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مقدمه

اعتقاد به قیامت و معاد ،یکی از اصول مسلّم ادیان توحیدی بهخصوص اسالم است بهطوریکه
یکی از اصول سهگان ه اسالم ،معاد و حدود یکسوم آیات قرآن نیز به مسائل مربوط به آخرت
و قیامت اختصاصیافته است .قیامت ،یک امر آخرتی است و آخرت که به معنای آخر و
سرانجام امر انسان (به کسر خ) و یا به معنی جهانی دیگر (به فتح خ) ،در تقابل با دنیاست و با
مرگ انسان و رخت بربستن او از این دنیا شروعشده ،دارای مراحل و اموری ازجمله :قبر و فشار

آن ،سؤال نکیرین و ورود به عالم برزخ و تنعم یا عذاب در آن است تا آنگاهکه ساعت و روز
موعود فرارسیده ،قیامت برپا گردد؛ و قیامت ،رستخیزی عظیم است که از آن در قرآن بهروز
دین ،حساب و جزا نامبرده شده که در آن مردگان از قبورشان برانگیخته و مبعوث میگردند
و در صحرای محشر مجموع آیند تا با گشوده شدن صحیفه اعمال و برپایی حساب و میزان ،به
تکتک اعمالشان رسیدگی و به بهشت یا دوزخ وارد گردند.
معاد و قیامت همواره در کنار توحید ،از اصول ادیان توحیدی بوده است .در میان پیروان
ادیان ،همواره اختالفاتی در خصوص تفسیر آیات کتابهای مقدس مشاهده میشده است.
برخی ،آیات قرآن را حمل بر ظاهر آنها نموده ،آنها را انذار ،وعدهووعید خداوند میدانند؛
آنها معاد را جسمانی دانسته ،اعتقاد به آن را از واجبات میدانند و سعی در اثبات آن دارند
(عالمه حلی  )210 :1307و معتقدند که جسم انسان پس از مرگ دوباره زنده میشود و با محاسبه
اعمال به بهشت یا دوزخ وارد گشته ،در آن جاودان خواهند بود.
عارفان با تأویل آیات معاد ،باطن آنها را گویای مفاهیم دیگری میدانند .درک درست
این دیدگاه ،نیاز به آشنایی با زبان و اصطالحات آنها و توجه به مبانی و مقدماتی دارد و
اکتفا بهظاهر گفته آنها ،میتواند گمراهکننده و باعث خلط مفهوم گردد .ازاینجهت ،برخی
پژوهشگران معتقدند مالحظات از خارج ،هیچکدام وافی به مقصود نخواهد بود؛ حتی در سطح
عقلی و فلسفی .شخص باید بکوشد تا اندیشه را از درون فهمیده و آن را در نفس خویش باز
سازد تا به درک صحیح از آن دست یابد (ایزوتسو .)22 :1389
نمونهای از این خلط مفهوم در سطور زیر آمده که گروهی از طالب که اعوجاج در فهم
مطالب علمی داشتند در روزگار جوانی امام خمینی ،به این فتنه دچار شده بودند و به این
برداشت از آیات معاد رسیده بودند که:
قيامت همینجا [ست]؛ هر چه هست همين است؛ اينكه قيامت است همين است.
حيات يك
همینجا جزاست و همینجا ،هر كه هر چه هست؛ ختم مىشود به همين.
ْ
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حيات حيوانى است و وقتى مُرد تمام است ،مابقىاش همینجاست ديگر .نمىگفت

قيامت را قبول ندارم ،مىگفت قيامت اينجاست .نه اينكه اصل آيات قيامت را من قبول
ندارم ،مىگفت آيات قيامت هم مقصود همینجاست (امام خمینی  1385ج .)223 :3

این سخن با سخن عارفان در مورد قیامت و هماکنونی آن و احاطهاش بر دنیا ،بسیار متفاوت
است .مراد عارف از این هماکنونی ،این نیست که پس از مرگ ،حیات و عالمی وجود ندارد
و همهچیزتمام میشود .بلکه آخرت را ،باطن همین عالم دنیایی که برای ما ظاهر است میدانند
و لذا هر آنچه را برای ما در دنیا ظاهر است در آنجا برای ما باطن و هرچه را که در اینجا برای
ما باطن است ،آنجا ظاهر دانستهاند (فیض کاشانی  .)171 :1387عارفان همچنین امور قیامتی و
آخرتی از قبیل عالم قبر و برزخ و بعث و حشر و بهشت و جهنم را نیز تأویل کردهاند .آنها
ملکات باطنی را قبور انسانها و حشر را خروج از این ملکات میدانند.
این پژوهش سعی دارد با مروری بر تقریرات و تحریرات فلسفی-عرفانی امام خمینی،
دیدگاه عرفانی ایشان را در مورد قیامت ،بهعنوان امری آخرتی تبیین کند .به این منظور ،ابتدا
مرگ و عالم قبر و برزخ که اولین منازل آخرت هستند از دیدگاه امام مطرح میشود و سپس
قیامت و برخی از اموری که مربوط به قیامت است ازجمله شفاعت و بهشت و جهنم نیز از این
دیدگاه تبیین میشود.
در این راستا ،ابتدا هر یک از این مفاهیم ،هم ازلحاظ لغوی و هم در اصطالح عرفانی
بهاختصار بررسی و سپس تقریراتی از آثار فلسفی -عرفانی امام خمینی در آن مورد ذکر میشود.
هرچند ایشان در این زمینه کتاب یا رساله خاصی ننوشتهاند؛ اما از این مفاهیم در آثارشان بهطور
پراکنده و به اقتضای موضوع ،سخن گفتهاند .بیشتر مباحث مربوط به قیامت و آخرت ،در
تقریرات فلسفی ایشان و در مباحث مربوط به معاد ،در شرح منظومه و اسفار مطرحشده است.
مرگ

خداوند در قرآن ،همة مخلوقات را به فانی و هالک توصیف کرده « ُك ُّل َم ْن َعلَيْها فانٍ» (الرحمن:

َي ٍء هال ِ ٌ
ك إِال َّ َو ْج َههُ» (قصص )88 :میفرمایدَّ :
«الل ُ يَبْدَ ُؤا الْخَ لْقَ ث ُ َّم يُعي ُد ُه ث ُ َّم إِلَي ْ ِه
 )26و « ُك ُّل ش ْ
ت ُْر َج ُعون»؛ «خداوند آفرینش را آغاز میکند؛ سپس آن را بازمیگرداند؛ سپس بهسوی او
برمیگردید» (روم )11 :و نیز فرموده است« :هر جا باشید ،مرگ شما را درمییابد» (نسا.)78 :
موت یا مرگ طبیعی ،عبارت از تباهی و فساد بدن از قابلیت تعلق نفس به آنکه ابتدای
مفارقت نفس از بدن عنصری و پایان حیات دنیوی انسان و رجوعش به آخرت است .آیات و
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روایات زیادی در چگونگی و کیفیت این بازگشت و رجوع ،وجود دارد که توجه به تفسیر و
تأویل آنها میتواند ،تصویری روشن از عالم پس از مرگ به دست دهد.
در کتب لغت ،برای موت انواعی ذکرشده است :اول ،موتی که به ازای قوة نامیة موجود
در انسان ،حیوان و نبات است؛ دوم ،زوال قوه حا ّسه؛ سوم ،زوال قوة عاقله که عبارت از جهل
است؛ چهارم ،حزنی که مکدر حیات است؛ و پنجم ،خواب که آن را موت خفیف خواندهاند
کما اینکه به موت هم اطالق خواب ثقیل شده است (راغب اصفهانی .)476 :1992

در متون عرفانی نیز ،موت اطالقات گوناگونی دارد .از موت ارادی (بهعنوان غلبه و تسلط
بر هوای نفس) و موت حقیقی (فنای از نفس) نامبرده شده است (قاسانی  .)583 :1385سید حیدر
آملی ،کفر را عبارت از مرگ حقیقی دانسته (آملی  ،)369 :1368به نقل از حکما ،انسان حقیقی
«حی ِ
ناطق مائت» تعریف کرده مینویسد« :کسی که نفس خود را از دنیا بمیراند ،به حیات
را ّ
آخرتی ،زندهاش کرده است» (آملی  .)378 :1368خواجه عبداهلل انصاری نیز در هشتاد و چهارمین
منزل از منازل سلوک الی اهلل که منزل حیات است ،حیات علم را ،به موت جهل ،دانسته؛
ازآنجهت که بهوسیله علم ،قلب زنده شده ،در طلب علم به حرکت درمیآید و حرکت از
خواص حیات است و قلب با جهل میمیرد و مثل میت ،ساکن و بیحرکت میشود .او حیات
جمع را که حیات قلب در تجمع همتش به توجه وحدانیت ذاتی است به موت تفرقه میداند که
این تفرقه و پراکندگی خاطر ،به سبب تعلق نفس به اشیای میت است؛ زیرا نفسی که متعلق به
میت است ،خود نیز میت است (انصاری .)721-723 :1385
بنابراین مرگ از دیدگاه عرفا ،تنها بر مرگ طبیعی اطالق نمیشود و برای هر مرتبه از نفس
انسان ،مرگی و حیاتی قائلند .از طرفی مرگ طبیعی نیز ،خود کمال نفس و باعث ارتقای آن
از عالم ملک و اشتغاالت حسی و توجه به حقایق ملکوت است؛ بنابراین مرگ ،امتداد رشد و
کمال آدمی و ادامة تطورات اوست.
امام خمینی نیز در تقریرات فلسفی خود به نقل از عرفا و حکیمان و به استناد آیات و
روایات ،مرگ را فصلی جدید در زندگی انسان و ادامه تطورها و تکامل وجود او میداند .امام
به استناد فرمایش مالصدرا ،آيات مربوط به آخرت و معاد را بر دو منهج میداند :یکی ،از جهت
علت غايى و ديگر ،از جهت علت فاعلى؛ که اولی مربوط به تطورات و ترقيات موجودات است
و دومی فاعلیت مطلق خداوند و قدرت او .امام در توضیح آن میگوید :آیاتی که تمام تطورات
انسان را ذكر مىفرمايد (مؤمنون )12-16 :آغاز خلقت انسان و سیر تکامل او را از نطفه به مضغه
و علقه تا آنجا كه يكى از تطوراتش را هم ميّت شدن و بیرون رفتن از دار طبيعت و قرار گرفتن
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در برازخ و خروج از ّ
غل و غشها بیان میکند تا اينكه در روز قيامت مبعوث مىگردد .امام این
سیر انسان و تطورات او بهطرف غايتش را ،طبعى دانسته ،بیان میکند که اگر عايق و مانعى در
کار نباشد ،هر موجودى از روی طبع و سرشت خویش ،به غايتش مىرسد چراکه طبع و سرشت
هر موجود ،ذاتى آن است (اردبیلی  1381ج .)515-517 :3
ایشان ،موت و سیر انسان در عالم قبر و برزخ و همچنین بعث و حشر در قیامت را؛ ادامه سیر
کمال و تطورات او و قبر را عبارت از ملکات انسان میداند ،از دیدگاه امام ،فشار قبر ،همان
فشار و تألم حاصل از ملکات ناشایست است که پس از مرگ بر انسان مکشوف میگردد و
حشر ،عبارت از خروج و بعث از این قبور و عذاب برزخ ،پاککننده آلودگیها و آماده شدن
برای حشر در قیامت است« :ازجمله تط ّورات انسانى ،موت است ،سپس بعث در روز قيامت است

كه بايد از عالم قبر سير كند و از فشارهاى ملكات سابقه بيرون رود تا از قبور اين ملكات ،بعثى
حاصل كند» (اردبیلی  1381ج.)517 :3

بنابراین امام «مرگ» را نه نیستی و نابودی ،بلکه کمال نفس و ادامه سیر و تطورات وجودی
او میداند؛ زیرا انسان ،موجودى است كه از جهت ذات و جوهر ،پيوسته از نشئه مادی به نشئه
معنوی مىرود و همواره صفاى وجودى و لطافت جوهرى پيدا مىكند .همين انسان مادى و
طبيعى ،پيوسته به مدارج طبيعت ارتقا پيدا مىكند؛ چنانكه از عناصر خاك آفریده میشود و
پس از مراحلی در اصالب و سپس در ارحام قرار مىگيرد و از خون ،علقه ،مضغه ،گوشت،
استخوان ،خون ،رگ و مغز ،ارتقاى ذاتى پيدا مىكند و داراى جسم و بدن شده ،صورتى پيدا
میکند و همینطور صفاى ذاتى و لطافت جسمى ،روزافزون است تا به فعليت كامل برسد به
فرمایش مولوی:
از جمادی ُم ردم و نامی شدم

وز نما ُم ردم به حیوان سر زدم

ُم ردم از حیوانی و آدم شدم

پس چه ترسم کی ز ُم ردن کم شدم؟

حملة دیگر بمیرم از بشر

تا برآرم از مالئک پر و سر

در سیر باطن نیز مراحلی را طی میکند تا نفس او از اماره بودن به ل ّوامه شدن ،سپس ملهمه
شدن و سرانجام به مطمئنه شدن ارتقا پیدا کند و قلب او جایگاه محبت حق شده ،روح او به
سر او با اتصال به دریای عظمت حق ،به جاودانگی رسد .فنای
مشاهده پروردگار نائلشود و ّ
در ذات حق ،بقای بهحق و آنگاه ،فنای از فنا ،مراحلی است که با رجوع کلی انسان ،برای او
رقم خواهد خورد:
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وز ملک هم بایدم جستن ز جو

کل شیء هالک اال وجهه

بار دیگر از ملک ق ربان شوم

آنچ اندر وهم ناید ،آن شوم

پس عدم گردم عدم چونارغنون

گویدم که ان ّا الیه راجعون

امام خمینی انسان را ،موجودی توصیف میکند که پیوسته از نشئه دنیا به طرف نشئه آخرت

در حرکت و پيوسته به مدارج باال ارتقا پيدا مىكند؛ او تدریجی بودن خروج انسان از طبيعت
را که بهسوی صفاى وجودى ،پيوسته از مرتبهاى به مرتبهاى باالتر تبديل مىشود ،دارای وجهی
باطنى میداند که کمکم به صفاى جسمى و لطافت بدنى متبدل شده ،از كدورت ،ظلمت و
ضعف و نقص ،رو به كمال وجودى مىرود؛ ایشان تفاوت ابتدای امر انسان را با هنگامیکه
صفا و لطافت یافت ،چنان زیاد میداند كه گویا مرتبه ادناى آن با مرتبه وسطاى آن ،دو حقيقت
متغایرند؛ و درنهایت انسان بهجایی مىرسد كه از كدورت ،صاف و از ضعف ،خالى مىگردد
(اردبیلی  1381ج .)541- 539 :3او مرگ طبیعی و رها کردن بدن را اینگونه توصیف کرده است:
جسم طبيعى به جسم صاف و لطيفى تبدل پیداکرده و اين پوست و قشر كلفت

و خشن را كه بدن ظاهرى محسوس ما باشد ،یکدفعه مىاندازد؛ و چون اين

رفض ،نمايان است و ما آن را مىبينيم ،مىگوييم :جسم و بدن ،اينجا ماند و افتاد
ت (اردبیلی  1381ج.)541 :3
و روح قبض شد و رف 

ایشان جسم انسان را بهمنزله پوستش دانسته ،قبض و گرفتن آن را به استناد روایات ،به پوست
کندن گوسفند تشبیه کرده است؛ چنانكه با َکندن پوست حيوان ،تمام شكل آن حيوان محفوظ
است ،مرگ نیز ،كندن پوست از گوشت و رگ و استخوان است و سپس ،بدن المسهاى براى

روح مجرد ،قالب مثالى است كه اکنون در باطن ذات است (اردبیلی  1381ج.)55 :3
از مجموع کلمات و سخنان امام در مورد مرگ ،این نتیجه حاصل میشود که امام نیز پیرو
حکما و عرفا ،مرگ را ،نه نیستی و نابودی و اعدام ،بلکه ادامه سیر تطورات انسان و کمال او
دانسته ،به استناد روایات اذعان میکند که با مرگ طبیعی ،چیزی از انسان کم نمیشود ،بلکه
نفس صفای وجودی یافته ارتقا پیدا میکند.
ورود به قبر و تلقین

قبر ،اولین منزل ،از منازل آخرت عبد پس از مرگ بدنی است .در دین مبین اسالم ،برای انسان،
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پس از مرگ او نیز احکام و اعمالی تشریع شده که به نحو واجب کفایی بر ذمه همه مسلمانان
است .ازجمله اینکه میت را ،غسل داده ،در هنگام تدفین و ورود به قبر ،تلقیناتی از وحدانیت
خداوند و حق بودن جزا و وعد و وعید الهی ،بر آن خوانده شود.
اهل طریقت و حقیقت ،افزون بر این آداب ظاهری؛ به محتوا ،روح و باطن عمل نیز توجه
دارند .آنان بر این باورند که تنها کسانی میتوانند از تلقینهای ظاهری بهرهمند شوند که در دنیا،
این حقایق را به قلبشان وارد کردهاند .امام نیز در این خصوص ،به نقل از عالمه مجلسی در بیان

حدیث قرب نوافل ،به این مطلب اشاره میکند که اگر ذکر حق از حد زبان و گوش حیوانی
فراتر نرود و به باطن و سمع انسانی نرسیده ،حقیقت آن در باطن قلب متحقق نشود ،تلقینی که به
هنگام تدقین بر او خوانده میشود ،هیچ سودی برایش نخواهد داشت و در سکرات و اهوال و
شداید مرگ ،همه را فراموش خواهد کرد (امام خمینی .)17 :1370
ایشان این سخن را که« :جسم است که در قبر مورد سؤال و عذاب یا پاداش قرار میگیرد»؛
با استدالل ،رد نموده ،به بیان تناقضهای این باور میپردازند .بهطور مثال اینکه در مورد سؤال
قبر گفته شود :روح که در هنگام مرگ از بدن خارجشده ،دوباره در بدن داخل گشته؛ آنگاه
سؤال و فشار و عذاب قبر حاصل مىشود؛ درعینحال گفته شود که نفس تا قيامت در قالب
مثالى است ،سخنی متناقض است چراكه اين بدن مىپوسد ،خاك مىشود و از بين مىرود.
همچنین سعهای که در روایات برای قبور مؤمنین ذکرشده که از مشرق تا مغرب است ،با
محدودیت زمین در تناقض است .او با اشاره به این که تناقضها را هر عقل سلیمی میفهمد؛
درواقع ،تعلق روح به بدن بعد از موت را ،عبارت از «توجه نفس به خود» دانسته ،نه اينكه روح
دوباره داخل جسمی گردد كه آن را دور انداخته بود؛ زیرا بدن الشهای بیش نیست .امام نسبت
نفس را به اين جسدى كه خاك مىشود و مىپوسد ،مثل نسبت نفس به اجسام ديگر میداند و
آنچه خداوند در قرآن بیان کرده ،چیزی جز حقايق نیست چون كالم الهى حق است؛ ولى عوام
چون ذهنشان با آن معانى و حقایق مأنوس نيست؛ به تصور خود ،معنايى سطحی از آن برداشت
میکنند؛ چنانكه آن مرد گمان كرد كه همين استخوان را بعدازآنکه خاك شده و اجزايش
متالشى و از هم جداشده است ،دوباره زنده مىكند (اردبیلی  1381ج .)245-247 :3بلکه پیش از
آن ،در زمان حیات دنیوی ،نفس به دلیل اشتغال به عالم ماده ،از خود و مکتسباتش غافل بوده
و از هنگام احتضار که سکرات موت حاصل و توجه او از امور دیگر برداشته میشود ،صورت
و حقیقت اعمال بر او آشکار میگردد .لذا ازنظر امام ،هیچکدام از اخبارى كه كاشفان اسرار
و مخبران غيب ،در باب قبر گفتهاند ،با اين دنيا مناسبت ندارد و تنها از طریق مالحظه همه این
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اخبار در کنار هم است که میتوان راهی برای فهم اینکه قبر كجاست و بدنى كه در آن قبر
است كدام بدن است ،یافت .کما اینکه در بعضى از اخبار فرمودهاند :ارواح در عالم قبر به صور
ابدان هستند .امام اشاره میکند که اين صورت بدن كه روح در آن است ،همان بدنى است كه
جسم الطف گفته میشود كه با تبدل اين بدن حاصل گرديده و با حركت جوهرى 1موجود شده
است (اردبیلی  1381ج.)599-600 :3
بنابراین امام اکتفا بهظاهر آیات و روایات در فهم حقیقت قبر و مسائل مربوط به آن ،ازجمله
سؤال و جواب قبر و فشار آن را ،کافی ندانسته ،ظاهر انگاری را مغایر با عقل سلیم انسان و
حقیقت این امور را توجه نفس به خود پس از مرگ ،به دلیل رفع حجاب تن و عدم اشتغال به
عالم ماده توصیف میکند و تمامی امور مربوط به عالم قبر را نه برای همان جسم عنصری در
قبر ،بلکه برای جسم لطیفی میداند که با تبدل این بدن و با حرکت جوهری حاصلشده است.

عالم برزخ

از پیامبر اکرم(ص) در مورد عالم قبر و بعد از مرگ (برزخ) سؤال شد؛ پیامبر فرمود« :آن عالم بعد
از موت تا قيامت است» (اردبیلی  1381ج.)240 :3
برزخ ،به معنای حدفاصل میان دو چیز است (جوهری  1404ج  .)419 :1عالمه طباطبایی در
المیزان گوید :برزخ ،واسطه دو چیز است و منظور از آن ،عالم قبر است که عالم مثال است و
مردم بعد از مرگ ،در آن عالم به سر میبرند تا قیامت فرا رسد (طباطبایی  1417ج .)68 :15
عرفا به دوعالم مثال و برزخ قائلند :برزخ اول که غیب امکانی نیز گفته میشود ،در سیر نزول
و مربوط به صور و مثل حقایق مادی است که صورتهای بدون مادهاند و برزخ دوم که برزخ
مُعادی است ،بازگشت از آن به عالم ماده محال است و به همین دلیل آن را غیب محالی نیز
نامیدهاند که مربوط به سیر صعود و ترقی و استکمال نفس انسان و تجردش از ماده و نشئه بعد از
مرگ اوست (ابن عربی بیتا ج .)78 :3
امام خمینی ،برزخ را بقای انس به طبيعت دانسته ،معتقد است با تمام شدن اين انس و بروز،
ظهور و غلبهاى كه عالم غيب دارد ،توجهات از سرای طبيعت قطع و تمام خواهد شد؛ و این تمام
شدن انس ،عبارت از بعث و قيامت است .به همین جهت ،برزخ هرکسی با برزخ سايرين متفاوت
است و توقف در عالم قبر نيز ،بهاندازه انس اشخاص به سرای طبيعت ،مختلف است؛ او این

 .1مراد از حرکت جوهری ،سیر و حرکت در جوهر و ذات شیء است .پیش از طرح نظریه مالصدرا در باب
حرکت جوهری ،حرکت تنها در عوارض اشیاء مطرح بود نه در جوهر.
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تفاوت و اختالفی را که بهحسب اشخاص ،در توقف در عالم قبر و برزخ ،وجود دارد ،منافی با
یوم الجمع بودن قیامت و اینکه همة خالیق در آن مجتمعاند ،نمیداند؛ چراکه در عالم آخرت،
غيبت ،مكان و زمان نيست تا بُعد و موجبات عدم حضور حاصل باشد ،بنابراین پراکندگی معنا
ندارد و همه مجتمعاند؛ اهل جهنم ،اهل بهشت را مىبينند و بالعكس ،اهل بهشت بر اوضاع اهل
جهنم واقفند؛ چون بهشت و جهنم فوق مكان و زمان هستند« :عالم برزخ هر كس ،نمونهاى از
نشئه قيامت اوست و برزخ عالم متوسط بين اين عالم و عالم قيامت است و روزنهاى از بهشت و
جهنم بهسوی آن باز است» (امام خمینی .)460-461 :1392
ایشان حديث معروف نبوى« :القبر إمّا روضة من رياض الجن ّة ،أو حفرة من حفر الن ّيران» را
نيز اشاره به همين معنى دانسته ،میگوید« :انسان در وقت احتضار و معاينه ،آثار و صور اعمال
خود را مشاهده مىكند و بشارت جن ّت و نار را از ملك الموت مىشنود .و چنانچه اين آثار بر
او تا اندازهاى كشف مىشود ،آثارى كه از اعمال و افعال در قلب حاصل شده ،از نورانيت و
شرح صدر و وسعت ،و اضداد اينها ،مثل كدورت و ضيق صدر و ظلمت و فشار را نيز معاينه
مىكند» (امام خمینی .)461 :1392
همچنین او سؤال از اینکه «در حشر ،معاد جسمانى به چه كيفيت خواهد بود» را ،غفلت از اين نکته
میداند که «بدن و جسم در حشر و معاد ،درنهایت و غايت لطافت است» (اردبیلی  1381ج.)541 :3

بعث و حشر

راغب گوید :اصل بعث عبارت از اثاره و توجیه چیزی است و بهحسب آنچه به آن تعلق میگیرد،
مختلف است« .الموتی یبعثهم اهلل» :آنها را از قبر خارج و به صحنه قیامت روانه میکند .بعث
بر دو گونه است« :بشری» مانند بعث گوسفند یا بعث انسان در حاجتش و «الهی» که خود بر دو
گونه است :ایجاد اعیان ،اجناس و انواع که مخصوص حقتعالی است و زنده کردن مردگان که
برخی از انبیا مانند عیسی نیز به آن اختصاص یافتند .یوم بعث :روز حشر .خواب هم نوعی موت
است و بعدازآن انبعاث (راغب اصفهانی .)52- 53 :1992
عرفا بعث را به برانگیخته شدن ،به پا خاستن و برپایی و نیز رها کردن حد و خروج از قبر معنا
کردهاند؛ و میگویند آن عبارت از خروج نفس از غبار هیأت بدنی است که به آن محیط است؛
همانگونه که جنین از قرار مکین خارج میشود؛ بنابراین بعث که مطلق برانگیخته شدن است،
به بیداری بعد از خواب و بعد از موت هر دو اطالق شده است.
امام این اعتقاد در مورد حشر و بعث را که گفته میشود بدن پسازآنکه پوسیده شد ،از
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همين قبر مجددا ً برمیخیزد؛ به این معنی که همين خاك قبر را جمع کرده ،تبديل به گوشت و
استخوان مىنمايند و انسانها دوباره از آن بيرون مىآيند و عرصه قيامت و بهشت يا جهنم روی
همين زمين ،برپا مىشود عامیانه توصیف میکنند و اين باور را با آيات قرآن و براهين عقلى،
ناسازگار دانسته؛ بیان میکند که كسانى كه راجع به آخرت ،چنين عقيدهاى دارند ،به روايات
توجه نکردهاند (اردبیلی  1381ج .)246-247 :3ایشان خاطرنشان میکند که حشر و بعث انسان،
همانطور که در بیان سیر تکامل انسان و تطورات او گفته شد؛ جسمانی و روحانی توأمان است؛
اما نه همان جسم خاکی عنصری؛ بلکه جسم لطیفی که براثر تبدالت پیدرپی ،در غایت لطافت
حاصل مىگردد؛ بهطوریکه ّ
ظل نفس 1و نتیجه تحليل و تبدلها و حركت جوهرى و دارای
لب و مغز است .امام تأکید میکند :بااینکه همين طبيعت است كه مبدل شده و
صفا و لطافت ّ
همين جسم است كه از آن افراز شده پیوسته پوستهاش ،همانند ريختن مو و پوست انداختن مار،
ريخته است؛ قشر ضخيم و بزرگ بدن محسوس را ،كه بهمنزله پوست آن بدن لطيف است ،دور
مىاندازد و اين آخرين گام سرای طبيعت و اول قدم به عالم برزخ به شمار مىرود و اين نیز مرتبه
لب اللباب؛ يعنى نفس
لب صافترّ ،
دوم جسم است كه با اين حواس بدنى مناسب نیست .از اين ّ
انسانى و بدنى كه به مقام تجرد رسيده است؛ میباشد بهطوریکه اين بدن ،با اين لطافت ،بهمثابه
ّ
ظل نفس بوده و اين جسم است كه مىتواند با بالهاى عظيم مواجه و آنها را تحمل كند؛ زیرا
جسم هراندازه در جسميت خالصتر بوده ،با جهت قوه آمیخته نباشد ،جدایی و از بين رفتن آن
مشكلتر است اگرچه با نار بسوزد؛ و هر چه جسم باصفاتر باشد ،شدت احساسات نفس نیز بيشتر
و هر چه احساس قوىتر باشد ،تألم و درد قوىتر است (اردبیلی  1381ج.)542 :3
امام همچنین در مورد صور غیبی و ملکوتی و تحول و بروزش در آخرت مینویسد:
همچنان که انسان در اين دنيا صورتی ملكى دنيایی دارد ،صورتی ملكوتى غيبى نیز دارد ،كه
تابع ملكات نفس و خُ لق باطن در جهان پس از مرگ است؛ چه برزخ باشد يا قيامت .پس اگر
انسان خلق باطن و ملكه و سريرهاش انسانى باشد ،صورت ملكوتى او نيز صورت انسانى است
کما اینکه خداوند او را در کمال و حسن و نیکویی و ترکیب بدیع خلق فرمود؛ و اگر ملكاتش
غير ملكات انسانى باشد ،صورتش نیز تابع آن سريره و ملكه است ،بهطوریکه اگر ملکه شهوت
 .1این تعبیر امام که از جسم لطیفی که حاصل تبدالت و حرکت جوهری است به ظل نفس تعبیر نموده ،ممکن
است تداعیکننده روح بخاری باشد؛ که روح بخاری نیز همراه با بدن ،با مرگ طبیعی از بین میرود؛ بنابراین مراد
امام نمیتواند روح بخاری یا حیوانی باشد ،بلکه همان نفس است که در مرتبه مثال ،بهصورت برزخی و مثالی
مکتسبات خود متمثل میگردد و مورد تنعم یا عذاب واقع میشود.
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و بهیمیت بر باطن او غلبه کند ،صورت غیبی و ملکوتیاش صورت یکی از بهایم و مناسب با
آن خُ لق میشود و اگر غضب و سبعیت بر باطنش غلبه کند ،صورت یکی از سباع و اگر وهم
و شیطنت ملکه او شد ،صورت یکی از شیاطین به مناسبت آن و گاه ممکن است ترکیب دو يا
چند ملكه منشأ صورت ملكوتى شود که در این صورت به شكل هیچیک از حيوانات نمىشود،
بلكه صورت غريبى پيدا مىكند كه از شدت بدتركيبی و موحش بودن ،در اين عالم سابقه ندارد
(امام خمینی .)14-15 :1392

حدیثی از پيامبر(ص) نقلشده كه« :بعضى مردم در قيامت به صورتهایی محشور مىشوند
که پيش آنها صورت میمون و بوزینه نيكوست»؛ بلكه ممكن است يك نفر در آن عالم چند
صورت داشته باشد؛ زيرا آن عالم مثل دنیا ،عالم تزاحم نيست كه یکچیز بيش از يك صورت
قبول نكند .کسانی که چشم برزخی داشته باشند ،میتوانند این صورتها و ملکات را در همین
جهان در وجود دیگران ببینند .چراکه ملکات ناشایست ،درواقع قبور انسانها هستند که باید
بکوشند از آنها بیرون آیند (امام خمینی .)15 :1392
تحول نفس از نشئه دنیوی و صیرورتش بهحسب ملکات و احوالش به صور اخروی که یا به
صورتی قبیح ،ظلمانی و حیوانی است و یا زیبا و نیکو؛ تمامی اینها بهحسب تحول باطن حقیقت
انسانی است .امام متذکر میشود که انسان باید از طریق عقل و نقل ،متذكر تأثير معاصی در روح
و تبعات آن در عالم برزخ و قيامت شود و نزد عارفان بهصورت کشف مشاهدهشده و در اخبار
اهلبیت عصمت -علیهمالسالم -نیز وارد است كه معاصى در عالم برزخ و قيامت ،صورتهایی
دارند و در آن عالم داراى حيات و اراده هستند و انسان را از روى شعور و اراده عذاب و آزار
مىنمايند؛ چنانچه آتش جهنم نيز از روى شعور و اراده انسان را مىسوزاند؛ زيرا كه آن نشئه،
نشئه حيات است .پس در آن عالم صورتهایی نتيجه رفتار نیک یا زشت ماست و با ما محشور
مىگردند .در احاديث شريف و قرآن كريم بهطور صریح و تلویحی اين مطلب بسيار ذکرشده
و با مسلك حكماى اشراق و ذوق و مشاهدات اهل سلوك و عرفان نیز مطابق است.
با هر معصيتى که انسان در دنیا انجام میدهد در روحش اثرى حاصل میشود ،كه از آن
در احاديث به «نقطه سوداء» تعبير شده و آن كدورتى است كه در قلب و روح پيدا و كمكم
افزون مىشود و انسان را به كفر و زندقه و شقاوت ابدى میکشاند (امام خمینی  )275 :1392تا
جایی که ممکن است به دشمن خداوند و پیامبر(ص) و اولیای او تبدیلشده ،در برزخ و آخرت
کر و کور محشور گردد و برعکس ،اعمال نیک سبب دوستی انسان با ایشان و نیل به چشم و
گوش روحانی میگردد که در آخرت از آنها بهرهمند میگردد (امام خمینی .)593-594 :1392
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امام وجود عالم آخرت را ،به دلیل منزه بودن از ماده و عالی بودن رتبهاش نسبت به ماده،
دائمی و ورای زمان و مکان میداند .وی معتقد است جهانی كه محتاج به هيولى نيست ،اشرف
از عالمى است كه به ماده احتياج دارد و بهقاعده امكان اشرف ،آن عالم ،نسبت به عالم طبيعت
نزدیکتر به فيض است و لذا آن جهان در قوس نزولى و پیش از طبيعت موجود بوده که در
اصطالح فالسفه به عالم مثال و در اصطالح شرع ،عالم مالئكه نام دارد و در قوس صعودى
به عالم برزخ معروف است؛ بنابراین ،اگر در برخی از اخبار آمده كه «جنت و نار» به استعداد
موجودند و زمين خالى هستند كه درختان را بايد با اعمال در آنجا كاشت ،محمول بر اين جهت
است و اما فینفسه ،عالمى است كه قبل از طبيعت موجود است؛ البته به قبليت رتبى ،نه زمانى؛
و اين وجه ،طريق جمع بين روايات است (اردبیلی  1381ج.)520 :3
بنابراین امام خمینی نیز ،برزخ را که حدفاصل این عالم و قیامت است ،برای هر شخص
نمونهای از نشئه قیامت او و آن را حالت نفس و بقای انسی توصیف میکند که انسان به عالم
طبیعت دارد و اتمام این انس و بعث از آن را ورود به قیامت میداند .امام وجود عالم آخرت
را ،به دلیل منزه بودن از ماده و عالی بودن رتبهاش نسبت به ماده ،دائمی و ورای زمان و مکان
میداند؛ و بهشت و جهنم برزخی را نیز ازلحاظ رتبی مقدم بر طبیعت میداند که مانند زمینی
خالی است با اعمال نیک یا بد انسان ساخته میشود و حشر انسان با ملکاتی است که در طول
عمر خود از طریق تکرار افعال ،تحصیلکرده است.

شفاعت

پیامبر(ص) فرمود« :من شفاعتم را برای گناهکاران امتم ذخیره کردهام» .آمرزش گناهان با شفاعت
در قیامت و آنگاه وارد بهشت شدن ،از معتقدات مسلمین است؛ اما عارفان که از قیامت برداشت
ویژهای دارند ،درباره شفاعت نیز باید نظر دیگری داشته باشند.
شفاعت در لغت ،از «شفع» (زوج و جفت) در مقابل وتر (فرد و تک) به معنای ضمیمه کردن
چیزی به چیز دیگر است و طلب شفاعت عبارت از درخواست وساطت (جوهری  1404ج .)1238 :3
متکلمان ،شفاعت را درخواست گذشت از گناهان و جرم معنا کردهاند؛ اما عارفان آن را
نوری میدانند که از جانب الهی بر گوهر وجود نبی تابیده و ازآنجا به هر گوهری که رابطهاش
با نبی مستحکم باشد ،میتابد (غزالی  )349 :1416و آن تکوینی و تشریعی است :شفاعت تکوینی،
عبارت از همان علل و اسبابی است که خداوند برای تدبیر امور انسان و وجود و بقای او قرار
داده است و شفاعت تشریعی ،عبارت از وساطت در امور معنوی ،مثل رحمت ،عفو و مغفرت
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است؛ بنابراین رحمت عام و رحمانی خداوند ،عبارت از شفاعت اولی اوست و رحمت خاص و
رحیمی او ،عبارت از شفاعت دوم .همچنین شفاعت را ،سببی مستقل ندانستهاند که باعث رهایی
و نجات شخص ،از عقوبت اعمالش گردد .لذا برای فردی که استحقاق آن را ندارد ،شفاعت
سودی نخواهد داشت (طباطبایی  1417ج .)158-161 :1
امام با نقل حدیثی از حضرت صادق(ع) که فرمودهاند« :ما در قيامت از شما شفاعت مىكنيم؛
ولى براى برزخ خود فكرى كنيد» ،شفاعت را تنها در قیامت میداند نه در برزخ و قبر .او تأکید

مىکند که ممكن است قبل از رفتن از اين عالم و در اين تغييرات و تبديالت و جلوههاى
گوناگون اين دنيا ،انسان از دوستى ائمه و شافعین روز جزا ،بیرون رود .او همچنین محروم شدن
از شفاعت را ویژة کسانی میداند که دارای قلبی سیاه و منکوس هستند (امام خمینی .)36 :1370
لذا اینکه انسان گاهی ،به وعده شفاعت شافعين ،از ساحت قدس آنها دور و از شفاعت آنها
مهجور مىگردد؛ زيرا كه انغمار در گناهان کمکم قلب را سياه و منكوس کرده ،انسان را به
سوء عاقبت منجر مىنمايد؛ بنابراین ،اگر انسان طمع شفاعت دارد ،بايد در اين عالم ،با سعى و
كوشش رابطه بين خود و شفعاى خود را حفظ کرده ،در حال شافعان محشر ّ
تفكر نمايد كه
حال ایشان در عبادت و رياضت به كجا رسيده بود .چراکه اگر بار گناهان و مظالم سنگين باشد،
ممكن است در عذابهای برزخ و قبر از او شفاعت نشود؛ چنانچه از حضرت صادق منقول
است كه «برزخ شما با خودتان است» (امام خمینی  )36 :1370و ازآنجاکه مدّت عذاب برزخ و
طول مدت آن را جز خدا كسى نمیداند ،شايد ميليون میلیونها سال طول كشد و ممكن است
در قيامت نيز پس از م ّدتهای طوالنى و عذابهای گوناگون طاقتفرسا شفاعت نصيب ما
شود؛ وی به برداشت غلط رایجی که از ارحمالراحمین بودن خداوند و شفاعتش برای همگان
در مورد روز قیامت در اذهان شکلگرفته اشارهکرده ،ارحم الراحمینی خداوند را در ارسال
رسوالن و هدایت عامهای که در این دنیا برای همگان فرو فرستاده است ،معنا میکند که این
رحمت واسعه ،عالم را فراگرفته و ما از آن غفلت داریم (امام خمینی .)36-37 :1370
همانگونه که مالحظه شد ،امام کسب علم و عمل صالح در این دنیا را الزمه شفاعت
میداند و هشدار میدهد که انسان نباید با وعده شفاعت شافعین و ارحمالراحمینی خداوند،
خود را فریب داده ،دست از سعی و تالش بردارد؛ بلکه باید با تالش و عمل خود در این دنیا،
خود را مشمول رحمت حق که سفرهای گسترده است و بهرهمند از شفاعت شافعین کند .چراکه
اگر قلب منکوس و سیاه شد ،دیگر امکان این بهرهمندی را از دست میدهد .عالوه بر این ،امام
با نقل روایتی از امام صادق بیان میکند که شفاعت در قیامت است و انسان باید از برزخ که
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ممکن است برای انسان بسیار سخت و طوالنی باشد عبور کند تا در قیامت ،اگر به ساحت قدس
شافعین رسید ،از شفاعت ایشان بهره برد.
قیامت

قیامت از ماده «ق و م» و نقیض جلوس (حکیم بیتا ،)945 :به معنی رستاخیز و برپا شدن است.
راغب گوید :قیامت عبارت از قیام ساعت است و در اصل به معنی حالت و قیام دفعی انسان است

و «ه» در آخر آن داللت بر دفعی بودن آن دارد (راغب اصفهانی  1992ج )273 :3؛ و لسانالعرب،
روز قیامت را بهروز بعث و قیام مردم در آن روز ،بین دودست حی قیوم ،معنا کرده و نقل
میکند که اصل آن مصدر از قام است« :قام الخلق من قبورهم قيامة».
در متون عرفانی هر جا از قیامت سخن گفتهشده ،از قیامتهای عبد با نام قیامتهای صغرا،
وسطا و کبرا یادشده است .غالب این متون ،قیامت صغرا را بر اساس حدیث نبوی(ص) «من مات
فقد قامت قیامته» (هر که بمیرد ،قیامتش برپا میگردد) به مرگ طبیعی ،قیامت کبرا را به فنای
کلی ،نظر به آیة «فَإِذا جا َء ِ
ت ال َّطامَّ ُة ال ْ ُكبْرى» (نازعات )34 :دانست ه و بسیاری ،از قیامت وسطا
به جهت وسط بودن رتبی بین موت طبیعی و فنای ذاتی و عدمتساوی این دو از لحاظ مرتبه
نامبردهاند؛ که با نظر به حدیث «موتوا قبل أن تموتوا» (بمیرید ،پیش از آنکه میرانده شوید) از آن
به موت ارادی و اختیاری پیش از مرگ طبیعی ،تعبیر کردهاند؛ زیرا موت اختیاری سالک ،برتر
از موت طبیعی و از طرفی پایینتر از فنای ذاتی و رتبهای بین این دو است (قیصری .)152 :1386
در اصطالحات الصوفیه آمده :قیامت انبعاث بعد از موت است به حیات ابدی و بر سه قسم
است( :عبدالرزاق کاشانی  )163 :1426اول انبعاث بعد از موت طبیعی است به حیات یکی از برازخ
علوی و سفلی به حسبحال میت در حیات دنیوی؛ چنانکه گفتهشده« :كما تعيشون تموتون و
كما تموتون تبعثون» (يبعث المرء على ما مات عليه) که عبارت از قیامت صغراست .دوم انبعاث
بعد از موت ارادی است به حیات قلبیه ابدی در عالم قدس؛ چنانکه گفتهشده« :مت باإلرادة تحيا
بالطبيعة» (موت ارادی داشته باش تا زنده شوی) و آن قیامت وسطاست و سومی انبعاث بعد از
فنای فی اهلل در حیات حقیقی است هنگام بقای به حق و عبارت از قیامت کبراست.
در اغلب کتب عرفانی ،از این سه قسم قیامت (صغرا ،وسطا و کبرا) سخن گفتهشده
است .قیصری برای قیامت ،به عدد حضرات خمس ،انواع پنجگانهای ذکر کرده است.
(قیصری  )151 :1386و کاشانی قیامت ارباب قلوب را ،به انخالع از مالبس حس و انبعاث از
مرقد بدن در این دنیا و ترقی به عالم قدس (قیامت صغرا) و انحراط در زمرة ملکوت که آن
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بعد از موت ارادی از حیات نفسانی به سرکوب کردن هوا و اماته قواست که :مت باالراده...
(قیامت وسطا) و قیامت اهل شهود را ،عبارت از طامه کبرا بعد از فنای در حق و فنای خلق
به ارتفاع حجب جاللی نوری و ظلمانی به احتراق نور جمال وجه باقی تعریف کرده؛ بیان
میکند که هیچ مرتبه لقا صورت نمیگیرد مگر به موتی و بعد از این مراتب ،موتی نیست
مگر موت اولی و خداوند باقی است بعد از فنای خلق (عبدالرزاق کاشانی  )163 :1426و
سید حیدر آملی ،قیامت را به رجوع عالم و آنچه در آن است ،به آنچه از لحاظ صورت

و معنی از آن صادرشده ،معنا کرده (آملی  )224 :1382و برای آن اقسام دوازدهگانهای
بهحسب گروههای سهگانه اهل شریعت ،طریقت و حقیقت آورده است؛ او قیامتی را که
اهل شریعت به آن قائلند ،همان قیامتی که در نگاه کالمی مطرح شد دانسته که «به ظواهر
آیات بسنده کرده ،تحقق آن را پس از دنیا و خراب و هالک آن میدانند» و به نسبت هر
یک از اهل طریقت و حقیقت ،سه قسم قیامت صغرا ،وسطا و کبرا در دو حیطه آفاق و
انفس ،بیان میکند که جمعاً دوازده قسم میشود .این تقسیمبندی که تفصیلیترین تقسیم در
مورد قیامت است ،دربردارندة تمامی دیدگاههای عرفانی و مراتبی است که در مورد قیامت
ذکرشده است .از دیدگاه او ،اهل طریقت که سالکان و جویندگان در طریق حقیقتاند،
از ظاهر عبور کرده به بارگاه معانی و باطن راهیافته کسب ملکات نیک کردهاند ،از خود
رهاشدهاند و به مراتبی از توحید رسیده ،به همان نسبت ،حقیقت بر آنها آشکارشده و به
قیامت در حد سعه وجودی خویش ،باریافتهاند؛ اما اهل حقیقت که فنای کلی از خویش
یافته ،به توحید ذاتی رسیدهاند ،قیامت کبرا برایشان حاصل و کل حقیقت بر آنها مکشوف
گردیده؛ بهطوریکه با فروافتادن پردههای غیب ،چیزی بر یقین آنها افزوده نخواهد گشت.
نکتهای که از مجموع تعاریف و اقسام بیانشده از سخن عارفان در مورد قیامت عبد برمیآید،
ف و اقسام ،قیامت با موت و بعثی آمیخته است .همچنین حصول
آن است که در تمامی این تعاری 
مراتب قیامت و تحققش برای سالکان ،با تحقق توحید و فنای در ذات الهی است .در سخنان
عرفا ،هر جا از قیامت سخن گفتهشده ،واحد القهار بهعنوان یکی از اسماء قیامتی نامبرده شده که
معادل «احد» است و احدیت خداوند آنگاه برای سالک روشن میشود که به مراتبی از توحید
محقق شده باشد .به همین دلیل در عرفان ،کلید فهم قیامت ،توحید دانسته شده ،کما اینکه عین
القضات همدانی در زبدة الحقایق میگوید« :کلید فهم قیامت در این است که بدانیم خدا موجود
بود و با او چیزی نبود و او هماکنون موجود است و هیچچیزی با او نیست و موجود خواهد بود
و با او هیچچیزی نخواهد بود .پس ازلی بودن او با ابدی بودنش بدون تفاوت حاضر است و در
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ِ
حیثیت چیرگیاش هیچ موجودی جز او نیست» (عین القضاة .)58 :1962
همچنین در تفاسیر عرفانی ،از غلبه سلطان احدیت بر سالک ،به قیامت کبرای او تعبیر شده
است« :آنگاهکه نوراالنوار ظاهر گردد و جالل وجه خداوند قیوم منکشف شود و سلطان احدیت
غالب گردد ،قیامت کبرای سالک دست دهد» (ابن عربی  .)197 :2006پس هنگامیکه اشیا همه
سر استوای الهی جمعی کمالی بر قلب انسانی ظاهر گشته،
تحت قهر احدیت مستهلک شدند ّ
از کل صفات و قوای عبد ،به اسماء حق انقالب یافته عبد در پس حجاب غیب ربش مستور

میگردد که این قیامت کبرای اوست (قونوی .)182 :1381
در سخنان امام خمینی ،از قیامتهای صغرا و وسطای عبد کمتر سخن گفتهشده و در مقابل؛
بیشتر از قیامت کبرا یادشده است .ایشان در تقریرات فلسفه با اشاره به حدیث نبوی« :اذا مات
ابن آدم فقد قامت قیامته» مرگ را قیامت صغرا خواندهاند (اردبیلی  :1381ج )324 :3؛ البته ایشان
در سر الصلوة ،وحدت تامی که از فنای صور ملکی در باطن ملکوت حاصل میشود را قیامت
صغرا دانستهاند که قیامت عبد و قیامت انفسی است ،اما از قیامت وسطا ،در آثار ایشان ،بهطور
مستقیم نامبرده نشده ،هرچند از مرگ ارادی که درواقع همان قیامت وسطاست ،سخن گفته
است .امام با اشاره به اینکه صحنه قیامت ،در باطن این جهان موجود است و تنها مرحلة ظهور
آن ،مستلزم برچیده شدن بساط نظام کیهانی کنونی است ،بیان میکند که چیزی که منزه از زمان
است ،همواره موجود بوده ،هست و خواهد بود .گرچه انسان در سیر صعود ،بعدا ً به آن میرسد.
ایشان تأکید میکند که اگر کسی با مرگ ارادی و پشت سر گذاشتن نشئه برزخ ،هماکنون
حجابهای نورانی را پاره کند ،میتواند همة آن صحنهها را اآلن ببیند درحالیکه دارای جسم
و شرایط جسمانی است (امام خمینی  17 :1383مقدمه).
امام در مواضع مختلفی ،نماز را هم برطرفکننده حجابهای ظلمانی که عبارت از صفات
بد و رذایل اخالقی است و هم برطرفکننده حجب نوری که عبارت از صفات نیک است،
میدانند؛ که برطرف شدن این حجابها و ندیدن خود و ندیدن غیر و محبوبی غیر خدا نداشتن،
باعث میشود توجه به صفات نیک ،ازجمله ایثار و سخا هم نکرده ،جز خدا نبیند (امام خمینی
 17 :1383مقدمه) .او قیامت کبرا را به ظهور واحد القهار بر قلب سالک دانسته ،تأکید میکند
که نمازگزار راستین ،آنچه را که دیگران بعد از مرگ طبیعی و برزخ و شداید آن ،میبینند ،در
سر آن باریافته ،هماکنون میبیند و سر نماز را در خرق حجابها و معنی «خرق» را،
این دنیا به ّ
ندیدن؛ نه نبودن ،میداند و خرق نهایی را عبارت از خود ندیدن ،نه نابود شدن .چراکه نابودی،
کمال نیست بلکه ندیدن ،هنر است .پس آنگاهکه سالک به مقام فنای تام راه یافت ،چیزی جز
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خدا نمیبیند و همین عبارت از قیامت کبرای اوست (امام خمینی  17 - 18 :1383مقدمه)؛ بنابراین
امام نیز ،ظهور قیامت بر روح و قلب عارف را ،تنها از طریق ادراک توحید و غلبه احدیت بر
قلب سالک ،ممکن دانسته که در این حال است که نور احدیت خداوند ،غیری باقی نگذاشته،
حکم و اشراط ساعت را به همراه دارد.
امام با نقل این سخن بزرگان که «كان ّ
الل و لم يكن معه شيء» (همدانی  ،)235 :1370به تبیین
مالکیت خداوند میپردازد :خدا بود؛ درحالیکه هیچچیز دیگری نبود و هیچ اسمورسم و صفت

و تعینی با او نبود؛ پس اسماء ،رسوم و صفات از مرتبه احديت حادث شد و هر چه از اسمورسم
آمد و حادث شد ،نبود؛ به این معنی که ازلحاظ هویت و حقيقتش شیء مستقلی نبوده و چيزى
ال هم چيزى نيست و آنچه بازآمد ،چيزى نيست؛ چنانكه فع ً
نيست؛ چنانكه فع ً
ال چيزى نيست.
همة آنچه غير او مىنمايد ،آنگاهکه هر چيز بهسوی ملك ديّان رجوع كند ،محو و مطموس و
منمحى خواهد شد (اردبیلی  1381ج.)85 :1
خود حدوث اسماء و صفات نیز ،تحت سیطره و سلطنت اوست .خداوند در حضرت غيب
بهواسطه فيض اقدس ،بر اسماء و صفات الهيه و صور اسماء ،يعنى اعيان ثابته ،سلطنت مطلق دارد
و بهواسطه فيض مقدس ،در حضرت شهادت (عالم ملک  /مادی) بر ماهيات كلي و هويتهاى
جزئى سلطنت مطلق دارد؛ اما به هنگام رجوع همه بهسوی او ،سلطنت تاماش بهوسیلة انسان
ولى مطلق در قيامت کبرا آشکار خواهد شد:
كامل و ّ
از براى اوست سلطنت مطلقه در حضرت غيب كه به واسطه فيض اقدس ،سلطنت
مطلقه بر اسماء و صفات الهيه و صور اسماء يعنى اعيان ثابته دارد ،و به واسطه فيض

مقدس در حضرت شهادت بر ماهيات كليه و هويتهاى جزئى سلطنت مطلقه
دارد ،جز آنكه به هنگام رجوع همه به سوى او سلطنت تامهاش به توسط انسان

كامل و ولى مطلق در قيامت كبرى بروز خواهد كرد ،كه فرمايد« :امروز ملك
و سلطنت از آن كيست؟ (از آن ّ
الل واحد قهار است)» (امام خمینی .)184 :1388

پس آنگاهکه مالکیت و قاهريت حقتعالی جلوه كند و حق به وحدت و قهاريّت تجلّى
فرمايد؛ و در اینجا كه رجوع آخر به اول و ات ّصال ظاهر به باطن شد و حكم ظهو ْر ساقط و
حكومت باطن جلوه نمود ،خطاب از حضرت مالك مطلق آيد -و مخاطبى جز ذات مقدس
نيست :ل ِ َمنِ ال ْ ُمل ْ ُ
ك الْيَ ْوم؛ و چون مجيبى نيست خود فرمايدَّ :لل ال ْ ِ
واح ِد ال َق ّهار.
همانطور که در کالم امام آمد؛ این سخن بدان معنا نیست که پیش از آن ،سلطنت تامه و
مطلق خداوند وجود نداشت .این سلطنت ،قدیم و دائم است.

 100پـژوهشنامة متیـن

سـال بیست و یکم  /شمـاره هشتاد و دو  /بهار 1398

امام در ادامه سخنان خود ،به سلطنت دائمی و جاویدان خداوند اشارهکرده ،گوید:

 ...اشياء ممكن از آن جهت كه انتساب به خويشتن دارند هيچ سلطنتى ندارند ،چنانكه
فرمايد« :اينان بجز اسمهايى نيستند كه شما و پدرانتان نامگذارى كردهايد و خداوند
بر آن حجتى و سلطنتى فرو نفرستاده است ».ولى از آن جهت كه انتساب به او دارند
سر جاودانى بودن
از مراتب سلطنت او به شمار مىآيند و از اينجا معلوم مىشود ّ

سلطنت او كه مىگويد« :همه سلطنت تو دائم و جاويدان است ».پس سلطنت جاويد
است ،و آن كه سلطنت به او داده شده زايل و هالك است؛ همانگونه كه فيض قديم

ازلى است ولى فيضگير حادث است (امام خمینی .)184-185 :1388

امام خمینی سلطنت و مالکیت خداوند در روز قیامت را با هیچیک از مالکیتهایی اعتباری؛
مانند مالکیت انسان نسبت به اعضا و جوارح خود ،نسبت به قوای ظاهر و باطنش و حتی مالکیت
نفس بر افعال و شئون ذاتیش مثل ایجاد صور ذهنی شبیه ندانسته است و نه حتی از قبيل مالکیت
متصرف در اين عوالم به اعدام و ايجادند؛ اما
عوالم عقلي نسبت به مادون خود .هرچند عقول،
ّ
تمامی دار تحقق امكانى ،كه ذ ّل فقر در ناصيه آنها ثبت است ،محدود به حدود و مقدّر بهقدر
است (گرچه به حد ماهیتی)؛ و هر چه محدود به ح ّد باشد ،با فعل خود ،بهقدر محدودیتش
بينونت عزلى دارد و احاطه قیومی ح ّقانى ندارد؛ پس تمام اشياء بهحسب مرتبه ذات خود ،با
منفعالتشان متباين و متقابل بوده ،به همين جهت ،بر آنها احاطه ذاتي قیومی ندارند.
او مالکیت حقتعالی را بهاضافه اشراقي و احاطه قیومی میداند؛ كه بههیچوجه شائبه تباين عزلى
در ذات و صفاتش با موجودى از موجودات نيست و مالکیت آن ذات مقدّس را نسبت به همه عوالم
السواء میداند؛ بدون آن كه با موجودى از موجودات به هیچوجه تفاوت كند ،يا به عوالم غيب
على ّ
و مجردات ،از عوالم ديگر محيطتر و نزديكتر باشد؛ چه آن مستلزم محدودیت و بينونت عزلى و
مالزم با افتقار و امكان است که از مرتبه و مقام احدی بینهایت دور است (امام خمینی .)270 :1381
اکنون این پرسش مطرح میشود که «اگر فیض الهی و سلطنت او دائمی و مُلک همواره
از برای اهلل واحد قهار است ،پس قیامت همواره باید برپا باشد ،حالآنکه برای تحقق آن ،باید
دولت و حکومت اسماء دنیایی و برزخی زوال یابد» و عالوه بر آن ،این سؤال مطرح میشود که
«چگونه قیامت را که همواره قائم است ،دارای اقسام و مراتب میدانید»؟
پاسخ این سؤاالت در کیفیت و چگونگی و نیز ظرف تحقق قیامت است که روشن میشود.
عارفان ،محل و مظهر تجلی ذاتی را که سلطنت اسم قیامتی واحد القهار را محقق میگرداند،
روح اعظم میدانند؛ یعنی همان روح انسانی که سعه و ارتقای وجودی یافته ،از تعلق و اشتغال
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به ماده فراتر رفته ،تحت حکومت اسماء برزخی و با سعه و ارتقایی افزون ،تحت سلطنت اسماء
قیامتی قرار میگیرد:
هنگام تجلی وحدت حقیقی ،روح فانی در حق شود و به سبب فنای او،

تمامیمظاهر او فانی شوند و همچنان که وجود تعینات خلقی به تجلیات الهی در
مراتب کثرت بستگی دارد ،همینطور زوال آنها نیز به تجلیات ذاتی در مراتب
وحدت بستگی دارد .کسی که دیده ایمانش به نور یقین منور شده ،پیوسته عالم

را در حال تبدیل و تعیناتش را زایل شونده مشاهده میکند« :بل هم فی لبس من

خلق جدید (قونوی .)66 :1371

از دیگر اسمهای قیامت ،روز دین (فاتحه ،)4 :روز حساب (ص )26 :و روز جزاست 1چراکه
در روز قیامت ،بهحساب انسانها بهدقت رسیدگی میشود و هرکس پاداش یا جزای عمل خود
را میبیند.
امام خمینی به نقل از تفاسیر و کتب لغت« ،دين» را به معناى جزا و حساب و «ديّان» را كه
از اسماء الهيّه است ،نيز از همين ریشه دانسته« ،دين» را به شريعت ح ّقه میکند؛ زیرا در روز
قيامت آثار دين ظاهر میگردد و حقايق ديني از پرده بيرون میافتد؛ چنانکه امروز «روز دنيا» و
روز ظهور آثار دنياست و صورت حقيقي دين ظاهر نيست؛ و نیز «يوم الدّين» يوم الجمع است؛
قات فىِ الن َّ ْشئَ ِة ال ْ ُملْكيَّة
چراکه ،مالك «يوم الدّين» كه يوم الجمع است ،بروز مىکند « َو ال ْ ُمتَ َف ِّر ُ
عات فى الن َّ ْشئَ ِة ال ْ َملَ ُكوتِيَّة» .او جهت دیگر در نامیدن قیامت به یوم الجمع را ،ظهور مالكيّت
مُ ْجتَ ِم ٌ
و قاهريّت حقتعالی در روز رجوع ممكنات به باب اهلل و صعود موجودات بفناء َّ
الل (امام خمینی
 )271 :1370و آن را مصداق «يوم َّ
الل» میداند؛ چراکه آن روز ظهور سلطنت الهي و بروز حقيقت
دين خداست (امام خمینی .)276 :1370
نتیجه

آخرت ،معاد ،قیامت و امور آخرتی از قبیل عالم قبر و برزخ ،از دیدگاه عارفان با برداشت
کالمی از ظواهر آیات و روایت ،بسیار متفاوت است .عارفان ،قبر را عبارت از ملکات ناشایست
و عالم برزخ را تمثل صور ملکات میدانند و از دو برزخ نزولی و صعودی سخن میگویند.
امام خمینی نیز برزخ را حدفاصل این عالم و قیامت دانسته ،برزخ هر شخص را نمونهای از نشئه
قیامت او و آن را حالت نفس و بقای انسی توصیف میکند که انسان به عالم طبیعت دارد و اتمام

« .1ان یوم الدین هو یوم الجزاء» (ابن عربی بیتا ج .)261 :4
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این انس و بعث از آن را ورود به قیامت میداند.
امام معتقد است ،جهانی كه محتاج به هيولى نيست ،اشرف از عالمى است كه به ماده احتياج
دارد و به قاعده امكان اشرف ،آن عالم ،نسبت به عالم طبيعت نزدیکتر به فيض است و لذا آن
جهان در قوس نزولى ،موجود و پیش از طبيعت بوده است و بهشت و جهنم برزخی را نیز از لحاظ
رتبی مقدم بر طبیعت میداند که مانند زمینی خالی است با اعمال نیک یا بد انسان ،ساخته میشود
و حشر انسان با ملکاتی است که در طول عمر خود از طریق تکرار افعال ،تحصیلکرده است.

او قیامت را که با سلطنت و حکومت اسماء قیامتی همچون واحد القهار و احد تحقق پیدا
ی میداند؛ زیرا مالکیت خداوند و قهاریت او بر مخلوقاتش دائمی است و این
میکند ،دائم 
سالک است که با سیر و سلوک ارتقای وجودی پیداکرده ،از دولت و حکومت اسماء دنیایی و
برزخی فرا رفته ،به فنای ذاتی رسیده ،اسماء قیامتی بر روح و قلبش تجلی مییابد و خود ،قیامت
میگردد .بنا بر نظر او ،صحنه قيامت ،در باطن اين جهان موجود است و تنها مرحله ظهور آن،
مستلزم برچيدن بساط نظام كيهانى كنونى است .به این دلیل که چيزى كه من ّزه از زمان است،
همواره موجود بوده ،هست و خواهد بود؛ گرچه انسان در قوس صعودى بعدا ً به او مىرسد و
اگر كسى با مرگ ارادى و پشت سر گذاشتن نشئه برزخ هماکنون آنهمه حجابهاى نورانى را
خرق كند ،مىتواند همه آن صحنهها را اآلن ببيند؛ درحالیکه داراى جسم است و همه شرايط
جسمانى را داراست.
امام کلید فهم قیامت را در تحقق توحید در نفس انسان میداند به اینکه شخص بداند غیر
خدا نبوده و نیست .او نماز حقیقی را راهی برای خرق حجابها و فنای تام میداند که قیامت
کبرا را برای سالک ،محقق میگرداند.
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