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مقدّمه
عالّمه سيّد محمّد حسين طباطبائی مردی متفکّر و دارای اندیشة عميق بود و در مباحث علمی
از دایرة برهان خارج نمیشد و مواضع مغالطه ،جندال ،خطابنه و شنعر را بنه خنوبی از برهنان جندا
میکرد و هيچ گاه مسائل مختلف فلسفی ،کالمی ،شهودی ،عرفانی و ذوقی را به هم خلط نمیکنرد،
بلکه هر یک را در جای خود تفسنير منینمنود .سنبک و روش تفسنيری وی کنه برگرفتنه از روش
استادش ،مرحوم حاج ميرزا علی آقای قاضی ،بود نيز از اینن قاعنده مسنتثنی نيسنت؛ زینرا گرچنه
معروف است که روش وی در تفسير شریف الميزان تفسير آیات به آیات است ،امّا از مختصّات دیگر
این تفسير ورود در بحثهای مختلف ،عالوه بر بيانهای قرآنی اسنت ،همچنون بحنثهنای رواینی،
اجتماعی ،تاریخی ،فلسفی و کالمیکه هر یک جداگانه بحث شده است .البتّه این تفسير ویژگیهای
دیگری نيز دارد که ما در صدد بيان آنها نيستيم (برای آگاهی بيشنتر در اینن بناب ،ر.ک؛ طهراننی،
1417ق .)65 :.در بين فالسفه و متکلّمان اسالمی نظرات عالّمه منحصر به فرد اسنت کنه در قالنب
اصول خاصّ و ابتکاری ایشان ارایه شده اسنت .وی بنا اسنتفاده از مينراث فلسنفی فالسنفة گذشنته
همچون مالّصدرا ،ابنسينا و ...و نبوغ فکنری خنویش چنندین اصنل اختصاصنی در فلسنفه و کنالم
اسالمی ارایه دادهاند .نوشتار پيش رو برخی از این اصول همچون فطری بودن دین ،توحيند ربنوبی،
عذاب دائمی کافران و ...را در حدّ یک مقاله مورد بازبينی قرار می دهد .تالش می کند تا این اصول را
در قلمرو دیدگاه عالّمه با آیات قرآن در تفسير الميزان تطبيق نمنوده ،پيونند و ارتبناط آینات را بنا
بحثهای کالمی مشخّص نماید .لذا هدف اصلی این مقاله تبيين این اصول و ای،ناد پيونند منطقنی
ميان دو دیدگاه قرآنی ،فلسفی و کالمی عالّمه طباطبائی(ره) است و پاسخ به این سؤال کنه :ابتکنار
عالّمه در حوزة «تفسير و کالم» چه بوده است؟

1ـ خاستگاه دین
بحث در مورد خاستگاه و منشاء دین همچون بسياری دیگنر از مباحنث فلسنفة دینن و الهيّنات
جدید از تشکيکها و پرسشهای انسان دورة جدید است .به عقيدة بسنياری از دانشنمندان ،عناری
نبودن جهان از دین نه در گذشته و نه در آینده و عالقه دائمی مردم به دینن یکنی از واقعيّنتهنای
ملموس جامعة بشری است .این حقيقت ،متفکّران بسياری را بنه تأمّنل در راز دیننداری فراخواننده
است و دیدگاههایی گوناگون پدید آورده است و هر کسی برای پاسخ به این پرسش ،از ظننّ خنود و
با توجّه به حوزة مطالعاتی و تخصّصی خود ،امری را به عنوان منشناء ایمنان دیننی معرّفنی کنرده و
تنها آن را خاستگاه همة ادیان و باورهای دینی دانسته اسنت .از نموننه هنای شناخص اینن نگنرش،
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گروهی هستند که با رویکرد الهادی ،عواملی ،همچون ترس از حوادث طبيعی ناآگاهی از علل واقعی
پدیدهها ،عقدههای روانی و ...را در پيدایش و گرایش دین مؤثّر دانسنتهانند و جمعنی دیگنر نينز بنر
کارکردهای اجتماعی آن ،همچون تمایل به حفظ انس،ام اجتماعی انگشت نهادهاند (جستارهایی در
کالم جدید 185 :1381 ،و یوسفيان .)24 :1389 ،از سوی دیگر ،کم نيسنتند اندیشنمندانی کنه بنا
تکيه بر عواملی چون عقل و فطرت بر منشاء الهی دین تأکيد میورزند.

2ـ )1نظریّة عالّمه دربارة خاستگاه دین
حکيم متألّه با استعانت از قرآن و روایات معصومين (ع) بر فطری بودن دینن تأکيند منی کنند و
دربارة تحليل آن مینویسد« :انسنان بنه طنور فطنری سنعادتخنواه اسنت و سنعادت خنود سنببی
میخواهد که مغلوب نباشد و تکيهگاهی میطلبد که هرگز منهدم نشود تا زندگی را بنه وی ارتبناط
دهد و یک آرامش درونی واقعی پيدا کند و خواستة دین نيز برای انسنان همنين اسنت؛ زینرا تنهنا
خداوند است که در ارادة خود هرگز مغلوب نمیشود» (طباطبائی ،بیتا.)11 :

2ـ )1فطری بودن دین در قرآن
عالّمه در تفسير الميزان ذیل آیة  30سورة روم به فطری بودن دینن اشناره کنرده انند﴿ :فَـأَقِمْ
وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفًا فيطْةرَةَ اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا لَا تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِکَ الدِّینُ الْقَیِّمُ
وَلَکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُونَ :پس روى خود را متوجّه آیين خالص پروردگار کن! این فطرت است
که خداوند انسانها را بر آن آفریده است .دگرگون در آفرینش اله نيست .این است آیين اسنتوار،
ول اکثر مردم نم دانند!﴾
در بحث نسبتاً طوالنی از متن آیه به فطری بودن دین استدالل می کنند کنه حاصنل آن اینکنه
انسان برای اینکه بتواند به سعادت و کمال برسد ،باید از قوانينی پيروی کند کنه او را بنه سنعادتش
نزدیک کند و این قوانين و مقرّرات که قضایایی عملی و اعتبناری اسنت ،راه عبنوری اسنت بنين دو
منزلگاه او و تابع مصالح او است .بنابراین ،انسان با بهکار بردن این جهازی که خندا بنرای او آفرینده
است ،به حدّ رشد و کمال خود رسيده است و راه قرب به خدا را طی می کند .پنس بنه حکنم عقنل
باید دین ن که م،موعهای از قوانينی اسنت کنه انسنان را بنه سنعادت منیرسناند ن از احتيناجهنا و
اقتضائات خلقت انسان نشأت گرفته باشد و مطابق با فطرت او باشد و این همان معننایی اسنت کنه
آیة شریفه آن را خاطرنشان میسازد (ر.ک؛ طباطبایی ،بی تا ،النف ،ج289 :16نن .)283عالّمنه ذینل
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آیات دیگری نيز بحث فطری بودن دین را آوردهاند ،نظير آینات  64 ،63و 79سنورة انعنام ،آینة 17
سورة اعراف 98 ،و  99سورة ح،ر و ( ...ر.ک؛ همان ،ج 201 :7ن 199و همان ،ج .)313 :8

3ـ )1فطری بودن دین در روایات
عالّمه در تفسير الميزان عالوه بر آیات فوق در یک بحث رواینی ،از رواینات متعندّدی مبننی بنر
فطری بودن دین بهره گرفته است و ذیل ینک حندیث منقنول از رسنول گرامنی اسنالم(ص) بينان
لطيفی دارند.
ن «عَن عَبدِاهللِ بنِ عُمَر ،قَالَ :قَالَ رَسُولُ اهللِ (ص) :الَ تَضرَبُوا اَطفَنالَکُم عَلَنی بُکَنائِهِم فَنإِنَّ بُکَنائَهُم
اَربَعَةٍ اَشهُرٍ شَهَادَةُ اَن الَ اِلَهَ اِالَّ اهللَ ،وَ اَربَعَةٍ اَشهَرٍ الصَّالَةُ عَلَی النَّبِی(ص)وَ اَربعَةةٌ اَشنهَرٍ الندُّعَاءُ لِوَالِدَیَةةِ:
عبداهلل بن عمر از رسول خدا(ص) نقل کردند که حضرت(ص) فرمودند :کودکانتان را به خاطر اینکه
گریه میکنند ،نزنيد؛ زیرا گریه طفل تا چهارماه گواهی شهادت به ال اله االّ اهلل است و تا چهنار مناه
دیگر صلوات بر پيغمبر است و تا چهار ماه دیگر دعا به جان پندر و منادر اسنت» (ابنن بابوینه قمنی،
1416ق.)331 :.
عالّمه طباطبائی می فرماید« :این حدیث شریف ضمن اثبات فطری بودن دین ،لطيفترین معننا
و اشاره به این نکته دارد که چگونه فيض باری تعالی از طریق م،اری واسطه جریان پيدا میکند».
وی در تفسير حدیث مذکور می گوید« :در چهار ماه اوّل :کودک هيچ کس را نمیشناسند ،تنهنا
یک چيز را حس میکند و آن حاجت و نيازمندی خودش است که با گریه میخواهد ،آن نياز را بنر
طرف کند و چون رافع آن نياز و حاجت را خدا میداند ،لذا گریه برای خداست و در واقنع ،شنهادت
به وحدانيّت اوست .در چهار ماه دوم ،کودک والندین خنود را منیشناسند ،امّنا بشخصنه تشنخيص
نمیدهد ،بلکه واسطهای بين خود و رافع نيازهای خود (خدا) منیبينند و آن واسنطه را نبنیّ الهنی
تشخيص می دهد ،لذا گریه او در این چهار ماه طلب رحمت از خدا برای نبیّ مکرم اسنت تنا بتوانند
بدین طریق و به واسطة پيامبر (ص) به خدای خویش برسد .در چهار ماه سوم ،کودک والدین خنود
را به شخصه میشناسد و از بيگانه تمييز میدهد و لذا گریة او برای جریان رحمت از ناحينة خندا و
رسول او برای پدر و مادر است» (ر.ک؛ طباطبائی ،بیتا ،ج.)288 :16
نتي،ه اینکه گرچه عالّمه از عبارات صریح آیه و روایات که به فطرت انسانهنا اشناره منی کنند،
فطری بودن دین را نتي،ه می گيرند ،امّا به نظر می رسد که دقيقاً از همين جهت و با توجّه به آینات
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قرآن و روایات ،فطری بودن دین ،بيان ابتکاری شخصی عالّمه نيست ،بلکه منیتنوان بنه اینن نکتنه
اذعان نمود که چگونگی تحليل و مدلّل ساختن این موضوع بنه آینات و رواینات از ابتکارهنای وینژة
اوست .نتي،ة دیگری که از این بحث به دست میآید ،این است که با توجّه به ح،م فراوان آینات و
روایات مربوط به این باب و با عنایت به رویکرد تحليلی عالّمه طباطبائی به راحتی میتوان دریافنت
که هيچ یک از نظرهای جدید در کالم غربنی ،اعنمّ از نظریّنه هنای روانشنناختی ،جامعنهشناسنی و
پدیدارشناسی نمیتوانند از نظر اسالم مورد قبول واقع شوند .به همين منظور ،انتقادهای فراوانی بنر
آنان وارد است .پس دینشناسان اسالمی معتقدند که منشناء پيندایش و خاسنتگاه دینن را بایند در
فطرت انسان جست،و کرد ،نه در جامعه و تاریخ و یا در تمایالت انسانی.

2ـ توحید در ربوبیّت
توحيد در ربوبيّت به معنای آن است که تنها خدا در اراده ،تندبير و کنارگردانی جهنان و انسنان
مؤثّر است که به دو صورت تدبير تکوینی و تدبير تشریعی جلوه دارد .تاریخ انبياء نشان می دهد کنه
مسألة توحيد ذاتی و صفاتی یا حتّی توحيد در خالقيّت نيز مورد مناقشة امّتهای آنان نبوده است و
اگر شرکی در کار بوده ،بيشتر مربوط به تدبير و کارگردانی عالم بنوده اسنت .بنرای مثنال مشنرکان
عصر حضرت ابراهيم خليل(ع) تنها به یک خالق اعتقاد داشنتند ،ولنی بنه غلنط منیپنداشنتند کنه
ستاره ،ماه یا خورشيد مدبّر جهانند و مناظرة ابراهيم (ع) نيز با آنان بر سر همين مسأله بنوده اسنت
(اخنعام78 /ن .)76از آیات قرآن استفاده می شود که مشرکان عصر رسالت نينز بخشنی از سرنوشنت
خود را در دست معبودهای خود میدانستند (یس75 /ن.)74
دربارة اینکه عقاید شرکآميز چگونه ميان انسانها پدید آمنده ،نظریّنههنای مختلفنی از سنوی
جامعهشناسان ارایه شده است؛ از جمله اینکه گفته اند :مشاهدة تنوّع پدیده هنای آسنمانی و زميننی
چنين تصوّری را به وجود آورده که هر نوع از آنها تحت تدبير خدای خاصّی قرار دارد (ر.ک؛ مصباح
یزدی ،1379 ،ج .)123 :1عالّمه طباطبائی(ره) نيز در این باره گفته انند« :مينل انسنان بنه داشنتن
معبودِ محسوس و ملموس موجب شد که برای خدایان مفروض م،سّمهها و نشانههنای سنمبوليک
بسازند و به پرستش آنها برردازند» (طباطبائی ،بیتنا ،ج .)272 :10بنه خناطر عوامنل فنوق و دیگنر
عوامل ،تفکّر شرکآميز ميان بشر شيوع پيدا کرد و بخشی عظيم از تالش پيامبران برای مبنارزه بنا
این تفکّر انحرافی صرف شد.
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قرآن در آیات متعدّدی به مشرکان هشدار می دهد و آنان را نکوهش می کند که چرا بنرای خندا
در امر تدبير همتایانی فرض کرده اند و یا برای آنها شئون خدایی قائل شدهاند ،درحالی که آنها قنادر
نيستند به خود و پرستشکنندگان خود سود و زیانی برسانند (البقره 165/و الزّمر.)3/

1ـ )2دیدگاه عالّمه طباطبایی(ره) در توحید ربوبی
حکيم متألّه ،سيّد محمّدحسين طباطبائی در فصل ششم از مرحلة دوازدهم کتاب نهایةالحکمةة
دو یا سه اصل فلسفی را ادّعا و اثبات می کند .یکی وحدت عالم و اینکه نظام گستردة جاری بر اجزاء
آن یک نظام واحد است و دیگری وجود عالم نوری بنرای عنالم منادّی و اینکنه بناالی نظنام جهنان
مشهود ،یک نظام عقلی و نوری همسنخ با آن وجود دارد که مبدأ و علّت این نظام ناسنوتی اسنت و
این سلسله سران،ام به نظام ربّانی در علم حق تعالی میرسد که مبدأ و علّت همة نظامهنای منادون
است .از سوی دیگر ،از بدیهيّات فلسفی است که علّتِ علّتِ شیء ،علّت آن شیء نيز می باشند و نينز
معلولِ معلولِ یک شیء ،معلول آن شیء هم می باشد و چون سلسلة علل به واجب تعالی منی رسند،
پس هر موجودی به هر صورت که فرض شود ،اثر او خواهد بود .وی پس از طنرح اینن سنه مسنأله
چنين نتي،ه می گيرد« :اِنَّ الوَاجِبَ تَعَالَی هُوَ المَ،رَی لِهَذَا النَّظَنامِ الَ،نارِی فِنی نَشنأَتِنَا المَشةهُودَةِ وَ
المُدَبِّرِ بِهَذَا التَّدبِيرِ العَامِّ المُظِلِّ عَلَی اَجزَاءِ العَالَمِ ...فَالوَاجِبُ لِذَاتِهِ رَبٌّ لِلعَالَمِ مُدَبِّر لِأَمرِهِ بِاإلِیَ،نادِ بَعندَ
اإلِیَ،ادِ وَ لَيسَ لِلعِلَلِ المُتَوَسِّطَةِ اِالَّ اِنَّهَا مُسَخَّرَةٌ لِلتَّوَسُّنطِ مِنن غَينرِ اِسنتِقالَلِ وَ هُنوَ المَطلُنوبُ .فَمِننَ
المَحَالِ أَن یَکُونَ فِی العَالَمِ رَبٌّ غَيرُهُ الَ وَاحِدَ وَ الَ کَثِير :واجب تعالی است کنه نظنام حناکم در اینن
جهان مشهود را به وجود آورده است و اوست که تدبير کلّی و فراگير را که بر همة اجزاء عالم سنایه
افکنده ،برقرار ساخته است  ...واجب بالذّات رَبّ و پروردگار عالم است و پس از ای،اد ،امر آن عالم را
نيز تدبير می کند و امّا علّتهای واسطة ميان واجب تعالی و فعل او جز آنکه فاعلهای مسنخّر بنرای
توسّط اَند ،نقش دیگری ندارند و هيچ استقاللی برای آنها نمیتنوان قائنل شند و اینن همنان نتي،نة
دلخواه ماست .پس محال است که در عالم جز واجب تعالی پروردگاری باشند ،خنواه واحند باشند و
خواه متعدّد» (طباطبائی ،بیتا ،ج247 :ن.)246
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2ـ )2توحید ربوبی در قرآن
عالّمه طباطبائی در تفسير الميزان بنا بر همان مشرب فلسنفی و کالمنی خنود ،آینة  22سنورة
انبياء را تفسير کرده است و آن را برهانی نموده﴿ :لَوْ کَانَ فِیهِمَا آليهَ ٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَـدَتَا فَسُـبْحَانَ
اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا یَصِفُونَ :اگنر در آسنمان و زمنين ،جنز «اللّنه» خندایان دیگنرى بنود ،فاسند
م شدند (و نظام جهان به هم م خورد) .منزّه است خداوند ،پروردگار عنرش ،از توصنيف کنه آنهنا
م کنند﴾ (اخنبياء.)22/

حاصل استدالل عالّمه از آیة مذکور چنين است که «اگر فنرض شنود کنه بنرای عنالم خندایان
متعدّدی باشد ،به ناچار باید این چند خدا با یکدیگر اختالف ذاتنی و تبناین حقيقنی داشنته باشنند
وگرنه چند اله نمیشدند و تباین در حقيقت و ذات مستلزم آن است که در تندبير هنم بنا یکندیگر
متباین و مختلف باشند و همين که پای اختالف در تدبير بنه مينان بيایند ،تندبير هنر ینک ،تندبير
دیگری را فاسد می کند و آسمان و زمين رو به تباهی میگذارد و چنون منیبيننيم نظنام جناری در
عالم ،نظامی است واحد که همة اجزای آن یکدیگر را در رسيدن به هدف خود یاری منیدهنند و بنا
رسيدن اجزای دیگر به هدفهای خود سازگارند ،میفهميم که برای عالم غير از ینک خندا نيسنت»
(طباطبائی ،بیتا ،الف ،ج.)375 :14
وی در ادامة همين بحث و همچنين در نهایةالحکمة به شبهات مربنوط بنه اینن برهنان کنه بنه
برهان تمانع مشهور است ،پاسخ مستدل می دهد و در پایان نتي،ه میگيرد که این تقریر منا از آینة
مورد بحث بر توحيد ربوبی برهانی مرکّب از مقدّماتی یقينی است که داللت میکند بر اینکنه تندبير
عام عالمی با همة تدابير خصوصی که در آن است ،از یک مبدأ صنادر شنده اسنت و اخنتالف در آن
نيست .لکن مفسّران آن را طوری تقریر کردهاند که حّ،ت بر نفی تعدّد صانع شود .افزون بر این ،در
همين تقریر هم اختالف کرده اند و بعضی از آنها مطالبی بر آن اضافه کنرده انند کنه از منطنوق آینه
خارج است یا حتّی بعضی نيز گفته اند آیة شریفه حّ،تنی اسنت اقنناعی و غيربرهنانی کنه مناسنب
خواصّ و اهل علم نمیباشد.
عالّمه طباطبائی در تفسير الميزان ،ذیل آیات فراوانی از قرآن با استفاده از این رأی برهنانی بنر
توحيد در ربوبيّت استدالل میکند؛ نظير آیة  31سورة یونس؛ آیات  3 ،2و  4سورة رعد؛ آیات ،8 ،6
 10و  32سورة ابراهيم؛ آیات  54و  58سورة اعراف؛ آیات  1و  14سورة زخرف و . ...
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3ـ )2توحید ربوبی در روایات
عالّمه طباطبائی ذیل آیة مذکور در بحث روایی برای تأیيد نظر خود به روایاتی استناد منی کنند
که امام صادق (ع) در بيانی خطاب به هشام بن حکم از طریق «برهان تمنانع» بنه یگنانگی خداونند
استدالل نموده است .هشام میگوید :از امام صادق (ع) پرسنيدم :دلينل بنر وحندت و یگنانگی خندا
چيست؟ امام (ع) فرمود« :اِتِّصَالُ التَّدبِيرِ وَ تَمَامُ الصُّنعِ کَمَا قَالَ عَزَّ وَ جَلَّ﴿ :لَوْ کَانَ فِیهِمَا آلِهَةٌ إِلَّـا
اللَّهُ لَفَسَدَتَا( ﴾...اخنبياء :)22/به هم پيوسنتگی و دوام نظنام هسنتی و تمامنت آفنرینش گنواه بنر
یگانگی اوست ،همانگونه که خدای عزّ و جلّ ،میفرماید« :اگر در جهان خدایانی جنز خندای واحند
بود ،جهان تباه میشد» (صدوق1416 ،ق.)250:.
آن حضرت در بيان دیگری در «حدیث اهلي،ه» میفرماینند« :وَ اِنَّنهُ لَنو کَنانَ فِنی السَّنمَواتِ وَ
اخَرضِينَ آلِهَةٌ مَعَهُ ن سبحانه ن لَذَهَبَ کُلُّ اِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَ لَعَالَّ بَعضُهُم عَلَنی بَعنضٍ وَ لَفَسَندَ کُنلُّ وَاحِندٍ
مِنهُم عَلَی صَاحِبِهِ :اگر در آسمانها و زمين خدایانی با خدای سبحان بودند ،هنر خندایی بنا مخلنوق
خود سرگرم میشد و هر کدام میخواست بر دیگری غلبه کند و هر یک میخواست کنار دیگنری را
فاسد کند» (م،لسی1403 ،ق ،.ج .)165 :3
همانگونه که پيشتر اشاره شد ،عالّمه طباطبائی در تقریر بيان امام (ع) در حدیث فوق ،از
طریق «برهان تمانع» استدالل را بيان کردهاند و با استفاده از مقدّمات برهان نتي،ه گرفتهاند که
اگر خدای عالم متعدّد میشد ،اصالً عالمی به وجود نمیآمد (مطهّری ،بیتا ،ج .)117 :5چنانکه در
ذیل آیه نيز تصریح نمودهاند که «این روایت بيانی را که ما در ذیل آیة مزبور گذراندهایم ،تأیيد
میکند» (طباطبائی ،بیتا ،الف.)396 :14 ،
شهيد مطهّری نيز دربارة تقریر «برهان تمانع» مینویسد« :از این برهان تقریرهنایی متفناوت از
سوی متکلّمين اسالمی ارایه شده است که برخی از آنها بسيار سطحی ،عاميانه و غيربرهنانی اسنت،
امّا برخی دیگر از تقریرهای ارایه شده میتواند برهانی باشد» (مطهّری ،بی تا ،ج .)116 :5آنگاه خنود
نيز به ارائة تقریر برهانی اقدام میکند و شبهات متکلّمين را در این باب پاسخ میگوید.
وی با استناد به کلمات اميرالمؤمنين علی (ع) خطاب به فرزندش امام م،تبنی (ع) در راسنتای
تقویت نظر استادش عالّمه طباطبائی مینویسد« :به نظر منیرسند اینن بينان امنام (ع) ینک دلينل
اقناعی بوده باشد نه برهانی ،ولی حقيقت این است که این دليل برهانی اسنت ننه اقنناعی؛ زینرا آن
حضرت خطاب به فرزندش امام م،تبی (ع) میفرماید« :وَ اعْلَمْ یَا بُنَنیَّ أَنَّنهُ لَنوْ کَنانَ لِرَبِّنکَ شَنرِیکٌ
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لَأَتَتْکَ رُسُلُهُ وَ لَرَأَیْتَ آثَارَ مُلْکِهِ وَ سُلْطَانِهِ وَ لَعَرَفْتَ أَفْعَالَهُ وَ صِفَاتِهِ وَ لَکِنَّهُ لِلَهٌ وَاحِدٌ کَمَا وَصَفَ نَفْسَهُ لَا
یُضَادُّهُ فِی مُلْکِهِ أَحَدٌ :اگر برای پروردگارت شریکی میبود ،پيامبرانی از طنرف او آمنده بودنند و آثنار
ملک و تسلّط او را میدیدی و افعال و صفات او را میشناختی ،لکن او خدای یگانه است ،چننانکنه
خود خویش را به یگانگی توصيف کرده است ،مُلنک مُلنک اوسنت و معارضنی در مُلنک او نيسنت»
(نهج البالغه /ن .)31لذا می توان اذعان کرد که این دليل از نوع قياس اسنتثنایی اسنت و مالزمنهای
ميان مقدّم و تالی برقرار شده است و از نفی تالی نفی مقدّم استنتاج شده است» (مطهّری ،بیتنا ،ج
.)119 :5

3ـ عذاب دایمی کافران
متکلّمان اسالمی این بحث را ذیل مسألة عدل الهی مطرح می کنند؛ زیرا برای صفت عدل که از
صفات فعل خداوند است سه تقسيم قائل اَند :یکی عدل تکوینی؛ یعنی خدا در جهان خلقنت بنه هنر
موجودی به اندازة ظرفيّت و شایستگی او ،وجود و کمال اضافه می کند .دیگری عدل تشریعی؛ یعنی
توان و قابليّت انسان را در نظر گرفته است و به اندازة ظرفيّت وجنودیاَش احکنام را مقنرّر سناخته
است (المؤمنون )62/و سوم نيز عدل جزایی است که بحث منذکور را ذینل همنين تقسنيم اینگوننه
مطرح می کنند که خداوند در روز قيامت ميان افراد به عدل داوری می کند و پاداش و کيفر هر کس
را متناسب با اعمال او میدهد (اخنبياء.)47 /
در این،ا این سؤال رخ مینماید که پس عذاب ابدی برای گناهان محندود در اینن جهنان بنرای
کفّار چگونه با عدل جزایی الهی سازگاری دارد ،آنگاه برای پاسخ به این سؤال چننين گفتنهانند کنه:
اوّالً مقایسة م،ازاتهای دنيوی و اُخروی صحيح نيست؛ زیرا اوّلی قراردادی است و از اینن روی ،در
نظامهای مختلف برای یک جُرم مانند قتل عمد احکام مختلف از قبينل :اعندام ،حنبس ابند و  ...در
نظر گرفته می شود .ولی دومی قراردادی نيست ،بلکه نتي،ة تکوینی و قهری اعمال م،رمنان اسنت؛
یعنی بين اعمال دنيوی و کيفر اُخروی نوعی رابطة علّيّت وجود دارد که بهوسيلة وحی کشنف و بنه
مردم اعالم می شود؛ مثل کور کردن چشم که آننی اسنت ،ولنی اثنر آن دائمنی اسنت (ر.ک؛ حلّنی،
1415ق 410 :.و  .)414امّا فالسفه این بحث را در مسألة خير و شر مطرح میکنند و برای هر ینک
از نظریّة خلود و عدم خلود عذاب کافران طرفدارانی است و هر یک از طرفداران برای اثبات مندّعای
خود دليل اقامه کردهاند .ما در ادامه به این موضوع از نگاه عالّمه طباطبائی میپردازیم.
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1ـ )3دیدگاه مالّصدرا
چون فهم نظر عالّمه طباطبائی در گنرو فهنم نظنر مالّصندرا اسنت ،از اینن روی ،ابتندا دیندگاه
مالّصدرا را بيان نموده ،آنگاه نظر عالّمه را جویا می شویم .مالّصدرا در فصل ششنم اسنفار بنا عننوان
«فِی دَفعِ اَوهَامٍ وَقَعَت لِلنَّاسِ فِی مَسأَلَةِ الخَيرِ وَ الشَّرِّ :در دفع اوهامیکه برای مردم در مسألة خينر و
شر پيش میآید» ،در پن،مين اشکال خود مینویسد« :از اشکالهای قوی مربنوط بنه مباحنث اینن
فصل ،این است که چرا باید بعضی از انسانها در عذاب جهنّم مخلّد باشنند ،همانگوننه کنه آینه بنه
صراحت بر خلود آنان داللت دارد﴿ :أُوْلَئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ﴾ (البقره .)217 /اینن
در حالی است که ثابت شده خدای متعال خير محض و غنیّ بالذّات است .در واقع ،انسنان مخلّند از
دو حال خارج نيست1 :ن یا اینکه از فطرت خود خارج میشود و به یک فطرت دیگری مثل حينوان
منتقل میگردد2 .ن یا اینکه فطرت انسانی را از دست نمی دهد و با همان حال وارد آخرت می شنود.
هر کدام که باشد ،خلود صحيح نيست و نباید عذاب دائمی پيدا کند .امّا اوّلی نباید خلود پيدا کنند،
چون هر چه که دارد ،برای او کمال است؛ یعنی انسانی که از فطرت خود خنارج شند و بنه صنورت
حيوان یا کلب درآمد ،همين کلب نيز دارای کمال کلبی است ،حال که دارای کمال است ،پس چنرا
خلود در عذاب پيدا کند؛ به عبارت دیگر ،موجود صاحب کمال نباید در عذاب مخلّد باشند .امّنا اگنر
دومی باشد؛ یعنی اگر فطرت خود را از دست نداده باشد ،بلکه بر فطرت آدمی بناقی باشند ،در عنين
حال ،خالف و جرم مرتکب شود! این کارهای خالف از امور عرضی است و امنور عرضنی دوام نندارد،
بلکه زوالپذیر است .پس تا وقتی که امور عرضی دارد ،عذاب و رنج میبنرد ،امّنا وقتنی امنر عرضنی
زایل شد ،دیگر رنج نمیبرد ،بلکه راحت میشود .پس چرا باید خلود داشته باشد؟! بنابراین ،خلنود و
عذاب دائمی برای کفّار هيچ توجيه ندارد و آن همه آیات مربوط به خلود را باید به مکث طویل و ینا
گونههای دیگر ،تأویل کرد» (صدرای شيرازی1981 ،م ،.ج.)88 :7

2ـ )3دیدگاه عالّمه طباطبایی(ره)
عالّمه طباطبائی(ره) می فرماید« :قائالن به خلود می توانند با اختيار هر یک از دو شقّ مذکور در
سخن مالّصدرا به نظریّة «عدم خلود عذاب» جواب دهند؛ یعننی در هنر دو صنورت ،خلنود صنحيح
است و الزم نيست خلود در آیات را تأویل کنيم .امّا بنا بر خروج از فطرت ،خلود صحيح است ،چون
انسان اینچنينی کرامت و مقتضيّات انسانی را فراموش کرده است و واقعاً خنود را بناالتر از حينوان
نمیبيند؛ مثل کسی که با سگ یا گربه مأنوس است ،لذا در همان حال که در خنوی حينوانی لنذّت
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میبرد ،در همان حال هم احساس رنج و ناراحتی منیکنند؛ مثنل کسنی کنه معتناد اسنت .چننين
شخصی در عين لذّت بردن از فعل مورد عادت ،متألّم هم می باشد .پس در حين طبيعت ثانوی هنم
رنج میبرد و او اگر در این دنيا متوجّه نشود ،امّا در آخرت که کشفالغطاء بشود و پردهها فروریزد و
به تعبير قرآن ﴿یَوْمَ تُبْلَى السَّرَایِرُ :در آن روز که اسرار نهان (انسان) آشکار میشود﴾ (الطّارق)9 /
آن رنج را خواهد برد.
امّا اگر از فطرت خارج نشود ،باز هم خلود صحيح است ،چون عنذاب چننين شخصنی قسنری و
خالف طبع او نيست .همچنين اگرچه صحيح است که امر عرضی دوام ندارد ،امّنا دمبنهدم اینن امنر
عرضی نوبهنو می شود و ترميم می گردد و تا بینهایت ادامه دارد ،چنانکه کالم خدا بنر اینن مطلنب
داللت دارد که فرمنود ﴿ :مَّأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ کُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِیرًا :جایگاهشنان دوزخ اسنت .هنر
زمان آتش آن فرونشيند ،شعلة تازهاى بر آنان م افزایيم﴾ (اإلسراء .)97 /در آیة دیگنر آمنده اسنت:
﴿کُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَیْرَهَا لِیَذُوقُواْ الْعَذَابَ :هرگاه پوستهاى تنشنان (در آن)
بریان گردد (و بسوزد) ،پوستهاى دیگرى به جاى آن قرار م دهنيم تنا کيفنر (الهن ) را بچشنند﴾
(النّساء .)56/خالصه اینکه عذاب از قبيل قسر است ،لکن آن عذابی که دائم است ،نوع عنذاب اسنت
نه شخص عذاب و حکم دوام ،قسر نوعی و اکثری را منع نمی کند ،چنانکه مالّصدرا بنه آن تصنریح
کرده است (صدرای شيرازی1981 ،م ،.ج 89 :7و طباطبائی ،بیتا ،الف ،ج.)620 :1

3ـ )3عذاب دایمی کافران در قرآن
عالّمه طباطبائی نظر خود را دربارة عذاب دائمیکافران ذیل آیة  167سورة بقره بيان کنرده کنه
آمده است﴿ :وَقَالَ الَّذِینَ اتَّبَعُواْ لَوْ أَنَّ لَنَا کَةرَّة فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ کَمَا تَبَرَّؤُواْ مِنَّا کَذَلِکَ یُرِیهِمُ اللّـهُ
أَعْمَالَهُمْ حَسَرَات عَلَیْهِمْ وَمَا هُم بِخَارِجِینَ مِنَ النَّارِ :و (در این هنگام) پيروان م گوینند :کناش
بار دیگر به دنيا برم گشتيم تا از آنها [پيشوایان گمراه] بيزارى جویيم ،آن چنان که آنان (امنروز) از
ما بيزارى جستند! (آرى) خداوند این چنين اعمال آنها را به صنورت حسنرتزاین بنه آننان نشنان
م دهد و هرگز از آتش (دوزخ) خارج نخواهند شد﴾ (البقره.)167/
او مینویسد« :این مسأله که آیا عذاب قيامنت انقطناع منیپنذیرد و ینا خالند و جاوداننه اسنت،
مسألهای است که نظریّة علمای اهل بحث در آن مختلف است ،هم از نظر عقلی و هم از نظر نقلی و
ظواهر لفظی .امّا از نظر نقلی باید دانست که کتاب خدا در آیة فوق در رابطه بنا خلنود و جناودانگی
نصّ است که می فرماید﴿ :وَمَا هُم بِخَارِجِینَ مِنَ النَّارِ﴾ و سنّت از طریق ائمّه (ع) نيز آنقندر زیناد
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است که به اصطالح ،به حدّ استفاضه رسيده است و اگر احياناً اخباری متّضاد از حضرات معصوم (ع)
روایت شده باشد که عذاب دوزخ قطع می شود و هميشگی نيست ،بهخاطر مخالفت آن با نص صریح
قرآن طرح و رد می شود .امّا به لحا ادلّة عقلی ،به هنيچ وجنه نمنی شنود جزئيّنات احکنام شنرع و
خصوصيّات مربوط به معاد را با مقدّمات عقلی ثابت کرد ،برای اینکنه عقنل از درک جزئيّنات عناجز
است و خود میفهمد که نمی تواند ادراک داشته باشد .امّا نعمت و عذاب عقلی که بنر نفنس عنارض
می شود ،تحليل عقلی می تواند داشته باشد .همانگونه که پيشتر نيز گفته شد ،نفس بهخاطر ت،نرّد
و تخلّق آن به فضایل یا رذایل اخالقی که کسنب کنرده ،صنورتی نيکنو و ینا قبنيح در نفنس ای،ناد
می کند .آنگاه نفس سعيده از آن صورت نيکو متنعّم و نقش شقيّه از آن صورت قبيح متألّم می شود.
نيز گفتيم در صورتی که این صورتها در نفس رسوخ نکرده باشد و صُوَر ناسنازگاری بنا ذات نفنس
باشد ،بهزودی زایل می گردد ،برای اینکه عقل برای ناسازگاری دوام و اکثریّت نمیبيند و قسر ،فشار،
زور و ناسازگاری محکوم به زوال است .پس اگر ذات نفس سعيده باشد ،صورتهای رذیله دیر یا زود
از آن زایل می گردد و اگر ذات نفس شقيّه باشد ،صورتهای نيکو کنه در آن نقنش بسنته ،بنهزودی
زایل میشود و در نهایت ،نفس خودش با آن سعادت و شقاوت ذاتی خود باقی میماند کنه بایند ینا
عذاب ببيند و یا پاداش یابد .پس معلوم می شود که عذاب جاودانه و انقطاعناپنذیر اسنت و هنر چنه
هست ،از ذات نفس برمیخيزد و قاسری و خالصه کسی او را بدان مبتال نکرده است؛ مثل کسی که
به مرض کابوس دائمی مبتال شده است و دائماً صورتهای وحشتآور و زشت از قوّة خياليّهاش سنر
میزند .چنين کسی همواره در عذاب است با اینکه خود او این صورت را درست میکنند و نفنس او
به قسر قاسر و به فشاری از خارج این صورتها را درست نمی کند .پس خودش میسازد و از همنان
رنج میبرد .مگر عذاب چيزی غير از آن است؟! به عبارت دیگر ،منظور عالّمه این اسنت کنه آنهنایی
که خدایان دروغين را پرستش میکنند ،در قيامنت حسنرت کارهنای زشنت خنود را منیخورنند و
خواهان بازگشت به این دنيا هستند و عذابی که می شوند ،خالند اسنت و دیگنر بازگشنتی برایشنان
نيست؛ زیرا نفوس شقيّه در سرای آخرت از صُوَر ناراحتکنندهای که معلول خود آنهاسنت ،مصنداق
عذاب هستند و مطابق با دليل عقلی خود معتقدند که چنين نفوسی که شقاوت الزمة ذات آنهاست،
دارای عذاب خالد و غيرمنقطع هستند» (طباطبائی ،بی تا ،الف ،ج.)622 :1
عالّمه طباطبائی در ذیل آیة  107سورة هود نيز همنين برداشنت را دارد ،لکنن در اینن آینه بنا
استناد به سخنان اهل لغت ،خلود را به معنای مدّت زمان طوالنی میداند؛ یعنی زیاد ماندن چينزی
بدون آنکه در معرض فساد قرار گيرد ،مگر جایی که با قيد «ابد» و یا چيز دیگری همنراه باشند کنه
در این صورت ،به معنای جاودانگی است .در این آیه نيز اتّفاقاً آن قيد وجود دارد و آن جملنة ﴿مَـا
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دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَاألَرْضُ﴾ است که در واقع ،یک نوع تقيّد است که تأکيند خلنود را منیرسناند و
معنای آن اینکه ایشان در آن جاویدند تا زمانی که آسمانها و زمين وجود دارد .اگرچه به نصّ بعضی
از آیات قرآن مانند آیة 3سورة احقاف104 ،سورة انبياء 67 ،سورة زمنر و  6سنورة واقعنه آسنمانها و
زمين دائمی نيستند .پس خلود معنا ندارد ،ولی با استفاده از بعضی دیگر از آیات نظير آنچنه کنه در
آیة  48سورة ابراهيم ،آیة  74سورة زمر و آیة  21سورة رعد آمده ،میتنوان اذعنان نمنود کنه بنرای
آخرت آسمان و زمينی غير از آسمان و زمين دنيایی است و آیة مذکور که خلنود را مفيند بنه بقناء
آسمان و زمين کرده ،مربوط به آسمان و زمين دنيایی نيست ،بلکه قيامت است ،لذا برداشنت خلنود
در آیة مذکور به قوّت خود باقی است (طباطبائی ،بی تا ،الف ،ج 30 :11ن .)30عالّمه در آیات دیگری
مانند آیة  68سورة توبه ،آیة  23سورة جن و آیة  6سورة بيّنه این بحث را دنبال کرده است.

4ـ رجعت
رجعت به معنای بازگشت گروهی از انسانها پس از منرگ و پنيش از رسنتاخيز منی باشند کنه
همزمان با نهضت جهانی مهدی موعنود(عنج) صنورت منیگينرد (ر.ک؛ مفيند1413 ،ق ،.ج 32 :7و
م،لسی1403 ،ق ،.ج .)138 :53این حقيقت نه با عقل منافات دارد و نه بنا منطنق وحنی؛ زینرا بنر
اساس منطق وحی و قرآن نمونه هایی از رجعت در امّتهای پيشين رخ داده است (ر.ک؛ البقره،55 /
 56و 259؛ آل عمران 49 /و الکهف .)47/با این بيان ،نه تنها قنرآن کنریم بنر امکنان رجعنت صنحّه
میگذارد ،بلکه وقوع و تحقّق بازگشت جمعی از آنها را نيز تأیيد می کند .گروهی از علمای شيعه نيز
با توجّه به احادیث وارده در این باب ،تالش زیادی کردهاند تنا بنرای اینن مسنأله مسنتندات قرآننی
بيابند .بدینسان حدود 60آیه از قرآن را بر رجعت تأویل کرده اند که مهم ترین و روشنترین آن آینة
 82و  83سورة نمل میباشد که شرح آن بيان خواهد شد.

1ـ )4رجعت از دیدگاه متکلّمان شیعه
از نظر دانشمندان اماميّه ،وقوع چنين رویدادی قطعی است .عالّمه م،لسی از پن،اه عالم شيعی
نام برده که رجعنت را پذیرفتنه انند و رواینات آن را در کُتُنب خنویش بازگفتنه انند (ر.ک؛ م،لسنی،
1403ق ،.ج 122 :53ن .)124با این همه ،اعتقاد به رجعت از ارکان اعتقادی تشنيّع نيسنت .از اینن
روی ،گروهی از شيعيان چون نتوانسته اند تفسيری درست از آن به دست دهند ،بر آن رفته انند کنه
رجعت عبارت است از بازگشتن قدرت و حکومت به دست نيکنان اسنت (ر.ک؛ طبرسنی1406 ،ق،.
ج .)252 :5به رغم اختالف نظرهایی که در این باب وجود دارد ،رجعت از دیدگاه اماميّه امری اسنت
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طبيعی و کامالً قهری و منطبق با عقل و برهان .مراجعه به روایات تاریخی نيز آشنکار منیکنند کنه
نخستين متکلّمان شيعه در خالل بحثهای خود با اهل سنّت از مسألة رجعنت بهنره گرفتنه انند .از
جملة این روایات می باید به گفتگوی سيّد حميری با سوّار بن عبداهلل عنبری ،قاضی بصره ،و منؤمن
طاق با ابوحنيفه در کوفه اشاره کرد .برای آشنایی بيشتر از آراء مختلف شيعه در باب رجعنت کنافی
است به برخی استداللهای کالمی و فلسفی و قرآنی آنها در این باب رجوع شود (ر.ک؛ مفيد ،بیتنا،
ج28 :9؛ همان1414 ،ق 115 :.و طبرسی1404 ،ق.)207 :.

2ـ )4نظریّة عالّمه طباطبایی دربارة رجعت
عالّمه طباطبائی ذیل آیات 210ن  208سورة بقره به رجعت و اعتقاد شيعه بدان پرداخته اسنت
و در مقام ابطال نظریّة مخالفان رجعت از راه دليل عقلی و فلسفی چننين منینویسند« :منا نينز بنر
اساس یک اصل فلسفی قبول داریم چيزی که از قوّه به فعليّت درآمنده ،دیگنر محنال اسنت بنالقوّه
شود ،لکن قبول نداریم که مسألة رجعت از این سنخ باشد؛ زیرا آنچه منکرین رجعت فرض کرده اند،
مربوط به کسی است که عمر طبيعی خود را کرده است و به مرگ طبيعی از دنينا رفتنه باشند کنه
برگشتن چنين کسی به دنيا مستلزم آن امر محال است که در فلسفه ثابت شد ،امّا منرگ اخترامنی
که عاملی غيرطبيعی از قبيل قتل و یا مرض باعث آن میشود ،برگشتن انسان بعد از چننين مرگنی
به دنيا (رجعت) مستلزم هيچ محذور و اشکالی نيست ،چون ممکن است انسان بعد از آنکه به منرگ
غيرطبيعی از دنيا رفته ،در زمانی دیگر مستعد کمالی شنود کنه در زمنانی غينر از زمنان زنندگيش
موجود و فراهم باشد و بعد از مرگ دوباره زنده شود تا آن کمال را به دسنت آورد ینا ممکنن اسنت
اصل استعداد او مشروط باشد به اینکه مقداری در برزخ زندگی کرده باشد و آنگاه به دنيا برگردد تنا
آن کمال را به دست آورد که در هر یک از این دو فرض ،مسألة رجعت جایز است و مستلزم محذور
محال نيست» (طباطبائی ،بی تا ،الف ،ج .)160 :2وی در جای دیگر و ذیل آیة  73سورة بقره دربنارة
امکان عقلی وقوع مع،زه ،بهویژه زنده کردن مردگان و مع،زة مسخ ،بر اساس همنان اصنل فلسنفی
اشکال محال بودن خروج از فعل به قوّه را به طور کامل مطرح کرده است و این پاسنخ را گفتنه کنه
«زنده شدن مردگان» و «مسخ» از مصادیق این امر محال نيستند .آنگاه تحليل عقلی و فلسفی برای
این ادّعا ارایه می کند که به خاطر رعایت اختصار از بيان آن صرف نظر می کننيم (ر.ک؛ همنان ،ج:1
 310به بعد).

جستاری در آراء کالمی عالّمه طباطبایی(ره)درتفسیر المیزان /محمّد شعبانپور

105

3ـ )4رجعت در قرآن
حکيم متألّه در تفسير الميزان مینویسد« :تعدادی از آیات قرآنی در باب رجعت وارد شنده کنه
داللت آن تامّ و قابل اعتماد است؛ مانند آیة  83سورة نمل که میفرماید﴿ :وَ یَوْمَ نَحْشُرُ مِـنْ کُـلِّ
أمَّ ٍ فَوْجاً مِمَّنْ یُکَذِّبُ بِآیاتِنا فَهُمْ یُوزَعُون :به خاطر بياور روزی را که هر امّت دسته ای از آنها را
که آیههای ما را دروغ شمردهاند ،محشور کنيم و ردیف شوند﴾ .وی بر اساس آیة فنوق منینویسند:
«از ظاهر آیه برمی آید که حشر در آن ،حشر در غينر روز قيامنت اسنت؛ زینرا حشنر در روز قيامنت
اختصاص به یک فوج از هر امّت ندارد ،بلکه تمام امّتها در آن روز محشنور منی شنوند» (همنان ،ج
 .)569 :15قرآن دربارة حشر قيامت می فرماید ﴿ :ذَلِکَ یَوْمٌ مَّجْمُو ٌ لَّهُ النَّاسُ :آن روز روزی است

که همة مردم گرد آورده می شوند﴾ (هود .)103/سيوطی این روز را به روز قيامت تفسير کرده است
(ر.ک؛ سيوطی1421 ،ق ،.ج.)349 :3
در آیة دیگر چنين آمده است﴿ :وَ یَوْمَ نُسَیِّرُ الْجِبالَ وَ تَرَى الْأَرْضَ بارِزَة وَ حَشَـرْناهُمْ فَلَـمْ
نُغادِرْ مِنْهُمْ أَحَداً( :و یاد کن روزی را که کوهها را به حرکت درمیآوریم و زمين را آشکارا میبيننی

و آنان را گرد میآوریم و هيچ یک را فرونمیگذاریم﴾ (الکهف .)47/وانگهی این آیه ( )83پس از آیة

﴿دَابَّ الْأَرْضِ﴾ که از نشانه های قيامت است و پيش از اشاره به نفخ صُور جای گرفته ،لذا نمیتنوان
پذیرفت که قرآن پيش از پرداختن به اصل قيامت دربارة حوادث آن سخن بگوید .البتّه سيوطی هم
از ابن أبیشيبه و او از حذیفه نقل می کند که «خروج دابّه» از حوادث پيش از قيامنت اسنت (ر.ک؛
همان ،ج.)177 :5
نتي،های که از آن به دست منی آیند ،اینن اسنت کنه بنرانگيختن گنروه خاصّنی از انسنانهنای
تکذیبکنندة آیات الهی که از آیة مذکور استفاده میشود ،حاثهای است که پيش از برپنایی قيامنت
روی خواهد داد؛ زیرا حشر انسانها در روز رستاخيز ،شامل همة افنراد بشنر منی گنردد و بنه گنروه
خاصّی محدود نمیشود و این همان «رجعت» است.

4ـ )4نظر فخر رازی
وی در ردّ نظر شيعه مینویسد که آیة مذکور هيچ ربطی به رجعت ندارد و قبول دارد که مراد از
این حشر آن حشر کلّی قيامت نيست .امّا می گوید« :این حشر بعد از قيامت اسنت و حشنری اسنت
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که بعد از آن حشر کلّی است و مخصوص کافران است و بنه آن حشنر عنذاب گوینند ،ننه بازگشنت
مردگان به این دنيا» (فخر رازی1411 ،ق ،.ج.)218 :24

5ـ )4جواب عالّمه
نظر فخر رازی صحيح نيست ،برای اینکه اگر مراد ،حشر برای عذاب بود ،الزم بود غاینت (بنرای
عذاب) را ذکر کند تا مبهم نباشد ،همچنانکه در جاهای دیگر قرآن نظير آیة 19و 20سورة سن،ده
غایت ذکر شده است ﴿وَ یَوْمَ یُحْشَرُ أَعْداءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ یُوزَعُون :روزی که دشمنان خدا به

سوی آتش محشور و در آن،ا حبس می شوند .﴾...عبارت «لِلَی النَّارِ» قيدی است که غاینت حشنر را
برای عذاب نشان میدهد.
افزون بر این ،این آیه و دو آیة پسين ،بعد از داستان بيرون شدن دابّه از زمين واقع شدهانند کنه
خود یکی از عالیمی است که قبل از قيامت واقع می شود؛ قيامتی که در چنند آینه بعند دربنارة آن

می فرماید﴿ :وَنُفِخَ فِی الصُّورِ﴾ و تا چند آیه بعد ،اوصاف وقایع آن روز را بيان میکند و معنا نندارد
که قبل از شروع به اصل قيامت و وقایع آن ،یکی از وقایع آن را جلوتر ذکر کند ،چون ترتيب وقوعی
اقتضا میکند که اگر حشر فوج از هر امّتی هم جزو وقایع قيامت باشد ،آن را بعد از نفنخ صنور ذکنر
میفرماید ،در حالی که چنين نکرد و این نشان می دهد که اینن حشنر جنزء وقنایع قيامنت نيسنت
(ر.ک؛ طباطبائی ،بیتا ،الف ،ج.)570 :15

6ـ )4نظر آلوسی
وی برای تقویت نظر فخر رازی و اثبات اینکه مراد از حشر ،همان حشر عذاب است ،نه رجعت و
یا چيز دیگر ،در مورد عدم رعایت ترتيب وقوعی آیه ،اینگونه تحليل میکند« :حشر بعد از نفخ صنور
و حشر هر فوجی از امّت آن قدر مهم هستند که جا دارد هر یک جداگانه مورد توجّنه قنرار گيرنند.
پس خدا دفع توهّم کرده است و برای اینکه یکیانگاری قيامت و حشنر عنذاب پنيش نيایند ،حشنر
عذاب را جلوتر آورده است و ترتيب وقوعی را رعایت نکنرده اسنت» (ر.ک؛ آلوسنی1408 ،ق ،.ج:20
 .)26آلوسی با این بيان در صدد است تا بفهماند که عدم رعایت ترتيب وقوعی حکمتی داشته اسنت
و آن حکمت ،دفع توهّم مخاطب بوده است.
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7ـ )4جواب عالّمه
عالّمه در ردّ نظر آلوسی مینویسد« :این وجه ساختگی به هيچ وجه قانعکننده نيست؛ زیرا اگنر
مقصود از آیه همين میبود ،جا داشت به جای دفع تنوهّم مزبنور کنه ایشنان تنوهّم کنرده ،تنوهّمی
مهم تر از آن را دفع میکرد و آن اینکه کسی توهّم کند کنه حشنر فنوجی از هنر امّنت در غينر روز
قيامت (رجعت) است و برای دفع این توهّم ،اوّل مسألة نفخ صُور را بياورد ،بعد حشر فوج از هر امّت
را ،تا کسی خيال رجعت نکند ،آنگاه بعد از آن جملهای بياور تنا تنوهّم ننامبرده را دفنع کنند .پنس
معلوم شد که آیة شریفه رجعت را اثبات میکند ،اگرچه در این افاده صریح نيسنت ،بنهطنوری کنه
قابل تأویل نباشد» (طباطبائی ،بیتا ،الف ،ج.)570 :15
عالّمه در ادامة بحث می فرماید« :عالوه بر این ،آیات دیگری در قرآن هست که داللت اجمالی بر
وقوع رجعت دارد؛ مانند آیة ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَََّ َ وَ لَمَّا یَأْتِکُمْ مَثَلُ الَّـذینَ خَلَـوْا مِـنْ
قَبْلِکُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْساءُ وَ الضَّرَّاءُ :آیا شما پنداشتهاید قبل از آنکه آنچه در امّتهای گذشنته واقنع

شده ،در شما واقع شود ،داخل بهشت میشوید﴾ (البقره .)214/امثال این آیه منیفهمانند آنچنه در
امّتهای گذشته رخ داده ،در این امّت نيز رخ خواهد داد و یکی از آن وقایع ،مسنألة رجعنت و زننده
شدن مردگانی است که در زمان ابراهيم ،موسی ،عيسی ،عزیر ،ارميا و غير ایشان اتّفاق افتناده ،بایند
در این امّت نيز اتّفاق بيفتد» (همان ،ج .)161 :2همچنانکه رسول خدا(ص) هم کالمی دارند که به
اجمال میفهماند آنچه در امّتهای سابق اتّفاق افتاده ،در این امّنت نينز اتّفناق خواهند افتناد (ر.ک؛
م،لسی1403 ،ق ،.ج.)127 :53

8ـ )4رجعت در روایات
عالّمه در بحث روایی مربوط به رجعت مینویسد« :روایاتی که رجعت را اثبات می کنند ،هرچنند
آحاد آن با یکدیگر اختالف دارند ،امّا با همة کثرت خود (که بنيش از  500حندیث اسنت) ،در ینک
جهت اتّحاد دارند و آن اثبات اصل رجعت است .به عبارت دیگر ،روایات ائمّة اهل بيت (ع) نسبت به
اصل رجعت ،متواتر (معنوی) است ،به حدّی که مخالفان مسألة رجعت ،گرچه در تنکتنک رواینات
مناقشه کرده اند و آنها را ضعيف شمردهاند ،ولی از همان اوّل این مسنأله را از مسنلّمات و مختصّنات
شيعه دانستهاند و تواتر با مناقشه و خدشه در تکتک احادیث باطل نمیشنود» (طباطبنائی ،بنیتنا،
الف ،ج.)161 :2
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5ـ شفاعت
علمای اسالم اتّفاق نظر دارند که شفاعت از اصول مسلّم اسنالم اسنت ،لکنن در مفنادّ و معننای
شفاعت و اینکه از نظر عقلی و نقلی چگونه توجيه شود ،مورد اختالف است .اکثریّت علمنای اسنالم،
جز دو فرقة معتزله و خوارج به پيروی از ظاهر آیات و احادیث ،شفاعت را چنين تفسنير منی کننند:
«در پرتو شفاعت پيامبر(ص) و به پاس احترام و مقام و منزلتی که شفيعان واقعنی در درگناه الهنی
دارند ،گروهی از گنهکاران (با شرایطی که در منابع دینی مشخّص است )،از عذاب ن،ات پيدا کرده،
خداوند از تقصير آنان درمیگذرد .به خالف آن دو گروه که شفاعت را سبب افزایش درجه و پناداش
نيکوکاران می دانند ،نه ن،ات گنهکاران ،چون بر حسب عقيدة آنان مرتکبان گنناه کبينره مخلّند در
دوزخ هستند و قابل بخشودن و توبه نيستند» (سبحانی ،1375 ،ج.)12 :8

1ـ )5نظریّة عالّمه طباطبایی(ره)
دیدگاه کالمی عالّمه را با تحليل عقلی و فلسفی که از مسألة شفاعت ارایه منی کنند ،بنه خنوبی
می توان دریافت؛ زیرا ایشان ابتدا اصل مسألة شفاعت و محلّ نزاع را به خوبی تقریر و تبيين می کند
و آنگاه به تحليل فلسفی آن می پردازد .وی در تبيين مسألة شنفاعت منی فرمایند« :شنفاعت از نظنر
قرآن تا حدّی ن نه به طور مطلق و بیقيد و شرط ن ثابت است و نمیتوان آن را به کلّی انکار نمود و
کتاب و سنّت هم بيش از این مقدار اجمالی را اثبات نمی کند .افزون بر اینن ،دقّنت در خنود کلمنة
«شفاعت» این معنای مفيد را حکم میکند؛ زیرا شفاعت یعنی کسی واسطه در سببيّت و تأثير شود
و معنا ندارد که چيزی علیاالطالق و بدون قيند و شنرطی بخواهند سنببيّت و تنأثير داشنته باشند.
این،است که امر بر منکران شفاعت مشتبه شده است و خيال کرده اند که قائالن بنه شنفاعت هنيچ
قيد و شرطی برای آن قائل نيستند .لذا با ارائة اشکاالت خود خواستهاند یک حقيقت قرآنی را بدون
توجّه و دقّت الزم باطل جلوه دهند» (طباطبائی ،بیتنا ،النف ،ج .)245 :1عالّمنه بعند از اینن بينان،
حدود هفت اشکال از منکران را مطرح کرده ،آنگاه به یکایک آنها پاسخ مستدل داده است.

1ـ )5اشکال به شفاعت
برای رعایت اختصار تنها به یک نمونه اشاره می کنيم و آن اینکه گفته اند :شفاعت از م،رم باعث
رفع عقاب میشود .اگر این رفع عقاب عدل است ،پس عقاب باید ظلم باشد و اگر عقاب ظلنم باشند،
دیگر طلب عذاب که برخی از انبياء برای امّت خود میکردند ،ظلم است؛ بنه عبنارت دیگنر ،مرتفنع

جستاری در آراء کالمی عالّمه طباطبایی(ره)درتفسیر المیزان /محمّد شعبانپور

109

شدن عقاب یا عدل است یا ظلم .اگر عدل باشد ،پس اصل جعنل عقناب از جاننب خندای متعنال ن
معاذاهلل ن ظلم است ،در حالی که ﴿ وَلَا یَظْلِمُ رَبُّـکَ أَحَـدًا ً:خداونند بنه کسنی ظلنم نمنیکنند﴾
(الکهف .)49/امّا اگر رفع عقاب ظلم است ،پس وجود عقاب عدل است و اگر وجنود آن عندل باشند،
شفاعت شفاعتکنندگان چه معنا دارد؟!

2ـ )5جواب عالّمه
حکيم متألّه در پاسخ می فرماید« :اوّالً معنای رفع عقاب نقض حکنم اوّل نيسنت کنه بنه عننوان
عقوبت مطرح است ،بلکه م،رم را از مصداق عقوبت خارج نموده است و داخنل در رحمنت خداونند
می کند و اساساً حکمی نقض نشده است .ثانياً رفنع عقناب «عندل» اسنت ینا «ظلنم» .اینن قضنيّة
منفصله ،نقيض هم نيستند تا مانعةال،مع و یا مانعةالخلو به حساب آیند ،چون مينان عندل و ظلنم،
عدم و ملکه است و یا تضاد که رفع هر دو ممکن است .بنابراین ،رفع عقاب ممکن است تفضّل باشد
و هيچ یک از دو عنوان ظلم و عدل بر آن صدق نکند ،در نتي،ه ،عقاب عدل و رفع عقاب فضل است
که باالتر از عدل می باشد و دیگر عنوان ظلم بر آن صدق نمی کنند» (طباطبنائی ،بنی تنا ،النف ،ج:1
.)245
عالّمه بعد از تبيين اصل شفاعت و پاسخ به شبهات آن ،آیة  48سورة بقره را میآورد کنه آمنده
است﴿ :وَ اتَّقُوا یَوْماً ال تَجْزی نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَیْئاً وَ ال یُقْبَلُ مِنْها شَِاعَ ٌ وَ ال یُؤْخَذُ مِنْها عَدْلٌ
وَ الَ هُمْ یُنْصَرُون :و از آن روزی که کس به کار کس نيایند و از او شنفاعت نرذیرنند و از او عوضنی
نگيرند و کسانی یاری نشوند بترسيد﴾.
او آنگاه به تحليل عقلی پرداخته است و مینویسد« :شفاعت مربنوط بنه جزئيّنات معناد اسنت و
جزئيّات معاد چيزی نيست که دست براهين عقلی بدان برسد و بتوانند ماننند کتناب و سننّت آن را
اثبات نماید .علّت آن هم بنا به گفتة بوعلی سينا این است که آن مقدّمات کنه بایند بنراهين عقلنی
بچيند و بعد از یکایک آن جزئيّات را نتي،ه بگيرد ،در دسترس عقل آدمی نيست .لکن مطلبنی کنه
در دسترس برهانهای عقلی است و با آن می توان شفاعت را اثبات کرد ،اینکه برهان عقلنی مراتنب
کمال وجودی را مختلف می دانند ،بعضی را ناقص ،بعضی را کامل ،بعضی را شدید ،بعضی را ضنعيف
که در اصطالح علمی این شدّت و ضعف را تشکيک میگویند؛ مانند نور کنه قابنل تشنکيک از ینک
شمع گرفته ،به باال میرود .نفوس بشری هم در قرب به خدا که مبدأ هر کمال و منتهای آن است و
دوری از او مختلف است؛ بعضی از نفوس در سير تکناملی خنود بنه سنوی آن مبندائی کنه از آن،نا
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آمدهاند ،بسيار پيش میروند و بعضی دیگر کمتر و کمتر .این وضع علل فاعلی است که بعضی فنوق
بعضی دیگرند و هر علّت فاعلی ،واسطة گرفتن فيض از مافوق خود و دادنش به مادون خویش اسنت
که در اصطالح فلسفی از آن (مابه) تعبير میکنند .پس بعضی از نفوس کنه همنان نفنوس کاملنه از
قبيل انبياء (ع) که همة درجات کمال را پيموده اند و به همة فعليّات ممکنه رسيده ،واسطه می شود
ميان مبداء فيض و آن علّتهای مادون تا آنان نيز هيأتهای شقيّه و زشتی که بنرخالف ذات خنود
در نفوس ضعيف خویش پيدا شده ،زاینل سنازند و اینن همنان شنفاعت اسنت .البتّنه شنفاعتی کنه
مخصوص گنهکاران است» (طباطبائی ،بیتا ،الف ،ج.)279 :1

نتیجهگیری
متکلّم و حکيم نامدار و مفسّر گرانسگ ،عالّمه طباطبائی(ره) ،شخصيّتی است که جهنان اسنالم
مرهون تحقيق های تفسيری ،کالمی ،فلسفی و عرفانی ایشان می باشد .این مقاله نيز تالش نمنود تنا
گوشهای از تالش علمی ایشان را در دو حوزة کالم و تفسير به عنوان سند عقایند اسنالمی و شنيعه
معرّفی نماید .از این رو ،برخی از نظرهای ایشان در حوزههایی چون خاستگاه دینن و فطنری بنودن
آن ،توحيد در ربوبيّت ،عذاب جاودانگی کفّار ،مسألة رجعت و بحث شفاعت از البهالی کُتُب کالمی و
تفسيری استخراج و با آیات قرآن تطبيق داده شد که البتّه برای بخشی از دیدگاههای عالّمه ،آن هم
در حدّ یک مقاله م،ال طرح کردن آن فراهم آمد وگرنه دیدگاه های ایشان در این حنوزه هنا بسنيار
فراتر از این میباشد که فرصت بيان تمام آنها نيست ،امّا میتوان به عنوان بعضی از آنها اشناره کنرد
تا در م،ال دیگری و یا به وسيلة دیگر محقّقان مورد پژوهش قرار گيرد و آن موضوعها عبارتند از:
1ن ذیل آیة  26سورة آلعمران و آیة  54سورة اعراف بنه موضنوع ادراک اعتبناری و ارتبناط آن بنا
خداوند.
2ن ذیل آیة  57سورة انعام به مسألة حُسن و قبح و چگونگی پيدایش آنها.
3ن ذیل آیة  3سورة بقره به بحث ت،رّد مطلق سُوَر علميّه و مباحث مربوط به علم به غيب پرداختنه
است .همچنين برخی دیگر از مسائل کالمی ،از قبيل قضا و قدر ،علم تفصيلی خداوند به اشنياء،
توحيد صفاتی ،فاعل بال،بر یا فاعل بالقصد و  ...را در قسمتهای مختلف تفسير الميزان مطنرح
کرده است و ارتباط آن با مباحث تفسيری را بيان می کند که در واقع ،ینک ننوع ابتکنار علمنی
عالّمه در حوزة تفسير ،کالم و فلسفه میباشد.
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