تقدیم به
عالمه طباطبایی؟حر؟
مفسر بینظیر جهان اسالم
و
والدین سفر کردهام

معادشناسی

ّ
با تأ کید بر اندیشههای قرآنی علمه طباطبایی

مسعود تاجآبادی

1396

		 معادشناسی

ّ
		 با تأکید بر اندیشههای قرآنی علمه طباطبایی
		 مسعود تاجآبادی

یبیط دیهان
ناشر :انتشارات جامعةالزهراء؟اهع؟ و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
نوبت چاپ :اول1396 ،
چاپ :شریعت
شمارگان 1000 :نسخه
قيمت :؟؟؟ تومان
شابک978-964-2724-97-0 :
ارتباط با ما:
		
		
		
		
		

قم ،بلوار بوعلی ،جامعةالزهراء؟اهع؟ ،انتشارات
دفتر انتشارات +98 25 _32112544 :فروشگاه+98 25 _32112307 :
رايانامهPub.alzahra@gmail.com:
وبگاهEshop.jz.ac.ir:
قم،پژوهشگاهحوزهو دانشگاه،ابتدایشهرکپردیسان،بعداز دانشگاهآزاداسالمی
فروشگاه+98 25 _32111219 :
پژوهشگاه+98 25 _32112544 :
رايانامهinfo@rihu.ac.ir :
وبگاهwww.rihu.ac.ir :

تاجآبادی ،مسعود، _ ۱۳۴۶
سرشناسه :
ّ
معادشناسی با تا کید بر اندیشههای قرآنی علمه طباطبایی/مسعود تاجآبادی.
عنوان و نام پديدآور :
قم :جامعةالزهراء؟اهع؟ :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،.۱۳۹۶
مشخصات نشر :
مشخصات ظاهری 	:۴۷۱ص.
978-964-2724-97-0
شابک :
وضعیت فهرستنویسی  :فیپا
کتابنامه.
یادداشت :
طباطبایی ،محمدحسین،۱۳۶۰ _ ۱۲۸۱ _ _ .دیدگاه درباره معاد
موضوع :
معاد _ _ جنبههای قرآنی
موضوع :
Resurrection (Islam) _ _ Qur'anic teaching
موضوع :
جامعةالزهراء؟اهع؟
شناسه افزوده :
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
شناسه افزوده :
ردهبندی کنگره 	:۲ ۱۳۹۶ت۵۷مBP۱۰۴/
ردهبندی دیویی 	:۲۹۷/۱۵۹
شماره کتابشناسی ملی ۵۰۱۲۲۱۸ :

حق چاپ برای ناشر محفوظ است.

مقدمه ����������������������������������������������13
بخش اول :مبانی نظری معاد
فصل اول :امکان و ضرورت معاد �������������������19
.1معاد،ضرورتتکریمو تمایزصالحاناز مفسدان ���22
الف) عدل الهی�������������������������������23

ت) آیات  74 _ 71غافر�������������������������60
 .3دگرگونی در فرایند افعال انسان����������������63
الف) آیه  105هود������������������������������64
یکم) تحلیل مشهور مفسران����������������64
ّ
دوم) تحلیل علمه طباطبایی��������������66
ب) آیات  23و  24انعام�����������������������68

ارزیابی�����������������������������������24

یکم) تحلیل امیناالسالم طبرسی����������69

ارزیابی��������������������������������������26

دوم) تحلیل زمخشری و دیگران ������������70
ّ
سوم) دیدگاه علمه طباطبایی �������������71

ب) حکمت الهی�����������������������������26
پ) عنایت الهی ������������������������������26
ارزیابی��������������������������������������28
 .2معاد ،ضرورت هدفمندی خلقت�������������28
الف) پاداش اخروی���������������������������30
ارزیابی��������������������������������������31
ب) فعلیت یافتن استعدادها �����������������31
ارزیابی��������������������������������������33
سخن نهایی��������������������������������������35
فصل دوم :تفاوتهای هستیشناسانۀ دنیا و آخرت��37
 .1برچیدهشدن نظام و قوانین طبیعت �����������38
الف) برچیده شدن علل و اسباب طبیعی ���39
ب) تحول جوهری آسمانها و زمین �����������41
یکم) دیدگاه مشهور مفسران����������������42
ّ
دوم) دیدگاه علمه طباطبایی ��������������46
 .2دگرگونی اندیشۀ انسان��������������������������51
الف) آیۀ  22ق ��������������������������������52

 .4نسبت دنیا و آخرت ���������������������������75
الف) وجود کنونی آخرت ���������������������76
ب) رتبۀ وجودی جهان آخرت ����������������80
دیدگاه مفسران������������������������������80
تحلیل آیات ��������������������������������84
یک) آیه  7روم ���������������������������84
دو) آیه  77نحل �������������������������85
فصل سوم :انسان ،حقیقتی مرکب از طبیعت و ماورای
طبیعت������������������������������������������89
 .1ساحتهای وجودی انسان���������������������90
 .2چیستی روح ������������������������������������91
الف) دیدگاه مفسران��������������������������92
آیات تجرد روح��������������������93
ب) تحلیل ِ
یکم) آیات  10و  11سجده�������������������93
دوم) آیات  14_12مؤمنون �������������������94
سوم) آیه  85اسراء��������������������������97

ب) آیۀ  37نور ���������������������������������54

مقصود از روح در آیه���������������������97

پ) آیۀ  16غافر ��������������������������������56

مقصود از امر در آیه ����������������������99

8

ّ
معادشناسی با تأکید بر اندیشههای قرآنی علمه طباطبایی
پ) دالیل جسمانیت روح ��������������������106

 .1فاعلیت اشتراکی ��������������������������154

آیۀ  42زمر �����������������������������������106

 .2فاعلیت طولی�����������������������������155

روایات �������������������������������������108

 .3فاعلیت استقاللی ������������������������157

 .3جاودانگی روح �������������������������������117

فصل دوم :عالم برزخ������������������������������161

فصل چهارم :هویت نهایی انسان ،رهاورد باور ،اخالق

برزخ ،ترکیبی از تجرد و جسمانیت ��������������162

و عمل انسان ����������������������������������121

چگونگی حضور ارواح در جهان برزخ �����������163

تحولپذیری روح انسان���������������������������121

 .1بدنهای مثالی ����������������������������164

 .1مستندات قرآنی ���������������������������123

 .2بدنهای مادی ����������������������������165

الف) آیۀ  105مائده ������������������������123

ویژگیهای حیات برزخی در پرتو قرآن �����������169

ب) آیۀ  122انعام و  97نحل���������������126

 .1احاطۀ برزخ بر دنیا �������������������������169

 .2مستندات روایی ��������������������������129

 .2پرسش و حسابرسی در برزخ ������������171

فرایند شکلگیری هویت نهایی انسان�����������130

الف) آیۀ  97نساء �������������������������171
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جانشینی خدا ����������������131
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 .1دیدگاه مشهور :آفرینش بدن اخــروی از عناصر
مادی ��������������������������������������264
ّ
 .2دیدگاه علمه طباطبایی :پیوستن بدن پویا به
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 .3مدعای سوم :توزین اعمال با حق ��������312
نتایج ��������������������������������������������316
بخش چهارم :جزا
فصل اول :رابطۀ اعمال و مجازات اخروی ��������321
 .1رابطه اعتباری اعمال با مجازات اخروی ����323
ّ .2
تجسم اعمال یا پیوند تکوینی اعمال و مجازات
اخروی���������������������������������������329
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تجسم اعمال ��������������������339

 .3زوالپذیری ماده��������������������������379

آیات ���������������������������������������340

تبیین و توجیه خلود ،در پرتو قانون کنش و واکنش و

یکم) آیات گویای نسبت اینهمانی اعمال

نقش ایمان و عمل در شکلگیری هویت نهایی

و مجازات اخروی�������������������340

انسان ����������������������������������������380
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نتایج �������������������������������������������385

اعمال �������������������������343
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اعمال ��������������������������345
روایات ������������������������������������347
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تجسم اعمال��������������349
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مرگ برگزیدگان�����������������������������������390
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 .2نامۀ عمل برگزیدگان������������������������401
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فصل دوم :نقش برگزیدگان در معاد انسانها ����403

اخروی ������������������������������350
ث) حصر مجازات اخروی در ّ
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تجسم اعمال���������354
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ّ
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مقدمه
باور به معاد از پایهایترین باورهای ادیان است .برخی از دینپژوهان غربی ،آن را پایهایتر
از اعتقاد به توحید شمرده و بر این عقیدهاند که حتی اگر خدا وجود نمیداشت ،انسانها
او را بهعنوان موجودی خیرخواه که جاودانگی انسان را تأمین کند ،میآفریدند 1.اهمیت
معادباوری بهاندازهای است که بخش مهمی از آموزههای پیامبران ،ناظر به حیات پس

َ َ أْ َّ ُ
َْ
َُْ ْ
از مرگ و جنبههای مختلف آن بوده ،و بر پایۀ آیۀ < ق�ل ن�ا اه بِ� ُطوا ِم ن�ها ج َ� ِم ي� ًعا ف� ِإ� ّما يَ�� ِت� َي� ن�كم
َ َّ
َ َ
آ َ أُ َ َ
ا� فَ� َلا خَ� ْو فٌ� َع َل ْ�ه ْم َو َلا ُه ْم يَ� ْح�زَ نُ� نَ َ َّ ذ
ّم�نّ� ُه ًدى فَ� َم ن� تَ�� َع ُه َد َ
�� نَ� ك ف� ُر وا َوك ذ� بُ�وا ِب�� يَ� ِتا� ن�ا �ول ِئ�ك
ِب
و� * وال ِ ي
يِ
ي
َِ ِ ي
َ
أ ْ َ ُ نّ
ال�ار ُه ْم ف�� َها خ َ�ال ُد نَ
و�> 2،در اولین وحی بر حضرت آدم؟ع؟ ،نخستین پیامبر الهی،
ِ
ِي
�صح ب
ا� ِ

حیات پس از مرگ انسانها یادآوری شده است.

پیامبران در بستر تاریخ ،زمینههای بیشماری برای معادباوری گستراندهاند ،و فهم
و تبیین حیات اخروی و نظام حاکم بر آن ،نیز همواره از دغدغههای برخی فیلسوفانی
چون افالطون ،فلوطین ،فارابی ،ابنسینا ،شیخ اشراق و مالصدرا بوده است که در این
راستا ،کاوشها و کوششهای فراوانی کردهاند؛ هرچند تبیین یقینبخش جنبههای
مختلف جهان آخرت ،دور از دسترس عقل فلسفی بوده ،توفیقات نسبی فیلسوفان
مسلمان ،مانند مــاصــدرا ،را باید وام ــدار بهرهمندی از آیــات و روای ــات

اهلبیت؟مهع؟

دانست .آیات و روایــات استشهادی مالصدرا در نوشتارهای فلسفیاش دربــارۀ معاد
مؤید این مدعاست.
ناتوانی درک عقالنی پدیدههای اخروی ،اختصاص به اندیشمندان ندارد .تقاضای
 .1مایکل پترسون ،عقل و اعتقاد دینی ،ص .320 _319
 .2بقره ( 38 ،)2و .39
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ْ َ

أَ

َ

ُ

ْ َ

ذ ق َ ْ َ ُ َ ّ ن�� َ
ك يْ� ف� ت� ْح ِي� ي� ال َم ْو ت�ى> 1،نشانگر همداستانی
ابراهیم خلیل در آیۀ <إَوِ� �ال ِإ� ب�ر ِاه ي�م ر ِب� � ِر ِ ي

پیامبران دراینباره با دیگران است .بنابراین ،یگانه راه آشنایی با حیات پس از مرگ،
درنگ و کاوش در آموزههای وحیانی است.
نکتۀ دیگر اینکه هرچند باور به معاد از اصول اعتقادی ادیان الهی است ،و معارف
اخروی را باید در کتابهای آسمانی ُجست ،اما کتابهای آسمانی موجود ،جز قرآن،
تهی از این معارف اصیل است و تبیین جنبههای مختلف معاد ،از ویژگیهای خاص
قرآن کریم است.
حیات پس از مرگ را تبیین
قرآن بیش از هر موضوع دیگری ،جنبههای گوناگون
ِ
کرده ،و نزدیک به دو هزار آیه از آیات آن ،که در تمامی سورهها ،بهجز چند سوره ،آمده،
دربارۀ معاد است .بنابراین ،در تمام دورۀ بیست و سه سال نزول قرآن ،معاد همواره یکی
از محورهای وحی بوده است .بنابراین هرچند بهدست آوردن تحلیلی منسجم و روشن
از آیات معاد ،چنانکه ّ
مفسر چیرهدستی همچون عالمۀ طباطبایی اذعان دارد 2،به
حیات پس از مرگ،
غایت دشوار است ،اما همانگونه که بیان شد ،یگانه راه آشنایی با
ِ
درنگ و کاوش در قرآن است.
مفسران شیعه و سـ ّـنــی ،از دیــربــاز کــوشــیــدهانــد بــا دقــت در آی ــات مــعــاد ،معارف
معادشناختی قرآن را تبیین کنند و در این رهگذر ،توفیقات درخوری بهدست آوردهاند.
ّ
علمه طباطبایی ّ
مفسر کمنظیری است که با بهرهمندی از رهاورد پیشینیان
در این میان،
و با کاوشی ژرف و فراگیر ،تفسیری جامع و خردپذیر از آیات معادشناختی قرآن ارائه
ّ
کرده است .درنگ در نوشتارهای علمه ،مانند اإلنسان بعد الدنیا و المیزان ،بلندی و تمایز
رهیافتهای ایشان نسبت به دیگر مفسران شیعه و ّ
سنی را نمایان میکند .ویژگیهایی
ّ
که رهیافتهای معادشناختی علمه طباطبایی را ممتاز کرده ،از این قرار است:
 .1کاوش و ّ
تدبر عمیق و موضوعی در آیات معاد ،که رهاورد آن ،رسالۀ اإلنسان بعد
 .1بقره (.260 ،)2

 .2ر.ک :طباطبایی ،المیزان ،ج ،12ص.322

همدقم
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الدنیا و برخی از بخشهای المیزان است .تأمل در این آثار ،نشانگر اشراف و احاطۀ علمی
ّ
علمه بر آیات معاد است.
 .2تبیین مبانی معادشناختی قرآن ،و تحلیل و تفسیر آیات معاد با تکیه بر آن مبانی.
 .3جداسازی آیات محکم از آیات متشابه در موضوع معاد ،و تفسیر آیات متشابه
با تکیه بر آیات محکم.
 .4کاوش و ّ
تدبر عمیق در روایات معاد ،بهمنظور توجیه تعارض ظاهری میان روایات
و آیات و شرح و تبیین مفاد برخی از آیات.
 .5شرح و تبیین عقلی آموزههای معادشناختی قرآن ،با مدد گرفتن از اندیشههای
عقلی ناظر به آیات معاد ،با تکیه بر تخصص و
قطعی فلسفی و پاسخگویی به شبهات
ِ

تبحر کمنظیرشان در علوم عقلی.
ّ
در این پژوهش برای شناخت ،تحلیل و ارزیابی رهیافتهای علمه طباطبایی از
آیات معادشناختی ،راه ذیل را پیمودهایم:

ّ
 .1کنکاش دقیق و جامع در نوشتارهای علمه و تحلیل و جمعبندی آرای ایشان

دربارۀ آیات یا موضوعهای مورد نظر.

 .2تحلیل و جمعبندی آرای مفسران نامدار ّ
سنی ،مانند ابنجریر ،زمخشری ،فخر

رازی ،ثعلبی ،ابوحیان ،غزالی ،بیضاوی ،ابوالسعود ،حقی بروسوی ،آلوسی ،رشید
رضــا ،ابنعاشور و قاسمی ،و همچنین مفسران و اندیشمندان نامدار شیعه ،مانند
شیخ طوسی ،امیناالسالم طبرسی ،مالصدرا ،فیض کاشانی ،مطهری ،مکارم شیرازی،
جوادی آملی ،سبحانی و مصباح یزدی.
ّ
 .3تحلیل و ارزیابی رهیافتهای علمه طباطبایی و سنجش آن با آرای دیگر مفسران.
این پژوهش در پنج بخش سامان یافته است .در بخش نخست ،افزون بر تبیین
دالیل عقلی قرآن دربارۀ امکان و ضرورت معاد ،برخی از مبانی نظری قرآن در موضوع
معاد را کاویدهایم.
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ّ
در بخش دوم به تبیین حقیقت اجل و مرگ و ادلۀ قرآنی حیات برزخی و ویژگیهای
آن پرداختهایم؛
در بخش سوم ،برخی از زمینههای معاد که قرآن از آنها به أشراطالساعة یاد کرده،
گستره معاد نسبت به انسان ،مالئکه ،حیوانات و جمادات ،تبیین چگونگی معاد
و ماهیت بدن اخروی انسان و برخی مراحل معاد انسان ،مانند دریافت نامۀ عمل و
سنجش و حسابرسی اعمال انسان را تبیین و تحلیل کردهایم.
بخش چهارم به کاوش و ارزیابی رابطۀ جزا و پاداشهای اخروی با اعمال انسان،
تجسم اعمال ،دیدگاههای مختلف و بازتاب نظریۀ ّ
حقیقت ّ
تجسم اعمال در آرای
معادشناختی مفسران ،ضرورت خلود در جهنم ،تبیین عقلی خلود و شبهات خلود
اختصاص یافته است.
در بخش پنچم ،چگونگی قبض روح ،حیات برزخی و حضور پیامبران و ائمه؟مهع؟ در
جهان آخرت و مراحل معاد آنان ،تفاوت بنیادین معاد آنان با معاد دیگر انسانها و نقش
پیامبران و ائمه؟مهع؟ در حوادث و مراحل معاد دیگر انسانها کاویده شده است.
در پایان ،به رسم ادب و شکرگزاری ،از جناب حجتاالسالم والمسلمین دکتر
سعیدی روشــن ،که از حیث علوم قرآنی ،و جناب حجتاالسالم والمسلمین دکتر
پیشرو را ارزیابی کرده و با راهنماییهای
کیاشمشکی ،که از حیث فلسفی __ کالمی ،اثر ِ

عالمانه بر غنای ایــن اثــر افــزودهانــد ،و نیز از مسئوالن پژوهشگاه حــوزه و دانشگاه و
جامعةالزهراء (س) که زمینۀ تدوین و چاپ این اثر را فراهم کردند ،سپاسگزاری میکنم
و از خداوند ّمنان برای این بزرگواران و همۀ عزیزانی که در نشر این اثر یار یرسان بودهاند،
توفیقات روزافزون مسئلت دارم.
مسعود تاج آبادی
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بخش اول

مبانی نظری معاد

فصل اول

امکان و ضرورت معاد
چرایی معاد و حیات اخروی ،و جایگاه آن در آفرینش
دراین فصل ،سخن دربارۀ فلسفه و
ِ

است .آیا آفرینش و حیات ،بدون معاد امکانپذیر است؟ آفرینش بدون حیات اخروی
چه منع و محذور هستیشناسانهای دارد؟ چه علل و عواملی ،وجود جهان آخرت را
حتمیت داده است؟ آیا نقصان و کاستیهای جهان مادی ،وجود جهانی دیگر ،که
کاملکنندۀ حیات دنیوی باشد را ضــرورت بخشیده ،و جهان آخــرت ،طفیل حیات
وجود هر دو جهان ،برگرفته از حقیقتی دیگر است؟
دنیاست و یا اینکه ضرورت ِ
ً
امکان وجود هر شیء ،منطقا بر ضرورت و چرایی وجود آن شیء تقدم دارد.
سخن از
ِ
ازاینرو ،باید پیش از کاوش در ضرورت و حتمیت معاد ،امکان وجود آن را کاوید.
در قرآن ،موضوع امکان معاد ،گاه همراه یادآوری استبعاد مشرکان دربارۀ وقوع معاد و
اثبات سستی و ناموجه بودن آن است و گاه بدون یادکرد استبعاد مشرکان ،امکان معاد
را تبیین کرده است .در قرآن ،گونههای استبعاد مشرکان دربارۀ وقوع معاد اینچنین یاد
شده است:
 .1استبعاد تبدیل خاک به انسان؛1
 .2استبعاد ایجاد شیء پس از معدومشدن؛2
 .3استبعاد بازگشت هویت معدومشده؛3
 .1رعد (5 ،)13؛ برای آ گاهی از این شبهه و پاسخ آن ،ر.ک :طباطبایی ،المیزان ،ج ،11ص.298
 .2یس (78 ،)36؛ برای آ گاهی از این شبهه و پاسخ آن ،ر.ک :همان ،ص.299
 .3سجده (10 ،)32؛ همان.
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 .4استبعاد معاد ،به دلیل جهل به اجزای پراکندهشدۀ جسم مردگان؛1
 .5استبعاد معاد به دلیل دشواری بازگرداندن مردگان؛2
 .6استبعاد تبدیل شیء مرده به شیء زنده3.

قرآن دالیل گوناگونی برای اثبات امکان معاد بیان کرده است .دالیل عقلی قرآن برای
اثبات امکان معاد ،بر اموری مانند مالکیت مطلق خداوند ،4ربوبیت خداوند ،5سلطنت
خدا بر ایجاد شیء 6و قاعدۀ «حکم األمثال فیما جیوز وما ال جیوز واحد» 7استوار است8.

ً
قرآن در برخی آیات ،صرفا وقوع حتمی معاد را بیان کرده 9،و در سه آیه ،با سوگند بر

این وقوع حتمی تأ کید کرده است10.

دربارۀ سوگندها ،این نکته درخور توجه است که سوگندهای قرآن ،چه در موضوع
معاد و چه در دیگر موضوعات ،با سوگند انسانها تفاوتی اساسی دارد .انسانها در
جایی سوگند یاد میکنند که دلیلی بر اثبات مدعا ندارند ،اما سوگندهای قرآن افزون بر
تأ کید خبر ،متضمن دلیل و برهان بر مضمون خبر است .برای نمونه ،خداوند در آیات
 .1ق ( ،3 ،)50برای آ گاهی از این شبهه و پاسخ آن ،ر.ک :همان ،ج ،18ص.339
 .2نازعات (10 ،)79؛ برای آ گاهی از این شبهه و پاسخ آن ،ر.ک :طباطبایی ،المیزان ،ج ،20ص.186
 .3یس (80_78 ،)36؛ بــرای آ گاهی از این شبهه و پاسخ آن ،ر.ک :همان ،ج ،17ص .112برخی
مفسران گونههای استبعاد مشرکان را به شکل دیگری تقریر کردهاند( .جوادی آملی ،معاد در قرآن،
ج ،4ص .)103 _95
 .4طباطبایی ،المیزان ،ج ،15ص.57

 .5همان.

 .6همان ،ص.69

 .7همان ،ج ،19ص.134

 .8برخی مفسران ادلۀ عقلی قرآن بر امکان معاد را بهگونهای دیگر تقریر کردهاند (فخر رازی ،مفاتیح الغیب،
ج ،2ص 358 _354؛ جوادی آملی ،تفسیر موضوعی معاد ،ج ،4ص 126 _109؛ مکارم شیرازی ،نفحات

القرآن ،ج ،5ص.)275
 .9حج (.7 ،)34

 .10سبأ (3 ،)34؛ تغابن (7 ،)12؛ نساء (.87 ،)4
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َ

َ ف َّ َ �زْ قُ ُ ْ َ َ تُ َ ُ نَ فَ َ َ ّ َّ
الس َم ِاء َو ْال أ� ْر ِ ض� ِإ� نَّ� ُه َل َح قٌّ�> ،1دربارۀ رزق ،به ّ
رب آسمان
<و ِ� ي� السم ِاء ِر �كم وما �وعدو� * �و ر ِب�

و زمین سوگند یاد کرده ،و روشن است که تدبیر و ربوبیت آسمان و زمین ،منشأ رزق
موجودات است.

در آیۀ < َل َع ْم ُر َك ��نَّ ُه ْم َل ف�� َس ْك َر�ته ْم َ� ْع َم ُه نَ
و�> ،2دربارۀ گمراهی و کوردلی مخالفان پیامبر،
ِإ
ِِ ي
ِ ي

به حیات پیامبر سوگند یاد شده است .سوگند بر حیات پیامبر ،درواقع ،دلیل و حجت
بر گمراهی و کوردلی مخالفان پیامبر است.
سوگند یادشده این نکته را یــادآور میشود که سیره و روش زندگی و رفتار پیامبر،
دلیل و حجت بر گمراهی مخالفان و دشمنان پیامبر است .زندگی کسی که همواره با
پاکدامنی ،امانتداری ،پارسایی و خردمندی همراه بوده ،بهترین دلیل بر گمراهی و
نادرستی مخالفان و دشمنان است3.

به دیگر سخن ،تفاوت سوگندهای قرآن با سوگند دیگران ،این است که دیگران
وقتی دلیل و ّبینه ندارند ،سوگند یاد میکنند؛ یعنی سوگند آنان در برابر ّبینه و دلیل
است؛ ولی سوگندهای خدا و پیامبر ،خود دلیل و ّبینه است.
خدا اگر بخواهد بشر را به ّبینه و شاهدی بر صحت مطلبی آ گاه کند ،به ّبینه و دلیل
سوگند یاد میکند .سوگند قرآن به حیات و جان پیامبر دربارۀ گمراهی و کوردلی مخالفان
پیامبر ،درواقــع ،آ گاهیدادن و روشنکردن دلیل و شاهد گمراهی و کوردلی مخالفان
پیامبر است .بنابراین ،سوگندهای قرآن دربارۀ وقوع قیامت ،درواقع آ گاهیدادن به دلیل
و برهان ضرورت معاد است.
خداوند در سورۀ مرسالت 4دربارۀ ضرورت وقوع معاد به پنج نوع از مالئکه که در نزول
 .1ذاریات ( 22 ،)51و .23

 .2حجر (.72 ،)15

 .3طباطبایی ،المیزان ،ج ،20ص.147
َ ْ ُ ْ َ َ ت ُ ْ ف ً ف َ ْ َ ف َ ت َ ْ ف ً َ نّ َ ش َ ت نَ شْ ً ف َ ْ ف َ ق َ ت فَ ْ ق ً ف َ ْ ُ ْ ق َ ت ذ ْ ً ُ �ذْ ً أَ ْ نُ ذ ًْ
ا� ِ�كرا * ع را �و ��را *
ا� عص�ا * وال� ِ
ا� عر�ا * �الع ِ
ا� �ر�ا * �المل ِ� ي� ِ
ا� ��را * �ال� ِار� ِ
ا�ر ِ
اص� ِ
< .4والمرسل ِ
َ
َّ ُ َ ُ
ِإ� ن� َما ت�وعد نَو� ل َو ِقا� ٌع> .مرسالت (.7_1 ،)77
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ْ

َ

وحی بر پیامبر نقش دارند ،سوگند یاد کرده است .مقصود از < َوال ُم ْر َسل ِت
ا�> ،مالئکۀ وحی،
َ ْ

َ

َّ

َ َْ َ

ف َ
ا�> ،مالئکۀ نشردهندۀ کتب وحی < ،ف�ال ف�ار ق� ِت
ا� َر ِت
ا�> ،مالئکۀ پرشتاب < ،نال� ِش
اص ف� ِت
ا�>،
<�الع ِ
ِ
َ ْ ْ

مالئکۀ جداکنندۀ حق از باطل ،و < ف�ال ُمل ِق� ي َ� ِت
ا�> ،مالئکۀ قاری قرآن بر پیامبر است.
َّ

ُ َُ

َ

سوگند به این مالئکه ،هم گزارش از وقوع معاد در آیۀ <� ن� َما ت�وعد نَ
و� ل َو ِقا� ٌع> را تأ کید
ِإ

میکند و هم به برهانی عقلی بر ضــرورت وقــوع معاد آ گاهی میدهد؛ زیــرا سوگند به
این مالئکه ،که در فرایند نزول وحی نقش دارند ،درواقع اشاره به تدبیر ربوبی خداوند
است و روشن است صرف نزول وحی بر پیامبران ،یک تدبیر ربوبی کامل نیست و تدبیر
ربوبی اقتضا دارد نزول وحی بر پیامبران ،تکالیفی برای انسان به همراه آورد .تکالیف
نیز مستلزم حسابرسی و مجازات است .بنابراین ،وجود عالمی برای حسابرسی
اعمال انسانها و مجازات آنها ضروری است1.

دلیل استبعاد مشرکان ،اقامۀ برهان بر امکان
بههرحال ،قرآن افزون بر ِ
نفی همراه با ِ

معاد و سوگند بر وقوع حتمی معاد ،چند برهان عقلی بر ضرورت وجود جهان آخرت نیز
ارائه کرده است 2که دو مورد آن بدین شرح است:

 .1معاد ،ضرورت تکریم و تمایز صالحان از مفسدان

َأ ْ نَ ْ َ ُ َّ ذ نَ آ َ نُ َ َ ُ ّ َ َ ت َ ْ ُ فْ
نَ ف ْ أَ ْ ض َأ ْ نَ ْ َ ُ ْ ُ تَّ ق نَ َ
ك ْال فُ� َّ�ار>3.
�
�
�
�
م
ال
ل
ع
�
�
م
�
�
ر
�
ال
�
�
�
�
د
س
�
ا� كالم
ج
ي
ِ
ج
ِ
ي
ِ
ِ
<�م � ج�عل ال ِ ي
��� �م�وا وع ِملوا الصا ِلح ِ
ِ
ِي
ّ
 .1طباطبایی ،المیزان ،ج ،20ص .147آی ـتاهلل جــوادی آملی نظر علمه در بــارۀ سوگندهای قــرآن را
بلندمرتبه شمردهاند (جوادی آملی ،معاد در قرآن ،ج ،4ص.)142
ُ
 .2برخی از مفسران ،نه برهان بر ضرورت معاد از آیات قرآن استنباط کردهاند (جوادی آملی ،معاد در
قرآن ،ج ،4ص 168 _139؛ مکارم شیرازی ،نفحات القرآن ،ج ،5ص .)193برخی از این برهانها مانند
برهان حکمت و برهان عدالت ،مدلول مطابقی آیات قرآن و برخی مانند برهان حقیقت و برهان
فطرت ،مدلول التزامی آیات است.
 .3ص (.28 ،)28
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ُ

آیۀ <� نَّ� ّال ذ�� نَ� َ��ض ّل نَ
و� َع ن� َس ب� ي�ل ا َّلل ِه َل ُه ْم َع�ذَ ٌ
ا� شَ�د� ٌد � َما نَ� ُسوا َ� ْو َم ْالح َسا�>1
دلیل گمراهی
،
ِ
ي
ب
ي
ِ
ِإ ِ ي ي ِ
ب
ب
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

مشرکان و مخالفت آنان با دین را ،انکار و فراموشی روز قیامت میداند .با توجه به این آیه،

َ َ خَ َ قْ ن َ َّ َ َ َ ْ أَ ْ ضَ َ َ َ ْ نَ ُ َ َ ً  2أَ ْ نَ ْ َ ُ َّ ذ نَ آ َ نُ َ َ ُ ّ َ
الصالحَ
ا�ت
اطلا> و <�م � ج�عل ال ِ ي��� �م�وا وع ِملوا
در آیات <وما �ل��ا السماء وال�ر� وما ب� ي��هما ب� ِ
ِ ِ
ْ أَ
َْ ْ
كال ُم ف� ِس ِ يد� نَ� ِ�ف ي� ال� ْر ِ ض�> ،3دو برهان بر ابطال گمان مشرکان و ضرورت تحقق قیامت اقامه

ن آیۀ دوم بر ضرورت تمایز بین صالحان و مفسدان تکیه دارد .لزوم تمایز
شده است .برها 
صالحان و پارسایان از مفسدان و فاجران ،وقوع قیامت را حتمیت بخشیده است.
دلیل ضرورت تمایز صالحان از مفسدان ،عدم تحقق تمایز در دنیا،
حال سخن در ِ

و ضرورت رخ دادن آن در جهانی دیگر است که مفسران این دلیل ضرورت را از سه زاویه
بررسی کردهاند:

الف) عدل الهی
گروهی از مفسران این آیه را ناظر به برهان عدالت میدانند که با تکیه بر عدل خدا ،بر
ضرورت تمایز صالحان از مفسدان و حتمیت معاد استدالل کرده است .برهان عدالت
سه مقدمه دارد:
یکم) خدا متصف به کمال عدالت است و آفرینش را بر پایۀ عدل بنا نهاده است؛
کوششدرخوری کهدر راههدایتبشر،و تحققعدالتفراگیرانجامدادند،
دوم)پیامبرانبا
ِ

نتوانستند ظلم و ستم را از جامعۀ بشری براندازند و در برابر انسانهای وارسته و عدالتگرا،
گروهی شرارتطلب به حقوق ،جان و مال دیگران تجاوز کرده ،به فسادگری پرداختند.
سوم) جهان طبیعت بنا بر قانون اسباب و ّ
مسببات در جریان است .علل و اسباب
رفاه و سعادت دنیوی به صالحان اختصاص نیافته تا با بهکارگیری آنها در برابر ایمان
و بندگی ،به رفاه و سعادت دنیوی دست یابند و مفسدان در اثر فقدان علل و اسباب
طبیعی ،دچار رنج ،نامالیمات و فقر شوند.
 .1ص (.26 ،)28

 .2ص (.27 ،)28

 .3ص (.۲۸ ،)۲۸
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علل و اسباب طبیعی نسبت به صالحان و مفسدان یکسان جریان دارد .هر گروه که
اسباب طبیعی را بیشتر و بهتر به دست گیرد ،به نتایج دلخواه خود دست مییابد .از سوی
دیگر ،جهان طبیعت ،ظرفیت پاداش و مجازات انسانها را ندارد .نعمتها ،لذات و رفاه
مادیدنیا،شایستۀپاداشانسانهایراستینی کهجزبهقربو رضوانالهیو خیرخواهیبرای
بشر نمیاندیشند نیست .همچنین در دنیا مجازات درخور ،برای مفسدان فراهم نمیشود.
بنابراین عدل الهی ضروری مینماید پس از جهان طبیعت ،دگر عالمی باشد تا
عدل الهی در آن جلوه کند و صالحان به تکریمی شایسته ،و مفسدان به کیفری درخور
کردارشان برسند1.

ارزیابی
ّ
 .1علمه طباطبایی بر این نظر است که تقریر فوق ،دلیل آیه را از برهان یقینی ،به دلیلی
ّ
جدلی فرومیکاهد 2.علمه مدعای خود را تبیین نکرده است ،اما مدعایشان را میتوان
بنا بر دیگر آرایشان چنین توضیح داد:
عــدل ،انجام تصرفات در محدودۀ مالکیت ،و تجاوز نکردن به ملک دیگران و
بــرآوردن حقوق صاحبان حق است .فعل خدا در محدودۀ ملکش ،مصداق عدل ،و

ّ َّ َ ف َّ
الس َم َاو ِت
ا� َو َما ِ�ف ي�
تصرفات او در ملک دیگران مصداق ظلم است .بنا بر آیات < ِلل ِه ما ِ� ي�
ْ أَ
ْ أَ ْ ض َّ ُ ْ ُ ُ َ 3
الس َم َاو ِتا� َوال� ْر ِ ض�> ،4تمام هستی ،ملک حقیقی خداوند است.
ال�ر ِ�> و <له ملك

بنابراین هر نوع تصرف خدا ،در ملک خویش ،و مصداق عدل است نه ظلم.
الزمۀ ملکیت مطلق خدا این است که انسان و دیگر موجودات ،حقی بر خدا ندارند
و تصرفات خدا در هستی ،حق کسی را ضایع نمیکند .انسان با همۀ شئون و آثار و
 .1جــوادی آملی ،معاد در قــرآن ،ج ،4ص 165و 166؛ مکارم شیرازی ،نفحات القرآن ،ج ،5ص193؛
مراغی ،تفسیر مراغی ،ج ،23ص.116
 .2طباطبایی ،المیزان ،ج ،17ص.197
 .4حدید (.5 ،)57

 .3بقره (.284 ،)2
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اعمالش ،و نیز عبادات و اعمال نیک صالحان ،ملک حقیقی خداست .درنتیجه،
هیچ حقی برای آنان بر خدا ثابت نیست تا پاداش ندادن به آنها مصداق ظلم و خالف
عدل الهی باشد .همچنین فساد و ستم ستمکاران نیز حقی را برای مظلومان بر خدا
واجب نمیکند تا ترک مجازات ستمکاران ،مصداق ظلم باشد.
بنابراین اگر خداوند عالم قیامت را برپا نسازد ،نیکوکاران را پاداش ،و ستمگران را
کیفر ندهد ،به حق کسی تجاوز نکرده ،فعل او مصداق ظلم نیست .نجاتیافتن مؤمنان
از جهنم ،جلوۀ فضل خدا بر آنان است ،نه حقی که انجام آن بر خدا واجب باشد.
از سوی دیگر ،خدا از طریق وحی ،پاداش دادن به نیکوکاران و مجازات ستمگران
را بر خودش (به وجوب تشریعی و اعتباری) واجب کرده و عمل نکردن به وعدۀ خود
را زشت و مصداق ظلم شمرده است .بنابراین ،اوصافی مانند عدل ،ظلم ،زشتی و
زیبایی در حوزۀ تشریع و اعتباریات معنا مییابند و از مفاهیم اعتبار یاند 1و کاربرد
این مفاهیم در برهان عقلی روا نیست؛ چراکه دلیلی که از مفهوم اعتباری سامان یابد،
ً
منطقا یقینبخش نیست و استدالل را به دلیلی جدلی فرومیکاهد.
ّ
ذکر این نکته ضــروری است که مقصود علمه از جدلیشمردن برهان عدالت،
نادرستی آن نیست؛ بلکه مقصود ایشان ،امکان تقریر استدالل به آیه ،به صورت دقیقتر
و در قالب برهان یقینی است2.

 .2برهان عدالت تنها معاد انسانهای عاقل و بالغ را اثبات میکند و از اثبات معاد
انسانهای نابالغ و مجانین و موجودات دیگر مانند مالئکه و حیوانات ،بیگانه است3.

 .3بــرهــان عــدالــت ع ـهــدهدار اث ـبــات وج ــود عالمی اســت کــه انــســانهــا در آنجا
حسابرسی و مجازات شوند؛ اما داللتی بر بقا و حیات ابدی انسان ندارد؛ چراکه عدل
 .1طباطبایی ،المیزان ،ج ،1ص 194و 195؛ ج ،15ص .325 _324
ّ
 .2همان ،ج ،17ص .197تقریر علمه از استدالل آیه را در ادامه بحث تبیین میکنیم.
 .3جوادی آملی ،معاد در قرآن ،ج ،4ص .166 _165
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مجازات محدود و موقت انسانها ،بهویژه دربارۀ انسانهایی که در دنیا عصیان
خدا با
ِ
و ظلم فراگیر و پایدار نداشتهاند نیز محقق میشود.

ب) حکمت الهی
گروهی از مفسران بر این عقیدهاند که آیۀ  28سورۀ ص با تکیه بر صفت حکمت خدا،
بر ضرورت تمایز صالحان از مفسدان و حتمیت معاد استدالل کرده است .این تقریر با
دو مقدمه سامان میگیرد:
یکم) خدا انسانها را آفریده تا در دنیا به منفعت و لذت ،و در آخرت به ثواب و
پــاداش دست یابند .از سوی دیگر ،تکالیفی بــرای زندگی دنیوی انسانها مقرر کرده
است .گروهی از انسانها به این تکالیف عمل ،و گروهی نافرمانی میکنند.
دوم) گروهی از صالحان در دنیا دچار رنج فقر و مصائب بیشماری شده و بهرۀ
اندکی از نعمتها و لذایذ دنیوی میبرند؛ اما گروهی از کافران و مفسدان از نعمتها
و لذایذ دنیوی بهرۀ بیشمار برده ،کمتر دچار رنج و نامالیمات میشوند .حال اگر مرگ
پایان زندگی انسانها باشد و صالحان و مفسدان سرنوشتی همسان داشته باشند،
خلقت انسان عبث و برخالف حکمت است .بنابراین حکمت خدا ،تمایز صالحان از
مفسدان ،و وجود عالمی پس از مرگ بدین منظور را ضروری میکند تا مؤمنان به عیش و
رفاه و لذات درخور ،و کافران به رنج و عذابهای گوناگون برسند1.
ِ

ارزیابی
این تقریر با مناقشاتی روبهروست که در بررسی آیۀ بعد یادآور میشویم.

پ) عنایت الهی
در این تقریر ،محور استدالل آیــه ،صفت عنایت خداوند است و این صفت ،تمایز
 .1زمخشری ،الکشاف ،ج ،4ص90؛ فخر رازی ،مفاتیح الغیب ،ج ،26ص388؛ آلوسی ،روح المعانی،
ج ،12ص181؛ ابنعاشور ،التحریر والتنویر ،ج ،23ص.145
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صالحان از مفسدان را ضروری مینماید .چراکه صفت عنایت 1خدا ضروری مینماید
که استعداد و شایستگی ذاتــی هر موجود به فعلیت برسد و اثر و نتیجه هر مقتضی
(مؤثری) محقق شود 2.این تقریر بر چند مقدمه استوار است:
یکم) خداوند سبحان بــرای انسان ،همچون دیگر موجودات کمالی مقرر کرده
است .کمال انسان با به فعلیت رسیدن استعدادهایش در دو حوزۀ علم و عمل ،یعنی
ّ
ایمان به عقاید حقه و انجام کارهای شایسته و رهایی از عقاید باطل و رفتار ناپسند
صورت میگیرد.
عقاید حق و اعمال شایستهای که کمال انسان را رقم میزند ،همان است که فطرت
گرو آن است .بنابراین،
انسانی به آنها گرایش دارد و رشد و صالح جامعۀ انسانی در ِ
مؤمنان نیککردار ،انسانهایی کمالیافته ،و کافران بدکردار انسانهایی کمالنایافتهاند.
دوم) ضروری است بهازای کمال یادشده ،زندگی سعادتمند و گوارا ،و بهازای نقصان
یادشده ،زندگی شقاوتمند و پردرد رخ دهد؛ اما زندگی دنیوی بنا بر علل و اسباب مادی
جریان دارد و نسبت یکسانی با انسانهای کامل و ناقص دارد و هرکس بتواند اسباب و
ّ
علل مادی را در اختیار بگیرد ،به نتایج دلخواه و زندگی مرفهای دست مییابد.
بنابراین ،زندگی سعادتمند انسانهای کامل ،و شقاوتمند انسانهای ناقص ،در
دنیا رخ نمیدهد .ازاینرو وجود جهانی دیگر ضروری مینماید؛ چراکه فرض پایانیافتن
وصف یاد شده ،با عنایت خداوند سازگار نیست.
زندگی انسانها با
ِ
 .1مقصود از عنایت در این تقریر ،مفهوم فلسفی آن است .مفهوم عنایت در فلسفه ،سه جزء دارد:
یکم) علم به حاالت ،مصالح واقعی ،استعداد و نیازهای حقیقی مخلوق؛
دوم) برآوردن نیازها و بهفعلیترساندن استعدادهای مخلوق ،به بهترین صورت ممکن؛
سوم) رضایت به آن .عنایت خدا یعنی علم خدا به نیازها و استعدادهای انسان و برآوردن آنها همراه
با رضایت( .طباطبایی ،تعلیقه بر اسفار ،ج ،7ص.)58
 .2طباطبایی ،المیزان ،ج ،17ص .197 _196

28

ّ
معادشناسی با تأکید بر اندیشههای قرآنی علمه طباطبایی

ارزیابی
این تقریر ،نکات لطیف و بلندی را یادآور شده ،اما برخی مقدمات آن بر دلیلی روشن
ّ
ّ
تکیه ندارد .این سخن علمه که عقاید حقه و رفتار شایسته در مؤمنان ،و عقاید باطل
و کردار ناشایست در کافران تغییر و تحولی ذاتی پدید میآورد و آنان را دارای هویتی نو
و ممتاز میگرداند ،سخنی پذیرفتنی است و در بخشهای بعدی نوشتار آن را بررسی و
تحول یادشده ،در نفس مؤمن،استعداد
تبیین میکنیم ،اما این سخن که در پی تغییر و
ِ
و استحقاق ذاتی نسبت به زندگی سعادتمند و گوارای ابدی ،و در نفس فاسد ،استعداد
و استحقاق ذاتی نسبت به زندگی شقاوتمند و نا گوار ابدی ،پدید میآید ،نیازمند دلیل
ّ
روشن است و علمه دلیلی برای این بخش از تفسیرش بیان نکرده است.

 .2معاد ،ضرورت هدفمندی خلقت
در آیاتی ،استدالل قــرآن بر ضــرورت معاد ،بر هدفمندی خلقت استوار اســت .در آیۀ
ََ

َ

َ

< أ� ف� َحس ْ� تُ� ْم أ� نَّ� َما خَ� َل قْ� نَ� ُاك ْم َع َ� ث ً�ا َو أ� نَّ� ُك ْم � َل ْ� ن َ�ا َلا تُ� ْر َ� ُع نَ
و�> ،1با نفی عبث و بیهودهبودن خلقت،
إ
ِ ب

ب

ِ ي

ج

بر ضرورت معاد استدالل شده است .فعل عبث ،فعلی است که فاقد فایده 2یا غرض
صحیح 3باشد .خلقت ،عبث نیست ،یعنی دارای غرض و هدف صحیح است ،آیۀ
َ َ خَ َ قْ ن َ َّ َ َ ت َ ْ أَ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ َ َ
َ
اع ِب� ي� نَ�> ،4بر نفی لعب از خلقت ،و آیۀ پس از آن
ا� وال�ر ض� وما ب� ي� ن�هما ل ِ
<وما �ل��ا السماو ِ
َ
َ
أ
َ
َ
َ
َ خَ َ قْ ن َ ُ َ َّ ْ َ قّ َ نَّ ْ
ك ثَ� َر ُه ْم لا َ� ْعل ُم نَ
و�> ،5برحقبودن خلقت تکیه دارند .لعب،
<ما �ل��اهما ِإ�لا ِب�الح ِ� ول ِك� �
ي

بهمعنای عبث 6یا فعلی است که فاعل از انجام آن لذت خیالی میبرد؛ اما فاقد غرض
صحیح و حکمت است7.
 .1مؤمنون (.115 ،)23

 .2احمد فیومی مقری ،المصباح المنیر ،ج ،2ص.389

 .3راغب اصفهانی ،المفردات ،ص.544

 .4دخان (.38 ،)44

 .5دخان (.39 ،)44

 .6راغب اصفهانی ،همان.

 .7حسن بن عبداهلل ابوهالل ،الفروق فی اللغة ،ص.249
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حــق ،بهمعنای ثــابــت 1،و یکی از کــاربــردهــای آن در ق ــرآن ،مانند آیــۀ یــادشــده،
هدفداربودن است 2.حرف «ب» در بالحق بهمعنای مالبست و همراهی است .بالحق،
َ
یعنی به همراه حق 3.از سوی دیگر ،بین لعبنبودن و حقبودن خلقت ،مقابله شده ،و
خلقت حق ،یعنی خلقتی که لعب نبوده و هدفدار است.
دلیل قرینۀ تقابل،
ِ
به ِ
ََْ َ

َ

ْ أَ َ

َُ

ً َ َ َ ُ َّ

َ َ

در آیۀ < َو َما خ�ل ق� ن�ا ّ
الس َم َاء َوال� ْر ض� َو َما بَ� ْي� ن�ه َما بَ� ِاطلا ذ� ِلك �ظ نّ� ال ذ ِ ي�� نَ� ك ف� ُروا> 4،باطلبودن خلقت

را پندار غلط کافران شمرده ،و با نفی بطالن از خلقت ،ضرورت معاد را اثبات میکند5.
باطل ،ضد و نقیض حق است 6.خلقت ،باطل نیست ،یعنی حق و هدفدار است .بنابراین

برخی از آیات یادشده با نفی عبث و لعب و باطلبودن خلقت ،و برخی دیگر با بیان حقبودن
و هدفدار بودن خلقت و اینکه هدف از خلقت ،معاد و لقای خداوند است ،ضرورت معاد
را اثبات کردهاند .استدالل بر ضرورت معاد از طریق هدفداری خلقت بر دو اصل تکیه دارد:
ً
یکم) افعال خداوند ضرورتا هدفدار است و عبث ،لعب و بطالن در آنها راه ندارد؛
ً
دوم) هدفداربودن خلقت لزوما وقوع معاد و جهان آخرت را در پی دارد و بدون معاد،
هدفداری خلقت ،موجه نیست.

َ
َ
آیۀ < فَ� تَ� َعا َلى ا َّلل ُه ْال َمل ُك ْال َح قُّ� َلا إ� َل َه إ� َّلا ُه َو َر ُّ� ْال َع ْر ش� ْال َكر ي�م> 7که پس از آیۀ < أ� فَ� َحس ْ� تُ� ْم أ� نَّ�ماَ
ِ ب
ِ ِ
ِ
ِ
ب
ِ ِ
َََْ ُ َ ً
خ�ل ق� ن�اك ْم ع بَ� ث�ا> 8قرار دارد ،عهدهدار اثبات مطلب نخست است 9و صفاتی از خداوند را

فعل عبث و باطل از خداوند ،ممتنع است.
یادآور میشود که با وجود آن صفات ،صدور ِ
 .1طباطبایی ،المیزان ،ج ،14ص.262

 .2همان ،ج ،18ص.171

 .3همان ،ص .172 _171

 .4ص (.27 ،)38

 .5طباطبایی ،همان ،ج ،17ص197؛ فخر رازی ،مفاتیح الغیب ،ج ،6ص.388
 .6جوهری ،الصحاح ،ج ،4ص.1637

 .7مؤمنون (.116 ،)23

 .8مؤمنون (.115 ،)23
 .9طباطبایی ،المیزان ،ج ،15ص73؛ فخر رازی ،مفاتیح الغیب ،ج ،23ص300؛ قرطبی ،الجامع ألحکام

القرآن ،ج ،12ص157؛ ابنعاشور ،التحریر والتنویر ،ج ،18ص.110
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عواملی باعث عبث و بینتیجهبودن یک فعل میشود .گاهی ناتوانی فاعل علت
عبثشدن فعل است .فاعل فعل را برای تحقق یک هدف و نتیجه ،انجام میدهد ،اما از
ْ

دستیابی به آن هدف و نتیجه ،ناتوان میشود .صفت « َال ِلك» در آیۀ فوق ،این فرض را ابطال
ً
میکند .خداوند ملک و فرمانروای مطلق است و لزوما هر آنچه را اراده کند ،محقق میشود.
گاهی ممکن است نقص در علم یا تدبیر و ،...باعث عبث و بیهودهشدن فعل شود.
ْ ُ

صفت « َ
الـ ّـق» این فرض را هم ابطال میکند .خدا حق مطلق ،بهمعنای وجود مطلق

است؛ وجودی که در آن نقص و تزلزل راه ندارد .حق مطلق ،فعلش هم حق است و باطل
و عبث نمیشود.
عامل سوم عبثشدن فعل ،مزاحمات و موانع بیرونی است .گاهی فاعل توانا و آ گاه
به طریقۀ نیل به هدف و نتیجه است ،اما عوامل بیرونی ،مانع از تحقق نتیجه میشوند.
َ َ َ َّ ُ

جملۀ <لا ِإ�له ِإ�لا ه َو> این فرض را ابطال میکند .اگر کسی بخواهد مانع تحقق ارادۀ
خداوند شود ،باید مخلوق خدا نباشد و خودش اله باشد؛ اما در هستی یک اله بیشتر
وجود ندارد .درنتیجه ،مانعی برای تحقق فعل خداوند متصور نیست1.

دربارۀ مطلب دوم و اثبات مالزمۀ هدفداری خلقت و ضرورت معاد ،مفسران دو
تقریر مهم بیان کردهاند:

الف) پاداش اخروی
خلقت انسان هدفدار است .هدف از خلقت انسان ،بهرهمندی از منافع دنیوی و پاداش
گرو فرمانبرداری از اوامر و نواهی خداوند است.
اخروی است .دریافت پاداش اخروی در ِ
گروهی از انسانها در دنیا از اوامر الهی ،فرمانبرداری کرده و گروه دیگر ،سرکشی و طغیان
میکنند .اگر معادی نباشد و هر دو گروه انسانها پس از مرگ سرانجامی یکسان داشته
 .1طباطبایی ،المیزان ،ج ،15ص73؛ مطهری ،مجموعۀ آثار ،ج ،4ص570؛ جوادی آملی« ،تفسیر سورۀ
مؤمنون» ،جلسۀ  ،39سایت اسراء.

