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مقدمه
باور به معاد از پایه ای ترین باورهای ادیان است. برخی از دین پژوهان غربی، آن را پایه ای تر 

گر خدا وجود نمی داشت، انسان ها  از اعتقاد به توحید شمرده و بر این عقیده اند که حتی ا

او را به عنوان موجودی خیرخواه که جاودانگی انسان را تأمین کند، می آفریدند.1 اهمیت 

که بخش مهمی از آموزه های پیامبران، ناظر به حیات پس  معادباوری به اندازه ای است 

م 
ُ
ك

�نَّ �يَ �تِ
أْ
� َ �ي  � ّمَ �إِ

َ �ن ًع�  ِم�ي َ َه� �ج ِم�نْ ُطوا  اْه�جِ  � َ �ن
ْ
ل >�تُ آیۀ  پایۀ  بر  و  از مرگ و جنبه های مختلف آن بوده، 

َك  �أِ
َ
ول

أُ
� ا َ �ن ��تِ َ �ي

آ
� وا �جِ

ُ �ج
�نَّ

َ
ُروا َوك �نَ َك�نَ �ي ِ �ن

َّ
و�نَ * َوال �نُ ْحرنَ َ ا ُهْم �ي

َ
ِهْم َول �يْ

َ
ْو�نٌ َعل ا �نَ

َ
ل َ �نَ

َع ُهَ�ا�ي �جِ
َم�ن �تَ �ي ُهً�ى �نَ ِ

�نّ ّمِ

<،2 در اولین وحی بر حضرت آدم؟ع؟، نخستین پیامبر الهی،  اِلُ�و�نَ َ َه� �ن �ي �ِر ُهْم �نِ
َ ْصَحا�جُ ال�نّ

أَ
ا

حیات پس از مرگ انسان ها یادآوری شده است.

گسترانده اند، و فهم  یخ، زمینه های بی شماری برای معادباوری  پیامبران در بستر تار

کم بر آن، نیز همواره از دغدغه های برخی فیلسوفانی  ی و نظام حا و تبیین حیات اخرو

که در این  چون افالطون، فلوطین، فارابی، ابن سینا، شیخ اشراق و مالصدرا بوده است 

جنبه های  یقین بخش  تبیین  هرچند  کرده اند؛  فراوانی  کوشش های  و  کاوش ها  راستا، 

فیلسوفان  نسبی  توفیقات  بوده،  فلسفی  عقل  دسترس  از  دور  آخرت،  جهان  مختلف 

اهل بیت؟مهع؟  روایـــات  و  آیــات  از  بهره مندی  وامـــدار  باید  را  مــالصــدرا،  مانند  مسلمان، 

معاد  دربــارۀ  فلسفی اش  نوشتارهای  در  مالصدرا  استشهادی  روایــات  و  آیات  دانست. 

مؤید این مدعاست.
ی، اختصاص به اندیشمندان ندارد. تقاضای  ناتوانی درک عقالنی پدیده های اخرو

1. مایکل پترسون، عقل و اعتقاد دینی، ص 319_ 320.

2. بقره )2(، 38 و 39.



مه طباطبایی
ّ

کید بر اندیشه های قرآنی عل 14 معاد شناسی با تأ

َمْو�تَى<،1 نشانگر هم داستانی 
ْ
�ي ال ْح�يِ

�نَ �تُ ِىي َك�يْ
ِر�ن

أَ
ا  ِ

ّ ُم َر�ج َراِه�ي ْ �ج اإِ �َل  َ ابراهیم خلیل در آیۀ >إَوِ�نْ �ت
از مرگ،  پیامبران دراین باره با دیگران است. بنابراین، یگانه راه آشنایی با حیات پس 

کاوش در آموزه های وحیانی است. درنگ و 
نکتۀ دیگر اینکه هرچند باور به معاد از اصول اعتقادی ادیان الهی است، و معارف 
کتاب های آسمانی موجود، جز قرآن،  کتاب های آسمانی ُجست، اما  ی را باید در  اخرو
تهی از این معارف اصیل است و تبیین جنبه های مختلف معاد، از ویژگی های خاص 

کریم است. قرآن 
تبیین  را  مرگ  از  پس  حیاِت  گون  گونا جنبه های  دیگری،  موضوع  هر  از  بیش  قرآن 
که در تمامی سوره ها، به جز چند سوره، آمده،  کرده، و نزدیک به دو هزار آیه از آیات آن، 
دربارۀ معاد است. بنابراین، در تمام دورۀ بیست و سه سال نزول قرآن، معاد همواره یکی 
از محورهای وحی بوده است. بنابراین هرچند به دست آوردن تحلیلی منسجم و روشن 
به  دارد،2  اذعان  طباطبایی  عالمۀ  همچون  چیره دستی  مفّسر  چنان که  معاد،  آیات  از 
که بیان شد، یگانه راه آشنایی با حیاِت پس از مرگ،  غایت دشوار است، اما همان گونه 

کاوش در قرآن است. درنگ و 
معارف  مــعــاد،  آیـــات  در  دقــت  بــا  کــوشــیــده انــد  دیــربــاز  از  ســّنــی،  و  شیعه  مفسران 
کنند و در این رهگذر، توفیقات درخوری به دست آورده اند.  معادشناختی قرآن را تبیین 
مه طباطبایی مفّسر کم نظیری است که با بهره مندی از رهاورد پیشینیان 

ّ
در این میان، عال

ارائه  قرآن  معادشناختی  آیات  از  خردپذیر  و  جامع  تفسیری  گیر،  فرا و  ژرف  کاوشی  با  و 
مه، مانند اإلنسان بعد الدنیا و المیزان، بلندی و تمایز 

ّ
کرده است. درنگ در نوشتارهای عال

رهیافت های ایشان نسبت به دیگر مفسران شیعه و سّنی را نمایان می کند. ویژگی هایی 
کرده، از این قرار است: مه طباطبایی را ممتاز 

ّ
که رهیافت های معادشناختی عال

که رهاورد آن، رسالۀ اإلنسان بعد  کاوش و تدّبر عمیق و موضوعی در آیات معاد،   .1

2. ر.ک: طباطبایی، المیزان، ج12، ص1.322. بقره )2(، 260. 
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الدنیا و برخی از بخش های المیزان است. تأمل در این آثار، نشانگر اشراف و احاطۀ علمی 

مه بر آیات معاد است.
ّ

عال

2. تبیین مبانی معادشناختی قرآن، و تحلیل و تفسیر آیات معاد با تکیه بر آن مبانی.

3. جداسازی آیات محکم از آیات متشابه در موضوع معاد، و تفسیر آیات متشابه 

با تکیه بر آیات محکم.

4. کاوش و تدّبر عمیق در روایات معاد، به منظور توجیه تعارض ظاهری میان روایات 

و آیات و شرح و تبیین مفاد برخی از آیات.

گرفتن از اندیشه های  5. شرح و تبیین عقلی آموزه های معادشناختی قرآن، با مدد 

قطعی فلسفی و پاسخگویی به شبهات عقلِی ناظر به آیات معاد، با تکیه بر تخصص و 

کم نظیرشان در علوم عقلی. تبحر 

از  مه طباطبایی 
ّ

یابی رهیافت های عال ارز در این پژوهش برای شناخت، تحلیل و 

آیات معادشناختی، راه ذیل را پیموده ایم:

مه و تحلیل و جمع بندی آرای ایشان 
ّ

کنکاش دقیق و جامع در نوشتارهای عال  .1

دربارۀ آیات یا موضوع های مورد نظر.

2. تحلیل و جمع بندی آرای مفسران نامدار سّنی، مانند ابن جریر، زمخشری، فخر 

رشید  آلوسی،  بروسوی،  حقی  ابوالسعود،  ی،  بیضاو غزالی،  ابوحیان،  ثعلبی،  رازی، 

مانند  شیعه،  نامدار  اندیشمندان  و  مفسران  همچنین  و  قاسمی،  و  ابن عاشور  رضــا، 

کاشانی، مطهری، مکارم شیرازی،  شیخ طوسی، امین االسالم طبرسی، مالصدرا، فیض 

جوادی آملی، سبحانی و مصباح یزدی.

مه طباطبایی و سنجش آن با آرای دیگر مفسران.
ّ

3. تحلیل و ارزیابی رهیافت های عال

تبیین  بر  افزون  در بخش نخست،  یافته است.  پنج بخش سامان  در  پژوهش  این 

از مبانی نظری قرآن در موضوع  دالیل عقلی قرآن دربارۀ امکان و ضرورت معاد، برخی 

یده ایم. کاو معاد را 



مه طباطبایی
ّ

کید بر اندیشه های قرآنی عل 16 معاد شناسی با تأ

ۀ قرآنی حیات برزخی و ویژگی های 
ّ
در بخش دوم به تبیین حقیقت اجل و مرگ و ادل

آن پرداخته ایم؛

کرده،  که قرآن از آن ها به أشراط الساعة یاد  در بخش سوم، برخی از زمینه های معاد 

معاد  چگونگی  تبیین  جمادات،  و  حیوانات  ئکه،  مال انسان،  به  نسبت  معاد  گستره 

و  عمل  نامۀ  یافت  در مانند  انسان،  معاد  مراحل  برخی  و  انسان  ی  اخرو بدن  ماهیت  و 

کرده ایم. سنجش و حساب رسی اعمال انسان را تبیین و تحلیل 

ی با اعمال انسان،  یابی رابطۀ جزا و پاداش های اخرو کاوش و ارز بخش چهارم به 

آرای  در  اعمال  تجّسم  نظریۀ  بازتاب  و  مختلف  دیدگاه های  اعمال،  تجّسم  حقیقت 

خلود  شبهات  و  خلود  عقلی  تبیین  جهنم،  در  خلود  ضرورت  مفسران،  معادشناختی 

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 انسان ها و نقش 

یده شده است. کاو پیامبران و ائمه؟مهع؟ در حوادث و مراحل معاد دیگر انسان ها 

دکتر  والمسلمین  حجت االسالم  جناب  از  شکرگزاری،  و  ادب  رسم  به  پایان،  در 

دکتر  والمسلمین  حجت االسالم  جناب  و  قرآنی،  علوم  حیث  از  که  روشــن،  سعیدی 

یابی کرده و با راهنمایی های  کیاشمشکی، که از حیث فلسفی __ کالمی، اثر پیِش رو را ارز

و  دانشگاه  و  حــوزه  پژوهشگاه  مسئوالن  از  نیز  و  ــد،  ــزوده ان اف اثــر  ایــن  غنای  بر  عالمانه 

کردند، سپاسگزاری می کنم  که زمینۀ تدوین و چاپ این اثر را فراهم  جامعةالزهراء )س( 

که در نشر این اثر یاری رسان بوده اند،  و از خداوند مّنان برای این بزرگواران و همۀ عزیزانی 

توفیقات روزافزون مسئلت دارم.

مسعود تاج آبادی  

1396  



بخشاول

مبانینظریمعاد





فصل اول
امکان و ضرورت معاد

ی، و جایگاه آن در آفرینش  دراین فصل، سخن دربارۀ فلسفه و چرایِی معاد و حیات اخرو

ی  است. آیا آفرینش و حیات، بدون معاد امکان پذیر است؟ آفرینش بدون حیات اخرو

را  و عواملی، وجود جهان آخرت  چه منع و محذور هستی شناسانه ای دارد؟ چه علل 

که  دیگر،  جهانی  وجود  مادی،  جهان  کاستی های  و  نقصان  آیا  است؟  داده  حتمیت 

حیات  طفیل  آخــرت،  جهان  و  بخشیده،  ضــرورت  را  باشد  دنیوی  حیات  کامل کنندۀ 

دنیاست و یا اینکه ضرورت وجوِد هر دو جهان، برگرفته از حقیقتی دیگر است؟

سخن از امکاِن وجود هر شیء ، منطقًا بر ضرورت و چرایی وجود آن شیء تقدم دارد. 

ید. کاو کاوش در ضرورت و حتمیت معاد، امکان وجود آن را  ازاین رو، باید پیش از 

در قرآن، موضوع امکان معاد، گاه همراه یادآوری استبعاد مشرکان دربارۀ وقوع معاد و 

گاه بدون یادکرد استبعاد مشرکان، امکان معاد  اثبات سستی و ناموجه بودن آن است و 

گونه های استبعاد مشرکان دربارۀ وقوع معاد این چنین یاد  کرده است. در قرآن،  را تبیین 

شده است:
ک به انسان؛1 1. استبعاد تبدیل خا

2. استبعاد ایجاد شیء پس از معدوم شدن؛2
3. استبعاد بازگشت هویت معدوم شده؛3

گاهی از این شبهه و پاسخ آن، ر.ک: طباطبایی، المیزان، ج11، ص298. 1. رعد )13(، 5؛ برای آ

گاهی از این شبهه و پاسخ آن، ر.ک: همان، ص299. 2. یس )36(، 78؛ برای آ

3. سجده )32(، 10؛ همان.



مه طباطبایی
ّ

کید بر اندیشه های قرآنی عل 20 معاد شناسی با تأ

کنده شدۀ جسم مردگان؛1 4. استبعاد معاد، به دلیل جهل به اجزای پرا
5. استبعاد معاد به دلیل دشواری بازگرداندن مردگان؛2

6. استبعاد تبدیل شیء مرده به شیء زنده.3

گونی برای اثبات امکان معاد بیان کرده است. دالیل عقلی قرآن برای  قرآن دالیل گونا

اثبات امکان معاد، بر اموری مانند مالکیت مطلق خداوند4، ربوبیت خداوند5، سلطنت 
خدا بر ایجاد شیء6 و قاعدۀ »حکم األمثال فیما جیوز وما ال جیوز واحد«7 استوار است.8

کرده،9 و در سه آیه، با سوگند بر  قرآن در برخی آیات، صرفًا وقوع حتمی معاد را بیان 
کرده است.10 کید  این وقوع حتمی تأ

که سوگندهای قرآن، چه در موضوع  دربارۀ سوگندها، این نکته درخور توجه است 

در  انسان ها  دارد.  اساسی  تفاوتی  انسان ها  سوگند  با  موضوعات،  دیگر  در  چه  و  معاد 

که دلیلی بر اثبات مدعا ندارند، اما سوگندهای قرآن افزون بر  جایی سوگند یاد می کنند 

کید خبر، متضمن دلیل و برهان بر مضمون خبر است. برای نمونه، خداوند در آیات  تأ

گاهی از این شبهه و پاسخ آن، ر.ک: همان، ج18، ص339. 1. ق )50(، 3، برای آ

گاهی از این شبهه و پاسخ آن، ر.ک: طباطبایی، المیزان، ج20، ص186. 2. نازعات )79(، 10؛ برای آ

برخی  ص112.  ج17،  همان،  ر.ک:  آن،  پاسخ  و  شبهه  این  از  گاهی  آ بــرای  78_80؛   ،)36( یس   .3

کرده اند. )جوادی آملی، معاد در قرآن،  گونه های استبعاد مشرکان را به شکل دیگری تقریر  مفسران 

ج4، ص 95_ 103).

5. همان.4. طباطبایی، المیزان، ج15، ص57.

7. همان، ج19، ص6.134. همان، ص69.

8. برخی مفسران ادلۀ عقلی قرآن بر امکان معاد را به گونه ای دیگر تقریر کرده اند )فخر رازی، مفاتیح الغیب، 

ج2، ص 354_ 358؛ جوادی آملی، تفسیر موضوعی معاد، ج4، ص 109_ 126؛ مکارم شیرازی، نفحات 

القرآن، ج5، ص275).

10. سبأ )34(، 3؛ تغابن )12(، 7؛ نساء )4(، 9.87. حج )34(، 7.
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<1، دربارۀ رزق، به رّب آسمان 
َح�تٌّ

َ
ُه ل

�نَّ ْر�نِ اإِ
أَ
ا

ْ
َم�ِء َوال ِ الّسَ

ّ َوَر�ج وَعُدو�نَ * �نَ ْم َوَم� �تُ
ُ
ك �تُ رنْ َم�ِء ِر ِىي الّسَ

>َو�ن

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

موجودات است.

کوردلی مخالفان پیامبر،  گمراهی و  <2، دربارۀ  ْعَمُهو�نَ َ ِهْم �ي َر�تِ
ْ
�ي َسك �نِ

َ
�نَُّهْم ل َعْمُرَك اإِ

َ
در آیۀ >ل

به حیات پیامبر سوگند یاد شده است. سوگند بر حیات پیامبر، درواقع، دلیل و حجت 

کوردلی مخالفان پیامبر است. گمراهی و  بر 

پیامبر،  رفتار  و  زندگی  و روش  که سیره  یــادآور می شود  را  نکته  این  یادشده  سوگند 

که همواره با  کسی  گمراهی مخالفان و دشمنان پیامبر است. زندگی  دلیل و حجت بر 

و  گمراهی  بر  دلیل  بهترین  بوده،  همراه  خردمندی  و  پارسایی  امانت داری،  کدامنی،  پا
نادرستی مخالفان و دشمنان است.3

دیگران  که  است  این  دیگران،  سوگند  با  قرآن  سوگندهای  تفاوت  سخن،  دیگر  به 

دلیل  و  بّینه  برابر  در  آنان  سوگند  یعنی  می کنند؛  یاد  سوگند  ندارند،  بّینه  و  دلیل  وقتی 

است؛ ولی سوگندهای خدا و پیامبر، خود دلیل و بّینه است.

کند، به بّینه و دلیل  گاه  گر بخواهد بشر را به بّینه و شاهدی بر صحت مطلبی آ خدا ا

سوگند یاد می کند. سوگند قرآن به حیات و جان پیامبر دربارۀ گمراهی و کوردلی مخالفان 

مخالفان  کوردلی  و  گمراهی  شاهد  و  دلیل  روشن کردن  و  گاهی دادن  آ درواقــع،  پیامبر، 

گاهی دادن به دلیل  پیامبر است. بنابراین، سوگندهای قرآن دربارۀ وقوع قیامت، درواقع آ

و برهان ضرورت معاد است.

که در نزول  ئکه  خداوند در سورۀ مرسالت4 دربارۀ ضرورت وقوع معاد به پنج نوع از مال

یات )51(، 22 و 23. 2. حجر )15(، 1.72. ذار

3. طباطبایی، المیزان، ج20، ص147.
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مه طباطبایی
ّ

کید بر اندیشه های قرآنی عل 22 معاد شناسی با تأ

ئکۀ وحی،  <، مال ا�تِ
َ
ُمْرَسل

ْ
کرده است. مقصود از >َوال وحی بر پیامبر نقش دارند، سوگند یاد 

 ،> ��تِ َ �ِر�ت َ �ن
ْ
�ل َ ئکۀ نشردهندۀ کتب وحی، >�ن <، مال َرا�تِ �سشِ

َ ئکۀ پرشتاب، >ال�نّ <، مال ��تِ َ َع�ِص�ن
ْ
�ل َ >�ن

ئکۀ قاری قرآن بر پیامبر است. <، مال ��تِ َ �ي �تِ
ْ
ُمل

ْ
�ل َ ئکۀ جداکنندۀ حق از باطل، و >�ن مال

کید  ٌع< را تأ َوا�تِ
َ
ل وَعُدو�نَ  �تُ َم� 

�نَّ >اإِ گزارش از وقوع معاد در آیۀ  ئکه، هم  سوگند به این مال

به  سوگند  زیــرا  می دهد؛  گاهی  آ معاد  وقــوع  ضــرورت  بر  عقلی  برهانی  به  هم  و  می کند 

که در فرایند نزول وحی نقش دارند، درواقع اشاره به تدبیر ربوبی خداوند  ئکه،  این مال

کامل نیست و تدبیر  است و روشن است صرف نزول وحی بر پیامبران، یک تدبیر ربوبی 

ربوبی اقتضا دارد نزول وحی بر پیامبران، تکالیفی برای انسان به همراه آورد. تکالیف 

حساب رسی  برای  عالمی  وجود  بنابراین،  است.  مجازات  و  حساب رسی  مستلزم  نیز 
اعمال انسان ها و مجازات آن ها ضروری است.1

به هرحال، قرآن افزون بر نفِی همراه با دلیِل استبعاد مشرکان، اقامۀ برهان بر امکان 

معاد و سوگند بر وقوع حتمی معاد، چند برهان عقلی بر ضرورت وجود جهان آخرت نیز 

که دو مورد آن بدین شرح است: کرده است2  ارائه 

1. معاد، ضرورت تکریم و تمایز صالحان از مفسدان
اِر<.3 حجَّ

�نُ
ْ
�نَ َك�ل �ي �تِ

ُم�تَّ
ْ
َعُل ال ْ حج

ْم �نَ
أَ
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اأَ
ْ
ِىي ال

�نَ �ن ِسِ��ي ُم�نْ
ْ
�ِلَح��تِ َك�ل وا الّصَ

ُ
وا َوَعِمل َم�نُ

آ
�نَ ا �ي ِ �ن

َّ
َعُل ال ْ حج

ْم �نَ
أَ
>ا

را  قــرآن  سوگندهای  ــارۀ  درب مه 
ّ

عال نظر  آملی  جــوادی  آیــت اهلل  ص147.  ج20،  المیزان،  طباطبایی،   .1

بلندمرتبه شمرده اند )جوادی آملی، معاد در قرآن، ج4، ص142).

معاد در  کرده اند )جوادی آملی،  2. برخی از مفسران، ُنه برهان بر ضرورت معاد از آیات قرآن استنباط 

قرآن، ج4، ص 139_ 168؛ مکارم شیرازی، نفحات القرآن، ج5، ص193(. برخی از این برهان ها مانند 

برهان حکمت و برهان عدالت، مدلول مطابقی آیات قرآن و برخی مانند برهان حقیقت و برهان 

فطرت، مدلول التزامی آیات است.

3. ص )28(، 28.



ب:ل ارلص ت:ل ارلص امعا  ر رض و  معاد 23
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مشرکان و مخالفت آنان با دین را، انکار و فراموشی روز قیامت می داند. با توجه به این آیه، 

�ِلَح��تِ 
َ

وا الّص
ُ
وا َوَعِمل َم�نُ

آ
�نَ ا �ي ِ �ن

َّ
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َ
ل در آیات >َوَم� �نَ

گمان مشرکان و ضرورت تحقق قیامت اقامه  <3، دو برهان بر ابطال  ْر�نِ
أَ
ا

ْ
ِىي ال

�نَ �ن ِسِ��ي ُم�نْ
ْ
ال َ

ك

شده است. برهان  آیۀ دوم بر ضرورت تمایز بین صالحان و مفسدان تکیه دارد. لزوم تمایز 

صالحان و پارسایان از مفسدان و فاجران، وقوع قیامت را حتمیت بخشیده است. 

حال سخن در دلیِل ضرورت تمایز صالحان از مفسدان، عدم تحقق تمایز در دنیا، 

یه  که مفسران این دلیل ضرورت را از سه زاو و ضرورت رخ دادن آن در جهانی دیگر است 

کرده اند: بررسی 

الف( عدل الهی
که با تکیه بر عدل خدا، بر  گروهی از مفسران این آیه را ناظر به برهان عدالت می دانند 

کرده است. برهان عدالت  ضرورت تمایز صالحان از مفسدان و حتمیت معاد استدالل 

سه مقدمه دارد:

کمال عدالت است و آفرینش را بر پایۀ عدل بنا نهاده است؛ یکم( خدا متصف به 

دوم( پیامبران با کوشِش درخوری که در راه هدایت بشر، و تحقق عدالت فراگیر انجام دادند، 

نتوانستند ظلم و ستم را از جامعۀ بشری براندازند و در برابر انسان های وارسته و عدالت گرا، 

گروهی شرارت طلب به حقوق، جان و مال دیگران تجاوز کرده، به فسادگری پرداختند.

سوم( جهان طبیعت بنا بر قانون اسباب و مسّببات در جریان است. علل و اسباب 

رفاه و سعادت دنیوی به صالحان اختصاص نیافته تا با به کارگیری آن ها 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.

3. ص )28(، 2.28. ص )28(، 1.27. ص )28(، 26.



مه طباطبایی
ّ

کید بر اندیشه های قرآنی عل 24 معاد شناسی با تأ

که  گروه  علل و اسباب طبیعی نسبت به صالحان و مفسدان یکسان جریان دارد. هر 
گیرد، به نتایج دلخواه خود دست می یابد. از سوی  اسباب طبیعی را بیشتر و بهتر به دست 
دیگر، جهان طبیعت، ظرفیت پاداش و مجازات انسان ها را ندارد. نعمت ها، لذات و رفاه 
مادی دنیا، شایستۀ پاداش انسان های راستینی که جز به قرب و رضوان الهی و خیرخواهی برای 

بشر نمی اندیشند نیست. همچنین در دنیا مجازات درخور، برای مفسدان فراهم نمی شود.
تا  باشد  عالمی  دگر  طبیعت،  جهان  از  پس  می نماید  ضروری  الهی  عدل  بنابراین 
کیفری درخور  کند و صالحان به تکریمی شایسته، و مفسدان به  عدل الهی در آن جلوه 

کردارشان برسند.1

ارزیابی
که تقریر فوق، دلیل آیه را از برهان یقینی، به دلیلی  مه طباطبایی بر این نظر است 

ّ
1. عال

مه مدعای خود را تبیین نکرده است، اما مدعایشان را می توان 
ّ

جدلی فرومی کاهد.2 عال
بنا بر دیگر آرایشان چنین توضیح داد:

و  دیگران  ملک  به  نکردن  تجاوز  و  مالکیت،  محدودۀ  در  تصرفات  انجام  عــدل، 
و  در محدودۀ ملکش، مصداق عدل،  فعل خدا  بــرآوردن حقوق صاحبان حق است. 
ِىي 

�ن َم�َوا�تِ َوَم�  ِىي الّسَ
�ن ِه َم� 

َ
تصرفات او در ملک دیگران مصداق ظلم است. بنا بر آیات >ّلِّل

است.  خداوند  حقیقی  ملک  هستی،  تمام   ،4> ْر�نِ
اأَ

ْ
َوال َم�َوا�تِ  الّسَ ُك 

ْ
ُمل ُه 

َ
>ل و   3> ْر�نِ

اأَ
ْ
ال

بنابراین هر نوع تصرف خدا، در ملک خویش، و مصداق عدل است نه ظلم.

که انسان و دیگر موجودات، حقی بر خدا ندارند  الزمۀ ملکیت مطلق خدا این است 

و  آثار  و  شئون  همۀ  با  انسان  نمی کند.  ضایع  را  کسی  حق  هستی،  در  خدا  تصرفات  و 

ص193؛  ج5،  القرآن،  نفحات  شیرازی،  مکارم  166؛  و  ص165  ج4،  قــرآن،  در  معاد  آملی،  جــوادی   .1

مراغی، تفسیر مراغی، ج23، ص116.

3. بقره )2(، 2.284. طباطبایی، المیزان، ج17، ص197.

4. حدید )57(، 5.
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درنتیجه،  خداست.  حقیقی  ملک  صالحان،  نیک  اعمال  و  عبادات  نیز  و  اعمالش، 

هیچ حقی برای آنان بر خدا ثابت نیست تا پاداش ندادن به آن ها مصداق ظلم و خالف 

بر خدا  برای مظلومان  را  نیز حقی  و ستم ستمکاران  باشد. همچنین فساد  الهی  عدل 

واجب نمی کند تا ترک مجازات ستمکاران، مصداق ظلم باشد.

گر خداوند عالم قیامت را برپا نسازد، نیکوکاران را پاداش، و ستمگران را  بنابراین ا

کیفر ندهد، به حق کسی تجاوز نکرده، فعل او مصداق ظلم نیست. نجات یافتن مؤمنان 

که انجام آن بر خدا واجب باشد. از جهنم، جلوۀ فضل خدا بر آنان است، نه حقی 

از سوی دیگر، خدا از طریق وحی، پاداش دادن به نیکوکاران و مجازات ستمگران 

به وعدۀ خود  کرده و عمل نکردن  و اعتباری( واجب  بر خودش )به وجوب تشریعی  را 

و  زشتی  ظلم،  عدل،  مانند  اوصافی  بنابراین،  است.  شمرده  ظلم  مصداق  و  زشت  را 

کاربرد  و  اعتباری اند1  مفاهیم  از  و  می یابند  معنا  یات  اعتبار و  تشریع  حوزۀ  در  زیبایی 

که از مفهوم اعتباری سامان یابد،  که دلیلی  این مفاهیم در برهان عقلی روا نیست؛ چرا

منطقًا یقین بخش نیست و استدالل را به دلیلی جدلی فرومی کاهد.

عدالت،  برهان  جدلی شمردن  از  مه 
ّ

عال مقصود  که  است  ضــروری  نکته  این  ذکر 

نادرستی آن نیست؛ بلکه مقصود ایشان، امکان تقریر استدالل به آیه، به صورت دقیق تر 
و در قالب برهان یقینی است.2

2. برهان عدالت تنها معاد انسان های عاقل و بالغ را اثبات می کند و از اثبات معاد 
ئکه و حیوانات، بیگانه است.3 انسان های نابالغ و مجانین و موجودات دیگر مانند مال

آنجا  انــســان هــا در  کــه  ــت  اثــبــات وجـــود عالمی اس ــده دار  ــه بــرهــان عــدالــت ع  .3

که عدل  حساب رسی و مجازات شوند؛ اما داللتی بر بقا و حیات ابدی انسان ندارد؛ چرا

1. طباطبایی، المیزان، ج1، ص194 و 195؛ ج15، ص 324_ 325.

مه از استدالل آیه را در ادامه بحث تبیین می کنیم.
ّ

2. همان، ج17، ص197. تقریر عال

3. جوادی آملی، معاد در قرآن، ج4، ص 165_ 166.



مه طباطبایی
ّ

کید بر اندیشه های قرآنی عل 26 معاد شناسی با تأ

که در دنیا عصیان  خدا با مجازاِت محدود و موقت انسان ها، به ویژه دربارۀ انسان هایی 

گیر و پایدار نداشته اند نیز محقق می شود. و ظلم فرا

ب( حکمت الهی
که آیۀ 28 سورۀ ص با تکیه بر صفت حکمت خدا،  گروهی از مفسران بر این عقیده اند 
کرده است. این تقریر با  بر ضرورت تمایز صالحان از مفسدان و حتمیت معاد استدالل 

دو مقدمه سامان می گیرد:
و  ثواب  به  آخرت  در  و  و لذت،  به منفعت  دنیا  در  تا  آفریده  را  انسان ها  یکم( خدا 

کرده  مقرر  انسان ها  دنیوی  زندگی  بــرای  تکالیفی  دیگر،  سوی  از  یابند.  دست  پــاداش 
گروهی نافرمانی می کنند. گروهی از انسان ها به این تکالیف عمل، و  است. 

بهرۀ  و  شده  بی شماری  مصائب  و  فقر  رنج  دچار  دنیا  در  صالحان  از  گروهی  دوم( 

کافران و مفسدان از نعمت ها  گروهی از  اندکی از نعمت ها و لذایذ دنیوی می برند؛ اما 
گر مرگ  کمتر دچار رنج و نامالیمات می شوند. حال ا و لذایذ دنیوی بهرۀ بی شمار برده، 
باشند،  داشته  همسان  سرنوشتی  مفسدان  و  صالحان  و  باشد  انسان ها  زندگی  پایان 
خلقت انسان عبث و برخالف حکمت است. بنابراین حکمت خدا، تمایز صالحان از 
مفسدان، و وجود عالمی پس از مرگ بدین منظور را ضروری می کند تا مؤمنان به عیش و 

گون برسند.1 گونا کافران به رنج و عذاب های  رفاه و لذاِت درخور، و 

ارزیابی
که در بررسی  آیۀ بعد یادآور می شویم. این تقریر با مناقشاتی روبه روست 

پ( عنایت الهی
تمایز  صفت،  این  و  است  خداوند  عنایت  صفت  آیــه،  استدالل  محور  تقریر،  این  در 

روح المعانی،  مفاتیح الغیب، ج26، ص388؛ آلوسی،  الکشاف، ج4، ص90؛ فخر رازی،  1. زمخشری، 

ج12، ص181؛ ابن عاشور، التحریر والتنویر، ج23، ص145.
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که صفت عنایت1 خدا ضروری می نماید  صالحان از مفسدان را ضروری می نماید. چرا

مقتضی  هر  نتیجه  و  اثر  و  برسد  فعلیت  به  موجود  هر  ذاتــی  شایستگی  و  استعداد  که 

)مؤثری( محقق شود.2 این تقریر بر چند مقدمه استوار است:

کرده  مقرر  کمالی  موجودات  دیگر  همچون  انسان،  بــرای  سبحان  خداوند  یکم( 

کمال انسان با به فعلیت رسیدن استعدادهایش در دو حوزۀ علم و عمل، یعنی  است. 

ناپسند  رفتار  و  باطل  از عقاید  و رهایی  کارهای شایسته  انجام  و  به عقاید حّقه  ایمان 

صورت می گیرد.

عقاید حق و اعمال شایسته ای که کمال انسان را رقم می زند، همان است که فطرت 

گرِو آن است. بنابراین،  گرایش دارد و رشد و صالح جامعۀ انسانی در  انسانی به آن ها 

مؤمنان نیک کردار، انسان هایی کمال یافته، و کافران بدکردار انسان هایی کمال نایافته اند.

دوم( ضروری است به ازای کمال یادشده، زندگی سعادتمند و گوارا، و به ازای نقصان 

یادشده، زندگی شقاوتمند و پردرد رخ دهد؛ اما زندگی دنیوی بنا بر علل و اسباب مادی 

کامل و ناقص دارد و هرکس بتواند اسباب و  جریان دارد و نسبت یکسانی با انسان های 

علل مادی را در اختیار بگیرد، به نتایج دلخواه و زندگی مرّفه ای دست می یابد.

در  ناقص،  انسان های  شقاوتمند  و  کامل،  انسان های  سعادتمند  زندگی  بنابراین، 

که فرض پایان یافتن  دنیا رخ نمی دهد. ازاین رو وجود جهانی دیگر ضروری می نماید؛ چرا

زندگی انسان ها با وصِف یاد شده، با عنایت خداوند سازگار نیست.

1. مقصود 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 به فعلیت رساندن استعدادهای مخلوق، به بهترین صورت ممکن؛

سوم( رضایت به آن. عنایت خدا یعنی علم خدا به نیازها و استعدادهای انسان و برآوردن آن ها همراه 

با رضایت. )طباطبایی، تعلیقه بر اسفار، ج7، ص58).

2. طباطبایی، المیزان، ج17، ص 196_ 197.



مه طباطبایی
ّ

کید بر اندیشه های قرآنی عل 28 معاد شناسی با تأ

ارزیابی

این تقریر، نکات لطیف و بلندی را یادآور شده، اما برخی مقدمات آن بر دلیلی روشن 

که عقاید حّقه و رفتار شایسته در مؤمنان، و عقاید باطل  مه 
ّ

تکیه ندارد. این سخن عال

کافران تغییر و تحولی ذاتی پدید می آورد و آنان را دارای هویتی نو  کردار ناشایست در  و 

و ممتاز می گرداند، سخنی پذیرفتنی است و در بخش های بعدی نوشتار آن را بررسی و 

که در پی تغییر و تحوِل یادشده، در نفس مؤمن،  استعداد  تبیین می کنیم، اما این سخن 

گوارای ابدی، و در نفس فاسد، استعداد  و استحقاق ذاتی نسبت به زندگی سعادتمند و 

گوار ابدی، پدید می آید، نیازمند دلیل  و استحقاق ذاتی نسبت به زندگی شقاوتمند و نا

مه دلیلی برای این بخش از تفسیرش بیان نکرده است.
ّ

روشن است و عال

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

<1، با نفی عبث و بیهوده بودن خلقت،  ُعو�نَ َ ْر�ج ا �تُ
َ
� ل َ �ن �يْ

َ
ل ْم اإِ

ُ
ك

�نَّ
أَ
� َوا ً �ش ْم َع�جَ

ُ
اك �نَ �تْ

َ
ل َم� �نَ

�نَّ
أَ
ْم ا �تُ َحِس�جْ

نَ
�

أَ
>ا

که فاقد فایده2 یا غرض  بر ضرورت معاد استدالل شده است. فعل عبث، فعلی است 

صحیح3 باشد. خلقت، عبث نیست، یعنی دارای غرض و هدف صحیح است، آیۀ 

عب از خلقت، و آیۀ پس از آن 
َ
<4، بر نفی ل �نَ �ي اِع�جِ

َ
ُهَم� ل �نَ �يْ َ ْر�نَ َوَم� �ج

اأَ
ْ
َم�َوا�تِ َوال � الّسَ َ �ن �تْ

َ
ل >َوَم� �نَ

عب، 
َ
<5، برحق بودن خلقت تکیه دارند. ل ُمو�نَ

َ
ْعل َ ا �ي

َ
َرُهْم ل َ ْك�ش

أَ
ِك�نَّ ا

َ
ِ َول

َح�تّ
ْ
�ل ا �جِ

َّ
ل �ُهَم� اإِ َ �ن �تْ

َ
ل >َم� �نَ

که فاعل از انجام آن لذت خیالی می برد؛ اما فاقد غرض  به معنای عبث6 یا فعلی است 
صحیح و حکمت است.7

2. احمد فیومی مقری، المصباح المنیر، ج2، ص1.389. مؤمنون )23(، 115.

4. دخان )44(، 3.38. راغب اصفهانی، المفردات، ص544.

6. راغب اصفهانی، همان.5. دخان )44(، 39.

7. حسن بن عبداهلل ابوهالل، الفروق فی اللغة، ص249.
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یــادشــده،  ــۀ  آی مانند  ــرآن،  قـ در  آن  کــاربــردهــای  از  یکی  و  ثــابــت،1  به معنای  حــق، 

هدفداربودن است.2 حرف »ب« در بالحق به معنای مالبست و همراهی است. بالحق، 

عب نبودن و حق بودن خلقت، مقابله شده، و 
َ
یعنی به همراه حق.3 از سوی دیگر، بین ل

که لعب نبوده و هدفدار است. به دلیِل قرینۀ تقابل، خلقِت حق، یعنی خلقتی 

ُروا<،4 باطل بودن خلقت  �نَ َك�نَ �ي ِ �ن
َّ
�نُّ ال ِلَك طنَ َ�ِطلًا �نَ ُهَم� �ج �نَ �يْ َ ْر�نَ َوَم� �ج

أَ
ا

ْ
َم�َء َوال � الّسَ َ �ن �تْ

َ
ل در آیۀ >َوَم� �نَ

کافران شمرده، و با نفی بطالن از خلقت، ضرورت معاد را اثبات می کند.5  را پندار غلط 

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 باطل بودن خلقت، و برخی دیگر با بیان حق بودن 

و هدفدار بودن خلقت و اینکه هدف از خلقت، معاد و لقای خداوند است، ضرورت معاد 

را اثبات کرده اند. استدالل بر ضرورت معاد از طریق هدفداری خلقت بر دو اصل تکیه دارد:

یکم( افعال خداوند ضرورتًا هدفدار است و عبث، لعب و بطالن در آن ها راه ندارد؛

دوم( هدفداربودن خلقت لزومًا وقوع معاد و جهان آخرت را در پی دارد و بدون معاد، 

هدفداری خلقت، موجه نیست.

َم� 
�نَّ
أَ
ْم ا �تُ َحِس�جْ

نَ
�

أَ
که پس از آیۀ >ا ِم<7  ِر�ي

َ
ك

ْ
َعْر�شِ ال

ْ
ُّ ال ا ُهَو َر�ج

َّ
ل َه اإِ

َ
ل ا اإِ

َ
َح�تُّ ل

ْ
َمِلُك ال

ْ
ُه ال

َ
ى الّل

َ
َع�ل �تَ آیۀ >�نَ

�<8 قرار دارد، عهده دار اثبات مطلب نخست است9 و صفاتی از خداوند را  ً �ش ْم َع�جَ
ُ
اك �نَ �تْ

َ
ل �نَ

که با وجود آن صفات، صدور فعِل عبث و باطل از خداوند، ممتنع است. یادآور می شود 

2. همان، ج18، ص1.171. طباطبایی، المیزان، ج14، ص262.

4. ص )38(، 3.27. همان، ص 171_ 172.

5. طباطبایی، همان، ج17، ص197؛ فخر رازی، مفاتیح الغیب، ج6، ص388.

7. مؤمنون )23(، 6.116. جوهری، الصحاح، ج4، ص1637.

8. مؤمنون )23(، 115.

9. طباطبایی، المیزان، ج15، ص73؛ فخر رازی، مفاتیح الغیب، ج23، ص300؛ قرطبی، الجامع ألحکام 

القرآن، ج12، ص157؛ ابن عاشور، التحریر والتنویر، ج18، ص110.



مه طباطبایی
ّ

کید بر اندیشه های قرآنی عل 30 معاد شناسی با تأ

علت  فاعل  ناتوانی  گاهی  فعل  می شود.  یک  بی نتیجه بودن  و  عبث  باعث  عواملی 

عبث شدن فعل است. فاعل فعل را برای تحقق یک هدف و نتیجه، انجام می دهد، اما از 

ِلك« در آیۀ فوق، این فرض را ابطال  َ دست یابی به آن هدف و نتیجه، ناتوان می شود. صفت »الْ

می کند. خداوند ملک و فرمانروای مطلق است و لزومًا هر آنچه را اراده کند، محقق می شود.

گاهی ممکن است نقص در علم یا تدبیر و...، باعث عبث و بیهوده شدن فعل شود. 

به معنای وجود مطلق  ابطال می کند. خدا حق مطلق،  را هم  این فرض   » ــّقُ َ »الْ صفت 

است؛ وجودی که در آن نقص و تزلزل راه ندارد. حق مطلق، فعلش هم حق است و باطل 

و عبث نمی شود.

گاه  عامل سوم عبث شدن فعل، مزاحمات و موانع بیرونی است. گاهی فاعل توانا و آ

به طریقۀ نیل به هدف و نتیجه است، اما عوامل بیرونی، مانع از تحقق نتیجه می شوند. 

ارادۀ  تحقق  مانع  بخواهد  کسی  گر  ا می کند.  ابطال  را  فرض  این  ُهَو<  ا 
َّ
ل اإِ َه 

َ
ل اإِ ا 

َ
>ل جملۀ 

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 نیست.1

دو  معاد، مفسران  و ضرورت  اثبات مالزمۀ هدفداری خلقت  و  دوم  دربارۀ مطلب 

کرده اند: تقریر مهم بیان 

الف( پاداش اخروی
خلقت انسان هدفدار است. هدف از خلقت انسان، بهره مندی از منافع دنیوی و پاداش 

ی در گرِو فرمان برداری از اوامر و نواهی خداوند است.  یافت پاداش اخرو ی است. در اخرو

گروهی از انسان ها در دنیا از اوامر الهی، فرمان برداری کرده و گروه دیگر، سرکشی و طغیان 

گروه انسان ها پس از مرگ سرانجامی یکسان داشته  گر معادی نباشد و هر دو  می کنند. ا

1. طباطبایی، المیزان، ج15، ص73؛ مطهری، مجموعۀ آثار، ج4، ص570؛ جوادی آملی، »تفسیر سورۀ 

مؤمنون«، جلسۀ 39، سایت اسراء.


