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 چکیده

، گروهی از مفسّران. مهم و مطرح در بحث معاد استمسألۀ حشر حیوانات و جمادات یکی از مسائل 
دانند و گروهی دیگر معتقدند حشر آنها صرفاً براي کیفـر حشر موجودات مادون انسان را نابودي آنها می

در این بین علّامه طباطبائی از جمله اندیشمندانی است که در این عرصه قلم زده و بر اساس مشـرب . است
دهد که نتایج حاصل از پژوهش نشان می. استتحلیل حشر موجودات پرداخته تفسیري خویش به تبیین و

داري کـرده و معتقـد با تکیه بر آیات قـرآن دفـاع و جانـب، علّامه طباطبائی از حشر موجودات در قیامت
همۀ موجودات مادون انسان اعم از حیوانات و نباتات و جمادات حشر دارند و آیات قرآن بر حشر : است

و ایــن ، کنـدتصـریح مـی بـه سـوى خــدا و بازگشــت آنهـا وجـودات و مخلوقـات در روز قیامـتتمـام م
اشارات آیات قرآن  زیرا؛ سازدگونه و مرتبه شعور آنها را نیز روشن می، برانگیختگی افزون بر شعورمندي

آنهـا به اندازه گستره و تـوان وجـودي  بودن موجودات مکلّفنیز شعورمندي و حاکی از دالیل قرآنی و 
گردآمـدن آنهـا در روز دهنـد ومندند حساب پـس مـیکه به اندازه درك و شعوري که از آن بهره. است

سبب  به، شناسی قرآنزیرا در هستی؛ باشدمیعملشان  هبراي رسیدگی به پروندنه براي نابودي بلکه  قیامت
حضور ، باید در قیامت و رستاخیزآنها ، شودمی بارکه  هستی به هر گونه و اندازه تکلیفی که بر موجودات

  .باشندگو پاسخیافته و 

  .علّامه طباطبائی. جمادات. حیوانات. حشر. قرآن: هاواژهکلید

                                                   
* sh.hosseini@birjand.ac.ir: نویسندة مسئول 
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  مقدمه. 1
زمینه را براي بهشـت و جـنهم و سـایر موضـوعات  ی کهیکی از موضوعات بسیار مهم

و در  -یکـی از امـور مـبهمبـین  است و در اینحشر وضوع م، سازدجهان دیگر فراهم می
ولـی ، سـازدرا به خود مشـغول مـی يو متفکراندیشمند  انسانهر که ذهن  -عین حال مهم

چـرا کـه ؛ و جمـادات اسـتحشر حیوانـات کمتر مورد توجه مفسران قرار گرفته موضوع 
چون حقیقت حشر را به حسابرسی اعمال و دریافت پاداش و کیفـر اخـروي ، اکثر مفسران
از این روي کاوش و تأمل در خـور تـوجهی در آیـات نکـرده و از حشـر ؛ اندتفسیر کرده

این مقالـه در نظـر ، به همین منظور. اندموجودات دیگر مادون انسان سخنی به میان نیاورده
و اسـتفاده از آراي علّامـه طباطبـائی در ، قـرآن کـریم، دارد با استفاده از کالم وحی الهـی

-اي و نـرمتحلیلی با رویکـرد اسـتفاده از منـابع کتابخانـه -فیبا روش توصی، تفسیر المیزان
هـاي زیـر به پرسـش، بر آراي علّامه طباطبائیتکیه و تحلیل آنها با  بررسی آیاتبا افزاري 

  :پاسخ دهد
شـامل هـا عـالوه بـر آن یـا؟ اختصاص بـه انسـان و جـن و مالئکـه داردحشر آیا . الف

هـاى دیگـر و پدیـده، آسمان و زمین، گیاه و جمادمانند حیوان و ، مادون انسانموجودات 
  ؟در این زمینه چیستقرآن دیدگاه . 2ب؟ شودنیز مى
  ؟از دیدگاه علّامه طباطبائی حشر موجودات مادون انسان ممکن است. ج

: اسـت از قبیـلهـایی صـورت پذیرفتـههـا و کوشـشاین موضوع اگر چه تالش دربارة
نامـه نویسـنده موجودات در قرآن و روایـات کـه در ایـن پایـاناي با عنوان شعور نامهپایان

مراتب و آثار اعتقادي آن را در آخرت مورد توجه و ، حقیقت؛ حشر و گواهی موجودات
اي با عنوان حشر موجودات از منظر مال صـدرا مقاله)، 1388، عظیمی( استدقت قرار داده

 اسـتمورد تحلیل و بررسی قرار داده که نویسنده دیدگاه فلسفی مالصدرا را در این زمینه
مقالۀ دیگري با عنوان حشر حیوانات از منظـر عقـل و نقـل )، 1392، واسعی و مرادي زاده(

 اسـتکه نویسنده مبانی عقلـی و نقلـی حشـر حیوانـات را مـورد توجـه و دقـت قـرار داده
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  ).1394، کریمی(
اطبـائی را دربـارة حشـر دیـدگاه علّامـه طب، هـاي ارزشـمندلکن هیچ یک از این تالش

هـاي سـایر و به هم پیوسته همراه با دیدگاه موجودات مادون انسان در یک مجموعۀ کامل
ایـن پـژوهش از ایـن جهـت داراي ، براین اساس. اندمفسران مورد توجه و دقت قرار نداده

  .باشدنوآوري می

  شناسیمفهوم. 2
هـا بیـرون آوردن کـه یکـی از آن در لغت به معانی گوناگون به کار رفتـه» حشر« ةواژ

ها از آنجـا بـه سـوي جنـگ و نظیـر آن گروه و جماعت از جایگاهشان و روانه کردن آن
و ، و به جمـع کـردن) 652: 1: 1374، شرتونی خوري؛ 237: 1416، راغب اصفهانی( است

و روز ) 66: 2: 140، ابـن فـارس( نیـز حشـر گوینـد، نیز جمع و گردآوري همراه با رانـدن
  ).190، 4ج: 1414، ابن منظور؛ همان( حشر به معناي روز بعث و معاد است

؛ 405: 1405، حلـی سـیوري( در اصطالح قرآنی و کالمی به معناي روز قیامت» حشر«
و گــردآوري آنــان در روز قیامــت بــراي ، بعــث و معــاد) 270: 4: 1379: مکــارم شــیرازي

و به اشتراك لفظی بر معـاد جسـمانی و روحـانی هـردو  ها استو مرادف با آنحسابرسی 
: 1996، تهـانوي؛ 673، 10ج: 1372، طبرسی؛ 707، 4ج: 1407، زمخشري( شوداطالق می

  ).102، 3ج: 1420، آلوسی؛ 675: 1

  حشرحیوانات در قرآن. 3
  :انددو دسته از آیات در خور توجه و دقت، دربارة حشر حیوانات و چگونگی آن
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  مندي جهان طبیعتدفآیات ه) الف

منـد معرفـی هدف، در قرآن آیاتی وجود دارد که جهان طبیعت را با تمام موجوداتش
أَوَلَمْ ﴿آیات، داندکند و غایت آنها را انتقال به جهان آخرت و تجربه زندگی پایدار میمی

مًّىیوَالْأَرْضَ وَمَـا بَ السَّمَاوَاتِ اللَّهُ خَلَقَ مَاأَنْفُسِهِمْ  یرُوا فِکتَفَی  ﴾نَهُمَـا إِلَّـا بِـالْحَقِّ وَأَجَـلٍ مُسـَ
هـا و زمـین و آنچـه را میـان آن آسمان، آیا آنان با خود نیندیشیدند که خداوند) «8الروم/(

مَاوَاتِ وَالْـأَرْضَ وَ﴿و » استدو است جز بحق و براي زمان معیّنی نیافریده مَـا  مَا خَلَقْنَا السـَّ
ما آسمانها و زمـین و آنچـه را بـین آنهاسـت ) 3االحقاف/( ﴾ا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمًّىنَهُمَیبَ

وَمَـا ﴿و » ایمو جـز در وقـت معـیّن نیافریـده) و براي حکمت و مصلحت خلق( جز به حق
مَاءَ وَالْـأَرْضَ وَمَـا بَ را میـان  مـا آسـمان و زمـین و آنچـه) 27ص/ ( ﴾نَهُمَـا بَاطِلًـایخَلَقْنَا السـَّ

  .به این حقیقت اشاره دارند» آنهاست بیهوده نیافریدیم
در » نَهُمَـایالسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَـا بَ« عنوان: گویدعلّامه طباطبائی در ذیل این آیات می

چراکه این آیات مجموع جهان طبیعت را ؛ تعبیر دیگري از جهان طبیعت است، این آیات
شمرده و بیانگر ایـن نکتـه هسـتند کـه افـزون بـر اینکـه هـر یـک از پذیر مند و پایانغایت

مجمـوع جهـان ، پـذیردمند است و وجودش در زمانی خـاص پایـان مـیموجودات غایت
دانند وآن غایت انتقال موجودات به جهان آخـرت پذیر میمند و پایانطبیعت را نیز غایت

نـا کـه آفـرینش و بـر چیـدن بـه ایـن مع؛ و تجربه کردن زندگی پایـدار و همیشـگی اسـت
، دانیجاو یزندگ همان، یمسمّ اجل، پذیرداي پایان میموجودات دائمی نیست و در نقطه

در و فسـاد  یو تبـاه يو نـابود یستین هکاست  یتامّ و تمامو، زیآمو سعادت روزمندانهیپو 
  ).186: 18ج ؛ 196: 17ج؛ 158-157: 16ج: 1393، طباطبائی( باشدمی ندارد آن راه

  .آیات حشر حیوانات در قیامت) ب

  :به دو دسته قابل تقسیم هستند آیات ناظر به حشر حیوانات در قیامت
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  هاآیات همانندي حیوانات با انسان. 1
 یمَـا مِـنْ دَابَّـۀٍ فِـ وَ﴿آیـۀ ، ترین آیات بیانگر حشـر حیوانـات در قیامـتیکی از صریح

رَبِّهِـمْ إِلَـى  ءٍ ثُـمَّیتَابِ مِـنْ شـَ کالْ یمَافَرَّطْنَا فِمْ کهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُیجَنَاحَرُ بِیطِیالْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ 
ه با دو بال خود پـرواز کاى چ پرندهین و هیاى در زمچ جنبندهیو ه) 38االنعام/( ﴾حْشَرُونَی

ا لـوح یـقرآن ( تابکن یما در ا. ندیشما ى چونیهاه آنها هم امّتکنیست مگر این، ندکمى
-مـی» نـدیآم سپس همه نزد پروردگارشان گـرد مىیردکز را فروگذار نیچ چیه) محفوظ

 نیـظـاهر ااست و میان آمده ها سخن بهکه در این آیه از همانندي حیوانات با انسان، باشد
و  هـودهیو ب عبث در خلقت هکهستند  انسان همچون یهائآنها امّت چون هکرساند یم هیآ

 یتیمقصـود و نهـا یتیز غـایـآنها ن نشیدر آفر پس؛ شوندیمحشور م نیبنابرا. ستندین باطل
بیشـتر ، بـراین اسـاس. پروردگارشـان يبسـو آنهاست بازگشت تیغا و آن؛ است مطلوب

و یا دست کم یکی از معـانی ، دانندمفسران این آیه را دال بر حشر حیوانات در قیامت می
؛ 461: 4ج، 1372، طبرسـی؛ 21: 2ج. 1407، زمخشري( اندحشر حیوانات بر شمردهآیه را 

ــر؛ 121: 2ج. 1412، بیضــاوي؛ 523: 12ج. 1420، فخــر رازي ــن کثی -228: 3ج. 1419، اب
ــا، مراغــی؛ 227 ــی ت ــه ) 138: 12ج. 1420، آلوســی؛ 119: 7ج. ب ــاوت البت ــه تف ــا توجــه ب ب

؛ توان این همسانی را در تمام جهات جستجو کردنمی، ساختاري و رفتاري حیوان و انسان
ارائـه را هـاى متفـاوتى مفسـران دیـدگاه؟ اینکه این همانندى در چیسـت درباره، از این رو

زندگی اجتماعی و توالـد و ، تسبیح و ذکر پروردگار، نیازمندي به خدا: از جمله، اندکرده
  .در قیامت و پاداش و کیفر حشر، تقدیر رزق و عمر و اجل و سعادت و شقاوت، تناسل

همـان حشـر در قیامـت ، ها به انساناز بارزترین موارد تشابه آنکه توان گفت میولی 
از ایـن . انداست و بسیاري از مفسران نیز بدان تصریح کردهآمده یه نیزاست که در پایان آ

ه سوي خـدا این خواهد بود که حیوانات بعد از مرگشان ب ،»إلی ربّهم یحشرون« رو معناي
گونه که بندگان خدا در قیامـت بـه سـوي پروردگارشـان محشـور همان. شوندمحشور می

گیرند و آنهایی که سـتمی پاداش خود را می، آنهایی که سزاوار پاداشی هستند، گردندمی
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-343: 3ج. 1371، میبـدي؛ 129: 4ج. تـابـی، طوسـی. (بیننـدانتقام می، اندبه دیگري کرده
: 4ج. 1420، ابوحیـان؛ 525-524: 4ج. 1420، فخر رازي؛ 21: 2ج، 1407، زمخشري؛ 344
ــی؛ 501-502 ــی، مراغ ــاب ــالبی؛ 119: 7ج. ت ــعود؛ 462: 2ج. 1418. ثع : 3ج. 1983، ابوالس
131.(  

به مالك حشر حیوانات دسـت  یمتا بتوان؟ چیستدر باید دید مالك حشر انسان لکن 
ور و فطرت است که به کمک دعوت انبیاء ترین مالك حشر انسان داشتن شعاصلی. یابیم

پرسـش اساسـی ، بـراین اسـاس. کندسوي انسان باز می راه مشروعی از اعتقاد و عمل را به
ــا ؟ ایــن اســت کــه آیــا ایــن مــالك در حیوانــات نیــز وجــود دارد و اگــر وجــود دارد آی

بایـد کند یا عالوه بر آن برخورداري موجودي از درك و شعور براي حشر آن کفایت می
اي از دانشمندان مالك حشـر را تکلیـف و عده؟ مکلف و مسئول نیز باشد تا محشور شود

تکلیف و ، آورنددانند و چون حیوانات را دور از فهم و آگاهی به حساب میمسئولیت می
، طالقـانی؛ 255: 15 ج. 1420، آلوسـی ر.ك؛( کننـدها را نیز انکار میمسئولیت داشتن آن

  .)173: 3 ج. 1362
، موجـودات فهـم بـراي همـه ،.برخی دیگر از دانشمندان با توجـه بـه آیـات، در مقابل

، شـیرازيصـدرالدین ( نماینـددرك و شعور اثبات کرده و دلیل عقلی نیز بـرآن اقامـه مـی
، ایــن دســته) 111: 1ب. 1383، ســبحانی؛ 151: 13 ج. 1374، طباطبــائی؛ 117: 6 ج. 1981

درك و شعور و داشتن زندگی شعوري را براي حشـر آن  ،مندي یک موجود از فهم بهره
  ).73: 7 ج. 1393، طباطبائی ر.ك؛( دانندآن را مالك حشر می، کافی دانسته و در واقع

بـه وجـه تشـابه و » امّـه« و» طـائر« و» دابّـه« علّامه طباطبائی پس از تبیین معناي واژگـان
-چنین استفاده مـی» حْشَرُونَیرَبِّهِمْ إِلَى  ثُمَّ« ها پرداخته و از عبارتبا انسان تماثل حیوانات

شباهت در بازگشت به سوي خدا نیز ، کند که مراد از شباهت افزون بر شباهت در زندگی
، در حیـوان نیـز وجـود دارد و آن، هست و همان چیزي که در انسانف مالك حشر است

، سـعادت و بـدبختی نوعی از زندگی ارادي و شعورمندانه است که به وي راهی به سـوي
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و در ادامه به بیان مصادیق شعور و عقاید حیوانات پرداخته که آنها نیز مانند ؛ دهدنشان می
بر معاد  سورة انعام 38استنباط علّامه از آیه . انسان به دنبال جلب منفعت و دفع ضرر هستند

  :و حشر حیوانات بر نکات ذیل استوار است
رُونَیرَبِّهِـمْ إِلَـى  ثُـمَّ« و» مْکإِلَّـا أُمَـمٌ أَمْثَـالُ« ملـهیعنـی ج، میان صدر و ذیل آیه. 1 » حْشـَ

-به این معنی که علت حشر حیوانات این است که آنـان امـت. ارتباط معنایی بر قرار است
-حشر حیوانات نتیجه مماثلـت حیوانـات بـا انسـان، به بیان دیگر. هایندهایی همچون انسان

؛ میان حیوانات با انسان در همان مالك و منشاء حشـر اسـتبنابراین وجه مماثلت . هاست
 ر.ك؛( خـوردپیونـد معنـایی صـدر و ذیـل آیـه بـه هـم مـی، چرا که در غیر این صـورت

  ).73: 7ج. 1393، طباطبائی
، زمـان و مکـان، دیـن، گویند که در شیئ واحدي ماننـد هـدفامت به جماعتی می. 2

  ).73: 7ج. 1393، طباطبائی؛ 86. 1416، انیراغب اصفه ر.ك؛( اجتماع و اشتراك دارند
. زنـدگی مبتنـی بـر نـوعی آگـاهی و اختیـار اسـت، ها در قیامـتمالك حشر انسان. 3

همـان زنـدگی ، نشانگر این مطلب است کـه مـالك حشـر» مْکإِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُ« بنابراین جملۀ
حیوانات نیز محقـق اسـت که این نوع از زندگی در ، مبتنی بر نوعی آگاهی و اختیار است

  ).همان( کندحشر حیوانات را در قیامت موجه می، و همین امر
آیات قرآن و شواهد تجربی گویاي این نکته است کـه زنـدگی حیوانـات همچـون . 4

و آنها نیز مانند انسان به دنبال جلب ، وتصدیقات عملی است، ها مبتنی بر عقایدبیشتر انسان
مانند مورچه و موریانه ، چرا که در زندگی بسیاري از حیوانات؛ منفعت و دفع ضرر هستند

هـاي آوري کـه انسـانهاي دقیق و شـگفتبرنامه، هاي قوانین اجتماعینشانه، و زنبورعسل
شناسان به آثار عجیبی از زندگی آنهـا نمایان است که زیست، متمدن از آنها بر خوردارند

ۀ مِـنْ دَا بُـثُّیمْ وَمَا کخَلْقِ یوَفِ﴿مانند آیهاز این رو قرآن در آیاتی ؛ انددست یافته اتٌ یـآبـَّ
نـده کپرا) درهسـتى( هکـها دهننش شما و آنچه از جنبیدر آفر و) 4الجاثیه/( ﴾وقِنُونَیلِقَوْمٍ 
را بـه تفکـر و تامـل در ها انسـان». است) ازقدرت الهى( ىیهانشانه، نیقیبراى اهل ، نموده
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-74: همـان( اندوزي از زندگی آنـان فراخوانـده اسـتخلقت و زندگی حیوانات و دانش
75.(  

هـاي روحـی ماننـد افراد یک نـوع از حیوانـات در ویژگـی، هاي تجربیبنابرکاوش. 5
ها اسبی از اسب دیگر در میان اسب، براي نمونه. مهربانی و خشونت متفاوتند، بغض، حب

آنان به حسن و قبح و عدل و ظلـم ها در باور این تفاوت. تر استتر و رامنجیب، ترمهربان
، ها در باورشان به حسن و قبحهاي اخالقی انسانهمچنان که تفاوت؛ در اعمال مؤثر است

  ).80: همان( گذار استو عدل و ظلم در اعمال تأثیر
گردد و آن انعام نیکو کـار و انتقـام از ظـالم مرجع همۀ این آیات به دو کلمه بر می. 6

بَنَّ﴿و آیـۀ ) 22السـجده/ ( ﴾نَ مُنْتَقِمُونَیا مِنَ الْمُجْرِمِنَّاِ﴿یۀ است همچنان که در آ  فَلَـا تَحْسـَ
مَاوَاتُ رَ الْـأَرْضِ وَالسـَّ یرْضُ غَأَلُ الْدَّوْمَ تُبَدی* انْتِقَامٍ ذُو زٌیعَزِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ

یعنـی انعـام و ، همـین دو چیـز را ذکـر کـرده) 47-48ابراهیم/ ( ﴾الْقَهَّارِ الْوَاحِدِ لِلَّهِ وَ بَرَزُوا
انتقام را جزاي دو وصف احسان و ظلم دانسته و چون این دو وصف در بین حیوانـات نیـز 

 از این رو به دلیل این آیات باید بگوییم که حیوانات نیز معـاد و حشـر دارنـد، وجود دارد
  ).76: همان(

: سورة انعام را بر حشر حیوانات انکار کرده و معتقدند 38لت آیۀ برخی از مفسران دال
مَـاتَ فَقَـدْ مَـن : «اسـتث آمـدهیه در حـدکـچنان؛ مرگ آنهاست، مراد از حشر حیوانات

. 1412، دیلمـی ر.ك؛» (شـودامتش بـر پـا مىیـق. دیریه بمک. دام از شماکهر : امَتُهُیقَامَتْ قِ
فـى یلکو ت. ف و مخالفـت بـا آن اسـتیـلکپـس از ت، ه حساب و مجازاتکچرا)؛ 18: 1ج

ه جنبنـدگان و پرنـدگان عقـل ندارنـد کحال آن. ه داراى عقل باشدکسى کست مگر بر ین
ــابرا ــدیلکت، نیبن ــه منظــور حســاب و بازپرســى محشــور یح، جــهیدر نت. فــى ندارن ــات ب وان

و . رنـدیقـرار گ ق اولى مورد بازپرسىیان به طرکودکد یبا، ن باشدیرا اگر چنیز؛ شوندنمى
خداوند قصاص بعضى را : حَتَّى لِلْجَمَّاءِ مِنَ الْقَرْنَاءِ. بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ لْخَلْقِلِ صُّقْتَی« ثیحد

حتى قصاص حیوانى که شاخ نداشته و دیگرى بى جهـت بـه او شـاخ . از بعضى مى گیرد
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ه از عـدل یـناک). 365: 14ج. 1421، ابـن حنبـل ر.ك؛» (زده است را از او خواهد گرفـت
. ندکه آن را شمارش مىکنیمگر ا، ماندزى از نظر او پنهان نمىیه چکنیخداوند است و ا

ق اولى ذبح یبه طر، برد مجازات شودشاخ هجوم مىوان بىیه به حکوان شاخدارى یاگر ح
در وان را یـح، امتیخداوند در ق: دیگوه مىکسى کامّا . د حرام باشدیوان هم براى ما بایح

ه درباره کدهد زى را به خدا نسبت مىیچ، دهدند پاداش مىکه تحمل مىکى یبرابر دردها
  ).94: 9ج. 1419، فضل اهللا؛ 186: 3ج. 1424، مغنیه ر.ك؛( آن آگاهى ندارد

-ها مـیبا اشاره به برخی از وجوه همانندي حیوانات با انسان در پاسخ، علّامه طباطبائی
از ، بـراین اسـاس. هاي جسمانی و زیستی اسـتحوزة شباهت وجه شباهت فراتر از: گوید

ایـن سـنت و شـیوة : گویـدکنـد و در توضـیح آن مـیاین شعور به فطرت انسانی تعبیر می
  :نمود خالصه کلمه دو در توانمی است را نهفته انسانی هر عملی که در جان

  کردن دعوت استقامت و عدل به. 1
لذا علّامه بـا بیـان ایـن حقیقـت در پـی آن ، داشتن حذر بر حق از انحراف و ظلم از. 2

حیـوان از ، است تا براي حیوانات نیز نوعی از شعور باطنی را ثابت کند کـه بـر اسـاس آن
رفتارهـاي ، دلیل علّامه هـم بـر ایـن مطلـب. روي آگاهی و اختیار کارهایش را انجام دهد

هـا نیازهـاي خـود را نسـاندارد که حیوانات همچون امی وي بیان. مختلف حیوانات است
داشـتن چنـین . کننـدریـزي و تـالش مـیکنند و براي بر طرف کردن آنها برنامهمی درك

شک از وجود شعور و عقایدي درونی حکایـت درکی و تشخیص شیوه رفع این نیازها بی
نشـانۀ . نمایـدکند که حیوان بر اساس آنها اقدام به جلب منفعت و دفع ضرر از خود میمی

بـراي مثـال برخـی از حیوانـات کارهـاي ؛ این شعور رفتارهاي ویژة حیوانات اسـت وجود
دهند کـه انسـان تولید مثل و مانند آن را انجام می، دفاع، هاي تغذیهآوري در شیوهشگفت

این همه نشان . استاست یا هنوز به آنها آگاهی پیدا نکردهها به آن دست یافتهپس از قرن
همچنین تفاوت افراد یک نوع از حیوانات در . در حیوانات دارداز وجود قدرت تشخیص 
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هاي اخالقی و رفتاري نشـان دهنـدة میـزان برخـورداري متفـاوت آنهـا از شـعور و ویژگی
ترند و عطوفت به همین دلیل برخی از حیوانات آرام؛ آگاهی نسبت به عدالت و ظلم است

و از ایـن قبیـل ، خـی چنـین نیسـتندترنـد و بربرخـی صـمیمی، بیشتري دارند و برخی کمتر
در واقـع از دیـدگاه علّامـه همـه ایـن . اسـتها که در افراد یک نـوع قابـل مشـاهدهتفاوت
. گـرددهاي ذاتی آنها از عدالت و ظلم باز میها به میزان پایبندي حیوانات به داشتهتفاوت

ختیـار خـود یعنـی حیوانـات بـا ا؛ هـا هـم اختیـاري اسـتجالب توجه است که این تفاوت
، طباطبـائی ر.ك؛( دهنـدپایبندي بیشتر یا کمتري نسبت بـه ایـن اصـول از خـود بـروز مـی

  ).83: 7ج. 1393

  آیۀ حشر وحوش. 2
وَإِذَا الْوُحُـوشُ ﴿آیـۀ، تـوان از آن حشـر حیوانـات را اسـتنباط کـردآیۀ دیگري که می

است کـه ، »ندیگرد هم آخته و یبرانگ، وانات وحشىیه حکو آنگاه ) 5التکویر/( ﴾حُشِرَتْ
حتی اگر حشر را به معنـاي حسابرسـی و پـاداش اعمـال هـم . بر حشر وحوش داللت دارد

ایـن آیـه را ، از جملـه علّامـه طباطبـائی، از نگـاه گروهـی از مفسـران، براین اساس، بدانیم
-گویاي حشر حیوانات به منظور حسابرسی اعمال و دریافت کیفـر و پـاداش اخـروي مـی

. 1412، بیضـاوي؛ 526: 12ج. 1420. فخـر رازي؛ 673: 10ج. 1372، طبرسی ك؛ر.( دانند
  ).214: 20ج. 1393، طباطبائی؛ 289: 5ج

ایـن آیـه : اوالً: برخی از مفسران داللت آیه را بر حشر حیوانات انکار کرده و معتقدند
صدد بیان یکـی آیه در ، بنابراین. در کنار آیاتی قرار گرفته که بیانگر اشراط الساعه هستند

مراد آیه ، بنابراین؛ نه حشر حیوانات در روز قیامت، از حوادث پیش از برپایی قیامت است
حیوانات وحشی را از مناطق مختلف کرة زمـین در ، این است که خداوند درآستانه قیامت

 ر.ك؛( رسـاننداما آنان در اثر وحشت آن روز آسیبی به یکدیگر می؛ کندمحلی جمع می
: 3ج. 1420، ابـن عاشـور؛ 555: 15ج. 1420، آلوسـی؛ 3420: 10ج. 1419، حـاتم ابن ابـی
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  ).90: 24ج. 1419، فضل اهللا؛ 524: 7ج. 1424، مغنیه؛ 126
گیرد و حسابرسـی اعمـال مترتـب بـر حشر به منظور حسابرسی اعمال صورت می: ثانیاً

عوري خاص و اختیار الزام به تکالیف دینی نیز مترتب بر ش. تشریع دین والزامات آن است
، اندبهرهو روشن است که حیوانات از شعور انسانی و اختیار در اعمال بی، در اعمال است

بلکه در اثر نیروي غریزه و بـدون ، تروّي و انتخاب، حیوانات اعمالشان را نه از روي تفکر
اي و همین چالش سبب شده عده). 139: 4ج. 1420، آلوسی ر.ك؛( دهنداختیار انجام می

 اش به مـرگ تفسـیر کننـددر آیات حشر را بر خالف معناي لغوي، واژه حشر، از مفسران
ــی ر.ك؛( ــه؛ 255: 15ج. 1420، آلوس ــل اهللا؛ 524: 7ج؛ 186: 3ج، مغنی : 24ج. 1419، فض

90.(  
ایـن نیسـت  الزمه انتقام از حیوانـات در روز قیامـت: گویدمی علّامه طباطبائی در پاسخ

همۀ آن مـدارج کمـال ، زبانیبا انسان مساوي و در عین بی، عور و ارادهکه حیوانات در ش
بـراي اینکـه صـرف ؛ آنها نیز سـیر کننـد، کندرا که انسان در نفسانیات و روحیات سیر می

مستلزم شرکت و تساویشـان ، شریک بودن آنها با انسان در مسأله مؤاخذه و حساب و اجر
. ن انسان نیز در جمیع جهات با هـم برابـر نیسـتندچرا که افراد همی؛ در جمیع جهات نیست

دهند تا چه رسـد رشید و ضعیف و مستضعف به یک جور حساب پس نمی، عاقل و سفیه
  :پاسخ تفصیلی علّامه از اشکاالت مذکور بر نکات ذیل استوار است. به حیوان و انسان

ها نیست و در انسانهمسان با شعور و اختیار ، این مطلب که شعور و اختیار حیوانات. 1
سـخنی سـنجیده . اندمعاف، ها در قیامتنتیجه از تکالیف انسانی در دنیا و حسابرسی انسان

اما دلیل عقلی یا نقلی در دست نداریم کـه ثابـت کنـد حیوانـات از هـر ؛ و پذیرفتنی است
ن بـا بلکه واکاوي اعمال اختیـاري انسـان و مقایسـۀ آ؛ اندبهرهسطحی از شعور و اختیار بی

-نشانگر این مسأله است که حیوانات نیز از سطحی از شعور و اختیار بهـره، رفتار حیوانات
مندند و همین امر موجب شده کـه در دنیـا مکلـف بـه تکـالیف خـاص خـود باشـند و در 

  ).77: 7ج. 1393، طباطبائی ر.ك؛( حسابرسی شوند، قیامت نیز بر همان اساس
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افعـالی کـه منفعـت آنهـا روشـن و ، دستۀ نخست: انداعمال اختیاري انسان دو دسته. 2
گونـه انسـان ایـن. سنجی نیستدرنگ و مصلحت، بدیهی است و تصدیق آن نیازمند تأمّل

افعـالی اسـت ، دسته دوم. دهدامور را به صرف تصورشان و بدون درنگ و تامل انجام می
ف تصـور و علـم بـه صر، گونه موارددر این. ها بدیهی و روشن نیستداري آنکه منفعت

داري بـرایش زیـرا یقـین بـه منفعـت؛ دهـداراده انجامش را در نفس صورت نمی، آن فعل
سنجی به انجام یا تـرك در نتیجه انسان پس از تفکرّ و تأمل و مصلحت؛ استحاصل نشده

مـی بنابراین تنها بخشی از اعمال انسان پس از تأمّل و درنگ انجام. کندآن عمل اقدام می
  ).81-79: 7ج. 1393، طباطبائی ر.ك؛( شود

، بلکه متأثر از دو عامل عقـل و صـفات درونـی؛ ها نیز همسان نیستاختیار در انسان. 3
. قناعـت و حـرص و تنبلـی و نشـاط اسـت، پرستیعفت و شهوت، مانند شجاعت و بزدلی

هـاي انسان اما؛ کنندهاي عاقل انجام فعل بر ترکش را بدون مرجح معتبر انتخاب نمیانسان
ران هنگـامی کـه بـا لـذتی انسـان شـهوت. کنندترین مرحجات اقدام میکم عقل با سست

رغبت اما انسان پاکدامن نسبت به آن بی؛ بینداختیار میشود خود را مضطر و بیمواجه می
هاي اما انسان؛ ترند و رفتار سنجیده دارندقدمهاي شجاع در برابر دشمنان ثابتانسان. است

همـین اخـتالف ژرف در . یابنداالختیار میترسو خود را در ورود به میدان کارزار مسلوب
-ها باعث شده تعالیم و احکام دینی بنا بر اختیارمندي متوسطین از انسانمیزان اختیار انسان

: همـان( شود که آنها اختیـاري بشـمارندها وضع شود و افعالی در دین اختیاري شمرده می
80.(  

اگر چه اختیار آنهـا فروتـر از سـطح اختیـار اکثـر ؛ انات داراي ویژگی اختیارندحیو. 4
هاي تردید و تأمل در انجام یـا گواه این مدعا این است که در حیوانات نشانه. هاستانسان

نشانگر این است کـه در نفـوس آنـان ، همین تردید در انجام فعل. شودترك فعل دیده می
وجـود ، عملی حکم کند وجود دارد و مالك حشر در قیامـت اي که به انجام یا تركقوه

، بنا براین ممکن است خداونـد بـراي حیوانـات. همین قوة نفسانی در انسان و حیوان است
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تکالیفی متناسب با سطح شعور و اختیار آنان مقرر کرده و ایـن تکـالیف را بـر پایـۀ سـطح 
هـا در قیامت بنابر همین تکالیف آنشعور و اختیار عموم متوسط از حیوانات نهاده باشد و 

و نیز ممکن اسـت خداونـد تکـالیف دینـی بـراي ؛ را حسابرسی کند و کیفر و پاداش دهد
حیوانـات ، اما به دلیل نعمت اختیاري که به آنان ارزانی داشـته؛ حیوانات مقرر نکرده باشد

حیوانـات ملتـزم بـه  ،دانیم به اموري ملتزم کرده باشد و در قیامـتاي که ما نمیرا به گونه
با روشن شدن این مطلـب ). 81: همان( این امور را پاداش دهد و متخلفین را مجازات کند

روشـن ، مندنـدوجودي و ظرفیت خود بهره ۀحیوانات از علم و آگاهی متناسب با مرتبکه 
. خواهدمی را خود متناسب شعور و ادراك، مرحله دارد و هر مراحلى شود که تکلیفمی

 کـه اسـت اىگونـه بـه شـده گرفتـه نظـر در مکلف انسان یک براى اسالم در که تکالیفى
 حیوانـات مسـلماً و نیست ممکن درك و عقل از عالى سطح یک داشتن بدونها آن انجام

هـا ناسب بـا آن تکـالیف در آنمت درك و عقل یعنى؛ آن شرط زیرا؛ نیستند آن به مکلّف
شود کـه مختصـرى ها تصور میآنة ترى از تکلیف دربارپایینتر و ساده اما مرحله. نیست

  .توان آن را در مورد حیوانات انکار کردفهم و شعور براى آن کافى است و نمى

  حشر جمادات در قرآن. 3
آیـات نـاظر بـه . از حشر جمادات هم سخن گفته اسـت، قرآن افزون بر حشر حیوانات

  :باشندحشر جمادات به دو دسته قابل تقسیم می
  .مندي جهان طبیعتآیات غایت) الف

مَـا ﴿آیـات . دانـدمند مـیدر قرآن آیاتی وجود دارد که مجموع عالم طبیعت را غایت
مًّنَهُمَـا إِلَّــیمَاوَاتِ وَالْـأَرْضَ وَمَــا بَ الســَّ خَلَـقَ اهللاُ خداونــد ) «8الــروم/( ﴾یًا بِـالْحَقِّ وَأَجَــلٍ مُسـَ

ن یبنـدى معـجـز بـر اسـاس حـقّ و زمان. ان آن دو استیه مکن و آنچه را یها و زمآسمان
مًّلَّــنَهُمَـا إِیمَاوَاتِ وَالْــأَرْضَ وَمَـا بَمَــا خَلَقْنَـا السـَّ ﴿و » ده اسـتیـافرین  ﴾یًا بِـالْحَقِّ وَأَجَـلٍ مُســَ
و بـراي حکمـت و ( ها و زمین و آنچه را بین آنهاست جز به حـقما آسمان) «3االحقاف/(
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نَهُمَـا یمَاءَ وَالْـأَرْضَ وَمَـا بَوَمَا خَلَقْنَا السَّ﴿و » ایمقت معیّن نیافریدهو جز در و) مصلحت خلق
و مـا آسـمان و زمـین و هـر چـه را بـین آنهاسـت بازیچـه و باطـل خلــق ) 27ص/( ﴾بَـاطِالً
 ﴾ا بِـالْحَقِّلـَّخَلَقْنَاهُمَـا إِمَـا *نَینَهُمَـا لَاعِبِیمَاوَاتِ وَالْـأَرْضَ وَمَـا بَوَمَا خَلَقْنَا السَّ﴿و » ایمنکرده

. ها و زمین و آنچه را بین آنهاست به بازیچـه خلـق نکـردیمو ما آسمان) «39-38الدخان/(
؛ به این حقیقت اشاره دارنـد». نیافریدیم) و از روي حکمت و مصلحت( آنها را جز به حق

تعبیـر دیگـري از جهـان طبیعـت ، آیاتدر این » نَهُمَایمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَالسَّ« زیرا عنوان
پـذیر شـمرده و بیـانگر مند و پایـانچراکه این آیات مجموع جهان طبیعت را غایت؛ است

منـد اسـت و وجـودش در این نکته هستند که افزون بر اینکه هر یک از موجودات غایـت
؛ داننـدیپـذیر مـمند و پایانمجموع جهان طبیعت را نیز غایت. پذیردمی زمانی خاص پایان

و . پـذیرداي پایان میچیدن موجودات دائمی نیست و در نقطهبه این معنا که آفرینش و بر
 هکـاست  یتامّ و تمامو، زیآمو سعادت روزمندانهیپو ، دانیجاو یزندگ همان، یمسمّ اجل

: 16ج. 1393، طباطبـائی ر.ك؛. (باشدمی ندارد در آن راهو فساد  یو تباه يو نابود یستین
  ).186: 18ج ؛ 196: 17ج؛ 157-158

برخی از مفسران بر این باورند که یادکرد غایت مندي و پایـان پـذیري جهـان طبیعـت 
که صـرفاً مقدمـه . نه به منظور اثبات ضرورت معاد و رستاخیز جهان طبیعت. در این آیات

  ).53: 7ج. 1983 .ابوالسعود؛ 24: 11ج. 1420. آلوسی. (اثبات معاد و رستاخیز انسان است
. مقصود از یاد کرد این اوصاف براي جهان طبیعت: گویدعلّامه طباطبائی در پاسخ می

، از ایـن رهگـذر و. اثبات معـاد و حشـر تمـام موجـودات اسـت، و محور اصلی این آیات
هـر ، از نظرگاه وي. استاثبات شده، ضرورت معاد انسان به عنوان جزئی از جهان طبیعت

موجودات طبیعی در حال دگرگونی به سوي کمال نهـایی و ابـدیت اسـت و یک از انواع 
به کمال نهایی و در خور حیات ابدي ، در آستانه قیامت با پیراسته شدن از ماده و لوازم آن

  ).146: 18ج؛ 261-259: 14ج. 1393، طباطبائی ر.ك؛( یابددست می
مادات بر نکـات ذیـل اسـتوار تفسیر علّامه طباطبائی از این آیات براي استنباط حشر ج
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  :است
واژة حق در این آیـات بـه معنـاي ثابـت اسـت و یکـی از کاربردهـاي ایـن واژه در . 1
و این آیات با تکیـه ) 172: 18ج. 1393، طباطبائی ر.ك؛( دار بودن فعل استهدف، قرآن

 منـد بـودن آن را اثبـاتو غایـت، عبث و لعب از آفرینش جهان، نفی بطالن، بر حق بودن
تحقق فعل بدون غایت محال اسـت و انجـام فعـل ، بنابر برهان عقلی، افزون براین. کنندمی

ایـن آیـات بـا اثبـات معـاد ، به بیان دیگر. بدون غایت از جانب خداوند حکیم ممتنع است
: 16ج؛ 184: 2ج، همـان ر.ك؛. (کننـدضرورت معاد انسان را تبیـین مـی، دیگر موجودات

  ).196: 17ج؛ 157
. نمایـدمـی بـه غایـت رسـیدن جهـان را ضـروري، مند بـودن آفـرینش جهـانغایت. 2

آفرینش آن عبث و باطـل ، اگرجهان به سبب موانع بیرونی از هدف و غایت خود باز ماند
بنابراین ضروري است که خداوند موانع بیرونی را از میان بر چیند و اسـباب و . خواهد شد

اگر جهان به غایت خـود . ه غایت خود را مهیا سازدشرایط الزم براي نیل نوع موجودات ب
  ).184: 2ج. همان( نرسد آفرینش آن باطل و عبث خواهد بود

آخرین مرتبه وجودي آن شـیء ، ثابت و به بیان دیگر، کمال نهایی، غایت هر شیء. 3
و کمال نهایی هر شیء امري است که شـیء اکنـون فاقـد آن اسـت امـا اسـتعداد و ؛ است

بنـابراین غایـت جهـان ). 158: 16ج؛ 32-34: 4ج. همـان ر.ك؛( بـه آن را دارد قابلیت نیل
نقصـان و ، تحـول، تغییـر، جهان طبیعت جهان مـاده. خارج از جهان طبیعت است، طبیعت

و آن جهـان . از این رو غایت آن باید در جهانی پیراسته از ایـن نقـایص باشـد؛ زوال است
غایت و کمال جهان طبیعت در ایـن اسـت کـه وجـودي غیـر ، به بیان دیگر. آخرت است

  ).161: 20ج؛ 171-172-186: 18ج. همان ر.ك؛( ابدي و بدون نقص یابد، ثابت، مادي
)؛ 8العلـق/( ﴾الرُّجْعَیَ کرَبِّ یَلإِنَّ إِ﴿و؛ ﴾28آل عمران/» (رُیاللَّهِ الْمَص یوَ إِلَ﴿: آیات. 4

گویـاي بازگشـت موجـودات طبیعـی بـه سـوي ). 42الـنجم/( ﴾یَالْمُنْتَه کرَبِّ یَوَ أَنَّ إِل﴿و 
کـه همـه . زیـرا ایـن آیـات اطـالق دارنـد و بـر بازگشـت نـه صـرفاً انسـان؛ خداوند اسـت
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به بازگشت انسـان بـه بنابراین مقید کردن این آیات . موجودات به سوي خدا داللت دارند
: 10ج؛ 276: 9ج؛ 731: 2ج1372، طبرسی ر.ك؛( چنانکه که برخی از مفسران، سوي خدا

ــــی؛ 221: 32ج؛ 278: 29ج؛ 194: 8ج. 1420، فخــــررازي؛ 782 ؛ 122: 2ج. 1420، آلوس
ــی؛ 404: 15ج؛ 67ص. 14ج ــی، مراغ ــاب ــار ) 203: 30ج؛ 66: 27ج؛ 138: 3ج. ت ــدان دچ ب

  ).47: 19ج؛ 28: 1ج. 1393، طباطبائی ر.ك؛( موجه استبدون دلیل ، اندشده
بازگشت و صیرورت به سوي خـدا همـان . صیرورت به معناي دگرگون شدن است. 6

 پاي نهادن به جهان آخرت با نیـل بـه حیـات کامـل پایـدار و دور از نقـایص مـادي اسـت
  ).161: 20ج؛ 171: 18ج؛ 42: 12ج؛ 184: 2ج. 1393، طباطبائی ر.ك؛(

  ها با مشرکانات ناظر به مخاصمۀ بتآی) ب
از جمله آیاتی که بر حشر غیر ذوي االرواح از جمـادات غیـر صـاحب شـعور داللـت 

 عَنْ وَهُمْ امَۀِیالْقِ وْمِیبُ لَهُ إِلَى یسْتَجِیمَنْ لَا  دْعُو مِنْ دُونِ اهللاِینْ مِمَّ وَمَنْ أَضَلُّ﴿: آیات، دارد
االحقـاف/ ( ﴾نَیافِرِکَـانُوا بِعِبادَتِهِمْ کَاءً وَ دَانُوا لَهُمْ أَعْکاسُ حُشِرَ النَّ وَ إِذا* غَافِلُونَ دُعَائِهِمْ

خواند که تا قیامـت تر است از آن کس که معبودي غیر خدا را میچه کسی گمراه) «5-6
و هنگـامی کـه مـردم * خبـر اسـتبـی) کامال( گوید و از خواندن آنهاهم به او پاسخ نمی

-معبودهاي آنها دشمنانشان خواهند بود حتّی عبادت آنهـا را انکـار مـی، شوندمحشور می
 هُـمْ أَمْ ؤُلَـاءِهَ يقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَـادِی فَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اهللاِیحْشُرُهُمْ وَمَا یوْمَ یوَ﴿و » کنند
مَتَّعْـتَهُمْ  نْکـاءَ وَلَیمِنْ أَوْلِ کخِذَ مِنْ دُونِنَتَّ لَنَا أَنْ ینْبَغِیانَ کمَا  کقَالُوا سُبْحَانَ* لَیالسَّبِ ضَلُّوا

روزي را ) بـه خـاطر بیـاور() 18-17الفرقان/ ( ﴾انُوا قَوْمًا بُورًاکرَ وَکالذِّ نَسُوا حَتَّىَ وَآبَاءَهُمْ
-آن گاه به آنهـا مـی. کندپرستند جمع میکه همه آنان و معبودهایی را که غیر از خدا می

) در پاســخ(؟ آیا شما این بندگان مرا گمراه کردید یا خود آنان راه را گم کردنـد: «گوید
ولـى آنـان و . از تـو اولیـایى برگـزینیم ه غیـرکـبراى ما شایسته نبـود ! منزهى تو: گویندمى

یـاد تـو را فرامـوش ) ر نعمتکبه جاى ش( هکپدرانشان را از نعمتها برخوردار نمودى تا این
هـا بـا مشـرکان در روز قیامـت باشد که به مخاصمۀ بـتمی، »شدند كتباه و هالردند و ک
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در روز اشاره دارد و راجع به معبودهاي جمادي و نباتی غیر از بشر و فرشـتگان اسـت کـه 
بـراین . ننـدکیار مکرا ان ورزند و آنیفر مک نکیمشر كشر شوند و بهیمحشور م امتیق

هـاي جمـاد اشاره است به این که سنگ و چـوب، سیاق آیاتدر : گویدعلّامه می، اساس
در نشئه ، بینیمچون آثار حیات را در آنها نمی، جانندکه در این عالم در نظر ما جماد و بی

اند و آن روز آثار حیات از ایشان نمایـان شود که براي خود جان داشتهمعلوم می، آخرت
  ).188: 18ج. 1393، طباطبائی ر.ك؛( شودمی

اما از آنجا که اکثر مفسران حقیقت حشر را بـه حسابرسـی و دریافـت پـاداش و کیفـر 
از ایـن رو حشـر و ؛ انـدتفسیر کـرده، اعمال در جهانی که تفاوت بنیادین با عالم دنیا ندارد

بازگشت به سوي خدا را مختص انسان و حیـوان دانسـته و دیگـر موجـودات را از گسـترة 
هـا در آخـرت بـا همـان اوصـاف اه آنان حضور اشیاء مانند بتاز نگ. دانندحشر بیرون می

این دیدگاه بیشتر مفسران را به توجیه و تأویل آیات نشانگر آگـاهی و حیـات . مادي است
  :استکشانده، ها در جهان آخرتبت

، هانه بت، سورة فرقان 17در آیۀ  ﴾عْبُدُونَیوَمَا ﴿مقصود از جملۀ : گویدطبرسی می. 1
، طبرسـی ر.ك؛( اسـت و عزیـر حضرت عیسی؛ شعور مانند مالئکهاي ذيکه معبوده

  ).257: 7ج. 1372
هـا را هـم محشـور منظور این است که خداوند بت: گویندابوحیان و ابن عاشور می. 2

گیرنـد و از شـرك کـافران شـعور مـورد خطـاب قـرار مـیاما تنها معبودهـاي ذي؛ کندمی
. ابـن عاشـور؛ 90: 8ج. 1420، ابوحیـان ر.ك؛( کننـدبیزاري جسته و بـا آنـان دشـمنی مـی

1420 :19 ،25.(  
به ایـن معنـا ؛ ها با مشرکان با زبان حال استدشمنی کردن بت: گویدفخر رازي می. 3

-اي است که بیننده با مشاهدة آن به دشمنی بتها در قیامت به گونهکه ظاهر وضعیّت بت
، فخـررازي ر.ك؛( بـردمـی پرستی پیك و بتها از شرها با مشرکان و بیزاري جستن آن

  ).442: 24ج. 1420
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آگـاهی و قـدرت بـر سـخن ، هـا حیـاتخداوند در قیامت به بـت: گویدآلوسی می. 4
  ).165: 13ج. 1420، آلوسی ر.ك؛( دهد تا با مشرکان محاجّه و دشمنی کنندگفتن می

با ظهور ، آیات ارائه شدهاین وجوهی که در تفسیر : گویدعلّامه طباطبائی در پاسخ می
عموم آیات بدون دلیـل بـه موجـودات ، چرا که در تأویل اول و دوم؛ آیات مغایرت دارد

است و در تأویل سوم و چهارم بر معناي مجازي حمل شده. استشعور اختصاص یافتهذي
باورشـان ، در گذشته اشاره کردیم که مستند این مفسران در تخصیص و تأویل این آیـات

خـود مـدعاي بـدون دلیـل ، قدان مطلق حیات و آگاهی در جمادات بود و این مسـتندبر ف
نظریـۀ . این آیات بـر حشـر جمـادات داللـت دارنـد: معتقد است، براین اساس. معتبر است

  :براي استنباط حشر جمادات از آیات مذکور بر نکات ذیل استوار است، علّامه طباطبائی
نه اوصافی عارضی و غیراصیل کـه بخشـی ، و ثباتپایداري ، اراده، آگاهی، حیات. 1

بنـابراین هـر موجـودي طبیعـی کـه بخواهـد پـاي در جهـان . از هویت جهان آخرت است
 شـوداش رها شده و بـه ایـن اوصـاف متصـف مـیلزوماً از اوصاف مادي، آخرت بگذارد

  ).188: 18ج. 1393، طباطبائی ر.ك؛(
تخصیص یـا ، تقیید. و باید به آن پایبند بود اطالق دارندآیات ناظر به معاد جمادات . 2

، از نگـاه علّامـه، بـراین اسـاس. پـذیرفتنی نیسـت، تأویل آیات بدون دلیل قطعـی یـا نقلـی
 اندآیات ناظر به معاد جمادات را به تأویل برده، مفسران با تکیه بر مبانی و علوم غیر یقینی

  ).381-382: 17ج. 1393، طباطبائی ر.ك؛(
. دهنـدها در قیامت گـواهی مـیبر اراده و آگاهی بت، ة احقاف و فرقانآیات سور. 3

. اسـتهـا را بـه غفلـت وصـف کـردهبت)، 5االحقاف/( ﴾وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ﴿جملۀ 
بنـابراین ایـن . دهند کـه شـأنیت شـعور و آگـاهی داردعدم ملکه را به موجودي نسبت می

اي از حیـات و شـعور ایـن اسـت کـه اشـیاء از مرتبـهنشـانگر ، هـا بـه غفلـتتوصـیف بـت
  ).188: 18ج. 1393، طباطبائی ر.ك؛( برخوردارند

ها در جهان آخرت نشانگر این است که آنها در دنیا از مرتبه اي آگاهی و ارادة بت. 4
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هر چند آگاهی و شعور جمـادات در دنیـا از انسـانها پنهـان ؛ از آگاهی و اراده برخودارند
  ).381: 17ج. 1393، طباطبائی ر.ك؛( شودآخرت نمایان میاست و در 

تحمیـد ، تسـبیح، آیات نشانگر گواهی دادن زمین و اعضا و جوارح انسان در قیامت. 5
؛ 5-6احقـاف/؛ 5زلـزال/ ر.ك؛( کننـداین ادعا را تأیید می، و اطاعت جمادات از خداوند

چـرا کـه )؛ 381-382: 17ج. 1393، طباطبـائی ر.ك؛)، (11فصلت/؛ 44اسراء/؛ 21فصلت/
و ظـواهر ؛ اسـت و علـم اتیـح أداء مسـتلزم هدر مرحل و چه تحمّل هدر مرحل چه شهادت

. ها دارندها و زمانمکانهو  اعضاء و اجزاء بدن چون جمادات بر شهادت داللت هک یاتیآ
  .رساندیم موجودات عیجم را به و علم اتیح تیسرا

شود که نه از آیات بسیاري استفاده می، عالوه براین آیات: ائی معتقد استعلّامه طباطب
ها و زمین و آفتاب و ماه و ستارگان و بلکه آسمان، شوندتنها انسان و حیوانات محشور می

کننـد و حتّـی طـال و ها و سایر شریکانی که مردم آنها را پرستش میها و بتجن و سنگ
همه و همه محشور خواهند شـد و بـا ، انددر راه خدا انفاق نکردهاند و اي که اندوختهنقره

  ).76: 7ج. همان( شودآن طال و نقره پیشانی و پهلوي صاحبانشان داغ می
دیـدگاه علّامـه طباطبـائی دربـارة حشـر جمـادات بـا دو ، از نگاه برخی محققان معاصر

  :چالش مواجه است
معنـاي حقیقـی آن نیسـت تـا بـر ، افدر آیه پـنجم سـوره احقـ) غافلون( مقصود از. 1

، هـاانتسـاب غفلـت بـه بـت. بلکه مراد معناي کنایی آن اسـت؛ داللت کند، هاآگاهی بت
پرستی مشرکان است و همین طور آیـات دیگـر را کنایه از عدم فهم و آگاهی آنان از بت

-ه ماننـد مالئکـهنیز یا باید بر معناي کنایی فرو کاهیم و یا ملتزم شویم که ناظر به الهه عاقل
  .اند

هـا پنهـان اما حیات و آگاهی آنهـا از انسـان، انداینکه جمادات در دنیا زنده و آگاه. 2
اگـر داراي ، جمادات یا آگاهی و احساس دارنـد و یـا ندارنـد. معناي روشنی ندارد، است

ارش همچنان که آثار آگاهی انسان در اعمـال و رفتـ؛ باید آثار آن نمایان باشد، اندآگاهی
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  ).12-13: 21ج. 1419، فضل اهللا ر.ك؛( پیداست
برآمـده از دیـدگاه ، هـر دو چالشـی کـه بیـان شـده: گویدمی علّامه طباطبائی در پاسخ

علم حقیقتی واحد با نشانه و آثار معین ، زیرا از نظر ایشان؛ ایشان دربارة حقیقت علم است
جمـادات فاقـد علـم و ، بنـابراین؛ شودها و آثار در جمادات مشاهده نمیاست و این نشانه

اند و ضروري است آیاتی که نشانگر آگاهی جمادات است را بر معناي کنـایی یـا آگاهی
حقیقتـی مشـکّک و ذومراتـب اسـت و یـا ، اما از نگاه علّامـه علـم؛ مجازي آن حمل کنیم

دست کم محتمل است چنین باشد و دلیلی در دست نیست تا ثابت کند علم جز آنچـه در 
هاي آن نـوع از علـم بله پذیرفتنی است که آثار و نشانه. نسان است مصداق دیگري نداردا

تنها وجود علم انسانی ، اما این نکته؛ شوددر جمادات مشاهده نمی، شناسیمکه در خود می
محتمل است مرتبه دیگري از علـم بـه ، بنابراین. نه هر علمی را، کندرا از جمادات نفی می

. اسـتشده باشد و این مرتبه از علم همانی باشد که قـرآن گـزارش کـردهجمادات افاضه 
 ر.ك؛( هـا بـدون دلیـل اسـتفروکاستن این آیات به معناي کنایی یا مجـازي آن، بنابراین

  ).382: 17ج. 1393، طباطبائی

  دیدگاه برگزیده. 4
موجودات مادون ترین مباحث را در زمینه حشر لمستد، رسد علّامه طباطبائیبه نظر می

حیوانـات نیـز ماننـد انسـان از حشـر ، زیـرا براسـاس آیـات قـرآن؛ استانسان مطرح کرده
نیـز وجـود  مـالك حشـر اسـت در حیوانـات، زیرا همان چیزي که در انسان؛ برخوردارند
نوعی زندگی ارادي و شعورمندانه است که به وي راهی به سوي سـعادت و ، دارد که آن

؛ باشندعالوه بر حیوانات جمادات نیز داراي حشر می. دهدنشان میراهی به سوي بدبختی 
رُهُمْ وَ مَـ﴿شود مانند آیۀ زیرا از آیات بسیاري این مطلب استفاده می ا یَعْبُـدُونَ وَ یَوْمَ یَحْشـُ

انَکُمْ کَـرَکُوا مَینَ أَشـْ ذِیعاً ثُـمَّ نَقُـولُ لِلـَّمِوَ یَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَ﴿و )؛ 17الفرقان/ ( ﴾هِمِنْ دُونِ اللَّ
، آفتـاب، زمین، هاآسماناین آیات داللت دارند بر اینکه ) 28یونس/ ( ﴾اؤُکُمکَأَنْتُمْ وَ شُرَ
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به دسـت مشـرکان تراشـیده و و...  هایی که از سنگ و چوب و خاكستارگان و بت، ماه
واب محشور براي سؤال و ج، پرستیدندو مشرکان به عنوان خدایان آنها را می، ساخته شده

، اى که اندوخته شـد و در راه خـدا انفـاق نگردیـدحتى طال و نقره، فراتر از این، شوندمی
 شـودو با آن طـال و نقـره پیشـانى و پهلـوى صاحبانشـان داغ می. همه محشور خواهند شد

تمام موجودات و مخلوقـات ، با توجه به این آیات و آیات مشابه، بنابراین) 35-34التوبه/ (
روز ایـن اسـت کـه  هـاى جالـب آنروز قیامت محشور خواهند شد و یکـى از صـحنهدر 

 هر کدام در جاى خود قرار گیرید کند که شما و شرکایتانخداوند به مشرکان خطاب می
هـا و همـان بـت، منظـور از شـریکان مشـرکانو افکنـد گونه میان آنان جدایى مـیو بدین

نچه را که از بت یا غیر بت در عبادت شریک خدا قرار یعنى آ؛ معبودهاى باطل آنان است
ایـن ، پس از این جدایى و مشخص شدن صفوف مشـرکان و معبودهـاى آنـان، داده بودند

 آیند که البته سخن گفتن جمادات در قیامت یک کار معمولى اسـتمعبودها به سخن می
سـخن گفـتن : ماننـد ؛بعضى دیگر از جمادات در قـرآن آمـده اسـت ةرا دربار و نظایر آن

 اسـتکاران کـه در آیـات قـرآن آمـدهسخن گفتن پوست گنـه و) 65یس/ ( دست انسان
  ).20فصلت/ (

آیند و خطاب بـه مشـرکان روز به حرف میها و معبودهاى باطل در آنبه هر حال بت
گیرنـد و اضـافه شما ما را عبـادت نکردیـد و خـدا را بـر ایـن مطلـب گـواه مـی: گویندمی
بنابر ایـن ) 62: 5ج. 1376. جعفري. (کنند که همانا ما از عبادت کردن شما غافل بودیممی

بـر اسـاس و...  بـت، چـوب. سـنگ، مانند خاك؛ محشور شدن مصادیقی از غیرجاندارانی
  .آیات قرآن امر مسلّمی است

  گیريبحث و نتیجه
بـارة معـاد و حشـر در، قـرآن و تفسـیر آنهـا از نگـاه علّامـه طباطبـائیبا بررسـی آیـات 

  :ایمذیل دست یافتهنتایج به ، حیوانات و جمادات
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بسیاري از آیات قرآن گویاي این موضوع هستند که حیوانات مانند انسان از معاد و . 1
زیرا اشارات قرآن و شواهد تجربی گویاي این نکته هستند که زنـدگی ؛ حشر برخوردارند

فهـم و شـعور و ، تصـدیقات عملـی و درك، ایـدها مبتنی عقحیوانات همچون بیشتر انسان
هاي تردید و تأمل در انجام یـا تـرك کارهـا دیـده زیرا در حیوانات نیز نشانه؛ اختیار است

ها در این جهت مساوي باشند و تمـام لکن این به این معنی نیست که آنها با انسان. شودمی
. ها نیز بتوانند طـی کننـدایند آنتوانند بپیمها میمدارج کمال روحی و معنوي را که انسان

زیـرا اگـر یـک ؛ وجود همین قوه نفسانی در انسان و حیوان اسـت، مالك حشر در قیامت
، منـد باشـددرك و شعور و داشـتن زنـدگی شـعوري بهـره، از فهم موجودي از این مقدار

  .همین مقدار براي حشر او کافی است
کنـد ایجـاب مـی. داننـدمند مـیآیات قرآنی که مجموع جهان طبیعت را غایت. 2

خداي سبحان موانع بیرونی حرکت جهان طبیعت به سوي آن غایت را از میان برچیند 
زیرا اگر ؛ و اسباب و شرایط الزم براي نیل نوع موجودات به غایت خود را مهیا سازد

جهان به غایت خود نرسد آفرینش آن باطل و عبث خواهد بود و غایت جهان طبیعت 
الـنجم/ ؛ 8العلـق/ ؛ 28آل عمـران/ : (از طرفی آیات. از جهان طبیعت استهم خارج 

باشند و این آیات اطـالق گویاي بازگشت موجودات طبیعی به سوي خداوند می) 42
که همۀ موجودات از جمله اشـیاء و جمـادات بـه ، دارند و بر بازگشت نه صرفاً انسان

هـا بـا یات ناظر به مخاصـمه بـتآ، عالوه بر آیات هدفمندي. سوي خدا داللت دارند
بـر معـاد . دهـدها در قیامت گواهی مـیمشرکان و نیز آیاتی که بر اراده و آگاهی بت

اي از و نشانگر این موضوع است که آنها در دنیا نیـز از مرتبـه. جمادات داللت دارند
شیاء و ا. توان حشر جمادات را از آنها استفاده کردکه میآگاهی و اراده برخوردارند 

گونه که در دنیا نیز از شعور و آگـاهی همان. در جهان آخرت شعور و احساس دارند
 در آخرت نمایان، و همان شعور و احساس، متناسب با رتبه وجودي خود برخوردارند
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و این همان حقیقتی است که در رسـتاخیز ، رسندشود و به کمال در خور خود میمی
جمـادات حقیقتـاً ، بنابراین. گذرانندان از سر میبه فراخور استعدادش، همۀ موجودات

کنند و بازگشت به سوي خـدا جـز نیـل بـه معاد و بازگشت به سوي خدا را تجربه می
  .معناي دیگري ندارد، کمال یافته و درك حقایق، آگاهانه، ثابت، حیات ابدي
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