
 

 زانیالم ریدرتفس)ره(طباطبایی عالّمه  میکال ءآرا جستاری در

 پور شعبان محمّد
 ئی، تهرانطباطبا مهعالّ دانشگاه اریاستاد

 (26/01/1392؛ تاریخ پذیرش: 29/12/1391)تاریخ دریافت: 

 دهیچک

 ونند يپ علنم  دو نین ا انيم که بود نیا کالم و ريتفس ةحوز در های عالمّه طباطبائی )ره(ابتکار از
 تنا  نمود صرف راه نیا در را شیخو میعل کوشش و تالش تمام و است نموده ،ادیا یفلسف و یمنطق
 و دگاهین د چنه  یفلسنف  اصنول  و  میکال لئمسا با برخورد در نید یقطع متن و قرآن که کند نييتب
 و باشند  پاسنخگو  را خواسنته  نیا توانسته که یريتفس تنها ،رمنظو نيهم به. دده می ارایه را  میايپ

 روش بنه  تنا  اسنت  صندد  در مقالنه  نیا. است بوده الميزان ريدهد، تفس انعکاس را نظر مورد مطلب
 ، عنذاب یربنوب  ديتوح ،نید خاستگاه همچون عالّمه یفلسف و  میکال ءآرا از ی، برخییمحتوا ليتحل
 پنژوهش  مورد نظر مورد اتیآ از استفاده به توجّه با و قرآن منظر زا را شفاعت و ، رجعتکفّار  یمئدا
 .دهد قرار

، یربنوب  دين ن، توحین د بنودن  یزان، فطنر يالم ري، تفس)ره(یطباطبائ عالّمه، قرآن :یکلیدواژگان 

 .، رجعت، شفاعتکفّار  یمئدا عذاب

                                                           
 E-mail: mohammadshabanpour@gmail. com 
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 مقدّمه

 میعل مباحث در و بود قيمع شةیاند یدارا و تفکّرم یمرد طباطبائی نيحسمحمّد  ديّس عالّمه

 جندا  برهنان  از یخنوب ه بن  را شنعر  و مغالطه، جندال، خطابنه   مواضع و شد مین خارج برهان ةریدا از 

 ،کنرد  مین خلط هم به را یذوق و ی، عرفانی، شهودی، کالمیفلسف مختلف لئمسا گاه چيه و کرد می

 روش از برگرفتنه  کنه  یو یريتفسن  روش و سنبک  .نمنود  منی  ريتفسن  خود یجا در را یک هر بلکه

 گرچنه  راین ز ؛سنت ين یمسنتثن  قاعنده  نین ا از زين بود ،یقاض یآقا یعل رزايم حاج مرحوم ،استادش

 گرید اتمختصّ از اامّ ،است اتیآ به اتیآ ريتفس زانيالم فیشر ريتفس در یو روش که است معروف

، یین روا یهنا  بحنث  همچنون  ،اسنت  یقرآن یها انيب بر مختلف، عالوه یها بحث در ورود ريتفس نیا

 یها یگژیو ريتفس نیا البتّه. است شده بحث جداگانه کی هر که میکال و یفلسف ،یخی، تاریاجتماع

، طهراننی برای آگاهی بيشنتر در اینن بناب، ر.ک؛    ) ميستين آنها انيب صدد در ما که دارد زين یگرید

 قالنب  در کنه  اسنت  فرد به منحصر عالّمه نظرات  میاسال انمتکلّم و فالسفه نيب در .(65 :ق.1417

 گذشنته  ةفالسنف  یفلسنف  راثين م از اسنتفاده  بنا  یو. اسنت  شده ارایه شانیا یابتکار و خاصّ اصول

 کنالم  و فلسنفه  در یاختصاصن  اصنل  نیچنند  شیخنو  یفکنر  نبوغ و. ..و نايس ، ابنمالّصدرا همچون

، یربنوب  دين ن، توحید بودن یفطر همچون اصول نیا از یبرخ رو شيپ نوشتار. اند داده ارایه  میاسال

 را اصول نیا تا دکن می تالش .دده می قرار ینيبازب مورد مقاله کی حدّ در را. ..و کافران  یمائد عذاب

 بنا  را اتین آ ارتبناط  و ونند يپ ،نمنوده  قيتطب زانيالم ريتفس در قرآن اتیآ با عالّمه دگاهید قلمرو در

 یمنطقن  ونند يپ ،ناد یا و اصول نیا نييتب همقال نیا یاصل هدف لذا. دینما مشخّص  میکال یها بحث

 ابتکنار : کنه  سؤال نیا به پاسخ و است )ره(طباطبائی عالّمه میکال و یفلسف ،یقرآن دگاهید دو انيم

 است؟ بوده چه «کالم و ريتفس» ةحوز در عالّمه

 نید خاستگاهـ 1

 اتيّن اله و نین د ةفلسنف  مباحنث  از گنر ید یاريبس همچون نید اءمنش و خاستگاه مورد در بحث

 یدانشنمندان، عنار   از یاريبسن  ةديعق به. است دیجد ةدور انسان یها پرسش و ها کيتشک از دیجد

 یهنا  واقعيّنت  از یکن ی نین د به مردم  یمئدا عالقه و ندهیآ در نه و گذشته در نه نید از جهان نبودن

 فراخواننده  ینندار ید راز در تأمّنل  بنه  را یاريبس انتفکّرم قت،يحق نیا. است یبشر ةجامع ملموس

 و خنود  ظننّ  پرسش، از نیا به پاسخ یبرا یکس هر و است آورده دیپد گوناگون ییها هدگاید و است

  و هکنرد  معرّفنی  ینن ید منان یا اءمنشن  عنوان به را یامر خود، یصتخصّ و یمطالعات ةحوز به توجّه با

نگنرش،   نین ا شناخص  یهنا  هنمونن  از. ه اسنت دانست ینید یباورها و انیاد ةهم خاستگاه را آن تنها



 93 پور بانمحمّد شع /زانیالم ریدرتفس)ره(ییطباطبا مهعالّ یکالم ءآرا در یجستار

 یواقع علل از یناآگاه یعيطب حوادث از ترس همچون ،ی، عواملیالهاد کردیرو با که هستند یگروه

 بنر  زين ن گنر ید یجمعن  و انند  تهدانسن  رمؤثّ نید شیگرا و شیدايپ در را. ..و یروان یها ه، عقدها هدیپد

 در ییجستارها) اند هادهن انگشت یاجتماع انس،ام حفظ به لیتما همچون ،آن یاجتماع یکارکردها
 ابن  کنه  یشنمندان یاند سنتند ين کم ،گرید یسو از .(24 :1389یوسفيان،  و 185: 1381، دیجد کالم

 .ورزند می ديتأک نید یاله اءمنش بر فطرت و عقل چون یعوامل بر هيتک

 نید خاستگاه ةدربار عالّمه ةنظریّ (1ـ2

 و دکنن  منی  دين کأت نین د بودن یفطر بر( ع) نيمعصوم اتیروا و قرآن از استعانت با همتألّ ميحک

 یسنبب  خنود  سنعادت  و اسنت  خنواه  سنعادت  یفطنر  طنور ه بن  انسنان »: سدینو می آن ليتحل ةدربار

 ارتبناط  یو بنه  را یزندگ تا نشود منهدم هرگز که طلبد می یگاه هيتک و نباشد مغلوب که خواهد می

 تنهنا  راین ز ؛اسنت  نيهمن  انسنان  یراب زين نید ةخواست و کند دايپ یواقع یدرون آرامش کی و دهد

 .(11 :تا طباطبائی، بی) «دشو مین مغلوب هرگز خود ةاراد در که است خداوند

 قرآن در نید بودن یفطر (1ـ2

 فَـأَقِمْ ﴿ :انند  کنرده  اشناره  نین د بودن یفطر به روم ةسور 30 ةیآ لیذ زانيالم ريتفس در عالّمه

 الْقَیِّمُ الدِّینُ ذَلِکَ اللَّهِ لِخَلْقِ تَبْدِیلَ لَا عَلَیْهَا النَّاسَ فَطَرَ الَّتِی هِاللَّ فيطْةرَةَ  حَنِیفًا لِلدِّینِ وَجْهَکَ

 است فطرت  این! کن پروردگار خالص آیين متوجّه را خود روى پس :یَعْلَمُونَ لَا النَّاسِ أَکْثَرَ وَلَکِنَّ

 ،اسنتوار  آیين است این .نيست اله  آفرینش در دگرگون  است. آفریده آن بر را ها انسان خداوند که

 ﴾!دانند نم  مردم اکثر ول 

 نکنه یا آن حاصنل  کنه  ندکن می استدالل نید بودن یفطر به هیآ متن از یطوالن نسبتاً بحث در

 سنعادتش  بنه  را او کنه  کند یرويپ ینيقوان از دیبا ،برسد کمال و سعادت به بتواند نکهیا یبرا انسان

 دو نيبن  اسنت  یعبنور  راه ،اسنت  یاعتبنار  و یعمل ییایقضا که راتمقرّ و نيقوان نیا و کند کینزد

 دهین آفر او یبنرا  خندا  که یجهاز نیا بردن کار هب با انسان بنابراین،. است او مصالح تابع و او منزلگاه

 عقنل  حکنم  بنه  پنس  .دکن می یط را خدا به قرب راه و است دهيرس خود کمال و رشد حدّ به ،است

 و هنا  اجين احت از ن  رسناند  منی  سنعادت  بنه  را انسنان  کنه  اسنت  ینيقوان از یا هم،موع که ن  نید دیبا

 کنه  اسنت  ییمعننا  همان نیا و باشد او فطرت با مطابق و باشد گرفته نشأت انسان خلقت ئاتاقتضا

 لین ذ عالّمنه  .(283نن 289: 16ج تا، النف،  بی ،ر.ک؛ طباطبایی) سازد می خاطرنشان را آن فهیشر ةیآ
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 17آینة   ،انعنام  ةسنور  79و 64، 63 اتین آ رينظ ،اند آورده را نید بودن یفطر ثبح زين یگرید اتیآ

 .(313 :8 جهمان،  و 199ن201 :7 همان، ج ؛کر.. ).. و ح،ر ةسور 99 و 98اعراف،  ةسور

 اتیروا در نید بودن یفطر (1ـ3

 بنر  یبنن م یتعندّد م اتین روا از ،ینی روا بحث کی در فوق اتیآ بر عالوه زانيالم ريتفس در عالّمه

 انين ب )ص(اسنالم   منی گرا رسنول  از منقنول  ثیحند  کین  لیذ و است گرفته بهره نید بودن یفطر

 .دارند یفيلط

 مهُئَاکَن بُ نَّإِفَن  مهِائِکَن بُ یلَن عَ مکُالَطفَن اَ وابُضرَتَ الَ(: ص) اهللِ ولُسُرَ الَقَ: الَر، قَمَعُ بنِ اهللِبدِعَ نعَ»ن 

 :ةِیَةدَالِلِوَ اءُعَالندُّ  رٍشنهَ اَ ةٌربعَةاَ وَ(ص)یبِالنَّ یلَعَ ةُالَالصَّ رٍشهَاَ ةٍعَربَاَ ، وَاهللَ الَّاِ هَلَاِ الَ ناَ ةُادَهَشَ رٍشهُاَ ةٍعَربَاَ

 نکهیا خاطر به را کودکانتان: فرمودند( ص)حضرت که کردند نقل( ص)خدا رسول از عمر بن عبداهلل

 مناه  چهنار  تا و است اهلل االّ اله ال به شهادت یگواه چهارماه تا طفل هیگر رایز ؛دينزن ،ندکن می هیگر

بابوینه قمنی،    ابنن ) «اسنت  منادر  و پندر  جان به دعا گرید ماه چهار تا و است غمبريپ بر صلوات گرید

 .(331: ق.1416

 معننا  نیتر فين، لطید بودن یفطر اثبات ضمن فیشر ثیحد نیا»: فرماید می طباطبائی عالّمه

 «.دکن می دايپ انیجر واسطه یم،ار قیطر از یتعال یبار ضيف چگونه که دارد نکته نیا به اشاره و

 تنهنا  ،شناسند  مین را کس چيه کودک: لاوّ ماه چهار در»: یدگو می مذکور ثیحد ريتفس در یو

 بنر  را ازين آن ،خواهد می هیگر با که است خودش یازمندين و حاجت آن و دکن می حس را زيچ کی

 شنهادت  ،واقنع  در و خداست یبرا هیگر لذا ،ددان می خدا را حاجت و ازين آن رافع چون و کند طرف

 صيتشنخ  بشخصنه  اامّن  ،شناسند  منی  را خنود  نیوالند  کودک ،دوم ماه چهار در. اوست تيّوحدان به

 یالهن  یّنبن  را واسنطه  آن و نند يب منی ( خدا) خود یازهاين رافع و خود نيب یا واسطه بلکه ،دده مین

 بتوانند  تنا  اسنت  مکرم یّنب یبرا خدا از رحمت طلب ماه چهار نیا در او هیگر لذا ،دده می صيتشخ

 خنود  نیوالد کودک ،سوم ماه چهار در. برسد شیخو یخدا به( ص) امبريپ ةواسط به و قیطر نیبد

 و خندا  ةين ناح از رحمت انیجر یبرا او ةیگر لذا و دده می زييتم گانهيب از و شناسد می شخصه به را

 .(288 :16، جتا طباطبائی، بیر.ک؛ ) «است مادر و پدر یبرا او رسول

 ،دکنن  منی  اشناره  هنا  انسان فطرت به که اتیروا و هیآ حیصر عبارات از عالّمه گرچه نکهیا ،هينت

 اتین آ به توجّه با و جهت نيهم از قاًيدق که رسد می نظر به اامّ ،ندگير می ،هينت را نید بودن یفطر
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 نکتنه  نین ا بنه  تنوان  منی  بلکه ،ستين عالّمه یشخص یتکاراب انين، بید بودن یات، فطریروا و قرآن

 ةژین و هنای ابتکار از اتین روا و اتین آ بنه  موضوع نیا ساختن لمدلّ و ليتحل یچگونگ که نمود اذعان

 و اتین آ فراوان ح،م به توجّه با که است نیا ،آید می دسته ب بحث نیا از که یگرید ة،ينت. اوست

 افنت یدر توان می یراحت به طباطبائی عالّمه یليتحل کردیرو به تیعنا با و باب نیا به مربوط اتیروا

 و یشناسن  ، جامعنه یروانشنناخت  یهنا  هنظریّن  از اعنمّ  ،یغربن  کالم در دیجد هاینظر از کی چيه که

 بنر  یفراوان هایانتقاد ،منظور نيهم به .شوند واقع قبول مورد اسالم نظر از ندتوان مین یدارشناسیپد

 در دین با را نین د خاسنتگاه  و شیداين پ اءمنشن  که معتقدند  میاسال شناسان نید پس .است وارد آنان

 .یانسان التیتما در ای و خیتار و جامعه در نه ،کرد جست،و انسان فطرت

 تیّربوب در دیتوح ـ2

 انسنان  و جهنان  یکنارگردان  و ريتندب  ،اراده در خدا تنها که است آن یمعنا به تيّربوب در ديتوح

 کنه  دده می نشان ءايانب خیتار .دارد جلوه یعیتشر ريتدب و ینیتکو ريتدب صورت دو به که است رمؤثّ

 و است نبوده آنان یها تامّ ةمناقش مورد زين تيّخالق در ديتوح یحتّ یا یصفات و یذات ديتوح ةمسأل

 مشنرکان  مثنال  یبنرا . اسنت  بنوده  عالم یکارگردان و ريتدب به مربوط شتريب بوده، کار در یشرک اگر

 کنه  پنداشنتند  منی  غلنط  بنه  ، ولنی داشنتند  اعتقاد خالق کی به تنها( ع)ليخل ميابراه حضرت عصر

 اسنت  بنوده  مسأله نيهم سر بر آنان با زين( ع) ميابراه ةمناظر و جهانند رمدبّ ديخورش ای ستاره، ماه

 سرنوشنت  از یبخشن  زين ن رسالت عصر مشرکان که دشو می استفاده قرآن اتیآ از(. 76ن78 /نعامخا)

 (.74ن75 /سی) ستنددان می خود یمعبودها دست در را خود

 سنوی  از یمختلفن  یهنا  هنظریّن آمنده،   دیپد ها انسان انيم چگونه زيآم شرک دیعقا نکهیا ةدربار

 ینن يزم و آسنمانی  یهنا  هدیپد عتنوّ ةمشاهد: اند گفته نکهیا جمله از ؛است شده ارایه شناسان جامعه

 مصباحر.ک؛ ) دارد قرار خاصّی یخدا ريتدب تحت آنها از نوع هر که آورده وجود به را یتصوّر نيچن

 داشنتن  بنه  انسنان  لين م»: انند  گفته باره نیا در زين )ره(طباطبائی عالّمه .(123 :1، ج1379، یزدی

 کيسنمبول  یهنا  هنشان و ها همم،سّ مفروض انیخدا یبرا که شد موجب ملموس و محسوس معبودِ

 گنر ید و فنوق  عوامنل  خناطر  بنه  .(272 :10، جتنا  طباطبائی، بی) «ندبررداز آنها پرستش به و بسازند

 بنا  مبنارزه  یبرا امبرانيپ تالش از  ميعظ یبخش و کرد دايپ وعيش بشر انيم زيآم شرک تفکّرعوامل، 

 .شد صرف یانحراف تفکّر نیا
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 خندا  یبنرا  چرا که دکن می نکوهش را آنان و دده می هشدار مشرکان به یتعدّدم اتیآ در قرآن

 قنادر  آنها که یدرحال ،اند شده لئقا ییخدا شئون آنها یبرا ای و اند کرده فرض یانیهمتا ريتدب امر در

 (.3/مرزّو ال 165/بقرهال) برسانند یانیز و سود خود کنندگان پرستش و خود به ستندين

 یربوب دیتوح در )ره(طباطبایی عالّمه دگاهید( 2ـ1

 ةالحکمةةینها کتاب دوازدهم ةمرحل از ششم فصل در ئیطباطبا نيحسمحمّد ديّس ،همتألّ ميحک
 ءاجزا بر یجار ةگسترد نظام نکهیا و عالم وحدت یکی .دکن می اثبات و عاادّ را یفلسف اصل سه ای دو

 جهنان  نظنام  یبناال  نکنه یا و منادّی  عنالم  یبنرا  ینور عالم وجود یگرید و است واحد نظام کی آن

 و اسنت  یناسنوت  نظام نیا علّت و أمبد که دارد وجود آن با سنخ هم ینور و یعقل نظام کیمشهود، 

 منادون  یهنا  نظام ةهم علّت و مبدأ که رسد می یتعال حق علم در یانربّ نظام به سران،ام سلسله نیا

 زين ن و شند با می زين ءیش آن علّتء، یش تِعلّ علّتِ که است یفلسف اتيّهیبد از ،گرید یسو از. است

 ،رسند  منی  یتعال  واجب به علل ةسلسل چون و شدبا می هم ءیش آن معلولء، یش کی معلولِ معلولِ

 مسنأله  سنه  نین ا طنرح  از پس یو. بود خواهد او اثر ،شود فرض که صورت هر به یموجود هر پس

 وَ ةِودَشةهُالمَ انَتِشنأَ نَ یفِن  یارِال،َن  امِظَن النَّ اذَهَلِ ی،رَالمَ وَهُ یالَعَتَ بَاجِالوَ نَّاِ» :دگير می ،هينت نيچن

 عندَ بَ ادِ،َن یاإلِبِ هِمرِأَلِ ر بِّدَمُ مِالَلعَلِ بٌّرَ هِاتِذَلِ بُاجِالوَفَ.. .مِالَالعَ اءِجزَاَ یلَعَ لِّظِالمُ امِّالعَ رِيدبِالتَّ اذَهَبِ رِبِّدَالمُ

 نَمِن فَ. وبُطلُن المَ وَهُن  وَ لِقالَسنتِ اِ رِين غَ نمِن  طِسُّن وَلتَّلِ ةٌرَخَّسَمُ اهَنَّاِ الَّاِ ةِطَسِّوَتَالمُ لِلَلعِلِ سَيلَ وَ ادِ،َیاإلِ

 نین ا در حناکم  نظنام  کنه  است یتعال واجب: ريثِکَ الَ وَ دَاحِوَ الَ هُرُيغَ بٌّرَ مِالَالعَ یفِ ونَکُیَ نأَ الِحَالمَ

 هیسنا  عالم ءاجزا ةهم بر که را ريفراگ و یکلّ ريتدب که اوست و است آورده وجوده ب را مشهود جهان

 را عالم آن ،اد، امریا از پس و است عالم پروردگار و بّرَ اتبالذّ واجب... است  ساخته رقرارب ،افکنده

 یبنرا  رمسنخّ  یها فاعل آنکه جز او فعل و یتعال واجب انيم ةواسط یها علّت اامّ و دکن می ريتدب زين

 ة،ن ينت همنان  نین ا و شند  لئن قا تنوان  مین آنها یبرا یاستقالل چيه و ندرندا یگرید ند، نقشاَ طتوسّ

 و باشند  واحند  خنواه  ،باشند  یپروردگار یتعال واجب جز عالم در که است محال پس .ستما دلخواه

 .(246ن247 تا، ج: طباطبائی، بی) «تعدّدم خواه
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 قرآن در یربوب دیتوح( 2ـ2

 ةسنور  22 ةین آ ،خنود   منی کال و یفلسنف  مشرب همان بر بنا زانيالم ريتفس در طباطبائی عالّمه

 فَسُـبْحَانَ  لَفَسَـدَتَا  اللَّهُ إِلَّا آليهَ ٌ فِیهِمَا کَانَ لَوْ﴿: نموده یبرهان را آن و است کرده ريتفس را اءيانب

 فاسند  بنود،  دیگنرى  خندایان  «اللّنه » جنز  زمنين،  و آسنمان  در اگنر  :یَصِفُونَ عَمَّا الْعَرْشِ رَبِّ اللَّهِ

 آنهنا  کنه  توصنيف   از عنرش،  پروردگار ،خداوند است همنزّ .(خورد م  هم به جهان نظام و) شدند م 

 (.22)اخنبياء/ ﴾کنند م 

 انیخندا  عنالم  یبنرا  کنه  شنود  فنرض  اگر» که است نيچن مذکور ةیآ از عالّمه استدالل حاصل

 باشنند  داشنته  یقن يحق نیتبنا  و یذاتن  اختالف گریکدی با خدا چند نیا دیبا ناچار به باشد، یتعدّدم

 گریکند ی بنا  هنم  ريتندب  در که است آن مستلزم ذات و قتيحق در نیتبا و شدند مین اله چند وگرنه

 ريتندب  ،کین  هنر  ريتندب  د،ین ايب انين م بنه  ريتدب در اختالف یپا که نيهم و باشند مختلف و نیمتبا

 در یجنار  نظنام  مينن يب منی  چنون  و گذارد می یتباه به رو نيزم و آسمان و دکن می فاسد را یگرید

 بنا  و نند ده منی  یاری خود هدف به دنيرس در را گریکدی آن یاجزا ةهم که واحد است  میعالم، نظا

 «سنت ين خندا  کین  از ريغ عالم یبرا که ميفهم می ،سازگارند خود یها هدف به گرید یاجزا دنيرس

 .(375 :14ج تا، الف، طباطبائی، بی)

 بنه  کنه  برهنان  نین ا بنه  مربنوط  شبهات به ةالحکمةینها در نيهمچن و بحث نيهم ةادام در یو

 ةین آ از منا  ریتقر نیا که دگير می ،هينت انیپا در و دده می مستدل پاسخ ،است مشهور مانعت برهان

 ريتندب  نکنه یا بر دکن می داللت که است ینيقی یمقدّمات از بمرکّ یبرهان یربوب ديتوح بر بحث مورد

 آن در اخنتالف  و تاسن  شنده  صنادر  أمبد کی از ،است آن در که یخصوص ريتداب ةهم با میعال عام

 در افزون بر این،. شود صانع تعدّد ینف بر تح،ّ که اند کرده ریتقر یطور را آن نامفسّر لکن. ستين

 هین آ منطنوق  از کنه  انند  کنرده  اضافه آن بر یمطالب آنها از یبعض و اند کرده اختالف هم ریتقر نيهم

 مناسنب  کنه  یربرهنان يغ و یاقنناع  اسنت  یتن ح،ّ فهیشر ةیآ اند گفته زين یبعض یحتّ یا است خارج

 .شدبا مین علم اهل و خواصّ

 بنر  یبرهنان  یأر نیا از استفاده با قرآن از یفراوان اتیآ لیذ، زانيالم ريتفس در طباطبائی عالّمه

، 8، 6آیات  رعد؛ ةسور 4 و 3، 2آیات ونس؛ ی ةسور 31 ةیآ رينظ ؛دکن می استدالل تيّربوب در ديتوح

 . ... و زخرف ةسور 14 و 1 ؛ آیاتعرافا ةسور 58 و 54 آیات م؛يابراه ةسور 32 و 10
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 اتیروا در یربوب دیتوح( 2ـ3

 دکنن  منی  استناد یاتیروا به خود نظر دیيتأ یبرا ییروا بحث در مذکور ةیآ لیذ طباطبائی عالّمه

 خداونند  یگنانگ ی بنه  «تمنانع  برهان» قیطر از حکم بن هشام به خطاب یانيب در( ع) صادق امام که

 خندا  یگنانگ ی و وحندت  بنر  لين دل: دميپرسن ( ع) صادق امام از: یدگو می امهش .است نموده استدالل

 إِلَّـا  آلِهَةٌ فِیهِمَا کَانَ لَوْ﴿ :لَّجَ وَ زَّعَ الَقَ امَکَ نعِالصُّ امُمَتَ وَ رِيدبِالتَّ الُصَتِّاِ»: فرمود( ع) امام ست؟يچ

 بنر  گنواه  نشیآفنر  تتمامن  و یهسنت  منظنا  دوام و یوسنتگ يپ هم به(: 22)اخنبياء/ ﴾...لَفَسَدَتَا اللَّهُ

 واحند  یخندا  جنز  یانیخدا جهان در اگر: »فرماید می ،جلّ و عزّ یخدا که گونه همان ،اوست یگانگی

 .(250ق.:1416صدوق، ) «شد می تباه جهان ،بود

 وَ واتِمَالسَّن  یفِن  انَکَن  ولَن  هُنَّن اِ وَ»: نند یفرما می «،هياهل ثیحد» در یگرید انيب در حضرت آن

 دٍاحِن وَ لُّکُن  دَسَن فَلَ وَ عنضٍ بَ یلَن عَ مهُعضُبَ الَّعَلَ وَ قَلَخَ امَبِ هٍلَاِ لُّکُ بَهَذَلَ ن  سبحانه ن  هُعَمَ ةٌهَآلِ نَيضِراخَ

 مخلنوق  بنا  ییخندا  بودند، هنر  سبحان یخدا با یانیخدا نيزم و آسمانها در اگر :هِبِاحِصَ یلَعَ منهُمِ

 را یگنر ید کنار  خواست می یک هر و کند غلبه یگرید بر خواست می کدام هر و شد می سرگرم خود

 .(165: 3 ، جق.1403م،لسی، ) «کند فاسد

 فوق، از ثیحد در( ع) امام انيب ریتقر در طباطبائی عالّمهشد،  اشاره شتريپ که گونه همان

 که اند تهگرف ،هينت برهان مقدّمات از استفاده با و اند کرده انيب را استدالل «تمانع برهان» قیطر

 در که چنان .(117 :5، جات ، بیمطهّری) آمد مین وجوده ب  میعال اصالً ،شد می تعدّدم عالم یخدا اگر

 دیيتأ ،میا گذرانده بورزم ةیآ لیذ در ما که را یانيب تیروا نیا» که ندا هنمود حیتصر زين هیآ لیذ

 (.396 :14 ،تا، الف طبائی، بیاطب) «دکن می

 از متفناوت  ییرهنا یتقر برهان نیا از»: سدینو می «تمانع برهان» ریقرت ةدربار زين مطهّری ديشه

 ،اسنت  یربرهنان يغ و انهيعام ،یسطح اريبس آنها از یبرخ که است شده ارایه  میاسال نيمتکلّم یسو

 خنود  آنگاه .(116 :5ج تا، بی ،)مطهّری« باشد یبرهان دتوان می شده ارایه یرهایتقر از گرید یبرخ اامّ

 .یدگو می پاسخ باب نیا در را نيمتکلّم شبهات و دکن می اقدام یبرهان ریتقر ةئارا به زين

 راسنتای  در( ع) یم،تبن  امام فرزندش به خطاب( ع) یعل نيرالمؤمنيام کلمات به استناد با یو

 لين دل کین ( ع) امنام  انين ب نین ا رسند  منی  نظر به»: سدینو می طباطبائی عالّمه استادش نظر تیتقو

 آن راین ز ؛یاقنناع  ننه  اسنت  یبرهان ليدل نیا که است نیا قتيحق یول ،یبرهان نه دباش بوده یاقناع

لَنوْ کَنانَ لِرَبِّنکَ شَنرِیکٌ      أَنَّنهُ وَ اعْلَمْ یَا بُنَنیَّ  : »فرماید می( ع) یم،تب امام فرزندش به خطاب حضرت
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وَاحِدٌ کَمَا وَصَفَ نَفْسَهُ لَا  لِلَهٌتَ أَفْعَالَهُ وَ صِفَاتِهِ وَ لَکِنَّهُ وَ سُلْطَانِهِ وَ لَعَرَفْ مُلْکِهِلَأَتَتْکَ رُسُلُهُ وَ لَرَأَیْتَ آثَارَ 

 آثنار  و بودنند  آمنده  او طنرف  از یامبرانيبود، پ یم یکیشر پروردگارت یبرا اگر :یُضَادُّهُ فِی مُلْکِهِ أَحَدٌ

 کنه  چننان  ،است گانهی یخدا او ، لکنیشناخت می را او صفات و افعال و یدید می را او طتسلّ و ملک

 «سنت ين او لنک مُ در یمعارضن  و اوسنت  لنک مُ لنک مُ ،است کرده فيتوص یگانگی به را یشخود خو

 یا مالزمنه  و اسنت  ییاسنتثنا  اسيق نوع از ليدل نیا که دکر اذعان توان می لذا .(31ن /البالغه نهج)

تنا، ج   مطهّری، بی) «است شده استنتاج ممقدّ ینف یتال ینف از و است شده برقرار یتال و ممقدّ انيم

5: 119). 

 کافران  یمیدا عذاب ـ3

 از که عدل صفت یبرا رایز ؛ندکن می مطرح یاله عدل ةمسأل لیذ را بحث نیا  میاسال نامتکلّم

 هنر  بنه  خلقنت  جهان در خدا یعنی؛ ینیتکو عدل یکی :نداَ لئقا ميتقس سه است خداوند فعل صفات

 یعنی؛ یعیتشر عدل یگرید .دکن می اضافه کمال و او، وجود یستگیشا و تيّظرف ةانداز به یموجود

 سناخته  رمقنرّ  را احکنام  شاَ یوجنود  تيّظرف ةانداز به و است گرفته نظر در را انسان تيّقابل و توان

 نگوننه یا ميتقسن  نيهمن  لین ذ را منذکور  بحث که است ییجزا عدل زين سوم و( 62/ونمؤمنال) است

 کس هر فريک و پاداش و دکن می یداور عدل به افراد انيم امتيق روز در خداوند که ندکن می مطرح

 .(47 /اءينبخا) دده می او اعمال با متناسب را

 یبنرا  جهنان  نین ا در محندود  گناهان یبرا یابد عذاب پس که دینما می رخ سؤال نیا ن،ایا در

: کنه  انند  گفتنه  نيچنن  سؤال نیا به پاسخ یبرا آنگاه دارد، یسازگار یاله ییجزا عدل با چگونه کفّار

 در و از اینن روی،  است یقرارداد یلاوّ رایز ؛ستين حيصح یخرواُ و یويدن یها م،ازات ةسیمقا اوّالً

 در. .. و ابند  اعندام، حنبس  : لين قب از مختلف احکام عمد قتل مانند رمجُ کی یبرا مختلف یها نظام

 ؛اسنت  م،رمنان  اعمال یقهر و ینیتکو ة،ينت ، بلکهستين یقرارداد  میدو یول. دشو می گرفته نظر

 بنه  و کشنف  یوح ةليوس هب که دارد وجود تيّعلّ ةرابط ینوع یخرواُ فريک و یويدن اعمال نيب یعنی

 ،ر.ک؛ حلّنی ) اسنت   یمن ئدا آن اثنر  یولن  ،اسنت  یآنن  که چشم کردن کور مثل ؛دشو می اعالم مردم

 کین  هر یبرا و ندکن می مطرح شر و ريخ ةمسأل در را بحث نیا فالسفه اامّ. (414 و 410 ق.:1415

 یعامندّ  اثبات یبرا طرفداران از کی هر و است یطرفداران ناکافر عذاب خلود عدم و خلود ةنظریّ از

 .میپرداز می طباطبائی عالّمه نگاه از موضوع نیا به ادامه در ما. اند دهکر اقامه ليدل خود
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 مالّصدرا دگاهید (3ـ1

 دگاهین د ابتندا  ،یرو نین ا از ،سنت اا مالّصندر  نظنر  فهنم  گنرو  در طباطبائی عالّمه نظر فهم چون

 عننوان  بنا  اسنفار  ششنم  فصل در مالّصدرا .میشو می ایجو را عالّمه نظر آنگاه ،نموده انيب را مالّصدرا

 و رين خ ةمسأل در مردم یبرا که میاوها دفع در :رِّالشَّ وَ رِيالخَ ةِلَسأَمَ یفِ اسِلنَّلِ تعَقَوَ امٍوهَاَ فعِدَ یفِ»

 نین ا مباحنث  بنه  مربنوط  یقو های اشکال از»: سدینو می خود اشکال نيپن،م در ،«آید می شيپ شر

 بنه  هین آ کنه   گوننه همان ،باشنند  دمخلّ مجهنّ عذاب در ها انسان از یبعض دیبا چرا که است نیفصل، ا

 . اینن (217 /بقره)ال ﴾ونَخَالِدُ فِیهَا هُمْ النَّارِ أَصْحَابُ أُوْلَئِکَ﴿: دارد داللت آنان خلود بر صراحت

 از دمخلّن  انسنان  ،واقع در. است اتبالذّ یّغن و محض ريخ متعال یخدا شده ثابت که است یحال در

 وانين ح مثل یگرید فطرت کی به و دشو می خارج خود فطرت از نکهیا ای ن1: ستين خارج حال دو

 .دشنو  می آخرت وارد حال همان با و دده مین دست از را یانسان فطرت نکهیا ای ن2. ددگر می منتقل

 ،کنند  دايپ خلود دینبا یلاوّ اامّ. کند دايپ  یمئدا عذاب دینبا و ستين حيصح خلود ،باشد که کدام هر

 صنورت ه بن  و شند  خنارج  خود فطرت از که یانسان یعنی ؛است کمال او یبرا ،دارد که چه هر چون

 چنرا  پس ،است کمال یدارا که حال ،است یکلب کمال یدارا زين کلب نيهم ،درآمد کلب ای وانيح

 اگنر  اامّن  .باشند  دمخلّ عذاب در دینبا کمال صاحب موجود ،گرید عبارته ب ؛کند دايپ عذاب در خلود

 نيعن  در ،باشند  یقبنا  میآد فطرت بر بلکه ،باشد نداده دست از را خود فطرت اگر یعنی ؛شدبا  میدو

 ،نندارد  دوام یعرضن  امنور  و است یعرض مورا از خالف یکارها نیا! شود مرتکب جرم و خالف ،حال

 یعرضن  امنر  یوقتن  اامّن  ،بنرد  می رنج و عذاب ،دارد یعرض امور که یوقت تا پس .است ریپذ زوال بلکه

 و خلنود  بنابراین، ؟!باشد داشته خلود دیبا چرا پس .دشو می راحت بلکه ،برد مین رنج گرید ،شد لیزا

 این  و لیطو مکث به دیبا را خلود به مربوط اتیآ همه آن و ندارد هيتوج چيه کفّار یبرا  یمئدا عذاب

 (.88 :7، جم.1981صدرای شيرازی، ) «دکر تأویل ،گرید یها هگون

 )ره(طباطبایی عالّمه دگاهید (3ـ2

 در مذکور شقّ دو از کی هر ارياخت با ندتوان می خلود به نالئقا»: فرماید می)ره( طباطبائی عالّمه

 حيصنح  صنورت، خلنود   دو هنر  در یعنن ی ؛دهند جواب «عذاب خلود عدم» ةنظریّ به مالّصدرا سخن

 چون ،است حيصح فطرت، خلود از خروج بر بنا اامّ .ميکن تأویل را اتیآ در خلود ستين الزم و است

 وانين ح از بناالتر  را خنود  واقعاً و است کرده فراموش را یانسان اتيّمقتض و کرامت ینيچن نیا انسان

 تلنذّ  یوانين ح یخنو  در که حال همان در لذا ،است مأنوس گربه ای سگ با که یکس مثل ؛نديب مین



 101 پور بانمحمّد شع /زانیالم ریدرتفس)ره(ییطباطبا مهعالّ یکالم ءآرا در یجستار

 نيچنن  .اسنت  معتناد  کنه  یکسن  مثنل  ؛دکنن  منی  یناراحت و رنج احساس هم حال همان در ،برد می

 هنم  یثانو عتيطب نيح در پس .شدبا می هم معادت، متألّ مورد فعل از بردن تلذّ نيع در یشخص

 و زدیفرور ها هپرد و بشود الغطاء کشف که آخرت در اامّ ،نشود توجّهم ايدن نیا در اگر او و برد می رنج

( 9 /ارقطّال) ﴾شود می آشکار( انسان) نهان اسرار که روز آن در :السَّرَایِرُ تُبْلَى یَوْمَ﴿ قرآن ريتعب به

 .برد خواهد را رنج آن

 و یقسنر  یشخصن  نيچنن  عنذاب  چون ،است حيصح خلود هم باز ،نشود خارج فطرت از اگر اامّ

 امنر  نین ا دم بنه  دم اامّن  ،ندارد دوام یعرض امر که است حيصح اگرچه نيهمچن. ستين او طبع خالف

 مطلنب  نین ا بنر  خدا کالم که چنان ،دارد ادامه تینها یب تا و ددگر می ميترم و دشو می نو نوبه یعرض

 هنر  .اسنت  دوزخ جایگاهشنان  :سَعِیرًا نَاهُمْزِدْ خَبَتْ کُلَّمَا جَهَنَّمُ مَّأْوَاهُمْ ﴿: فرمنود  که دارد داللت

: اسنت  آمنده  گنر ید ةیآ در. (97 /سراءاإل) ﴾افزایيم م  آنان بر اى تازه ةشعل فرونشيند، آن آتش زمان

( آن در) تنشنان  پوستهاى هرگاه: الْعَذَابَ لِیَذُوقُواْ غَیْرَهَا جُلُودًا بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودُهُمْ نَضِجَتْ کُلَّمَا﴿

 ﴾بچشنند  را( الهن  ) کيفنر  تنا  دهنيم  م  قرار آن جاى به دیگرى هاى پوست ،(بسوزد و) گردد نبریا
 اسنت  عنذاب  وعن ،است مئدا که یعذاب آن لکن ،است قسر ليقب از عذاب نکهیا خالصه. (56/ساءنّال)

 حیتصنر  آن بنه  مالّصدرا که د، چنانکن مین منع را یاکثر و ینوع دوام، قسر حکم و عذاب شخص نه

 .(620 :1، جتا، الف بی طباطبائی، و 89: 7، جم.1981صدرای شيرازی، ) است دهکر

 قرآن در کافران  یمیدا عذاب( 3ـ3

بيان کنرده کنه    بقره ةسور 167ة یآ لیذکافران  یمئداعذاب  ةنظر خود را دربار طباطبائی عالّمه

 اللّـهُ  یُرِیهِمُ کَذَلِکَ مِنَّا تَبَرَّؤُواْ کَمَا مِنْهُمْ فَنَتَبَرَّأَ کَةرَّة   لَنَا أَنَّ لَوْ اتَّبَعُواْ الَّذِینَ وَقَالَ﴿ آمده است:

 کناش : گوینند  م  پيروان( هنگام این در) و :النَّارِ مِنَ بِخَارِجِینَ هُم وَمَا عَلَیْهِمْ حَسَرَات  أَعْمَالَهُمْ

 از( امنروز ) آنان که چنان آن جویيم، بيزارى[  گمراه پيشوایان] آنها از تا گشتيم برم  دنيا به دیگر بار

 نشنان  آننان  بنه  زاین   حسنرت  صنورت  به را آنها اعمال چنين این خداوند( آرى! )جستند بيزارى ما

 .(167)البقره/ ﴾شد نخواهند خارج( دوزخ) آتش از هرگز و دهد م 

 ،اسنت  جاوداننه  و خالند  این  و ردیپنذ  منی  انقطناع  امنت يق عذاب ایآ که مسأله نیا»: سدینو می او

 و ینقل نظر از هم و یعقل نظر از هم ،است مختلف آن در بحث اهل یعلما ةنظریّ که است یا ألهمس

 یجناودانگ  و خلنود  بنا  رابطه در فوق ةیآ در خدا کتاب که دانست دیبا ینقل نظر از اامّ .یلفظ ظواهر

 ادین ز قندر  آن زين( ع) هائمّ قیطر از سنّت و ﴾النَّارِ مِنَ بِخَارِجِینَ هُم وَمَا﴿: فرماید می که است نصّ
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( ع) معصوم حضرات از ضادمتّ یاخبار اناًياح اگر و است دهيرس استفاضه حدّ به ،اصطالح به که است

 حیصر نص با آن مخالفت خاطر هست، بين یشگيهم و دشو می قطع دوزخ عذاب که باشد شده تیروا

 و عشنر  احکنام  جزئيّنات  دشنو  یمن ن وجنه  چيهن  ، بهیعقل ةادلّ لحا  به اامّ .دشو می رد و طرح قرآن

 عناجز  جزئيّنات  درک از عقنل  نکنه یا یبرا ،کرد ثابت یعقل مقدّمات با را معاد به مربوط اتيّخصوص

 عنارض  نفنس  بنر  که یعقل عذاب و نعمت اامّ. باشد داشته ادراک دتوان مین که فهمد می خود و است

 ت،نرّد  خاطر هب نفس ،شد گفته زين رشتيپ که گونه همان. باشد داشته دتوان می یعقل ليتحل ،دشو می

 ،ناد یا نفنس  در حيقبن  این  و کنو ين یکنرده، صنورت   کسنب  که یاخالق لیرذا ای لیفضا به آن قتخلّ و

. دشو می ممتألّ حيقب صورت آن از هيّشق نقش و ممتنعّ کوين صورت آن از دهيسع نفس آنگاه .دکن می

 نفنس  ذات بنا  یناسنازگار  روَصُ و باشد هنکرد رسوخ نفس در ها صورت نیا که یصورت در ميگفت زين

 ،فشار ،قسر و نديب مین تیّاکثر و دوام یناسازگار یبرا عقل نکهیا یبرا ،ددگر می لیزا یزود هب ،باشد

 زود ای رید لهیرذ یها صورت ،باشد دهيسع نفس ذات اگر پس .است زوال به محکوم یناسازگار و زور

 یزود هبسنته، بن   نقنش  آن در کنه  کوين یها صورت ،باشد هيّشق نفس ذات اگر و ددگر می لیزا آن از

 این  دین با کنه  ماند می یباق خود یذات شقاوت و سعادت آن با خودش نفس ،تینها در و دشو می لیزا

 چنه  هنر  و اسنت  ریناپنذ  انقطاع و جاودانه عذاب که دشو می معلوم پس یابد. پاداش ای و نديبب عذاب

 که یکس مثل ؛است نکرده مبتال بدان را او یکس خالصه و یقاسر و زديخ میبر نفس ذات از ،هست

 سنر  اش هيّاليخ ةقوّ از زشت و آور وحشت یها صورت اًدائم است و شده مبتال  دائمی کابوس مرض به

 او نفنس  و دکنن  می درست را صورت نیا او خود نکهیا با است عذاب در همواره یکس نيچن .زند می

 انهمن  از و سازد می خودش پس .دکن مین درست را ها صورت نیا خارج از یفشار به و قاسر قسر به

 ییآنهنا  کنه  اسنت  نیا عالّمه منظور ،گرید عبارته ب؟! است آن از ريغ یزيچ عذاب مگر .برد می رنج

 و خورنند  منی  را خنود  زشنت  یکارهنا  حسنرت  امنت يق در ،ندکن می پرستش را نيدروغ انیخدا که

 شنان یبرا یبازگشنت  گنر ید و اسنت  خالند  ،ندشو می که یعذاب و هستند ايدن نیا به بازگشت خواهان

 مصنداق  سنت، آنها خود معلول که یا کننده ناراحت روَصُ از آخرت یسرا در هيّشق نفوس رایز ؛ستين

 ،آنهاست ذات ةالزم شقاوت که ینفوس نيچن که معتقدند خود یعقل ليدل با مطابق و ندهست عذاب

 .(622 :1جطباطبائی، بی تا، الف، ) «ندهست  رمنقطعيغ و خالد عذاب یدارا

 بنا  هین آ نین ا در لکنن  ،دارد را برداشنت  نيهمن  زين هود ةسور 107 ةیآ لیذ در طباطبائی عالّمه

 یزين چ نماند ادیز یعنی ؛ددان می یطوالن زمان تمدّ یمعنا به را خلود ،لغت اهل سخنان به استناد

 کنه  باشند  همنراه  یگرید زيچ ای و «ابد» ديق با که ییجا مگر ،رديگ قرار فساد معرض در آنکه بدون

 مَـا ﴿ ةجملن  آن و دارد وجود ديق آن اًاتّفاق نيز هیآ نیا در .است یجاودانگ یمعنا به ،صورت نیا در
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 و رسناند  منی  را خلنود  دين تأک که است ديّتق نوع کی ،واقع در که است ﴾وَاألَرْضُ السَّمَاوَاتُ دَامَتِ

 یبعض نصّ به اگرچه .دارد وجود نيزم و آسمانها که یزمان تا دندیجاو آن در شانیا نکهیا آن یمعنا

 و آسنمانها  واقعنه  ةسنور  6 و زمنر  ةسور 67 ،اءيانب ةسور104 ،احقاف ةسور 3ةیآ مانند قرآن اتیآ از

 در کنه  آنچنه  رينظ اتیآ از گرید یبعض از استفاده با یول ،ندارد معنا خلود پس .ستندين  دائمی نيزم

 یبنرا  کنه  نمنود  اذعنان  تنوان  می ،آمده رعدسورة  21آیة  و زمر سورة 74 یةآ ،مياهابر ةسور 48 یةآ

 بقناء  بنه  دين مف را خلنود  که مذکور ةیآ و است ییايدن نيزم و آسمان از ريغ ینيزم و آسمان آخرت

 خلنود  برداشنت  لذا ،است امتيق بلکه ،ستين ییايدن نيزم و آسمان به مربوط ،کرده نيزم و آسمان

 یگرید اتیآ در عالّمه .(30ن30 :11 ج تا، الف، طباطبائی، بی) است یباق خود تقوّ به رمذکو ةیآ در

 .است کرده دنبال را بحث نیانه يّب ةسور 6آیة  و جن ةسور 23آیة توبه،  ةسور 68 یةآ مانند

 رجعت ـ4

 کنه  شند با منی  زيرسنتاخ  از شيپن  و منرگ  از پس ها انسان از یگروه بازگشت یمعنا به رجعت

و  32 :7ج ق.،1413 د،ين مفر.ک؛ ) دگينر  منی  صنورت ( عنج )موعنود  یمهد یجهان نهضت با نهمزما

 بنر  راین ز ؛یوحن  منطنق  بنا  نه و دارد منافات عقل با نه قتيحق نیا .(138 :53، جق.1403 م،لسی،

، 55/ بقرهال ؛ک.ر) است داده رخ نيشيپ یها تامّ در رجعت از ییها هنمون قرآن و یوح منطق اساس

 هصنحّ  رجعنت  امکنان  بنر  میکنر  قنرآن  تنها نه ،انيب نیا با(. 47/کهفال و 49 /عمران ل؛ آ259 و 56

 زين عهيش یعلما از یگروه. دکن می دیيتأ زين را آنها از یجمع بازگشت تحقّق و وقوع بلکه ،گذارد می

 یقرآنن  مسنتندات  مسنأله  نین ا یبنرا  تنا  اند کرده یادیز تالش ،باب نیا در وارده ثیاحاد به توجّه با

 ةین آ آن نیتر روشن و ترین مهم که اند کرده تأویل رجعت بر را قرآن از هیآ 60حدود سان نیبد .ابنديب

 .شد خواهد انيب آن شرح که شدبا می نمل ةسور 83 و 82

 عهیش انمتکلّم دگاهید از رجعت (4ـ1

 یعيش لمعا پن،اه از یم،لس عالّمه .است یقطع یدادیرو نيچن وقوع ،هيّامام دانشمندان نظر از

ر.ک؛ م،لسنی،  ) انند  گفتنه باز شیخنو  بتُن کُ در را آن اتین روا و انند  تنه رفیپذ را رجعنت  که برده نام

 نین ا از .سنت ين عيّتشن  یاعتقاد ارکان از رجعت به همه، اعتقاد نیا با .(124ن122 :53 ، جق.1403

 کنه  انند  تهرف آن دهند، بر دست  هب آن از درست یريتفس اند تهنتوانس چون انيعيش از یگروه ،یرو

 ق.،1406ر.ک؛ طبرسنی،  ) اسنت  کنان ين دست به حکومت و قدرت بازگشتن از است عبارت رجعت

 اسنت  یامر هيّامام دگاهید از رجعت دارد، وجود باب نیا در که یینظرها اختالف رغم به .(252 :5ج
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 کنه  دکنن  منی  آشنکار  زين یخیتار اتیروا به مراجعه. برهان و عقل با منطبق و یقهر کامالً و یعيطب

 از. انند  تنه گرف بهنره  رجعنت  ةمسأل از سنّت اهل با خود یها بحث خالل در عهيش انمتکلّم نينخست

 منؤمن  بصره، و یقاض ،یعنبر عبداهلل بن سوّار با یريحم ديّس یگفتگو به دیبا می اتیروا نیا ةجمل

 یکناف  رجعنت  باب در عهيش مختلف آراء از شتريب ییآشنا یبرا .کرد اشاره کوفه در فهيابوحن با طاق

، تنا  ر.ک؛ مفيد، بی) شود عرجو باب نیا در آنها یقرآن و یفلسف و  میکال یها استدالل یبرخ به است

 .(207 ق.:1404 ،یطبرس و 115ق.: 1414همان، ؛ 28 :9ج

 رجعت ةدربار طباطبایی عالّمه ةنظریّ (4ـ2

 اسنت  پرداخته نداب عهيش تقاداع و رجعت به بقره ةسور 208 ن210 اتیآ لیذ طباطبائی عالّمه

 بنر  زين ن منا »: سند ینو منی  نيچنن  یفلسف و یعقل ليدل راه از رجعت مخالفان ةنظریّ ابطال مقام در و

 قوّهبنال  اسنت  محنال  گنر یدرآمنده، د  فعليّت به قوّه از که یزيچ میدار قبول یفلسف اصل کی اساس

 ،اند کرده فرض رجعت نیمنکر آنچه رایز ؛باشد سنخ نیا از رجعت ةمسأل که میندار قبول شود، لکن

 کنه  باشند  رفتنه  اين دن از یعيطب مرگ به واست  کرده را خود یعيطب عمر که است یکس به مربوط

 منی اخترا منرگ  اامّ ،شد ثابت فلسفه در که است محال امر آن مستلزم ايدن به یکس نيچن برگشتن

 یمرگن  نيچنن  از بعد انسان گشتنبر ،دشو می آن باعث مرض ای و قتل ليقب از یعيرطبيغ یعامل که 

 منرگ  به آنکه از بعد انسان است ممکن چون ست،ين یاشکال و محذور چيه مستلزم( رجعت) ايدن به

 شيزنندگ  زمنان  از رين غ یزمنان  در کنه  شنود  یکمال مستعد گرید یزمان در ،رفته ايدن از یعيرطبيغ

 اسنت  ممکنن  این  آورد دسنت ه ب را کمال آن تا شود زنده دوباره مرگ از بعد و باشد فراهم و موجود

 تنا  برگردد ايدن به و آنگاه باشد کرده یزندگ برزخ در یمقدار نکهیا به باشد مشروط او استعداد اصل

 محذور مستلزم و است زیجا رجعت ةمسأل ،فرض دو نیا از کی هر در که آورد دست به را کمال آن

 ةدربنار  بقره ةسور 73 ةیآ لیذ و گرید یجا در یو. (160 :2، جتا، الف طباطبائی، بی) «ستين محال

 یفلسنف  اصنل  همنان  اساس بر ،مسخ ةمع،ز و مردگان کردن زنده ژهیو هب ،مع،زه وقوع یعقل امکان

 کنه   گفتنه  را پاسنخ  نیا و است دهکر مطرح کامل طور  هب را قوّه به فعل از خروج بودن محال اشکال

 یبرا یفلسف و یعقل ليتحل آنگاه .ستندين المح امر نیا قیمصاد از «مسخ» و «مردگان شدن زنده»

 :1، جهمنان  ؛کر.) ميکنن  می نظر صرف آن انيب از اختصار تیرعا خاطر  به که دکن می ارایه عاادّ نیا

 .(بعد به 310
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 قرآن در رجعت (4ـ3

 کنه  شنده  وارد رجعت باب در یقرآن اتیآ از یتعداد»: سدینو می زانيالم ريتفس در همتألّ ميحک

 کُـلِّ  مِـنْ  نَحْشُرُ یَوْمَ وَ﴿فرماید:  که می نمل ةسور 83 ةیآ مانند ؛است اعتماد قابل و تامّ آن داللت

 را آنها از یا دسته تامّ هر که را یروز اوريب خاطر  هب:  یُوزَعُون فَهُمْ بِآیاتِنا یُکَذِّبُ مِمَّنْ فَوْجاً أ مَّ ٍ

: سند ینو منی  فنوق  ةیآ اساس بر یو .﴾شوند فیرد و ميکن محشور ،اند شمرده دروغ را ما یها هیآ که

 امنت يق روز در حشنر  راین ز ؛اسنت  امنت يق روز رين غ در آن، حشر در حشر که آید میبر هیآ ظاهر از»

ج ، همنان ) «ندشنو  منی  محشنور  روز آن در ها تامّ تمام بلکه ،ندارد تامّ هر از فوج کی به اختصاص

 است یروز روز آن: النَّاسُ لَّهُ مَّجْمُو ٌ یَوْمٌ لِکَذَ ﴿: فرماید می امتيق حشر ةدربار قرآن (.569 :15

 است دهکر ريتفس امتيق روز به را روز نیا یوطيس .(103/هود) ﴾ندشو می آورده گرد مردم ةهم که

 (.349 :3، جق.1421ر.ک؛ سيوطی، )

 فَلَـمْ  حَشَـرْناهُمْ  وَ ة بارِزَ الْأَرْضَ تَرَى وَ الْجِبالَ نُسَیِّرُ یَوْمَ وَ﴿ :است آمده نيچن گرید ةیآ در

 ینن يب می آشکارا را نيزم و میآور میدر حرکت به را ها هکو که را یروز کن ادی و) :أَحَداً مِنْهُمْ نُغادِرْ

 ةیآ از پس( 83) هیآ نیا یوانگه (.47/کهف)ال ﴾میگذار میفرون را کی چيه و میآور می گرد را آنان و

 تنوان  مین لذا ،گرفته یجا ورصُ نفخ به اشاره از شيپ و است امتيق یها هنشان از که ﴾الْأَرْضِ دَابَّ  ﴿

 هم یوطيس البتّه. دیبگو سخن آن حوادث ةدربار امتيق اصل به پرداختن از شيپ قرآن که رفتیپذ

ر.ک؛ ) اسنت  امنت يق از شيپ حوادث از «هدابّ خروج» که دکن می نقل فهیحذ از او و بهيش یبأ ابن از

 (.177 :5همان، ج

 یهنا  انسنان  از خاصّنی  گنروه  ختنيبنرانگ  کنه  اسنت  نین ا، آیند  منی  دسته ب آن از که یا ،هينت

 منت ايق ییبرپنا  از شيپ که است یا حاثه ،دشو می استفاده مذکور ةیآ از که یاله اتیآ ةکنند بیتکذ

 گنروه  بنه  و ددگنر  منی  بشنر  افنراد  ةهم ز، شامليرستاخ روز در ها انسان حشر رایز ؛داد خواهد یرو

 .است «رجعت» همان نیا و دشو مین محدود خاصّی

 یراز فخر نظر (4ـ4

 از مراد که دارد قبول و ندارد رجعت به یربط چيه مذکور ةیآ که سدینو می عهيش نظر ردّ در یو

 اسنت  یحشنر  و اسنت  امتيق از بعد حشر نیا»: یدگو می اامّ. ستين امتيق یکلّ حشر آن حشر نیا
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 بازگشنت  ننه  ،نند یگو عنذاب  حشنر  آن بنه  و است کافران صوصمخ و است یکلّ حشر آن از بعد که

 (.218 :24، جق.1411فخر رازی، ) «ايدن نیا به مردگان

 عالّمه جواب (4ـ5

 یبنرا ) تین غا بود الزم ،بود عذاب یبرا مراد، حشر اگر نکهیا یبرا ،ستين حيصح یراز فخر نظر

 سن،ده  ةسور 20و19 ةیآ رينظ قرآن گرید یجاها در که نباشد، همچنان مبهم تا کند ذکر را( عذاب

 به خدا دشمنان که یروز:  یُوزَعُون فَهُمْ النَّارِ إِلَى اللَّهِ أَعْداءُ یُحْشَرُ یَوْمَ وَ﴿ است شده ذکر تیغا

 را حشنر  تین غا که است یديق «ارِالنَّ یلَلِ» عبارت. ﴾...ندشو می حبس آن،ا در و محشور آتش یسو

 .دده می نشان عذاب یبرا

 کنه  انند  شده واقع نيزم از هدابّ شدن رونيب داستان از بعد پسين، ةیآ دو و هیآ نین، ایا بر افزون

 آن ةدربنار  بعند  هین آ چنند  در که یامتيق ؛دشو می واقع امتيق از قبل که است  مییعال از یکی خود

 نندارد  معنا و دکن می انيب را روز آن عیوقا اوصاف ،بعد هیآ چند تا و ﴾الصُّورِ فِی وَنُفِخَ﴿: فرماید می

 یوقوع بيترت چون ،کند ذکر جلوتر را آن عیوقا از یکیآن،  عیوقا و امتيق اصل به شروع از قبل که

 ذکنر  صنور  نفنخ  از بعد را آن ،باشد امتيق عیوقا جزو هم یتامّ هر از فوج حشر اگر که دکن می اقتضا

 سنت ين امنت يق عیوقنا  جنزء  رحشن  نین ا که دده می نشان نیا و نکرد نيچن که یحال در ،دیفرما می

 .(570 :15، جتا، الف ر.ک؛ طباطبائی، بی)

 یآلوس نظر (4ـ6

 و رجعت نه ،است عذاب حشر حشر، همان از مراد نکهیا اثبات و یراز فخر نظر تیتقو یبرا یو

 صنور  نفخ از بعد حشر»: دکن می ليتحل نگونهیه، ایآ یوقوع بيترت تیرعا عدم مورد گر، درید زيچ ای

 .رنند يگ قنرار  توجّنه  مورد جداگانه کی هر دارد جا که هستند مهم قدر آن تامّ از یفوج هر حشر و

 حشنر  ،دین اين شيپن  عنذاب  حشنر  و امتيق یانگار یکی نکهیا یبرا واست  کرده متوهّ دفع خدا پس

 :20، جق.1408ر.ک؛ آلوسنی،  ) «اسنت  نکنرده  تیرعا را یوقوع بيترت و است آورده جلوتر را عذاب

 اسنت  داشته یحکمت یوقوع بيترت تیرعا عدم که بفهماند تا است صدد در انيب نیا با یآلوس .(26

 .است بوده مخاطب متوهّ حکمت، دفع آن و
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 عالّمه جواب (4ـ7

 اگنر  رایز ؛ستين کننده قانع وجه چيه به یساختگ وجه نیا»: سدینو می یآلوس نظر ردّ در عالّمه

 میتنوهّ  ،کنرده  متنوهّ  شنان یا کنه  بنور زم متنوهّ  دفع یاج به داشت جا ،بود می نيهم هیآ از مقصود

 روز رين غ در تامّن  هنر  از یفنوج  حشنر  کنه  کند متوهّ یکس نکهیا آن و کرد می دفع را آن از تر مهم 

 تامّ هر از فوج حشر اورد، بعديب را ورصُ نفخ ةمسأل لم، اوّتوهّ نیا دفع یبرا و است( رجعت) امتيق

 پنس . کنند  دفنع  را ننامبرده  متنوهّ  تنا  اوريب یا جمله آن از بعد گاهنکند، آن رجعت اليخ یکس را، تا

 کنه  یطنور  هبن  ،سنت ين حیصر افاده نیا در اگرچه ،دکن می اثبات را رجعت فهیشر ةیآ که شد معلوم

 .(570 :15، جتا، الف طباطبائی، بی) «نباشد تأویل قابل

 بر یاجمال داللت که سته قرآن در یگرید اتین، آیا بر عالوه: »فرماید می بحث ةادام در عالّمه

 مِـنْ  خَلَـوْا  الَّـذینَ  مَثَلُ یَأْتِکُمْ لَمَّا وَ الْجَََّ َ تَدْخُلُوا أَنْ حَسِبْتُمْ أَمْ﴿ ةیآ مانند ؛دارد رجعت وقوع

 اقنع و گذشنته  یها تامّ در آنچه آنکه از قبل دیا پنداشته شما ایآ :الضَّرَّاءُ وَ الْبَأْساءُ مَسَّتْهُمُ قَبْلِکُمْ

 در آنچنه  فهمانند  منی  هیآ نیا امثال .(214/بقرهال) ﴾دیشو می بهشت شود، داخل واقع شما در ،شده

 زننده  و رجعنت  ةمسنأل  ،عیوقا آن از یکی و داد خواهد رخ زين تامّ نیا در ،داده رخ گذشته یها تامّ

 دین با افتناده،  فاقاتّ شانیا ريغ و ايارم ،ریعز ،یسيع ،یموس ،ميابراه زمان در که است یمردگان شدن

  هب که دارند  میکال هم( ص)خدا رسول که همچنان. (161 :2همان، ج) «فتديب اتّفاق زين تامّ نیا در

ر.ک؛ ) افتناد  خواهند  اتّفناق  زين ن تامّن  نیا در ،افتاده اتّفاق سابق یها تامّ در آنچه فهماند می اجمال

 .(127 :53ج ق.،1403م،لسی، 

 اتیروا در رجعت (4ـ8

 هرچنند  ،دکنن  می اثبات را رجعت که یاتیروا»: سدینو می رجعت به مربوط ییروا بحث در عالّمه

 کین  در ،(اسنت  ثیحند  500 از شيبن  که) خود کثرت ةهم با امّادارند،  اختالف گریکدی با آن آحاد

 به نسبت( ع) تيب اهل ةائمّ اتیروا ،گرید عبارته ب. است رجعت اصل اثبات آن و دارند حاداتّ جهت

 اتین روا تنک  تنک  در گرچه ،رجعت ةمسأل نامخالف که یحدّ به ،است( یمعنو) متواتر ،رجعت اصل

 اتمختصّن  و ماتمسنلّ  از را مسنأله  نیا لاوّ همان از یول ،اند شمرده فيضع را آنها و اند کرده مناقشه

تنا،   طباطبنائی، بنی  ) «دشنو  مین باطل ثیاحاد تک تک در خدشه و مناقشه با تواتر و اند تهدانس عهيش

 (.161 :2، جالف
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 شفاعت ـ5

 یمعننا  و مفنادّ  در لکنن  ،اسنت  اسنالم  ممسلّ اصول از شفاعت که دارند نظر اتّفاق اسالم یعلما

 ،اسنالم  یعلمنا  تیّاکثر .است اختالف مورد ،شود هيتوج چگونه ینقل و یعقل نظر از نکهیا و شفاعت

: نند کن منی  ريتفسن  نيچن را ، شفاعتثیاحاد و اتیآ ظاهر از یرويپ به خوارج و معتزله ةفرق دو جز

 یالهن  درگناه  در یواقعن  عانيشف که یمنزلت و مقام و احترام پاس به و( ص)امبريپ شفاعت پرتو در»

 ،کرده دايپ ن،ات عذاب از( ،است مشخّص ینید منابع در که یطیشرا با) گنهکاران از یگروه دارند،

 پناداش  و درجه شیافزا سبب را شفاعت که هگرو دو آن خالفه ب .گذرد میدر آنان ريتقص از خداوند

 در دمخلّن  رهين کب گنناه  مرتکبان آنان ةديعق حسب بر چون ،گنهکاران ن،ات نه ،نددان می کوکارانين

 .(12: 8، ج1375سبحانی، ) «ستندين توبه و بخشودن قابل و ندهست  دوزخ

 )ره(طباطبایی عالّمه ةنظریّ (5ـ1

 یخنوب ه بن  ،دکنن  منی  ارایه شفاعت ةلأمس از که یفلسف و یعقل ليتحل با را عالّمه  میکال دگاهید

 دکن می نييتب و ریتقر یخوبه ب را نزاع محلّ و شفاعت ةلأمس اصل ابتدا شانیا رایز ؛افتیدر توان می

 نظنر  از شنفاعت : »فرمایند  منی  شنفاعت  ةلأمس نييتب در یو. دپرداز می آن یفلسف ليتحل به آنگاه و

 و نمود انکار یکلّ به را آن توان مین و است ثابتن   شرط و ديق یب و مطلق طوره ب نه ن  یحدّ تا قرآن

 ةکلمن  خنود  در دقّنت  ،نین ا بر افزون. دکن مین اثبات را یاجمال مقدار نیا از شيب هم سنّت و کتاب

 شود ريتأث و تيّسبب در واسطه یکس یعنی شفاعت رایز ؛دکن می حکم را ديمف یمعنا نیا «شفاعت»

 .باشند  داشنته  ريتنأث  و تيّسنبب  بخواهند  یشنرط  و دين ق بدون و االطالق یعل یزيچ که ندارد معنا و

 چيهن  شنفاعت  بنه  نالائق که اند کرده اليخ است و شده مشتبه شفاعت نامنکر بر امر که ن،استیا

 بدون را یقرآن قتيحق کی اند تهخواس خود اشکاالت ةئارا با لذا .ستندين لئقا آن یبرا یشرط و ديق

 ،انين ب نین ا از بعند  عالّمنه  .(245 :1، جتنا، النف   طباطبائی، بی) «دهند جلوه باطل الزم دقّت و توجّه

 .است داده مستدل پاسخ آنها کیکای به آنگاه ،کرده مطرح را نامنکر از اشکال هفت حدود

 اشکال به شفاعت (5ـ1

 باعث م،رم از عتشفا: اند گفته نکهیا آن و ميکن می اشاره نمونه کی به تنها اختصار تیرعا یبرا

 ،باشند  ظلنم  عقاب اگر و باشد ظلم دیبا عقاب پس ،است عدل عقاب رفع نیا اگر. دشو می عقاب رفع

 گنر، مرتفنع  ید عبنارت ه بن  ؛است ظلم ،کردند می خود تامّ یبرا اءيانب از یبرخ که عذاب طلب گرید
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ن   متعنال  یاخند  جاننب  از عقناب  جعنل  اصل پس ،باشد عدل اگر. ظلم ای است عدل ای عقاب شدن

 ﴾دکنن  منی ن ظلنم  کسنی  بنه  خداونند  ً:أَحَـدًا  رَبُّـکَ  یَظْلِمُ وَلَا ﴿ که یحال در ،است ظلم ن  معاذاهلل
باشند،   عندل  آن وجنود  اگر و است عدل عقاب وجود پس ،است ظلم عقاب رفع اگر (. امّا49)الکهف/

 !دارد؟ معنا چه کنندگان شفاعتشفاعت 

 عالّمه جواب( 5ـ2

 عننوان ه بن  کنه  سنت ين لاوّ حکنم  نقض عقاب رفع یمعنا الًاوّ»: فرماید می اسخپ در همتألّ ميحک

 خداونند  رحمنت  در داخنل  و است نموده خارج عقوبت مصداق از را م،رم است، بلکه مطرح عقوبت

 ةقضنيّ  نین ا .«ظلنم » این  اسنت  «عندل » عقناب  رفنع  اًيثان. است نشده نقض  میحک اساساً و دکن می

 ،ظلنم  و عندل  انين م چون ،ندیآ حساب به الخلوةمانع ای و ال،معةمانع تا ستندين هم ضيمنفصله، نق

 باشد لتفضّ است ممکن عقاب رفع بنابراین، .است ممکن دو هر رفع که تضاد ای و است ملکه و عدم

 است فضل عقاب رفع و عدل عقاب ،،هينت نکند، در صدق آن بر عدل و ظلم عنوان دو از کی چيه و

 :1، جتنا، النف   طباطبنائی، بنی  ) «دکنن  مین صدق آن بر ظلم عنوان گرید و شدبا می عدل از باالتر که

245). 

آورد کنه آمنده    میرا  بقره ةسور 48 ةیآن، آ شبهات به پاسخ و شفاعت اصل نييتب از بعد عالّمه

 عَدْلٌ مِنْها یُؤْخَذُ ال وَ شَِاعَ ٌ مِنْها یُقْبَلُ ال وَ شَیْئاً نَفْسٍ عَنْ نَفْسٌ تَجْزی ال یَوْماً اتَّقُوا وَ﴿ است:

 یعوضن  او از و رنند ینرذ شنفاعت  او از و دین اين کس کاره ب کس که یروز آن از و : یُنْصَرُون هُمْ الَ وَ

 .﴾ديبترس نشوند یاری یکسان و رندينگ

 و اسنت  معناد  جزئيّنات  بنه  مربنوط  شفاعت»: سدینو می و است پرداخته یعقل ليتحل به آنگاهو ا

 را آن سننّت  و کتناب  ماننند  بتوانند  و برسد بدان یعقل نيبراه دست که ستين یزيچ معاد جزئيّات

 یعقلن  نيبنراه  دین با کنه  مقدّمات آن که است نیا نايس یبوعل ةگفت به بنا هم آن علّت .دینما اثبات

 کنه  یمطلبن  لکن. ستين  میآد عقل دسترس رد، دريبگ ،هينت را جزئيّات آن کیکای از بعد و نديبچ

 مراتنب  یعقلن  برهان نکهیا ،کرد اثبات را شفاعت توان می آن با و است یعقل یها برهان دسترس در

 فيضنع  را ید، بعضیشد را یکامل، بعض را یناقص، بعض را یند، بعضدان می مختلف را یوجود کمال

 کین  از کيتشنک  قابنل  کنه  نور مانند ؛ندیگو می کيتشک را ضعف و تشدّ نیا  میعل اصطالح در که

 و است آن یمنتها و کمال هر أمبد که خداه ب قرب در هم یبشر نفوس. رود می البا گرفته، به شمع

 آن،نا  از کنه  یئامبند  آن یسنو ه بن  خنود  یتکنامل  ريس در نفوس از یبعض ؛است مختلف او از یدور
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 فنوق  یبعض که است یفاعل علل وضع نیا .کمتر و کمتر گرید یبعض و روند می شيپ ارياند، بس آمده

 اسنت  شیخو مادون به دادنش و خود مافوق از ضيف گرفتن ةواسط ،یفاعل علّت هر و گرندید یبعض

 از کاملنه  نفنوس  همنان  کنه  نفوس از یبعض پس. ندکن می ريتعب( مابه) آن از یفلسف اصطالح در که

 دشو می ده، واسطهيرس هممکن اتيّفعل ةهم به و اند مودهيپ را کمال درجات ةهم که( ع) اءيانب ليقب

 خنود  ذات بنرخالف  که یزشت و هيّشق یها تأيه زين آنان تا مادون یها علّت آن و ضيف اءمبد نميا

 کنه  یشنفاعت  البتّنه  .اسنت  شنفاعت  همنان  نین ا و سنازند  لین شده، زا دايپ خویش فيضع نفوس در

 (.279 :1جتا، الف،  طباطبائی، بی) «است گنهکاران مخصوص

 گیری جهینت

 سنالم ا جهنان  که است یشخصيّت ،)ره(طباطبائی مهعالّ ،گرانسگ مفسّر و نامدار ميحک و متکلّم

 تنا  نمنود  تالش زين مقاله نیا. شدبا می شانیا یعرفان و یفلسف ،یکالم ،یريتفس های قيتحق مرهون

 عهيشن  و  میاسنال  دین عقا سند عنوانه ب ريتفس و کالم ةحوز دو دررا  شانیا  میعل تالش از یا گوشه

 بنودن  یفطنر  و نین د خاستگاه چون ییها هحوز در شانیا هایظرن از یبرخ ،رو نیا از. دینما معرّفی

 و  میکال بتُکُ یال البه از شفاعت بحث و رجعت ة، مسألکفّار یجاودانگ ت، عذابيّربوب در ديآن، توح

 هم ، آنعالّمه یها هدگاید از یبخش یبرا البتّه که شد داده قيتطب قرآن اتیآ با و استخراج یريتفس

 اريبسن  هنا  هحنوز  نیا در شانیا یها هدگاید وگرنه آمد فراهم آن کردن طرح الم، مقاله کی حدّ در

 ردکن  اشناره  آنها از یبعض ناوعن به توان می اامّ نيست، آنها تمام انيب فرصت که شدبا می نیا از فراتر

 :از عبارتند ها موضوع آن و رديگ قرار پژوهش مورد انمحقّق گرید به وسيلة ای و یگرید م،ال در تا

 بنا  آن ارتبناط  و یاعتبنار   کادرا موضنوع  بنه  اعراف ةسور 54 آیة و عمران آل ةسور 26ة یآ لیذ ن1

 .خداوند

 .آنها شیدايپ یچگونگ و قبح و سنحُ ةمسأل به انعام ةسور 57 ةیآ لیذ ن2

 پرداختنه  بيغ به علم به مربوط مباحث و هيّعلم روَسُ مطلق ت،رّد بحث به بقره ةسور 3 ةیآ لیذ ن3

اء، ياشن  به خداوند یليتفص قدر، علم و قضا ليقب از ، میکال لئمسا از گرید یبرخ نيهمچن. است

 مطنرح  زانيالم ريتفس مختلف یها قسمت در را. .. و قصدلبا فاعل ای بال،بر ، فاعلیصفات ديتوح

 منی عل ابتکنار  ننوع  کین  ،واقع در که دکن می انيب را یريتفس مباحث با آن ارتباط و کرده است

 .شدبا می فلسفه و کالم ،ريتفس ةحوز در هعالّم 
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 و مآخذ منابع

 .میکر قرآن

 .البالغه نهج
 .دارالفکر :روتيب .یالمعان روح ق.(.1408. )دمحموديّ، سیآلوس

 ةجامعن  انتشارات. قم: ادسهالسّ ةالطبع .دیوحالتّ ق.(.1416محمّد بن علی. ) ،(صدوقبابویه قمی ) ابن

 .نيسمدرّ

 .یاورالدّ ةمکتبچاپ دوم. قم:  .المقاالت اوایلتا(.  )بی محمّدبن محمّد. ،(ديمف خيشالمعلّم ) ابن

ــول ق.(.1414.) نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن ــاره الفص  یعلنن ديّسنن قيننتحق .المخت

 .ديدارالمف ی. چاپ دوم. بيروت:فیرشريم

ــفم خیشــ فاتمصــنّ ق.(.1413. ) نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  نيحسنن قيننتحق .دی

 .تيالب آل ةسسّؤم ی؛اسالم نشر :قمچاپ اوّل.  ی.ارغفّ اکبر یعل و یاستادول

 .نا : بیروتيب. دوم چاپ .عهيش المعارف ةدائر ق.(.1393. )ن، حسنيام

 .سمت انتشارات(. چاپ اوّل. تهران: 1381) .دیجد کالم در ییجستارها

حسنن   اسنتاد  قيتعل .عتقاداإل دیتجر شرح یف المراد کشفق.(. 1415حسن بن یوسف. )، یحلّ

 .نيسمدرّ ةجامع نشر. قم: الخامسه ةالطبع ی.آمل ةزاد حسن

 یکارشناس ةنام انیپا .زانیرالمیدرتفس طباطبایی عالّمه یفلسف آراء (.1382. )میرضازادگان، مر

 .اتيّاله ةدانشکد ؛قم دانشگاهقم:  .حکمت و فلسفه ارشد

 .)ع(صادق امام ةسسّؤمچاپ اوّل. قم:  .دیجاو ورمنش (.1375. )، جعفریسبحان

 .هيّالعلم دارالکتببيروت:  .المنثور الدرّ ق.(.1421. )نیالدّ ، جاللیوطيس

 .ثیالحد احسن نشر. قم: لاوّ چاپ .( ) نیصادق عصر در زنادقه (.1388. )محمّدپور،  شعبان

 .هراءالزّ نشرهران: . تلاوّ چاپ .الحکم ینها شرح و ترجمه (.1370. )ی، علیروانيش

ـ  ن المتعال  الحکمم.(. 1981) بن ابنراهيم.  ، محمّدی شيرازیصدرا  . ربعة األ نّة  العقل سـفار األ یف
 ی.العرب التراث اءياح داربيروت:  .یةالثانةالطبع

ـ تا(. النف.   )بی .نيحسمحمّد ديّ، سطباطبائی ـ الم ریتفس  یموسنو  باقرمحمّند  ديّسن  ةترجمن  .زانی

 .نيسمدرّ ةجامع اتانتشار . قم:یهمدان
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ـ د آموزش تا(. ب. .)بی ننننننننننننننننننننننننننننن  تین آ یمهند  ديّسن  ميتنظن  و یآور جمنع  .نی

 .یاسالم انتشاراتجا:  بی .یهاللّ

 .یسالماإل  يبلالتّ دار فرع نشرقم:  . الحکم  ینهاتا(. ج.  )بی . نننننننننننننننننننننننننننن

 نشنر  . مشنهد: یموسنو  باقرمحمّند  ديّسن  حيتصنح  .حتجاجاإل(. ق.1403) .احمد ، ابومنصوریطبرس

 .یمرتض

 .دارالمعرفهبيروت:  .انیالب مجمع ق.(.1406. )ننننننننننننننننننننننن

چاپ دوم.  .عالّمهو ذیتلم مباحثات و ادنامهی ؛بانتا مهر ق.(.1417. )نيحسمحمّد ديّ، سیطهران

 .طباطبائی عالّمه انتشاراتتهران: 

 راثالتّ اءياح داربيروت:  .(بیالغ حیمفات) ریالکب ریفسالتّق.(. 1411بوعبداهلل محمّد. )ا، یراز فخر

 .یالعرب

 .الوفاء ةسسّؤمبيروت:  .نواربحاراأل ق.(.1403. )، محمّدباقریم،لس

 .یاسالم غاتيتبل سازمانچاپ سوم. تهران:  .دیعقا آموزش (.1379ی. )، محمّدتقیزدی مصباح

 .افست شرکت چاپجا:  بی .سمیریال روش و فلسفه اصول تا(. . )بیی، مرتضمطهّری

 .سمت انتشاراتچاپ دوم. تهران:  .دیجد کالم (.1389. )ان، حسنيوسفی


