ •

  یاحتمال چینسبت به ه یظهور لفظ ا ی یحی تصر چ ی رود و همحل بحث، احتمال سه وجه مي  فهی شر هی آ در
 وجود ندارد.  

  کسان یو رجعت  امتیده کردن درقزن یشود چگونگ روشن مي  ه،یدر آ یموت یایگفته شود از اطالق اح  اگر
اند، کالم زنده کردن را نموده  یالسالم( که درخواست مشاهده چگونگ )عليه  میحضرت ابراه د یاست وگرنه با 

 زدند. مي  د یخود را ق

  ن ی توان چنرود نمي به کار مي   ز ین  یدرباره زنده کردن برزخ  یموت  یایاح   نکهیگفت با توجه به ا  میپاسخ خواه  در
  ه یدر آ نیدر رجعت به طور کامل متفاوت است. بنابرا اتیبا ح  یبرزخ اتیح  یکرد، چرا که چگونگ  یااستفاده 
 ز یباشد که در امم سالفه ن ایدر دن اءی( اح السالم هی)عل  میوجود ندارد بلکه ممکن است پرسش ابراه یصراحت

 اقسام سه گانه است.   نیباشد که جامع ب  اءیاح قتیمراد مطلق حق  ایبوده است و  

 زنده شدن   تیفیبه ک هی ناظر بودن آ - ج

السالم پرسش از عليه  م یمراد حضرت ابراه نکهیا فهی شر هیدر استدالل به آ هیاصل و پا نیترو مهم  نیسّوم
ادعا مخالف است و داللت دارد که هدف   نیبا ا  می ظاهر قرآن کر  یزنده شدن است نه زنده کردن ول تیفیک

بدن مرده است،   یکه اجزا  ی دان هم توسط علت ما  ایصدور اح   یالسالم مشاهده چگونگ عليه   م یحضرت ابراه
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. درخواست حضرت  یماد  یوقوع آن بر اجزا یاز خداوند است نه چگونگ  ه،یآ  نی گفته شود: در ا نکهیتا ا
  ی چگونگ   رشی نه نحوه پذ  است،یقرآن اح   ریو به تعب  ی از علت فاعل  اتیالسالم ادراک نحوه صدور ح عليه   میابراه

مشخص و   حیالسالم داده شده است، به طور صر عليه  میابراهکه به حضرت  یزنده شدن مردگان را با دستور
  ح ی مسأله نه صر  ن یدر ا  هی و مخلوط شده را جمع نمود. آ  دهیمرده از هم پاش  یشده است که خداوند اجزا  انیب

بر   یمتعّدد یهانه یدارد و قر یگرید یشود که ظهور در معناتدبر روشن مي  یاست و نه ظاهر، بلکه با اندک
توان با مراجعه  آن را مي   حیو توض  لیشود و تفضاز آن اشاره مي   یبه فهرست  نجای دارد که در ا  جودجهت و  نیا

 به دست آورد:   رشت یو با تعمق و تدبّر ب زان«ی»الم فیرشر یبه تفس

فعل مضارع   ییشده و ُتح انیالسالم با )َكيَف ُتحِي الَموَتي( بعليه  میپرسش حضرت ابراه فه،یشر  هی در آ - ۱
  ت یفیک انیب شانیکند و اگر مراد امعلوم فرد مخاطب از باب افعال است که بر صدور فعل از فاعل داللت مي 

رفت. جالب  مجرد( به کار مي  ی)معلوم ثالثییحاب افعال(و با تَ )مجهول بَییبا ُتح د یزنده شدن مردگان بود،با 
و رفع و  یریتقد  زین « یو اعراب »الموت ستین یتفاوت چیاز جهت کتابت ه غهیسه ص نیا نیاگرچه ب نکهیا

 اند . قرائت نموده  «یالَموتَ  یِ همه قّراء »ُتح یاست؛ ول کسانینصب آن 

صدور   تیّ فیکه غرض، مشاهده ک میابیکتاب اهّلل بر اساس حکمت است، در مي  میدانمي  نکهیتوجه به ا با
 زنده کردن، نه وقوع آن، زنده شدن .   گریبوده است، به عبارت د  اتیح 

  شان یالسالم داده است با درخواست اعليه  میکه خداوند به حضرت ابراه یپاسخ د یحکمت، با یبه اقتضا - ۲
نداشت که زنده  یزنده شدن موجودات بود وجه تیفیشد. اگر پرسش از کهماهنگ باشد و زائد و ناقص نبا

پرندگان را در برابر   اوند بود خد  یالسالم انجام شود بلکه کافعليه  م یشدن پرندگان به دست حضرت ابراه
دور فعل را : »ثمَّ ادُعُهنَّ َيأِتيَنَك َسعيًا« صد یفرماخدوند مي  یالسالم زنده کند. ولعليه  میحضرت ابراه دگانید

 دهد. السالم قرار مي عليه  میبه عهده حضرت ابراه

  ک یمتفّرق با هم جمع شده و به    یماد یبود که »چگونه اجزا نیالسالم اعليه  می اگر پرسش حضرت ابراه - ۳
َلم  َأنَّ اهّللَ َعَلَى   هیآ  رینظ ه،ی آ انیدر پا  د یبا د یشوند؟« بر اساس روش قرآن مجمي  لیموجود تبد  قبل ...َأَلم  َتع 

ٍء َقِديٌر مي  محل    هی آ  یقدرت است ول  ثیمختلف با خداوند از ح   ی ایاش  نسبت  یآمد که نشان گر تساوُكلِّ َشي 
َلم  َأنَّ اهّللَ َعِزيٌز َحِكيٌم« که داللت بر کمال مبدأ فاعل نیچن هی بحث، ختم آ  کند. مي  ی است: »...َواع 

باشند:  مي   ۲۵۶  هیآ  یبرا  ییهاسوره بقره هر سه به عنوان نمونه   ۲۵۹و۲۵۸ات یاز آن، آ  شی پ  هیو دو آ  هیآ  نیا  -  ۴
لَِيآُؤُهُم الطَّ  ُوِر َوالَِّذيَن َكَفُروا  َأو  ُلَماِت ِإَلى النُّ َن الظُّ ِرُجُهم مِّ َن »اهّللُ َولِيُّ الَِّذيَن آَمُنوا  ُيخ  ِرُجوَنُهم مِّ ِإَلى   النُّورِ اُغوُت ُيخ 

َحاُب النَّاِر ُهم  ِفيَها َخالُِدوَن«؛ خداوند سرپرست کسان َلِئَك َأص  ُلَماِت ُأو  اند، آنان را از آورده  مانیاست که ا یالظُّ
آنها را از نور  ها هستند که آنها طاغوت  یایکه کافر شدند،اول یبرد. )اما(کسانمي  رونینور ب یبه سو های کیتار

 در آن خواهند ماند«.   شهیاند و همبرند آنها اهل آتشمي  رونیب اهظلمت   یبه سو
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اساس   ن یکند؛ بر امي  ان یو اخراج به نور را ب تیاز هدا یادرجه و مرتبه  ه یکند که هر آاقتضا مي  ات،یآ اقیس
مشهور   ریبا تفس فهیشر  هی قبل باشد و اگر آ اتیبرتر از آ یتیقعو وا قتیمحل بحث، دربردارنده حق  هیآ د یبا
 نخواهد داشت.   شی پ  هیبا آ یشود درخواست مشاهده زنده شدن و نه زنده کردن، تفاوت نییتب

کرد، در  زنده شدن مردگان بود، حکمت قرآن اقتضا مي  یالسالم از چگونگ عليه  می اگر پرسش حضرت ابراه - ۵
خوانند داستان را مي   ن یکه ا  یتا کسان  د یآن را بگو  یکند و چگونگ   هیزنده شدن مرغان تک  تیفینقل ماجرا بر ک

و آنچه در سخنان   امدهین انیبه م ینمساله سخ ن یاز ا هی در آ ی از نحوه زنده شدن مرغان آگاه شوند، ول
 جوانب و اطراف داستان ذکر شده است.   انیدر ب اتیاست که در روا یآمده است، مطالب هی به آ نیمستدلّ 

 کند: السالم نقل مي عليه   میخداوند متعال در پاسخ درخواست حضرت ابراه آنچه

يِر(؛ ۱ •  . )َفُخذ َأرَبَعة مَن الطَّ

(؛ ۲ •  . )فُصرُهنَّ

 ُكلِّ َجَبٍل منهَن جزءًا(؛. )ثم اجعل َعَلي ۳ •

(؛ ۴ •  . )ُثمَّ اّدُعُهنَّ

 . )َيأِتيَنَك َسعيًا(. ۵ •

  م یتوسط ابراه  دنیبخش  اتیاز زنده شدن مرغان است، بخش چهارم ح   شیبخش اول، مربوط به مراحل پ  سه
از جمع   یسخن  چیپردازد و هامتثال امر مرغان مي   انیالسالم با دعوت آن حضرت است و بخش پنجم به بعليه 
 اجزا وجود ندارد.  ری مخلوط شده با سا  دهیمرده از هم پاش یاجزا

السالم موظف به تکه تکه کردن مرغان و مخلوط  عليه  میکه بر اساس آن حضرت ابراه یاتیتوجه به روا با
ندارد   ینکته پافشار نیبر ا ه یآ یاند. ولپراکنده حتمًا جمع شده  یکه اجزا میابینمودن آنها بوده است، در مي 

مثال گفته شود: »اّدُعُهنَّ َتجَتِمع   انکرد که به عنوبود حکمت اقتضا مي  نیو اگر محور درخواست حضرت چن
   ا«یِ َسع نَک یأتیَ أجزاوُهنَّ َوَتلَتصق َبعُضها ِبَبعٍض و 

به   یقرآن حت هیآ یزنده شدن است ول یچگونگ  دنیضرت از دمشهور، پرسش ح  ریطبق تفس نکهیاز ا گذشته
 کند. داللت نمي  دنید نیبر ا ز یالتزام ن

يًا« وضم  د»َيأ تيَنَک یفرما مي   فهیشر   هیآ  نکهیا  حیتوض گردد و ظاهرش  فعل به پرندگان باز مي   نیدر ا  ر»ن«یَسع 
شود و آنگاه  مي   لیدر دور دست تشک  یاه شوند، پرند مي   ب یکوه با هم ترک  ی متفرقه در باال  یاست که اجزا  نیا

تنها زنده کردن را   میحضرت ابراه جهیو در نت د یآالسالم مي عليه  میحضرت ابراه یپرنده با سرعت به سو
 «یالموت  یُتح  فینبود، بلکه »ک  «یالموت  اءکیاح   یکه پرسش حضرت »أرن   یان را. در حال  ینه چگونگ   اند،ده ید

 بود.  
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را   ایاح  دنیاست که حضرت د  ن یقرآن ا ه یهمچون آ  ز یالسالم نعليهم  تیاز اهل ب ده یرس ات یظاهر روا - ۶
 زنده شدند.  شانی به دست هم ا ز یدرخواست کرده بود، نه مشاهده زنده شدن را و مرغان کشته شده ن

اند داشته   یعال  اریبسمقامي السالم در زمان درخواست  عليه   م یاست که حضرت ابراه  نیا  ات یروا  یظاهر برخ  -  ۷
پراکنده   یجمع شدن اجزا  یبه زنده شدن مردگان به معنا  نیق یواالتر از آن است که با وجود    امبریو شأن آن پ

 . ند یبب ز یپراکنده را ن یاجزا نیشدن ا  معتقاضا کند که صحنه ج ه،یآ  نیبه ا ن یمستدل یطبق اّدعا شان،یا

خداوند  «ییاست که از خداوند تقاضا کند که او را مظهر اسم »الُمح نیالسالم اعليه  میبا حال ابراه مناسب
 بر مردگان واسطه شود.   اتیقرار دهد و خود در افاضه ح 

 ات یبه روا ینگاه

ِة َو عبداهّلل عليه  ی عن أب - ۱ ِفيَّ َناَها َأنَُّه َسَأَل َعِن ال َكي  ِل اللَِّه َعزَّ َو  السالم :» َهِذِه آَيٌة ُمَتَشاِبَهٌة َمع  ُة ِمن  ِفع  ِفيَّ ال َكي 
ِحيِده ٌب َو اَل َعَرَض ِفي َتو  ُه َعي  َحق  َها ال َعالُِم َلم  َيل  َلم   نقٌص...« .   َجلَّ َمَتى َلم  َيع 

 قبول اثر.    تیفیفعل خداوند است نه ک  یپرسش از چگونگ   -چنانچه گذشت  -است که  ن یدر ا  ثیحد   نیا  ظهور 

َحى ِإَلى ِإب َراِهيَم عليه ن الرضا عليه الحس یعن أب - ۲ َه َتَباَرَك َو َتَعاَلى َكاَن َأو  ِخٌذ  السالم: » ِإنَّ اللَّ السالم َأنِّي ُمتَّ
ِس ِإب َراِهيَم عليه  ُتُه َفَوَقَع ِفي َنف  َتى َأَجب  َياَء ال َمو  ِليُل َفَقاَل َربِّ  َذلَِك ال خَ  هُ السالم َأنَّ ِمن  ِعَباِدي َخِليالً ِإن  َسَأَلِني ِإح 

تى  ِي ال َمو  َف ُتح  ِمن  قاَل َبلى  َأِرِني َكي  ِبي َعَلى ال ُخلَِّة «   قاَل َأ َو َلم  ُتؤ  َمِئنَّ َقل   َو لِكن  لَِيط 

داستان، در مقام ُخلت بوده و بر   نیالسالم در زمان اعليه  میشود که حضرت ابراهبرداشت مي  ثیحد  نیا از
السالم عليه   میاست.حضرت ابراهاز امامت بوده  شی مقام پس از نبوت و رسالت و پ ن یا ات،ی روا یاساس برخ

شأن   -اشاره کرد  ییچنان که عالمه طباطبا -نیبوده ، بنابرا یشده، چرا که عالم به اسرار اله دهیاهّلل نام لیخل
 اند. نسبت داده  شانیبه ا نی است که مشهور مفسر یواالتر از درخواست اریحضرت بس

آمده است که مرغان پس از زنده شدن به حضرت عرض   اتیاز روا گرید  یگذشته و برخ تی روا ل یدر ذ - ۳
ُه َفَقاَل ِإب َراِهيُم عليه  َياَك اللَّ َتَنا َأح  یَی  ِيي َو ُيِميُت « .  کردند: » َيا َنِبيَّ اللَِّه َأح  ُه ُيح   السالم َبِل اللَّ

  نکهیالسالم سر زده بود است نه اعليه  میاز حضرت ابراه اءیشود که فعل اح دانسته مي  اتیگونه روا نیا از
  ز ین شانیدرخواست ا قتیحق  نه، ینباشد. به قر اتیداده باشد و در سلسله علل، افاضه ح  ییتنها ندا شانیا

حادثه   نیآن حضرت در زمان وقوع ا د مقام بلن د ی اهّلل« مؤ ینب ایخطاب با »  ن،یشود. افزون بر امعلوم مي 
 است. 

زنده شدن   یچگونگ   یالسالم درباره عليه   میآن برداشت کرد که پرسش حضرت ابراه  دازیکه شا  یتیتنها روا  -  ۴
 ،یقم  ریتفس  ،یاشیع  ریالسالم است که سه گونه در تفس از امام صادق عليه   ریابوبص  تیمتفرقه است روا  یاجزا

آن گونه   ثیقابل اعتماد است. متن حد  ز یاز طرق نقل آن ن یاست و برخع نقل شده الشرائو علل  یروضه کاف
 است:  نیآورده چنقمي  ریکه تفس
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َساِحِل   یَعل َفهیجِ  یَنَظر إل میالسالم: إّن ابراهعليه  عبداهّللی عن أب ریبصیعن أب وبیأی عن أب ر یعمیعن أب ی»أب
باع َبعُضها َعل  ثُب یُ الَبحِر َتأُکَلها ِسباَع البحر ُثمَّ   جَب ابراه  اُکلُ یَبعٍض فَ   یالسِّ السالم فقال: عليه   میبعُضها َبعضًا َفَتعَّ

 .   «یالموت یُتح فیک یأرن

اند که شبهه حضرت  تصور کرده  ی مانند مرحوم عالمه مجلس یاعده  ت،یروا نیوجود واژه »أکل« در ا لیدل به
زنده شدن مردگان پرسش کرده و   یاز چگونگ  یهمان شبهه معروف به آکل و مأکول بوده است و و میابراه

 .  د یاین شی شوند، تا مشکل آکل و مأکول پخواسته بداند چگونه زنده مي 

 توجه کرد:   یبه نکات د ی با  تیروا  نیا حیفهم صح یتصور نادرست است و برا نیا

  ات یتصور کرد که روا د ی رو نبا  نیق مختلف نقل شده است، از ااست که به طر تیروا کیتنها  نیا - الف
 باره وجود دارد .  نیدر ا یاریبس

به مقدار مورد اتفاق آنهاست و به  اتیبودن روا نانیموارد قابل اطم نیدر ا ،یشناس ثیاز نظر حد  - ب
که آغشته به   ثیروات حد  یفکر یبا ظرافت بحث و فضا ژهی توان اعتماد کرد، به ونمي  اتی روا اتیخصوص

 شبهه آکل و ماکول بوده است. 

ظهور    نیگذشت، پرسش از زنده کردن بوده است نه زنده شدن و بنابرا  نیشیبا توجه به آنچه در مباحث پ  -  ج
 مخالف آن مقدم است.  تیبر روا  فهی شر هیآ

. ستین نیشده است چن افتیپاسخ در رایز ست،یدرخواست حضرت هرگز پاسخ به شبهه آکل و ماکول ن  - د
محشور   کیدر حشر با کدام  وستیپ یگریبه بدن د یاز شخص یاست که اگر جزئ نی شبهه پرسش ا نیدر ا
مشترک    یجزئ  نکه یا  پرندگان تنها مخلوط شدند نه  یالسالم اجزاعليه   میدر داستان حضرت ابراه  یشود؟ ولمي 
 است .   امدهین هی آ نی شبهه آکل و ماکول در ا ی هااز پاسخ  کی  چیجهت ه ن یدو پرنده باشد. به هم نیب

و علل   یاشیدر نقل ع رایز ستیشود که غرض آنچه نقل شد نبرداشت مي  ز ین اتیرو  نیاز تأمل در هم - ه
 شکل است:   نیبه ا تیالشرائع صدر روا

ِض رأى رجال يزني فدعا عليه فمات، ثم رأى  أبوعبداهّلل عليه   قال َر  ماواِت َو اْل  السالم: »لما أري إبراهيم َمَلُكوَت السَّ
آخر فدعا عليه فمات حتى رأى ثالثة فدعا عليهم فماتوا، فأوحى اهّلل إليه أن يا إبراهيم إن دعوتك مجابة فال تدع 

 ة على ساحل البحر«  على عبادي، فإني لو شئت لم أخلقهم... ثم التفت فرأى جيف 

 دو نکته وجود دارد:   تیروا  نیا در

  ا ینشان داده است و ملکوت اش میرا به ابراه اءیبوده که خداوند ملکوت اش نی حوادث پس از ا نیا - الف
قدرت   نکهیپس از ا س«ی . در سوره » ردیگاماته واسطه قرار مي  اویو باطن آنهاست که در اح  قتیهمان حق 

َحاَن الَِّذي ِبَيِدهِ د یفرما کند، مي مي  انیب ایخداوند را بر اح  َجُعوَن » پس منزه   : َفُسب  ِه ُتر  ٍء َوِإَلي  َمَلُكوُت ُكلِّ َشي 
 .  د«یگرد او باز مي  ی( به سویدر دست اوست، و )همگ  ز یهمه چ تیو حاکم تیکه مالک یاست خداوند 
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درخواست   حیدر توض ز ین تیبودند، در ادامه روا افتهی یی، مقام واالبوده که حضرت یماجرا در زمان نیبنابرا
 السالم است. عليه   میکّلها«که باز نشان گر مقام ابراه ایاْلش تیهذا کما رأ ی أر ی:»حتد یفرما حضرت مي 

  ریدر موجودات عالم تأث شانیکه نفس مبارک ا اند ده یبه مقامي رس ا،یملکوت اش دنیحضرت پس از د - ب
مرگ دعا نکن. در   یفرستد که برامي  ی. خداوند وح رد یمد و مرگ هر کس از گناهکاران را طلب کنند مي کنمي 
در   شانینفس ا ریتأث حضرت،که درخواست  شودیپرسد و معلوم م را مي  ایاح  ت یفیک م یحضرت ابراه نجایا

 نخواهد داشت.  یارابطه   اءیملکوت اش دنیو د  نیشیداستان با واقعه پ  نیزنده کردن است وگرنه ا

است که تنها از زنده کردن مرده پرسش نشده است   نیا د یابه دست مي  ف یشر ت یروا نیکه از ا یاونکته 
 نیرفته درخواست شده است. ا یابه گوشه  کی بدنش پراکنده شده و هر یکه اجزا یابلکه زنده کردن مرده 

مطلق زنده کردن مردگان    السالم يه عل  م یدرخواست حضرت ابراه  اگر  را یاستفاده کرد. ز  ه یبتوان از آ   د ینکته را شا 
 نداشت.   یکوهها نهادن وجه روشن یامر به قطعه قطعه نمودن و رو گریبود د

 کند. مي  انیرا ب  هیشده، مفاد ظاهر آ   ادیبا قرائن  ز ین تیروا  نیا نکهیا جهینت

قُهنَّ َعلهی اآل ر یتفس یالسالم فعبداهّلل عليه  ی»عن أب - ۵ ُکّل َجَبٍل َو کانت َعشَره أجُبل ثمَّ ُخذ   ی: أنَّ َمعناُه َفرِّ
 .   ًا«یَسع َنکیاتیَ االکبر َوأحِلفُهنَّ بالجبروِت َو الَعَظمه  یَو ادُعُهنَّ ِباسن ِرهنَّ یِبَمناق

ده کردن است زن  یچگونگ   حیالسالم توضعليه   میکند که دستور خداوند به حضرت ابراهمي   انیب  ز ین  ت یروا  نیا
و روشن است    ردیگشود و جبروت و عظمت خداوند واسطه قرار مي که در آن اسم اکبر خداوند کمک گرفته مي 

 .  ستین ییو انشا  یقسم اعتبار ز،یهمانگونه که قسم ن  ست،یکه اسم، اسم ملفوظ ن

پرندگان اگر چه بدنشان قطعه قطعه   نکهیاست ا د یمف  یبعد  یهاکه در بحث  تی روا نیقابل توجه در ا نکته
 شوند.  کنند، قابل ندا و قسم داده مي است، ادراک مي زنده  قتشانیحق  یشده، ول

السالم با  عليه  میهستند، ارائه ملکوت به حضرت ابراه انیجر  ن یهم انیکه گاه در ب یگرید  اتیدر روا - ۶
 شده است:  ریتفس نیچن یعبارات

بع َحتَّ عليه   مَ یم :ُکشط البراهالسالأبوعبداهّلل عليه   »قال ما فوَق العرِش وُکشَط لَُه    یَنَظر ال  یالسالم الّسماواَت السَّ
صاِحبکم و اْلئمه من بعِدِه َقد فعل ِبِهم  یالر یالهواِء و ُفِعَل ِبمحمد ص ِمثُل ذلک َو إنِّ  یما ف یَرا یاالرُض َحتَّ 

 ِمثُل ذلک« .  

شود؛ مقام و  برداشت مي  انیجر نی السالم در زمان وقوع اعليه  میابراهمقام بلند حضرت  ز ین تیروا نیا از
 اند. شده   کی السالم شرکه در آن با رسول خدا و ائمه عليهم  یمنزلت

 بر تکه تکه شدن پرندگان  هیداللت آ - د

بر قطعه قطعه کردن   ه یمذکور بر آن استوار بود، صراحت آ یدر مدعا فهیشر  هیاصل که صراحت آ نیچهارم
 پراکنده آنهاست.  یمرغان، مخلوط کردن اجزا و سپس جمع شدن اجزا
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باشد و  دشوار مي  فهیشر هی استفاده آن از آ یمعنا اتفاق دارد، ول ن یالسالم بر اعليه  تیاهل ب اتیچه روا اگر
 ه یآ  نیرو ا  نیاند . از اظهور آن را انکار کرده   یبرخ  نکهیذشته از امعنا صراحت ندارد، گ  نیهرگز در ا  فهیشر   هیآ

 .  ردیقرار گ ییجزء ادله روا د یو بر فرض داللت با   ستین حیمذکور دانستن، صح ی در ادعا حیصر  اتیرا از آ

 امت یدر ق ایشباهت داستان با اح - ه

السالم  عليه  میدرخواست حضرت ابراه نیبود که وجه شبه ب نیا فه،یشر هیاصل از اصول استدالل به آ نیآخر
معنا   نیدر ا حیهرگز صر  یاز جهت داللت لفظ هیمتفرقه باشد. آ یبا واقعه اتفاق افتاده در جهت جمع اجزا

احتمال  نیهر چند ا زیوجود ندارد . قرائن ن هیبرداشت شود در آ یمطلب نیکه از آن چن یلفظ چیو ه ستین
مورد نظر روشن شد که   یبندد. به هر حال بطالن اصل مبنااحتماالت را نمي  ریراه سا  یکند ولمي  ت یرا تقو

صدور   تیفیک  یچگونگ   دنید  یمتفرق نبوده بلکه در پ  یزنده شدن اجزا  یدرخواست حضرت، اطالع از چگونگ 
درست، به نکات  نا یمبنا نیبر اساس ا گر یبه احتماالت د اشاره یبهتر است به جا -بوده است اتیافاضه ح 

 .  میدرست بپرداز ریطبق تفس هیآ

را خواسته است و خداوند متعال در پنج    دنیبخش  اتیح   یچگونگ   دنیالسالم از خداوند دعليه   م یابراه  حضرت
گرفتن مرغان، قطعه قطعه کردن آنان  -داده است چنانکه گذشت سه جمله اول شانیبه ا یجمله دستور العمل

  ن یکرد. بنابرارا فراهم مي  ایو مضوع اح  نهیبود و زم ایاز اح  شیمربوط به مراحل پ -و گذاشتن بر سر کوه ها
ُعُهنَّ    د یبا   سی ر معجم المقا . دًا« یَسع  نکیاتیپاسخ خداوند به حضرت را در دو جمله آخر جستجو کرد:» ُثمَّ اد 

  ق یمنک« صاحب التحق  کونیبصوت و کالم  کیإل یالش لیاللغه آمده است: »دعو: اصل واحد و هو آن تم
  ه ی عنه بالفارس  عبَّریکل مورد بحسبه و  یفف هیال ریسیأو  هیال رغبیأو  هیال توجهیْلنَّ  ءی: هو طلب شد یگومي 

  ی به و هو مقدم عل  احی جهه المخاطبه فقط وهو مطلق الص  هی بکلمه:»دعوت کردن و خواندن« و مفهوم النداء ف
 الدعاء« .  

خود است که بدون نقش دست و بدن انجام  یبه سو یزیکشاندن چ ینوع یدعوت کردن به معنا  نیبنابرا
 شود.  زبان کمک گرفته مي  ایشود و در آن تنها از قلب  مي 

دعوت   ن یکه پرندگان در برابر ا ست یچنان ن ی عنی ؛ یعیاست نه تشر  ی نیدعوت، تکو ن یکه ا میدانمي   ییسو از
از دعوت   شیدر رتبه پ د یداشته باشند. چون دعوت »کون ناقص« است نه »کون تام« که با  یاریاز خود اخت

 لمعدوم و ال لموهوم« .    الدعوهآن را به خود جذب و جلب کنند »لم تکن  ینیتکو یاباشد که به گونه  یزیچ

« به پرندگان باز مي  ریضم  هیو ظهور آ اقیوحدت س یبه مقتضا گرید یسو از آنها و  یگردد نه اجزا»ُهنَّ
 به نفوس پرندگان باز گردد.    ریضم  د یرو با  نیپرندگان در زمان دعوت، معدوم است از ا  یکه وجود ماد  میدانمي 

 االکبر َوأحِلفُهنَّ بالجبروِت َو الَعَظمه «.  نموده است: »ادُعُهنَّ ِباسمي  ریگذشت که حضرت تفس ز ین تی روا در

( نبوده  ه ینام بردن )تسم ا یالسالم تنها صداکردن )نداء( عليه   میکه عمل ابراه میفهممي   هی با تامل در آ ن یبنابرا
 وجود داشته است.   دنی دادن و کش لیاست بلکه تما
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اسوله    ی: »هو المجد یفرمامي   قیبسهوله« و در التحق   یمج  انیدر مفردات آمده است: »االت  نک«یتأیرامون» یپ
 .   «یعیطب انیو جر

السالم عليه   میپرندگان را در مقام دعوت ابراه  یحالت فرمان بردار  «ی »مج  یمقام به جا  نی در ا  ان«ی»ات  انتخاب
 کند مي  انیب

  ا« یبه فعل به »سع د ییفهماند واقرا مي  انیدعوت و ات نیشدت اتصال ب ز یأدوات شرط و جمله شرط ن حذف
و    عیامر حضرت هم سر  یفرمان بردار  نیکند. بنابرامي   تی تقو  شتریمعنا را ب  نیمسرعات است، ا  یکه به معنا

 کند.   یریکه از آن جلوگ ستین نفراتر از آ یاقّوه قاهره  یعنی.  ردیپذ درنگ است و هم آسان صورت مي  یب

نکته ر استفاده کرد که زنده کردن   نیتوان افعل بدن پرندگان است پس مي  ان«یکه » ات میدانمي  ییسو از
با   یکه هر کدام تعلق -پراکنده  یارتباط تنگاتنگ آنها با نفس خود است که با دعوت نفوس اجزا جهیاجساد نت

 . ند یآگرد هم مي -نفس خود دارند 

 :اشکال

«یضم برگشتن   اق یمخالف است و به وحدت س هیبه اجساد با ظاهر آ  نک«یأتیر» ی به نفوس و ضم ر»ادُعُهنَّ
 کند. خدشه وارد مي 

 : پاسخ

به اعتبار مجموع و   گری د یجا به اعتبار نفس و در جا کی در یگردد ولباز مي  وریدر هر دو مورد به ط ریضم
رفتم و از  د یز داری: »من به د د یگوکه مي  یست. مانند شخصا یق یبر هر دو به طور کامل حق  ر یاطالق ضم

 یاز جهت ادب یاست ول ینفس و یو فاعل ناراحت ندهیناراحت شدم«. فاعل رفتن بدن گو اریبس دنشید
  ت یرعا یاریدر موارد بس ز ین می قرآن کر اتیاصل در آ نیاست و ا قتینفر و حق  کی ریمرجع هر دو ضم

 است. شده 

  شان یالسالم با درخواست اعليه  میواقع شده به دست ابراه انیاز توجه به آنچه گذشت، نسبت جر پس
مطلق مشاهده زنده کردن   شانینسبت تشابه و تماثل باشد. اگر درخواست ا ایو فرد و  یتواند نسبت کلمي 

تنها زنده کردن   رتحضاگر درخواست  نیاز آن خواهد بود و همچن یباشد کار انجام شده و نمونه و مصداق
 . باشد   –رجعت -ایمردگان در دن

و   یماد یرا امر امتیباشد اگر ق امتیدر ق ایالسالم مشاهده اح عليه  میکه درخواست ابراه یدر صورت اما
خواهد بود   یو علت قابل یمشابهت و تماثل عمل از هر دو جهت علت فاعل م،ینشئه دانست نیو دز هم یزمان
  ن ی بر ا اتیهمان گونه که ظواهر آ-میخداوند دانست یعالم و بازگشت به سو نیفراتر از ا یرا عالم امتیواگر ق

 و ارتباط نفس و بدن خواهد بود.   یعلت فاعل ثیمشابهت، تنها از ح -کند داللت مي 
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قرآن   انیب هیشب اریزنده کردن فرموده بس یدرباره چگونگ  فهیشر هی آ نیکه خداوند در ا یانیب نکهیا حیتوض
 است.  امتیدرباره زنده کردن در ق

مَ  ِدِه...« اسراء  »َيو  َتِجيُبوَن ِبَحم  ُعوُكم  َفَتس  خواند شما هم  ( فرا مي تانی ؛ »همان روز که شما را از)قبرها۵۲ َيد 
 .  د«یگو که حمد او مي یدر حال د ین کیاجابت م

طِ »  ه  ٍء نُُّكٍر... مُّ اِع ِإَلى َشي  ُع الدَّ َم َيد  اِع...« قمر ...َيو   یآور که دعوت کننده اله ادیرا به  ی ؛ »روز۸و  ۶ِعيَن ِإَلى الدَّ
که )بر اثر وحشت و اضطراب( به   یکند )دعوت به حساب اعمال(در حالدعوت مي  یمردم را به امر وحشتناک

 .  د«کشندعوت کننده گردن مي  نیا یسو

ِض إِ »  َر  َن اْل  َوًة مِّ ُرُجوَن« روم ... ُثمَّ ِإَذا َدَعاُكم  َدع   نیاز زم امتیکه شما را )در ق ی»سپس هنگام ۲۵َذا َأنُتم  َتخ 
 (« د یابی)و در صحنه محشر حضور مي  د یشو ناگهان همه خارج مي  خواند،ی فرا م

السالم مشتمل بر دعوت، عليه  م یحضرت ابراه یایهمچون داستان اح  امت،ی در ق ایاح  ف یقرآن توص در
او   یدر آنجا خداوند است و موجودات به سو یتفاوت که داع نیو سرعت است تنها با ا انیاستجابت و ات
 است.   امبریوجود مقدس آن پ میکنند و در داستان حضرت ابراهحرکت مي 

  ی اگر نظر مرحوم آقا عل  است و  ییو مح  یاست و اختالف در داع  کسانیزنده کردن در اصل    یچگونگ   نیبنابرا
به علت شدت ارتباط نفس با بدن، نفس    شانیکه در باور ا  -میر یرا در معاد بپذ   یو مرحوم محقق اصفهان   میحک

السالم با  عليه   میحضرت ابراه  استانشباهت د-بردبه آن عالم مي   یکشد و با حرکت جوهرو بدن را با خود مي 
را  یبخش اتیح  یچگونگ  انیجر  نی خداوند متعال در ا یعنی. از دو جهت خواهد بود امتیزنده کردن در ق

  ن یآن را نشان داده و با ا تیتعلق بدن به روح و تبع یداشته چگونگ  انیالسالم بعليه  میحضرت ابراه یبرا
 داده شده است.  اسخپ  میعمل تمام جوانب پرسش حضرت ابراه

وجود دارد که   هی در الفاظ و اسلوب آ ز ین یگریبود که نکات د هی از نکات واحتماالت آ یآنچه گذشت برخ یبار
 است.  شتر یب یمحتاج تالش

ٌم َظاِهُرهُ   »  ٌم َو َباِطُنُه ِعل  ٌن َفَظاِهُرُه ُحك  ٌر َو َبط  ِل َو َلُه َظه  َس ِبال َهز  ُل َلي  ٌق َلُه  َو َباِطُنُه َعِمي  َأِنيٌق   أنَّ القران... ُهَو ال َفص 
َلى َغَراِئُبُه ِفيِه مَ  ُنُجوٌم َو َعَلى ُنُجوِمِه ُنُجومٌ  َصى َعَجاِئُبُه َو اَل ُتب  َمِة َو َدلِيٌل َعَلى   َصاِبيحُ اَل ُتح  ال ُهَدى َو َمَناُر ال ِحك 
َفة«   ِرَفِة لَِمن  َعَرَف الصِّ  ال َمع 

   

 


