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چکیده
حشر اکبر یکی از مسائل کالمی است که فرق اسالالمی بالر ن افاالاق راد ال ع مفالاد
فوجه است .این
مربوط به ن از حیث سفه ماهومی ،گستره ،محل ع کیایت عقوع ردخود ّ
فوجه به فحلیل ع
مفاد رد مقاله حاضر با دعیکرری عقلی قلی از گاه فریقین ع بهعیژه ّ
دأی رع ا یشالالد عقلگالالرا رالال دال ین شالالیرازی ع فخالالر دازی بردسالالی شالال ه اسالالت.
ب ینم ظود ،به موازات ر ق ففبیر «حشر اکبر» بر مرحله خست قیامت کبرا فا ففدالیم
ن بر کل موقف قیامت رد فحلیل ماهومی ،فوجه به فجرر اال ع یال شالفود ع اردا
ا سا ع حیوا رد ک اد استشهارات قرن ی ع دعایی ،فهم ضرعدت ع ی گستره حشر دا رد
فبیین عقلی ،فسهیل میک  ،چ ا چه طق زمین رد محشر که از فصریحات قرن ی است،
از مق مات قلی اثبات این گستره است .هدچ ین ،با عجور ای کاله فبیالین عقلالی ردبالاده
محل حشر اکبر دسا یست ،راللت برخی نیات ع دعایات بر حضود هدین زمین ففلی ،بالا
فغییر اعرا عرضی ن است .کیایت حشر اکبر ی  ،هرچ رد خصوص ا سا  ،با ظهود
راات ع ملکات اسا ی اشی از اختیاد ع فکلیف محالل فککیال اسالت ،امالا ایالن کیایالت
بهدعش ی رد خصوص حیوا ات ع ی بافات ع جدارات فبیین ش ه است.
کلیدواژهها :حشر اکبر ،قرن  ،دعایات ،مالر دا ،فخر دازی.
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مقدمه

حشر اکبر ،که به طور معمول معادل قیامت کبرا استعمال میشود و شاید به همین دلیل،،

کمتر به عنوان مسئلهای مستق ،تحقیقی در باب آن صورت گرفته ،از جمله موضلوعاتی

است که درک کردنش بیش از آنکه با عق ،و فعالیت فکری میسر باشد ،از دریچه آیلات
و روایات دسترسپذیر است .حشر و اجتماع همه انسانها از اولین تلا آرلرین و حتلی

حشر حیوانات ،از مصادیق آن است .املا تلالمالت عقللی نیل در فالم یلا شلر آیلات

و بیانات مالثور مفید رواهد بود .بدینمنظلور نوشلتار پلیشِ رو بلر آن اسلت تلا ضلمن
بررسی نگاه مفسران و محققان ،برری آیات مربوط به حشر اکبر و استشلاادات روایلی

در این زمینه را ،با محوریت گستره مفاومی و مصلداقی حشلر اکبلر و محل ،و کیفیلت

وقوع آن یادآور شود و در جای ممکن ،نگاهی عقلی و تحلیلی نی عرضه کنلد .در ایلن

بستر توجه به دیدگاه های دو اندیشمند جاان اسلال ،،مالصلدرا شلیرازی و فرلر رازی

اهمیت دارد.

واژه «حشر» در لغت و اصطالح

«حشر» در لغت به معنای جمعکردن یا جمعشدن (طریحی )763/7 :5731 ،یا رلار کلردن
گروهی از مقرشان (راغب اصفاانی )173 :5151 ،آمده است و در اصطال عبارت اسلت از

جمعکردن مرد ،در روز قیامت (ابنمنظور)531/1 :5151 ،؛ و به معنای مرگ نی آمده اسلت

(فراهیدی . )31/7 :5151 ،البته تاانوی در موسوعه رود ،حشر را مساوی با معنلای بعلو و
معاد آورده و بر این مبنا ،آن را به حشر روحانی و جسمانی تقسیم میکنلد و ملیگویلد

منظور از حشر جسمانی برانگیرتن اجساد از قبور رود به امر ردای تعالی و منظلور از
حشر روحانی ،اعاده اروا به بدنها است (تاانوی ،بیتا .)631/5 :این تعبیلر از حشلر ،بلا

تعبیر «الوجود الثانی لالجسا ،و اعادتاا بعلد موتالا و تفرقالا» در بیلان حلیلی از «معلاد»
(حلیی ،بیتا ، )122 :که منظورش برگشت اروا به اجسا ،اصلییه است ،به یک معنلا اسلت.
همچنین ،این واژه در آیات قرآنی ،عالوه بر معنای جمعکردن 1به معنای راندن به سوی

دوزخ 2و برانگیرتن 3هم استعمال شده و درباره انسان و غیرانسان ،هر دو ،به کلار رفتله

است (داورپناه .)51/1 :5731 ،ولی ظاهر آیات قرآن گواه آن است که حشلر معنلای علامی
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است که عالوه بر استعمال آن در وقایع دنیوی 4،بیشترین اطلال آن بلر شلروع مرحلله

دو ،قیامت کبرا و عموماً با محوریت انسانها است.
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حشر اکبر

هرچند معموالً حشر موجودات یا انسانها معادل قیامت کبلرا اسلتعمال ملیشلود ،وللی

منظور از آن ،قیامت و اجتماع انسانها در ابتلدای قیاملت و مقلدمات آن اسلت (قرشلی،

 .)511/1 :5735ظاهراً آیاتی مانند« :ذلک یو ،مجموع له الناس و ذلک یو ،مشلاود» (هلود:

 )517و نی آیه« :یوْ َ،یجْمَعُکمْ لِیوْ ِ،الْجَمْعِ ذلِک یوْ ُ،التَّغابُنِ» (تغابن )3 :نی ناظر به هملین
معنا است .درباره آیه دو ،،طبرسی میگوید« :یعنی این بعو و جل ا در روزی رواهلد
بود که در آن روز رلق اویل و آرر جمع میشلوند» (طبرسلی )111/51 :5731 ،و شلاید بله

همین دلی ،،رداوند روز قیامت را «یو ،الجمع» نامیده اسلت« :سلمی یلو ،القیامل بیلو،

الجمع حیو یجمع سبحانه الرالئق للحساب والج ا » (مغنیه ،بیتا.)313 :

اما چنین برداشتی عمومیت ندارد و برری ،مانند فرر رازی ،بهصراحت حشلر را بلر

تما ،موقف قیامت تعمیم دادهاند « :الحشلر فالو اسلم یقلع عللی ابتلدا رلروجام ملن

األجداث إلی انتالا الموقلف» (رازی )711/1 :5111 ،و مفلاد رسلاله حشلریه صلدرالدین
شیرازی نی مبین همین معنا است؛ چراکه این رساله مسائلی مانند علذاب قبلر تلا تبیلین
ر یان باشت و جانم را شام ،میشود ،و به صرف اجتماع انسلانهلا یلا موجلودات در

موقف قیامت محدود نشده است (صدرالدین شیرازی .)111 :5723 ،البته حقیقلت حشلر در
نگاه صدرا ،عبارت است از ظرفی که از سویی «یو ،الجمع» است ،چلون «زملان» عللت

تغییر و تعاقب و «مکان» علت ارتفا و غیبت است و وقتلی ایلن دو در قیاملت نباشلند،
رالیق از اولین تا آررین جمع رواهند بود .از سوی دیگر« ،یو ،الفصل »،اسلت ،چلون

دنیا دار اشتباه و مغالطه است و در آن حقی و باط ،و ریر و شلری در هلم آمیرتله اسلت،
ولی آررت دار تمیی و افترا این موضوعات از همدیگر است (همان).

توضیح اینکه در این تبیین ،حشر اکبر به معنای اجتماع همله موجلودات زمانمنلد و

مکانمند رواهد بود که بهنوعی حضور آناا موضلوعیت دارد و بله اجتملاع انسلانهلا و
حیوانات محدود نمی شود .صدرا در رساله حشریه ،پس از تقسیم ممکنات به پنج دسته،
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بهتفصی ،،حشر جمیع آناا را تبیین میکند 6،اما بیان اجمالی آن این است که هیچ شلیئی
بدون فاع ،و غایت نیست؛ فاع ،و غایت حقیقی همه اشیا رداوند است و دیگر غایات

(اعم از قریب ،متوسط و بعید) بالمجاز فاع ،و غایت نامیده میشوند؛ از آنجا کله فاعل،
و غایت حقیقی اشیا رداوند است ،همه اشیا بالذات طاللب غایلت رلود هسلتند و بله

سوی او در سیالن و حرکت اند و به او توجه دارند و مشلتا وصلول اوینلد .از ایلنرو
چون این نوع اشتیا و حرکت به سوی مبدأ فلاعلی و غایلت حقیقلی ،ذاتلی و جبلیلی
است ،در ناایت ،همه موجودات ممکن در محضر االهی حاضلر و محشلور ملیشلوند

(همو.)711 :5711 ،

تبیین گستره حشر اکبر با تکیه بر آیات قرآن

 .5عبارت «ثُمَّ إِلی رَبِّاِمْ یحْشَرُونَ» در آیه  72سوره مبارکه انعا« :،وَ ما مِنْ دَابَّ ٍ فِی الْلالَرْضِ
وَ ال طائِرٍ یطیرُ بِجَناحَیهِ إِالَّ أُمَمٌ أَمْثالُکمْ ملا فَرَّطْنلا فِلی الْکتلابِ مِلنْ شَلی ٍ ثُلمَّ إِللی رَبِّاِلمْ

یحْشَرُونَ» از جمله شواهد قرآنی است که طبق برداشت بسیاری از مفسران فلریقین ،پلس
از بیان مماثلتی بین انسان و حیوانات ،از حشری گسترده ربر میدهد؛ حشلری کله طبلق

ظاهر آیه ،هر جنبنده و ذوحیاتی را شام ،میشود .میبلدی از علملای عامیله در ایلن زمینله

میگوید« :این دلی ،بر آن است که هر روحانیای دارای حیات بوده و محشلور ملیشلود،
هرچند از کوچکترین موجودات باشد» (میبلدی)711/7 :5735 ،؛ و کسلانی چلون زحیللی
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(زحیلی )531/3 :5152 ،و ابنج ی( 8ابنجل ی )161/5 :5156 ،اص ،وقوع ایلن حشلر عظلیم را
گوش د میکنند .در این میان آلوسی هرچند با بیانی مفص ،اعتقاد به حشر حیوانات را نقلد

میکند ،ولی در ناایت میگوید« :من مانعی در این قول نمیبینم که حیوانات دارای نفوس
ناطقه هستند» (آلوسی .)511/1 :5151 ،فرر رازی هم بهروشنی گستره حشر در دایره انسان و
حیوان را مطر و تحلی ،میکند و میگوید« :قوله ثُمَّ إِلی رَبِّاِلمْ یحْشَلرُونَ -فلالمعنی أنله
تعالی یحشر الدواب والطیور یو ،القیام  .و یتالکد هذا بقوله تعالی :وَ إِذَا الْوُحُوشُ حُشِلرَتْ

(التکویر( »)1 :رازی.)113/51 :5111 ،

وی در تفسیر آیه پنجم سوره تکویر «وَ إِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ» نی دیدگاه اشلاعره در

باب حشر حیوانات در قیامت را حضوری نله از بلاب وجلوب اسلتحقا  ،بلکله بلرای
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اجرای قصاص و ظاور عدل االهی میداند که پس از آن دوباره ملرگ بلر آنالا علارض

می شود و نظریه اعواض و استحقا را که مدعای معت له است ،منتفلی ملیدانلد (هملان:

 .)61/75به این معنا که حیوانات به دلی ،تکلیفنداشتن ،مستحق دریافت پلاداش نیسلتند
تا الزمه آن حشر آنان باشد ،بلکه رداوند آنان را برای قصاص در قبلال ضلرری کله بله

همدیگر زدهاند ،حاضر میکند و در حکمت این اقدا ،االهی وجوهی است که از جملله
آناا ،تالکید بر قطعی بودن حشر جنی و انلس و نیل بیلان شلدیت هلول در آن روز اسلت

(همان) ؛ چراکه وقتی حیوان نامکلف محشور شود ،انسان مسئول و مکلیف ،به وجه اعلال
واجب الحشر است؛ چنانچه اجتماع حیوانات با انسانها در محشر که در دنیلا بله دلیل،
قدرت تصریف و نی تغذی انسانها از حیوانات ممکن نبود ،بیانگر شدیت هلول و تلرس
حاکم بر فضای محشر است.

در میان مفسران شیعی نی  ،شیخ طوسی معتقد است حیوانات بعد از ملرگ ،هماننلد

انسانها به سوی رداوند محشور میشوند و در صورت استحقا عوض میگیرند؛ ولی
در باب اینکه پس از اعواض چه وضعیتی دارند ،نظر مستقلی ندارد ،امیا قلول کسلانی را

که حشر حیوانات را به معنای مرگ و فنای آناا گرفتهاند ،بعید میداند؛ چراکله «حشلر»
در لغت به معنای بعو از مکانی به مکان دیگر است ،در حالی که «مرگ» یا «فنا» چنلین

معنایی ندارد (طوسی ،بیتا .)571/1 :طبرسی هم اص ،حشر و اعواض را دربلاره حیوانلات

میپذیرد (طبرسی )161/1 :5731 ،و گنابادی فقط به حشر آنان اشلاره دارد (گنابلادی:5112 ،

.)571/1

شوکانی ،از علمای «زیدیه» هلم نرسلت دالللت برلش آرلر آیله «ثُلمَّ إِللی رَبِّاِلمْ

یحْشَرُونَ» را اینگونه تبیین میکند که« :امم ذکرشلده در آیله ،هماننلد بنلیآد ،محشلور
رواهند شد» .سپس به دیدگاه دیگر ،که حشر را به معنای مرگ حیوانات میداند ،اشاره

میکند و در ناایت نظر نرست را ترجیح میدهد (شوکانی.)575/1 :5151 ،

 .1آیه  1سوره زل له« :یوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَرْبارَها» هم از شواهد قرآنی است کله مفسلران

فریقین حشر جمادات را از آن استفاده کردهاند؛ چون آیه از شاادت زمین کله مصلدر و
بستر جمادات است ،در قیامت ربر می دهد ،به طوری که زمین آنچه را مکلفان روی آن

انجا ،دادهاند ،گ ارش میکند؛ حقیقتی که در حدیو نبوی چنین توصیف شده است:
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أن

النبی

قال :أتدرون ما أربارها قلالوا ا و رسلوله أعللم ،قلال أربارهلا أن

تشاد علی ک ،عبد و أنه بما عم ،علی ظارها تقول :عم ،کذا و کذا یو ،کذا و

کذا و هذا أربارها؛ پیامبر فرمود :آیا ملیدانیلد اربلار آن (زملین) چیسلت

(صحابی) گفتند :ردا و پیلامبرش داناترنلد ،فرملود :اربلار آن ایلن اسلت کله

شاادت میدهد بر هر بندهای ،به آنچه بر روی آن انجا ،داده اسلت .ملیگویلد

فالنی ،فالن کار را در فالن روز انجا ،داد ،و این است اربار آن (طبرسی:5731 ،

.)333/51

ابن کثیر نی همین برداشت را از آیه دارد (ابنکثیر .)111/2 :5153 ،املا طبرسلی کیفیلت

اربار و نطق زمین را اینگونه تبیین میکند که ممکن است رداوند در زمین ایجاد کال،
کند که در این صورت ،نسبتدادن کال ،به زمین مجازی رواهلد بلود ،و ممکلن اسلت
رداوند آن را به حیوانی قلب کند که قادر بر نطق باشد (طبرسلی)211/51 :5731 ،؛ تبیینلی

که صاحب تبیان نی به آن اشاره دارد (طوسی ،بیتا« 9.)731/51 :مرا البید» هم بلر اسلاس

قرائت سعید بن جبیر از «تنبی» (به سکون نلون) از زملین بله عنلوان علاقلی نلاطق یلاد

می کند که همه آنچه بر روی آن انجا ،شده را میداند و علیه عاصیان و به سود مطیعلان
شاادت میدهد (نووی جاوی .)616/1 :5153 ،دیدگاهی که فرر رازی آن را به عنوان قلول
جماور مطر میکند و میگوید« :ردای تعالی زملین را حیلوانی عاقل ،و نلاطق قلرار

میدهد که همه آنچه را اهلش بر روی آن انجا ،دادهاند ملیدانلد و (در محشلر) دربلاره
اطاعتکننده و معصیتکار شاادت میدهد» (رازی.)116/71 :5111 ،

با وجود ای ن ،برری مفسران تحدیو زمین (و جمادات) را در لسان قرآن ،مجلاز یلا

بیانگر زبان حال میدانند ،مانند عاملی که میگوید« :تحدیو زمین به گفته ابومسلم ایلن

است که برای هر کس ج ای کارش نمودار میشلود ،چنلانکله ملیگوییلد ایلن رانله

حکایت میکند که زمانی جای ب رگان بوده است» (عاملی .)611/2 :5761 ،این برداشت در

تفاسیری چون تبیین القرآن (حسینی شیرازی ،)617 :5117 ،تفسیر ابنعربی
 )115/1و تفسیر مراغی (مراغی ،بیتا )111/71 :بهروشنی منعکس شده است.

(ابلنعربلی:5111 ،

ولی صدرا تحدیو زمین را حقیقی دانسته است و دلی ،آن را اینگونه بیان ملیکنلد:

«ألنی حقیق الکال ،إبدا ما فی الضمیر و إعال ،المکنونلات ملع االراد  ،سلوا کلان بغیلر
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لسان مث ،کال ،اللیه و کال ،المالئک  ،أو بلسان» ،با این تفصلی ،کله اگلر منظلور از نطلق
زمین در قیامت ،نطق غیرلسانی باشد ،این موضوع عقالً ممکن اسلت ،چلون در قیاملت

دقایق صنع و عجایب حکمت االهی و نی غایات اشیا عیان میشلود و بیلان غیرلسلانی

اشیا هم می تواند از این سنخ باشد .اگر منظور ،نطق لسانی زمین در قیامت باشد ،این نی

ممکن است ،چراکه انسان رود نتیجه صیرورت زمین و اسلتکمال در حرکلت جلوهری

است ،یعنی زمین ،قوه و استعداد جوهر انسانی و حامل ،ناطقیلت بلالقوه اسلت کله در
سیری طبیعی به فعلیت رسیده و صورت انسانی را محقق میکند .پس به فعلیت رسیدن
ناطقیت در سیری معنوی و در ظرف قیامت چی محالی نیست ،گذشلته از اینکله لسلان
زمین تابع سنخ وجود او است و هم اینکه تسبیح ،ذکر راص و مشی به سوی حقی دارد

و در واقع هماکنون نی ناطق است (نک :.صدرالدین شیرازی ،113/3 :5766 ،با تصریف).
تبیین عقلی حشر اکبر
الف .حشر با مالک تجرّد نفوس

از آنجا که زوالناپذیری از ویژگیهای موجود مجرد است ،بلیتردیلد اعتقلاد بله تجلرد
نفوس ،اعتقاد به حضور نفوس در نشلئات وجلود و از جملله حشلر اکبلر را بله دنبلال
رواهد داشت ،چراکله نفلوس مجلرد بلا علوالم ملافو ملاده سلنریت ذاتلی دارنلد.
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بدینمنظور صدرا در جلد هشتم اسفار اربعه ،در باب ششم و با عنوان «فی بیلان تجلرید

النفس الناطق االنسانی تجریداً تامیاً عقلیاً» ،یازده برهلان عقللی بلر تجلرید نفلوس انسلانی

عرضه میکند و در ادامه به آیات و روایات واردشده در این زمینه استشااد میکند (همو،

بیتا .)713-161/2 :در شواهد نی در بحثی تحت عنوان «فی التجرید الثبات معاد نفوس» از
تجرید نفوس به عنوان حد وسط استدالل رود درباره معلاد و ضلرورت سلیر نفلوس از

نشئه ماده تا نشئات مجرد باره میگیلرد (هملو .)111 :5761 ،در هملین کتلاب بلر تجلرید

ریالی نفوس حیوانی نی تالکید میکند و معتقد اسلت ایلن نفلوس قلوه ادراک اشلبا و
صور مثالی را دارند و از سنخ عالم آررتاند (همان .)533 :لذا همانگونه کله ابلنکمونله

هم معتقد است« :للحیوانات نفس غیر منطبع فی أبداناا و ال حالی فیالا ،بل ،حالالا فلی
التیجرد عن االجسا ،کحال النفس االنسانی من غیر فر » (ابنکمونه.)12 :5721 ،
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بدیای است که اثبات تجرد نفس حیوانی ،اعتقاد به فناناپلذیری آن و بقلای آن بعلد از

مرگ را به دنبال رواهد داشت (پویلان .)556 :5722 ،فرلر رازی نیل  ،هرچنلد دیلدگاههلای

متناقضی در باب تجرد نفوس 11دارد و شاید نتوان بر این مبنا ،بله طلور مطللق ،عمومیلت
حشر را تبیین کرد ،ولی در برری آثار از اتفا اکثری در پذیرش تجلرد نفلوس انسلانی و

گاه از پذیرش تجرد نفوس حیوانی سرن میگوید« :فقلد اتفلق االکثلرون علیلان النفلوس

الناطق البشری جواهر مجرد  ...و اما نفوس سائر الحیوانات فلاالکثرون زعملوا ... :لیسلت
جواهر مجرد و منام من زعم اناا من الجواهر المجرد » (رازی ،بیتا.)3 :
ب .گستره حشر با مالک شعور ،اختیار و تکلیف

همان گونه که حشر و حضور اولین و آررین انسانها در موقف و حشر اکبر به اقتضای
حکمت و به دلی ،شعور ،ارتیار و مکلیف بودن انسان است ،حشر دیگر جنبنلدگان نیل ،
که طبق ظاهر آیه یادشده هر یک مشتم ،بر امتهایی مث ،جامعه انسانی هسلتند «یعنلی

األمم کلاا من الدواب والطیر» (ابیلاری ،)112/3 :5111 ،میتواند به مرتبهای از شلعور و بله

تبع آن ،ارتیار در این امم ،ار جلاع داده شلود .افعلال عجیلب و حرکلات ذهنلی بررلی
حیوانات مانند زنبور عس ،،عنکبوت ،میمون و مانند آن ،و نی وجود رصوصیاتی نظیلر

ریاستطلبی شیر ،وفای سگ ،حیلهگری روباه و برری دیگر از اقدامات حیوانات ماننلد
فرار از دشمن و مانند آن ،همگی مستل  ،وجود نفس مجلرد در آنلان اسلت .بله اعتقلاد

صدرا ،برری از این حقایق گویای ن دیکی بررلی از نفلوس حیلوانی بله سلرحد رتبله
انسانی است .لذا وی احتمال حشر آناا در برری مراتب سفلیه برزری را انکار نمیکنلد

(صدرالدین شیرازی.)173 :5761 ،

به تصریح محمدحسین طباطبایی« :آن چی ی که در انسان مالک حشر و بازگشلت بله

سوی ردا است ،هرچه باشد ،همان مالک در حیوانات هم رواهد بود ،و معلو ،است کله

آن مالک در انسان ج نوعی از زندگی ارادی و شعوری کله راهلی بله سلوی سلعادت و
راهی به سوی بدبرتی نشانش میدهد ،چی دیگری نیست» (طباطبایی .)31/3 :5153 ،از ایلن

حیو ،چون مالک حشر ،قضا الفص ،و إنعا ،محسن و انتقا ،از ظالم است ،ایلن اوصلاف
درباره حیوانات هم صد میکند (همان .)33 :و بر این مبنا باید گفت« :همانطور که بلرای
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انسان به حسب عقلش حساب و ج ا است ،برای دویاب هم به حسب شعورشان حساب

و ج ا رواهد بود» (صادقی تارانی.)577 :5153 ،

ظاهراً فرر رازی نی حشر حیوانات را در همین بستر پذیرفته است؛ وی ملیگویلد

جمع کثیری از مفسران معتقدند« :إن هذه الحیوانات تعلرف اللَّله و تحملده و توحلده و

تسبحه»؛ و در این زمینه به قول رداوند که فرمود« :وَ إِنْ مِنْ شَلی ٍ إِلَّلا یسَلبِّحُ بِحَمْلدِهِ»
(االسلرا  )11 :احتجا میکند (رازی .)111/51 :5111 ،بلدیای اسلت کله تسلبیح و تحمیلد
فللرع بللر شللعور و معرفللت اسللت .وی در اداملله بللا نقلل ،روایتللی از رسللول اکللر،

ُ ،عصْلفُور ًا َعبَثل ًا جَلا َ یل ْو ََ ،ا ْلقِیامَل ِ
ن َقتَل َ
که فرمود« :وَ رُوِی عَلنِ اَلنَّبِلیَ أنَّل ُه قَلالَ :مَل ْ

،
ع بِلی َو لَل ْم یل َد ْعنِی َف کل َ
ب ِإ َّن َهذَا َق َت َلنِلی َعبَثل ًا لَل ْم ی ْن َتفِل ْ
یعِجُّ إِلَی اَللَّهِ تَ عَالَی یقُو ُل یا َر ِّ

مِنْ حُشَارَ ِ اَلْالَرْضِ» (مجلسی ،بیتا )1/65 :و بیان دیدگاه دیگلری کله قائل ،اسلت مقصلود
رداوند از اینکه حیوانات هم امتهای مث ،ما هستند ،محشورشدن آناا در قیامت بلرای

رسیدن به حقوقشان است (هملان ،)113 :اص ،حضور حیوانلات در حشلر اکبلر را تالییلد

میکند.

محل حشر

صدرا ،امکان اجتماع همه رالیق در زمان واحد و مکان واحد را اینگونه بیان میکند:

زمان آررت همه زمانها ،و مکان آررت همه مکانها را در برمیگیلرد ،چراکله بله

حکم عق:،

 -زمان با کمییت اتیصالیاش ،شرصی واحد و موجودی واحد در وعا دهر است.

 حرکت قطعیه با امتداد اتیصالیاش دارای هوییت و مقدارییت حاضر نل د حضلرتباری است.

 در دنیا سطح زمین در هر زمان ،غیر از سطح زمین در زمان دیگر است و اجل ایسطح زمین با سابق و الحق آن جمع نمیشود و ظاهر زملین در هلر زملان علدد
معینی از رالیق را در رود جای میدهد.

 در آررت شک ،زمین با هیئتی واحد و متیص ،و متضلمین جمیلع سلطو ارضلیهموجود در هر زمان ،از ابتدای رلق عالم تا انتاای آن و به صلورت سلطح واحلد

ظاهر میشود.
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وقتی تما ،سطحهای موجود در همه زمانها مجتمع شوند ،همه رالیق از ازل تا ابلد

را در برمیگیرد (صدرالدین شیرازی .)111/3 :5766 ،در نگاه صدرا ،سلطح زملین بلا چنلین
رصوصیتی ،با حواس ظاهری درک و حس نمیشود و فقط با حواس ارلروی درک آن

ممکن است (همان).

توضیح اینکه هرچند زمان و مکان واقعییاتی جدای از اجسا ،نیسلتند ،املا ایلن نگلاه

مبتنی بر حرکت (عرضی) زمین و عالم جسمانی است که مبدأ و مقصلد در آن تکلراری

است ،ولی آنگونه که صدرا می گوید درک روزی که همه رالیق در آن اجتماع میکنند
و مشتم ،بر همه زمان ها است ،و نی درک مکان محشر که جامع همه زملینهلا اسلت،

مشیر به نوعی دیگر از کون و کیفیت مرتص عالم آررت است و قاعلدتاً نملیتلوان بلا
اب ار فام حسی آن را تحلی ،کرد ،چراکه معییت در بعد زمان و جمعییت در بعد مکان در

این واقعه ،فراتر از معنای زمان و مکان فعلی و جسمانی است .صدرا برای تقریلب ایلن

معنا به ذهن ،بررورد گوی غلتان با سطح صاف را مثال میزند که در هر لحظه فقلط بلا

نقطه ای معین تماس دارد ،اما نقاط تماس آن با سطح در حین حرکلت ،رطلی واحلد و
متص ،را ترسیم میکند که همه نقطهها در آن جمعاند ،امیا نه رطی قاری ،بلکه رطلی کله
هر نقطه آن در لحظه ای غیر از لحظه نقطه همراهش موجود است (همان)63-66/3 :؛ و به

تعبیر وی ،اجتماع در محشر نی چنین است.

با این توضیح باید گفت استدالل صلدرا در قاللب اسلتداللی فلسلفی امکلان توجیله

ندارد ،چراکه مقدمات آن به حد وَسطی شاودی ارجاع داده شده کله عبلارت اسلت از:

«وجودِ مرتبهای مجرد برای حقیقت زمان و مکان» .ولی شاید بتوان بلا تحلیللی عقالنلی
این باور را ممکن دانست ،یعنی اگر نظا ،عالم حکیمانه و ناظر به غایتی معقلول اسلت،

حرکت دوری و عرضی عالم ماده و عناصر زمانساز آن مانند زمین و دیگر سیارات باید
به حرکتی طولی منجر شود؛ حرکتی که در آن ،ذات عالم جسمانی به سوی مبدأ فلاعلی

در سیالن و حرکت است .واضح است که اگر مقدار حرکت در فام حسی ،زمان است،

چنین حرکتی نی می تواند منجر به ظاور زمان متناسب با جنس رود شود ،یعنی اگر آن
حرکت نامحسوس است ،زمان آن نی نامحسوس رواهد بود .چنانکله هملین موضلوع

درباره مکان هم صد می کند؛ یعنی اگر حرکت قطعیه ،ررو شی از نقطلهای حسلی
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برای رسیدن به نقطه حسی بعدی است ،با حکیمانه دانستن رلقت علالم ،حرکلت کللی

عالم جسمانی نی هرچند دارای نقطه شروع حسی فرض شود ،نملیتوانلد بله نقطلهای
هرچند غیرحسی منجر نشود .آن نقطه هرچه باشد ،طرف نقطه حسی است و اسم مکان

بر آن صد میکند ،اگرچه همه رصوصیات مکان جسمانی را نداشته باشد.
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با وجود این ،صدرا در شواهد الربوبی « ،أرض المحشر» را همین زمین موجلود ملیدانلد

که به تصریح آیه  48سوره ابراهیم «یَوْ َ،تُبَدَّلُ الْالَرْضُ غَیرَ الْلالَرْضِ وَالسَّلماواتُ و َبَلرَزُوا لِلَّلهِ

الْواحِد ِالْقَاَّار» در آن تبدیلی رخ داده است« :هی هذه األرض التی فی الدنیا إال أناا یتبلدل غیلر
األرض»( 13طه« ،)513 :زمینی که جمیع رالیق از اول تلا آرلر دنیلا در آن جملع ملیشلوند»

(صدرالدین شلیرازی .)122 :5761 ،وی در موضعی و در پاسخ به این شباه درباره معاد جسمانی،

که مقدار و جر ،زمین مادی و جسمانی محدود است ،پس چگونه بلدنهلای نامحلدودی از
آن برای پیوستن به نفوس نامحدود در قیامت شک ،میگیرد ،میگوید:

قابلیت و قوه (هیوال) ذاتاً مقلدار و محلدودیتپلذیر نیسلت ،للذا فعلالً امکلان
پذیرش مقدار و انقسا ،غیرمتناهی را ،هرچند بله صلورت متعاقلب دارا اسلت،

گذشته از اینکه زمان آررت از جنس زملان دنیلا نیسلت ،چراکله یلک روز آن
پنجاه ه ار سال دنیا است ،پس زمین به همین صفت فعلی محشور نمیشلود و

حشر آن با صورت ارروی است (همان.)131 :

امیا فرر رازی ،ذی ،آیه یادشده ،در تبیین تبدی ،زمین به غیر آن ،دو احتملال را ذکلر

میکند؛ نرست اینکه ،ذات باقی باشد و فقط صفات و عرضیات زمین متحلول شلود؛ و
دو ،اینکه ،ذات زمین موجود فانی شود و ذات دیگر به جلای آن حلادث شلود .وی در

تبیین هر دو وجه به روایات واردشده استشااد میکند ،از جمله روایتی از ابنعباس کله

گفت« :هی تلک األرض إال أناا تغیرت فی صفاتاا ،فتسیر علن األرض جبالالا و تفجلر
بحارها و تسوی ،فال یری فیاا عو و ال أمت» که ناظر به تحویل در صفات زمین اسلت

و روایت ابنمسعود که گفت« :تبدل بالرض کالفض البیضا النقی لم یسلفک علیله آد ،و

لم تعم ،علیاا رطیئ » که شاهد بر تحلویل در ذات زملین اسلت ،وللی ظلاهراً وی قلول

نرست را ترجیح میدهد ،چون با عبارت «و من الناس من رجلح القلول االول» و بسلط
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آن ،بر این دیدگاه تالکید میکند (رازی ،)557/53 :5111 ،اما در ادامه با استشااد به آیه «کلیلاً

إنَّ کتابَ الفُجَّارِ لَفِی سِجِّینٍ» (مطففین )3 :نظر دیگری را بیان میکند و معتقد اسلت بعیلد

نیست منظور از تبدیل در زمین ،تبدی،شدن آن به جانیم به امر االهی باشلد ،چنانچله آیله

«کلیاً إِنَّ کتابَ الْالَبْرارِ لَفِی عِلِّیینَ» (مطففین )52 :نی شاهد بر تبدیل آسمانها به باشت است:
«اللیه أعلم» (هملان)؛ و با این تحلی ،،مح ،حشر را تفکیک میکند و بلهنلوعی ملیتوانلد

تحلی ،صدرا را توجیه کند که طبق آن «یو ،الفصل »،و «یلو ،الجملع» هلر دو در ظلرف
حشر واقع میشوند (صدرالدین شیرازی.)115/5 :5723 ،

با وجود این ،در موضع دیگر و در تفسیر آیه  63سوره زمر «وَأَشْرَقَتِ الْلالَرْضُ بِنُلورِ

رَبِّاا» ،به رلق زمینی دیگر تصریح ملیکنلد« :هلذه األرض الملذکور لیسلت هلی هلذه
األرض التی یقعد علیاا اآلن ،بدلی ،قوله تعالی :یوْ َ،تُبَدَّلُ الْالَرْضُ غَیرَ الْالَرْضِ (ابلراهیم)12 :

و بدلی ،قوله تعالی :وَ حُمِلَتِ الْالَرْضُ وَالْجِبالُ فَدُکتا دَک ً واحِدَ ً (حاقیه )51 :ب ،هلی أرض

أرری یرلقه االلیه تعلالی لمحفل ،یلو ،القیامل » (رازی .)133/13 :5111 ،و از ایلن حیلو،

نمیتوان نظری روشن از برداشت وی در این باره عرضه کرد.
کیفیت حشر اکبر

در لسان آیات و روایات ،ویژگیهای محشر متنوع توصیف شده است ،ماننلد فشلردگی

حضور انسان ها با وجود گستردگی زمین حشر؛ آن گونه که در روایلت آملده اسلت ،در

محشر هر کس فقط اندازه جای ایستادن روی دو پایش فضا دارد« :عن جابر علن النبلی
صلی ا علیه و سلم قال تمد األرض یو ،القیام مد األدیم ثم الیکون البلن آد ،منالا اال

موضع قدمیه» (سیوطی )713/6 :5111 ،یا عریان بودن انسلان هلا در محشلر کله در روایلت

مروی از نبی اکر ،آمده است« :تحشرون یو ،القیام عرا حفا عل الً» (مجلسلی ،بلیتلا:

 )51/3که البته برری روایات ،عریان بودن مطلق را مرصلوص کفلار دانسلته و وضلعیت
مؤمنان هنگا ،ررو از قبرها را مستوربودن با پوششی از نور ،کفن یا مانند آن توصلیف

کردهاند؛ 14یا نابینا محشورشدن گروهی که قرآن از آن ربلر ملیدهلد« :وَ نَحْشُلرُهُ یلوَْ،
الْقِیامَ ِ أَعْمی» (طه.)511 :

حشر اکبر از نگاه فریقین ،با تأکید بر دیدگاه مالصدرا و فخر رازی 93 /

فرر رازی در تبیین این گونه حشر ،آن را به فقدان نور عللم در ایلن نفلوس ارجلاع

می دهد و معتقد است نفلوس فاقلد ادراک حقلایق ،هنگلا ،جلدایی از ابلدان بلر هملان
جاالتشان باقی میمانند« :أن األروا الجاهل فی الدنیا المفارق عن أبداناا عللی جاالتالا

تبقی علی تلک الجاال فی اآلرر » و هملین جااللت باعلو کلور محشورشلدن آنالا و
دردناکترین عذابهای روحانی برای آنالا اسلت (رازی .)551/11 :5111 ،دیلدگاه وی در
تبیین کوری آررت ،در برشی از تفسیر آیه  31سوره اسرا «وَ مَنْ کانَ فِی هَلذِهِ أَعْمَلی

فَاُوَ فِی الْ رِرَ ِ أَعْمَی وَ أَضَ ُّ،سَبِیالً» چنین است که هر کس در دنیلا در طریلق معرفلت
االهی کور بود ،در آررت در طریق جنیت و درک آن ،کور (و عاج ) رواهد بود ،یعنلی

کسی که در دنیا به دلی ،حرص شدید در تحصلی ،دنیلا قللبش کلور شلده اسلت ،ایلن

حرص در آررت ،به سبب ازدستدادن دنیا مضاعف میشود و در نتیجه هیچ نلوری از

معرفتا کسب نمیکند و با ورود به دار آررت ،در ظلمت شدید فرو میرود (و هلیچ
کمال و نعمتی را درک نمیکند) (همان.)732/15 :

یا حشر گروهی بر سبی ،وفد و گروهی دیگر بر سبی ،ورد« :یوْ َ،نَحْشُرُ الْمُتَّقینَ إِلَلی

الرَّحْمنِ وَفْداً * وَ نَسُو ُ الْمُجْرِمینَ إِلیجَاَلنَّمَ وِرْداً» (ملریم 21 :و « .)26وفلد» بله معنلای
قومی است که به منظور زیارت و دیدار کسی یا گرفتن حاجتی و امثال آنالا بلر او وارد

شوند .این قو ،وقتی «وفد» نامیده میشوند کله سلواره بیاینلد (طباطبلایی.)555/51 :5153 ،
برری گفته اند متقین سوار بر شترانی هستند که مث ،آناا دیده نشده اسلت و بلا آنالا تلا

باشت پیش می روند .محم ،این شتران طال ،و ماار آنالا زبرجلد اسلت (طبرسلی:5731 ،

 .)215/6کلمه «ورد» به لب تشنه تفسیر شده است (طباطبایی .)555/51 :5153 ،یعنلی ملرد،

مجر ،را مث ،شتران تشنه که به سوی آب رانده میشوند ،بله جالنم ملیرانلیم (طبرسلی،

.)215/6 :5731

حشر دشمنان ردا به وجه تعذیب «وَ یوْ َ،یحْشَرُ أَعْدا ُ اللَّهِ إِلَی النَّلارِ» (فصللت )53 :و

حشر گروهی به صورت کبودچشم «یوْ َ،ینْفَخُ فِی الصُّورِ و َنَحْشُرُ الْمُجْرِمِینَ یوْمَئِذٍ زُرْقا»

(طه )511 :رواهد بود که صدرا این تفاوت در نحوه حشر را بیانگر سعی و عم ،متفاوت
و شک،گیری ملکات غلبهکرده بر نفوس انسانی میداند ،تا جایی که اعمال اشقیا به دلی،

کوتاه همتی و توجه به مراتب نازله و غلبه ملکات حیوانی باعو میشود این نفلوس بله
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شک ،و صورت حیوانات در محشر حاضر شوند؛ چنانکه آیه «وَ إِذَا الْوُحُوشُ حُشِلرَت»

(تکلویر )1 :میتواند ناظر به اینگونه حشر باشلد؛ بلا چنلین رویکلردی در نگلاه صلدرا،
هرچند انسان به حسب فطرت اولیه و نشئت حسیی ،نوع واحدی است ،ولی بله واسلطه

اعمال و کردارش به انواع مرتلفی تبدی ،می شود و در قیامت ،رالیق به انحای متعددی

محشور میشوند (صدرالدین شیرازی122-123 :5761 ،؛ همان.)115 :5723 ،
نتیجه

« .5حشر اکبر» به معنای «بعو» و احضار عمومی است ،و با برداشلت از ظلاهر بررلی
آیات و روایات و نی نظر بعضی اندیشمندان ،از جمله فرر رازی و صدرا ،میتوانلد بلر

ک ،موقف قیامت اطال شود ،اما ل وماً به این معنا نیسلت ،و ملیتلوان آن را نلاظر بله

مرحلهای از قیامت کبرا دانست.

 .1با تکیه بر ظاهر آیات قرآن و روایات و نی مبلانی عقللی« ،حشلر اکبلر» از نظلر

مصداقی میتواند عالوه بر انسان ،حیوانات و حتی نباتات و جمادات را نی شام ،شود.

 .7مح« ،حشر اکبر» میتواند همین زمین فعلی ،با تغییر اوصاف عرضی آن باشلد و

این واقعیت بهویژه در تحلی ،عقلیفلسفی صدرا دررور توجله اسلت .هرچنلد دیلدگاه
فرر رازی در این باره متناقض است ،ولی در نتیجهگیری از تحلی،های وی ،رجحان بلا

دیدگاه «زمین فعلی با تغییر اوصاف» است.

« .1حشر اکبر» در رصوص انسان ،با بلروز صلورت حقیقلی نفلوس و بلا کیفیلت

مرتص به عالم آررت واقع میشود و تحلی ،گسترده عقلیفلسفی صدرا در آثار متعلدد
فلسفی و نی تفسیری وی در این زمینه مبین اعتقاد راسخ ایلن فیلسلوف متاللله بله سلیر

جوهری نفوس است .به باور وی ،ظاهر برری آیات قرآن مانند« :اذا الوحوش حشلرت»

میتواند ناظر به این معنا باشد.
پینوشتها

 .1مانند آیه «وَ یوْ َ،یحْشُرُهُمْ وَ ما یعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ» (فرقان.)53 :
 .0مانند آیه «احْشُرُوا الَّذِینَ ظَلَمُوا وَأَزْواجَاُمْ» (صافات.)11 :

 .3مانند آیه «قالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِی أَعْمی وَ قَدْ کنْتُ بَصِیراً» (طه.)511 :

حشر اکبر از نگاه فریقین ،با تأکید بر دیدگاه مالصدرا و فخر رازی 45 /

 .4مانند «ارس ،فی المدائن حاشرین» درباره احضار ساحران به فرمان فرعون و نیل «هلو اللذی أرلر

الذین کفروا من أه ،الکتاب الول الحشر» (حشر )1 :درباره بیرونراندن بنینضیر از مدینه به املر پیلامبر

اکر ،،همچنین «وَ حُشِرَ لِسُلَیمانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْس» (نم )53 :،و مانند آن.
 .9مانند «وَ إِذا حُشِرَ النَّاسُ کانُوا لَاُمْالَ عْدا » (احقاف)6 :؛ «یلو ،یحشلرهم و ملا یعبلدون ملن دون ا »
(فرقان)53 :؛ «یوْ َ،تَشَقَّقُ الْالَرْضُ عَنْاُم سِراعاً ذلِک حَشْرٌ عَلَینا یسِیرٌ» ( .)11 :
« .0ان الممکنات علی طبقات الطبق االولی المفارقات العقلی  ...الطبق الثانی هی االروا المدبر العقلی

المتعلق باالجرا ،العلوی  ...الطبق الثالث هی االروا المدبر الج ئی والنفوس الریالی المتعلق باالجرا،
السفلی الدرانی او الناری  ...الرابع هی النفوس النباتی و غیرها من الطبائع الساری فی االجسا ،المحرک
 ...والطبق الرامس هی االبعاد واالجرا ،و هی اسف ،السافلین و ماوی النازلین و مثوی المتکبرین فاذا
تماید هذا فلنرجع الی کیفی حشر ک ،من هذه الطبقات إلیه تعالی بیانا علی التفصی( »،صدرالدین

شیرازی.)711-715 :5711 ،
 .7با عبارت «یحشر الرلق کلام یو ،القیام  ،الباائم والطیر و ک ،شی فیبلغ من عدل اللیه».
 .8با عبارت« :ثُمَّ إِلی رَبِّاِمْ یحْشَرُونَ» أی تبعو الدواب والطیور یو ،القیام للج ا والفص ،بیناا.
« .5معناه تحدث أربارها بمن عصا علیاا إما بالن یقلباا حیواناً قادراً علی الکال ،فتتکلم بذلک أو یحلدث
اللَّه تعالی الکال ،فیاا ،و نسبه الیاا مجازاً او یظار فیاا ما یقو ،مقا ،الکال ،فعبر عنه بالکال.»،

 .12آنگونه که اشاره شد ،وجود مجرد با مافوق ماده سنخیت دارد و الجرم محشر کبرا و مراتب پس از
آن باید سعه وجودی فراتر از ماده داشته باشند که ظاهراً آیه «جَنَّةٍ عَرْضُهََا اسَّمهواوا و وَاسْهَررض ُُُعدهدم ض
سدلْووتَّقین» (آل عوران )133 :مشیر به هوین معنا است و به تعبیهر بباببهای منظهور از «عهر بَشهت»،
چیزی در مقابل بول آن نیَّت ،بلکه منظور وسعت آن و کنایه از نَایت درجه آن است ،به قهدری کهه
وهم و خیال بشری نو تواند آن را بَّنجد و برایش حدی تصور کند (بباببای .)02/4 :1417 ،
 .11راد ،جارمی ،حامده؛ سعیدیمار ،محمد (« .)5731ادلله تجلرد نفلس از دیلدگاه فرلر رازی» ،در:
انسانپژوهی دینی ،ش ،77ص.11-13

 .10صدرا باور به وجود زمانها و مکانهای متعدد را به رساله غایت االمکان ارجاع میدهد کله ظلاهراً
نویسنده آن شیخ محمود اشنوی از عرفای سده هفتم است .در باور وی ،زمان دارای مراتبی چون زملان
جسمانی (که رود به دو قسم کثیف و لطیف تقسیم میشود) ،زمان روحلانی و زملان حلقی اسلت ،کملا
اینکه مکان نی در نگاه او مراتب مفص،تری دارد .در ایلن بلاور ،اگلر زملان انجلا،دادن فعللی در علالم
جسمانی لطیف ،یک روز باشد ،زمان انجا،دادن همین فع ،در عالم جسمانی کثیف ،طوالنیتلر اسلت و

آنچه در زمان جسمانی (چه کثیف و چه لطیف) دارای گذشته ،حال و آینده است ،در عالم روحانی حال
است و غیره.

 .13اشاره به آیه «یَوْ َ،تُبَدَّلُ الْالَرْضُ غَیرَالْالَرْض» (ابراهیم.)12 :

 .14مانند« :قال رسول ا  :یا فاطمه ... ،تستر عور المؤمن و تبدی عور الکافر ،قالت یا ابت ما یستر
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المؤمن قال :نور یتألأل ال یبصرون اجسادهم من النور» (مجلسی ،بلیتلا 555/3 :و )551؛ و در روایتلی

دیگر آمده است که فاطمه بنت اسد ،مادر حضرت علی ،وقتلی از پیلامبر شلنید کله فرملود« :ان
الناس یحشرون یو ،القیام عرا کما ولدوا» (یعنی مرد ،روز قیامت برهنه ملادرزاد محشلور ملیشلوند)

ناراحت شد و گفت« :وای بر این رسوایی» .بعد حضرت پیامبر به او فرمود« :من از ردا میرلواهم
که تو را با لباس محشور کند» (کلینی.)711/7 :5731 ،

حشر اکبر از نگاه فریقین ،با تأکید بر دیدگاه مالصدرا و فخر رازی 49 /

منابع

قرآن کریم.

آلوسی سید محمود ( .)5151رو المعانی فی تفسیر القرآن العظیم ،بیروت :دار الکتب العلمیل  ،الطبعل
االولی.1 ،

ابن ج ی غرناطی ،محمد بن احمد ( .)5156کتاب التسای ،لعلو ،التن ی ،،بیروت :شرک دار االرقم بلن
ابی االرقم ،الطبع االولی.5 ،

ابن عربی ،محیی الدین محمد ( .)5111تفسیر ابن عربی ،بیروت :دار احیا التراث العربی ،الطبع االولی،
.1

ابن کثیر دمشقی ،اسماعی ،بن عمر ( .)5153تفسیر القرآن العظیم ،بیروت :دار الکتب العلمی  ،منشلورات
محمدعلی بیضون ،الطبع االولی.2 ،

ابن کمونه ،سعد بن منصور ( .)5721ازلییه النفس و بقائاا ،مقدمه و تصحیح :انسیه بررواه ،تالران :نشلر
مجلس شورای اسالمی ،کتابرانه موزه و مرک اسناد.

ابن منظور ،محمد بن مکر .)5151( ،لسان العرب ،بیروت :دار صادر ،الطبع الثالث .1 ،

ابیاری ،ابراهیم ( .)5111الموسوع القرآنی  ،بیجا :مؤسس سج ،العرب.3 ،

پویان ،مرتضی ( .)5722معاد جسمانی در حکمت متعالیه ،قم :بوستان کتاب.

تاانوی ،محمدعلی بن علی (بیتا) .موسوع کشاف اصطالحات الفنون والعلو ،،محقق :د حلرو عللی
فرید ،بیروت :مکتب لبنان ناشرون.5 ،

حسینی شیرازی ،سید محمد ( .)5117تبیین القرآن ،بیروت :دار العلو ،،الطبع الثانی .

حلیی ،حسن بن یوسف (بیتا) .بیان النافع یو ،الحشر فی باب شر الباب الحادی العشر ،محقق :حسینی
حسین علی ،بیروت :مؤسس االعلمی.

داورپناه ،ابوالفضل .)5731( ،انلوار العرفلان فلی تفسلیر القلرآن ،تالران :انتشلارات صلدر ،چلا
.1

اول،

رازی ،محمد بن عمر ( .)5111مفاتیح الغیب ،بیروت :دار احیا التراث العربی ،الطبع الثالث .53 ،

رازی ،محمد بن عمر (بیتا) .المطالب العالی من العلم االلای ،محقق :سقا احمد حجلازی ،بیلروت :دار
الکتاب العربی.

راغب اصفاانی ،حسین بن محمد ( .)5151المفردات فی غریب القرآن ،دمشق ،بیروت :دار العلم ،اللدار
الشامی  ،الطبع االولی.

زحیلی ،وهب بن مصطفی ( .)5152التفسیر المنیر فی العقیلد والشلریع والملناج ،بیلروت ،دمشلق :دار
الفکر المعاصر ،الطبع الثانی .3 ،

سیوطی ،جالل الدین ( .)5111الدر المنثور فی تفسیر المالثور ،قم :کتابرانه آیتا مرعشی نجفی.6 ،
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شوکانی ،محمد بن علی ( .)5151فتح القدیر ،بیروت ،دمشق :دار الکللم الطیلب ،دار ابلن کثیلر ،الطبعل
االولی.1 ،

صادقی تارانی ،محمد ( .)5153البالغ فی تفسیر القرآن بالقرآن ،قم :ناشر :مؤلف ،چا

اول.

صدرالدین شیرازی ،محمد بن ابراهیم ( .)5711مجموع الرسائ ،التسع  ،قم :مکتب المصطفوی ،الطبعل
االولی.

صدرالدین شیرازی ،محمد بن ابراهیم ( .)5761شواهد الربوبی فی مناهج السلوکی  ،تصحیح :جاللالدین
آشتیانی ،تاران :نشر دانشگاهی.

صدرالدین شیرازی ،محمد بن ابراهیم ( .)5766تفسیر القرآن الکریم (صدرا) ،تحقیق :محمد رواجلوی،
قم :انتشارات بیدار ،چا

دو.3 ،،

صدرالدین شیرازی ،محمد بن ابراهیم ( .)5723مجموعه رسائ ،فلسفی ،تاران :بنیلاد حکملت اسلالمی
صدرا ،چا

اول.1 ،

صدرالدین شیرازی ،محمد بن ابراهیم (بیتا) .الحکم المتعالی فی االسفار العقلی االربع  ،حاشیه :هادی
بن مادی سب واری ،محمدحسین طباطبایی و دیگران ،بیجا :شرک دار المعارف االسالمی .2 ،

طباطبایی ،سید محمدحسین ( .)5153المی ان فی تفسیر القلرآن ،قلم :دفتلر انتشلارات اسلالمی جامعله
مدرسین حوزه علمیه ،چا

پنجم.1 ،

طبرسی ،فض ،بن حسن ( .)5731مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،تاران :انتشلارات ناصررسلرو ،چلا
سو.1 ،،

طریحی ،فررالدین ( .)5731مجمع البحرین ،تاران :کتابفروشی مرتضوی ،چا

سو.7 ،،

طوسی ،محمد بن حسن (بیتا) .التبیان فی تفسیر القرآن ،بیروت :دار احیا التراث العربی.1 ،
عاملی ،ابراهیم ( .)5761تفسیر عاملی ،تاران :انتشارات صدو .2 ،

فراهیدی ،رلی ،بن احمد ( .)5151کتاب العین ،قم :انتشارات هجرت ،چا

قرشی ،سید علیاکبر ( .)5735قاموس قرآن ،تاران :دار الکتب االسالمی  ،چا

دو.7 ،،

ششم.1 ،

کلینی ،محمد بن یعقوب ( .)5731اصول کافی ،باب موالید امیرالمؤمنین ،ترجمه و شر  :محمدباقر
کمرهای ،قم :انتشارات اسوه.7 ،

گنابادی ،سلطان محمد ( .)5112تفسیر بیان السلعاد فلی مقاملات العبلاد  ،بیلروت :مؤسسل األعلملی
للمطبوعات ،الطبع الثانی .1 ،

مجلسی ،محمد باقر (بیتا) .بحار االنوار الجامع لدرر اربلار االئمل االطالار ،تصلحیح :محملدباقر
محمودی ،محمدتقی مصبا ی دی و دیگران ،بیروت :دار احیا التراث العربی 3 ،و .65

مراغی ،احمد بن مصطفی (بیتا) .تفسیر المراغی ،بیروت :دار احیا التراث العربی.71 ،

حشر اکبر از نگاه فریقین ،با تأکید بر دیدگاه مالصدرا و فخر رازی 41 /

مرک تحقیقات کامپیوتری علو ،اسالمی ،دائر المعارف چندرسانهای قرآن کلریم :جلامع التفاسلیر ،قلم،
شماره ثبت .3162

مغنیه ،محمدجواد (بیتا) .التفسیر المبین ،قم :بنیاد بعثت.

میبدی ،احمد بن ابی سعد ( .)5735کشف األسرار و عد األبرار ،تاران :انتشارات امیرکبیر ،چا
.7

پنجم،

نووی جاوی ،محمد بن عمر ( .)5153مرا لبید لکشف معنی القرآن المجید ،بیروت :دار الکتب العلمی ،
الطبع االولی.1 ،

