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حشر و گواهی موجودات؛ حقیقت ،مراتب و آثار اعتقادی آن
علی عظیمی

شندآبادی 1

معرّفی
شعورمندی ذرّات هستی و موجودات مادون انسان و آثار و کارکردهای آن از جمله مباحث مورد
توجّه اندیشمندان است .در مقاالت پییشین ،معنای لغوی و اصطالحی علم و شعور ،حقیقت و متعلّق
و محدوده آن و همچنین حقیقت تسبیح و تکلیف موجودات بهعنوان نشانۀ شعور و ادراک آنها ،بررسی
شد .اشارات برخی آیات و روایات ،به حشر و گواهی موجودات مادون انسان ،مفسّران و عالمان حوزۀ
شعورمندی مطرح کنند .پژوهش حاضر به بررسی و تبیین دیدگاه های مختلف در این زمینه پرداخته
و در پایان به آثار و کارکردهای اعتقاد به شعور موجودات اشاره کرده است .دامنۀ اصلی این تحقیق،
قرآن و حدیث و کتاب های مفسّران و متکلّمان است .در این پژوهش از روش شرح و تحلیل متن،
استفاده شده و با فیشبرداری کتابخانه ای از منابع دست اوّل و نرم افزارها ،سعی شده تا بر پایۀ مبنای
حجّیت ظهور ،از آیات و روایات استفاده شود.
پیش از پژوهش حاضر ،كتاب و حتّی مقاله ای که به صورت تفصیلی ،این موضوع را بررسی کرده
باشد ،یافت نشد.

 .8این پایان نامه به راهنمایی حجّت االسالم و المسلمین دکتر عسکر دیربا ز و مشاورۀ حجّت االسالم و المسلمین دکتر رضا
برنجکار  ،سال  8311ش در دانشگاه قرآن و حدیث قم  ،دفاع شد.
 .1دانشجوی دکتری دانشگاه پیام نور قم.
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دین را بر آن داشته تا مباحثی دربارۀ حشر و گواهی حیوانات ،نباتات و جمادات و ارتباط آن با

چکیده
قرآن و حدیث ،بر حشر موجودات در روز قیام ت و گواهی و شهادت آنها تصریح میکند .این
برانگیختگی و گواهی افزون بر شعورمندی ،گونه و مرتبۀ شعور آنها را نیز روشن میسازد .گروهی از
متکلّمان و مفسّران ،حشر موجودات مادون انسان را نابودی آنها میدانند و گروهی دیگر معتقدند که
حشر آنها صرفا برای کیفر است .اشارات آیات کریمه و احادیث معصومان علیهم السّالم نشان میدهد
که همۀ موجودات ،محشور شده و به اندازۀ گستره و توان وجودی ،درک و شعورشان حساب پس
میدهند .اعتقاد به تسبیح ،سجده ،نطق ،حشر ،گواهی و دیگر مؤ لّفه های شعور در موجودات ،آثار و
کارکردهای تربیتی ،حقوقی ،بهداشتی و نظری در پی دارد.

واژگان کلیدی
قیامت موجودات ،شهادت جوارح ،حیات غیر انسانی ،کالم نقلی ،معارف قرآن و حدیث
دانش اه و آموزه اهی

درآمد

قرآن و حدیث

از جمله دالیل قرآنی و روایی شعورمندی و مکلّف بودن موجودات ،گردآمدن آنها در روز قیامت
برای رسیدگی به پروندۀ عملشان است .انسان ها در سیر تکاملی خود پس از گذار از دنیا وارد برزخ و
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سپس قیامت و آخرت می شوند و بنای ساخته شده با رفتارشان را می بینند .موجودات دیگر هم بر ای
حساب رسی به صحرای محشر ،فراخو انده شده و نسبت به ستم آنها به یکدیگر رسیدگی میشود.
آسمان ها و زمین ،زمانها و مکانها ،بتها و سنگ ها و همۀ شاهدان جمادی و نباتی و گواهان رفتار
انسانی برای شهادت حاضر میشوند .در هستیشناسی قرآن ،بهسبب تکلیفی که بر موجودات
هستی به هر گونه و اندازه ،بار میشود ،آنها باید در قیامت و رستاخیز ،حضور یافته و پاسخگو
باشند .در این نگاشته پس از چهار مقالۀ پیشین ،با بررسی آیات و روایات روشن میشود که حشر
موجودات ،یکی دیگر از آثار و نشانه های شعور آنان بوده و چنین به نظر می رسد که همۀ اشیاء از
ذرّات گرفته تا کهکشانها به حشر خویش آگاهند.
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الف) حشر موجودات
حیوانات ،جمادات و نباتات ،همگی مشمول متون حشر هستند .در ادامه بخشی از این متون،
مرور میشود.

 .2حشر حیوانات در قرآن کریم
قرآن کریم دربارۀ برانگیختگی همۀ جنبندگان زمین و پرندگان آسمان میفرماید:
ریَبجناحَیهَا ّلَ ُام ٌم َامثا ُل ُكمَ
وَماَمنَداب ٍةَفیَالرضَوَلَطائ ٍر َیَط َُ
یرش ونَ3 .
ماَفرطناَفیَالكتاب َمنَشی ٍء َ ُثمَاىل' َرِبمَ ُ َ
هی چ جنبنده ای در زمین و هی چ پرنده ای كه با دو بال پرواز میكند نیست ،
مگر این كه امّتهایی همانند شما هستند .ما هی چ چیز را در این كتاب
فروگذار نكردیم ،سپس همگی به سوی پروردگارشان محشور میشوند.

شیخ طوسی وجه تماثل امّت های حیوانی به امّت های انسانی را وجود اجناس ،اصناف و گونههای
مختلف شمرده و سپس میگوید:

در روز قیامت محشور مىشوند  ،همانطور كه انسانها محشور
میشوند .آنهایى كه سزاوار پاداشى هستند ،پاداش خود را مىگیرند و
آنهایى كه ستمى به دیگرى كرده اند ،انتقام مىبینند.
او قول کسانی را نقل می کند که معتقدند ،خداوند حیوانات را با «خلقت بر صورتهای نیکو»
یرش ونَ» را بهمعنای مرگ و فنا گرفته اند ،رد کرده و
ثواب میدهد .در ادامه ،سخن برخی را که « ُ َ
میگوید:
یرش ونَ» را مرگ و نابودی گرفته اند و ای ن قول
برخی معنای « ُ َ
بعیدی است ؛ چراكه حشر در لغت بهمعنای برانگیختن از مكانی به
 .3االنعام .31 ،

003

شعور موجودات در قرآن و روایات9

معنای « ُثمَاىل'َرِبمَیرش ونَ» این است که حیوانات بعد از مرگشان ،

مكانی غی ر از آن است و در ای نجا معنای حشر ،فنا و نابودی نیست و
معنایش ای ن است كه حی وانات به سوی پروردگارشان میشتابند و به
سوی او مبعوث می شوند1 .
البته شیخ طوسی در کتاب « الرّسائل العشر»  ،حشر حیوانات را به سبب ثواب و عقابی که ویژۀ
مکلّفان است ،نپذیرفته و آن را را برای تقاص و عوض در آخرت ،به سبب درد و عذابی که در دنیا
بر آنها وارد شده ،قبول میکند9 .
طبرسی در مجمع البیان وجه شباهت حیوانات با انسان ها را حشر و قصاص آنها در قیامت میداند
یرش ونَ» میگوید:
و در معنای عبارت « ُثمَاىل' َرِبمَ ُ َ

دانش اه و آموزه اهی

بعد از آنكه آنها مردند ،در روز قیامت محشور مىشوند .همانطورى
كه انسانها هم محشور میشوند ؛ آنهایى كه سزاوار پاداشى هستند،
پاداش خود را مىگیرند و آنهایى كه ستمى به دیگرى كرده اند ،انتقام
مىبینند2 .

قرآن و حدیث

وی در پایان همچون شیخ طوسی سخن کسانی را که به تکلیف حیوانات معتقدند ،رد میکند و
حیوانات را فاقد عقل میداند.
پرسشی که مطرح می شود آن است که اگر روز قیامت ،حیوانات بگویند که ما عقل و فهم الزم
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برای درک بدی ظلم را نداشتیم ،چگونه میتوان آنها را عذاب کرد؟ همچنین اگر عوضدادن به آنها
به دلیل درد و اذیّتی باشد که در دنیا چشیده اند الزم است که ابتدا علم و درک آنها نسبت به درد،
اثبات شود .با این دو پرسش ،سخن کسانی  1که حشر حیوانات در قیامت و قصاص حیوان بیشاخ از
حیوان شاخدار را کنایه از عدل الهی گرفته اند ،عقیم می ماند؛ زیرا عدل الهی قبل از قصاص در قیامت،
ایجاب می کند که حشر حیوانات پیشتر به خود آنها گفته شود و این مهم ،جز با اعطای درک و فهم
به دست نمی آید.
 .1التّبی ان  ،ج ، 1ص.815
 .9ص .383
 .2مجمع البیان  ،ج ، 1ص.11
 .1ن .ک :تفسیر الكاشف  ،ج  ، 3ص.812
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در پاسخ ،علّامه طباطبایی پس از تبیین معنای واژگان «دابة» و «طائر» و « اُمَّة» به وجه تشابه
یرش ونَ» چنین استفاده میکند که
و تماثل حیوانات با انسان ها پرداخته و از عبارت « ُثمَاىل' َرِبمَ ُ َ
مراد از شباهت افزون بر شباهت در زندگی ،شباهت در بازگشت به سوى خدا نیز هست و همان
چیزی که در انسان ،مالک حشر است ،در حیوان نیز وجود دارد و آن ،نوعی زندگى ارادى و شعورمندانه
است كه به وی راهى به سوى سعادت و راهى به سوى بدبختى ،نشان مىدهد.
وی در ادامه به بیان مصادیق شعور و عقاید حیوانات پرداخته که آنها نیز مانند انسان بهدنبال
جلب منفعت و دفع ضرر هستند .آنگاه زندگی حیواناتی مانند زنبور عسل ،مورچه و موریانه را مثال
می زند که زیست شناسان به آثار عجیبی از زندگی آنها دست یافته اند .از نظر او تفكّر در اطوار زندگى
حیوانات  ،این نكته را نشان میدهد كه آنها هم مانند انسانها داراى آرا و عقاید فردى و اجتماعى
هستند که بر اساس آن زندگی میکنند .گویا آنها هم مانند آدمیان خوب و بد را تشخیص مىدهند،
و عدالت و ظلم را میفهمند .سپس وی تفاوت های موجود در حیوانات مانند تندخویی و نرمخویی
یک اسب با اسب دیگر یا یک قوچ با قوچ دیگر را مؤیّد آن میداند که حیوانات هم احكامى دارند و
خیر و شر را می شناسند .همین شناخت در زندگى دنیوى و اخروی اثر داشته و مالك کیفر و پاداش
خواهد بود1 .

مرجع همۀ این آیات به دو كلمه است و آن اِنعام نیكوكار و انتقام از
ی َُمنتقمونَ»  5و آیۀ
ظالم است .همچنان كه در آیۀ «انّاَمنَالـ ُمجرم َ
آیۀ «فالَُتسبن َاهلل َُُملف َوعده َُر ُسل ُهَان َاهللَعزیزٌ َ ُذ وَانتقا ٍمَ.یومَ
اموات َو َبرزوا َل ّلـ'ـهَ َالواحدَ
ُ
رض َغَریَ َالرض َو َالس
ُتبد ُل َال ُ

 .1المیزان  ،ج ، 1ص.811
 .5السّجدة .11 ،
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علّامه در ادامه ،تنها مالك قطعی حشر را فصل خصومت بین موجودات و احقاق حقّی كه در آن
اختالف دارند  ،دانسته و میگوید:

الق ّهار 81 ».همین دو چیز را ذكر فرموده ،یعنى انعام و انتقام را جزاى
دو وصف احسان و ظلم دانسته و چون این دو وصف در بین حیوانات
وجود دارد ،و اجماال افرادى از حیوانات را مىبینیم كه در عمل خود
ظلم مىكنند و افراد دیگرى را مشاهده مىكنیم كه رعایت احسان را
مىنمایند از این رو به دلیل این آیات باید بگوییم كه حیوانات نیز
حشر دارند .مؤیّد این معنا ظاهر آیۀ « وَلوَ َُیمخ ُذَاهللَُالنّاسَب ُظلمهمَ
َ َمس می88 ».
ما َتر َ َعلَی ها َمن َداب ٍة َو َلـ'ـكن َ َیؤخرهم َاىل' َاج ٍ

ُ

ُ ُ

ُ

ّ ً

است .زیرا این آیه  ،ظهور در این دارد كه اگر ظلم مردم مستوجب
مؤاخذه الهى است تنها به خاطر این است كه ظلم است و صدورش
از مردم دخالتى در مؤاخذه ندارد ؛ بنابراین هر جنبدۀ ظالمى ،چه انسان
و چه حیوان ،با ید انتقام د یده و هالك شود81 .
آیۀ دیگری که به روشنی بر حشر حیوانات ،داللت میکند این است:
دانش اه و آموزه اهی

وشَحرشت83 .
وَاذاَالوح ُ

ُ ُ

ُ

قرآن و حدیث

و به یاد آر آن روزى را كه وحوش محشور مىشوند.

طبرسی در مجمع البیان مینویسد:
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حیوانات وحشى جمع میشوند تا قصاص بعضى كه بر دیگرى شاخى
زده و یا صدمه اى وارد نموده  ،گرفته شود و خداوند  ،وحوش و حیوانات
را در آخرت محشور میگرداند تا به آنچه استحقاق دارند  ،برسند و بر
دردهایى كه در دنیا به آنها رسیده  ،عوض گیرند و داد بعضى از برخى
دیگر گرفته شود و در آن وقت  ،عوضهایی که استحقاق دارند به آنها
 .81ابراهیم ( .11 ،مپندار كه خدا وعده اى را كه به پیامبرانش داده است خالف مى كند .همانا خدا مقتدر و انتقامگیرنده است .آن
رو ز كه زمین به زمینى جز این بدل شود و آسمانها نیز و همه در پیشگاه خداى یگانۀ قهّار حاضر آیند).
 .88النّحل ( .28 ،و اگر خداوند مردم را به سزاى ستمشان مؤاخذه مى كرد  ،هیچ جنبنده اى بر روى زمین باقى نمىگذاشت ؛ لیكن
كیفر آنان را تا وقتى معین با ز پس مى اندا زد).
 .81المیزان  ،ج ، 1ص.815
 .83التّکویر .9 ،
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خواهد رسید .برخی میگویند« :عوض  ،همیشگى است و آن حیوان
براى همیشه در نعمت باقى خواهد بود ».و بعضى از ایشان میگویند:
«خداوند از باب تفضّل  ،عوض را ادامه دهد تا اینكه غمى به انقطاع
آن عوض بر معوّض وارد نشود ».و بعضى از آنها گویند« :وقتى خدا
آنچه استحقاق داشت از عوضها به آنها داد آنها را خاك
می گرداند81 ».
آلوسی پس از اینکه «وحوش» را به «حیوان برّی غیر مأنوس با انسان» معنا میکند ،مراد ا ز
آن را تمامی بهائم به صورت مطلق شمرده و از مجاهد نقل می کند که حشر آنها مرگ آنهاست .او
از ابن عبّاس نقل کرده که حشر را به معنای «جمعکردن» آورده و مراد از جمع را جمعشدن آنها به
واسطۀ مرگ دانسته است .نویسندۀ روح المعانی معتقد است:
در قیامت ،غیر از انس و جن ،مبعوث و حاضر نمیشوند.
امّا در ادامه مینویسد:

سخن آلوسی با ظاهر آیۀ شریفه مخالفت داشته و از این رو پذیرفتنی نیست .این آیه ،بیانکنندۀ
حشر حیوانات همانند حشر انسان بوده و این حشر نشانگر وجود مرتبه ای از شعور و آگاهی و حتّی
درجه ای از اختیار و تکلیف در

آنهاست82 .

به بیان علّامه طباطبایی:
این را هم باید خاطرنشان ساخت كه الزمۀ انتقام از حیوانات در روز
قیامت ،این نیست كه حیوانات در شعور و اراده  ،با انسان مساوى بوده
و در عین بى زبانى  ،همۀ آن مدارج كمال را كه انسان در نفسانیات و
 .81مجمع البیان  ،ج ، 81ص .213
 .89روح المعانی  ،ج ، 89ص .199
 .82ن .ک :همین فصلنامه  ،ش ، 1ص.831 - 811
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و گفته میشود« :همه چی ز برای قصاص مبعوث میشود حتی
مگس ».و ای ن سخن از ابن عبّاس و قتاده و جماعتی دیگر نقل شده
است89 .

روحیات سیر مىكند ،آنها نیز سیر كنند ،تا كسى اشكال كند و بگوید:
این سخن  ،مخالف با ضرورت است و شاهد بطالن آن  ،آثارى است
كه از انسان و حیوانات بروز مىكند ؛ براى اینكه صرف شریكبودن
حیوانات با انسان در مسأ لۀ مؤاخذه و حساب و اجر  ،مستلزم شركت و
تساویشان در جمیع جهات نیست ؛ به شهادت اینكه افراد همین انسان
در جمیع جهات با هم برابر نیستند و جمیع افراد انسان در روز قیامت
از جهت دقّت و سختگیرى در حساب ،یك جور نبوده ،عاقل و سفیه،
رشید و مستضعف به یك جور حساب پس نمىدهند81 .

 .1حشر حیوانات در روایات
روایات هم به موضوع حشر حیوانات توجّه کرده و نمونه های مختلفی از پرداخت معصومان
علیهم السّالم به این موضوع ،در دست است.

دانش اه و آموزه اهی

تَفسیرُ اِبنِ كَثیرٍ عَن اَبی ذَرٍّ قالَ :بَینا نَحنُ عِندَ رَسولِ ا ِ
هلل
صلّی اهللعلیهوآله  ،اِذِ انتَطَحَت عَنزانِ فَقالَ رَسولُ اللَّهِ صلّی اهللعلیهوآله:
«اَتدْ رونَفیمَانتطحتا؟» قالوا :ال نَدری .قالَ« :لـ'ـكنَاهللَیَدری َ وَ
سَیَ قضیَبَین هام»81 .

ُ

قرآن و حدیث

سال دوّم ،شمارۀ پنجم ،تابستان 8351

از ابوذر روایت شده كه ما در حضور پیامبر بودیم .دو گوسفند با شاخ خود
به جان یكدیگر افتادند .حضرت پرسیدند :مىدانید چرا اینها به هم شاخ
مى زنند؟ گفتیم :نمیدانیم .پیامبر صلّی اهللعلیهوآله فرمود :خدا میداند و به
زودى میان آنها حكم مىكند!

عبارت «لـ'ـكنَ َاهلل َیَدری َو َسَیَقضی َبَین ُهام» بیان گر درگیری و شاخبهشاخشدن آگاهانه و
شعورمندانه دو حیوان است و حکم الهی میان آن دو نیز نشاندهندۀ همین است؛ زیرا وقتی از امّت
انسانیِ دارای عقل و فهم کامل ،اَفعال و اَعمال غیر عالمانه رفع شده باشد 85 ،به طریق اَولی از حیوانات
حیوانات دارای عقل و فهم ناقص ،اثر عمل و رفتار غیر آگاهانه برداشته خواهد شد.

 .81المیزان  ،ج ، 1ص.815
 .81تفسیر ابن كثیر  ،ج  ، 3ص.111
سعَ...َ:وَماَلَیعلمون ( ». ...التّوحید  ،ص )393
ُ « .85رفع َعنَأُ متیَت ٌ
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در روایت دیگری چنین آمده:
صفوراَعب ًثاَجاءَیَوم َالقیامةَ
رَسولُ ا هللِ صلّی اهللعلیهوآله :منَقتَ َعُ
ً
یَع ُّج َاىل َاهلل َیَ ُ
قولَ:یا َرب َان َهـ'ـذا َقتلنیَعب ًثا َِل َینتفع َبی َ و َِلَ
مکََمنَخشاشَالرضَ11 .
یَدعنیَف ُ

پیامبر خدا صلّی اهللعلیهوآله فرمود :هر كس گنجشكى را بىسبب بكُشد،
آن گنجشك در روز قیامت ،از او به درگاه خدا مىنالد و مىگوید« :پروردگار
من! فالنى ،مرا نه براى استفاده ،كه بى سبب كُشت و نگذاشت از دانههای
زمین بخورم».

این حدیث نیز به روشنی از حشر حیوانات در قیامت ،سخن گفته و حتّی اجازۀ شکایت آنها از
انسان را به تصویر میکشد.

 .6حشر جمادات در قرآن کریم
قرآن کریم افزون بر حشر حیوانات از حشر جمادات هم سخن گفته است:

ـهمَ
ّاس َکانواَلَ ُ
ذاَحرش َالن ُ
القیامةَو َُهمَعنَ ُدعائهمَغافلونَ.و َا ُ
ا عداء َوَکانواَب عبادَتمَکافرینَ18 .

ً

چه كسى گمراهتر از كسى است كه به جاى خداوند ،كسى را مىخواند كه
تا روز قیامت هم پاسخ او را نمىدهد و آنان از خواندن اینها بى خبرند؟ و
چون در رستاخیز ،مردم ،گِرد آورده شوند ،دشمنانِ اینان خواهند بود و
پرستش آنها را انكار خواهند كرد.

 .11تفسیر الفخر الرا زی  ،ج ، 81ص.919
 .18االحقاف .2 – 9 ،
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ب َل ُه َاىل' َیَومَ
وَمنَاض َُّ َمـمنَیَدعواَمنَدون َاهللَمنَلَیَستجی ُ

بَل َُه» بتهایند كه مورد پرستش كافران قرار مىگرفتند .علّامه طباطبایی
مراد از «منَلَیَستجی ُ
ذیل این آیه ،حشر بت های سنگی و چوبی در قیامت و دشمنیشان با عبادتکنندگانشان را دلیل بر
جانمندی آنها دانسته و میگوید:
در سیاق دو آیه مورد بحث  ،اشاره اى است به اینكه سنگ و چوب
هاى جماد كه در این عا لَم در نظر ما جماد و بىجانند ،چون آثار حیات
در آنها نمىبینیم ،در نشئۀ آخرت  ،معلوم مىشود كه براى خود جان
داشته اند و آن روز آثار حیات از ا یشان بروز مىكند11 .
در تفسیر منسوب به علی بن ابراهیم ذیل همین آیات آمده:
کسی که خورشید و ماه و ستارگان و حیوانات و درخت و سنگی را
پرستش کند ،وقتی که انسان ها در روز قیامت محشور میشوند این
اشیاء دشمن آنها شده و به بندگی آنها کافر می شوند13 .
دانش اه و آموزه اهی

بیشتر مفسّران ،این آیه شریفه را دلیل بر حشر همۀ بتها دانسته اند 11 .علّامه طباطبایی معتقد
است ،از آیات بسیاری استفاده مىشود كه نهتنها انسان و حیوانات  ،محشور مىشوند ،بلكه آسمانها

قرآن و حدیث

و زمین و آفتاب و ماه و ستارگان و جن و سنگها و بتها و سایر شریکانی كه مردم آنها را پرستش
مىكنند و حتّى طال و نقره اى كه اندوخته شده و در راه خدا انفاق نگردیده  ،همه محشور خواهند شد
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و با آن طال و نقره  ،پیشانى و پهلوى صاحبانشان داغ مىشود .او در پاسخ به این پرسش که آیا امثال
آسمان ها و زمی ن و آفتاب و ماه نیز حشر دارند؟ میگوید19 :
قرآن كریم در خصوص اینگونه موجودات تعبیر به «حشر» نفرموده،
رض َغَریَ َالرض َوَ
و لیكن چنین فرموده است« :یَوم َ ُتبد ُل َال ُ
رضَ
امواتَوَبرزواَل ّلـ'ـهََالواحدَالق ّهارَ» و نیز فرموده « :وَال ُ
ُ
الس

 .11المیزان  ،ج ، 81ص .111
 .13تفسیر القمی  ،ج ، 1ص.152
 .11ن .ک :تفسیر نمونه  ،ج ، 18ص.311
 .19المیزان  ،ج ، 1ص.811
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ات َبیَمینهَ»  12و نیز
اموات َمطو َّی ٌ
ُ
مجی ًعا َقبض ُت ُه َیَوم َالقیامة َو َالس
َ
مس َو َالقم َُر»  11و نیز فرموده« :ان ُكم َو َماَ
فرموده « :و َُمجع َالش ُ
ب َجهنم َان ُتم َهلا َواردون َلو َکانَ
تع ُبدون َمن َدون َاهلل َحص ُ
هـ'ـؤُ لءََ آلَـ ه ًةَماَوردوها11 ».

حشر همۀ موجودات دیگر از این آیات ،قابل برداشت نیست؛ همانگونه که کیفیت این حشر هم
روشن نیست .امّا به طور اجمالی میتوان از حشر غیر انسان و حیوان ،سخن گفت.

 .4آگاهی موجودات از روز قیامت
امکان آگاهی حیوانات ،نباتات و جمادات نسبت به عالم آخرت ،با بررسی برخی از روایات روشن
میشود.
در داستان مربوط به ستون حنّانه آمده که پیامبر صلّی اهللعلیهوآله دست خود را روی آن گذاشتند
و فرمودند:

پس آن درخت ،بهشت را انتخاب کرد و دار آخرت را بر دنیا ترجیح داد.
این داستان که در کتب روایی شیعه و سنّی وارد شده ،نشان میدهد که تنۀ درخت خرما تنها در
صورت اطّالع و علم از نشئۀ آخرت و بهشت میتواند آن را انتخاب کرده و بر دنیا ترجیح دهد.

 .12الزّمر ( .21 ،در قیامت تمامى موجودات زمین در قبضۀ او و آسمانها به دست قدرت او است).
 . 11القیامة ( .5 ،و میان خورشید و ماه جمع گردد).
 .11االنبیاء ( .55 – 51 ،شما و آنچه به غیر خدا مى پرستید همه سوخت دو زخید و به آن وارد خواهید شد .اگر اینان خدا بودند وارد
جهنم نمىشدند).
 .15تفسیر روح البیان  ،ج ، ۴ص .۰۹۱
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یکی از دو چیز را انتخاب کن ،یا اینکه تو را در مکانی که بودی
غرس کنم و مانند گذشته در آنجا باش و یا اینکه تو را در بهشت
غرس کنم و از جویهای آن سیراب شوی و رشد نیکو یابی و میوه
بدهی و دوستان خدا از می وۀ تو بخورند15 .

در روایتی از حضرت موسى بن جعفر  ،از پدرش ،از پدرانش ،از حضرت امام حسین علیهم السّالم
آمده:
امیر مؤمنان علیه السّالم میفرماید :ما با رسول اهلل صلّی اهللعلیهوآله
از كوهى عبور مىكردیم كه ناگاه قطرات گریه از برخى قسمتهاى
آن بیرون زد ،آن حضرت به كوه فرمود :براى چه گریه مىكنى؟ گفت:
اى رسول خدا ،حضرت مسیح بر من عبور كرد و او مردم را از آتشى
مىترساند كه هیزم آن مردمند و سنگها و من ترس آن دارم كه
نكند من از آن سنگها باشم .حضرت به او فرمود :هراس مكن ،آن
سنگ  ،كبر ی ت است .پس كوه  ،آرام گرفته و سكون یافت3 1 .
این روایت و برخی روایاتی که درباره بهشتی بودن برخی از حیوانات مانند سگ اصحاب کهف و
یا برخی از درختان و بعضی از سنگ ها وارد شده ،نشاندهنده علم و آگاهی – دست کم  -بخشی ا ز
موجودات مادون انسانی از عالم آخرت می باشد .به هر حال ،حشر موجودات یکی از آثار و نشانههای
دانش اه و آموزه اهی

شعور موجودات بوده ،آگاهی و علم برخی از آنها از عالم آخرت ،نمودی دیگر از حقیقت علم و شعور
آنها می باشد.

قرآن و حدیث

ب) گواهی و شعور موجودات

سال دوّم ،شمارۀ پنجم ،تابستان 8351

خداوند متعال در قرآن کریم پرده از اسراری بر میدارد که صاحبان اندیشه را به تأمّل وادار
می کند .این معجزۀ جاوید در زمانی و مکانی نازل میشود که سخنگفتن از شعور تکتک سلّولهای
بدن و مجهّزبودن هریک از آنها به دستگاه های ضبط و پخش و نطق اعضای بدن آدمی ،برای
مخاطب آن روز و حتّی امروز ،شبیه شعری پر از تمثیل و استعاره میماند .بر حسب منطق قرآن  ،همۀ
موجودات جهان ،داراى نیروى ادراک هستند؛ اگرچه آثارى ا ز حیات و شعور آنها در این نشئه ظاهر
وان 3 8 ».نیروى حیات و ادراک و قدرت همۀ
نمىشود ولى درآخرت که « وَانَالدّ ارَاآلخر ٍة َهلیَاََیَ َُ
اجزای نظام هستی ،بهطور كامل آشكار میشود.
 .31االحتجاج  ،ج ، 8ص.311
 .38العنکبوت ( .21 ،و زندگى حقیقى همان سراى آخرت است).
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رضَبنورَرِبا 3 1 ».حقایق موجودات و نیروهاى نهفته در زمین به
بر حسب آیۀ « وَاَشقتَال ُ
حدّ رشد ،تکامل و ظهور میرسد و رفتار بشر از نیك و بد ،همه ،تجسّم مىیابد .در این بخش ،گواهی
موجودات در روز حشر ،از دیدگاه قرآن و حدیث ،بررسی میشود.

 .2گواهی و شهادت موجودات در قرآن
قرآن کریم در آیات مختلفی به موضوع شهادت موجودات اشاره کرده است .سورۀ فصّلت آیۀ 18
یکی از این متون کریمه است:
وَقالواَلَـ ُجلودهمَِلَشهد ُتمَعلَیناَقالواَانطقناَاهللُ َالذیَانط ِ َُکََ
شی ٍءَو َُهوَخلق ُكمَا ولَمر ٍةٍَوَالَیهَ ُترجعونََ .
آنان به پوستهاى خود گویند :چرا علیه ما شهادت دادید؟ گویند :همان
خداوندى كه هر چیزى را به نطق درآورده ،ما را نیز به سخن درآورده است
و خود او شما را اوّلین بار آفرید و به سوى او نیز بازگردانده مىشوید.

تفسیرنگاران در كیفیت نطق و شهادت اعضا نظرات مختلفی دارند .برخی مانند آلوسی و فخر
رازی معتقدند که خداوند ،آنها را بر نطق و تکلّم حقیقی ،قدرت میدهد .بعضی دیگر مانند طبرسی
جمادها .گروهی هم مانند شیخ مفید ،تكلّم ایشان را مجازی میدانند؛ به این معنا که خداوند آثار گناه
را در انسانها ظاهر میسازد تا نشانه ای بر کردار زشتشان باشد.
علّامه طباطبایی شهادت اعضای بدن آدمى را در روز قیامت ،مشروط به تحمّل شهادت و مشاهدۀ
اعمال و تشخیص گناهبودن عمل میداند و همین را نشانۀ گونه ای از درک ،علم و شعور میشمرد ؛
در غیر این صورت ،اگر سخن گفتن اعضای بدن از نوع به سخندرآوردن باشد ،اطالق «شهادت» بر
آن درست نیست و با چنین شهادتی ،حجّت تمام نمی شود .وی در ادامه ،هر سه دیدگاه مطرح شده
در التّبیان و مجمع البیان را رد کرده و با معناکردن «نطق» به « اظهار ما فى الضّمیر» از راه زبان و
سخن گفتن ،این معنا را با استفاده از سیاق آیات و واژگان «قول» « ،تكلّم» « ،شهادت» « ،نطق»
معنای حقیقى كلمه می شمرد دانسته و مینویسد:
 .31الزّمر ( .25 ،و زمین  ،به نور پروردگارش روشن میگردد).
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بر این باورند که خداى تعالى در آنها ایجاد كالم میفرماید مانند ایجاد كالم در درخت و دیگر

شهادت اعضاى یك مجرم ،در حقیقت نطق و تكلّم واقعى است كه
از علمى ناشى شده كه قبال آن را تحمّل كرده است؛ به دلیل اینكه
خود اعضا مىگویند« :انطقناَاهللُ» خدا ما را به زبان آورد و از سوى
دیگر ،جملۀ «انطقناَاهللُ» جوابى است كه اعضا به مجرمان مىدهند
كه پرسیده بودندِ« :لَشهد ُتمَعلَینا» چرا علیه ما شهادت دادید؟ و در
این جواب مىخواهند آن سببى را كه باعث شد به زبان بیایند ،نشان
دهند و بگویند :ما دردنیا داراى علم بودیم ،علمى پنهان و ذخیرهشده
در باطن ما ،این باعث شده كه خدا ما را به زبان آورد .اگر ما علمى
نمىداشتیم جهت و فایده اى نداشت كه به زبان بیاییم .وقتى بدین
جهت به زبان درآورد ،ما چاره اى نداشتیم جز اینكه آنچه مىدانیم
بگو ییم3 3 .
آیت اهلل جوادی آملی دربارۀ همین موضوع میگوید:
دانش اه و آموزه اهی
قرآن و حدیث
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شهادت  ،وقتی است كه شاهد در صحنه حضور داشته باشد و آن سانحه
را ببیند و ضبط و ادراك و تحمّل كند تا بتواند در محكمه  ،آنچه را كه
ضبط و تحمّل كرده است ادا كند .این میشود شهادت .اگر در قیامت ،
خدا به اینها آگاهی بدهد و درحالیكه در دنیا آگاه نباشند این شهادت
صحیح و مسموع نیست .بنابر این همۀ موجودات در دنیا چیزی
میفهمند و در قیامت به آنها شهادت میدهند و همۀ اشیاء سخن
میگویند و طبق اصل قرآنی در سراسر جهان خلقت  ،شعور همگانی
31
هست.
نطق اعضا در نظر عالمانی مانند شیخ مفید و ملّا صدرا به ظهور باطن و حقیقت گناه ،تأوی ل شده
است .آنها معتقد به تغییر فیزیک ظاهری اعضا هستند که گونه ای از سخن گفتن اعضا است .هرچند
ای ن تأویل میتواند پذیرفته شود؛ امّا وجود گفتوگو میان شخص گناهكار و اعضای وی این تأوی ل را
رد میکند .امكان ندارد که گناهكار پس از تغییر فیزیكی و ظهور اثر باطنی گناه ،از اعضا و جوارح
 .33المیزان  ،ج ، 81ص.911
 .31تفسیر موضوعی قرآن کریم ( توحید)  ،ج ، 8ص.111
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خویش ،علّت ای ن شهادت را جویا شود و جواب آنها باز هم تغییر فیزیكی باشد .این تأوی ل با ظاهر
آیه نمیسازد .ای ن تأوی ل ،با روش پرسش و پاسخ مصرّح در آیه سازگار نیست .حتّی تأویل آیه به
ای جاد صوت در اعضا با ادای شهادت سازگار نیست؛ زیرا سكوت گناهكاران در برابر شهادت جوارحشان
نشاندهندۀ آن است كه آنها در موقعیتی بسیار روشن به ای ن عمل اقدام كرده اند و بهقدری عمل آنها
در آن نشئه ،نشاندهندۀ علم و آگاهیشان در دنیا بوده كه جای هی چ اعتراض و بهانهگیری برای
گناهكاران نگذاشته است.
دومین آیۀ قابل توجّه در این موضوع ،چنین است:
یَومئ ٍذ َُُتد ُث َاخبارهاَ.بانَرب كَا وحى'َهلاَ3 9 .
در چنین روز زمین  ،خبرهایش را بازگوید  ،از آن كه پروردگارش به آن وحى
كرده است.

مفسّران سخنان مختلفی در معناى خبردادن زمین گفته اند .برخی معتقدند خداى تعالى زمین
مرده را زنده مىكند و به آن شعور مىدهد تا از حوادث خبر دهد 3 2 .بعضی دیگر قائل به خلق صوت
در روى زمین شده  3 1و گروهی دیگر بر این اعتقادند كه زمین با زبان حال بر رویدادهای خود داللت
میکند .3 1

شرط شهادت زمین در روز قیامت را تحمّل عالمانه و آگاهانۀ رفتار موجودات دانسته و مینویسد:
«یَومئ ٍذ َُُتد ُث َاخبارهاَ .بان َرب ك َا وحى' َهلا» آنگاه زمین به
اعمالى كه بنى آدم كردند شهادت مىدهد ،همانطور كه اعضاى بدن
خود انسانها و نویسندگان اعمالش یعنى مالئكه رقیب و عتید و نیز
شاهدان اعمال كه از جنس بشر و یا غیر بشرند همه بر اعمال بنى آدم
 .39الزّلزال .9 – 1 ،
 .32مفاتیح الغیب  ،ج ، 31ص 199؛ التّفسیر الوسی ط  ،ج ، 89ص.111
 .31منهج الصّادقین  ،ج ، 81ص.381
 .31اانوار التّنزی ل  ،ج ، 9ص 331؛ البحر المحیط  ،ج ، 81ص 911؛ جوامع الجامع  ،ج ، 1ص .913
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نویسندۀ المیزان با تشریح معنای «بان َرب ك َا وحى' َهلا» هر سه قول باال را مردود شمرده و

شهادت مىدهند و در جملۀ «بان َرب ك َا وحى' َهلا» حرف «الم»
بهمعناى « اِلى'» (بهسوى) است؛ چون مصدر « ایحاء» كه فعل
«ا وحى'» مشتق از آن است با حرف « اِلى'» متعدّى مىشود و معناى
جمله این است كه زمین بهسبب اینكه پروردگار تو به آن وحى كرده
و فرمان داده تا سخن بگوید از اخبار حوادثى كه در آن رخ داده سخن
مىگوید .پس معلوم مىشود زمین هم براى خود شعورى دارد و هر
عملى كه در آن واقع مىشود ،مىفهمد و خیر و شرّش را تشخیص
مىدهد و آن را براى روز اداى شهادت ،تحمّل مىكند تا روزى كه به
او اذن داده شود .یعنى روز قیامت ،شهادت خود را ادا كرده ،اخبار
حوادث واقعه در آن را بدهد3 5 .
سخن علّامه ،مستند به روایاتی است که ذیل این آیه وارد شده و در ادامه خواهد آمد.
محمّد باقر ملکی میانجی مینویسد:
دانش اه و آموزه اهی
قرآن و حدیث

تحدیث زمی ن ،اخبار آن است .استبعادی در آن نبوده و وجهی برای
تأوی ل آن نمیباشد بنا بر اینکه زمی ن ،شاعر و عارف به پروردگارش
است و واجب نیست حد ی ث کردن هر موجودی به زبان آدمی باشد11 .
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وی سخن خود را مستند به بخشی از دعای سی و یکم صحیفۀ سجّادیه میکند:
هََمنّیَبسوءَاثریَوَلَنسی ٍ
قتَبهَعنَج ٍ
ف ُ
انَلَـامَسَب َِ
امَک ََُّماَنط ُ
رض كَو َمنَ
امء ََوَمنَفیهاَوَا ُ
منَذمیمَفعلیَ،لـ'ـكن َلتسمعَس ُ
أتَالَی كَفیهَمنَالتوبةَ.فلعََ
رتَل كَمنَالندمَوَجل ُ
علَی هاَماَاظه ُ
رَحنیَلسوء َموقفیَا وَ ُتدر ُک ُه َالرق ُة َعلی َلسوءَ
بعض ُهمَبرَحت ك َیَ ُ
حالیَفَیَنالنیَمن ُهَبدعوَ ٍةٍَهیَاسم ُعَلدَی كَمنَ ُدعائیَ .

 .35المیزان  ،ج ، 11ص.911
 .11مناهج البی ان  ،ج ، ۱۱ص.۹۱۵
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اى خداوند من ،آنچه بر زبان مى آورم نه از آن روست كه از اعمال ناستودۀ
خود بى خبرم ،یا كردارهاى ناپسند خود از یاد برده ام ،بلکه براى آن است
كه آسمانها و ساكنان آنها و زمین و هر چه بر روى آن است ،پشیمانى مرا
كه در برابر تو اظهار كرده ام  ،بشنوند و بدانند كه توبه كرده ام و به تو پناه
آورده ام .باشد كه یكى از آنها بر شوربختى من رحمت آرد یا بر بدحالى منش
رقّت آید و در حقّ من دعایى كند كه تو زودتر از دعاى من مستجاب
فرمایى.

وی به حدیثی از پیامبر صلّی اهللعلیهوآله اشاره کرده که حضرت فرمودند:
آیا میدانید كه اخبار زمین چیست؟ اطرافیان گفتند :خدا و پیامبرش
داناست .فرمود :اخبار آن این است كه شهادت میدهد بر هر بنده و
كنیز و هر مرد و زنى به آنچه در پشت آن انجام داده و میگوید:
فالنى فالن كار را در فالن روز از فالن ماه انجام داده ،این است
اخبار آن.

 .1شهادت و گواهی موجودات در روایات
خود ،موجودات را به نطق می آورد تا به عبادت و عصیان انسانها گواهی دهند .او زمانهایی چون
ماه مبارک رمضان و شب ها و روزهای جمعه را نیز به گواهی وا میدارد .قرآن هم از دیگر موجوداتی
است که شهادت خواهد داد.
ابو سعید خدری میگوید:
هرگاه در صحرا بودی صدایت را به آواز اذان بلند کن؛ بهدرستیکه از
رسول خدا شنیدم که میفرمود :صدای اذان را نمیشنود هیچ جنّ و
انسان و سنگی مگر اینکه به آن شهادت میدهد18 .
در روایت دیگری امام علی علیه السّالم دربارۀ رویدادهای قیامت میفرماید:
 .18مجمع البی ان  ،ج ، 81ص.185

017

شعور موجودات در قرآن و روایات9

افزون بر آیات شریفه ،از روایات اهل بیت علیهم السّالم نیز استفاده میشود كه خداوند با قدرت

خداوند بر دهانها مهر می زند و آنها سخن نمی گویند و دستها و پاها
و پوست ها به سخن آمده و به آنچه کرده اند گواهی میدهند و خداوند
هیچ عملی را کتمان نمیکند11 .
از امام صادق علیه السّالم دربارۀ شهادت جوارح انسان نقل شده:
هر كسی سوره «شمس» و « لیل» و «ضحى» و « انشراح» را در روز
و یا شب قرائت كند چیزى نمیماند مگر اینكه براى او در روز قیامت
شهادت میدهد؛ حتّى مو و پوست و گوشت و خون او و پروردگار به
آنها میفرماید :من شهادت شما را قبول كردم؛ این بنده را بهسوى
بهشت ببرید13 .
همچنین از ایشان نقل شده که فرمود:

دانش اه و آموزه اهی

خداوند تبارک و تعالی ایمان را بر جوارح بنی آدم واجب کرده است ...
دست ها و پاها بر علیه خود و صاحبانشان نسبت به تباهساختن امر
خداى عزّوج لّ شهادت میدهند11 .
معاویة بن وهب میگوید:

قرآن و حدیث
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شنیدم حضرت صادق علیه السّالم فرمود :چون بنده توبه نصوح كند
خداوند او را دوست دارد و در دنیا و آخرت بر او پردهپوشى كند .من
عرض كردم :چگونه بر او پردهپوشى كند؟ فرمود :هر چه از گناهان
كه دو فرشته موكّل بر او  ،برایش نوشته اند از یادشان ببرد و به جوارح
او وحى فرماید كه گناهان او را پنهان كنید و به قطعههاى زمین كه
در آنجاها گناه كرده وحى فرماید كه پنهان دار آن گناهانی كه بر روى
تو كرده است .پس دیدار كند خدا را هنگام مالقات او در حالی که
چیزى به ضرر او گواهى نمیدهد19 .
 .11تفسیر العیاشی  ،ج ، 8ص ، 111ح .833
 .13ثواب االعمال  ،ص ، 898ح.8
 .11الكافی  ،ج ، 1ص 31و  ، 32ح.8
 .19الکافی  ،ج ، 1ص ، 131ح.8
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در نقلی دیگر ،ابوکهمس از امام صادق علیه السّالم پرسید:
آیا مرد  ،نمازهاى نافله اش را در یك جا بهجا بیاورد یا در مكانهاى
مختلف؟
امام علیه السّالم پاسخ دادند:
نه  ،بلكه در مكانهاى مختلف به جا بیاورد ؛ زیرا آن مكان در روز
قیامت به سود او شهادت خواهد داد12 .
این روایات ،به روشنی نشان میدهد که موجودات ،گونه ای از شعور ،درک و علم را دارند و به
واسطۀ همان ،میتوانند در قیامت شهادت دهند .در این روایات ،نشانه ای تأویلیبودن آیات قرآن و
مجاز مشاهده نمیشود.

ج) کارکردهای اعتقاد به شعور موجودات
اعتقاد به شعور موجودات ،تأثیراتی در زندگی فردی و اجتماعی انسانها و اندیشه و رفتار دارد که
در این بخش ،به آن پرداخته میشود.

همانگونه که همنشینی با یک انسان سرزنده و پویا غیر از همنشینی با یک شخص مرده و
بیجان است؛ زندگیکردن با واقعی ت زنده و شعورمند اشیا هم غیر از زندگیکردن با ظاهر بیجان و
بی شعور آنهاست .قرآن کریم در حدود پنجاه آیه ،از تسبیح و تقدیس ،سجده و خضوع و تسلیم و
قنوت همۀ موجودات سخن گفته است .این آیات همگی بهدنبال تذکّر ،تربی ت و پرورش انسانهاست.
فروتنی ،ادب ،حیا ،خلوص و یکتاپرستی را میتوان از جمله آثار تربیتی این آیات دانست .خضوع و
ذ لّت شعورمندانۀ حاکم بر ذرّات هستی ،انسان را به تفکّر در نقص و فقر ذاتی خویش و کمال مطلق
خالق و صانع وامیدارد .وقتی انسان خود را در جهانی پر از تسبی ح و شور و شعور ببیند ،سکوت و
غفلت به خود راه نداده و با تسبیحگویان عا لَم هم آوا می شود .شرم انسان از گناه ،میتواند ثمرۀ توجّه
او به شعور و فهم موجودات باشد .این نگاه ،زمینه را برای رشد اخالقی انسان فراهم کرده و او را
بصیر نسبت به اطراف خود ،بار می آورد.
 .12ال كافی  ،ج  ، 3ص ، 199ح.81
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 .2آثار تربیتی

آیت اهلل جوادی آملی مینویسد:
باورداشتن ای ن نکته (شعور و درک جو ارح آدمی) نقش بسیار مهمّی در
تربی ت انسان و اجتناب او از معاصی دارد .بسیار بعید است کسی که
باور دارد که همۀ عا لَم مَظهر و محضر خداست و خداوند حاکم و عادل
و شاهد ،حاضر است و همه چیز ،سرباز و فرمان بردار اوست  ...به خود،
اجازه معصی ت و تجاوز دهد؛ چون فرض این است که او به ای ن باور
درونی رسیده به غی ر خدای سبحان که آگاه است ،همۀ اشیا بر او
نظارت دارند و علیه او شهادت میدهند و قیامت ،ظرف حدوث آگاهی
ای ن موجودات نسبت به اعمال او نی ست ،بلکه ظرف اذن خدا در نطق
و تکلّم آنان نسبت به ادای شهادت است11 .

 .1آثار حقوقی
احترام به حقوق موجوداتی چون حیوان ،گیاه و طبیعت ،مورد توجّه دوستداران محیط زیست
دانش اه و آموزه اهی

است .تشکیل نهادها ،مجامع و کنفرانس های بین المللی دفاع از حقوق حیوانات و محیط زیست و
هزینه کرد پول و امکانات بسیار برای جلوگیری از آلودگی آن ،نشان از توجّه انسانها به ارتباط

قرآن و حدیث

تنگاتنگ میان موجودات حاضر در عالم خاکی است .بر اساس فرهنگ مترقّی و متعالی قرآن و اهل
بیت علیهم السّالم  ،احترام به حقوق حیوانات ،نباتات و جمادات بهخاطر تسبیحگویی و ثناگویی حق و
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شعورمندی آنها بوده و هیچ قانون و کنفرانسی به اندازه اعتقاد به شعور موجودات ،تضمینکننده
سالمت حیات بشری و طبیعی نیست .رسول خدا صلّی اهللعلیهوآله فرمود:
به صورت حیوانات نزنید؛ زیرا آنها خدا را حمد و تسبیح

مى گویند11 .

قرآن کریم با مطرحکردن سجدۀ گیاه و درخت و همچنین تسبیح سنگ و کوه فصلی جدید در
باب لزوم توجّه به حقوق این موجودات گشوده است.

 .11تسنیم  ،ج ، 9ص .111
 ..11الكافی  ،ج ، 2ص ، 931ح.1
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 .6آثار بهداشتی
یکی دی گر از آثار وکارکردهای اعتقاد به شعور موجودات ،بهداشت روح و جسم انسانهاست.
اسالم با مطرحکردن شعورمندی و جانمندی همۀ اشیا و حتّی لباس ها و جوارح آدمی ،راهکاری برای
آرامش و شادابی جان و تن انسانها و عالج بیماری ها ارائه میکند.
انسانی که باور دارد تکتک سلّول های پوست و دست و پایش ،خالق خود را شعورمندانه تسبیح
میکنند ،در بهداشت ظاهری آنها میکوشد تا آنها را برای حضور در پیش گاه خدا آماده سازد .همین
رفتار نسبت به لباس و دیگر اجزایی که انسان در طول زندگی با آن سر و کار دارد نیز قابل توقّع
است؛ چراکه آنها نیز در حال عبادت پروردگارند و چه نیکوست که این عبادت ،با آمادگی ظاهری و
نظافت ،همراه باشد.
در کنار بهداشت جسم ،بهداشت و آرامش روان نیز دغدغۀ همیشگی انسان بوده است .اسالم با
وضع قوانینی همواره به این دغدغه پاسخ داده و اموری را موجب آسایش روان انسان دانسته است.
باور به شعورمندی و جانمندی همۀ ذرّات باعث میشود که اشیای پی رامون ،معنادار شده و پوچ و
بی ارزش به چشم نیایند .چنین باوری ،برقراری ارتباط معنادار با آنها را در پی داشته و زمینۀ تنهایی
را می زداید .در برابر ،پوچ انگاری و مردهشماری اشیا ،انسان را به سمت مرده انگاری خود ،میراند و
زمینه ساز افسردگی است.

امام باقر علیه السّالم هفتاد حدیث به من گفت كه هرگز به كسى
نگفتم و هرگز به كسى نخواهم گفت و چون امام رحلت فرمود ،بر
دوشم سنگینى كرد و سینه ام تنگ شد .نزد امام صادق علیه السّالم
رفتم و عرض كردم :قربانت گردم؛ پدرت هفتاد حدیث به من گفته
كه هیچیک از آنها از دهان من بیرون نیامده است و ایشان به من
سفارش كرده كه آنها را نهفته دارم و اینک بر دوش من سنگینى
مىكند و سینه ام از آن تنگ شده؛ چه دستور مىدهید؟ امام صادق
علیه السّالم فرمود :اى جابر! هرگاه سینه ات تنگ شد به بیابان برو و
گودالى بكن و سر را در آن فرو بر و بگو امام باقر مرا چنین و چنان
حدیث كرده است و سپس آن گودال را پر از خاك كن؛ زیرا زمین راز
تو را نگاه مىدارد.
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جابر بن یزید مىگوید:

جابر مىگوید:
چنین كردم و از آنچه احساس مىكردم ،رهایى یافتم.
از اسماعیل بن مهران هم شبیه این حدیث روایت شده است.
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در این حدیث احساس رهایی از دلتنگی به سبب سپردن دردهای سینه به زمین و اعتقاد به
رازداری آن می باشد که جز در سایۀ اعتقاد به جانمندی و شعورمندی زمین قابل تحقّق نیست.

 .4آثار علمی
یکی از کارکردهای باور به شعور موجودات ،آثاری است که میتواند در پیشرفت دانشهای نوین
بهویژه علوم تجربی و پزشکی داشته باشد .یکی از روش های درمانی مطرح در عالم پزشکی که با
عرفانها ی مختلف هم رابطه برقرارکرده ،انرژیدرمانی است .این روش با کمک گرفتن از انرژی
موجود در جوارح انسانی و اشیا درصدد درمان مرض های جسمی و روحی برمی آید .آنچه اکنون مدّ
دانش اه و آموزه اهی

نظر است ،چنین درمانها یی نیست؛ بلکه به نظر میرسد ،توجّه به جانمندی موجودات ،زمینۀ ارتباط
با آنها را فراهم کرده و میتوان از این رابطه برای پیشرفت دانش بهره برد.

قرآن و حدیث

نتیجهگیری

سال دوّم ،شمارۀ پنجم ،تابستان 8351

آ یات و روایات بسیاری بر حشر موجودات در قیامت و شهادت آنها داللت میکند .این موضوع
جز با تحمّل عالمانه و آگاهانۀ رویدادهای این جهان ،ارزش ندارد .از این رو «شهادت» موجودات،
نشان دهندۀ شعور آنهاست .همچنین ضبط اعمال توسّط اشیای جامد و جوارح آدمی و گواهی و
شهادت ناطقانۀ آنها به رفتار و گفتار انسان در روز قیامت ،از وجود ارتباط میان موجودات مختلف
حکایت میکند .گریۀ آسمان ها و زمین ،ترس و اشفاق موجودات  ،می ل و رغبت اشیا  ،اقرار و اعتراف
آنها همگی نشاندهندۀ شعور و جان مندی است .باور به چنین شعوری ،آثار تربیتی ،بهداشتی و حقوقی
در زندگی انسان داشته و میتواند زمینه را برای رشد دانش نیز فراهم کند.

 .15بهشت كافی (ترجمۀ روضۀ كافى)  ،ص.111
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