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چکیذه

ٔسبِ ٝثًج  ٚحطط اظ زیطثبظ زض ٔیبٖ ٔتىّٕبٖ  ٚفالسفٛٔ ٝضز ثحج  ٚثطضسی لطاض ٌطفت ٝاست .اظ آ٘زابیی
وٕ٘ ٝیتٛاٖ ث ٝقٛض لكى  ٚیمیٗ ایٗ ٔسبِ ٝضا اظ ٔٙهط يمّی ثطضسی وطز ،ثب تٛر ٝث ٝآیاب  ٚضٚایاب زض
زستطس  ٚتفسیط آ٘بٖٔ ،یتٛاٖ ٔسبِ ٝثًج  ٚحطط ضا تٛؾیح زاز .زض ٔیبٖ فالسفٔ ،ٝالغسضا ثب تٛرا ٝثاٝ
اغِٛی و ٝذٛز آ٘بٖ ضا اثساو وطز ٜاستٍ٘ ،بٞی ٔتفب ٚثٔ ٝسبِ ٝحطط زاضز .اغِٛی ٔب٘ٙس حطوت رٞٛطی
 ٚاغبِت ٚرٛز  ٚتطىیه ٚرٛز و ٝثب تٛر ٝث ٝایٗ اغٔ ،َٛجحج تٙبسد ّٔىٛتی ضا ٔكطح ٔیوٙاس تاب ثاب
تٛر ٝث ٝآٖ ثتٛا٘س ٔسبِ ٝحطط ا٘سبٖٞب ضا ث ٝغٛض زلیك ثیبٖ وٙس .اظ ٘هط ا ٚا٘تمبَ ٘فس اظ ثسٖ ز٘یاٛی
ث ٝثسٖ اذطٚی زض حمیمت تح َٛرٞٛطی ٘فس زض ٔطتجٔ ٝخبِی ذٛزش است ٘ ٝرسایی اظ ثاسٖ ز٘یاٛی ٚ
پیٛستٗ ث ٝثسٖ اذطٚیٚ .ی ثب تٛر ٝث ٝایٗ اغ َٛای٘ ٍٝ٘ٛٙتیزٌٝیطی ٔیوٙس وا ٝثاس٘ی وا ٝزض لیبٔات
ا٘سبٖ ثب آٖ ٔحطٛض ٔیضٛز ،اظ ٔٙطأ ذٛز ٘فس است ٔ ٚب٘ٙس تٙبسد ّٔىی ٘یست و٘ ٝفس اظ ثاس٘ی ثاٝ
ثسٖ زیٍط ٔٙتمُ ضٛز  ٚیب لبِجی اظ پیص تًییٗ ضس ٜثبضس و٘ ٝفس ث ٝآٖ ٔٙتمُ ضٛزٕٞ ٚ .چٙیٗ ث ٝثیبٖ
٘مص ايٕبَ ّٔ ٚىب زض ضىٌُیطی ثسٖ ثطظذی ٔیپطزاظز و ٝچٍٞ ٝ٘ٛط ا٘سب٘ی ثب تٛر ٝث ٝايٕابِی واٝ
ا٘زبْ ٔیزٞس ،ثسٖ ثطظذی ذٛز ضا ٔیسبظزٔ .جحج زیٍطی و ٝپس اظ ثًج  ٚحطط ضخ ٔیزٞسٔ ،سبِ٘ ٝفد
غٛض است و ٝزض ایٙزب ٔ ٓٞیبٖ فالسف ٝاذتالفبتی ٚرٛز زاضز و ٝثاطای ٕ٘٘ٛا ٝثا ٝاذاتالظ ٘هاط ٔیابٖ
ٔالغسضا  ٚأبْ فرط ضاظی پطزاذت ٝضس ٜاست ٚ .پس اظ ثیبٖ ایٗ ز ٚلسٕت ،اضؼ ٔحطط ثطضسی ٔیضٛز؛
ظٔیٙی و ٝا٘سبٖٞب ثط آٖ ٔحطٛض ٔیض٘ٛس ،وزبست  ٚزاضای چٚ ٝیژٌیٞابیی ٔایثبضاس  ٚتفاب ٚآٖ ثاب
ظٔیٗ ز٘یبیی چیست؟ ضٚش تحمیك زض ایٗ ٔمبِ ٝث ٝغٛض وتبثرب٘ٝای ٔیثبضس.
واژههای کلیذی :ثًج ،حطط ،تٙبسد ّٔىی ،تٙبسد ّٔىٛتی٘ ،فد غٛض ،اضؼ ٔحطط.

∗ زا٘ص آٔٛذت ٝوبضضٙبسی اضضس فّسف ٚ ٝوالْ اسالٔی ،زا٘طٍب ٜثبلطاًِّْٛ
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مقذمه

زض ثحج حطط ا٘سبٖٞب ثب تٛر ٝث ٝزیسٌبٞ ٜبی ٔىبتت ٔرتّف فّسفی ٔجٙی ثط حطاط
ًٔ ٚبز رسٕب٘ی  ٚیب حطط ًٔ ٚبز ضٚحب٘ی ،اذتالظ ٘هطٞبیی ٚرٛز زاضز .ثطذی اظ آٟ٘ب لبئاُ
ث ٝحطط رسٕب٘ی ٞستٙس ًٔ ٚتمس٘س وٕٞ ٝیٗ ثس٘ی و ٝا٘سبٖ زض ز٘یب ثب آٖ ظ٘سٌی ٔیوطز،
زض لیبٔت ٔحطٛض ٔیضٛز .ثطذی زیٍط ًٔتمس٘س و ٝحطط ا٘سبٖ ث ٝغٛض رسٕب٘ی ٘یست
 ٚفمف ٘فس ا ٚزض لیبٔت ٔحطٛض ٔیضٛز  ٚزست ٝزیٍطی ثطایٗ ثبٚض٘س و ٝا٘سبٖٞاب زاضای
حطط رسٕب٘ی ٞستٙسِٚ ،ی ثس٘ی و ٝثب آٖ ٔحطٛض ٔیض٘ٛس ،ثب رسٓ ز٘یبیی آٟ٘اب ٔتفابٚ
است .اظ ٔیبٖ فالسفٔ ٝرتّف ،ث ٝثطضسی ٘هط ٔالغسضا پطزاذتٔ ٝیضٛز و ٝا ٚثط ایٗ ثابٚض
است و ٝا٘سبٖٞب حطط رسٕب٘ی زاض٘س ِٚی ثب ثس٘ی ٔتفب ٚاظ ثسٖ ز٘یبیی.
زض لیبٔت وجطی ثٕٞ ٝطأ ٜحطٛض ضسٖٔ ،سبِ٘ ٝفد غٛض ٘یع ٔكطح است ٕٞ ٚچٙیٗ
ایٗ ٔسبِ ٝو ٝا٘سبٖٞب ثط ضٚی چ ٝظٔیٙی ٔحطٛض ٔیض٘ٛس .پس ثبیس ایٗ زٔ ٚسبِ٘ ٝیع ثاٝ
ٕٞطا ٜحطط  ٚثًج ثطضسی ض٘ٛس.
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 -1بعث

اظ ٍ٘بٔ ٜالغسضا ،ثًج زض لیبٔت وجطی ثب ثًج اظ لجط ٔتفب ٚاست؛ ثًج ث ٝایٗ ًٔٙاب
و ٝا٘سبٖ اظ ٞیئب ٔبزی  ٚرسٕی ثیط ٖٚثیبیس؛ ٕٞابٖ قاٛض وا ٝرٙایٗ اظ یاه ٔٙكماٝ
ٔحسٚزی ث ٝیه ٔٙكمٚ ٝسیى ٔٙتمُ ٔی ضٛز ،ثًج  ٓٞآٖ است و ٝا٘سبٖ اظ ایٗ ٞیئاب
ثس٘ی ثیط ٖٚثیبیس  ٚآظاز ثطٛز.
پس فطق ثیٗ حبِت لجط و ٝحبِت ثطظخ است ثب حبِت ثًج و ٝذطٚد اظ لجاط  ٚآٔاسٖ
ث ٝغح ٝٙلیبٔت استٔ ،ب٘ٙس تفب ٚثیٗ ٔحسٚز  ٚغیط ٔحسٚز است؛ و ٝحبِات ا٘سابٖ زض
لجط ٔحسٚز است  ٚذطٚد ا ٚاظ لجط ،حبِت غیطٔحسٚز است.
ٔسئّ ٝثطظخ  ٚلجطٕٝ٘ٛ٘ ،ای اظ لیبٔت است .ا٘سبٖ ٚلتی و ٝزض ثطظخ است ،چ ٖٛتبظٜ
اظ ز٘یب ٚاضز ثطظخ ضس ٜاستٛٙٞ ،ظ احىبْ ز٘یب  ٚتًّمب ز٘یب ٕٞطا ٜاٚست  ٚا ٚضا ضٞب ٘ىاطزٜ
است ،لٟطاً آٖ تٛاٖ ضا ٘ساضز و ٝاحىبْ آذط ضا ثٝقٛض وّی ٔٙىطفبً ثجیٙس؛ ٔخُ رٙایٗ واٝ
ٕ٘ی تٛا٘س احىبْ ز٘یب ضا زضن وٙس .رٙیٗ چا ٖٛزض یاه ٔٙكمأ ٝحاسٚزی اسات ،لاسض
احسبس ٘سجت ث ٝيبِٓ قجیًت ٘ساضزٕٞ .بٖقٛض و ٝرٙیٗ اظ يبِٓ ز٘یب ثٝقاٛض وبٔاُ ذجاط
٘ساضزٛٔ ،رٛزی و ٝزض ثطظخ ضفت ٝاست  ٓٞاظ يبِٓ لیبٔت ذجط وبُٔ ٘ساضز.

ٔبزأی و ٝا٘سبٖ ٕٞب٘ٙس رٙیٗ است  ٚتًّمب ز٘یبیی غجبض چطٓ اٚستٕ٘ ،ی ٌصاضز اٚ
ٔٙك م ٝزیس ٚسیًی زاضت ٝثبضس  ٚازضان أ ٚب٘ٙس ازضان ا٘سبٖ زض حبِت ذٛاة اسات ،پاس
ٔبزأی و ٝایٗ چٙیٗ است ،زض حس ثطظخ است  ٚزض لجط است  ٚزض ایٗ ٞیئب ثس٘یأ ٝمجاٛض
است ٚ ٚلتی و ٝل٘ ٜٛفس لٛی ضسٚ ،اضز لیبٔت وجطا ٔیضٛز( .ضیطاظی ،1363 ،ظ )639
پس ًٔٙبی ثًج ذطٚد ٘فس اظ غجبض ایٗ ٞیئبتی است ؤ ٝحیف ث٘ ٝفاس ا٘اس (ضایطاظی،
 ،1360ظٔ )183خُ ذطٚد رٙیٗ اظ ضحٓ  ٚزیٍط ایٗ ٘فس زض ثٙس ثسٖ ٘یست؛ ایٗ ٘فس ،ثًاس
اظ ٔ ٚ ٛلجُ اظ ثًج ٔخُ ٘بئٓ است  ٚلٛا ٔ ٚطبيط ا ٚآٖ ل ٛضا ٘ساض٘س و ٝأٛض آذط ضا زضن
وٙٙس ٍٔط ایٙى ٝوٓ وٓ اظ ایٗ ٞیئب ثطٞس( .ضیطاظی ،1382 ،د  ،9ظ )225
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ٔالغسضا زض وتت تفسیطی اش ایٗ ٔسئّ ٝضا تػطیح وطز ٜؤً ٝبز  ٓٞضٚحب٘ی است
 ٓٞ ٚرسٕب٘ی  ٚایٗ چٙیٗ ٘یست و ٝا٘سبٖ ٚلتی و ٝث ٝآٖ ٔطحّ ٝيبِی ٝضسیس ،ٜثی ثاسٖ
ثبضس  ٚثسٖ ٘ساضت ٝثبضس ثّى٘ ٝفس  ٚثسٖ ٔخُ ضاوت ٔ ٚطوٛة ا٘س ،ایٗ ضاوت ٔ ٚطواٛة
ث ٝسٕت ذسای ٔتًبَ زض حطوتٙس ٕٟٔ ٚبٖ ذسای سجحبٖ ٞستٙس  ٚذسا٘ٚس ٔتًبَ ٕٟٔب٘ساض
ایٟٙبست؛ ٔٙتٟب ذسا٘ٚس ٘فس ضا زض یه ٔطحّ ٝپصیطایی ٔیوٙس  ٚثسٖ ضا زض ٔطحّ ٝزیٍطی،
ٔخُ ایٙىٚ ٝلتی ثطای ضٕب ٕٟٔب٘ی ثطسس ؤ ٝطوجی زاضز ،ضٕب آٖ ٔطوت ضا زض آذٛض رب ٔی
زٞیس  ٚثب يّف ا ٚضا تغصیٔ ٝی وٙیس  ٚضاوت ٕٟٔ ٚبٖ ضا ٘عز ذٛز فطا ٔی ذٛا٘یس  ٚا ٚضا ثاٝ
حؿٛض ذٛز ٔی پصیطیس.
َ
الم َحق َ
َْ ُ
یى ّفی َج ًْات َو ي َهش» (لٕطّ « ٚ )54 :فی َه َقعدذ ِّدذ
ثطزاضت ٔالغسضا اظ آیة « ّاو ّ

ّع ًَذ َهلیک ُه َقح ّذس» (لٕط )55 :ایٗ است و ٝثسٖ ِ ٚصائص ثس٘ی زض ٘طئ ٝرٙب ٟ٘ ٚط است ٚ
ضٚحطبٖ زض ٔمًس غسق ٘عز ذسای ٔتًبَ؛ ٘فس  ٚثسٖ ٔخُ ضاوت ٔ ٚطوٛةا٘اس ،ضاوات ضا
ذسای سجحبٖ ث ٝحؿٛض ذٛز ٔی پصیطز ٔ ٚطوت ضا و ٝثسٖ است ،فی رٙب ٟ٘ ٚاط حفام
ٔیوٙس( .ضیطاظی ،1366 ،د  ،2ظ )162
پس ٞطٌع ٘فس ،ثسٖ ضا ضٞب ٕ٘یوٙس  ٚثسٖ٘ ،فس ضا ضٞب ٕ٘یوٙس  ٚایٗ «عًذ هلیک

هقحذس» ثطای ضٚح « ٚجًات ججشی هى جححها االيهاس» ثطای رسٓ آٟ٘بست.
آٖ ا٘سب٘ی و ٝاظ ایٗ ٞیئب  ٚض ٗٞایٗ قجیًت ضٞب ضس ٜاست ،ایٗچٙیٗ ا٘جًبحی زاضز.
 -2حشر

سیط قِٛی ٔسئًّٔ ٝبز اظ ٔ ٛضطٚو ٔیضٛز  ٚث ٝثطظخ ٔیضسس  ٚاظ ثاطظخ ثا ٝثًاج
ٔیضسس  ٚاظ ثًج ث ٝحطط.
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ثًس اظ ثیبٖ ٔسبِ ٝثًج و ٝزضیبفتیٓ ٞطٌع ضٚح ثی ثسٖ ٘رٛاٞس ثٛزٙٔ ،تٟب ا٘سب٘ی واٝ
ٔطوت اظ ضٚح  ٚثسٖ است ،ثطای ضٚح ا ٚزضر ٝای است و ٝثسٖ ا ٚزض آ٘زب ضا٘ ٜساضز  ٚثطای
ثسٖ ٔطتجٝای است و ٝضٚح زض آٖ ٔحػٛض ٘رٛاٞس ثٛز ٚ ،اٌط احیب٘بً ٌفتٔ ٝیضٛز و ٝا٘سبٖ
ثِ ٝمبءاهلل ٔیضٚز٘ ،جبیس ٌفت چ ٖٛزض ٔطحِّ ٝمبءاهلل ثسٖ ضا٘ ٜساضز ،پس ایاٗ ا٘سابٖ ثاسٖ
٘ساضز  ٚایٗ حطط فمف حطط ضٚحب٘ی است ثّى ٝزض ٔطحِّ ٝمبءاهلل ثسٖ ضا٘ ٜساضز أب زض ٔطتجٝ
«جًات ججشی هى جححها االيهاس» ثسٖ ضا ٜزاضز.
ثطای تمطیت ث ٝش ٗٞایٗ ٔكّتٔ ،خبِی ٔی ظ٘یٓٔ :ب٘ٙس ا٘سابٖ ٔتابِٟی وا ٝزض وٙابض
چطٕ ٝای ٔطغٔ َٛكبًِ ٝاست ،ایٗ ا٘سبٖ ٔتإٌِ ٝطچ ٝثسٖ ا ٚزض وٙبض آٖ چطٕ ٚ ٝزض وٙبض
آٖ زضذت ِص ٔی ثطز ،أب ضٚح ا ٚو ٝزض ًٔبضظ اِٟی ٔی ا٘سیطاس ،زض آٖ ثابٌ ٘یسات ،زض
وٙبض چطٕ٘ ٝیست ،ظیط سبی ٝزضذت ٘یست .پس ضبیست ٝاست و ٝثٍٛییٓ ضٚح ا٘سبٖ ثِ ٝمب
حك ضفت  ٚثسٖ ا ٚزض رٙت است ٘ ٝایٙى ٝا٘سبٖ ثسٖ ٘ساضت ٝثبضس  ٝ٘ ٚایٙىاٞ ٝطراب ضٚح
ضفت ،ثسٖ  ٓٞحؿٛض زاضز  ٝ٘ ٚایٙىٞ ٝط رب ثسٖ ٞست ،ضٚح  ٓٞزض ٕٞب٘زب ٔحػٛض است.
آ٘چ ٝو ٝزض ٔسئّ ٝحطط ٔكطح است ایٗ است و ٝا٘سبٖ ٚلتی ؤ ٝحطٛض ٔیضٛز یب
سًبزتٕٙس است  ٚث ٝقطظ ثٟطت ضإٙٞبیی ذٛاٞس ضس ٔ ٚت ًٓٙذٛاٞس ثاٛز ،یاب ضامبٚتٕٙس
است و ٝا ٚضا ث ٝقطظ ر ٟٓٙسٛق ٔی زٙٞس وٌ ٝطفتبض يصاة ذٛاٞس ثاٛز .فطضاتٍبٖ ثاٝ
استمجبَ ثٟطتیبٖ ٔی آیٙس ٘ ٚسجت ث ٝآٖٞب زضٚز  ٚتحیت اٞسا ٔیوٙٙس  ٚزٚظذیابٖ ضا ثاب
غُ  ٚظ٘زیط سٛق ٔی زٙٞس ،ایٗ ٌ ٝ٘ٛاظ ًٔب٘ی تب حسٚزی لبثُ زضن است.
أب ًٔب٘ی زیٍطی ٘یع زض ٔسئّ ٝحطط ٔكطح است؛ ایٙى ٝا٘سبٖٞب ثٝغاٛض حیٛا٘اب
ٔحطٛض ٔیض٘ٛس  ٚایٙى ٝایٗ حططضبٖ ثٝغٛض حیٛا٘ب  ٓٞثطای آٖٞب يصاة است.
آ٘چ ٝو ٝزض ایٗ ٔسئّ ٟٓٔ ٝاست ایٗ اسات وا ٝچٍ٘ٛا ٝا٘سابٖ ثاٝغاٛض حیاٛاٖ
ٔحطٛض ٔیضٛز؟ ا٘سب٘ی وٛ٘ ٝو ثطتط است ،چٍ ٝ٘ٛثٝغٛض حیٛاٖ ٔحطٛض ٔیضاٛز؟ آیاب
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حطط ا٘سبٖ ثٝغٛض حیٛاٖ یًٙی ث ٝضىُ  ٚا٘ساْ حیٛاٖ زضٔیآیس یب ٚالًب حیٛاٖ ٔیضٛز؟
یًٙی ٘فس ا ٚ ٚحمیمت ا٘ ٓٞ ٚفس حیٛا٘ی  ٚحمیمت حیٛا٘ی ٔیضٛز؟
اٌط ث ٝغٛض  ٚضىُ ٞ ٚیئت  ٚا٘ساْ حیٛاٖ زضثیبیس ،پس ٘فس ا٘سب٘ی ٔحفٛل است
 ٚایٗ ضرع حمیمتبً ا٘سبٖ است ٔٙتٟب ثٝغاٛض حیاٛاٖ زضآٔاس ٜاسات ،آٖ ٌابٔ ٜسائّٝ
تًصیت لبثُ ضٙبذت است  ٚا٘سبٖ ٔیتٛا٘س ثفٕٟاس وا ٝچاطا ذاسای ساجحبٖ ياس ٜای ضا
ایٗچٙیٗ يصاة ٔیوٙس و ٝآٖٞب ضا ثٝغٛض حیٛاٖ ٔحطٛض ٔیوٙس؛ یًٙی ایاٗٞاب وا ٝزض
ز٘یب حطظ ٔی ظز٘س  ٚضٚی ز ٚپب ضأ ٜی ضفتٙس ،زض لیبٔت یب ذع٘س ٜذٛاٙٞاس ضاس یاب ٘هیاط
حیٛا٘ب زیٍط ثط ضٚی چٟبض زست  ٚپب حطوت ٔیوٙٙس  ٚلسض حاطظ ظزٖ ٘ساض٘اس ٔب٘ٙاس
سبیط حیٛا٘ب  ،أب ا٘سب٘ٙس و ٝث ٝا٘ساْ  ٚضىُ حیٛاٖ زض آٔس ٜا٘س .رٕى ایٗ زًٙٔ ٚبٕٔ ،ىٗ
است .یًٙی ذسا٘ٚس ٔتًبَ يس ٜای ضا ثٝغٛض حیٛاٖ ٔحطٛض وٙس و ٝآٖٞاب ا٘سابٖٞابیی
ٞستٙس و ٝث ٝا٘ساْ ٞ ٚیئت حیٛا٘ی زضآٔس ٜا٘س؛ زض ایٙزب تًصیت لبثُ زضن است.
ِٚی اٌط حمیمتبً حیٛاٖ ثبضٙس  ٚث ٝغٛض حیٛاٖ ٔحطٛض ض٘ٛس ٙٔ ٚهٛض اظ ایٗ غٛض
 ٓٞضىُ  ٚا٘ساْ ث ٝتٟٙبیی ٘جبضسٙٔ ،هٛض اظ ایٗ غٛض ٕٞبٖ ٘فس  ٚراٞٛط ثبضاس ،لٟاطاً
ا٘سب٘ی و ٝتجٟىبض است  ٚث ٝسٕت حیٛا٘یت حطوت ٔیوطز ،ایٗ حمیمتب حیاٛاٖ ٔایضاٛز.
ٕٞبٖ قٛض و ٝنبٞطش حیٛاٖ است ،ثبقٙص  ٓٞحیاٛاٖ اساتٕٞ .ابٖقاٛض وا ٝضاىُ ٚ
لیبفٝاش حیٛاٖ است٘ ،فس  ٚغٛض ٘ٛيیٝاش  ٓٞحیٛاٖ است ،اٌط ایٗچٙیٗ ضاس زیٍاط
ٔسئّ ٝتًصیت لبثُ زضن ٘یست؛ ظیطا ا٘سب٘ی و ٝحیٛاٖ ضس ،زضوی ٘ساضز تب احسبس ياصاة
وٙس؛ ایٗٞب ٔیفٕٟٙس و ٝحیٛاٖ ضسٜا٘س ٔ ٚی فٕٟٙس و ٝثٝغٛض حیٛا٘ی زض آٔسٜا٘س ،پس
ا٘سب٘ی ٞستٙس و ٝحیٛاٖ ضسٜا٘س( .ضیطاظی ،1382 ،د  ،9ظ )225
 1-2حقیقت فلسفی حشر

ا٘سبٖ زض لیبٔت ث ٝغٛض ٌ٘ٛبٌ ٚ ٖٛث ٝا٘ٛاو ٌ٘ٛبٌٔ ٖٛحطٛض ٔیضٛز ،ا٘ٛايی و ٝحس
آٖٞب ضا وسی رع ذسای سجحبٖ ٕ٘ی زا٘س ،ظیطا زضوب ٌٙب ،ٜالسبْ ٌٙب ،ٜيسز آٖٞاب  ٚآحابض
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آٖ ٞب ضا وسی رع ذسا٘ٚس ٔتًبَ ٕ٘ی زا٘س ،غٛض ٘فسب٘ی ا ٚثٙٔ ٝعِٔ ٝبز ٜاست ثطای غٛض
آیٙس ،ٜیًٙی ٘فس زض ٔطتج ٝای ضسیس ٜاست وٞ ٝطٌ ٝ٘ٛغٛض آیٙس ٜای ضا و ٝذسا٘ٚس ٔتًبَ
ث ٝا ٚيٙبیت وٙسٔ ،ی پصیطز .ثٚ ٝسیّ ٝيمبیس  ٚثٚ ٝسیّ ٝاذالق ظٔی ٝٙضا فطا ٓٞوطز ٜاسات
و ٝغٛض ثًسی ضا ثپصیطز ،ظیطا زض ٔسیطی حطوت وطز ٜاست و ٝز٘جبِ ٝزاضز  ٚایٗ حطوت
 ٓٞحطوت رٞٛطی است ٘ ٝحطوت يطؾی؛ ٘ ٝایٙى ٝشاتص حبثت است  ٚاٚغبفص ياٛؼ
ضس ٜاست؛ ثّى ٝشا ا ٚیب ث ٝسٕت زضرب ثبال ضفت ٝاست یب ث ٝسٕت زضوب پبییٗ آٔاسٜ
است؛ پس شا ا ٚآٔبز ٜاست و ٝغٛض ٘ٛيی ثپصیطز  ٚا٘سبٖ زض لیبٔات ثاٙٔ ٝعِا٘ ٝاٛو
ٔتٛسف است و ٝا٘ٛاو فطاٚا٘ی تحت اٚست ،اِجت ٝظٔیٞ ٝٙب زض ز٘یب فطا ٓٞاست  ٚزض لیبٔات
پطز ٜو ٝثطزاضت ٝضسٔ ًّْٛٔ ،یضٛز زض ٖٚایٗ ضیء چ ٝثٛز ٜاست.
ٕٞبٖ ٌ ٝ٘ٛوٞ ٝط ٔتحطوی اٌط ثرٛاٞس ث ٝیه ٞسفی ثطساس ،یاه ٔجاسایی ثبیاس آٖ
غٛض ٞ ٚسظ ضا ث ٝایٗ ٔتحطن ايكب وٙس ،ایٗچٙیٗ ٘یست و ٝایٗ ٔتحطن ثس ٖٚفبياُ
 ٚغبیت ،ذٛزثرٛز ثٝغٛضتی ٔػٛض ضٛز ،زض يبِٓ آذط  ٓٞایٗچٙیٗ است؛ ایٙكٛض ٘یست
و ٝا٘سبٖ ذٛزثرٛز ثٝغٛض حیٛاٖ زضثیبیس یب ذٛزثرٛز ثٝغٛض ضیكبٖ زضثیبیس ،ذسا٘ٚاس
ٔتًبَ است و ٝغٛض ضیكب٘ی یب غٛض حیٛا٘ی ضا ث ٝایاٗ ضارع ٔای پٛضاب٘س  ٚایاٗ
غٛض حیٛا٘ی ،آٖ ٞسفی ثٛز و ٝایٗ ضرع ث ٝسٕت آٖ حطوت ٔی وطز.
ذسا٘ٚس سجحبٖ ایٗ ٘فٛس ضا زض ضٚظ لیبٔت ثٝغٛضتٟبیی ّٔجس ٔیوٙس وٙٔ ٝبست ثب
ایٗ ّٔىب  ٚيمبیس ثبضس .لٟطا ٞط ا٘سب٘ی ثب یه غٛضتی ٔحطٛض ٔیضٛز  ٚثبٕٞبٖ غٛض
ٔی ٔب٘س .پس ٚالًب حیٛاٖ ٔیضٛز یب ضیكبٖ ٔیضٛز ٔ ٚب٘ٙس آٖ ٘ ٝفمف ضاىُ  ٚا٘اساْ اٚ
يٛؼ ثطٛز( .ضیطاظی ،1382 ،د  ،9ظ )227
حطط ا٘سبٖ ٞب  ٚذالئك ث ٝیه ٘ح٘ ٛیست چ ٖٛيمبیس  ٚاذاالق  ٚايٕابَ ٌ٘ٛابٌٖٛ
است ،حطط آٖٞب ٌ٘ٛ ٓٞبٌ ٖٛاست؛
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يسٜای ث ٝيٛٙاٖ ٚفس ٕٟٔ ٚبٖ ٘عز ذسای ٔتًبَ حبؾط ٔیض٘ٛس « َي ٓى َم َي ٓح ُش ُدش ٓال ُم قحق َ
دیى
ّ
ٓ
إ َلی قالش ٓ
مى َوفذا» (ٔطیٓ)85 :
ح
ّ
ّ
َ َٓ َ ُ ٓ َ ُ َ ٓ ُ ق َ
ذاء الل ّه ّإلی قالًاس» (فػّت)19:
يسٜای ثٝسٛی آتص ٔحطٛض ٔیض٘ٛس« .و يىم يحشش أع
َ ٓ َ َ
َ ُ
یاه ّة أ ٓعمی» (ق)124 :ٝ
يسٜای ٘بثیٙب ٔحطٛض ٔیض٘ٛسَ « .و ي ٓحش ُش ُه َي ٓىم ال ّق

آٖ چیعی و ٝثبيج ٔی ضٛز ا٘سبٖ ث ٝسٕت زضرب یب زضواب حطوات وٙاس ،افًابَ
ُ ٓ ُ ٌّ

ُ

َ

َٓ َ َ
شاكل ّحه» (اسطا )84 :اٌط ا٘سب٘ی ث ٝسٕت اسفُ اِسابفّیٗ ثاطٚز،
اٚست «قل كل يعمل علی ّ

اغطاؼ حیٛا٘ی ثط ٘فس ا ٚغبِت است؛ الرطْ حطط ا ٚزض لیبٔت ٘یع ثٕٞ ٝابٖ غاٛضتٟبی
حیٛا٘ب است( .ضیطاظی ،1360 ،ظ )188
ٕٞچٙیٗ ثطای احجب ایٗ ٔسئّ٘ ،ٝیبظ زاضیٓ و ٝزضثابض ٜتفاب ٚثایٗ تٙبساد ّٔىای ٚ
تٙبسد ّٔىٛتی ،تٛؾیح زٞیٓ تب ثتٛا٘یٓ احجب وٙیٓ و ٝا٘سابٖ حمیمتابً ثاٝغاٛض حیاٛاٖ
ٔحطٛض ٔی ضٛز ٘ ٝایٙى ٝنبٞطاً ا٘ساْ ٞ ٚیئت ا ٚيٛؼ ضٛز ٚ .زض ازأ ٝثبیس تٛؾیح زٞایٓ
و ٝاٌط حمیمتبً ٘فس ا٘ ،ٚفس حیٛا٘ی ٔی ضٛزٔ ،سئّ ٝتًصیت ضا چٍ ٝ٘ٛثبیاس تٛریا ٝواطز؟
ایٙى ٝحطط آٖٞب ثٝغٛض حیٛاٖ ،ثطای آ٘بٖ يصاة است؛ اٌط ا٘سب٘ی ثرٛاٞاس ثاٝغاٛض
ذٙعیط ٔحطٛض ضٛز ،ضسٛا ذٛاٞس ضس .اٌط ٚالًب ذٙعیط ثطٛز ،زض ذٙعیط ثٛز٘ص چ ٝذاعی ٚ
ضسٛایی است؟  ٕٝٞذٙعیطٞبی ز٘یب زض ایٙىا ٝذٙعیط٘اسٞ ،ایز ذاعی  ٚضساٛایی ٘ساض٘اس ٚ
ٕٞچٙیٗ حیٛا٘ب زیٍط.
اثتسا ثبیس ایٗ ٔسئّ ٝضا احجب وٙیٓ و ٝچٍ ٝ٘ٛیه ا٘سبٖ ث ٝسٕت حیاٛاٖ ضاسٖ حطوات
ٔیوٙس ٚ ٚالًب حیٛاٖ ٔیضٛز؟ ٘ ٝایٙى ٝثٝغٛض حیٛاٖ زضثیبیس  ٚسیط ا ٚا٘سبٖ ثبضاس ،ثّىاٝ
حمیمتبً ٘فس ا٘ ٚفس حیٛا٘ی ذٛاٞس ضس .ثطای احجب ایٗ ٔسئّ ٝثبیس تفب ٚثیٗ تٙبسد ّٔىای ٚ
تٙبسد ّٔىٛتی ضا ثطضضسی وٙیٓ و ٝیىی اظ ایٗٞب حك است  ٚزیٍطی ثبقُ.
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 2-2تناسخ ملکی و تناسخ ملکوتی

تٙبسد ّٔىی ایٗ است و ٝضٚح ،ثسٖ ضا ضٞب وٙس  ٚث ٝثسٖ حیٛاٖ زیٍط یب ا٘سبٖ زیٍط
تًّك ثٍیطز .اٌط ضٚح ثس٘ی ضا ضٞب وٙس  ٚث ٝثسٖ زیٍط زض ٘طئ ٝز٘یب تًّك ثٍیطز ،ایٗ تٙبسد
ّٔىی است؛ ذٛا ٜغًٛزی ثبضس یب ٘عِٚی؛ ذٛا ٜاظ ثسٖ ا٘سبٖ ث ٝثسٖ ا٘سبٖ زیٍاطی ثاطٚز
و ٝزض ایٗ غٛض ٘سد است ،یب اظ ثسٖ ا٘سبٖ ث ٝثسٖ حیٛاٖ زیٍط ثطٚز ؤ ٝسد است ،یب
اظ ثسٖ حیٛاٖ ث ٝثسٖ ٘جب یب رٕبز و ٝضسد  ٚفتد است ٕٞ ٚچٙیٗ تٙبسد ٞبی غًٛزی،
ٔطحٔ ْٛالغسضا  ٕٝٞضا ثبقُ ٔی زا٘ٙس؛ ٕٔىٗ ٘یست ضٚح ثس٘ی ضا ضٞب وٙس  ٚث ٝثسٖ زیٍط
زض ٘طئ ٝز٘یب تًّك ثٍیطز( .ضیطاظی ،1382 ،د  ،9ظ )228
أب تٙبسد ّٔىٛتی ضا ٘ ٝتٟٙب اثكبَ ٕ٘یوٙٙس ،ثّى ٝاحجب ٔایوٙٙاس  ٚآٖ ضا ؾاطٚضی
ٔیزا٘ٙس.
تٙبسد ّٔىٛتی آٖ است و٘ ٝفس زض ق َٛظ٘سٌی ذٛز ٚلتی ث ٝیه يمبیس  ٚايٕابِی
ٔجتال ضس ٜاست ،سطٌطْ سبذتٗ یه غٛض حیٛا٘ی زض ٟ٘بٖ ذٛز استٚ .لتی و ٝایٗ ثسٖ
قجیًی ضا ضٞب وطز ،ثب ثس٘ی و ٝزض ٟ٘بٖ ذٛز سبذت ٝاستٔ ،حطٛض ٔیضاٛز .یًٙای ثًاس اظ
ثطزاضت ٝضسٖ آٖ حزبة  ٚثطقطظ ضسٖ ایٗ ثسٖ ،آ٘چ ٝو ٝزض ایٗ ٔس سبذت ،نٟاٛض ٚ
ثطٚظ ٔیوٙس؛ ٘ ٝایٙى٘ ٝفس ثًس اظ ایٙى ٝایٗ ثسٖ ضا ضٞب وطز ،ث ٝثسٖ حیاٛاٖ زیٍاط تًّاك
ثٍیطز ،یب ث ٝآٖ حیٛاٖ  ٚیب ٔزسٕ ٝاظ پیص سبذت ٝتًّك ثٍیطز ثّى ٓٞ ٝاو ٖٛٙو ٝزض ز٘یب
ٚرٛز زاضز ،یه ٔٛرٛز چٙس قجم ٚ ٝچٙس ضتج ٝای است .یه ضتج ٚ ٝقجم ٝاش ٕٞیٗ ثاسٖ
ٔبزی  ٚقجیًی است و ٓٞ ٝذٛزش احسبس ٔیوٙس  ٓٞ ٚزیٍطاٖ احسبس ٔیوٙٙس .یه
قجم ٝاش آٖ حیٛا٘یت  ٚآٖ ثس٘ی است ؤ ٝی سبظز ،یب ذٛة است یب ثس  ٚاحیب٘بً اٌط ذاٛز
اًٙٔ ُٞب ثبضسٔ ،طبٞسٔ ٜیوٙس  ٚاٌط ذٛز اًٙٔ ُٞاب ٘جبضاس ،زیٍاطاٖ وا ٝاٞاُ وطاف ٚ
ضٟٛز٘س ،ثبقٗ ا ٚضا ٔطبٞسٔ ٜیوٙٙس  ٚاٌط زیٍطاٖ  ٓٞاٞاُ ضاٟٛز ٘جٛز٘اس  ٚثابقٗ ا ٚضا
٘سیس٘سٍٙٞ ،بٔی و ٛٔ ٝفطا ٔیضسس  ٚثبیس ایٗ ثسٖ ضا ضٞب وٙاس ،آٖ ثاسٖ زض٘ٚای نٟاٛض
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ٔی وٙس  ٚاٌط ایٗ ضرع ،ا٘سبٖ وبّٔی ثٛز٘ ،طئ ٝس ٓٞ ْٛزاضز یًٙی ٘طئ ٝيمال٘ای ٞآ
زاضز  ٚث ٝحس تزطز يمّی ٔ ٓٞیضسس أب اٌط ا٘سبٖ وبُٔ ٘جٛز ،ایٗ زٔ ٚطتج ٝضا زاضز .پاس
زٔ ٚطحّٔ ٝطتطن ثیٗ  ٕٝٞا٘سبٖٞبست؛ ٔطحّ ٝقجیًی وٕٞ ٝیٗ ثاسٖ نابٞطی اسات ٚ
ٔطحّٔ ٝخبِی وٕٞ ٝبٖ غٛض ثطظذی است و ٝا٘سبٖ ٔی سبظز.
اٌط آٖ غٛض ثطظذی غٛض ثسی ثبضس ،حزبة است ٕ٘ ٚی ٌاصاضز وا ٝا ٚاظ ٘طائٝ
ثطظخ ث٘ ٝطئ ٝتزطز يمّی ضا ٜپیسا وٙس  ٚاٌط آ٘چ ٝو ٝسبذت ،رعء غٛض حسا ٝٙاسات٘ ،اٝ
تٟٙب حزبة ٘یست ثّى ٝیه ٚسیّ ٝذٛثی است و ٝا ٚاظ ٘طئٔ ٝخبَ  ٚثطظخ يجٛض وٙس  ٚثاٝ
٘طئ ٝيمُ ثطسس .اٌط وسی ٌطفتبض ض ، ٟٛغؿت ،ر ٚ ُٟیب يمبیس سٛء ثٛز ،ایٗ زض زضٖٚ
ذٛز یه حزبثی سبذت؛ آٖ حزبة ٕ٘ی ٌصاضز و ٝا ٚث٘ ٝطئ ٝيمُ ثطسس  ٚفمف زض ٘طائٝ
ذیبَ  ٓٞٚ ٚث ٝسط ٔی ثطز ٌ ٚطفتبض ض ٚ ٟٛغؿت است ،یًٙی اظ٘هاط ثیٙطاٟبی يّٕای
ٌطفتبض ذیبَ  ٓٞٚ ٚاست  ٚاظ٘هط ايٕبَ  ٚاذالق ٌطفتبض ض ٚ ٟٛغؿت است ،ایٗ لسض
ثبال ضفتٗ ٘ساضز .ا ٚزض ر ٟٓٙزچبض ز ٚيصاة است؛ یه يصاة ًٔٛٙی  ٚیه يصاة نبٞطی.
أب يصاة نبٞطی ا ٚضٚضٗ ٔ ٚطتطن استٕٞ ،بٖ آتص سٛظا٘ی است و ٝرسآ  ٚثاسٖ ٚ
پٛست ضا ٔیسٛظا٘س  ٚيصاة ثبقٙی ا ٚزض حس تریُ  ٚت ٓٞٛاست ،یًٙای ٘فاس ا ٚوا ٝثاٝ
ٔطحّ ٝتزطز ٕٞٚی  ٚتزطز ذیبِی ضسیس ٜاست ،ثبٕٞبٖ ذیبَ  ٓٞٚ ٚا ٚضا ٔیسٛظا٘س؛ یًٙی

یه سّسّ ٝيصاةٞب ٔب٘ٙس آ٘چ ٝو ٝزض ایٗ آیا ٝضاطیف ٝثیابٖضاس ٜاساتُ « :ك قلمدا َيِ َ
دجث
ّ
َ
ُ
ُج ُل ُ
ىد ُهن َب قدذ َلً ُاهن ُجلدىدا ی َیش َهدا؛ ٞطٌاب ٜپٛستطابٖ ثساٛظز ،پٛسات زیٍاطی رابیٍعیٗ آٖ

ٔیوٙیٓ» (٘سبء )56 :ثطای پٛست  ٚثسٖ اٚست  ٚیه سّسّ ٝزیٍط يصاةٞب و ٝزض ایٗ آیٝ
َ

ق

ق

َ

َ

ثیبٖضسَ « ،ٜي ُاس الله ُ
المىق َذه * ال ّحی َجط ّل ُع َعلی اال ّفئ َذه؛ آتص ثطافطٚذت ٝذساست * آتطی واٝ
ّ

ثط زَٞب ثطآیس  ٚچیط ٜضٛز» (ٕٞع )7 ٚ 6 :ٜزض حس تزطز ذیبِی  ٚتزطز ٕٞٚی است  ٚثاٝ
حس تزطز يمّی ٕ٘یضسس.

تحلیل معناشناختی بعث و حشر از نگاه مالصدرا

38

ثٙبثطایٗ ز٘ ٚح ٛيصاثی و ٝثطای وبفط ٙٔ ٚبفك است ،یه ٘ح ٜٛاش رسٕب٘ی اسات ٚ
یه ٘ح ٜٛاش زض حس ذیبَ  ٓٞٚ ٚاست؛ یًٙی ٘فس ایٗ ٞب و ٝثأ ٝطحّا ٝذیابَ ٞٚ ٚآ
ضسیس ٜاست ،زض ٕٞبٖ ٔطحًّٔ ٝصة است أب ثطای ٔٙٔٛیٗ  ٚاِٚیبی اِٟایٌ ،صضات ٝاظ آٖ
٘طئ ٝرسٕب٘ی ِ ٚص ٞبی رسٕب٘ی و« ٝفی جًات و يهش» ِص ٔایثط٘اس٘ ،طائ ٝيمال٘ای
زاض٘س و« ٝفی هقعذ ِذ عًذ هلیک هقحدذس»  ٚایٗ ٘طئ ٝيمّی لبثُ لیبس ٘یسات ثاب آٖ
٘طئٕٞٚ ٝی  ٚذیبِی و ٝوفبض  ٚا٘ ُٞفبق ٌطفتبض آٖ ٞستٙس.
ثٙبثطایٗ االٖ ٔسيب ایٗ است و ٝا٘سبٖ زض زض ٖٚذٛز ساطٌطْ سابذتٗ یاه حیاٛاٖ
است؛ حیٛاٖ ثبًِٕٙی االيٓ یًٙی یه ٔٛرٛز ظ٘س.ٜ
ایٗ ٔٛرٛز ظ٘سٌ ٜبٞی ثٕٞ ٝیٗ غٛض ا٘سب٘ی ز٘یبیی ٔحطٛض ذٛاٞاس ثاٛز ٌ ٚابٞی
ثٝغٛض ذٙعیط  ٚأخبَ شِه ذٛاٞس ثٛز .أ ٚطغ َٛسبذتٗ  ٚتاإٔیٗ حیاب یاه ٔٛراٛز
زض٘ٚی است؛ ٚلتی ایٗ لطط ثیط٘ٚی ثطقطظ ضس ،آٖ زض ٖٚنٟٛض ٔیوٙس ،یاب اٞاُ ثٟطات
است یب ا ُٞر ٟٓٙو ٝثٝغٛض حیٛا٘ب زضٔیآیس.
 3-2اثبات تناسخ ملکوتی در حکمت صذرایی

آ٘چ ٝو ٝا٘سبٖ ا٘زبْ ٔی زٞس یه ٚغف ٚرٛزی است و ٝثب ربٖ يزیٗ ٔیضاٛز ٚ
ظٔی ٝٙاستًسازی ربٖ ضا آٔبزٔ ٜیوٙس تب ٚاٞت اِػٛض ،غٛضتٟبی ٔٙبست ضا افبؾ ٝوٙاس ،یاب
غٛض ذٛة یب غٛض ثس .اٌط وسی ث ٝسٕت ض ٟٛحطوت واطز یاب ثا ٝسإت غؿات
حطوت وطز ،اٚایُ ایٗ غفت ثطای ا ٚحبَ است؛ أب وٓ وٓ ٚلتی ّٔى ٝضس ،ایٗ ٘فاس اٚ
ضٟٛی ذٛاٞس ثٛز ،یًٙی ایٗ اضتٟب زاضتٗ  ٚضٟٛتطاٖ ثٛزٖ ثاطای أّ ٚىا ٝاسات  ٚایاٗ
زضرٚ ٝرٛزی ثطای ٘فس ث ٝيٛٙاٖ غٛض ذٛاٞس ثٛز  ٚایٗ ٘فس٘ ،فس ضٟٛی ٔیضاٛز.
ٚلتی و٘ ٝفس ضٟٛی ضس ،ذسای سجحبٖ ثس٘ی وٙٔ ٝبست ثب ایٗ ٘فس ضٟٛی ثبضاس واٝ
ٕٞبٖ ثسٖ ذٙعیطی است ث ٝا ٚيكب ٔیوٙس .یب اٌط ٘فسی ث ٝسٕت ضحٛح  ٚحطظ حطوت
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وطز ،ایٗ ٘فس ضحیح  ٚثریُ ٔیضٛز  ٚآٖ ٌب ٜذسای ٔتًبَ ثس٘ی وٙٔ ٝبست ثب ایٗ ٘فس
ثبضس ث ٝا ٚيكب ٔیوٙس .ایٗ ضرع زض ثبقٗ ذٛز ٔٛض است ،یه ٔٛرٛز حاطیع  ٚآظٔٙاس
استٚ .لتی و ٝایٗ لطط قجیًی ٌطفت ٝضس ،آٖ حمیمت اٟ٘ ٚ ٚبٖ ا ٚوٛٔ ٝض ثٛزٖ اٚسات،
نبٞط ٔی ضٛز؛ چٛٔ ٖٛض یه حیٛاٖ قٕبو است ،اٌط ثپطسٙس « أِ ُٕٙب ٞاٛ؟» زض راٛاة
ٔی ٌٛیٙس « حیٛاٖ قٕبو» ،حیٛاٖ ٘بقك ٕ٘ی ٌٛیٙس .اٌط ضرػی ث٘ ٝبْ ظیس  ٓٞث ٝسٕت
قٕى حطوت وٙس ،حیٛا٘یت اش ؤ ٝطتطن است ثب سبیط حیٛا٘ب  ،أاب ٘فاس ا ٚثاٝرابی
ایٙى ٝث ٝسٕت ظٞس  ٚيمُ حطوت وٙس ،ث ٝسٕت آظ  ٚحطظ حطوت وطز ،اٚایُ وا ٝحابَ
ثٛز ،لبثُ ٌصضت ثٛز أب ثًسا ؤّ ٝى ٝضس  ٚضاسد ضس  ٚایاٗ حاطظ  ٚقٕاى زض رابٖ اٚ
ضسٛخ وطز ،چ ٖٛزض ربٖ ا ٚضسٛخ وطز٘ ،حٚ ٜٛرٛزی ا ٚضس  ٚچ٘ ٖٛحٚ ٜٛرٛزی ا ٚضاس،
پس حمیمت ا ٚضا حیٛا٘یت  ٚثرُ تبٔیٗ ٔیوٙس ٕٞ ٚبٖ حسی و ٝثطای ٔٛض شوط ضس ،ثطای
ظیس  ٓٞشوط ٔیضٛز  ٚزض رٛاة « اِعیس ٔب ٛٞ؟ » ٌفتٔ ٝیضٛز« :حیٛاٌٖ ٘بقكٌ حاطیع »
چ ٖٛحمیمت ا٘ ٚ ٚفس إٞ ٚبٖ حیٛا٘یت است  ٚثطای حطظ  ٚثرُ وأّ ٝىا ٝا ٚضاس،ٜ
ذسای ٔتًبَ ثس٘ی ٔتٙبست ثب ایٗ ٘فس ث ٝا ٚيكب ٔیوٙس وٕٞ ٝبٖ ثسٖ ٔٛض است .ا ٚلجُ
اظ آ٘ى ٝثس٘ص وٛچه ضٛز ،ضٚحص وٛچه ضس ٜثاٛز  ٚثًاس ثاسٖ وٛچاه ثا ٝا ٚزاز٘اس.
ایٗچٙیٗ ٘جٛز و ٝا َٚث ٝا ٚثسٖ ثسٙٞس  ٚثًس ضٚح .چ ٖٛضٚح ا ،ٚضٚح ٔٛض است ،ثاسٖ ٔاٛض
 ٓٞث ٝا ٚزاز٘س.
ایٗ چٙیٗ ٘یست و ٝایٗ اٚغبظ ٘فسب٘ی ٝوبضی ث ٝربٖ ا٘سبٖ ٘ساضت ٝثبضس؛ ثط اسابس
حطوت رٞٛطی ،ا٘سبٖ ٚلتی حطوت ٔیوٙس ،رٞٛط شاتص حطوت ٔیوٙاس ،یاب ثا ٝسإت
زضرب  ٚیب ث ٝسٕت زضوب  .ایٗچٙیٗ ٘یست و ٝرب٘ص حبثت ثبضس  ٚایاٗ اٚغابظ ضٚثٙاب
ثبضس  ٚزض ربٖ ا ٚثیبیس  ٚزض شا ا ٚتحِٛی ایزبز ٘ىٙس ثّىٞ ٝط غفتی اٌط ّٔىا ٝضاسارٝ
ضس ،زض شا ا ٚتح َٛایزبز ٔیوٙس ٚ ٚلتی زض شا ا ٚتح َٛایزبز وطز ،ثاٙٔ ٝعِا ٝفػاُ
اذیط شا أ ٚی ضٛز ٚ ٚلتی فػُ اذیط شا ا ٚضس ،یه ٘ٛوِ رسا ذٛاٞاس ثاٛز( .ضایطاظی،
 ،1382د  ،9غع )248 ٚ 247
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 4-2تفاوت تناسخ ملکی و ملکوتی

فطق تٙبسد ّٔىٛتی ثب تٙبسد ّٔىی زض ایٗ است و ٝزض تٙبسد ّٔىی ٝؤ ٝحبَ است،
یه ٘ٛيی ثٛ٘ ٝوِ زیٍط تجسیُ ٔی ضٛز ِٚی زض تٙبسد ّٔىٛتیٛ٘ ،و ثٛ٘ ٝيی وا ٝزض قاَٛ
اٚست ،تجسیُ ٔیضٛز ٘ ٝثٛ٘ ٝوِ زض يطؼ .زض تٙبسد ّٔىی ،غٛض ٘ٛيی ٝیه ٘ٛيی ،ثسٖ
ا ٚضا ضٞب ٔیوٙس  ٚثٛ٘ ٝو زیٍط  ٚثسٖ آٖ ٘ٛو زیٍط تًّك ٔیٌیطز؛ أب زض تٙبساد ّٔىاٛتی
ا٘سب٘یت ٔحفٛل است ،یًٙی ایٗ ضرع حیاٛاٖ ٘ابقك ،حیٛا٘یات ٘ ٚبقمیات ٞ ٚاٛش ٚ
يمّص ضا زض ضا ٜحطظ  ٚقٕى پیبز ٜوطز ٜاست ،اٌط ساااَ وٙٙاس «ص يدذ ممدا هدا هدى »
ٕ٘ی ٌٛیٙس حیٛاٖ ضحیح ٔخُ ٔٛض و ٝحیٛا٘تیص ضا ثب ضح  ٚثرُ زض حس ا ٚشواط ٔایوٙاس،
ِ
ثّىٔ ٝیٌٛیٙس «حیى ِاو ِ
شحیح» ایٗ ا٘سب٘ی است و ٝحیٛاٖ ضس ٜاست ِصا آظ  ٚقٕاى
يامق

ا ٚثٔ ٝطاتت ثیطتط اظ آظ  ٚقٕى یه ٔٛض است ِ ٚصا اؾُ سجیال اظ ٔٛض ذٛاٞس ثٛزٔ .اٛض زض
حس حیب حیٛا٘ی ٌطفتبض ضح  ٚثرُ است أب ا٘سبٖ ثب زاضتٗ آٖ ٔطبيط ا٘سب٘یٕٞ ،ا ٝآٖ
ٛٞضٟب ضا زض ذسٔت ثرُ پیبز ٜوطز ٜاستِ ،صا آظٔٙسی یه ا٘سبٖ ثریُ ثٔ ٝطاتت ثیطتط اظ
حطیع ثٛزٖ یه ُٕ٘ است ،ا ٚا٘سب٘ی است وا ٝحاطیع ضاس ٜاسات ثاط ذاالظ ٕ٘اُ،
اظایٗرٟت اؾُ سجیال اظ حیٛاٖ ذٛاٞس ثٛز.
اٌط ٔسئّ ٝحطوت رٞٛطی ٘جٛز ٘ ٚفس زض شاتیبتص ٞیز تحِٛی ٘ساضت  ٚایٗ اٚغابظ
فمف ضٚثٙب ثٛز ،احجب تٙبسد ّٔىٛتی سرت ثٛز .أب ثط اسبس حطوت راٞٛطی ،یاه ا٘سابٖ
ٞطوبضی ؤ ٝیوٙس ،زض زض٘ٚص یه تحِٛی ایزبز ٔیضٛز .اٌط أً ُٞػیت ٌٙ ٚاب ٜثبضاس ٚ
ضا ٜتٛث ٝضا  ٓٞثجٙسز ،ایٗ سیئب زض رابٖ ا ٚضساٛخ واطز ٚ ٜزض زض ٖٚا ٚضا ٜپیاسا ٔایوٙٙاس.
ثٙبثطایٗ ایٗچٙیٗ ٘یست و٘ ٝفس ،فػُ اذیط رسیسی پیسا ٘ىطز ٜثبضاس  ٚزض زض ٖٚا ٚتحاَٛ
پیسا ٘طس ٜثبضس ثّىٚ ٝالًب یه غٛض اذیط ٜپیسا وطز ٜاست  ٚفػُ اذیط پیسا واطز ٜاسات ٚ
ٚالًب حیٛاٖ ضس ٜاست ٔٙتٟب ا٘سب٘ی است و ٝحیٛاٖ ضس ٜاست .لٟطاً ایٗ ا٘سب٘ی وا ٝزض ز٘یاب
استٛ٘ ،و ٔتٛسف است  ٚزض تحت ایٗ ا٘سبٖ ،ا٘ٛاو ثی ضٕبضی است وٞ ٝطوساْ اظ آٖ ا٘ٛاو
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ٕٔىٗ است ا٘ٛاو زیٍطی زاضت ٝثبضٙس یب زاضای اسٕبء فطاٚاٖ ثبضٙس  ٚا٘سبٖ یب اٞاُ ساًبز
است و ٝزض زض ٖٚذٛز سطٌطْ سبذتٗ حیب  ٚحیٛاٖ ذٛة است  ٚلٟطاً اظ آٖ ضأ ٜایتٛا٘اس
تطلی وٙس  ٚث٘ ٝطئ ٝيمُ ثطسس  ٚیب ٌطفتبض سسسبظی است  ٚرّٛی ضا ٜذٛز ضا ٔی ثٙسز ،ایاٗ
زض ٕٞبٖ ٘طئ ٝذیبَ  ٓٞٚ ٚسطٌطزاٖ است ٔ ٚتٛلف ٕ٘یضٛز  ٚتطلی ٕ٘یوٙس .پاس احجاب
تٙبسد ّٔىٛتی ثط اسبس حطوت رٞٛطی سرت ٘یست( .ضیطاظی ،1382 ،د  ،9ظ )211
ٔٙهٛض ٔالغسضا اظ «حیٛاٖ غٛضی» زض يجبض « :إو في داخل بذو كل إيساو و هكمدى

جىفه حیىايا ِىس يا» (ٕٞبٖ ،ظ  )227ایٗ است و ٝفمف ثب غٛض ظ٘س ٜاست ٘ ٝثب ٔابز،ٜ
٘هیط حیٛاٖ ز٘یب ٘یست ؤ ٝطوت اظ ٔبز ٚ ٜغٛض ثبضس .حیٛاٖ ز٘یب ٌصضت ٝاظ ایٙىٔ ٝجاسا
فبيّی  ٚغبئی زاضزٔ ،جسا ٔبزی  ٓٞزاضز ِٚی حیٛا٘ی و ٝزض ٟ٘بٖ ا٘سبٖ اسات ،فماف ٔجاسا
فبيّی  ٚغبئی زاضز  ٚزیٍط ٔجسا ٔبزی ٘ساضز ،آٖ ضا اظ س٘ ٌُ ٚ ًٙسبذتٙس ،ا ٚثب ٕ٘بظ  ٚضٚظٜ
سبذتٔ ٝیضٛز یب ثب وفط ٘ ٚفبق سبذتٔ ٝیضٛز  ٚایٗ حیٛاٖ  ٕٝٞايؿب  ٚلاٛا  ٚحاٛاس ضا
زاضز  ٚثبِفًُ ٛٔ ٓٞرٛز است ٘ ٝایٙى ٝثًسا پیسا ضٛز  ٚیب ثًسا ثب ٔطي ثسٖ اظ ثایٗ ثاطٚز،
ثّى ٝثب ٔطي ثسٖ ،نبٞط ٔیضٛز .ایٗ حیٛاٖ ثًٙٔ ٝبی يبْ است ،ضبُٔ غٛض ا٘سب٘ی ٓٞ
ٔیضٛز .ایٗ حیٛاٖ ضٚظ لیبٔت ٔحطٛض ٔیضٛز ث ٝغٛضتی وٙٔ ٝبست ثب ًٔٙابی آٖ ثبضاس.
ا٘سبٖ یب ٔطغ َٛسبذتٗ غٛض رٕیُ است یب غٛض لجیح ،یب ث ٝسٕت سرب  ٚضزبيت ٚ
يفت حطوت ٔیوٙس یب ث ٝسٕت ثرُ  ٚاسطاظ  ٚحطظ  ٚقٕاى .آٖوا ٝزض ٟ٘ابٖ ا٘سابٖ
است ،آٖ ضا يصاة ٔیوٙٙس یب حٛاة ٔی زٙٞس اٌطچ ٝایٗ ثسٖ نبٞطی اظ ثیٗ ضفت ٝثبضس.
حیب آٖ ثسٖ ثطظذی ٘هیط ایٗ ثسٖ ز٘یبیی ٘یست .ثسٖ ز٘یبیی چ ٖٛیه أط ٔابزی
است ،ظ٘س ٜثبًِ طؼ است .اٌط ٘فس تًّمص ضا اظ آٖ ثٍیطز ،ایٗ ثسٖ ٔی پٛسس  ٚحیبتص ضا
اظ زست ٔی زٞس أب آٖ ثسٖ زض٘ٚی ،حیبتص ثبِصا است ٔخُ ذٛز ٘فسٞ ،طٌع ٕ٘ی ٔیطز.
ایٗ ثسٖ زض لیبٔت ثط غٛض ٞیئتٟب ّٔ ٚىبتی و٘ ٝفس زض ز٘یب ث ٝزست ذٛز وسات
وطز ٜاستٔ ،حطٛض ٔیضٛز.
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زض تٛؾیح ایٗ لسٕت رٙبة ٔالغسضا اظ ِفم غیطٚض استفبز ٜوطزٜا٘س و٘ ٝابنط ثاٝ
ٕٞیٗ ًٔٙبست« ،اشاسه الی ايقالب الًفدى فدی جىهشهدا و ِدیشوسجها» (ٕٞابٖ ،ظ )228
یًٙی ایٗ ا٘سبٖٞب ث ٝغٛض حیٛاٖ ضس٘س  ٚزض ضٚظ لیبٔت و ٝا٘سبٖٞب ٔٙتطاط ٔایضا٘ٛس،
زض ٕٝٞ ٖٚثبظ ٔیضٛز  ٚآ٘چ ٝو ٝزض زَٞب  ٚزض ٖٚآٟ٘بستٕ٘ ،بیبٖ ٔیضٛز  ٚا٘سبٖٞب ثاٝ
غٛض ٌ٘ٛبٌ ٖٛحیٛا٘ب زض٘سٚ ٚ ٜحٛش  ٚثٟبیٓ ٛٔ ٚشیب ٔحطٛض ٔیض٘ٛس.
 -3نفخ صور

زض ثحج ٘فد غٛض ،ضٚایب ٔرتّفی ثطضسی ٔی ضٛز و٘ ٝفد غٛض چیسات؟ ٌابٞی اظ
ثبة تطجیًٔ ٝم َٛثٔ ٝحسٛسٕٞ ،یٗ غٛض نبٞطی تفسیط ٔی ضٛز یًٙی ضایپٛض؛ ذسا٘ٚاس
ٔتًبَ ثطای ایٙىٍٕٞ ٝبٖ ضا یىزب ثٕیطا٘س یه ٘فری زاضز  ٚثطای ایٙىٍٕٞ ٝابٖ ضا یىزاب
رٕى وٙس ،یه ٘فری زاضز  ٚایٗ اظ ثبة تطجیًٔ ٝم َٛثٔ ٝحساٛس اسات وا ٝزض ضایپٛض
زٔیسٔ ٜیضٛز  ٚثطذی ًٔتمس٘سو ٝایٗ ضیپٛض اظ ٘ٛض است  ٚیه ٘فد ثطای أبت ٝاست  ٚیه
٘فد ثطای احیب .أب ٔالغسضا ًٔتمس است وٞ ٝط ز٘ ٚفد ثطای احیبست  ٚثطای أبت٘ ٝیسات؛
ٔٙتٟب ا٘سبٖ ٚلتی ٚاضز يبِٓ ثطظخ ٔیضٛز  ٚاظ ز٘یب ضذت ثط ٔی ثٙسز  ٚیب ٚلتی ٚاضز يابِٓ
آذط ٔی ضٛز  ٚاظ ثطظخ ضذت ثط ٔی ثٙسز ،اظآٖرٟت ایٗ ضا أبت٘ ٝبٔیس٘س ٚاال ٘فاد ثاطای
أبت ٚ ٝذبٔٛش وطزٖ ٘یست ،ثطای ضٚضٗ وطزٖ  ٚظ٘س ٜوطزٖ است؛ ٔٙتٟب چ ٖٛایٗ ا٘سبٖ
ٚاضز لیبٔت وجطی ٔیضٛز  ٚاظ يبِٓ ثطظخ ضذت ثط ٔی ثٙسز اظایٗرٟت ٌفتٔ ٝیضٛز و ٝثب
٘فر ٝأ ٕٝٞ َٚی ٔیط٘س  ٚثب ٘فر ٝز ٕٝٞ ْٚظ٘سٔ ٜیض٘ٛس؛ زض حبِی و ٝثب زٔیسٖ ا ٚ َٚثب
زٔیسٖ ز ،ْٚثب ٞط ز ٚظ٘سٔ ٜیض٘ٛس؛ زٔیسٖ ا َٚیه حیب است  ٚزٔیسٖ ز ْٚحیب فٛق
حیب است .پس ٘فد ثطای آٖ ٘یست و ٝاضٚاح لجؽ ثطٛز  ٚاظ ثیٗ ثاطٚز ثّىا ٝثاطای آٖ
است وٚ ٝاضز ٘طئ ٝرسیس ثط٘ٛس  ٚایٗ ٚضٚز ث٘ ٝطئ ٝرسیس ،تاطن ٘طائ ٝپیطایٗ ضا زض ثاط
زاضز(.ضیطاظی ،1382 ،د 9ظ )277
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اظ حؿط ضس(َٛظ) زضثبض ٜغٛض پطسیس٘س ،ایطبٖ فطٔٛز٘س و ٝغاٛض ضابذی اظ ٘اٛض
است و ٝاسطافیُ آٖ ضا ث ٝزٞبٖ ٌطفت ٔب٘ٙس ِمٕٝای  ٚایٗ غٛض یه لسٕت ٚسیى زاضز ٚ
یه لسٕت ت( ًٙیًٙی ٔب٘ٙس ٔرطٚـ است)  ٚزض ایٙى ٝلسٕت ؾیك آٖ ثبالست  ٚلسٕت
ٚاسى آٖ پبییٗ ،اذتالظ است ٕٝٞ .ایٗٞب اظ ثبة تطجیًٔ ٝم َٛثٔ ٝحسٛس است( .فایؽ
وبضب٘ی.ٜ 1415 ،ق ،د  ،2ظ )130
 1-3نظر فخر رازی در باب نفخ صور

أبْ فرط ضاظی زض تفسیط وجیطش س ٝلًٙٔ ٚ َٛب ثطای غٛض ثیبٖ وطز ٜاست:
ا َٚثًٙٔ ٝبی ٕٞبٖ ضیپٛض و ٝزض ضٚایب آٔس ٜاست.
ز ْٚغٛض ث ٝفتح ٚا ٚو ٝرٕى غٛض ثبضس ،یًٙی غَُٛض احیاب ٔایضا٘ٛس٘ ،هیاط آ٘ىاٝ
َ

َ َ ُ
فیه ّهى ُسوحی» (حزطٕٞ .)29 :بٖقٛض وٝ
ذسا٘ٚس زض ثس ٚپیسایص ا٘سبٖٞب فطٔٛز« :و يفخث ّ

زض ثبض ا َٚذسا٘ٚس ضٚح زٔیس  ٚا٘سبٖ ضا احیب وطز ،زض ٍٙٞبْ لیبٔت وجطی  ٓٞوا ٝثرٛاٞاس
ٔٛتٟب ضا احیب وٙس ،اضٚاح ضا زض غٛض ٞبی آٖٞب ٔی زٔس؛ پس زض ایٗ غٛض زیٍط غحجت
اظ ضیپٛض  ٚلطٖ  ٚضبخ ٘یست.
س٘ ْٛفد غٛض استًبض ٜاست ٔ ٚطاز اظ آٖ ثًج ٘ ٚطط است( .فراط ضاظی.ٜ 1420 ،ق،
د  ،27ظ )166
ٔكّت ثًسی زض ایٗ ظٔی ٝٙزضثبضًٙٔ ٜبی ٘فد است؛ أبْ ضاظی ٔی ٌٛیس ٘فد ا َٚثطای
أبت ٝاست ٘ ٚفد ز ْٚثطای احیبست چ ٖٛزض آیب لطآٖ آٔس ٜاست« :ثن يفخ فیه اخشی فدارا

هن قیام يًظشوو» (ظٔط)68 :؛ اظ ٔف ْٕٟٛایٗ آی ٝزضٔی یبثیٓ و ٝز٘ ٚفد زاضیٓ ،اِٚای ثاطای
ٔ ٛاست  ٚزٔٚی ثطای احیب و ٝثب ٘فد أ ٕٝٞ َٚی ٔیط٘س  ٚثب ٘فاد ز ْٚثطٔای ذیع٘اس ٚ
ٍ٘بٔ ٜیوٙٙس.
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 2-3نقذ مالصذرا بر نظر فخر رازی

ٔالغسضا ضٚی استٙجبـ فرط ضاظی٘ ،مسی زاض٘س ٔ ٚی فطٔبیٙس٘ :فد اظ رب٘ت ذسای ٔتًابَ،
فمف احیب است  ٚا ٚفیؽ ٔیزٞسٕٞ .بٖقٛض و ٝزض ثطظخ ایٗ چٙایٗ اساتٚ ،لتای وسای ٚاضز
ثطظخ ٔیضٛز ،ز٘یب ضا تطن ٔیوٙس ٛٔ ،ثِ ٝحبل ز٘یبست ٚ ٚلتی ٚ ٓٞاضز لیبٔت وجطا ٔیضٛز،
ثطظخ ضا تطن ٔی وٙس ٛٔ ،ثِ ٝحبل ثطظخ اسات ٌٚط٘ا ٝوابض ذاسای ساجحبٖ احیبسات .پاس
اظایٗرٟت وٌ ٝصضت ٝضا تطن ٔیوٙس ٛٔ ،است  ٚاظایٗرٟت و٘ ٝطئ ٝزیٍطی زض پیص زاضز،
زض حمیمت حیب است  ٚالظٔٚ ٝضٚز ث٘ ٝطئ ٝيبِی ٛٔ ،اظ ٘طئ ٝسبفُ است ٚ ٚلتی ٔٛراٛزی
ثٔ ٝطحّ ٝثبالتط ضا ٜیبفت ،اظ ٔطحّ ٝپبییٗ ٔی ٌصضز .پس زض حمیمت ثب ٘فرا ٝا ،َٚارسابز ٔای
ٔیط٘س  ٚاضٚاح ظ٘سٔ ٜیض٘ٛس (ظ٘س ٜضسٖ اضٚاح یًٙی آظاز ضسٖ آٖٞاب اظ قجیًات  ٚثاسٖ)  ٚایاٗ
ٔطحّ ٝلیبٔت غغطی است و ٝا٘سبٖ اظ ثسٖ ضٞب ٔیضٛز  ٚثب ٘فر ٝز ْٚو ٝلیبٔت وجطی است،
اظ ذٛز ضٞب ٔیضٛز  ٚثٝسٛی ذسای سجحبٖ لیبْ ٔیوٙس.
پس ٘فر ٝثطای احیب  ٚضٚضٗ وطزٖ است ،ثب ٘فر ٝا َٚغٛض قجیًی ظائُ ٔیضاٛز
(ثٚ ٝسیّ ٚ ) ٛٔ ٝغٛض ثطظذی نبٞط ٔی ضٛزٔ .ب٘ٙس ایٙى ٝث ٝشغبَ حطاض ٔای زٞایٓ،
سیبٞی  ٚسطزی اظ اٌ ٚطفتٔ ٝیضٛز  ٚسطذی ٌ ٚطٔی ث ٝا ٚزازٔ ٜیضٛز؛ زض حمیمت ایاٗ
زٔیسٖ ،ث ٝشغبَ حیب رسیس ٔی زٞس  ٚذػٛغیت يبِٓ قجیًت ضا اظ أ ٚیٌیطز؛ پاس ثاب
٘فر ٝا ،َٚغٛض قجیًی ،ذػٛغیتٞبی قجیًی ضا اظ زست ٔی زٙٞس  ٚثطای پصیطش غٛض
ثطظذی آٔبزٔ ٜیض٘ٛسٚ .لتای ذػٛغایتٞابی قجیًایِ اثاساٖ قجیًای ،ضذات ثطثسات ٚ
ثٝغٛض ثطظذی ضسیس٘س ،ایٗ غٛض ثطظذی ثطای زضیبفت ضٚح آٔبزٔ ٜیض٘ٛس.
پس ٞط ز٘ ٚفر ٝثطای احیبست٘ ،فر ٝا َٚثطای حیب است ٘ ٚفر ٝز ْٚثطای حیب
اضفى اظ اِٚی است ،ثطای ثمبئی است و ٝثًساظآٖ فٙبیی ٘یست( .ضایطاظی ،1382 ،د  ،9ظ
)277 ٚ 276
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 -4ارض محشر

ٔالغسضا «ؤضؼ إِحطط» ضا ٕٞیٗ ظٔیٗ ٔٛرٛز ٔی زا٘س و ٝث ٝتػطیح آی 48 ٝسٛضٜ
ُ َٓ

َ

َٓ

ق ٓ

َٓ

الس ُ
اثطاٞیٓ « َي ٓى َم ُج َب قذل اْل ٓس ُض ی َیش اْل ٓسض َو ق
ماوات و َب َش ُصوا ّلل ّه الى ّاح ّذ الق قهاس» زض آٖ تجاسلِی ضخ
ّ

زاز ٜاست؛ ٕٞبٖ قٛض و ٝوّی ٝارسبْ  ٚثسٟ٘بی ز٘یٛی ث ٝرسٕی غیط اظ رسٓ ٔبزی ذاٛز
تجسیُ ضس ٜا٘س ،ظٔیٗ ٘یع ث ٝظٔیٙی غیط اظ ایاٗ ظٔایٗ ز٘یابیی  ٚثاب رسآ ٔابزی تجاسیُ
ٔی ضٛز؛ ظٔیٙی و ٝرٕیى ذالیك اظ ا َٚتب آذط ز٘یب زض آٖ رٕى ٔی ض٘ٛس(.ضایطاظی1417 ،
.ٜق ،د  ،1ظ ٚ )289ی زض ٔٛؾًی  ٚزض پبسد ث ٝایٗ ضج ٟٝزضثبضًٔ ٜابز رسإب٘ی ،واٝ
ٔمساض  ٚرطْ ظٔیٗ ٔبزی  ٚرسٕب٘ی ٔحسٚز است ،پس چٍ ٝ٘ٛثسٖ ٞبی ٘بٔحاسٚزی اظ آٖ
ثطای پیٛستٗ ث٘ ٝفٛس ٘بٔحسٚز زض لیبٔت ضىُ ٔیٌیطزٔ ،یٌٛیس:
لبثّیت  ٚلٞ( ٜٛیٛال) شاتبً ٔمساض ٔ ٚحسٚزیت پصیط ٘یستِ ،صا فًالً أىبٖ پصیطش ٔمساض
 ٚا٘مسبْ غیطٔتٙبٞی ضاٞ ،طچٙس ث ٝغٛض ٔتًبلت زاضا استٌ ،صضت ٝاظ ایٙى ٝظٔبٖ آذط اظ
رٙس ظٔبٖ ز٘یب ٘یست ،چطاو ٝیه ضٚظ آٖ پٙزبٞ ٜعاض سبَ ز٘یب است ،پس ظٔیٗ ثٕٞ ٝیٗ
غفت فًّی ٔحطٛض ٕ٘یضٛز  ٚحطط آٖ ثب غٛض اذطٚی استٕٞ( .بٖ ،ظ )272
ٕٞچٙیٗ ایطبٖ زض اسفبض ،تحّیُ زیٍطی ٘یع آٚضز ٜا٘س و ٝضطح آٖ شوط ٔیضٛز:

َ َٓ َ َٓ
اْل ٓس ُض ب ُ
ىس َس ِّبها (ظٔط )69 :و جلك اْلسض اْلخشوية هي ِدىس يفسدايیة رات
ً
«و أش َشق ّث
ّ ّ

حیا و قبىل لإلششاقات العقلیة الفائِة هًه جعالی و يمكى أو يشاد بها هزه اْلسض بعدذ قبِدها
فإيها إرا ِاست هقبىضة بأيذي سذية المالئكة الجاربة يصیش ِىس يفسايیة قابلةْ -لو ججدزبها
َ َٓ
اْل ٓس ُض َجمیعا َق ٓب َِ ُح ُه َي ٓى َم ٓالق َ
یاه ّدة (ظٔاط( .»)67 :ضایطاظی،
و جقبِها أيذي الشحمى كما قال و
ّ
ّ

 ،1382د  ،9غع )267 ٚ 266
ظٔیٗ لیبٔت ثب ٘ٛض پطٚضزٌبض ضٚضٗ ٔی ضٛز ٘ ٚهیط ظٔیٗ ایٗ ز٘یب ٘یست وا ٝثاب ٘اٛض
ذٛضضیس ٔ ٚب ٚ ٜستبضٌبٖ ضٚضٗ ضٛز.
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ٕٞچٙیٗ آٖ ظٔیٗ ،غٛض ازضاوی زاضز یًٙی ٔب٘ٙس یه ٔٛرٛز ظ٘س ٜاست  ٚزضن زاضز
 ٚاضطالبتی و ٝاظ سٛی ذسای ٔتًبَ فبئؽ است ،لجٔ َٛیوٙس  ٚاِجت ٝظٔیٙی و ٝزض لیبٔت
نٟٛض ٔیوٙس ،ثبقٗ ٕٞیٗ ظٔیٗ ز٘یبست چ ٖٛظٔایٗ ز٘یاب ضاٟبز ٔایزٞاس  ٚضاىبیت
ٔیوٙس.
ٔسئّ ٝزیٍطی ؤ ٝكطح است ،تٛؾیح ایٗ آیٔ ٝجبضو ٝاست ؤ ٝیفطٔبیاس ظٔایٗ زض
لیبٔت زض لجؿ ٝذساست .رٙبة ٔالغسضا ثب ثیبٖ احتٕبِی ٘ ٝیمیٙی ایٗ ٔسائّ ٝضا ثطضسای
ٔی وٙٙس (چ ٖٛرعْ ث ٝایٗ ٔسبئُ وبض آسب٘ی ٘یست  ٚایطبٖ زض حس احتٕبَ ثیبٖ ٔیوٙٙس)
و ٝظٔیٗ اذطٚی ٕٞیٗ ظٔیٗ ز٘یٛی است ٔٙتٟب ثًس اظ ایٙى ٝایٗ ظٔیٗ ث ٝزست ذسٔ ٝای
زاز ٜضس ٜو ٝایٗٞب ٔالئىٝای ٔی ثبضٙس و ٝظٔیٗ ضا ثٝغٛض یه ٘فس ٛٔ ٚرٛز ٔاسضن
ٔی ٌطزا٘ٙس و ٝث ٝزضرٔ ٚ ٝطحّ ٝای ٔیضسس و ٝزست ذسای ساجحبٖ ا ٚضا لاجؽ وٙاس ٚ
اظ٘هط زضرٚ ٝرٛزیٔ ،تمطة اِی اهلل ٔیضٛز ٕٞبٍ٘ ٝ٘ٛو ٝزض آی ٝضطیف ٝفطٔٛز و ٝظٔیٗ زض
لیبٔت ٔمجٛؼ ذساست.
ٕٞچٙیٗ شوط ایٗ ٘ىت ٓٞ ٝؾطٚضی است و ٝظٔیٗ ٔحطط وبُٔ  ٚظٔیٗ ز٘یب ٘ابلع
است  ٚایٗ ٘مع ٘یع ٘سجی ٞست ٔ ٚجٙبی آٖ ،ایٗ است و٘ ٝمع ز٘یب ٛٔ ٚراٛزا ٚالاى
زض آٖ زض ٔمبْ لیبس ثب آذط ٛٔ ٚرٛزا اذطٚی ٞست؛ پس ٞطز ٚظٔایٗ اظ ساٙد ٚاحاس
ٞستٙس ِٚی ظٔیٗ آذط وبُٔتط است  ٚظٔیٗ ز٘یب و ٝزاضای قجیًت نّٕاب٘ی ٔ ٚطوات اظ
يٙبغط است٘ ،بلع ٞست( .ضیطاظی ،1387 ،د  ،3ظ )1304
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نتیجهگیری

ٔ .1الغسضا ٔسبِ ٝثًج ضا ثطاٍ٘یرتٗ ا٘سبٖ  ٚضٞب ضسٖ ا ٚاظ ٞیئب ثس٘ی ٔای زا٘اس.
ٍٙٞبٔی و ٝتًّمب ٘فس ٘سجت ث ٝثسٖ ثسیبض وٓ ضس ٘ ٚفس لٛی ضسٚ ،اضز لیبٔت وجطی
ٔیضٛز.
 .2اظ ٍ٘بٔ ٜالغسضا حطط ذالیك ثط حست ايٕابَ ّٔ ٚىاٞ ٝابی آٖٞاب ثا ٝاضاىبَ
ٔرتّفی است؛ اظآ٘زبو ٝتىطاض افًبَ ٔرتّف ثبيج حسٚث اذالق ّٔ ٚىاٞ ٝابی ٔتفابٚتی
ٔی ضٛزٞ ،ط غفت ّٔ ٚى ٝای و ٝزض ز٘یب ثط ا٘سبٖ غّج ٝوطز ٜثبضس ،زض آذط ثاب غاٛضتی
ٔتٙبست ثب ٕٞبٖ ٔحطٛض ٔی ضٛز .وبضٞبی اضمیب ثط حست ٕٞت وٛتبٞی و ٝزاض٘اس ،اظ ضاٜ
یبثی ث ٝيبِٓ ّٔى ٛلبغط است  ٚزض ثطظخ حیٛا٘ی ٔی ٔب٘س .اظآ٘زبوا ٝتػاٛضا آٖٞاب زض
اٞساظ حیٛا٘ی ٔٙحػط است ،زض آذط  ٓٞثٕٞ ٝبٖ غٛض حیٛا٘ی ٔحطٛض ٔیضا٘ٛس.ایٗ
حیٛاٖ ،اوٛٔ ٖٛٙرٛز است  ٚثب ٔطي ثسٖ يٙػطی ٌٛضتی اظ ثیٗ ٕ٘یضٚز.
 .3حیب ثس٘ی و ٝضٚظ لیبٔت ٔحطٛض ضس ٚ ٜحٛاة  ٚيمبة ٔی ثیٙسٔ ،خُ حیب ثسٖ
ز٘یبیی ٘یست و ٝاظ ذبضد ث ٝآٖ ٚاضز ضٛز ،ثّى ٝحیب آٖ ٔخُ حیب ٘فس شاتی است.
 .4غسضا ثب تإویس ثط حطط رسٕب٘ی ًٔتمس است ا٘سبٖ زض ز٘یب ٔیتٛا٘س ثا ٝفطضات ٝیاب
ضیكبٖ تجسیُ ضٛز؛ اٌط يّٓ  ٚتمٛا ثط ا ٚغبِت ضٛز ث ٝفطضت ٝتجسیُ ٔیضٛز  ٚاٌط غؿت ٚ
تٟبرٓ ث ٝزیٍطاٖ ثط ٚی غّج ٝوٙس ،ث ٝضیكب٘ی زض٘س ٜتجسیُ ذٛاٞس ضس .زض لیبٔت ٞطوس
ٔتٙبست ثب اذاللیبتی و ٝزض ز٘یب زاضتٔ ٝحطٛض ٔیضٛز.
 .5ا٘سبٖ ٞبی ضمی ث ٝحست ٕٞت لبغط ٘ ٚبظِی و ٝزاض٘سٕٞ ،اٛاض ٜزاضای تػاٛضا
ضٟٛا٘ی  ٚغؿجب٘ی ٞستٙس ،ثٙبثطایٗ ضٚظ لیبٔت ث ٝضىُ حیٛا٘بتی زض ٔیآیٙس و ٝضاٚ ٟٛ
غؿت زض آٖٞب غّج ٝزاضز.
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 .6زض زضٞ ٖٚط ا٘سبٖ ،حیٛاٖ ثطظذی ثب رٕیى ايؿب  ٚاضىبَ  ٚلاٛا  ٚحاٛاس ٚراٛز
زاضز .ایٗ حیٛاٖ ثطظذی یب حیٛاٖ ا٘سبٖ غفت ثٍٙٞ ٝبْ حیب ا٘سبٖ ٚرٛز زاضز  ٚثب ٔطي
ثسٖ اظ ثیٗ ٕ٘یضٚز  ٚث ٝحیب ذٛز ازأٔ ٝیزٞاس .ضٚظ لیبٔات ٞآ ثاب رسآ  ٚغاٛض
ٔتٙبست ذٛز ٔحطٛض ٔیضٛز  ٚحٛاة  ٚيمبة ٔی ثیٙس.
 .7اضؼ ٔحطط یب ظٔیٗ لیبٔت ،زض حمیمت ٕٞیٗ ظٔیٗ ز٘یبیی است و ٝزض آٖ تجسِی
ضخ زاز ٜاست  ٚحطط آٖ ث ٝغٛض اذطٚی ٔی ثبضس  ٚزیٍط غٛض ز٘یبیی  ٚرسٓ ٔابزی
٘ساضز.
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