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چکیده
مکتب معارفی خراسان مـدعی انحصـار معـارف دینـی در معـارف وحیـانی بـوده و مبـانی
فلسفی و عرفانی را در تبیین معارف دینـی جـایز نمـیشـمارد و قایـل بـه تفکیـک معـارف
بشری از معارف وحیانی است .لذا معاد جسمانی ارائـه شـده از سـوی ایـن مکتـب ـ کـه
متخذ از آیات و روایات است ـ بازگشـت انسـانهـا بـا همـین جسـم عنصـری مـادی ،در
قیامت است و هر گونـه تـأویلی را در آن جـایز ندانسـته و بـه نقـد دیـدگاههای فلسـفی و
عرفانی در باره معاد میپردازند .شـیخ مجتبـی قزوینـی ،میـرزا جـواد آقـا تهرانـی و میـرزا
حسنعلی مروارید از جمله معتقدان این مکتباند .در این پژوهش ،تالش شـده اسـت بـا
بررسی آثار مکتوب ایـن سـه اندیشـمند ،بـه تبیـین مبـانی ،ادلـه ،لـوازم و شـبهات معـاد
جسمانی از منظر ایشان پرداخته شود.
کلیدواژهها :معاد جسمانی ،مکتب خراسان ،جسم عنصری ،معارف وحیانی.

مقدمه
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مکتب خراسان معتقد است تنها راه شناخت حقیقی ،راه وحی است؛ زیـرا وحـی سـخن آخـر را در
ً
باب معارف میزند و مفید علم و یقین است؛ اما راه فلسفه و عرفان چون منشا بشـری دارد ،دائمـا
در حال تغییر و ّ
تحول بوده و تنها مفید ظن است و لذا راه به سر منزل مقصود نمیبرند .نتیجهای

که خراسانیها میگیرند ،این است که این سه محتوا منطبق برهم نیسـتند و ایـن همـانی ندارنـد.
پ

باید از هم جدا گردند و مرزبندی شوند.

این مکتب در مبانی جهان شناختیاش معتقد به عوالم قبل از دنیا؛ عالم ارواح و عالم ّذر بوده
و به عینی و خارجی بودن عالم ّذر معتقـد اسـت و بـر ایـن بـاور اسـت کـه وجـود عـالم ّذر مطـابق

نصوص متواتر از عترت طاهره و ظواهر کتاب است و هر گونه تشکیک و توهم تأویلی در آنهـا را
جایز نمیداند .در باب حدوث عالم نیز قایل به محال بـودن ازلیـت ماسـوای ذات مقـدس بـوده و
همه ما سوی الله را حادث زمانی میداند .همچنین قواعد فلسفی ،چون قاعـده «الواحـد الیصـدر
عنه اال الواحد» و اصالت وجود را نادرست شمرده و بیان میدارد که مبانی یاد شده با معارف قرآن

و عترت مباینت دارد.
اصطالحی است و برهانهای اقامه شده بـر تجـرد روح را خـالی از مناقشـه ندانسـته ،بلکـه بیـان
میدارد که با توجه به ظواهر آیات و اخبار آدمـی مؤلـف از روح و بـدن اسـت و روح حامـل و واجـد
نوری خارج از ذات است و روح این نور را به اذن الله واجد میشـود و گـاهی فاقـد آن مـیگـردد و
منشأ اشتباه قول به تجرد ،همین نوری است که آن را مییابد و خارج از حقیقت انسان اسـت کـه

توهم به خود روح شده است.

و در باب معاد ،قایل به معاد جسمانی به معنای جسم ّ
مادی عنصری ،حقیقـت خـارجی نـار و
ّ
جنت ّ
مادی و مخلوق و موجود بودن فعلی آنها بوده و تأویالت وارده در تطبیق معـاد و بهشـت و
ّ
جهنم به مثل منفصله و مجرد از ّ
ماده را ـ که به انشای نف
تقبی
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در مبانی انسانشناختی ،این مکتب ،در باب معرفت نف  ،قایل به عدم تجـرد آن بـه معنـای

در صقع مناسب آن موجود میشود ـ

نموده است1.

در این زمینه کتابهایی به رشته تحریر درآمده اسـت؛ ماننـد :بییان المیرآن فیا رعیاد المیرآن
مجبتی قزوینی ،ریزان الیطالب میرزا جواد تهرانی ،الرشاد فا الیعاد محمد باقر ملکی میـانجی،
ضنبیها ،ثول الیبیأ الیعاد حسـنعلی مرواریـد ،ربییأ رعیاد اسـماعیل معتمـد خراسـانی ،رعیاد
جسیانا در ثکیت رتعالیه محمدرضا حکیمی و رعاد سید جعفر ّ
سیدان.
پ

در این مقاله ابتدا گزارشی از معاد جسمانی در دیدگاه علمای مکتب خراسان ارائه میدهیم و
ّ
از آن مبانی و ادله ایشان را در اثبات معاد جسمانی ،به صورت منظم و دستهبندی شده آورده
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و لوازم این دیدگاه را استخراج و به اشـکاالت وارده در بـاره معـاد جسـمانی پاسـخ داده مـیشـود و
جمعبندی نظریات آنها را در پایان میآوریم.
توصیف معاد جسمانی مکتب خراسان
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مهمترین و حساسترین قسمت حیات پ از مرگ ،مسأله حشر و معاد است کـه نـه تنهـا عمـوم
انسانها را در بر میگیرد ،بلکه شامل وحوش نیز میشود (تکـویر۵ :؛ مجلسـی ،بیتـا21۶ /1 :؛
همان.)۴39 :0831 ،
از نکات مهم مکتب تفکیک خراسان در باره کیفیت معاد ،جسمانیت آن است؛ آن هم جسم
عنصری مادی که در خاک پوسیده و متفرق گردیده است .این جسم به امـر خداونـد زنـده شـده و
روح به همین جسم عنصری دنیوی تعلق میگیرد .خدای قادر همین بـدنهای دنیـوی را ،بـدون
هی تأویل و توجیه جعلی ،در عالمی دیگر برای ارواح قرار میدهد (تهرانی.)311 :031۴ ،
هنگامۀ معاد ـ که از عظمت فوق العادهای برخوردار است ـ به امر خداوند با نشانههـایـش فـرا
میرسد و با صور اول ،همه صاحبان ارواح در زمین و آسمان میمیرند و زمین بـه صـورت اول در
میآید و ستارگان فرو میریزند و خورشید بیفرو میگردد و با صور دوم ،ابدان مـدفون در خـاک
طبق امر خدا زنده میشوند و ارواح به ابدان تعلق گرفته و به سوی جایگاه حسابرسی بـه حرکـت
در میآیند.
قرآن همه جا قبل از آن که در بارۀ احیای زمین سخنی بگویـد ،از ریـزش بـاران سـخن گفتـه
است و نزول آب را مایه اصـلی حیـات دانسـته (زخـرف 39 :و 00؛ فـاطر )9 :و سـد چگـونگی
خروج انسانها از قبور را همانند حیات زمین توسط باران تبیین نموده است .در روایات نیز در بـاره
احیای مردگان به نزول باران اشاره شده است:
هنگامی که خداوند بخواهد خلق را برانگیزد ،چهل صباح آسمان را بـه بـارش بـر زمـین
وامی دارد .در نتیجه ،اعضای بدنها به هم میپیوندد و گوشـتها بـر بـدنها مـیرویـد
(مجلسی ،بیتا.)11 /1 :
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بنا بر این ،معاد جسمانی آن است که خداوند متعال بدن را پ از مرگ و جدا شـدن اجـزای
آن ،بازگرانیده و بین اجزای آن ،به صورت اولیه (با تغییر بعضی عوارر) ،پیونـد برقـرار میکنـد و
روح آن چنان که در دنیا به بدن تعلق داشته ،دوباره به بدن تعلق گرفته و هر انسانی با همین بدن
و روح مورد لطف و نعمت یا قهر و عذاب قرار میگیرد (مروارید.)309 :03۵3 ،

امام سجاد

میفرماید:
بدنهای مردم (هنگام رستاخیز) میروید ،چنان که سبزیجات میروینـد و اعضـایی کـه
تبدیل به خاک شده بود ،به قدرت خدای عزیز حمید ،به یکدیگر نزدیک میشوند (پیوند
میخورند)؛ به طوریکه اگر هزار مردۀ آنان در یک قبر باشند و گوشتها و استخوانهـا
پوسیده و بدنهای ایشان خاک و به یکدیگر مخلوط شوند؛ خاک هی مردهای بـا مـردۀ
دیگر مخلوط نمیشود (تویسرکانی)214 :1144 ،

در واقع ،شکم خاک در دنیا محل پرورش تخم گل و گیاه و شـکم مـادر محـل پـرورش نطفـه
انسان است؛ اما در قیامت قانون تکوینی انسان عور میشود و شکم خاک جایگزین رحم مـادر
میشود .آن روز بذر تمام مردگان دوباره از دل زمین میرویند و از درون قبرها بیرون میآیند.
است که در حدیث امام صادق

از آن به طینت تعبیر شده است؛ امام صادق

میفرماید:

اگر چه استخوان و گوشتی نمیماند ،طینـت و اصـلی کـه شـخص از آن آفریـده شـده،
باقی مانده و برای مرتبه دیگر از آن آفریده میشود (کلینی011 /1 :1141 ،؛ مجلسـی،
بیتا21 /1 :؛ مروارید.)112 :1131 ،

طینت با تحوالت جسم در طول زندگی از میان نمیرود و با متالشـی شـدن اعضـای بـدن در
قبر ،نابود نمیگردد ،بلکه در زمین باقی میماند و اینهمانی انسان را حفـظ مـیکنـد تـا ایـن کـه
ساعت قیامت فرا رسد و هر انسان از طینـت اولیـه خـود دوبـاره آفریـده شـود .مـراد از طینـت هـر
انسان ،همان وجود انسان به صورت ذ ّری است که در عالم ذر مورد خطاب الهی قرار گرفته است
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اصل هر انسان ـ که از او در دل خاک باقی میماند و در روز قیامـت از آن مـیرویـد ـ چیـزی

و در قرآن به آن اشاره شده است (اعراف 012 :ـ .)013
بر این اساس ،جز :اصلی هر انسان همان ذره است که حقیقت وجـود اوسـت و بقیـۀ اجـزای
دنیایی انسان از روی این نسخه تکثیر میشوند؛ این جز :اصلی بر اساس تحوالت و دگرگونیهایی
که بر انسان عارر میشود ،از میان نمیرود و همچنان باقی است تا در قیامت این ذره همچون
بذری نقش آفرینی نموده و جسم آخرتی انسان از آن بروید.
گر چه در نظام تکوین ،والدت انسانها به صورت تدریجی است ،ولی زنده شدن خلق اولین و
آخرین در قیامت ،دفعی است و همه مردم به فرمان آفریدگار در رحم زمـین بـا نفـخ صـور سـاخته
میشوند و همه با هم ،با نفخ صور از شکم خاک بیرون میآیند .از صری آیات و اخبـار بـه دسـت
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میآید که قانون ّ
تکون مردم در عالم آخرت ،مانند قانون حیات نباتات و زنده شدن سبزه وگیاهان
است:

َ
َ ل َ َّ ل ْ ل ِّ َ ل ْ َ َ َ َ
َ َ َ َّ ْ
َْ
ین یدی َر ْح َم ِت ِه َحت ِإذا أقلَ َس َحابا ِثقاال لسقنالل
و هو ال ِذی یر ِسل الر یاح بشرا ب
َ
ْ
ل َّ
ْ ََْ َ
َ َ َّ َ َ ْ َ
ات کیذ ِالک نخیر لج ال َم ْیوت
یَ فأ َنزلنا ِب ِه ال َم َال فأی َر ْجنا ِب ِه ِمن کیل الی َم َیر
ِ
ِلبل ٍد م ٍ
ِ
َ
َل َو َّل ْ
کم َتذ ل
کرون (اعراف.)11 :

خداوند رستاخیز قیامـت و احیـای مردگـان را در اینجـا بـه زنـده شـدن زمـین مـرده و روییـدن
گیاهان تنظیر نموده است و بدین وسیله ،وضع تازهای را در چگونگی ّ
تکون بشر اعالم میدارد.
ً
بنا بر این ،معاد جسمانی آن است که خداوند پ از مرگ طینت انسان را عینا بر میگردانـد و
و بقیه اجزای پراکنده شده را به صورت اولیه (با تغییر بعضی عوارر یا اجزای مثالی) بازگردانیـده
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و بین آنها پیوند برقرار میکند و روح آن چنان که در دنیا به بـدن تعلـق داشـته ،دوبـاره بـه بـدن
تعلق گرفته و هر انسانی با همین بدن و روح مورد لطـف و نعمـت یـا قهـر و عـذاب قـرار میگیـرد
(مروارید.)309 :03۵3 ،
لذا بهترین کالم ،بیان خداوند متعال در قرآن مجید است که انسان پ از جدا شـدن از ایـن
ّ
دنیا و خراب عالم ،در قیامت نیز دوباره زنده گردیده و به لذایذ عقلی و جسـمی متلـذذ و بـه عـذاب
ّ
جهل و آتش ً
جهنم ،معذب میگردد (قزوینی.)۵۵9 :03۵1 ،
مبانی معاد جسمانی مکتب خراسان
اصل اول .حدوث عالم و کیفیت خلقت آن

مقصود از عالم ،تمام آن چیزی است که غیر از خداوند متعال است و تمام عوالم ،یعنی آسـمانها
و ّکرات متعدد و هر آنچه جز خداوند متعال است ،حادث زمانیاند که خداوند به قدرت خود آنهـا
را ابداع و ایجاد و خلق نموده است .در آیات قرآن و روایات ،حدوث عـالم بـه صـراحت بیـان شـده
است؛ اما در مقابل ،در فلسفه و عرفان ،افالک ،نفوس ،عقول ،عناصر و انواع موجودات را قـدیم
و غیر مسبوق به عدم میدانند و حوداث را منحصر به حوادث روزانه کردهاند .در اهمیت موضوع،
شیخ مجتبی قزوینی حدوث عالم را از فروع توحید قرآن و قدم را از توحید خیالی فالسفه میدانـد
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(همان.)۴19 :

همچنین بیان میدارند که آنچه از صراحت آیات و روایات بـه دسـت مـیآیـد ،حـدوث واقعـی
عالم است که تمام ما سوی الله را در بر مـیگیـرد (مرواریـد 012 :03۵3 ،و ۵1؛ تهرانـی:031۴ ،
2۵2؛ قزوینی ۴19 :03۵1 ،ـ .)۴92
اصل دوم .عدم اختالف نشئات

َ
این اصل با توجه به نشئاتی که فالسفه ،عالم را به واسطۀ آنها تصویر میکنند ،نام گـذاری شـده
است؛ یعنی با توجه به این که فالسفه مشا :به دو عالم قایل بوده و فلسفۀ اشـراق تربیـع عـوالم را
مطرح کرده و مالصدرا تثلیث عوالم را عنوان نموده است؛ اما در دیدگاه مکتب خراسان اختالفـی
در نشئات نیست و عالم واحدی در کار است که با توجه به تبدیالتی کـه در آن صـورت مـیگیـرد،
در این دیدگاه ،عوالم متعددی در کار نیست که انسان با خروج از یکی وارد عالم دیگری شود.
بهشت و جهنم هم اکنون فعلیت داشته و جسمانی هستند (قزوینی .)۵۵9 :0831 ،همۀ حوادث
در همین دنیا اتفاق میافتد و بهشت و جهنم برزخی در دنیا است (همان )۵۵۵ :و صحنۀ قیامت
و بهشت و جهنم آخرتی نیز در دنیا است (مروارید.)۴11 :03۵3 ،
آیة الله شیخ مجتبی قزوینی ( )03۵1بیان میدارد:
از مسلمات بین مسلمین ،که صری قرآن مجیـد و روایـات بـه آن نـاطق اسـت ،بلکـه از
ّ
مسلمات تمام مل ّیتها است؛ امکـان خـراب ایـن عـالم مشـهود و تشـکیل عـالم دیگـر،
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عالم آخرت میگردد0.

جسمانی است ( .)111بنا بر این ،با توجه به جسمانی بودن عالم دیگر ،بـین نشـئۀ ایـن
عالم و عالم آخرت تفاوتی نیست (.)131

وی در بحث شبهات ،به ایراداتی که گرفته شده ،پاسخ میدهد.
اصل سوم .معرفت نفس

انسان مرکب از روح و بدنی است که در دنیا مکلف به طاعت است و دارای جسـمی اصـلی اسـت
ّ
که خصوصیت و ّ
تعین در آن مأخوذ شده و دیگر اجزا و ضمایم مخلوط ،بر وجـه ابهـام و بـدلیت و
ً
ّ
تردد است (تهرانی .)2۴9 :031۴ ،باب خودشناسی دو مرحله دارد :یکی ،باب ایـن کـه روح ذاتـا

عقالنی و ّ
مجرد از ماده نیست و دیگر ،آن که روح غیر از بدن است.
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مرحله اول .عدم تجرد روح

روح چنان که از روایات استفاده میشود ،بخشی از ماده لطیف است که از آن به آب تعبیر شـده و
خداوند بهشت و جهنم و آنچه را در آن است ،از آن آفریده است (مروارید.)۵1 :03۵3 ،
تفاوت بین روح و بدن به لطافت یا تراکم و َ
عررها است .لذا گـاهی بعضـی از ارواح متـراکم
شده و با چشم ّ
عادی دیده میشوند؛ چنان که جن و فرشته این گونه هستند 1.منافـاتی نـدارد کـه
روح با این که جسم لطیفی مانند هوای متحرک است ،دارای ویژگیهای ّ
مـادی حیـرت انگیـزی
ّ
باشد؛ چرا که بدن ،با این که شکی در جسمانیت آن نیست ،دارای ویژگیهایی است که فالسفه و
پزشکان را ّ
متحیر نموده و از فهم حقیقت آن ناتواناند .لذا روح هم میتوانـد دارای ویژگـیهـایـی
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باشد که با مادیت آن ناسازگار باشد؛ چرا که این ویژگیها ناشی از نور علم ،قـدرت و کمـاالت غیـر
ّ
مادی است که ضمیمۀ آن است و از جن ماده ،جز :آن و صادر و متولد از ماده نیستند (همان:
 3۵۵ـ .)3۵۶
علمای مکتب خراسان بـه آیـات (زمـر۴2 :؛ حـج۵ :؛ نحـل11:؛ واقعـه )۵1 – ۵3 :و روایـات
بسیاری برای اثبات عدم تجرد روح استناد کردهاند .همچنین به دالیلـی اشـاره نمـودهانـد کـه هـر
ک با مراجعه به درون خودّ ،
صحت آن دالیل را تصدیق میکند:
 .0ما ذات و ً
تعین (هویت) خود را در بدن خود ،مییـابیم؛ لـذا موجـودی کـه مکـاندار شـده،

نمیتواند مجرد باشد.
 .2درک حرکت خود ،از مکانی به مکان دیگر ،از نشـانههای عـدم تجـرد روح اسـت؛ چـرا کـه
حرکت از لوازم ماده است.

 .3درک محدودیت از لحاظ ّ
کمیت برای ذات و نف

خود نشانگر عدم تجرد روح است؛ چـرا

که مجردات اندازه ندارند.
ً
 .۴مجردات عاری از عوارر و حـاالت مختلفانـد ،ولـی ذات مـا دائمـا در معـرر نـاراحتی،
اندوه ،شادی ،امنیت ،میل ،رغبت و  ...است.
 .۵در مجردات تغییر حاصل نمیشود ،ولی روح انسان گاهی با علم ،کامل و گاهی بـا جهـل،
ناقص میگردد.
 .۶بر روح خارج از بدن ،عوارضی مانند لذت و رنـج وارد مـیشـود و ایـن حالـت بـرای بعضـی
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بزرگان خواسته یا ناخواسته اتفاق افتاده و بـرای همـه در خـواب چنـین حـالتی عـارر مـیشـود؛

عارر شدن همه این معروضات مادی ،نشانگر عدم تجـرد روح اسـت (تهرانـی 2۶0 :031۴ ،ـ
211؛ مروارید ۵1 :03۵3 ،ـ .)۶1
مرحله دوم .استقالل روح

علمای مکتب خراسان از طرفی قایل به عدم تجرد روح هستند و از طرفی روح را مسـتقل از بـدن
میدانند و برای آن اقامۀ دلیل میکنند:
 .0بدن (نه تمامی و نه به جزئی از اجزایش) بالوجدان ،درک کننده جمیع انواع درکهـا بـرای
ً
همه مدرکات نیست؛ ولی وجدانا مییابیم که هر ک در خود ُمدرک جمیع اصناف ادراکات بـرای
جمیع مدرکاتش است .در نتیجه ،ذات ما غیر از بدن و اجزای بدن است.
 .3سلولهای بدن ،بجز طینت ،پ از مدت زمانی به کلی عور میشـوند ،ولـی شخصـیت
ً
انسان به واسطه طینت همان شخصیت قبلی است و عقال مسئول رفتارهـای قبلـی خـود اسـت.
پ ذات و ّ
خودیت هر شخصی غیر بدن اوست (تهرانی2۵2 :031۴ ،؛ مروارید.)311 :03۵3 ،
از مجموع دالیل ،عالوه بر این که تجرد روح نفی میشود ،مغایرت کامل بـدن نیـز اسـتخراج
میگردد؛ یعنی روح غیر از بدن و اجزای آن اسـت و حرکـت و رفـت وآمـد دارد؛ چنـان کـه نـور در
اجسام داخل میشود.
همان طور که بدن به خودی خود زنده نیست و به خاطر نفوذ روح در بدن ،زنده میگردد و بـا
جدا شدن روح ،برای آن مرگ حاصـل مـیشـود ،روح هـم حیـاتش از خـودش نیسـت؛ بلکـه نـور
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 .2در بعضی خوابهای طبیعی و مصنوعی مییابیم که روح از بدن جدا میشود.

حیات ،حقیقت حیات روح است و مرگ آن به از دست دادن نور حیات است؛ هر چند ایـن نـور بـر
روح احاطه دارد (مروارید.)310 :03۵3 ،
اصل چهارم .اصالت روح و جسم توأمان

آیة الله شیخ مجتبی قزوینی ( ،)03۵1بنا بر آیات قرآنـی ،انسـان را از دو جهـت بـدن و روح ،آیـت
خداوند میداند و هی کدام را تبعی و پیشرو دیگر ندانسته اسـت و انسـان را مرکـب از روح و بـدن
میداند ( 92ـ  .)9۵او پ

از نقل قول اصول فالسفه ـ که اصالت را فقط به روح میدهند ـ نظـر

آنها را مورد نقد قرار داده و آن را خالف آیات و روایات میداند (همـان ۵1۵ :ـ  )۵11و آیـة اللـه
مروارید ( )03۵3نیز بیان میکند که این دو از هم مستقلاند (.)311
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در این دیدگاه ،روح و جسم هر دو موضوعیت داشته و هر دو جسمانی هستند و تفـاوت آنهـا
به لطافت و تراکم است (قزوینی۵01 :03۵1 ،؛ مرواریـد 3۶۵ :03۵3 ،ـ 3۵۴؛ تهرانـی:031۴ ،
 2۵9ـ  .)211آنها مستند کالم خود را روایات متعددی میدانند که در برائر الییرجا ،،الکیافا و
علل الشرایع آمده است؛ به طور مثال ،از امام نقل میکنند:
خداوند بدنهای ما را از علیین آفرید و ارواح ما را فوق آن و ارواح شیعیان را از علیـین و
ابدان آنها را از پایینتر از آن خلق کرد (مروارید.)141 :1131 ،
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بعضی از اخبار معصومین  ،این دو را به شخص کور و زمینگیر تشبیه کردهاند؛ کـور پـای
حرکت دارد ،ولی چشم ندارد و زمینگیر پا ندارد و چشم دارد؛ کور ،زمینگیر را به دوش میگیرد و
با راهنمایی زمینگیر راه صحی را میپیماید (همان.)39۵ :
بنا بر این ،روح و جسم هر دو با هم حقیقت انسان را تشکیل میدهند و تفاوت آنهـا در رتبـۀ
وجودی یا به عبارتی لطافت و تراکم آنها است .در این سلسـله مراتـب ،جـن ارواح شـیعیان ،از
جن بدنهای ائمه است.
اصل پنجم .مرگ ارواح

از جمله مسائل مهم ،مرگ ارواح است؛ این که با دمیدن در صور اول تمـامی موجـودات از جملـه
ارواح خواهند مرد و با دمیدن اسرافیل در صور و بیرون آمـدن صـدا از آن ،همـۀ صـاحبان روح در
زمین و آسمان میمیرند .آنگاه خداوند به اسرافیل میفرمایـد کـه بمیـر و او نیـز میمیـرد و بـدین
ترتیب ،تمام صاحبان روح میمیرند (تهرانی .)2۶3 :031۴ ،مدتی که جز خداوند موجـود زنـدهای
باقی نمانده ،در روایت ،چهار صد سال است و آن فاصله بین صور اول و دوم است.
امام صادق در پاسخ زندیق فرمود:
روح باقی است تا وقتی که در صور بدمند .پ
سد

در آن وقت ،اشیا باطل و فانی میشـوند.

نه جسمی میماند و نه محسوسی .آنگاه اشیا را مدبر آنها بـر میگردانـد؛ چنـان

که ابتدا کرده است .و این مدت چهار صد سال ـ که خلق قطع مـیشـود ـ بـین دو نفـخ
صور است (مروارید.)111 :1131 ،
اصل ششم .خلقت انسان و عوالم آن
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روایات فراوانی در الکافا ،رعانا االخبار ،علل الشرایع ،برائر الییرجا ،و االختریا (مفیـد) از
نقل شده است که در آنها بر تقدم
پیامبر اکرم و امیر المؤمنین ،امام باقر و امام صادق
ارواح بر اجساد اشاره شده است (همان.)011 :

خداوند به علم و قدرت کامل خـود ،انـوار و ارواح و بـدنهایی خلـق نمـود؛ ارواح را در بـدنها
جای داده و از نور عقل به آنان کرامت فرمود .آنگاه آنان را تکلیف نمود؛ کسانی که فرمان بردنـد،
خوشبخت و عاصیان شقی گردیدند .با این وجود ،برای خدواند بدا :است که در این جهـان شـقی
را سعید بگرداند.

عالم قبل ،عالم ذر است و انسانها به وجودهـای ّذری ،یعنـی بـه صـورت ذرات ریـزی خلـق

شدند .وجود عالم ذر از آیات و روایات زیادی استفاده میشود؛ 2چون کثرت روایات در این موضوع
مانع از انکار آنها است .فالسفه به دلیل ناهماهنگی چنین عالمی با سیستمی که برای آفـرینش
طراحی کردهاند ،ناچار از تأویل آنها هستند .مالصدرا با وجود اقرار به وجود پانصد روایـت در ایـن
زمینه ،آنها را تأویل میکند.

ذری فقط جنبۀ بدنی نداشته و انسان در عالم ذر مرکب از روح ،عقل و بدن است .نکتۀ مهـم ،آن
که در آن عالم در آیات و روایات خبر از گرفتن پیمان به ربوبیت خداوند داده شده است و در تفسیر
این پیمان آمده که هر چند معرفت آن تثبیت شده ،ولی چنین موقفی از یاد انسانها رفته اسـت و
زود است که به یاد بیاورند .و اگر چنین عهد و پیمانی در عالم قبل در کار نبود ،احـدی خـالقش را
نمیشناخت (اعراف 012 :و 123؛ قزوینی.)۵13 :03۵1 ،
اصل هفتم .خلقت آدم و این همانی شخصیت با طینت

ّ
را بدون تولید و تولـد آفریـد و

خداوند متعال به علم و حکمت و قدرت کامل خود ،حضرت آدم
وجودهای ّذری انسانها را در صلب او به جهت تولید و تولد به ودیعه گذاشت .سد
دستور داد که به آدم سجده کنند و بعد از آن که حضرت آدم
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از روایات ظاهر است که انسان قبل از این عالم خلق شده و دارای سه جنبه بـوده اسـت؛ ُبعـد
نوری که به تعبیراتی چون عقل و نور آمده است؛ُ 1بعد روحی و ُبعد طینت و بدنی .بنا بر این ،وجود

به فرشتگان

از آن میوه ممنوعه تناول کـرد و

خداوند نسل او را از صلب او خارج ساخته و از آنان تعهد گرفت و از بهشت به زمـین هبـوط کـرد،
پ

از فرود آمدن حضرت آدم

به همراه همسرش بـه دنیـا ،کیفیـت خلقـت دنیـای انسـانها

بدین صورت در آمد که ،وجود ّذری و طینت هر ک

با نطفه در رحـم مـادر قـرار گرفتـه و پـ

از

طی مراحلی متولد گردد و با ورود به دنیا سیر دنیای خود را تـا زمـان مـرگ طـی نمایـد( .قزوینـی،
۵0۶ :03۵1؛ مروارید 0۶۵ :03۵3 ،ـ 0۶9؛ تهرانی)3۶0 :031۴ ،
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اصل هشتم .امکان نابودی عالم و خلقت عالم دیگر

از امور مسلمی که قرآن مجید و روایات ،بیان میدارند ،امکان نابودی این عالم و تشکیل و خلقت
عالم جسمانی دیگر ،به نام عالم آخرت است .قرآن مجید نابودی عالم را در بیش از هشتصد آیه
مطرح نموده است .با توجه به اصل اول حدوث عالم و خلقت آن از ضروریات شمرده شد.
شیخ مجتبی قزوینی ( )03۵1اقامه دلیل در برابر این نظر را شـبهه در مقابـل وجـدان و انکـار
قرآن و سنت دانسته است .در واقع ،ایشان اختالف دیدگاه قرآنی با فالسـفه را در مبـانی میدانـد؛
ّ
مبانی که فالسفه بر اساس آن آفرینش را تبیین میکنند ،در تقابل با مبانی متخذ از قـرآن اسـت.
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اصل حدوث عالم قرآنی در مقابل قدم عالم فلسفی و فاعلیـت بالقـدره ،در برابـر فاعلیـت بالعنایـه
ً
فالسفه است .این اختالف در مبانی در ارتباط با ابتـدای عـالم ،منجـر بـه ارائـه دو تصـویر کـامال
متفاوت از معاد میگردد (.)۵32
دالیل علمای مکتب خراسان بر معاد جسمانی

علمای مکتب تفکیک خراسان ،در باب دالیل معاد جسمانی عنصری ،بیشتر به دالیل نقلی اکتفا
نمودهاند؛ لکن از دلیل عقلی و یا اجماع نیز غافل نبودهاند.
 .9دالیل عقلی معاد جسمانی خراسان

6

الف .قاعدۀ لطف :بر اساس قاعده وجوب لطف در باب تکـالیف ،عـالوه بـر معـاد روحـانی ،معـاد
جسمانی نیز اثبات گردیده و وعد و وعید به این نوع معاد ،باعث ترغیب و ایجـاد انگیـزۀ بیشـتر در
انجام طاعات و ترک نواهی ،برای انسانها میشود و لطف در باب تکالیف بر خدا واجب است.
ب .قاعدۀ امکان :از آنجا که برگشـت اجسـام (مقتضـی وجـود) ممکـن بـوده و مـانعی وجـود
ندارد ،لذا علت معاد جسمانی ،جسم عنصری تمام است1.

ج .قاعده وجوب اصل  :اص ّ ّ ،
اتم و اکمل در فی
هم ّ
متنعم به لذات روحانی نماید و هم لذات جسـمانی ،لـذا معـاد جسـمانی ،جسـم عنصـری نیـز
الهی ،این است که بندگان صال خود را،

اثبات میگردد( .تهرانی.)311 :031۴ ،
 .2دلیل اجماع معاد جسمانی خراسان
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در اینجا نمونههایی از نظرات علما اسالم را نقل میکنیم3:

ّ
 .0عالمه حلی در شرح یاقو ،میگوید« :مسلمانان بر این کـه بـدنها دوبـاره بـاز میگردنـد،
اتفاق نظر دارند؛ ولی فالسفه با این نظر مخالفاند».
 .2از فخر رازی نقل شده که در نهایة العمول گفته است« :پیامبران بر اثبات معاد بدنی اجماع
دارند».
ّ
 .3از محقق دوانی نقل شده که در شرح عمایی عیییه گفتهاند:
معاد جسمانی است؛ زیـرا آنچـه از اطـالق ادلـه شـرعی اسـتفاده میشـود ،همـان معـاد
جسمانی است ،که به اجماع ملل سه گانۀ یهود ،نصارا و مسـلمانان ،حـق اسـت و آیـات
صری قرآن در موارد متعدد بر آن گواهی میدهد؛ به طوری که قابل تفسیر بر خالف آن
نیست و  ...و نیز از ایشان نقل شده ،انصاف آن است که بین ایمان به آنچـه پیـامبر
 .3دالیل نقلی معاد جسمانی خراسان

امکـان آن و برخـی دیگـر
آیات بسیاری بر اعادۀ جسم عنصری داللت دارند .برخی آیات نـاظر بـه
ِ

بیانکننــدۀ وقــوعش هســتند .افــزون بــر ایــن ،آیــاتی کــه بیــان ثــواب و عقــاب ،بهشــت و دوزخ،
خصوصیات قیامت ،احواالت مردمان در آن روز را بیان مـیدارنـد تـا هشتصـد آیـه شـمرده شـده
است.
الف .امکان معاد جسمانی در قرآن و روایات

 .0آیاتی که به قدرت خداوند در آفرینش آسمانها و زمین توجـه میدهـد و سـد

بیـان میکنـد

بررسی معاد جسمانی قرآنی ـ حدیثی از دیدگاه مکتب خراسان

آورده و بین انکار معاد جسمانی جمع نمیشود (مروارید 111 :1131 ،ـ .)102

چنین قدرتی میتواند دوباره انسانها را بیافریند:

َ َ ْ لَ َْ
َ َ َ َ َّ
ْ َ َ َ
ل
َ َ َ َّ َ َ
ات َو اْل ْرض ِبق ِاد ٍر عل أن یخلق ِمیل لهم َبل َو ه َیو
أ و لیس ال ِذی یلق السماو ِ
ْ َّ ل ْ
الخالق ال َو ِل لیم (ی  31 :ـ .)30

این آیه در جواب کفاری است که به معاد جسمانی با دیده انکار مینگریستند و بهترین دلیـل
بر امکان معاد جسمانی است .این آیه ـ که با «استفهام انکاری» شروع شده ـ در حقیقـت ،سـؤالی
را در برابر وجدانهای بیدار و عقلهای هشیار مطرح میکند که آیا شما به این همه منظومهها و
کهکشانها نگاه نمیکنید که هر گوشهای از آن دنیایی وسیع است؟ کسی که قادر بـر آفـرینش
چنین عوالم فوقالعاده عظیم و منظمی است ،چگونه ممکن است قـادر بـه زنـده کـردن مردگـان
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نباشد؟ و از آنجا که پاسخ این سؤال در قلب و روح هر انسان بیداری آماده است ،در انتظار پاسخ
نمیماند ،بالفاصله میگوید« :آری او چنین قـدرتی را دارد» و بـه دنبـال آن ،بـر دو صـفت بـزرگ
خداوند (صفت خالقیت و علم بیپایان او) ـ که باید در رابطه با این مسأله مورد توجه قرار گیـرد ـ
تکیه میکند (توجه داشته باشید که خالق صیغه مبالغه اسـت)؛ نیـز آیـات بسـیار دیگـری کـه بـر
قدرت خداوند بر آفرینش دوبارۀ آسـمانها و زمـین داللـت دارد و روایـات ذیـل آنهـا کـه همگـی
میتوانند دلیلی برای معاد جسمانی باشند.
 .2آیاتی که معاد را به زنده کردن زمین پ

از مرگ آن ،تشبیه میکنند:
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ل َّ
َ
ْ ل ِّ َ ل ْ َ َ ْ َ
َ َ َ َّ ْ
َْ
ین یدی َر ْح َم ِت ِه َحت ِإذا أقلَ َس َحابا ِثقاال لسقنالل
َو ه َو ال ِذی یر ِسل الر یاح بشرا ب
َ
ْ
ل َّ
ل
ْ ََْ َ
َ َ َّ َ َ ْ َ
ات کیذ ِالک نخیر لج ال َم ْیوت
یَ فأ َنزلنا ِب ِه ال َم َال فأی َر ْجنا ِب ِه ِمن کیل الی َم َیر
ِ
ِلبل ٍد م ٍ
ِ
َ َ َّ ْ َ َ ل َ
لولکم تذکرون (اعراف)11 :

این آیه دلیل و احتجاجی عقلی بر امکان احیای مردگان اسـت؛ زیـرا احیـای زمـین و احیـای
مردگان از نوع واحدند و حکم امثال نیز در امکان و امتناع یکسان است؛ یعنـی همـان گونـه کـه
گیاهان روی زمین در زمستان و پـاییز پوسـیده میشـوند و روح نبـاتی در آنهـا ریشـه و اصلشـان
بدون نشو و نما باقی میماند ،طینت آدمی نیز پ

از مرگ باقی است و همانند بذری در قیامت از

دل زمین همان انسان را میرویاند؛ اگر چه ابدان پوسیده میشود 1.امام زیـن العابـدین علـی بـن
الحسین

میفرماید:
بدنهای مردم (هنگام رستاخیز) میروید ،چنان که سـبزیجات میرویـد و اعضـایی کـه
تبدیل به خاک شده بود ،به قدرت خدای عزیز حمید ،به یکدیگر نزدیک میشوند (پیوند
میخورند)؛ به طوریکه اگر هزار مردۀ آنان در یک قبر باشند و گوشتها و اسـتخوانها
پوسیده و بدنهای ایشان خاک و به یکدیگر مخلوط شوند؛ خاک هی مردهای بـا مـردۀ
دیگر مخلوط نمیشود (تویسرکانی)42 /1 :1144 ،

 .3آیاتی که از وقوع زنده شدن مردگان خبر میدهد:
قصۀ عزیر پیامبر یا ارمیای نبی (بقره ،)2۵9 :احیای پرندگان بـه فرمـان حضـرت ابـراهیم (بقـره:
 )2۶1زنده شدن مقتول بنیاسرائیل (بقره 12 :ـ  )13و زنـده شـدن مردگـان بـه دسـت حزقیـل نبـی
(بقره ،)2۴3 :از جمله موارد احیای مردگان در دنیا است .این آیات و نظایر آن ،بر امکان اعادۀ روح بـه
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بدن عنصری در معاد داللت میکنند؛ زیرا بهترین دلیل بر امکان امری ،وقوع آن است.

 .۴آیاتی که بیان میکنند کفار از معاد با جسم عنصری در تعجبند:

َّ
لْ َ
َو إن َت ْو َج ْب َف َو َج ٌب َق ْو لله ْم َأ ل َذا َّکنا لت َرابا َأ ل َّنا َلف َی ْلیق َ
یذ َین
ال
ئیک
ل
و
أ
یید
د
ج
ٍ
ِ
ِ
ِ ل ِ
َ ٍ
ْ ََْ ل ِ َ
َ
َ ل ِ ْ َ ِّ ْ َ ل ْ َ
ْ
ل
َّ
َ
َ
َ
ْ
َ
ل
ْ
ْ
یار هیم ِفیهیا
کفروا ِبر بهم و أولئک اْلغالل ف أعن ِ
یاق ِهم و أولئیک أصیحاب الن ِ
َ ل
ی ِالدون (رعد.)1 :

تعجب کفار از زنده شدن استخوانهای پوسیده و به عبـارتی دیگـر ،تعجـب از معـاد بـا جسـم
عنصری مادی است .همچنین مشخص میشود چنین معادی مـورد ادعـای انبیـای عظـام
بوده است؛ زیرا پاسخ خداوند در مقام ّرد استبعاد کفار ،زنده شـدن همـین اسـتخوانهای پوسـیده
است ،نه این که معاد روحانی یا معاد مثالی را در پاسخ استبعاد آنها بیان فرماید.
از دیگر آیاتی که کفار اعادۀ جسـم عنصـری را رد میکننـد ،آیـات  ۴۵تـا  ۵2سـورۀ إسراسـت.
انکار کنند .خداوند با این بیان که« :سنگ ،آهن یا [هر] خلقتـی کـه از آن بزرگتـر [و سـختتر]
باشید ،شما را بازمیگردانیم» ،استبعادشان را رد فرموده است.

12

روایات زیادی نیز بر این امر داللت دارند که در پاسخ به منکرین معاد جسمانی به زنـده شـدن
بدنهای مادی تصری نمودهاند.
امام صادق

در جواب شخص مادیگرایی فرمود:
بعد از مرگ روح در جایگاه خود اقامت دارد ...بدن بـه همـان خـاک برمـیگـردد و آنچـه
ّدرندگان و جانواران بخورند همـه در خـاک محفـوظ اسـت .بـه هنگـام قیامـت بـارانی از
آسمان میریزد کـه بـاران بعـث و نشـور اسـت  ...زمـین زیـر و رو و خـاک بـدنهـا جـدا

بررسی معاد جسمانی قرآنی ـ حدیثی از دیدگاه مکتب خراسان

مشرکان برآناند تا با پرسش استنکاری از اعادۀ و بعث استخوان شکسـته و پوسیدهشـان ،معـاد را

میشود ،مانند جدا شدن ذرات طال که با شست و شو از خاک جدا میشود و خـاک هـر
قالب گرد میآید و به محل ارواح منتقل میشوند و صورتها به همان هیئتی که بودند،
برمیگردند و به اذن خدا روح به آن خاکهـای شـکل گرفتـه داخـل شـده و آنهـا زنـده
میشوند و هی ک

نمـیتوانـد خـود را انکـار کنـد؛ زیـرا خـود را کامـل و تمـام مـیبینـد

(مجلسی ،بیتا)31 /1 :

این روایت در معاد جسمانی ،جسم عنصری صراحت دارد (مروارید 321 :03۵3 ،ـ )32۵
ب .وقوع و کیفیت معاد در قرآن و روایات

 .0آیاتی که بر خروج از زمین یا قبر داللت دارند:
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ََ
َ َّ ل َّ َ ْ َ َ
ْ َ َ
یاح َف ل
الر َ
ییر َسحابا َف لس ْقنالل إل َب َلد َ
ل
ِّ
ییَ فأ ْحیینیا ِب ِیه اْل ْرض
م
ت
ل
و الله الذی أرس
ٍ
ٍ
ِ
لل
َْ َ َْ
کذلک النشور (فاطر.)1 :
بود مو ِتها ِ
ل َ ل َ ْ َ
ْ ل
َ ل َ
اْل ْ
داُ ِإل َر ِّب ِه ْم ین ِسلون (ی .)1 :
ج
ور ف ِإذا ه ْم ِمن
ِ
و ن ِفخ ِف الص ِ

آیات دیگری نیز بر اخراج از زمین یـا قبـر داللـت دارنـد و بـه صـراحت ،وقـوع معـاد بـا جسـم
عنصری را بیان میکنند11.

امام علی

در خطبه  ۵3نهج البالغه میفرماید:
و رستاخیز بر پا گردد ،در آن زمان ،انسانها را از شکاف گورها ،و النـههـای پرنـدگان ،و
خانه درندگان ،و میدانهای جنگ ،بیرون میآورد که با شتاب به سوی فرمـان پروردگـار
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میروند (تهرانی.)13 :031۴ ،

 .2جسمانی بودن بهشت و نعمتهای مادی آن و جهنم و عذابهای مادی آن:
آیات زیادی در موضوع نعمتهای بهشـت و عـذابهای جهـنم و احـواالت مـردم در ایـن دو
مکان وارد شده که داللت بر وقوع و کیفیت جسمانی معاد میکند .با توجه به حجیت ظاهر آیـات
و روایات و تعداد زیاد آن و عدم محذوریت این نعمتها در بهشـت و قـدرت خداونـد بـر خلـق ایـن
نعمتها با کیفیت مادی جای هی گونـه تـأویلی را بـرای مـا نمیگـذارد؛ ماننـد اکثـر آیـات سـوره
الرحمن و سورۀ واقعه و دیگر آیات قرآن و روایات بیانی و تفسیری ذیل آنها.
 .3اخبار الهی مهمترین دلیل بر وقوع معاد جسمانی:
مهمترین دلیل بر وقوع معاد جسمانی ،خبر دادن خداوندی است کـه اصـدق القـائلین اسـت؛
آن هم به گونهای که در برخی آیات ،خبرها و حوادث قیامت به زمان گذشته بیان شده؛ زیرا که از
امر محققالوقوع در آینده آن گونه خبر میدهند که انگار در گذشته اتفاق افتاده است:

َ ٌ َ ٌ
ٌَ
ْ َ ل
إذا َو َق َوَ ْال َ ل َ َ َ ْ َ
ل َّ
یَ اْل ْرض
ِ
یافضیة ِ
کاذبة * ِ
واقوة * لیس ِلوقو ِتها ِ
رافویة * ِإذا رج ِ
ِ
ِ
ْ ل
َ َ ْ َ لْ
َ
َ
ل
َّ
َ
َرجا * و بس َِ ال ِجبال بسا * فکانَ هبال منبیا (واقعه 1 :ـ .)4

لوازم دیدگاه علمای مکتب خراسان در باره معاد جسمانی

با توجه و پذیرش مبانی و ادلۀ عالمان مکتب خراسان ،در مورد معاد جسمانی ،لـوازمی بـرای ایـن
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دیدگاه نتیجه گرفته میشود:

 .9خدامحوری

آنچه که از توصیفات و مبانی مکتـب خراسـان بـه دسـت میآیـد ،خـدامحوری اسـت؛ بـر خـالف
دیدگاههای فلسفی که با محوریت نف

است و طبیعت نف  ،حوادث بعد از حیات را رقم میزد و

خدا هی اختیار و ارادهای از خود ندارد و این نظام علت و معلولی است که حوادث عالم و از جمله
حوادث برزخ و معاد را موجب میشود .به عبارت دیگر ،در دیدگاههای غیر مکتـب خراسـان ،ایـن
نف

است که قبر ،عذاب و ثواب قبر ،بهشت و جهنم و حتی بـدن خـود را میسـازد و بـا معـادی

مواجه هستیم که همه چیز در درون نفـ

اتفـاق میافتـد و عینیـت و خـارجیتی بیـرون از نفـ

ندارد .در مکتب خراسان حضور خداوند در تمامی صحنهها مشهود است و با علم وقـدرت اوسـت
و کتاب و میزان تا ثواب و عقاب عینیت و خارجیتی ورای نف

دارند.

 .2قبول ظواهر به جای تأویل

با توجه به الزمۀ اول از مبانی مکتب خراسان ـ که اصلاالصول آنها محسـوب مـیشـود ـ علـم
میتوان جست و جو کرد .لذا ظـواهر کتـاب

حقیقی را فقط در کتاب خدا و کلمات معصومین
ً
خدا و سنت را حجت میدانند و دائمـا علمـای ایـن مکتـب آنچـه را در قـرآن و احادیـث معتبـر در

توصیف معاد جسمانی وارد شده ،گوشزد مینمایند و از ضروریات دین میداننـد (تهرانـی:031۴ ،
 )311و با ّ
تأسی از عالمه مجلسی تصری میکنند که تکذیب قـول معصـوم ،تکـذیب خـدا اسـت
(مجلسی .)3۵۵ :03۵1 ،آنها نه آن که منکر تأویالت بدیهی عقلی باشند ،بلکه با تأویلی مقابلـه

بررسی معاد جسمانی قرآنی ـ حدیثی از دیدگاه مکتب خراسان

که معاد جسمانی با کیفیتی که این مکتب به آن اعتقاد دارد ،اتفاق میافتد و همه چیز از حسـاب

میکنند که به عنوان یک مبنا در دیدگاههای فلسفی به کار گرفته میشود و حقـایق شـرعی را بـه
مبانی فلسفی مصادره مینماید که این گونه تأویل در واقع ،انکار ظواهر اسـت .لـذا شـیخ مجتبـی
قزوینی ( )03۵1میگوید«:ای کاش با این تأویالت انکار ظواهر را نمیکردند» (.)۵91
 .3قصور ادراکات بشری وانحصار معارف ،در معارف وحیانی

با توجه به تاریخ تطورات علوم و معارف بشری میتوان نتیجه گرفت که ادراکات بشری به معرفـت
حقیقی نمیرسد و جز ظن و تخمین راه به جایی نمیبرد .شیخ مجتبی قزوینی در آخر کتاب رعیاد
خود به بیان پیدایش فلسفه در دستگاه دیانت اشاره میکند و میگوید:
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با تحقیقاتی که در بـاب طبیعیـات صـورت پـذیرفت ،بـه کلـی اسـاس حکمـت و فلسـفه
اختراعی از بین رفت و نشان داد اعتمادی به چنین معـارفی نیسـت و آنچـه کـه آنـان در
ارتباط با حقایق شرعیهای چون جبرئیل ،معاد ،بهشت و جهنم و تفسـیر آنهـا گفتهانـد،
مخالف قرآن و روایات و حتی برخی تأویالت آنها شرمآور است (همان 111 :ـ .)112
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لذا شیخ مجتبی هدف از نگارش کتاب خود را این دانسته کـه نشـان دهـد اسـاس حکمـت و
فلسفه غیر از شرایع و قرآن مجید است و گفتههای فالسفه خالف اساس اسالم است و انحصـار
معارف ،در معارف دینی است (همان).
از طرفی ،معارف وحیانی فراوانی در موضوع معاد جسمانی وجسم عنصری در دسترس اسـت
و هی محذوریتی از لحاظ امکان و کیفیت آن نیست؛ لذا نیاز بـه تـأویالت و انکـار ظـاهر آیـات و
روایاتی نیست که به اتفاق همه ،ظواهر آنها حجت اسـت .در ایـن مسـائل نمیتـوان بـه گمـان و
تخمین روی آورد؛ اگر روایات به درجۀ اطمینان و قطع هم نرسند ،مدلول آنهـا حـداقل احتمـالی
است که روایات بر آن گواهی میدهنـد و ّرد و تأویـل خـالف آن ،در صـورتی کـه دلیـل قطعـی بـر
خالف آن نباشد ،جایز نیست (مروارید.)33۶ :03۵3 ،
اشکاالت و شبهات معاد جسمانی و پاسخ تفکیکیان خراسان
اشکال اول .مکان بهشت و جهنم

معاد جسمانی ـ که از ظاهر نصوص استخراج شده ـ نیاز به مکان دارد؛ چـرا کـه بهشـت و جهـنم
جسمانی محتاج به محل و مکان است .اگر محل آن در این دنیا باشد که تداخل در اجسام پـیش
میآید و اگر خارج از این عالم باشد ،وجود چنین جسمی یا موجود شدن آن خالف برهـان اسـت؛
ّ
چرا که ماورا :محددالجهات جسمی نیست و اگر هم َبعد ایجاد شـود ،مسـتلزم خـس اسـت و خـس
محال است (قزوینی۵1۵ :03۵1 ،؛ تهرانی.)3۵۵ :031۴ ،
جواب:
چه مانعی دارد که پ از خراب شدن این عالم دوباره عالم وسیعتر و عظیمتری ایجاد شـود و
بهشت و جهنم در آن خلق شود؟ نابودی عالم و ایجاد عالم دیگر از ضروریات و مسلمات قـرآن و
روایات است و همچنین در توانایی ذات مقدس محدودیت راه ندارد .لذا انحصار عالم به عالم قدم
و مشهود و عدم امکان خراب و زوال بر اساس فلسفۀ قدیم است و عالوه براین که خالف اسـاس
انبیا است ،دلیلی هم بر آن نداریم (تهرانی ۵1۵ :031۴ ،ـ .)۵19

اشکال دوم .لزوم تناسخ

برخی از فالسفه با تعریفی که از تناسخ دارند ،هر گونه نقل روح را پـ

از جـدایی از بـدن بـه

بدن دیگر ،تناسخ میدانند؛ حتی اگر این انتقال روح به بدن دنیایی در قیامت باشد ،تناسخ الزم
میآید و چون تناسخ باطل است ،لذا عود ارواح بر ابدان و اجساد محال و غیر ممکـن اسـت
(قزوینی ۵۵2 :03۵1 ،؛ تهرانی.)3۵0 :031۴ ،
جواب:
تناسخ در دو معنا استعمال میگردد :یکی تناسخ اصطالحی ،که عبارت است از این که روح
بعد از مرگ در قالب ابدان دیگری وارد شده و در همین دنیا به حیات خود ادامه دهد .متون
دینی بر باطل بودن این معنا از تناسخ ّ
صحه گذاشته و قایلین به آن را کافر دانسته است .بـه
از تناسخ شبههای نیست که بر معاد دینی وارد شود .معنای دیگری ــ کـه بـه تناسـخ فلسـفی
مشـهور اسـت و هـر نـوع عـود روح بـه بـدن را در برمیگیـرد و بـه مراتـب ،عـامتر از تناسـخ

اصطالحی است ـ شبههای است که بر معاد دینی وارد شده است.
بازگشت روح به بدنی که از اجزای اصلی بدن اول تشکیل شده باشد ،تناسخ نیسـت .روح،
در معاد قرآنی ،مجرد نیست که نتواند به بدن مادی برگـردد و بـه واسـطه طینتـی کـه از هـر
انسانی در قبر باقی میماند ،همانند بذر او ،همان انسان را در طی مراحلـی بـه علـم و قـدرت
الهی به وجود میآورد .بنا بر این ،بازگشت روح به بدنهایی که به واسطه طینت ،ایـن همـانی
ّ
ً
ً
ً
خود را حفظ کرده تناسخ نیست ،بلکه معاد است که اصـوال و فروعـا و موضـوعا خـارج از محـل

بررسی معاد جسمانی قرآنی ـ حدیثی از دیدگاه مکتب خراسان

روشنی پیداست که معاد با چنین تناسخی جمع نشده و در مقابل آن است و در واقع ،این معنا

کالم بوده و بطالن آن از مسلمات اسالم و دیگر ادیان توحیدی است و اگر بازگشت روح به بدن
در قیامت تناسخ نامیده شود ،چنین معنا از تناسخ بر اصول خاص فلسفی استوار است که در
معاد دینی پذیرفته نیست )قزوینی ۵۵۵ :03۵1 ،و تهرانی.)3۵0 :031۴ ،
اشکال سوم .لزوم اعاده معدوم

آنچه معدوم میشود ،محال است با تمام خصوصیاتش ،از جمله زمان ،برگـردد .قـول کفـار در
مورد محال بودن زنده شدن استخوانهای پوسیده نیز این شبهه را تداعی مـیکنـد .لـذا معـاد
جسمانی مستلزم اعاده معدوم است و اعاده معدوم بدیهی البطالن است.
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جواب:
با صرف نظر از مشخصه زمانی ،اعاده معدوم ممکن است و اعادۀ مثل هم کافی است:
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عالوه بر این ،چیزی معدوم نمیشود تا اعاده آن محال باشد:
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و در روایات ،معدوم به معنای عرفی آن گرفته شده و هنگامی که از بدن هر انسـان جـز
بدن ّذری چیزی باقی نماند ،عرف به نابودی آن حکم مینماید و اعاده آن را با توجه بـه ایـن
که بدنهای ّذری مشخصات صاحبان خود را حفظ نمودهاند ،قابـل قبـول مـیدانـد (قزوینـی،

۵۵۶ :03۵1؛ تهرانی.)3۵9 :031۴ ،
اشکال چهارم .غرض از معاد جسمانی

اعادۀ روح و معاد جسمانی باید برای غرضی باشد .اگر این غرر مربوط به خداونـد باشـد ،باعـث
نیازمندی خداوند و نقص او میشود و اگر غرر رساندن آالم و عذاب است که الیق ذات مقدس
خدا نیست و یا غرر رساندن لذایذ و نعم است که آن هم بنا بر قول بعضـی از حکمـا و اطبـا رفـع
آالم است .پ

باید اول تعذیب باشد تا با رفع آن لذتی حاصـل شـود .بـدیهی اسـت کـه ایـن گونـه

ایصال در شأن و شایستگی خداوند عادل نیست (قزوینی ۵۵1 :03۵1 ،و تهرانی.)39۵ :031۴ ،
جواب:
ّ
ً
اوال ،بنا بر فرر این که غرر معاد ،رسـاندن لـذت بـوده و دفـع آالم بـه تمامـه در ایـن دنیـا
ّ
ّ
ممکن باشد ،از کجا مشخص است که لذات اخروی مانند لذات دنیوی باشد؟
ّ
ً
ثانیا ،چنین نیست که غرر معاد ،تنها رساندن درد و رنج یـا لـذت باشـد ،بلکـه ممکـن اسـت
رساندن درخت اعمال به ثمرات خود باشد و به وسیلۀ همین بدل ،به نتایج و لوازم و آثـار اعمـال و
عقاید خود برسد و لذا معاد جسمانی به این منظور ،خالف حکمت و عدالت خداوند نیست.
ً
ثالثا ،این اشکال بر این اساس استوار است که خداوند متعال تمام اسرار و رموز و حکمتها و

442

مصال آفرینش و اعرار و فوائد افعال خود را در دسـترس ادراکـات بشـر گذاشـته و بیـان کـرده

ُ ُّ
باشد و ما در اعادۀ اجسام غـرر صـحیحی نبینـیم (عـدم الوجـدان ال َیـدل علـی عـدم الوجـود)
(تهرانی)39۵ :031۴ ،
اشکال پنجم .شبهۀ آکل و مأکول

بررسی معاد جسمانی قرآنی ـ حدیثی از دیدگاه مکتب خراسان

این شبهه به تقریرات متفاوت بیان شده است؛
تقریر اول ،این که اگر فردی بدن انسان دیگری را بخورد ،و یا از اجزای بدن دیگری کـه
پ از مرگش تبدیل به خاک شده و جزیی از گیاهان و حیوانات شده ،تغذیه کنـد و خداونـد
بخواهد هر دو را برانگیزد ،یا اجزای بدن فرد خورده شده در بدن انسان اول گردد که در آن
صورت ،شخص دوم یا بخشی از اعضای آن حاصل نخواهـد شـد و یـا در شـخص دوم گـرد
آوری شود که در این صورت همین مشکل در شخص اول پیش خواهد آمد.
تقریر دوم ،این که هر گاه فرد خورنده مـؤمن باشـد و خـورده شـده کـافر و نافرمـان باشـد و یـا
بالعک  ،اگر فقط جنبۀ ایمان در نظر گرفته شود ،الزم میآید فاسق ،متنعم شـود و اگـر فسـق را
در نظر گیریم الزم میآید مؤمن معذب گردد که هی کدام مقتضای عدالت خدواند حکیم نیست.
لذا اعادۀ روح به بدن مستلزم محال و قبی است (قزوینی۵۵1 :03۵1 ،؛ تهرانـی393 :031۴ ،؛
مروارید.)۴19 :0838 ،
جواب:
با توجه به نظریه اجزای اصلی ،الزم نیست همه اجزای بدن انسان در قیامت جمـع آوری
شود ،بلکه فقط اجزای اصلی انسان که از خصوصیات این اجزای تغییر نکردن در طول زمان
است ،گرد هم آید و اگر انسان دیگری ،آن را بخورد ،جز :اجزای اصلی بدن او نشده ،بلکـه
از فواضل او خواهد شد و همین اجزا مکلف به دستورات دینی بوده ثـواب و عقـاب مـیبیننـد.
نیز با توجه به این که ،طینت ،حقیقت بدن انسان است و همان طینت و بدن ّذری است که با
آمدن به دنیا با تغذیه از مواد ایـن دنیـا رشـد کـرده اسـت ،آنچـه بـدن ،بعـد از مـرگ از دسـت
میدهد ،همان موادی است که برای رشد خود از دنیا جذب نموده و بدن ذری باقی میمانـد
)تهرانی39۴ :031۴ ،؛ مروارید.)۴01 :03۵3 ،
اشکال ششم .محدودیت زمین

زمین دارای مسافت و محدود است و نفوس غیر محدود هستند و آنچه از آیات استفاده میشود،
این است که اهل عالم همگی محشور میشوند؛ لذا اگر معاد جسمانی باشد ،اجتماع نامحدود در
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مسافت محدود پیش میآید و این امر از محاالت است (قزوینـی۵۵۵ :03۵1 ،؛ تهرانـی:031۴ ،
.)3۵9
جواب:
ُ
بر اساس اصول قرآنی ،عالم اجسام و ارواح محدود هستند و بعد عالم وسیعتر از این است که
در خیال بشر درآید .یا این که در قیامت عالمی بسیار وسیعتر خلق شود؛ همان طور که در آیه پنج
تا هشت سوره طارق آمده است:
َّ َّ َ َ
ِّ َ
َ ٌ َ َْْ ل ْ ْ ل
سان م َّم لیل َق * لیل َق م ْ
یق *
داف
مال
ن
ن
اْل
ر
ظ
ن
ی
ل
ف
*
یر
د
ق
ل
ش
کل
ل
ِإن الله ع
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ٍ
ْ
َ
َ َّ
َّ ل َ َ ْ
ل
َ ْ ل ل ْ َْ
قاد ٌر .
رائ ِب * ِإنه عل رج ِو ِه ل ِ
یخرج ِمن بی ِن الصل ِب و الت ِ

اشکال هفتم .محال بودن نابودی عالم
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دلیل نقلی بر نابودی عالم داللت دارد و این امر از محاالت است و لـذا نمیتـوان در بـاب کیفیـت
معاد به دالیل نقلی اعتماد کرد.
جواب:
اصل ششم از اصول و مبانی مکتب خراسان اثبات نمود که همه چیز به غیر از خدای متعـال
امکان بقا ندارد و هی محدودیتی بر این عدم بقا نیست و هی دلیل قطعی مـورد قبـولی از جانـب
دیگران بر بقا وجود ندارد (تهرانی.)3۵۶ :031۴ ،
جمعبندی

در مقام نتیجهگیری میتوان چنین گفت:
ّ
 .0ادلۀ عقلی تنها بر امکان عود جسم عنصری داللت دارند و ادله نقلی عالوه بر این از وقوع
آن نیز خبر میدهند؛
 .2بر پایۀ برخی روایات ،این اعاده همانند رویش از زمین ،بر اثر بارش باران چهلروزه است؛
 .3مطابق با متون دینی ،بازگشت جسم عنصری ،با طینتـی کـه اینهمـانی انسـان را حفـظ و
همچون بذری همان انسان از آن رویانیده میشود ،تحقق مییابد.
ُ
 .۴ادلۀ نقلی بر مماثلت بین بدن اخروی و دنیوی داللت میکننـد؛ نـه عینیـت آن دو در همـۀ
ویژگیها.
ً
 .۵اگر آیات را بر خالف معاد جسمانیّ ،
مادی به جسم مثالی تأویل کنیم ،اوال معنـای آیـات را
از معنای اصلی خارج نموده ،مثل استبعاد منکـرین معـاد کـه بازگشـت همـین جسـم عنصـری را

ً
منکر بودند و خداوند در پاسخ میفرماید همین استخوانهای پوسـیده را زنـده مـیکنیم و ثانیـا بـا
صراحت ،روایات ذیل این آیات و دیگر روایات چه خواهیم کرد؟
 .۶با وجود این همه آیات و روایات دال بر معاد جسمانی و عینیت عرفـی جسـم عنصـری چـه
نیازی به تأویالت دیگر داریم.
 .1عالوه بر کثرت آیات و روایات در معاد جسمانی ،اعتقاد بـه معـاد جسـمانی عنصـری مـورد
اتفاق مسلمین و حتی موحدین ملل سه گانه بوده و آن را از ضروریات ادیان قرار دادهاند .لذا هـی
جای شبهه برای ابطال دیگر نظریات نمیگذارد.
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پینوشتها:
 . 1یعنی با توجه به تثلیث عوالم و قوس صعود در دیدگاه فالسـفه ،بـه خصـوص مالصـدرا ،عـوالم بـه
عالم ّ
ماده ،مثال و عقل تقسیم شده و در این قوس ـ که عود هیوال به سوی عقل است و معاد آنها
را تشکیل میدهد ـ انسانهای ناقص و متوسط به عالم عقول راه ندارند و بعد از مرگ ،با توجـه بـه
آنچه در نف آنها در دنیا ذخیره شده ،بهشت یا جهنم خود را در عالم مثال میسازند.
ً
 .0البته برخی تفکیکیان قایل به عالم انوار در کنار عالم ّ
مادی هسـتند؛ مـثال در دوره اول درسهـای
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میرزا مهدی اصفهانی دو عالمی بودن مطرحگردیده اسـت ،ولـی در دورههـای بعـدی ،خـود ایشـان
اصالح نموده و قایل به عالم واحدی شد و همه چیز را خلق شده از ماده بسیط میداند؛ اما هنوز باز
کسانی هستند که بر نظر اول میرزای اصفهانی باقی هسـتند (بـه نقـل شـفاهی از تفکیکـی معاصـر
استاد بیابانی در تاریخ .)9۴/01/2۴

ّ
متجسد میشوند؛ چنـان کـه در (طبرسـی )۵0 /2 :03۵0 ،آمـده
 .1یعنی گاهی این دو تراکم یافته و
که از امام صادق

پرسیدند :چگونه شیاطین بـه آسـمانها مـیرونـد؛ در حـالی کـه آنـان نیـز در

آفرینش و جسمانیت مانند مردماند و برای سـلیمان بـن داود بنـایی میسـاختند کـه انسـانها از آن
ّ
عاجز بودند؟ حضرت فرمود« :آنان برای سلیمان متراکم و متجسد و آنگاه مسخر شـدند؛ در حـالی
که آنان جسم لطیفاند و غذای آنان نسیم هوا است».
 .2اعراف010 :؛ احزاب1 :؛ آل عمران1۵ :؛ انعام001 :؛ یون ۵1 :؛ انعام001 :و طـه 00۴ :آیـاتی
هستند که وجود عالم ذر از آنها استفاده میشود .روایات عالم ذر در ابـواب مختلـف وارد شـده کـه
هر باب به تنهایی تواتر اجمالی دارد؛ ابوابی چون خلقت انوار پیامبر اسالم

و ائمـه

 ،روایـات

باب عهد و میثاق ،باب خلقت ارواح قبل از اجساد و روایاتی که در تفسـیر آیـات مربـوط بـه عـالم ذر
وارد شدهاند.
 .1البته این انوار جز :حقیقت انسان نیست ،بلکه به انسان اعطا شده و روزی از او گرفته میشود.
 .4تنها میزا جوادآقا تهرانی به این سه قاعده به عنوان دالیل عقلی بر وجود معاد جسمانی قائل است و
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دیگر همفکرانش بیانی در این زمینه ندارند.

ً
 .1ظاهرا این دلیل را میرزا جواد آقا در مقابل کسـانی کـه امکـان عقلـی آن را محـال مـیداننـد ،بیـان
داشته است.
 .3این اقوال در بحار االنوار ( )۵1 – ۴۵ /1ذکر شده است.

 .1افزون بر این ،آیات دیگری از جمله آیات  32تا  ۴۴ی ّ 39 ،
فصلت 00 ،زخرف 3،تا  ۵جاثیـه 2 ،تـا
 00ق ۶1 ،تا  ۶1واقعه 01 ،تا  ۴2عب  09 ،و  ۵1روم و آیه  9فاطر بر تشبیه احیای مردگان به زنده

شدن زمین داللت دارند.
 .12آیات دیگری نیز ناظر بـه وقـوع معـاد جسـم عنصـریاند و اسـتبعاد آن را رد میکننـد .ایـن آیـات

0۴؛ رعد۵ :؛ اسرا ۴۵ :ـ ۵0؛ نمل ۶۶ :ـ ۶۵؛ روم.۵1 :
 .11این آیات عبارتاند از :مریم ۶۶ :ـ ۶۵؛ مؤمنون 33 :ـ 3۵؛ یـ  ۵0:ـ ۵۴؛ طـه۵۵ :؛ ق ۴0 :ـ
۴۴؛ قمر ۶:ـ ۵؛ معارج ۴2 :ـ ۴۴؛ نوح 01 :ـ 0۵؛ عب  01 :ـ ۴2؛ انشقاق 0 :ـ 09؛ زلزلـه 0:ـ ۵؛
عادیات 9:ـ  ،00روم2۵ :؛ حج ۵:ـ 1؛ قمر ۶ :ـ 1؛ ی  ۵0 :ـ ۵2؛ ق۴2:؛
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عبارتاند از :إسرا 91 :ـ 99؛ مؤمنون 33 :ـ  3۵و  19ـ 91؛ نمل ۶1 :ـ 12؛ سجده 01 :ـ 00؛ ق:
ّ
 2ـ 00؛ سبأ 1 :ـ 9؛ ی  11 :ـ ۵3؛ صافات 0۵ :ـ  2۴و  ۵0ـ ۵3؛ قیامـة 3 :ـ 03؛ نازعـات 0 :ـ
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