
 

 

 يئطباطبا عالمه ديدگاه از معاد امكان ادله

  �نژاد متقي مرتضي
 اسالمي، قم علوم و فرهنگ پژوهشگاه الهيات استاديار

 )1/6/91 :تاريخ تصويب  18/3/91:تاريخ دريافت(

  چكيده
 آن، مورد وكيفيت امكان، ضرورت مانند گوناگون هاي جنبه از معاد مسئله

 و عقلـي، روايـي  ( مختلـف  هـاي  روش وبه گيرد مي قرار و بررسي پژوهش
 هـاي  زاويه از خود گسترده آثار ي درئطباطبا عالمه .شود مي ثباتا) قرآني

 داده قـرار  پـژوهش  مـورد  را معاد گوناگون، مسئله هاي روش و به مختلف
 بحـث  ايـن  به مختلف هاي مناسبت به خود سنگ گران تفسير در او. است

 داده قرار بررسي مورد را معاد گوناگون، امكان آيات به استناد وبا پرداخته
 دليـل  سـه  گويـاي  كـه  آيات دسته سه با گفت توان مي  مجموع در. ستا

 .خداونـد اسـت   دليل نخسـت قـدرت   .اند كرده اثبات را معاد است، امكان
 و انسان بر خلقت پروردگار قدرت نيز و خداوند نامتناهي و گسترده قدرت
 زمـين و  شـدن  دليـل دوم زنـده   .اسـت  آخرت جهان تحقق گوياي جهان
 اسـت كـه گويـاي    بهـار  فصـل  در مـرده  هاي زمين حيات و نشاط تجديد
 در انسـان  خـروج  اينكـه  است؛ چـه  آخرت سراي در انسان حيات تجديد
 از درختـان  و هان گيا خروج كه گيرد مي  سرچشمه اصولي همان از قيامت

 قـرآن  .معاد اسـت  عيني هاي دليل سوم نيز نمونه .گيرد مي سرچشمه آنها
 ملمـوس  و محسوس گونه به را مردگان ياياح از عيني هاي نمونه سلسله
  .هستند مرگ از بعد حيات مصداق دقيقاً آنها همه كه كرده مطرح

 شـدن  خداونـد، زنـده   ي، قدرتئطباطبا امكان، معاد، عالمه: ها كليدواژه
  .جهان زمين، آفرينش

                                                            
*. E-mail: motaqinejad.m@yahoo.com 
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  مقدمه

  .را بايد متذكر شد ادله فوق، نكاتي توضيح و تبيين از قبل
  :به شرح ذيل دارد گوناگوني معاني ممي فتح به معاد. 1

  .خود هاي بدن به ارواح برگشتن يعني بازگشتن) الف
 تعلـق  آن به دنيوي در حيات كه بدني به روح بازگشت زمان بازگشت، يعني زمان) ب

  .است قيامت روز همان زمان آن كه داشت
 تعلـق  آن به دنيوي حيات در كه بدني به روح برگشت مكان بازگشت، يعني مكان) ج

 معنـاي  همـان  جـا  ايـن  در سـخن  موضوع. است آخرت جهان مكان، همان آن كه داشت
 انسـان  دوباره شدن زنده امكان از است عبارت بحث اين در آن از مقصود و است نخست

 است داده انجام خويش اختيار با دنيا دار در را كه اعمالي وكيفر مردن، تا پاداش از پس
  . كند دريافت

  :اند كرده قسم دو به را امكان تقسيم يك در فالسفه. 2
 عدم، و اقتضاي ونه دارد وجود اقتضاي نه ذاتش به نظر با كه چيري يعني: ذاتي امكان

بودن،  معدوم نه و دارد ضرورت برايش بودن موجود نه خود به خود ديگر، شي عبارت به
 معـدوم  هـم  اگـر  و است كرده ضروري را وجودش بيروني علت يك باشد موجود اگر كه

 ؛ ربـاني 49: 1364ي، ئطباطبـا ( اسـت  سـاخته  ضـروري  را عـدمش  بيرونـي  علـت  باشد
   ).360 :1، ج1371گلپايگاني، 

 ذات نظـر  از كـه  ايـن  بـر  افزون عقل كه است اي گونه به شيء يعني: وقوعي امكان) ب
 عبـارت  بـه  .دانـد  نمـي  محال هم را آن وقوع و تحقق كند، بلكه نمي آن استحاله به حكم

 كـه  كنـد  حكم عقل آن، موانع اساس بر كه ندارد وجود آن شدن واقع براي موانعي يگرد
 كـه  است هستيم، اين آن پي در مقاله اين در چه آن). همان( است محال شيء اين وقوع
  يا خير؟ اند كرده استنباط را معاد امكان قرآن آيات از يئطباطبا عالمه آيا

  معاد اثبات ادله

   سـه ادلـه   تـوان  ى، مـى ئطباطبـا  عالمـه  مرحـوم  بيانـات  و ظرهـا ن مجمـوع  به توجه با
  و  زمـين  شـدن  زنـده ) خداونـد، ب  قـدرت ) كرد كه به الف استنباط ايشان سخنان از را
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 مقـام  عظمـت  بـه  جهـل  خـاطر  بـه  معـاد  منكران.مربوط است معاد عينى هاى نمونه) ج
 قـدرت  حيطـه  از رديگـ  جهـان  در انسان زنده كردن كه كردند مى تصور متعال پروردگار
 رخ بـه  را الهـى  گوناگون، قـدرت  هاى صورت و ها انگيزه به و است خارج متعال پروردگار

؛ 78-79: يـس (نـدارد   را كـارى  چنـين  تـوان  خداونـد  كـه  كشـيدند  مـى  اسـالم  پيامبر
  ).168، 8 :1405؛ آلوسي، 17، 105 :1372ي، ئطباطبا
   در الهـى  قـدرت  كـه  اسـت  ايـن شـود،   مـى  استفاده طباطبائى عالمه ديدگاه از چه آن
 از اسـت؛ يعنـى   بـوده  معـاد  منكـران  اهتمام مورد وقوعى امكان و ذاتى امكان مرحله دو

ــى ــات برخ ــان بيان ــتنباط ايش ــى اس ــود م ــه ش ــران ك ــاد منك ــت مع ــان بازگش    را انس
 بـر  خداوند قدرت كه بودند معتقد جهت به همين دانستند و نمى الوجود ممكن اي پديده

   متعـال  خداونـد  قـدرت  زمينـه  در ايشـان  ديگـر  هـاى  اسـتدالل  از و يـرد گ نمى تعلق آن
 الوجـود  ممكـن  اي پديـده  را انسـان  بازگشـت  منكران كه شود مى استفاده معاد امكان بر

 ممكـن  را آن وقـوع  نيسـت، پـس   شـناخت  قابـل  آن اجـزاى  چـون  انگاشـتند، ولـى   مى
 آن جهـت  دو هـر  بـه  عـاد م امكـان  خداونـد، بـر   قـدرت  به استدالل در لذا. دانستند نمى

   انسـان  بازگشـت  بـه  كـه  ايـن  بـر  افـزون  خداونـد  قـدرت  اندكـه  كرده بيان و اند پرداخته
 خواهـد  تعلـق  هـم  آن تحقـق  و وقـوع  گيرد، بر مى تعلق الوجود ممكن اي پديده عنوان به

 و مورد بررسـى  منظر سه از را آخرت جهان امكان بر پروردگار مجموع، قدرت در. گرفت
 و اثبات براى را آن گستردگي و متعال خداوند نامتناهى قدرت گاهى.اند داده رقرا تحليل
 قـدرت  از نشـان  را انسـان  نخسـت  خلقـت  هـم  گـاهى  انـد و  دانسته كافى آخرت امكان

 ديگـر  مرحلـه  در و انـد  كـرده  قلمـداد  ديگـر  جهان در انسان آفرينش بر متعال پروردگار
 بـر  شود، گواه مي ديگر كرات و زمين و ها آسمان شامل كه را جهان انگيز شگفت آفرينش
  . گيرند مى آخرت جهان تحقق

  :پردازيم مى قسم هر تفصيلى بحث به اينك

  خداوند گسترده قدرت .الف

   قـدرت  وجـود  اسـت، در  شـده  اقامـه  الهـى  قـدرت  بـر  كه اى فلسفى برهان به توجه با
   خداپرسـتان  مـا  .مانـد  نخواهد باقى اى شبهه حق حضرت قدرت گستردگى در و خداوند

   آفريـدن  و انجـام  بـر  را او دانـيم، بلكـه   مـى  توانـا  و قادر كارها از بعضى بر را خدا تنها نه
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   قـدرت  بـراى . دانـيم  مـى  توانا و باشد، قادر داشته را آفرينش و انجام قابليت كه چيز هر
   متنـاهى آفريـدگار، نا  توانـايى  و قدرت كه داريم اعتقاد نيستيم، بلكه قايل مرزى و حد او
 پيرامـون  السـالم  عليـه  علـى  اميرمؤمنـان  از كالمى به كه است نيكو چه. است پايان بى و

 آورده فوق مطالب بر تأييدى هم حضرت آن منظر از كه شود اشاره متعال قدرت وسعت
  .باشيم

ا  و«: فرمايـد  مى السالم عليه على اميرمؤمنان حضرت ليـلُ  مـو الج  اللَّطيـف الثَّقيـلُ  و و 
الْخَفيف و القَوى و ي الضَّعيفف هواء؛ بزرگ إلّا خَلْقو سـنگين، توانـا   و كوچك، سبك و س 
) 185 ، خطبـه البالغه نهج(» هستند يكسان بزرگ خداى برابر در آفرينش نظر از ناتوان
 توانـد  نمـى  را كـار  فـالن  شود گفته تا نيست حدى به محدود جهان خداى قدرت يعنى

نباشـد،   ذاتـى  محـال  كه كارى هر كند، بلكه خلق تواند نمى را چيز فالن اي و دهد انجام
 توان و قدرت پيشگاه در و مختلف گوناگون موجودات آفريدن و دارد را آن انجام توانايى

  .ندارد فرقى او،
   متعـال كـه   خـداى  ايـن قـول   تفسـير  در »الميـزان « تفسـير  سـخن، صـاحب   خالصه

 » اللّـه « بسـوى  شـما  بازگشت) بدانيد( قَديرٌ؛ شَيء كُلِّ على هو و مرْجِعكُم اللّه إِلَى«
 تعليـل  مقـام  در آيـه  ايـن « است كه چنين ،)4: هود(» تواناست چيزى هر بر او است؛ و
 اگـر  كَبيـرٍ؛  يومِ عذاب علَيكُم أَخاف فإنّى تَولّوا إِنْ و«شريفه  آيه از كه است مطلبى

 ،)135: شعراء( »بيمناكم بزرگى روز عذاب از شما بر شويد، من دانرويگر) فرمان اين از(
 مـرگ  از بعـد  اسـت  بعيـد  كـه  كنـد  مـى  خلجـان  مردم ذهن در شود؛ يعنى مى استفاده

 بـه  نمايـد  طرف بر مردم از را اضطراب و پريشانى اين خواهد مى آيه اين. شوند انگيخته بر
 از اسـت و  حتمى خدا سوى به شما بازگشت تواناست، چيزى هر بر خداوند چون كه اين
، 1372ي،ئطباطبـا ( بشـماريد  بعيـد  را مطلبى چنين نيست، مبادا عاجز شما كردن زنده

  ). 196: 6، ج1405؛ آلوسي، 149، : 10ج
باشيد،  جا هر قَديرٌ؛ ء شَى كُلّ على   اللّه إنّ« :فرمايد مى يديگر آيه در متعال خداى
) رسـتاخيز  روز بـد، در  و نيـك  برابر اعمـال  در كيفر و پاداش براى( را شما همه خداوند
: 1، ج1405آلوسـي،   :ك.؛ ر147: بقـره  ( »تواناسـت  هركـارى  او، بـر  كند؛ زيرا مى حاضر
 در معـاد  منكـران  اشـتباه  كه گرفت نتيجه چنين توان مى فوق مطالب به توجه با ).414
 به ايمان و شناخت اگر كه بود متعال خداى شناخت در آنان تصور از ناشى انكارها بيشتر
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 سخن خالصه .كردند نمى مطرح را شبهه گونه اين داشتند، متعال پروردگار مطلقه قدرت
 و آيـات  دسـته  ايـن  در كـه  كنيد مى مالحظه الذكر فوق داليل و آيات به توجه با كه آن

 مردگان كردن زنده چون و است گرديده مقرون الهى گسترده قدرت به معاد ادله، تحقق
 اى شبهه و شك گونه هيچ متعال خداوند قدرت نظر از آن وقوع در لذا ندارد، ذاتى تناعام

  .ندارد وجود

  انگيز شگفت جهان آفرينش .ب

   جهـان  خلقـت  بـه  توجـه  قيامـت،  در مجـدد  زنـدگى  به بازگشت اثبات براى ديگر راه
   متعـددى  موجـودات  كـه  عظيمـى  جهـان  .اسـت  زمـين  و هـا  آسـمان  آفـرينش  ويژه به
   بـيش  حشـرات  جهـان  در تنهـا  و زمـين  كـره  در تنهـا  اسـت كـه   داده جا خودش در را
   بـدن  ارگانيسـم  و شـده  شـناخته  شناس حشره دانشمندان وسيله به نوع هزار دويست از

   گنجـايش  هـم  بـاال  جهـان  در و)  45: 1379اسـتادي،  ( اسـت  متفاوت هم با بسيارآنها 
   بـه همـين  . نيسـت  گيـرى  انـدازه  قابـل  فرسـنگ  و كيلومتر و متر با كه است اى گونه به

   سـرعت  آن و بـرده  پنـاه  ديگـرى  مقيـاس  بـه  ستارگان بين فاصله بيان براى بشر جهت
   تعـداد . كنـد  مـى  طـى  را كيلـومتر  هـزار  سيصـد  مسـافت  ثانيـه  هر در كه است نور سير

   خورشـيد  كرد؛ زيـرا  بيان معمولى ارقام با را آن بتوان كه است آن از بيش آسمان اجرام
   در و دارد نــام »كهكشــان« كــه ســتارگان از بـزرگ  اى مجموعــه در اســت اى ســتاره مـا 
   شمسـى  منظومـه  ايـن  بـا  مـا  كهكشـان  تـازه . دارد وجود ستاره ها ميليون كهكشان اين
   جهـان  در كـه  اسـت  كهكشـان  هـا  ميليـون  از كهكشـان  يـك  سـتاره، خـود   ها ميليون و

   هـر  و دارد وجـود  جهـان  در كهكشـان  ميليـون  چند كه داند نمى كس هيچ و دارد وجود
  . گـردد  مـى  كشف بيشترى ى ها شود،كهكشان ساخته اى تازه و نيرومندتر تلسكوپ وقت
 عظمـت  برابـر  در نـاميم،  مـى  فضـا  تسخير امروز ما كه چه آن دانشمندان از يكى قول به

   عظيمـى  درخـت  بـرگ  روى ظريـف  اى پروانـه  كـه  اسـت  ايـن  ماننـد  درست باال جهان
 صـدها  كـه  پايـانى  بـى  انبـوه  جنگـل  ميـان  در و دارد برگ ها ميليون و شاخه انهزار كه

   ديگـرى  بـرگ  روى بـه  بـرگ  آن از بگيـرد  تصـميم  و باشـد  نشسته دارد، طول فرسنگ
شـاخه،   آن و »مـاه «دوم،  ، بـرگ »مـا  زمـين «اول،  كند؛ بـرگ  پرواز است آن مجاور كه

  هسـتى،   جهـان  همچـون  جنگـل،  آن درخت، كهكشان و آن و شمسى منظومه همچون
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   سـتارگان . كننـد  مـى  گـردش  جنگـل  در هستند كه مسافرانى نجوم، مانند دانشمندان و
 هـا  سـتاره  تعـداد  است، محدود جنگل هر كه طور همان و دهند مى تشكيل را جنگل اين
 تعـداد  اسـت،  شـده  زده كـه  هـايى  تخمـين  اسـت؟  چقدر آن تعداد است؛ اما محدود نيز

 وسعت و عظيم اجرام اين برابر در بشر. دهد مى نشان ميليارد چهل حدود در را ستارگان
 سـر  حقارت فرط از كه بيند مى كوچك و متحير را خود چنان بيان، آن و وصف از خارج

  .)45: 1379استادي، (افكند  مى زير به
 و اتالسـماو  خَلَـقَ  الَّـذي  اللّـه  أَنَّ يرَوا لَم و أَ«: فرمايد مى قرآن كه است جا اين
ضاْألَر رلى قادخْلُقَ أَنْ عي مثْلَهم لَ وعج مالً لَهال أَج بير  ى  فيـهونَ  فَـأَبمالظّـال 

 آنـان  مثـل  اسـت  آفريـده، قـادر   را زمـين  و ها آسمان كه خدايى دانند نمى آيا إِالّكُفُورا؛
 شـكى  كـه  قطعى سرآمدى آنان براى و! ؟) گرداند بازشان جديد زندگى به و( رابيافريند

: ك.؛ ر99:اسـرا (» نيسـتند  پـذيرا  را انكار و كفر ظالمان، جز اما داده، قرار نيست، آن در
 اْألَرض و السماوات خَلَقَ الَّذي لَيس و أَ«: فرمايـد  مى نيز و) 168: 8، ج1405آلوسي، 
 زمـين  و ها آسمان كه كسى آيا الْعليم؛ الْخَالّقُ هو و بلى مثْلَهم يخْلُقَ أَنْ على بِقادرٍ

 او و، )توانـد  مى( آرى بيافريند؟ را) شده خاك هاى انسان( آنان همانند تواند آفريد، نمى را
 در: گويـد  مـى  چنـين  فـوق  آيه تفسير ضمن عالمه مرحوم). 81:يس( »داناست آفريدگار
 بـه  را جرأت ينا كسى است ممكن چگونه كه است گونه اين آيه معناى برگشت حقيقت

 عمـومى  نظـام  آن با و وسعت آن با را زمين و ها آسمان كه خدايى: بگويد كه بدهد خود
 و آور دهشت آن جزئى هاى نظام تك تك كه طورى به كرده، خلق كرده، برقرار آن در كه

 چنـين  نـه، هرگـز   كنـد؟  خلـق  دوباره را مردم همين مثل تواند نمى... است العقول محير
، 1372ي، ئطباطبا( »داناست گر آفرينش او چون است قادر او يست، بلكهن ممكن چيزى

   ).117: 17ج
  : فرمايـد  مـى  و كـرده  بيـان  را اسـتدالل  ايـن  روشـنى  بـه  متعـال  خداوند ديگر آيه در

 يعلَمـونَ؛  ال النّـاسِ  أَكْثَرَ لكنَّ و النّاسِ خَلْقِ منْ أَكْبرُ اْألَرضِ و السماوات لَخَلْقُ«
   »داننـد  نمى مردم بيشتر است، ولى تر مهم ها انسان آفرينش از زمين و ها آسمان آفرينش

 اين بيان براى واضح استدالل يك اين: گويد مى آيه اين تفسير در رازى فخر .)57: غافر(
 نيـز  البيـان  مجمع در طبرسى. است انسان حيات اعاده بر خداوند قادر كه است حقيقت
 قادر كه كسى: افزايد مى و است رستاخيز منكران به ناظر آيه اين هك اين بر كرده تصريح
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 قـادر  چگونه باشد، مى زمين و عظمت با هاى آسمان آفرينش مانند ترى مهم كار انجام بر
: 4ج ،1397زمخشـري  ؛ 823: 8، ج1408طبرسـي،  (نيسـت   مردگـان  حيـات  اعـاده  به

174(.   
 معـاد  منكـران  بـه  بايـد  را حقيقـت  فـوق، ايـن   مطالب به توجه با كه آن سخن نتيجه
   هـا  هـا، منظومـه   ها، كهكشـان  آسمان و بيفكنيد آفرينش جهان به نگاهى كه كرد گوشزد
   قـانون  و نظـم  همـه  آن بـا  و عجايـب  و هـا  شـگفتي  همه آن با كنيد مشاهده را و زمين

   را قـدرت  هـاى  نشـانه  همـه  ايـن  اسـت  ممكـن  آيـا  فرماسـت،  حكـم  آنهـا  سرتاسر بر كه
   مردگـان  احيـاى  و معـاد  مسـئله  در ولـى  باشـيد،  داشـته  آن به و اعتراف كنيد مشاهده

   قبــول قابــل غيــر و انگيــز شــگفت و عجيــب را آن و دهيــد راه خــود بــه ترديــد و شـك 
  بپنداريد؟

  انسان نخست آفرينش .ج

   عبـارت  كـه  اسـت  شـده  تبيـين  معـاد  اثبـات  بـراى  الهـى  قـدرت  هم سومى منظر از
   چـه  گـر . اسـت  مجـدد  آفـرينش  بـر  خداونـد  قـدرت  ويـاى گ انسـان  نخست آفرينش از

   انگيـز  شـگفت  جهـان  آفـرينش  يعنى گذشته بحث مجموعه زير بحث اين گفت توان مى
   بـه  سـخن  انسـان  آفـرينش  از جداگانـه  صـورت  به كه نبود نيازى لذا آيد، مى حساب به

   چـه  گـردد،  مـى  روشـن  بحـث  اين كردن ذكر مستقل وجه كامل، دقت با آيد، ولى ميان
   خداونـد  قـدرت  كـه  است نيكو پس .است انسان آخرت جهان اثبات محور اصلى كه اين
 خداونـد  هـم، توانـايى   طريـق  اين از تا گيرد قرار بررسى مورد انسان نخست آفرينش بر

   ايـن  تبيـين  در ايـن  بنـابر . گـردد  اثبـات  آخـرت  جهـان  در انسان كردن زنده بر متعال
   گـواه  تـرين  روشـن «: گوينـد  مـى  كـه  اسـت  چنين فىفلس قواعد از يكى: گوييم مى بحث

 همانندها حكم«: اند گفته ديگر اى قاعده در باز و »است آن تحقق چيزى بودن ممكن بر
 پروردگـار  را انسـان  پـذيرفتيم  كـه  همـين  بنابراين .»است يكسان امتناع و امكان نظر از

   كـه  اسـت  لوجـودى ا ممكـن  پديـده  انسـان  كـه  دارد اين از نشان كرده، اين خلق متعال
   ابتـدايى  خلقـت  شـبيه  هم انسان مجدد خلقت چون و گرفته تعلق آن بر خداوند قدرت

. گرفـت  خواهـد  تعلـق  هـم  آن بر قدرت كه بگوييم بايد دوم قاعده اساس بر لذا ،استاو 
ـ  مـنْ  خَلَقْنـاه  أَنّـا  اْإلِنْسـانُ  يـرَ  لَم و أَ«: فرمايد مى باره اين در متعال خداوند    هنُطْفَ
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   و الْعظـام  يحـيِ  مـنْ  قـالَ  خَلْقَـه  نَسي و مثَالً لَنا ضَرَب و مبينٌ خَصيم هو فَإِذا
يه ميما قُلْ رييهحلَ أَنْشَأَها الَّذي يرَّ أَومه و و؛  خَلْـقٍ  بِكُـلِّ  هلـيمانسـان  آيـا  ع 

   و قــدرت صــاحب چنــان( او و! آفريــديم؟ ارزش بــى اى نطفــه از را او مــا كــه دانــد نمــى
   و زد مثـالى  مـا  بـراى  و برخاسـت ) مـا  بـا ( آشـكار  مخاصـمه  بـه ) كـه  شد نطق و شعور

   كنـد،  مـي  زنـده  را هـا  اسـتخوان  ايـن  كسـى  چه«: گفت و كرد فراموش را خود آفرينش
   بـار  نخسـتين  كـه  كنـد  مـي  زنـده  را آن كسـي  همـان : است؟ بگـو  پوسيده كه حالي در
 مشركى مرد داستان آيه اين در .)77-79: يس( داناست مخلوقي هر هب او و آفريده را آن

   محضــر داشــت، دســت در كــه اى پوســيده اســتخوان بــا كــه شــود مــى بيــان
 »وائـل  بـن  عاص« يا»خلف بن ابى« نام به فردى شد، او شرفياب آله و عليه اهللا صلى پيامبر

   را اســتخوانى قطعــه و) 678: 8، ج1408طبرســي، ( داشــت نــام »خلــف بــن هاميــ« يــا
 آلـه  و عليـه  اهللا صـلى  محمد با مخاصمه به محكم دليل اين با گفت مى و بود گرفته بدست

   صـدا  و آمـد  آلـه  و عليه اهللا صلى پيامبر نزد. كنم مى باطل معاد درباره را او سخن و روم مى
 ؟»كنـد  زنـده  نـو  از اسـت،  پوسـيده  كه حالى در را استخوان اين تواند مى كسى چه« زد
   سـخنان  تأكيـد  بـراى  حـال  همـين  در شـايد  كنـد و  مـى  بـاور  را ادعـا  ايـن  عقـل  مكدا
   بـه  قـرآن  آن دنبـال  بـه . ريخـت  زمـين  روى و كـرد  نرم را استخوان آن از قسمتى خود

   او بـه  مختلـف  هـاى  راه از قـاطعى  پاسـخ  كـه  دهـد  مـى  دسـتور  آله و عليه اهللا صلى پيامبر
   آن قـرآن  كـه  اسـت  نخسـتين  آفـرينش  ئلهمسـ  همـين آنها  از يكى كه بدهد او امثال و
 آفـرينش  مـرد  ايـن «: گويـد  كـرده اسـت و مـى    مطرح جالبى و كوتاه بسيار صورت به را

  : فرمايـد  مـى  و پرداختـه  آن شـرح  بـه  سـپس  »اسـت  كـرده  فرامـوش  را خـود  نخستين
   تصـور  اگـر  و »آفريـد  را آن بـار  نخسـتين  بـراى  كـه  كنـد  مـى  زنـده  را آن كسـى : بگو«

ــى ــى م ــتخ كن ــاى واناس ــيده ه ــرانجام پوس ــده س ــى پراكن ــود م ــر و ش    در اى ذره ه
   ايـن  بـه  نخسـتين  صـفات  تمـام  گردانـدن  بـاز  كنى مى تصور اگر يا افتد، و مى اى گوشه
   او كـه  اسـت، چـرا   بزرگـى  نيسـت، اشـتباه   آگـاه  آن از كسـى  چـون  ندارد، امكان ذرات
زمخشـري،   ؛122 :17ج ،1372ي، ، ئطباطبا( است آگاه مخلوقى هر از و چيز همه خالق

   .)30 :4، ج1397
   آيـه  معنـاى : گويـد  مـى  چنـين  مـذكور،  آيـات  تفسير ضمن »الميزان« تفسير صاحب

   از اول بـار  كـه  كـرده  فرامـوش  را خـود  خلقـت  و زده مثلـى  ما براى انسان كه است اين
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 ايـن  كسـى  چـه ( مثـل  آن هرگـز  بـود،  مـى  خود خلقت بياد اگر و است شده خلق نطفه
 بـار  خلقـت  اگـر  آرى. زد نمى را) كند؟ مى زنده پوسيده است، كه حالي در را اه استخوان

 رد را خـود  كالم و داد مى را خود اشكال اين جواب خودش داشت مى نظر در را خود اول
 »كـرد  تلقـين  خـود  گرامـى  رسـول  بـه  را جواب اين متعال خداى كه كرد؛ همچنان مى

 آيـه  پيرامـون  نيز و) 144 :5، ج1373،  شيرازي ؛ مكارم116: 17، ج1372ي، ئطباطبا(
 نخسـتين  آفرينش از ما آيا جديد؛ خَلْقٍ منْ لَبسٍ في هم بلْ اْألَولِ بِالْخَلْقِ أَفَعيينا«

 داليـل  همـه  ايـن  بـا ( آنهـا  ولـى ! ؟) نباشيم رستاخيز آفرينش بر قادر كه( مانديم عاجز
 خالصـه  كه اند كرده بيان را مطالبى )15 :ق( »دارند ترديد جديد آفرينش در باز) روشن

  :است چنين آن
   آنهـا  در تـدبير  و زمـين  و هـا  آسـمان  خلقـت  طريـق  از كه است حجتى ادامه آيه اين

 نشـأه  و نخسـتين  خلقـت  بـه  مربـوط آنها  همه و است تدبيرها ترين تام و ترين كه كامل
   ايـن  بـا  را حجـت  ايـن  بـود و  كـرده  اقامـه  متعال خداى قدرت و علم بر است، نخستين

 نتـوانيم  كه ايم شده ناتوان و خسته نخستين خلقت آن از ما مگر كه كند مى تكميل بيان
   بـدون  را عـالم  بـود  قـادر  كـه  خـدايى  كـه  گيرنـد  مى نتيجه و كنيم؟ خلق دوم بار براى
 همـان  بيافرينـد و  جديـد  خلقتى ديگر نشأه در است قادر كند، خلق بار اولين براى الگو

   آفـرينش  دو هـر  دارد؛ چـون  نيـز  دوم خلقـت  در داشـت،  نخسـتين  قتخل در كه علمى
ي، ئطباطبا( بود خواهد ممكن هم ديگرى شد، ممكن برايش يكى هستند، وقتى هم مثل
   دليـل  بـار  نخسـتين  در بـدن  خلقـت : افزايـد  مى ديگر سخن در نيز و) 18:1372، 374

   بـار  ميـان  فرقـى  ديگـر  شـد،  ممكـن  وقتى است، و ممكن چيزى چنين كه است اين بر
   داريـد،  زنـده  بـدنى  و هسـتيد  دنيـا  در شـما  خود كه اين خالصه نيست و دوم بار و اول

   چـه  ديگـر  نشـد  محـال  وقتـى  نيسـت و  محـال  خلقتـى  چنـين  كـه  اسـت  اين بر دليل
   ديگـر  بيـان  در و) 13:1372، 224ي، ئطباطبـا ( اسـت  ديگـر  بـار  و بـار  اين ميان فرقى

   اسـت  كـرده  بيـان   صورت ملمـوس  به را نخستين خلقت كيفيت تعالى و تبارك خداوند
   تعبيـر  خلقـت  گانـه  هفـت  مراحـل  يـا  جنـين  تطـورات  بـه  آن بيانات، از از برخى در كه

   لحـم  -6 عظـام -5 مضـغه -4 علقـه  -3 نطفـه  -2 خـاك  -1: از عبارتنـد  كـه  است شده
   ريـبٍ  فـي  نْـتُم كُ إِنْ النّـاس  أَيهـا  يا«: فرمايـد  مى كه جا آن. انسانى روح دميدن -7

ـ  مـنْ  ثُـم  هنُطْفَ منْ ثُم تُرابٍ منْ خَلَقْناكُم فَإِنّا الْبعث منَ    همضْـغَ  مـنْ  ثُـم  هعلَقَ
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   ايـن  بـه (داريـد،   شـك  رسـتاخيز  در اگـر  مـردم  اى لَكُم؛ لنُبينَ همخَلَّقَ غَيرِ و همخَلَّقَ
   خـون  بعـد، از  نطفـه، و  از آفريـديم، سـپس   خـاك  از را شـما  مـا :) كـه  كنيد توجه نكته
   داراى بعضـى  كـه ، )شـده  جويـده  گوشـت  شـبيه  چيزى( »مضغه« از شده، سپس بسته
   هـر  بـر  كـه ( سـازيم  روشـن  شـما  بـراى  شـكل؛ تـا   بـدون  بعضى و است خلقت و شكل
 كَسـونَا فَ عظامـا  هالْمضْغَ فَخَلَقْنَا«: فرمايد مى ديگر جاى در يا و) 5:حج) (قادريم چيز

ظاما الْعملَح ثُم آورديـم   در هـايى  اسـتخوان  صـورت  بـه  را مضـغه  آخَرَ؛ خَلْقًا أَنْشَأْناه  
  ) 14: مومنـون ( »داديـم  اى تـازه  آفرينش را آن پوشانديم؛ سپس گوشت ها استخوان بر و

   ايـن  از كـدام  هـر  كـه  شـده  بيـان  روشـنى  بـه  خلقـت  گانـه  هفت مراحل آيه دو اين در
   جديـد  پرتـوى  و تـازه  نمونـه  گـر  بيـان  و بـوده  عجيـب  و پيچيـده  عالم خود براى عوالم

   هـاى  صـحنه  از اى صـحنه  گويـاى  آن تبـع  بـه  و اسـت  مـرگ  از بعـد  زندگى و حيات از
  .معاد

   هسـتند  ايـن  گويـاى  مـذكور  آيـات  كه كنند مى بيان فوق آيات تفسير در) ره( عالمه
انتقـال   مشـاهده  كـه  ايـن  ماند؛ چـه  اهدنخو باقى اى شبهه و شك است و ممكن بعث كه

   انسـان  آخـر  در و مضـغه  گـاه  آن و علقـه  صـورت  به سپس و نطفه صورت به مرده خاك
 اسـت  ممكـن  نيـز  مـرده  شـدن  زنـده  كـه  اين در گذارد نمى شكى كس هيچ زنده، براى

 خداى كه آن سخن نتيجه) 144 :3، ج1397زمخشري،  ؛377: 14، ج1372ي، ئطباطبا(
 ايـن  در اگـر  و بـود   خواهـد  نيـز  او دوم آفـرينش  بر قادر انسان نخست ينشآفر بر قادر

 خواهـد  نخسـت  آفـرينش  از تر آسان دوم آفرينش طبعا باشد، معيار انسان قدرت داورى
 خـود  لجاجـت  و انكـار  از و گرفته درس رهگذر اين از منكران كه نيست شايسته آيا. بود

  . بردارند دست
   قيامـت  در مجـدد  زنـدگى  بـه  بازگشـت  امكـان  اثبات ىبرا ديگر راه زمين شدن زنده
   پـس  گردنـد،  بـاز  زنـدگى  به شدن خاك و مردن از بعد ها انسان باشد محال اگر است و

   در ديگـر  بـار  شـوند  مـى  خـاك  و پوسـند  مـى  و ميرنـد  مـى  كـه  گياهـانى  همـه  اين چرا
   بـه  كـه  ندنيسـت  گياهـان  و درختـان  ايـن  آيا. گذارند مى وجود عرصه به پا نوينى حيات
   مـاه  چنـد  امـا  گردنـد،  مـى  خـاك  بـه  تبـديل  و ميرند مى و شوند مى پژمرده پاييز هنگام

   هـا  كـوه  و بـاطراوت، دشـت   و شـوند  مـى  سبز و زنند مى جوانه ديگر بار بهار آغاز در بعد
 حيـات  امكـان  بـر  دليـل  توانـد  نمى همين آيا نمايند؟ مى شادى غرق و خرم و سرسبز را
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 حيـات  از اثرى هيچ كه ديروز خشكيده بيابان است ممكن اگر باشد؟ زني ها انسان مجدد
 نيـز  هـا  انسـان  مجـدد  حيـات  باشد نشاط و حيات از پر امروز خورد نمى چشم به آن در

  . است ممكن
   سـوزان  اى كـره  كـه  بگيـريم  نظـر  در را زمـين  پيـدايش  آغاز و برويم جلوتر كمى اگر
 موجودات همه اين امروز و نداشت وجود آن رد حيوانى و گياهى زنده موجود هيچ و بود
   مردگـان  شـدن  زنـده  كـه  پذيرفت دارد، خواهيم خرم و سرسبز گياهان همه اين و زنده
 الرِّيـاح  يرْسـلُ  الَّـذي  هو و« آيه تفسير در »الميزان« تفسير صاحب. است ممكن نيز

 الْماء بِه فَأَنْزَلْنا ميت لبلَد سقْناه ثقاالً اسحاب أَقَلَّت إِذا حتّى رحمته يدي بينَ بشْرًا
   اسـت  كسـى  او تَـذَكَّرُونَ؛  لَعلَّكُم الْموتى نُخْرِج َذلك الثَّمرات كُلِّ منْ بِه فَأَخْرَجنا

   سـنگين  ابرهـاى  فرستد؛ تـا  مى رحمتش) باران( پيشاپيش در دهنده بشارت را بادها كه
   فرسـتيم  مـى  مـرده  هـاى  زمـين  سـوى  بـه  را آنهـا  مـا ) سـپس (؛ )كشند وشد بر( را بار
ــه و ــا وســيله ب ــاتبخش( آب آنه ــازل را) حي ــيم مــى ن ــا و كن ــه از آن ب ــوه هرگون    اى مي
  ) كـرديم  زنـده  را مـرده  هـاى  زمـين  كـه ( گونـه  آوريـم؛ ايـن   مـى  بيـرون ) تيـره  خاك از(

 »شـوند  متـذكر ) مثـال  ايـن  بـه  توجه با( شايد كنيم مى زنده) قيامت در نيز( را مردگان
  ) 57:اعراف(

   بـه  احتجـاج  مردگـان  كـردن  زنـده  و معـاد  مسـئله  بـراى  شـريفه  آيـه  اين: گويند مى
   هسـتند  هـم  مثـل  كـه  چيزهـايى ) دانشمندان گفته به( كند، چون مى زمين كردن زنده
  » باشـند  برابـر  و داشـته  حكـم  بايـد يـك   نيسـت  جايز يا است جايز آنها براى چه آن در
 ناگزيرنـد  بيننـد  مـى  خود چشم به بهار فصل در را زمين شدن زنده معاد منكران قتىو(

 از يكـى  .)4:1405، 386وآلوسـي،   18:1372، 165ي، ئطباطبـا ( كنند قبول هم را معاد
 چگونـه  خدا، خداوند رسول اى: كند مى سؤال ايشان از آله و عليه اهللا صلى خدا رسول ياران

 آلـه  و عليـه  اهللا صلى پيامبر چيست؟ خلقش در آن نمونه و شانهن و كند مى زنده را مردگان
 اى، و نكـرده  عبور باشد شده نابود خشكسالى اثر بر كه سرزمينى از آيا«: فرمود پاسخ در

. خـدا  رسول اى آرى: گفت ؟»باشد شده خرم و سبز كه حالى در كنى عبور آن از سپس
 آن نمونـه  و نشـانه  است اين كند، و مى زنده را مردگان خداوند گونه اين«: فرمود پيامبر

  .خلقتش در
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  معاد عينى هاى نمونه

   قـرآن  و شـد  گفتـه  معـاد  امكـان  داليل پيرامون گذشته هاى بحث در چه آن بر افزون
 و عقـل  كـه  كـرده  تلقـى  قطعـى  رخـداد  و واقعيت يك را معاد ادله، مسئله آن اساس بر

 هاى نمونه سلسله يك حال عين در ولىگردد،  مى رهنمون آن پذيرش به را انسان برهان
 آنها همه كه است كرده مطرح ملموس و محسوس اى گونه به را مردگان احياى از عينى
 وقوعى امكان بر دليل عنوان به را آنها توان  مى كه است مرگ از بعد حيات مصداق دقيقا
  معاد
  :شود مى اشاره آنها از برخى به جا اين در. آورد شمار به

  السالم عليه ابراهيم انگيز شگفت جراىما )الف

»قالَ إِذْ و راهيمإِب بأَرِني ر فيِ كَيتى ُتحوأَ قالَ الْم و ـنْ ٔتُـو  لَمم 
 فَصـرْهنَّ  الطَّيـرِ  مـنَ  هأَربع فَخُذْ قالَ قَلْبي ليطْمئنَّ لكنْ و بلى قالَ

كإِلَي لْ ثُمعلى اجلٍ كُلِّ عبـ  ج نَّما  نْهـزْءج  ـنَّ  ثُـمهعاد  َأْتينَـك   
   هنگـامى ) بيـاور  خـاطر ( بـه  و حكـيم؛  عزيـزٌ  اللّـه  أَنَّ اعلَـم  و سعيا

ــه را ــراهيم ك ــه خــدايا: گفــت اب ــده نشــان مــن ب ــه ب ــان چگون    را مردگ
 خواهم مى چرا، ولى: كرد عرض نياوردى؟ ايمان مگر فرمود كنى؟ مى زنده
   انتخـاب  را مرغـان  از نـوع  چهـار  صـورت  اين در: فرمود. يابد آرامش قلبم
  ) بيـاميز  درهـم  و( كـن  قطعـه  قطعـه ) كـردن  ذبـح  از پـس ( را آنها و كن

   بـه  بخـوان  راآنهـا   بعـد  بـده  قـرار  را آن از قسـمتى  كـوهى  هر بر سپس
   »اســت حكــيم و قــادر خداونــد بــدان و آينــد مــى تــو ســوى بــه ســرعت

  .)260: بقره(

 حضـرت  كـه  كنـد  مى روايت السالم عليه صادق امام از خودش سيردرتف ابراهيم بن على
 كرد، ديـد  بود، نگاه افتاده دريا ساحل بر كه اى مرده به السالم عليه ابراهيم همانا«: فرمود

 پرنـد  مى همديگر روى هم حيوانات اين خورند، و مى را آن خشكى و دريايى حيوانات كه
 بـه  پروردگـارا : گفت و كرد تعجب السالم عليه مابراهي. خورند مى را ديگر برخى، برخى و

: گفـت  نيـاوردى؟  ايمان هنوز آيا: فرمود سازى؟ مى زنده چگونه را مردگان كه بنماى من
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 هـم  در را آنهـا  گوشـت  و برگيـر  پرنـده  چهار: گفت و يابد آرام دلم خواهم مى بلى، لكن
. آينـد  مى تو نزد ان، شتابانفراخو راآنها  سپس. بنه كوهى بر راآنها  از جزئى هر و بياميز
 طاووس، خروس، كبـوتر  السالم عليه ابراهيم سپس »است حكيم و عزيز خداوند كه بدان

 بـا  راآنهـا   هـاى  گوشت و كن قطعه قطعه راآنها : فرمود عزّوجلّ خداوند. گرفت را كالغ و
 و داربـر  راآنها  منقارهاى سپس. بگذار جداگانه طور به كوه ده روى بر و كن مخلوط هم

  .آيند مى تو نزد بخوان؛ شتابان راآنها 
 كـوه  ده جداگانـه، روى  طـور  بـه  راآنهـا   و داد انجـام  را كار همين السالم عليه ابراهيم

 هنگـام  ايـن  در. دهيـد  پاسخ من به الهى اذن به: گفت و فراخواند راآنها  گذاشت، سپس
 سـوى  به و كرد پيدا الفتآنها  سر باآنها  از يك هر استخوان و گوشت و شدند جمعآنها 

 خداونـد  همانـا : گفـت  السالم عليه ابراهيم هنگام اين در. كردند پرواز السالم عليه ابراهيم
  .)37:7مجلسي، ( »است حكيم و عزيز

  مذكور آيه پيرامون سره قدس ىئطباطبا عالمه ديدگاه

 چگونـه  هآي كه اين و آيه اين تبيين و تفسير در سره قدس ىئطباطبا عالمه مرحوم نظر
  :گردد مى خالصه ذيل نكات در دارد معاد امكان بر داللت

اسـتداللى؛   بيـان  نه كرد احيا ديدن درخواست متعال خداى از السالم عليه ابراهيم -1
 كه است آن از باالتر مقامشان السالم عليه ابراهيم چون پيغمبرى مخصوصا پيامبران زيرا

 خواسـت  در خـدا  از و باشند نداشته آن براى دليلى كه حالى در باشند، قيامت به معتقد
 ابـراهيم  حضرت كه است كرده بيان نيز سره قدس طبرسى مرحوم كه چنان. كنند دليل
 بـه  نسـبت  استدالل طريق از كه آن از بعد كرد خدا از را مشاهده درخواست السالم عليه
طبرسـي،  ( كنـد  دور خود از را شيطانى هاى ديدن، وسوسه طريق از تا داشت آگاهى آن

644 ،2:1408(.  
   احيـا  كيفيـت  كـه  كرد درخواست خدا از السالم عليه ابراهيم كه كند مى داللت آيه -2
   آورده عبـارت  ايـن  بـا  را خـود  درخواسـت  را؛ چـون  احيـا  اصـل  نـه  دهـد  نشان او به را
 كـه  ايـن  باشد؛ يكـى  داشته معنا دو تواند مى سؤال اين و »كنى مى زنده را مرده چگونه«

 بـه  و گـردد  مى جمع دوباره متالشى اجزاى و پذيرد مى حيات مرده مادى اجزاى هچگون
 از بعـد  احيـاى  بـه  خداونـد  قدرت چگونه كه آن خالصه. گيرد مى شكل موجودى صورت
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 مردگـان  بـر  حيـات  افاضه كيفيت از سؤال كه اين دوم معناى. گيرد مى تعلق فنا و مرگ
 آن، سؤال حاصل و شود مى زنده كه كند مى چه مرده آن اجزاى با خدا كه اين و باشد مى
 بـود  دوم معناى به كيفيت السالم عليه ابراهيم منظور. است تأثيرسبب كيفيت و سبب از
  :دليل چند به اول معناى نه

 كـه  تـاء  ضم به »الموتى تحيى كيف«: گفت السالم عليه ابراهيم كه اين اول دليل )الف
 خـداى  فعـل  كـه  جهـت  بـدان  را احيا واستهخ جناب آن يعنى احياست ازمصدر مضارع
 حيـات  حامـل  كه است مادى اجزاى وصف كه جهت بدان نه كند مشاهده است سبحان

 بـوده  متعال خداى خاص افعال از يكى خود كه پرسيده كردن زنده كيفيت از شود، پس
 آن در شد مى سؤال شوند مى زنده مردگان چگونه يعنى »تاء« فتح به اگر. اوست ومعرف

 و مـرده  يـك  اجـزاى  شـدن  جمـع  كيفيـت  يعنى اول معناى به كيفيت از سؤال رتصو
  .بود خواهد حيات قبول و اول صورت به آن برگشتن

 نداشـت  وجهـى  ديگـر  بود اجزاء پذيرى حيات كيفيت از حضرت سؤال اگر كه اين )ب
 آن روى پـيش  در متعـال  خـداى  بـود  كـافى  و شود انجام ابراهيم دست به عمل اين كه

  .كند زنده را اى مرده حيوان جناب
 اعلـم  و«: بفرمايد كالم آخر در داشت جا بود اول نحو به كيفيت از منظورش اگر )ج
  ؛ »حكـيم  عزيـز   اللّـه  أن اعلم و«: بفرمايـد  كه اين نه »قدير ء شى كل على  اللّه أن

   آن متعـال  خـداى  صـفات  و اسـماء  از آيـه  آخـر  در كـه  است اين كريم قرآن دأب چون
   مردگـان  كـردن  زنـده  بـا  مناسـب  و باشـد  آيـه  مطلب با متناسب كه كند ذكر را صفتى
 چه آن هر خدا ذات بودن دارا يعنى عزت كه( حكمت و عزت صفت نه است، قدرت صفت

 محكـم  و اتقـان  از است عبارت هم حكمت هستند و آن مستحق و ندارند ديگران كه را
 گـرفتن  بـراى  ماده قابليت با نه دارد اسبتن او ناحيه از افاضه با صفت دو اين كه) كارى
  .او افاضه
   از آن فنـاى  و جسـد  اجـزاى  شـدن  متفـرق  كـه  است داده را شبهه اين پاسخ آيه -3

   خصوصـياتى  نـه  و اعراضـى  است، نه مانده باقى صورتى نه جيفه آن از كه اين از اصل، و
 ثابـت  آيـه  اسـاس  ايـن  بر و. شود مي زنده دوباره چگونه باشد متمايز جانداران ساير از تا

   حـد  در فقـط  نـه  اسـت  ممكـن  موجـودى  چنـين  بـراى  زندگى بازگشت كه است كرده
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 است ممكن اولى كيفيت با هم آن شدن واقع و كردن پيدا تحقق حتى بلكه ذاتى امكان
  .)394 :2، ج1372ي، ئطباطبا(

 دفـر  به منحصر سرگذشت كه است شخصى معاد، ماجراى وقوعى امكان يكي از داليل
. اسـت  گرفتـه  قـرار  انديشـمندان  بين مداقه و كنكاش مورد معاد ادله از يكى عنوان به او

  :فرمايد مى چنين شخص اين مورد در كريم قرآن

»رَّ كَالَّذي أَولى مع قَرْيه و يه خاوِيلـى  هـها  عرُوشأَنّـى  قـالَ  ع   
 كَملَبِثْت قالَ بعثَه ثُم عامٍ همائَ اللّه فَأَماتَه موتها بعد اللّه هذه يحيي
ـ  لَبِثْـت  بلْ قالَ يومٍ بعض أَو يوما لَبِثْت قالَ  إِلـى  فَـانْظُرْ  عـامٍ  همائَ

كطَعام و شَرابِك لَم نَّهتَسي إِلى انْظُرْ و  مـارِكح و  لَـكعنَجـ  ل آيه 
 تَبـينَ  فَلَما نَكْسوهالَحما ثُم نُنْشزُها يفكَ الْعظامِ إِلَى انْظُرْ و للنّاسِ

قالَ لَه لَمأَنَّ أَع لى اللّهكُلِّ ع ءكنـار  از كـه  كسى همانند ؛ ياقَديرٌ شَي 
 روى آن، بـه  ديوارهـاى  كـه  حـالى  در كـرد  عبور) شده ويران( آبادى يك

 سـو  هـر  آن، در اهـل  هـاى  اسـتخوان  و واجسـاد (بود،  ريخته فرو ها سقف
 مـرگ، زنـده   از پـس  را خدا اينهـا  چگونه«: گفت) خود با بود؛ او پراكنده

كرد؛  زنده ميراند؛ سپس سال صد يك را او خدا) هنگام،  دراين( »كند؟ مى
   از بخشـى  روز؛ يـا  يـك «: گفـت  »كـردى؟  درنـگ  چقـدر «: گفـت  او به و

   بـه  كـن  نگـاه ! كـردى  درنـگ  سـال  يكصـد  نـه، بلكـه  «: فرمود »روز يك
 تغيير گونه هيچ) ها سال گذشت داشتى، با همراه كه( خود نوشيدنى و غذا

 ايـن  طـول  در را شـدنى  فاسـد  مـواد  چنين يك كه خدايى! (است نيافته
   كـن  نگـاه  خـود  االغ بـه  ولـى .) است قادر چيز همه كرده، بر مدت، حفظ

 بـراى  مرگ، هم از پس تو شدن زنده اين! شده متالشى هم از چگونه كه(
   مـردم  بـراى  اى نشـانه  را تـو  كـه  ايـن  بـراى ) هم و توست خاطر اطمينان

) خود سوارى مركب ى( ها استخوان به) اكنون( دهيم قرار) معاد مورد در(
   گوشـت  و دهـيم  مـى  پيونـد  هـم  بـه  راب رداشته آنها چگونه كه كن نگاه
: شـد، گفـت   آشـكار  بـراو ) حقـايق  ايـن ( كه هنگامى »!پوشانيم مى آن بر
  .)259: بقره( »تواناست كارى هر رب خدا دانم مى«
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 دهدكـه  مى دست را معنا اين است شده وارد زمينه اين در كه رواياتى و آيات در دقت
 و پيـامبر  »عزيـر « را او برخـى ( كـه  اسـت  بوده خدا پيامبران از پيامبرى نامبرده شخص
 دهشـ  گفتـه  هـم  ديگرى كسان و اند كرده ذكر »خضر« را او هم اى عده و »ارميا« بعضى
 وارد ويرانـى  دهكـده  خـويش، بـه   اسرارآميز مسافرت طى در آب و غذا مقدارى با) است

 و ريختـه  هـم  بـه  هـا  سـتون  و پاشـيده  هـم  از هـا  خانـه  سـقف  كه كرد گرديد، مشاهده
 اسـت، در  نمودار ديوارش و در از كهنگى و اندراس باشد، آثار مى خراب نيمه ديوارهايش

 مشاهده نمود، با جلب را نظرش مردگان سر هاى كاسه و پوسيده هاى ميان استخوان اين
 جيب به سر و رفت فرو غمبارى سكوت و حيرت و بهت در اى لحظه انگيز غم منظره اين
  .گذاشت تفكر
   انـداخت  رسـتاخيز  فكـر  بـه  را او شـده  متالشـى  هـاى  استخوان و بار رقت منظره اين

 خواهـد  زنـده  گسـيخته  هـم  از ىها رشته و ها استخوان پاره اين چگونه پرسيد خود از و
   صـد  گذشـت  از پـس . ميرانـد  مـدتى  بـراى  را او خداونـد  كـه  بـود  فكـر  همـين  به شد؟
   و زمـين  نگريسـت  خـود  اطـراف  بـه  حيرت و بهت با. كرد زنده را او متعال خداوند سال
 استراحت به خرابه در را روز از نيمى يا روز يك كه كرد مى خيال يافت، او متغير را زمان
 در اى تـازه  پاشـيد، هيجـان   هـم  از پنـدارش  رشـته  وحى القاى با ميان اين اخته، درپرد

 ايـن  در اسـت  مـدت  چـه  شـد  سؤال وحى زبان آمد، به وجود به اش انديشه راكد صحنه
   اسـت  سـال  صـد  رسـيد  كمتـر، جـواب   يـا  روز يك مدت: گفت اى؟ گزيده مسكن خرابه

   هـيچ  كـه  بنگـر  هايـت  آشـاميدنى  و اهـ  خوردنى دارى، به سكونت اى ويرانه چنين در كه
   كـن كـه   دقـت  خـود  سـوارى  مركـب  بـه  همچنـين  و نيافتـه  راه آن در فسادى و تغيير

 از اى نشـانه  بـزرگ  را تـو  كـن  دقت است، درست شده خاك مشتى و استخوان يكپارچه
ــراى رســتاخيز ــرر ب ــان، مق ــه مردم ــم، ب    كــه كــن نگــاه پوســيده هــاى اســتخوان داري

   هـاى  لختـه  سـپس  و خورنـد  مـى  پيونـد  هـم  بـه  و شوند مى وارس هم دوشادوش چگونه
 تماشـا  پـرده  بى را منظره اين چون. پوشاند مى را آنها روى ضخيم پرده همچون گوشت

 قـدرت  چيز همه به خدا كه دريافتم اينك: گفت و برخواست جانش عمق از فريادى كرد
 زنـده  طـوالنى  مدتى از پس ار ها انسان و جمع را پوسيده هاى استخوان تواند مى دارد، او

  .كند
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   معاد وقوعى امكان بر آيه به استدالل كيفيت

 بايـد  مطلب اين اثبات براى. كرد اثبات را معاد امكان آيه اين طريق از توان مى چگونه
 هـا  اين ديگر كجا خدا راستى«: گفت كه بود شده پيدا شخص اين براى اى شبهه چه ديد
 دو شـخص  اين گفتار: فرمايد مى زمينه اين در سره قدس هعالم مرحوم. »كند مى زنده را

  : دارد جهت
 افراد اين كه دارد امكان آيا كه( بود كرده تعجب طوالنى مرگ از بعد شدن زنده از -1

  ).شوند زنده دوباره
 اجـزا  برگشـتن  آيا كه بود رسيده او ذهن به ديگرى گذشته، شبهه شبهه بر افزون -2
 لذا. اند گرفته خود به هايى دگرگونى و تغييرات كه اين با است ممكن اصالً اول صورت به

 دوبـاره  و ميرانـد  را او كـه  ايـن  كرد، به روشن او براى را شبهه دو هر پاسخ متعال خداى
 بعد مرده يك است نبود، ممكن صحيح اول شبهه كه بفهماند طريق اين از كه كرد زنده

 هـاى  اسـتخوان  كه داد پاسخ گونه اين هم را دوم شبهه و. شود زنده طوالنى مدت يك از
 حيوان آن بدن اعضاى و كرد زنده بودند ريخته رويش پيش كه را حيوان مرده و پوسيده

 اول صـورت  بـه  آنهـا  بازگشت و اعضا پيوستن امكان از نشان اين كه كرد وصل هم به را
  .)378 :2، ج1372ي، ئطباطبا( »دارد هم

   يـك  از بعـد  انسـان  شـدن  زنـده  يعنـى  حـث ب ايـن  اول قسـمت  كـه  آن سخن خالصه
 آيه اين گفت توان مى طريق اين از كه شود مى مربوط معاد امكان بحث به مدت طوالنى

 معـاد  مباحـث  بـه  بحـث  ايـن  دوم قسـمت  ولـى . است معاد امكان بر متقن ادله از يكى
 قـرار  گفتگـو  مـورد  بايد ديگر مقال در كه شود مربوطمى آن پيرامون شبهات و جسمانى

  .گيرد
   حـقُّ  اللّـه  وعـد  أَنَّ ليعلَمـوا  علَيهِم أَعثَرْنا كَذلك و« كهـف  اصحاب داستان -3
أَنَّ و اعالسال ه بيونَ  إِذْ فيهـا  رعتَنـازي  مـنَهي؛  بمـرَهرا مـردم  چنـين  ايـن  و أَم   

  اسـت؛   حـق ) اخيزرسـت  مـورد  در( خداونـد  وعـده  كـه  بدانند كرديم، تا آنها حال متوجه
   دربـاره  خـود  ميـان  كـه  هنگـام  آن نيسـت؛ در  شـكى  قيامـت  قيـام  و جهان پايان در و

   فـوق  معـاد، آيـه   وقـوعى  امكـان  دليـل  سـومين  .)21: كهـف ( »داشتند نزاع خويش كار
 شـده  انـد، بيـان   شـده  يـادآور  را »كهـف  اصـحاب « داسـتان  كـه  آيـاتى  از بعـد  كه است
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 اسـت  الزم كـه  دارد نكاتى به نياز معاد وقوعى امكان بر آيه اين از استدالل كيفيت.است
  :شوند بيان

   چيست؟ فوق آيه در تنازع از مقصود -1

   بـين  برگشـتند  غـار  بـه  كـه  وقتـى  كـه  ايـن  يـا  بـود؟  قيامـت  دربـاره  آنها اختالف آيا
   كـردن  دفـن  باشـند  مـرده  اگـر  و مردنـد؟  يا خوابيدند دوباره آيا كه افتاد اختالف مردم
 عالمـه . بماننـد  همچنـان  غـار  فضـاى  در تـا  واگذاريم خودشان حال به يا است مالز آنها

 كـالم  رد در موحـدين  كـه  آيـات  سياق ظاهر به توجه با: فرمايد مى سره قدس ىئطباطبا
 آنهـا  كنـار  در مسـجدى  مـا «: گفتنـد  »بسـازيد  آنـان  بـر  بنايى«: گفتند مى كه مشركان

 معنايش بود و قيامت مسئله در تنازعشان ىباشد، يعن صحيح اول معناى بايد »سازيم مى
 چنان و چنين منظورى براى سپس و خوابانيديم را آنان ما كه طورى همان: شود مى اين

 كـه  قيامـت  دربـاره  تـا  كـرديم  خبر با آنان حال از را مردم چنين نموديم، هم بيدارشان
 قيامـت  آمـدن  بـه  اخـد  وعده كه بدانند و كرده پيدا آگاهى داشتند نزاع هم با آن درباره
 مرحـوم  .)285: 13، ج1372ي، ئطباطبـا ( نيسـت  ريبـى  و ساعت، شك در و. است حق

 را قـول  ايـن  كننـد  مى ذكر »البيان مجمع« در كه رواياتى به توجه با سره قدس طبرسى
  .)709 :6، ج1408طبرسي، ( كند مى تأييد

 افـراد  ايـن  كـه  ريمك قرآن بيان به توجه با كه است اين زمينه اين در سخن ترين مهم
   بيدارشـدن  بـين  رابطـه  كـه  شـود  مـى  مطـرح  پرسـش  شدند، اين بيدار و بودند خوابيده
   چيسـت؟  دارد وجـود  و اسـت  حق قيامت كه اين بر آن داللت با خواب از كهف اصحاب

 معرفـى  مقولـه  يـك  از مرگ از شدن زنده با خواب از شدن بيدار ديگر، چگونه عبارت به
 تشـابهى  وجـه : فرمايـد  مى فوق پرسش از پاسخ در »الميزان« تفسير صاحب است؟ شده
 عالم در كهف اصحاب كه اين آن دارد؛ و وجود »كهف اصحاب« شدن بيدار و قيامت بين

   از نداشـتند، حـواس   شـعورى  و درك گونـه  بود، هيچ شده كنده ها بدن از جانشان خواب
   رويشـان  و سـر  بـود، مـوى   فتـاده ا كار از همه بدنى قواى و زندگى آثار و ايستاده باز كار
   بودنـد  جـوان  نگرديـد، اگـر   عـوض  شـان  قيافـه  و نشد، شـكل  بلند ديگر هايشان ناخن و

   پوسـيده  هايشـان  لبـاس  و هـا  بـدن  نگشتند، ظـاهر  مريض بودند، سالم اگر و نشدند پير
   شـده  غـار  داخـل  كـه  اول حـال  بـه  يكبـاره  طوالنى بس روزگارى از پس وقت نشد، آن
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   بــه دادن جــان نظيــر اســت، و قيامــت نظيــر عينــه بــه خــود ايــن شــتند، وبرگ بودنــد
 شـريكند  انـد  العـاده  خـارق  كـه  ايـن  در دو هـر  است، و شدن زنده دوباره سپس و مرگ

   .)283 :3، ج1373ي، ئطباطبا(
 سـخن  اين خواب و مرگ بودن جنس هم بيان در آيه ترين صريح گفت كه بتوان شايد
 تَمـت  لَم الَّتي و موتها حينَ اْألَنْفُس يتَوفَّى اللّه«: مايـد فر مى كه است متعال خداوند

 إِنَّ مسمى أَجلٍ إِلى اْألُخْرى يرْسلُ و الْموت علَيها قَضى الَّتي فَيمسك منامها في
 نـد، و ك مـى  قـبض  مـرگ  هنگـام  بـه  را ارواح ؛ خداونديتَفَكَّرُونَ لقَومٍ َآليات ذلك في

 فرمـان  كـه  كسـانى  ارواح گيـرد؛ سـپس   مـى  خواب هنگام به نيز اند نمرده كه را ارواحى
 گرداند مى باز) بمانند زنده بايد كه( را ديگرى ارواح و دارد مى نگه كرده صادر را مرگشان

 »كننـد  مى انديشه كه كسانى براى است روشنى هاى نشانه امر اين معين؛ در سرآمدى تا
   .)42: زمر(

   جهـت  بـدين  خـواب  و مـرگ  بـودن  جـنس  هـم : فرمايد مى »الميزان« تفسير احبص
 اسـت  اين دارد وجود دو آن بين كه تفاوتى است، تنها روح قبض و توفى دو هر كه است
 روحـى  قـبض  خـواب  نيست، ولى برايش برگشتنى ديگر كه است روحى قبض مرگ كه

 سخن خالصه .)284: 17ج ،1372ي، ئطباطبا( برگردد دوباره روح است ممكن كه است
 هستند آياتى ازجمله كهف سوره آيات كه: گفت توان مى مذكور مطالب به توجه با كه آن
 اثبـات  نيـز  را آن امكـان وقـوعى   انسـان  بازگشـت  بودن الوجود ممكن اثبات بر افزون كه
  .كنند مى

  بندي جمع

  و  معــاد مســئله كــه از آيــاتي يئطباطبــا عالمــه هــاي و تحليــل و تجزيــه از بررســي
   شـدن  زنـده  امكـان ( معـاد  كـرد كـه   اسـتفاده  تـوان  مي اند، كرده مطرح را آخرت جهان
   اختيــار بــا دنيــا دار در كــه را اعمــالي وكيفــر پــاداش تــا مــردن از پــس انســان دوبــاره
   فلسـفي  تعبيـر  بـه  كـه  اسـت  هـايي  پديـده  از) كنـد  دريافـت  اسـت،  داده انجام خويش

 اقتضـاي  نـه  و دارد وجـود  اقتضـاي  نه كه است اي گونه به يعني است، الوجود ممكن ذاتاً
 قرآن كه سازد محقق را او ذات از خارج علت يك بايد كند پيدا تحقق بخواهد اگر و عدم
 خـداي  قـدرت  هـم  آن و باشـد  توانـد  مـي  چيز يك فقط آن تحقق علت فرمايد مي كريم
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 كـرده  اسـتفاده  گوني گونا هاي روش از ويژگي اين بيان براي متعال خداي است و متعال
  .است
   دانـد مـي  معـاد  تحقـق  امكان از نشان را خداوند نامتناهي و گسترده قدرت گاهي:الف

   رسـاندن  تحقـق  بـه  و ايجـاد  تـوان  كـه  اسـت  گسـترده  چنـان  خداوند قدرت كه اين به
   يــا باشــد مشــهود مــا بــراي پديــده آن كــه كنــد نمــي تفــاوتي و دارد را اي پديــده هــر

  . نباشد
ـ  گاهي:ب    كـه  ايـن  بـا  گذشـته  در را انسـان  مـا  كـه  كـرده  بيـان  ملمـوس  صـورت  هب

   دوبـاره  را آن نـداريم  تـوان  چطـور  كـرديم  خلق نداشت وجود او از اثري و نبوده چيزي
 وجود باشد پراكنده اجزاي و ها استخوان همان كه او از اثري حداقل كه اين با گردانيم بر

  .دارد
 سـراي  در انسـان  آفـرينش  بر گواه بهترين را انجه اين در انسان آفرينش كه آياتي:ج
  . داند مي ديگر
   بـه  سـخن  گونـاگون  هـاي  فصـل  در طبيعـت  مجـدد  ازآفـرينش  هـم  آيـات  برخي .2

   از را خـودش  طبيعـي  حيـات  فصـول  از برخـي  در زمـين  كـه  ايـن  بـه  است آورده انيم
 خداوند كه است زمين داخل اثر همان ماند مي باقي آن از كه اثري تنها و دهد مي دست
 دست از را خود طبيعي حيات زمان از اي برهه در هم ها انسان و كند مي زنده را آن دوباره
  .گرداند باز را آنها دوباره دارد را توان اين خداوند و داده
قـرآن،   از آخـرت  جهـان  ذاتي امكان اثبات بر افزون كه است توجه قابل هم نكته اين 

 عيني هاي نمونه متعال خداوند و است استنباط قابل نيقرآ آيات از هم آن وقوعي امكان
 هم آخرت جهان تحقق وقوع در كه بفهماند تا است كرده مطرح را مردگان شدن زنده از

  .ندارد وجود مانعي هيچ

  :منابع و مĤخذ

  ن كريمآقر
  .نهج البالغه

داراحيـاء   :چـاپ دوم، بيـروت   .روح المعـاني  ).1405( .آلوسي بغدادي، سيد محمـود 
  .التراث العربي
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  .انتشارات دليل :قم .اصول عقايد ).1379( .استادي، رضا
ث االتـر  احياء دار :بيروت .چاپ دوم .قرطبي تفسير ).1372( .محمد، نصاري قرطبيا

  .العربي
 احيـاء  دار :بيـروت  .چـاپ دوم  .روح البيان تفسير ).1405( .اسماعيل ،حقي برسوي
  .التراث العربي

 نشـر  مؤسسـه : قـم . سوم چاپ. هياالله المعارف هيبدا). 1416. (دمحسنيس ،يخراز
  .اسالمي

ــي  ــاني، عل ــاني گلپايگ ــه  ).1371( .رب ــاح الحكم ــم. ايض ــز :ق ــوم   مرك ــاني عل   جه
  .اسالمي
  .هدار المعرف :بيروت .چاپ دوم .تفسير المنار ).1367( .محمد ،رضا رشيد

  .دار المعرفه :بيروت .فشاالك ).1397( .محمود بن عمر ،زمخشري
چـاپ   :تهـران  .فلسفه نگاه وحي و د درامع ).1363( .شريعتي سبزواري، محمـدباقر 

  .دانشگاه تهران
موسسـه   :قـم  .چـاپ چهـارم   .بدايـه الحكمـه   ).1364( .ي، محمـد حسـين  ئطباطبا
  .ينشراسالم

 :قــم .چــاپ ســوم .الميــزان فــي تفســيرالقرآن ).1372( .______________
  . منشورات مؤسسه االعلمي للمطبوعات

چـاپ   .مجمع البيان في تفسير القـرآن ). 1408( .طبرسي، ابوعلي فضل بن حسن
  . دارالمعرفه :بيروت دوم،

 احيـاء  دار: بيـروت  .چـاپ سـوم   .التفسـيرالكبير ). 1415( .محمدبن عمر، فخررازي
  .ث العربياالتر

 و گسازمان چاپ وانتشـارات فرهنـ   :تهران .گوهر مراد ).1372( .الهيجي، عبدالرزاق
  .اسالمي ارشاد

  التـراث   احيـاء  دار :بيـروت  .چـاپ دوم . نـوار البهـار ا  ).1403( .محمد بـاقر  ،مجلسي
  .العربي

  . انتشارات صدرا :قم. اصول فلسفه وروش رئاليسم ).تا بي.(مطهري ،مرتضي
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انتشـارات   :قـم  .چاپ پانزدهم .علل گرايش به ماديگري). 1373( .مرتضي ،مطهري
  .صدرا

  .هدف مطبوعاتي: قم. دوم چاپ. قرآن پيام). 1374. (ناصر شيرازي، مكارم
  


