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Abstract 

Belief in the principle of resurrection and the return of man after death 

was at the same time as the creation of man; Muslims agree on the 

principle of human return after death. But the quality of resurrection is 

whether the resurrection is only spiritual or physical or both spiritual 

and physical. This issue is a serious challenge among Muslims. 

According to some of the divine actions mentioned in the Quranic 

verses about the creation of man, this return will be physical and 

spiritual; A: The Qur'an emphasizes that God created man in such a 

way that some of his parts remain after death; due to the fact that God 

Almighty is wise in His actions, the existence of the remaining parts 

after death only leads to a physical resurrection, otherwise the survival 

of physical parts after death will be null and void, and God Almighty 

is pure from it. B: The emphasis of the Qur'an on actions such as the 

creation of man with the feature of longing for eternal life, the 

creation of man with the feature of innate call to goodness and innate 

prohibition of corruption, and finally the sameness actions that 

indicate the sameness and symmetry of worldly and hereafter man are 

indicative of an elemental and spiritual resurrection. 

Keywords: Physical Resurrection, Sameness Actions, Invitation to 

Goodness, Prohibition of Corruption, Longing for Eternal Life. 
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 در قرآن یمتناظر با معاد جسمان یاز افعال اله یجستار

  نژاد  یمتق یمرتض
پژوهشگاه علوم و فرهنگ  یاطالعات و مدارک اسالم ارپژوهشکدهیاستاد

 رانیقم، ا ،یاسالم

 چکیده
است؛ مسلمانان در اصل بشر بوده نشیاعتقاد به اصل معاد و بازگشت انسان بعد از مرگ، همزمان با آفر

 ایاست  یمعاد تنها روحان ایکه آ نیمعاد به ا تیفیبازگشت انسان بعد از مرگ اتفاق نظر دارند. اما ک

 یدار است. بر اساس برخربرخو یمسلمان از چالش جد نیمسئله در ب نیا ی؟و جسمان یروحان ایو  یجسمان

خواهد بود؛  یو روحان یبازگشت، جسمان نیانسان ا نشیدر باره آفر یقرآن اتیمطرح در آ یاز افعال اله

آن بعد از  یاز اجزا یبرخاست که خلق کرده یکه خداوند انسان را به گونه ا نیقرآن بر ا دیکأتالف: 

بعد از  یباق یاست وجود اجزا میحک شیدر افعال خو متعالکه خداوند  نیبا توجه به ا ؛مانندیم یمرگ باق

 هودهیلغو و ب یبعد از مرگ کار یجسمان یاجزا یگردد و اال بقایرا رهنمون م یمرگ تنها معاد جسمان

 یژگیانسان با و نشیمانند آفر یقرآن بر افعال دیتأک ب:است.  راستهیخواهد بود و خداوند متعال از آن پ

 تیاز فساد و در نها یبه صالح و منع فطر یدعوت فطر یژگیانسان با و نشیجاوید، آفر ىاشتیاق به زندگ

و  یعنصر یمعاد جسمان یایدارد گو یو اخرو یویانسان دن یطرازو هم تیکه داللت بر مِثْل یافعال مِثْل

 .خواهد بود یتراب

 یبه زندگ اقیدعوت به صالح، منع از فساد، اشت ،یافعال مِثْل ،یمعاد جسمان :ها واژهکلید

 .دیجاو
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 . مقدمه5

است. و بشر را به خود اختصاص دادهمعرفتی  یها تیّاز فعّال یباز قسمت ریمعاد از د ۀلأمس

که معاد  نیاست، ا یاند.آن چه مسلم و قطعآن پرداخته یبه نقد و بررس شمندانیهمواره اند

آن  یرود، ولیمسلمانان به شمار م ژهیوو مذاهب به انیاد روانیپ شتریب د،یاز عقا زیو رستاخ

 یو عقل ینقل لیو دال ستین یکه در ضرورت معاد شک نیاست ا یمسلمانان اتفاق نیچه ب

 یمعاد تنها روحان ایکه آ نیمعاد و ا تیفیبر ضرورت و لزوم آن وجود دارد. اما ک

ر.ک؛ )یجسمان ای(، 161- 161، صص: 8، ج1891،یرازیالش نیصدرالدر.ک؛ است)

 نی)همان؛ صدرالدیانو جسم یروحان ای(، و 110- 108، صص: 8، ج1668 ،یسبحان

 نهای(؟ ا 99 ،1ج :1108 ،ینا ؛ تفتاز783،  9ج :1636 ،ی؛ جرجان161، 8ج :1891،یرازیالش

معاد را اثبات کند  تیفیتواند کیم ینقل لیباورند تنها دل نیبر ا یاست که برخ یمسائل

-استکرده اترا اثب یو روحان یمعاد جسمان یقرآن اتیبا توجه به آ یچنان که عالمه حل

(. فعل خدا عبارت است از هر 118 :1108، نیالدنی؛ ز633 :1897 ،یعالمه حلر.ک؛ )

( و 710: 7ج ، 1100ابن سینا، ؛ ر.کشود)می چیزی که با آگاهی و اراده از او صادر

 یافعال اله یژگی(. از و189: 3، ج1668 ،یسبحانر.ک؛ دیگران از آوردن آن عاجزند)

و حکیم اسمى از اسماى  است حکمت از صفات الهى -ها ستبودن آن مانهیحک

ها حکیم کسى است که از است؛ از جمله آنپروردگار متعال به معانى مختلفى اطالق شده

پیراسته باشد و  هودهیعبث، سفه و ب ،یاعم از ترک واجب و ضرور ح،یزشت و قب کارهاى

؛ 790- 738: 1661رازی، ر.ک؛ انجام ندهد) یمخالف با اهداف واقعى خویش کار

. در قرآن ستیقاعده مستثنا ن نیمرتبط با معاد از ا یو افعال اله -(. 36: 1661 ،یجیاله

است؛ چنان که اگر معاد نبودن خلقت پیوند زده شده مساله معاد با حکمت خداوند و بیهوده

 ﴾کُمْ إِلَیْنَا ال تُرْجَعُونَأَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاکُمْ عَبَثاً وَ أَنَّ﴿ هستی عبث خواهد بود لقتنباشد،خ

 «.  ؟دیگرد یما باز نم یو بسو م،یا دهیآفر هودهیشما را ب دیگمان کرد ای(؛آ111)مؤمنون :

کُلََّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدََّلْنَاهُمْ جُلُوداً ﴿جلود لیتبدالف: مانند  یاله یافعال

 یکورب:«هاى دیگرى بر جایش نهیم(؛ هر چه پوستشان بریان گردد پوست1 نساء:)﴾غَیْرَهَا
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؛ و هر کس از (171 )طه: ﴾وَ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِکْرِی ... َ نَحْشُرُهُ یَوْمَ الْقِیامَۀِ أَعْمى﴿ امتیدر ق

نَخْتِمُ عَلَى  وْمَیَالْ﴿ها،  بستن دهان ج:«کنیم یاد من روى گرداند ... در قیامت نابینا محشور مى

 هاسخن گفتن دست د:« مینه ی(؛ امروز بر دهان کافران مهر خموش 61:سی) ﴾أَفْوَاهِهِمْ

 یگواه:. ه«ندیگویبا ما سخن م شانیها)همان(؛ امروز ... دست﴾هِمْیدِیْ... تُکَلِّمُنَا أَ ومیال﴿

 کردند یبه آن چه م شانی)همان(؛ امروز ... پاها﴾کْسِبُونَیَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا کَانُوا ﴿دادن پاها

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ یُحْیِی الْعِظَامَ ﴿ها استخوان اءیاح . و:«دهندیم یگواه

(؛ و براى ما مثلى آورد و 39-38:سی)   ﴾یُحْیِیهَا الَّذِی أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ لْرَمِیمٌ قُوَهِیَ 

است ها را که چنین پوسیدهآفرینش خود را فراموش کرد گفت چه کسى این استخوان

زنده کردن  . ز:«بار آن را پدید آورد  بخشد بگو همان کسى که نخستین زندگى مى

وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ کَیْفَ نُنْشِزُهَا ثُمََّ نَکْسُوهَا ﴿هاگوشت بر آن نو پوشاند ناتوایاستخوان ح

ها)ى مرکب سوارى خود( نگاه کن که چگونه آنها را برپا  ( ؛ به استخوان118)بقره: ﴾لَحْمًا

  بَلی ﴿سرانگشتان هیتسو ح: «میپوشان سپس گوشت بر آنها مى م،یده مى وندیساخته، به هم پ

 ی( در حالمیکن یاو را جمع م یها)استخوان ی(؛ .بل16:امتی)ق ﴾أَنْ نُسَوَِّیَ بَنانَهُ  قادِرینَ عَلی

به نطق درآوردن پوست  ط:«میکه سرانگشتان او را هم منظم درست گردان میکه ما قادر

 ﴾أَنْطَقَ کُلََّ شَیْءٍ لََّذِیاللََّهُ ا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَیْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا﴿شهادت  یبرا

گویند گویند چرا بر ضد ما شهادت دادید مى  (؛ و به پوست)بدن(خود مى71-77)فصلت:

 یایاح . ی:«استهمان خدایى که هر چیزى را به زبان درآورده ما را گویا گردانیده

: 1، ج1109 ،یطبرسر.ک؛ ()760انسان ) بقره:  ری(؛ و غ781مردگان اعم از انسان )بقره: 

و زنده  یبر معاد جسمان یشده، به روشن ادیافعال  ی(؛ همگ619 :7ج ،1637،طباطبائی؛ 136

ی چهار فعل از افعال اله یبررس ینوشتار در پ نیمردگان داللت دارد. ا یها شدن بدن

 :عبارتند ازها را پی جویی کرد و توان آنمیانسان  نشیدر آفرمرتبط با معاد که 

ی یعنی . افعال مِثْلبمانند یم یکه بعد از مرگ باقاز انسان  ییاعضا نشیآفر. الف

. د دیجاو یبه زندگ اقیانسان با استعداد اشت نشی. آفرج انسان در آخرت مِثْلآفرینش 

 از فساد. یبه صالح و منع فطر یدعوت فطر یژگیانسان با و نشیآفر
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مستتر در آفرینش  یافعال اله: الف. شودسؤاالت پاسخ داده نیاست به اشده یسع 

 ای ی)روحان یوجود چه نوع معاد ب.دارند. نوع معادی همطرازی و سنخیت  چه با انسان

 مذکور را از عبث بودن خارج کند.    یتواند افعال الهی( میجسمان

 نیا یصورت ضمن در خالل مباحث معاد به  یریو تفس یکتب کالم یدر برخ اگرچه

 یبه لحاظ افعال اله یدر مبحث معاد جسمان یقیتطب قیاست، امّا تاکنون تحقشده  انیبحث ب

 است. صورت نگرفته یدر قرآن در محافل علم

که  یو نقل یهاست که از روش عقلپرسش نیبرای پاسخ دادن به ا یمقاله کوشش نیا

 است. دارند استفاده شده یقرآن یو معارف کالم یمبان نییدر تب ینقش اساس

 ۀ پژوهشنیشیپ. 5-5

مباحث  انیبه ب یمختلف یاز منظرها میدر قرآن کر« یمعاد جسمان»ها درباره واژه  پژوهش

اثر « در قرآن و آراء مفسران یمعاد جسمان» به مقاله  توان یم یعنوان شاخص  اند. به پرداخته

 دگاهیو د یدال بر معاد جسمان یقرآن اتیآ ،یمعرفت اشاره داشت. مسأله اصل یمحمد هاد

پاسخ  یقرار داده و به شبهات مخالف با معاد جسمان یباره را مورد بررس نیمفسران در ا

در  یمعاد جسمان» مقاله  نی(. و همچن 78 - 10: 1ش ،1696، معرفت ر.ک؛گفته است)

به  یفیتوص کردیمقاله با رو نیا که«یرباقریحسن م دیو س سهیمق سهیاثر نف «میقرآن کر

دارد. قرآن  یکتاب آسمان نیاز منظر ا یجسمان ادمع نییدر تب یقرآن، سع اتیآ یبررس

 ر.ک؛کرده است) نییبودن معاد را تب یخود، جسمان اتیآ انیدر م یلیدال انیبا ب میکر

در قرآن و  یمعاد جسمان» توان به مقاله یم زی(. و ن 61-16: 6، ش1688 یرباقریو م سهیمق

 یفطر انیب یکرد؛ مسئله اصل ارهمنش اش یانصار رضایو عل هزاد نی، خوانیفیاثر شر «نیعهد

انجام  یدر مقوله معاد جسمان یتیفیکه بازگشت با چه ک نیبودن اعتقاد به معاد است؛ و ا

 ،یفیشرر.ک؛ )استشده نییمختلف تب یهاگانه به صورت سه انیاد یها در آموزه ردیگیم

که هر  گریها کتاب و مقاله دو ده (. 11-3ص: 71، ش1681منش،  یو انصار زاده نیخوان

 نیا یها به علت دنبال کردن مسأله خود، در مطلوب و پرسش اصل پژوهش نیکدام از ا

 اند.  است تمرکز نکرده یبر معاد جسمان یداللت افعال اله تیفیمقاله که ک
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 یشناس. واژه2

 یمعاد جسمان یلغو یمعنا. 2-5

و اسم  یعرب یا واژه« معاد»است.  «یجسمان»و « معاد»متشکَّل از دو کلمۀ  یجسمان معاد

به  یبازگشتن و زمان بازگشت و گاه یکه به معنا« مَفعَل»بر وزن « ع و د» شۀیاست از ر

 (. 181: 1117 ،یراغب اصفهانر.ک؛ )شود  یمکان بازگشت گفته م

شده و  مرکَب و مؤلَّف )منضم یاست و در لغت به معنا یعرب یا واژه زین «جسم»

 :1111 ،هیّالمصطلحات الکالمشرحر.ک؛ ) جهات دارد ای( است که ابعاد یزیشده با چ جمع

مقابل  که به جسم منسوب بُوَد، زیهر چ» یاست و به معنا یفارس یا واژه «یجسمان» (. امّا86

 (.631: 1660د،یعم«)یروحان

 یمعاد جسمان یاصطالح یمعنا .2-2

همان زنده شدن دوباره انسان پس از مردن و  یمعاد جسمان ن،یاکثر متکلَّم فیطبق تعر 

است انجام داده شیخو اریبا اخت ایرا که در دن یاعمال فریعود روح بر آن بدن تا پاداش و ک

معاد  گر،ی؛ به عبارت د(781تا: ، بینای؛ ابن س 181 :1637،یجیالهر.ک؛ کند) افتیدر

معناست که  نیشود به ایم ادی «یمعاد جسمان»از آن با عنوان  یگاه هک یو روحان یجسمان

که  یشوند به طوریدارند محشور م ایکه در دن یشکل و صورت نیبا هم امتیها در قانسان

همان  نیا دیتواند او را بشناسد و بگویم زیباشد پس از حشر ن دهید ایاو را در دن یاگر کس

 یقرآن میو مفسران هم با توجه به مفاه ( 188 :8ج، 1891، یرازیش نیصدرالدر.ک؛ است )

عبارت است از عود ارواح بسوى   معاد جسمانى»اند؛ متکلمان ارائه داده فیتعر هیشب یفیتعر

ر.ک؛ اجساد بشریه عنصریه دنیویه؛ و اجزاء متفرقه انسانى، معدوم صرف نخواهد شد )

که ضرورى دین مقدس  -  ىمعاد جسمانمراد از » .(711: 17ج ،1666عبدالعظیمى،  شاه

ست که روح آدمى پس ا آن -اسالم و سائر ادیان حقه است و مدلول آیات صریحه قرآن

از مرگ باقیست و در روز قیامت حقتعالى این بدن طبیعى را که پوسیده و خاک شده و 

ر آن گونه که در دنیا بود و اشعه حیات در سرتاس پراکنده گردیده عودت میدهد و بدان
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گردد بطورى که این بدن باجزائه و اعضائه عین آن بدن و این روح  باز می بودگر  جلوه

  (.38 :10 ، ج1611کاشانى، «)آیدهمان روح بشمار می

 میدر قرآن کر یمعاد جسمان مرتبط با افعال .3

 توان یفراوان است و م افعال نیا است. یافعال بر تحقَّق معاد جسمان گونه نیا یمحتوا 

را  افعال نی. اشود  یبخش مربوط م نیبه ا میمعاد در قرآن کر افعال مرتبط با تیگفت اکثر

 د.کر میبه چند دسته تقس توان یم

 مانند. آفرینش اعضایی که بعد از مرگ انسان باقی می3-5

در کتب تفسیری و کالمی در باره اجزای باقی بعد از مرگ انسان دو گونه تفسیر وجود  

 دارد :

دارد که از اول عمر یی باورند که بدن انسان اجزا نیبر ا و مفسران متکلمان یبرخ. 6-1-1

دهد و یرا شکل م یواحد یو بدن یکیزیف تیاست که شخص یتا آخر عمر به قوه خود باق

ر.ک؛ )رودینم نیاجزاء در انجام تمام کارها نقش دارد و هنگام مرگ هم از ب نیا

ثواب و عقاب، روح  ی(. هنگام جزا719: 3ج، 1639مغنیه، ؛ 766:  6، ج1631طباطبائی، 

دوباره، پاداش خود  اتیجسم تعلق گرفته و بعد از برخوردار شدن از ح یاصل یبه آن اجزا

ی در ویمانده بدن دن یباق یاز اجزای بدن اخرو یریگبه شکل طباطبائی. علَّامه ندیبیرا م

 قَدْ﴿به آیۀ شبهه منکران معاد با تمسک  پاسخدر یک: ؛ دارد یااشاره های مختلفبحث

 استبعادشان و آنان سخن آیه این -(1 )ق:﴾حَفِیظٌ کِتابٌ عِنْدَنا وَ مِنْهُمْ الْأَرْضُ تَنْقُصُ ما عَلِمْنا

علم و این که خداوند به تمام اجزای پراکنده باقی)اصلی(،  به کند، مى رد را بعث به نسبت

 1631 ،ر.ک؛ طباطبائی)استهدفاع کرد دگاهید نیا از -ها را دارد.جمع کردن آنقدرت 

 ،ی)طبرس نقل شده جاز احتجا که (عاز امام صادق) یتیروا بیان بهو (.  106و 668: 19ج ق،

از بدن انسان و  ییاجزا یآن، که داللت بر بقا یپرداخته و با محتوا (610، ص7ق، ج1106

ق، 1631 ،یطباطبائر.ک؛ )استنکرده یمخالفت چیاز آنها دارد، ه یبدن اخرو لیتشک

  (.118-119: 13ج
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بیان  -معاد اعاده معدوم و اعاده معدوم محال است  -دو: در پاسخ از این شبهه که 

های مختلف و پراکنده در اعماق زمین باقی بدن انسان به صورتاند : ذرات اصلی کرده

گردند. و این گی خارج میشوند و از پراکندهستند و این ذرات هنگام حشر، مجتمع می

 گونه نیست که معدومی موجود شود.

حشر بدن،  تیفیو ک امتیدر ق سانشدن ان ختهیبرانگ یچگونگ نییدر تب شانیا سه:

 یاز بدن برا ییماندن اجزا یباق الزمه آنکند که یرا مطرح م لحوق ابدان به ارواح هینظر

 بدن در آخرت است. یایو اح حشر

ضرورت وجود بدن در آخرت را  که نیپس از ا ایدر رساله االنسان بعد الدن شانیا

 ،یطباطبائر.ک؛ )ملحق شدن بدن انسان به روح ضروری است فرماید:میکند یم انیب

 اتیآ یاحتجاج و برخ تیو روا ینیخود را مستند به متون دایشان دیدگاه (. 710:م1108

؛ 61-18؛ واقعه: 91-39: سی؛ 11ق: ؛ 66احقاف: ر.ک؛ کند )یباره ذکر م نیقرآن را در ا

بر آن است که  ی. و(1؛ انفطار: 3-1حج:  ؛11-16؛ نازعات: 8ات: ی؛ عاد11؛ ق: 79انسان: 

و  یدر دگرگون وستهیپوجود دارند و ها که بدن دیآیبه دست م اتیآ نیاز همه ا

 یاز معاد جسمان ریتصو نیبه ا زین زانیالم ریدر تفس شانیا (.717-710:همانر.ک؛ )رندییتغ

 (.788: 11، ج1631همو،  ر.ک؛داند )یکند و بعث را به لحوق ابدان به انفس میم یااشاره

را گرد آمدن همۀ  یمراد از معاد جسمانو عالمه حلی  یطوس نیالدّ ریخواجه نص

 یتا آخر باقرا از اوّل عمر  یاصل یاجزا ایشان. داند  یم امتیمتفرَّق بدن در ق یاصل یاجزا

 (.110ـ168: 1699 ،یطوسر.ک؛ )داند  یم

 کسى گویندمی»نویسد:عالمه مجلسی در شکل گیری بدن اخروی از اجزای باقی می

 درندگان بدن در آنها از بعضى و باشد شده پراکنده عالم مغرب و مشرق در او اجزاى که

 و گردندبرمی چگونه باشد شده آنها مثل و ها کوزه و آجرها جزو بعضى و باشد شده داخل

 بشود آکل بدن جزو مأکول اجزاء و بخورد را دیگر آدم آدمى اگر آن که بعیدتر این از

 خلق چیز چه از مأکول بدن بشود داخل آکل بدن در اجزاء آن اگر برگردند حشر در اگر

 پس شد؟ خواهد خلق چیز چه از آکل بدن شود داخل مأکول بدن در اگر و شد خواهد
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 آکل در که آنست وجهش و  عَلِیمٌ خَلْقٍ بِکُلِّ هُوَ وَ  فرموده شبهه این ابطال براى حقتعالى

 و رسدمی بهم غذا از که هست فضلیه اجزاى و رسیده بهم منى از که هست اصلیه اجزاى

 فضلى اجزاى مأکول اصلى اجزاء بخورد را انسانى اگر پس است قسم دو هر نیز مأکول در

 انسان بدن جزو انسان خوردن از پیش که آنهاست آکل اصلى اجزاء و شد خواهد آکل

 است کدام یک هر فضلى و اصلى اجزاء که داندمی است عالم بهمه تعالىحق و استبوده

 اجزاى کندمی جمع و دمدمی آن در را روح و را آکل اصلى اجزاى کندمی جمع پس

 متفرق اصقاع و بقاع در که اجزائى همچنین و کندمی آن در روح نفخ و را مأکول اصلى

 تا،بی عالمه مجلسی،ر.ک؛ کند)می جمع خود کامله قدرت و شامله حکمته ب استشده

 (.631: 7 ج

 . آفرینش یک سلول 3-5-2

دومین تفسیر در بیان اجزای باقی بعد از مرگ، وجود سلول واحد است؛ به این که قرآن 

مردگان کاری ناممکن نبوده و خداوند بر انجام آن توانا  برای اثبات این که معاد و احیاء

کند چنان  ادآوری میدهد را ی است زنده کردن زمین که در همین دنیا به طور مکرر رخ می

إِنََّ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنََّکَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَۀً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَیْهَا الْمَاءَ اهْتَزََّتْ وَرَبَتْ ﴿فرماید  که می

های تدبیر الهی  (؛ از نشانه68 )فصلت: ﴾کُلَِّ شَیْءٍ قَدِیر الََّذِی أَحْیَاهَا لَمُحْیِی الْمَوْتَى إِنََّهُ عَلَى

بینی، پس آن گاه که آب بر آن نازل  این است که تو زمین را خشک و تهی از گیاه می

ن را احیاء نمود، به درستی که آن کس که زمی آید، نماییم حرکت و جنبش کرده و باال می

فَانْظُرْ إِلَى ﴿فرماید:  ری توانا است. و نیز میباشد، حقا که او بر هر کا احیاء کننده مردگان می

وَ عَلَى کُلَِّ شَیْءٍ آثَارِ رَحْمَتِ اللََّهِ کَیْفَ یُحْیِی الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا  إِنََّ ذَلِکَ لَمُحْیِی الْمَوْتَىوَهُ

های رحمت خدا بنگر که چگونه زمین را پس از مرگ آن زنده  ه نشانه(؛ ب10)روم:﴾قَدِیرٌ

کَذَ َیُحْیِی الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَ ﴿فرماید:  باشد و نیز می کند، او احیاء کننده مردگان می می

کند، و شما نیز این گونه از زمین  (؛ زمین را پس از مردن زنده می18 )روم: ﴾لِکَ تُخْرَجُونَ 

 شوید. یخارج م
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شود روح انسان نیست، بلکه بدن  بدیهی است از نظر قرآن آن چه محکوم مرگ می

ها است، به ویژه این که کلمه اخراج باشد، بنابراین تشبیه احیاء مردگان به احیاء بدن او می

 دل از که گیاهان بسان ها انسان که است مطلب این گویای اخیر در آیۀ« تخرجون»از زمین 

 گیرد می جای زمین درون در چه آن و شوند، می خارج زمین از آیند، می بیرون خاک

 . هاجان و ارواح نه است ها بدن

 در گیاه از ایدانه یک اگر که طوری آید همانمی بدست نتیجه از مجموع آیات این

 که این ولو – باشد یا اگر حیوانی آن را خورده باشد در شکم آن حیوان موجود خاک

همسان  آورد در خاک از به قدرت الهی اگر سر دانه آن –باشند رفته بین دیگر از هایدانه

 باقی هاآن از سلولی یک اگر هم هاانسان همچنین خواهد بود قبلی گیاه همان طرازو هم

های گوناگونی را سپری کرده باشد و به باشد و در تحوالت مستمر موجودات طبیعی حالت

خواهد بود که در گذشته از آن  همگون همان انسانی بیاورند در خاک از قدرت الهی سر

 انسان در که سلولی هامیلیون از سلول یک است. تعدد سلول الزم نیست؛ حداقلجدا شده

 دفع او از سلول این مردن از قبل خواه باشد باقی خاک صورت به ولو زمین در موجوداست

 همان از نشان و کرد خواهد رشد خداوند قدرت به سلول این مردن، از بعد باشد یا شده

 از ایشاخه انسان بدن هایسلول از یک هر به عبارتی است.بوده دنیا در که داد خواهد

 خواهد نظر هر از او به شبیه انسانی یابد پرورش او همانند اگر که است نخستین سلول

 (.19: 1، ج1173 طهرانى، حسینىر.ک؛ بود)

 . اجزای باقی و معاد جسمانی 3-5-3

با توجه به بقای اجزای انسان بعد از مرگ، معاد حتما جسمانی و بدنی  است شایان توجه

اجزاء و مواد موجود افاضه  نیبه ا ای یصورت انسان امتیکه در ق نیچه اخواهد بود؛ 

افاضه شود با  یانسانشود؛ اگر صورت یافاضه نم ای ردیگ یها تعلَّق مشود، و روح به آن یم

است  ی، معاد حتما جسمانیا سلول واحد پراکندهی بودن اجزا یجسمان تیتوجه به خصوص

نخواهد بود؛ چه  مانهیافاضه نشود وجود آن بعد از مرگ انسان حک یو اگر صورت انسان

 ال إِلَیْنَا وَ أَنَّکُمْ عَبَثاً خَلَقْنَاکُمْ أَنَّمَا أَفَحَسِبْتُمْ﴿- ندارد یادهیانسان فا یها براکه وجود آن نیا
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 باز ما سویهب و ایم، آفریده شما را بیهوده کردید گمان آیا ؛(111 :مؤمنون)﴾ تُرْجَعُونَ

 است.  یازیاز هر ن راستهیو خداوند هم پ -. «گردید؟ نمی

 زندگى به اشتیاق یا جاودانگى و بقاء به . آفرینش انسان با ویژگی حب3-2ّ

   جاوید

است که این جهان انسان با یک استعداد و ویژگى خاصى خلق شدهاز دیدگاه قرآن، 

خوان شدن با آن ویژگى را ندارد که اگر جهان دیگرى نباشد و آن ظرفیت هماهنگ و هم

ویژگى بالقوه در انسان به فعلیت نرسد آن وقت به چنین خالقى مى توان نسبت فعل عبث و 

ل عبث و بیهوده همین است که موجودى با یک ظرفیت و ما از فع رادو مه داد بیهود

استعداد خاصى آفریده شود ولى جهان و مکانى نباشد که این استعدادها تجلَّى نمایند. 

ی به مثل جنین در رحم؛ تجهیزات خوانند الى عالم عبث و بیهوده مىچنین کارى را عق

ر عالم رحم براى جنین ها د از چشم، گوش، دست و پا و... که وجود اینهمراه دارد 

 ضرورى نیست بلکه به درد هم نمى خورد.

اش همان پایان رحم باشد این نظام کلى خلقت جنین این باشد که پایان زندگى اگر

؛ یعنى جاى این سؤال هست که دیگر این چشم براى چه، این گوش تشکیالت عبث است

ها در  دهند که این دهند ؛ نشان مى هاى دیگر را نشان مىگاهها یک تجلی براى چه، همه این

ظرف دیگرى غیر از این ظرف، تجلى واقعى خودشان را خواهند کرد؛ آن گاه هر کدام از 

 اعضاى فوق کار خودشان را خواهند کرد. 

اشتیاق به  ایحبّ به بقاء و جاودانگى  این ویژگی در انسان،، از نگاه آیات قرآنی

فطرى در نهاد  لیم نیوجود ا ،می(، قرآن کر97: 1106 ،یقبانچر.ک؛ زندگى جاوید است)

وَقالَ  طانُیْالشَّ هِیْفَوَسْوَسَ اِلَ﴿ دیفرماخداوند مى .تاس رفتهیپذ تیّواقع کیبه عنوان را انسان 

او را وسوسه کرد و گفت  طانیپس ش ؛﴾بْلىیَآدَمُ هَلْ اَدُلُّکَ عَلى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْک ال  ای

 ىیو راهنما تیهدا ریجاودانگى و قدرت زوال ناپذ رختکه ترا بر د خواهىمى ایاى آدم آ

نویسد ابلیس سوگند یاد کرد اگر از این درخت بخوری هرگز طبری می (.170:طه«)کنم

فَوَسْوَسَ لَهُما ﴿(  103 :1 ج ، 1116العلوم،؛ بحر193:  1 ج1117 طبرى،ر.ک؛ نخواهی مرد)
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 اَوْ تَکُونا مِنَ نِیْنَهاکُما رَبُّکُما عَنْ هذِهِ الشَّجَرَةِ اِالَّ اَنْ تَکُونا مَلَکَقالَ ما  وَ ... طانُیْالشَّ

گفت:  و...  آن دو )آدم و حوا( را وسوسه کرد طانیپس ش ؛(70 :)اعراف﴾نیالْخالِد

درخت منعتان نکرد جز آن که )با خوردن آن( دو  نی( اوهیپروردگارتان از )خوردن از م

آدم را  طانیهستند که ش نیا اىیفوق گو هیدو آ .«شد دیجاودانگان خواه از ایفرشته و 

 روىین کیبه خلود و جاودانگى در نهاد او به صورت  لیخوب مى شناخت و مى دانست م

 سو و آن سو بکشاند. نیمى تواند او را به ا کمحرَّ

 لیم کیدهد. از آنجا که آدم  بیاو را فر لیم نیا قیرو، سعى کرد تا از طر نیا از

کرد که خلود  وانمود نیچن ت،یّموقع نیبراى سوء استفاده از ا سیفطرى به خلود داشت ابل

با  طانیش عنى،یمى شود.  نیشجره تأم نیخوردن ا لهیو جاودانگى مورد عالقه شما به وس

را به خواسته خود جهت  افتهیفطرى جهت نا لیم نیداشت ا ىدادن اطالع نادرست سع

از آغاز خلقت، در  لى،یم نیشود که چنبه خوبى استفاده مى هیدو آ نیاز ا ن،یبنابرا. دهد

فطرى و نوعى  لیم کیبه خلود براى انسان  لینهاد آدم و فرزندانش قرار داده شده و م

 (.113-111صص:: 7،ج1630،یزدیصباح مر.ک؛ )خواهد بود

 یو معاد جسمان دیجاو یبه زندگ اقیاشت. 3-2-5

 ایحب بقاء  یها از نگاه قرآن با استعداد اخرواست اگر انسان ینکته ضرور نیتوجه به ا

شود یشمرده م یجزء افعال اله ینشیآفر نیاند و چنخلق شده دیجاو یبه زندگ اقیاشت

 یروحان یبقا ایآ است؟ ییکه انسان بقا را دوست دارد چه نوع بقا نیاست ا نیسؤال ا

 نیا ایبمانند  یباق یرجسمانیو غ یدوست دارند به صورت روحان هاکه انسان نیاست به ا

حالت از او جدا نشود  نیکه هم اکنون مشغول است دوست دارد که هم یزندگ نیکه هم

در حشر است؟ در پاسخ  یستیچه نوع ز یایفعل گو نیا یباشد؟ به عبارت یو همواره باق

 یجسمان یبقا، بقا د،یجاو یزندگ اتیتمان خداوند متعال در آگفت : با توجه به گف دیبا

بود که حضرت آدم )ع( هم آن  یجسمان طان،یمورد درخواست ش یکه بقا نیاست؛ چه ا

از  یاست و خبرنکرده یاعتراض چیو خداوند متعال هم نسبت به اصل محتوا ه رفتیرا پذ

 یاستیر بْلى؛یَمُلْک ال » حتا عبارت  ستیشود نیمرگ حاصل م قیکه از طر یروحان یبقا
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 حیقلمداد شده و خداوند متعال آن را تقب یمقام مقدس و جسمان کی«ستین یکه تمام شدن

 (.707: 1ج 1696 ،یرفسنجان ؛79: 1176یتستر ؛193: 1،ج1117یطبرر.ک؛ ) استنکرده

علم ارتکازى، علمى  -است، یجسمان یبقا نیهمذهن انسانی  ارتکاز این، بر افزون

ها به خاطر عواملى هم چون انس یا سر و کار داشتن مداوم با است که در نهان ذهن انسان

 شده ناشى ها و ...انسان یکسان فطرت آن، به بندى پاى و واحد شریعت به اعتقاد ،چیزى

 هاشمیر.ک؛ ) هر چند شخص، به آن علم نداشته و از آن غافل باشد باشد

 -.است وى منع عدم یا و شارع امضاى به منوط آن ( و حجیت761: 1ج ،1113شاهرودی،

و شارع محترم در قرآن  شناسند.یرا نم یگرید زیاز جسم چ ریها غانسان شتریکه ب نیچه ا

دهد همه از نوع یبقا انجام م یکه برا ییکارها نیافزون بر ااست. آن را تقبیح نکرده

مند است؛ هنگام احتضار، در عالقه شیخو یبه کالبد جسمان یاست مانند هر انسان یجسمان

با پارچه  ایدفن و  یمقدس نیکند؛ مثالً در سرزمیم ییهاباره حفظ بدن، سفارش

ها به بدن و کالبد انسان دیها از عالقه و توجه شدشهینوع اند نیکفن شود. ا یمخصوص

روح عالقمند است، به  یبه همان اندازه که به بقا ی: آدمگریدارد. به عبارت د تیحکا

 یعیاحساس طب نیکند. ایمشاهده نم ییروح و بدن جدا انیمشتاق است و م زیجسم ن یبقا

 دارد. تیروح است حکا واو که جسم  ینهان تیدر انسان، از واقع

 ،ییایحالت دن نیتصور است که هم نیاز ا یاست که توجه به جسم و تن ناش روشن

 یجسم و روح در کنار هم، زندگ قت،یدر حق یعنیبعد از مرگ هم قابل اجرا است؛ 

موافق فطرت و خواست  ،یو روحان یمعاد جسمان شهیاند یعنیکنند؛ یرا آغاز م یدیجد

 بقا حبّ گری(. به عبارت د190: 1666 ری،ها است )ر.ک؛ شریعتی سبزواانسان یدرون

که حبّ ذات از غرایز اصلى و تمایالت مسلَّم انسان  . از آنجااست ذات حبّ طبیعى الزمه

است و هر کسى بطور قطع خودش را دوست مى دارد، بقا و جاودانگى خود را نیز دوست 

خود را دوست  ىاخواهد داشت. زیرا خود دوستى به این معنا نیست که او وجود لحظه

به این معناست که او  بلکه گونه احساسى ندارد،دارد ولى نسبت به آینده خویش هیچمى

هاى بعد و در هر زمان دوست مى دارد. انسان به شدت مشتاق آن وجود خود را در زمان
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طور بدیهى، هکند. بنابراین، باست که وجودش دوام داشته باشد و جاودانگى را طلب مى

و شود حب، بقا و میل به زندگى جاودانه است که بر حبّ ذات مترتَّب مى اثرىترین طبیعى

هر انسانى بالفطرة و در نهاد خود این غریزه را دارا خواهد بود. رابطه تنگاتنگ و مالزمه 

 در را دوستى خود و ذات حبّ وجود تواندنمى کس هیچ که این دو میل تا حدّى است

: 7،ج1630 ،یزدیمصباح ر.ک؛ )کند نفى او از را جاودانگى و بقا به میل ولى بپذیرد انسان

 حیات اگر ندارد را جاودانگی و بقا چنین ویژگی و ظرفیت دنیا که به این توجه با و (116

 این چه بود؛ نخواهد سازگار الهى حکمت با باشد محدود دنیوى حیات همین به منحصر او

 اگر .باشد نداشته وجود محبوب ولی باشد داشته وجود چیزی به حب پذیرفت توان نمی که

 نیرو آن ایجاد آیا نیست دیگری چیز نابودی و تخریب جزء انسان سرنوشت که شود فرض

 میل چنین وجود این بنابر بود؟ خواهد متناسب سرنوشتى و غایت چنین با خصوصیت و

 محکوم زندگى این جز دیگرى زندگى که است سازگار الهى حکمت با هنگامى فطرى،

-37: 1636 مطهری، ؛706 :13ج ،1637 طباطبایی،ر.ک؛ )باشد  او انتظار در مرگ، و فنا به

36  .) 

  لیمِثْ. افعال 3-3

 یَخْلُقَ أَنْ  عَلی بِقادِرٍ الْأَرْضَ وَ السَّماواتِ خَلَقَ الَّذی لَیْسَ وَ أَ﴿ل مانندمِثْهای واژه

 را مانندآنها که نیست قادر آفریده، را زمین و هاآسمان که کسی ؛ آیا96 - 33 )یس:﴾مِثْلَهُمْ

 کسی مانند آنها ؛ مثل(13بقره: )﴾مَثَلُهُمْ کَمَثَلِ الَّذِی اسْتَوْقَدَ ناراً ﴿ مانندمَثَل  و «بیافریند؟

 جویی است.در آیات قرآنی قابل پی« افروزدمی آشتی که است

: کهف ﴾مِثْلُکُمْ بَشَرٌ أَنَا إِنَّما قُلْ﴿ است شبیه و نظیر مانند، معنى به( جِسر وزن بر) لمِثْ

 عِبادٌ اللَّهِ دُونِ مِنْ تَدْعُونَ الَّذِینَ إِنَّ﴿: استآمده امثال قرآن در آن جمع و( 110

 و حدیث عالمت، عبرت، صفت، دلیل، مانند،( فرس وزن بر) :مَثَل. (181: اعراف)﴾أَمْثالُکُمْ

 الَّذِی کَمَثَلِ مَثَلُهُمْ﴿ آیه ذیل طبرسى مرحوم چنانچه است،آمده نیز مانند و شبیه معنى به البته

؛ ابن 766 :6ج ،1117قرشی،ر.ک؛ )استکرده تصریح معنا این به( 13: بقره)﴾ناراً اسْتَوْقَدَ

 .    (786 :1ج  ،1101فارس، 
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 و مَثَل لمِثْفرق . 3-3-5

توان گفت: اگر دو است که در مجموع میتفاسیر متفاوتی بیان شده دو، این در بیان تفاوت

ر.ک؛ در نوعیت) طباطبائیبه تعبیر عالمه و  (176: ق1100عسکری،ر.ک؛ چیز در ذات )

یعنی صفاتی که در  -( و در بیان دیگر در صفات اصلی 166 :18 ج ،1631 ،طباطبائی

ل بکار مِثْباشند در این گونه موارد  مشابهت داشته -گیری ماهیت شی دخیل هستندشکل

ولی اگر دو  (181: 1، جق1101زرکشى، ؛71 :11ج ،1669مصطفوى؛ ر.ک؛ )شودبرده می

ر.ک؛ دارد)چیز در صفات غیر ماهوی مشابهت داشته باشند آن جا مَثَل کاربرد 

 (.181: 1ج ق،1101زرکشى،؛ 130 ،1 ج ،1631 ؛ طریحى، 76: ق1100ی،عسکر

بکار نرفته بلکه در برخی از آیات فقط از حروف  «مِثْل»های قرآنی کلمه در همه مِثْل

 یعنی(  ذلک+  ک: از( )اشاره اسم عِ [ ) ل ذاَ  ک]  لک؛؛ مانند کذاستتشبیه استفاده شده

مثلیت ( 18-)روم ﴾تُخْرَجُونَ وَکَذَلِکَ﴿، واژه کذلک(؛ 1637دهخدا. همچنان ) و آن مثل

 ﴾کَذَلِکَ نُخْرِجُ الْموْتَی﴿ها از مردگان و بالعکس در دنیا، اخراج مردگان به اخراج زنده

های مرده بعد از فرو فرستادن از زمین اخراج ثمراتمثلیت اخراج مردگان به  (13-)اعراف

مثلیت اخراج مردگان به احیای زمین مرده ( 8-)فاطر﴾النُّشُورُ کَذَلِکَ﴿ باران،

های مرده با روانه کردن مثلیت اخراج مردگان به زمین (11-زخرف) ﴾نَتُخْرَجُو کَذَلِکَ﴿

  بادها و به حرکت در آوردن ابرها.

 مِثْلآفرینش  قرآنی شناخته شده در واقع آیاتی است که یمِثْلافعال  چه به عنوان آن

 امور محسوس و ملموسرا خداوند متعال بیان کرد تا از این رهگذر یک مسئله عقلی به 

تر و درک آن برای مخاطبان آساندر نتیجه  تشبیه شود دنانس بیشتری دار که انسان با آن

 مِثْلَهُمْ یَخْلُقَ أَنْ  عَلی بِقادِرٍ الْأَرْضَ وَ السَّماواتِ خَلَقَ الَّذی لَیْسَ وَ أَ﴿ تر خواهد بود.روشن

 قادر آفریده، را زمین و هاآسمان که کسی (؛ آیا 96 - 33 )یس:﴾الْعَلیمُ الْخاَلَّقُ هُوَ وَ  بَلی

میالنى،  حسینى«) داناست بسیار آفریدگار او بلکه چرا، بیافریند؟ را مانندآنها که نیست

 (.1771 :1 ج1170  ابوحیان، ؛37 : 1 ج ،1103زمخشرى، مثل؛» ماده 71 : 11 ج ،1176
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 ی بر معاد جسمانی مِثل. کیفیت داللت افعال 3-3-2

(، اعجاز قرآن 181)بقره : با میزان تجاوز و تحدی قصاص -در قرآن در همطرازی مِثل ةواژ

(، مثلیت 731 براساس دیدگاه کفار)بقره:(، مثلیت بیع با ربا 731بقره : )یا همان آیات تحدی

مثلیت انسان معبود با انسان عابد در تقبیح از  (،17 آفرینش هفت آسمان و زمین)طالق:

غیر خدا هر ، (181 )اعراف: ﴾إِنََّ الََّذِینَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللََّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُکُمْ﴿عبادت غیر خدا 

خوانید )مانند بتان و عیسی و  نصاری( به خدایی می آن کس را که شما )مشرکان و یهود و

در  طباطبائیعالمه . داردقرار  -عُزَیر و غیره( به حقیقت همه مثل شما بندگانی هستند، و ... 

را همان معنای  مِثلهستند معنای کلمه  مِثلتفسیر المیزان در تفسیر آیاتی که بیانگر آفرینش 

ر.ک؛ نامیم )که در عرف خاص آن را عین میاست متعارف و معهود به ذهن دانسته

 (. 111: 13جق؛1103، طباطبائی

مطرح است این که رابطه بین دو طرف قضیه همانندی و  یمِثلآن چه در افعال 

 نَحْنُ ما وَ الْمَوْتَ بَیْنَکُمُ قَدَّرْنا نَحْنُ ﴿همسانی درجوانب مشترک است به عنوان نمونه 

 و ساختیم مقدّر را مرگ شما میان در ما (؛61-60)واقعه :﴾دَِّلَ أَمْثَالَکُمْعَلی أَن نَُّبَبِمَسْبُوقینَ 

-طبری می« بیاوریم دیگری گروه جای به را گروهی گیرد تانمی پیشی ما بر کسی هرگز

 گوید مرگ را بین شما مقدر کردیم تا از جنس شما شخصی را جایگزین کنیم.

داللت دارد بر این که انسان جایگزین در تمام به عبارتی آیه  .(111: 73، ج1117طبری،

نَحْنُ خَلَقْناهُمْ وَ شَدَدْنا ﴿. یکی است های گذشتهها از جمله بدن و جسم با انسانویژگی

(؛ مائیم که خلقشان کردیم و مفاصلشان را 79 )انسان: ﴾أَسْرَهُمْ وَ إِذا شِئْنا بَدََّلْنا أَمْثالَهُمْ تَبْدِیلًا

این  «آوریم رگاه بخواهیم مانند آنها را چنانکه باید به جاى آنان مىمحکم ساختیم و ه

یت در مسئله معاد هم از این قاعده مستنثی مِثل. براین اساس، تیت در قرآن اسمِثلقاعده 

 أَنْ  عَلی بِقادِرٍ الْأَرْضَ وَ السَّماواتِ خَلَقَ الَّذی لَیْسَ وَ أَ﴿فرماید: نیست؛ یعنی اگر قرآن می

 که نیست قادر آفریده، را زمین و هاآسمان که کسی ؛ آیا96 - 33 )یس:﴾ مِثْلَهُمْ یَخْلُقَ

آفرینش مِثْلَ در در این صورت ( 171: 1، ج1170عاشور،ابن «)بیافریند؟ را هامانندآن

طراز با انسانی باشد که در این دنیا وجود آید باید هماخرت که از افعال الهی به شمار می
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زنده و با کیفیات و خصوصیات جدید از نظر روح و جسم، شما را در آخرت دارد؛ یعنی 

   (.119: 1666 عبدالعظیمى، شاهر.ک؛ کنیم)جاودانتان می

أَنْشَأَها ذِی قُلْ یُحْیِیهَا الَّ ﴿ درباره امکان حشر بدن، مضمون آیه طباطبائی علَّامه حتی

؛ داندرا برهانی بر این مسئله می که بیان دیگری از افعال مِثْلَی است (38)یس: ﴾أَوَّلَ مَرَّه

گونه که ساختن و ند بدن دنیوی است؛ بنابراین همانبدن محشور در قیامت همان یعنی

احیای بدن در دنیا ممکن است، باید ساختن و احیای بدن در آخرت نیز ممکن باشد. وی 

؛حکم حکم االمثال فیما یجوز و فیما ال یجوز واحد»ین استدالل را مبتنی بر قاعده عقلی ا

 .(16: 18، ج1631طباطبائی، ر.ک؛ داند)می «همانندها از نظر امکان و امتناع یکسان است

 آفرینش انسان با ویژگی دعوت و منع فطری به صالح و فساد. 3-4

 دنیا در آن اثر که است موجود انسان در اىخصیصه: فرمایدمی( سره قدس)عالمه مرحوم

 آن اثر روز آن در که دارد وجود روزى: گفت باید یقین طور به لذا استنشده ظاهر

 . بود خواهد بیهوده و لغو موجودى چنین آفرینش وگرنه دید، خواهد را ویژگى

 که این بیان از بعد -( 1/تین ،6/نبأ) ؛﴾مهاداً األرض نجعل الم﴿ آیه تفسیر در که چنان

 بیان: »استفرموده – هستند آخرت جهان ثبوت بر استداللى آن از پس آیات و آیه این

 و روزش و شب و آسمانش و زمین با محسوس عالم که است این نامبرده حجت

 متقن تدبیر و سراپایش در جارى نظام و روند مى و آیند مى نسل از بعد نسل که هایش انسان

 سرگرمى و بازى خاطر به صرفاً نیست ممکن دارد، جریان امورش همه در که دقیقى و

 و مسلم طور به نباشد، اشآورنده پدید نظر در غرضى و هدفى هیچ و باشد، آمده پدید

 و ثابت آن در نظام که باشد عالمى گردنده و متغیر و متحول نظام این پى در باید بدیهى

 بشر فطرت که صالحى کند، پیدا ظهور عالم این فساد و صالح اثر عالم آن در و باشد باقى

 صالح به دعوت اثر که بینیم مى ما و نمود، مى نهى آن از که فسادى و کرد مى دعوت بدان

 ظاهر محسوس عالم این در است مفسدین شقاوت و متقین سعادت همانا که فساد از نهى و

 این و را، غریزى دعوت آن بشر فطرت در تعالى خداى که است محاالت از این و نشده

 باشد داشته خارج در اثرى دعوت آن نه که حالى در بسپارد، ودیعه به را غریزى منع و ردع
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 اثر انسان روز آن در که دارد وجود روزى میان این در یقین طور به پس منع، آن نه و

؛ 186: 13،ج16: 8، ج719: 70ج ،1637 طباطبایی،ر.ک؛ )دید خواهد را خویش اعمال

 (.160: 1101 یزیدى، ؛178: 1111 قتیبه، ابن

-اثبات می جسمانی بر اساس این فعل الهی هم معاد است ضروری نکته این به توجه

 استشده تشکیل روحانی و جسمانی بُعد دو از که انسان حقیقت به توجه با که این به شود؛

 جسمانی سعادت پذیرش جز ای است چاره موثر او حقیقت در ساحت دو هر که ای گونه به

 نیست؛ ممکن دنیوی زندگی در شقاوتی و سعادت چنین و داشت، نخواهیم روحانی و

 در نیز جسم سعادت. اوست محبت و خداوند معرفت در روح سعادت عقل، حکم به چون

 دو این بین جمع دنیوی زندگی در دیگر سوی از است، مناسب جسمانی امور ادراک

 ماند می باز جسمانی لذات از شود، غرق معنوی لذات در که شخصی. نیست ممکن سعادت

 ویژگی چنین طرفی از. بالعکس و(. 11: 6 ج ،1637 طباطبایی، ؛16 :1697 سینا، ابن ک؛.ر)

 وجود عبث، از الهی فعل این پیراستگی راه تنها استداده قرار انسان در خداوند را و اثری

 آن در محدودیت بدون روحانی و جسمانی شقاوت و سعادت که است جسمانی معاد

 معاد که کند می اقتضا انسان در روحانی و جسمانی سعادت وجود بنابراین. کند پیدا تجلی

 .باشد بدنی جسمانی معاد او

 یریگ جهینتبحث و 

 :شود  یخالصه م لیدر موارد ذ میقرآن کر اتیدر آ یافعال معاد جسمان یبررس

بر معاد و بازگشت انسان به  م،یمرتبط با معاد در قرآن کر یاکثر افعال اله دیتأک.الف

 آخرت دارند.  یدر سرا یصورت جسمان

 یمانند؛ چه به صورت اجزایم یکه بعد از مرگ انسان باق ییاعضا نشیآفر .ب

ها بعد از آن یدارند و اال بقا یپراکنده و چه به صورت سلول واحد داللت بر معاد جسمان

 د بود.نخواه مانهیمرگ حک

حبّ به بقاء  یژگیانسان با و نشیفهم حضرت آدم )ع( از آفر یقرآن اتی. از نگاه آج

 است. یویدن یبدن یبقا زیبشر از بقا، ن یو ارتکاز ذهن یجسمان یو جاودانگى بقا
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در جوانب مشترک  یو همانند یطرازهم یعنی میدر قرآن کر تی. قاعده مثلد

 است. یبدن یمعاد جسمان یایگو گریکدیبه  دنیوی و اخرویشده  هیتشب یایقضا

است به شده لیتشک یو روحان یانسان که از دو بُعد جسمان قتی. با توجه به حقهـ.

دعوت  یژگیانسان با و نشیثر است با آفرؤاو م قتیکه هر دو ساحت در حق یا گونه

 یو روحان یسعادت جسمان رشیجز پذ یا از فساد چاره یبه صالح و منع فطر یفطر

 داشت. مینخواه
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 منابع

 قرآن.

تهران: انتشارات شمس  .یحسن عاص قیتحق .المعاد یف هیاالضحو (.1697) .نیحس نا،یسابن

 .یزیتبر

 نشر البالغه. قم: .هاتیاالشارات و التنب (.1636)________. 

 . داریب :قم .رسائل ابن سینا(. 1100) _________.

 . تهران دانشگاه انتشارات :تهران .النجاه (.تابی) ._________

قم:  .عبدالسالم محمد هارون قیتحق .اللغه سییمعجم مقا .(1101) .احمدبن فارس ،فارس ابن

 .یمکتب االعالم االسالم

 . بیروت .تفسیر التحریر و التنویر المعروف بتفسیر ابن عاشور .(1170) .محمدطاهر ،عاشور ابن

 . مؤسسه التاریخ العربی

ابراهیم  .رمضان . شارح178.تفسیر غریب القرآن) ابن قتیبه( .(1111) . عبداهلل بن مسلم ،قتیبه ابن

 . دار و مکتبه الهالل : بیروت .محمد

 :روتیب .صدقى محمد .محقق جمیل .التفسیرالبحر المحیط فى  .(1170).محمد بن یوسف ،ابوحیان

 الفکر.دار

ه: العلمیدارالکتب . محمد باسل .عیون سود ،محقق . التسترىتفسیر .(1176) . سهل بن عبداهلل ،تسترى

 . بیروت . منشورات محمد علی بیضون

 .یالرض فیقم: الشر .رهیعبدالرحمن عم قیتحق .شرح المقاصد .(1108) .نیسعدالد، یتفتازن

 . یقم: انتشارات الرض .شرح المواقف .(1636) .بن محمد یعل ،یجرجان

 .انیلیقم: مؤسسه اسماع .نیالعابد نی. شرح رساله حقوق امام ز(1106) .یقبانچ ،یدعلیس حسن

 . ىئعالمه طباطبا  :مشهد .نور ملکوت قرآن .(1173) .محمدحسین ،طهرانى حسینى

   الحقائق. : قم . فى نفى التحریف عن القرآن الشریفالتحقیق   .(1176) . على ،میالنى حسینى

 روزنه.: تهران. لغت نامه دهخدا (.1637. )اکبر یعل ،دهخدا

 .یصفوان عدنان داوود قیتحق .مفردات الفاظ القرآن .(1117) .بن محمد نیحس ،یاصفهان راغب

 : دارالعلم.روتیب
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 ،کردى ، جمال حمدى ،محقق ذهبى .(1110) . البرهان فى علوم القرآن .بن بهادرمحمد ،زرکشى

 . بیروت -لبنان ه:. دار المعرف . یوسف عبدالرحمنمرعشلى .ابراهیم عبداهلل

الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل و عیون األقاویل فى  (.1103) .محمود بن عمر ،زمخشرى

 . دار الکتاب العربی .:بیروت . مصطفى ،مصحح حسین احمد . وجوه التأویل

اهلل هیقم: کتابخانه آ .مانیاال قیحقا .(1108) .بن احمد یعل ،(یدثانی)شهنیبن نورالد نیالدنیز

 .یالنجف یالمرعش

 .دالشهداءیس :قم .دیمنشورجاو .(1668) .جعفر ،یسبحان

 الفکر. دار :روتیب . تفسیر السمرقندى المسمى بحر العلوم .(1116) .نصر بن محمد ،سمرقندى

 . میقات .:تهران . تفسیر اثنى عشرى .(1666) . حسین ،عبدالعظیمى شاه

 . (1111) .یّهالمصطلحات الکالم شرحگروه فلسفه و کالم کالم اسالمی آستان قدس رضوی ،

 . مشهد: آستان قدس رضوى

تهران:  .یپژوهشنامه معارف قرآن .نیدر قرآن و عهد یمعاد جسمان (.1681) .و همکاران یفیشر

 11-3صص،  .71شماره  .6دوره 

 پ دانشگاه تهران.. تهران: چافلسفه معاد درنگاه وحی و .(1666) .محمدباقر ،سبزواری شریعتی

لبنان:  -روتیب .االسفاراالربعه یف هیالحکمه المتعال .(1891) .میمحمدبن ابراه ،یرازیالش نیصدرالد

 . یالعرب اءالتراثیداراح

 .نیوابسته به جامعه مدرس یقم: موسسه نشراسالم .الحکمه هیبدا (.1661) .نیمحمد حس ،طباطبائی

 داراالضواء. :روتیب .رساله االنسان بعد االنسان .(1108) .____________

دفتر  :قم .محمدباقر .مترجم: موسوى . ترجمه تفسیر المیزان .(1631) . ____________

 انتشارات اسالمى.

قم: منشورات مؤسسه االعلمی  .المیزان فی تفسیرالقرآن .(1637) ._____________

 للمطبوعات.

 دارالمعرفه. :مجمع البیان فی تفسیر القرآن .(1109).ابوعلی فضل بن حسن ،طبرسی

 المعرفه. دار: لبنان .جامع البیان فى تفسیر القرآن .(1117) .محمد بن جریر ،طبرى
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 .محمدباقر ،خرسان یموسو مصحح. اهل اللجاج یاالحتجاج عل (.1106.)یاحمد بن عل ،یطبرس

 ی.نشر المرتض: مشهد

 فروشىکتاب: تهران .حسین احمد سید تحقیق .البحرینمجمع (.1631. )الدینفخر ،طریحى

   مرتضوى.

 .یاسالم غاتیقم: دفتر تبل .االعتقاد دیرتج .(1699) .__________

 .یدارالکتاب اللبنان: روتیب .نهج الحق و کشف الصدق .(1897) .وسفیحسن بن  ،یحل عالمه

 ه.دار اآلفاق الجدید : بیروت .هاللغالفروق فی(. 1100.) حسن بن عبداهلل ،عسکرى

 .ریرکبیتهران: ام .دیعم یفرهنگ فارس(. 1660) .حسن ،دیعم

 چاپ افست تهران.تهران:  .یشرح اسماء اللَّه الحسن (.1661) .محمد بن عمر ،یفخر راز 

 االسالمیه. الکتبدار :تهران . قرآن قاموس (.1117. )اکبر على ،بنایى قرشى

فروشى کتاب: تهران .منهج الصادقین فی إلزام المخالفین (.1611.) اهلل بن شکراهلل فتح ،کاشانى 

 . اسالمیه

 قم: الزهراء. .یآمل یجانیصادق الر قیتحق .مانیا هیسرما .1661 .عبدالرزاق ،یجیاله

 .یتهران: سازمان چاپ وانتشارات فرهنگ وارشاداسالم .گوهر مراد .(1637) .__________

 . اسالمیه انتشارات :تهران.  الیقین حق (.تابی. )محمدباقر ،مجلسی

 غاتیمرکز چاپ و نشر سارمان تبل :قم .7ج.دیآموزش عقا (.1630) .یمحمدتق ،یزدی مصباح

 .یاسالم

قم: مؤسسه  .محقق محمدحسین اسکندرى .اخالق در قرآن .(1636) ._____________

 آموزشى و پژوهشى امام خمینى)قدس سره(.

وزارت فرهنگ و ارشاد  :تهران. التحقیق فی کلمات القرآن الکریم .(1669. )حسن ،مصطفوى

 . اسالمی

 قم: انتشارات صدرا. .چاپ چهارم .معاد (. 1636) .مرتضی ،مطهری

 .1. شدانیجاو امیپ .در قرآن و آراء مفسران ی. معاد جسمان(1696) .یهادمحمد ،معرفت

 بوستان کتاب. ، قم، موسى ،دانش ترجمۀ.  ترجمه تفسیر کاشف .(1639).محمدجواد ،مغنیه

 .دیالمف خیللش یقم: الموتمر العالم .اوائل المقاالت (. 1116) .بن نعمانمحمد ،دیمف
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 قاتیدوفصلنامه تحق .میدر قرآن کر یمعاد جسمان .(1688) .حسندیس ،یرباقریو م سهینف ،سهیمق

 .6ش .7دوره .یثیو حد یقرآن

 .بوستان کتاب  :قم .فرهنگ قرآن .(1696) .اکبر ،رفسنجانى هاشمى

للدراسات  ریمرکز الغد :قم .بحوث فی علم األصول .(1113) .سیدمحمود ،شاهرودی هاشمی

 .هیاإلسالم

 .:بیروت . محمد سلیم ،محقق: الحاج. تفسیرهغریب القرآن و  .(1101) . عبداللهبن یحیى ،یزیدى

 . عالم الکتب

https://www.yjc.ir/fa/news/587539 
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