
 زانیالم ریدرتفس)ره(طباطبائی عالّمه میکال ءآرا جستاری در

 پورشعبان محمّد
 ئی، تهرانطباطبا مهعالّ دانشگاه اریاستاد

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

 دهیچک

  ند ویپ علم دو نیا انی م که  بود نیا کالم و ریتفس    ةحوز در های عالمّه طباطبائی )ره(    ابتکار  از
  ات نمود صرف  راه نیا در را شیخومیعل کوشش  و تالش تمام و است  نموده جادیا یفلسف  و یمنطق
  و اهدگید چه یفلس  ف اص  و  و میکال لئمس  ا با برخورد در نید یقطع متن و قرآن که کند نییتب
س  تنها ،رمنظو نیهم به. ددهمی ارایه را میایپ سته  که یریتف سته  نیا توان سخگو  را خوا ش  پا   و دبا

 روش به تا اس  ت ص  دد در مقاله نیا. اس  ت بوده المیزان ریدهد، تفس   انعکاس را نظر مورد مطلب
  اب، عذیربوب دیتوح ،نید خاس  تگاه همچون عالّمه یفلس  ف و میکال ءآرا از ی، برخییمحتوا لیتحل
ستفاده  به توجّه با و قرآن منظر زا را شفاعت  و ، رجعتکفّار یمئدا   پژوهش مورد نظر مورد اتیآ از ا

 .دهد قرار

مه ، قرآن :یکلید واژگان   ،  یربوب دی ن، توحید بودن یزان، فطریالم ری، تفس   )ره(یطباطبائ   عالّ

 .، رجعت، شفاعتکفّار یمئدا عذاب

                                                           
 E-mail: mohammadshabanpour@gmail. com 
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 مقدّمه

  یمعل مباحث در و بود قیمع شة یاند یدارا و تفکّرم یمرد طباطبائی نیحس محمّد  دیّس  عالّمه

  کردمی جدا برهان از یخوبه ب را شعر و مغالطه، جدا ، خطابه مواضع و شدمین خارج برهان ةریدا از

  هر هبلک ،کردمین خلط هم به را یذوق و ی، عرفانی، شهود ی، کالمیفلسف  مختلف لئمسا  گاه چیه و

 ،اس  تادش روش از برگرفته که یو یریتفس   روش و س  بک .نمودمی ریتفس   خود یجا در را یک

 هک است معروف گرچه رایز ؛ستین یمستثن قاعده نیا از زین بود ،یقاض یآقا یعل رزایم حاج مرحوم

 ورود ریتفس  نیا گرید اتمختصّ  از اامّ ،است  اتیآ به اتیآ ریتفس  زانیالم فیشر  ریتفس  در یو روش

  ،یخی، تار ی، اجتماع ییروا یها بحث  همچون ،اس   ت یقرآن یها انی ب بر مختلف، عالوه یها بحث  در

سف  ست  شده  بحث جداگانه کی هر کهمیکال و یفل س  نیا البتّه. ا  دارد زین یگرید یهایگژیو ریتف

شتر در این باب، ر.ک؛  ) میست ین آنها انیب صدد  در ما که  در .(65 :ق.1417، طهرانیبرای آگاهی بی

  و خاصّ اص  و  قالب در که اس  ت فرد به منحص  ر عالّمه نظرات میاس  ال انمتکلّم و فالس  فه نیب

ست  شده  ارایه شان یا یابتکار ستفاده  با یو. ا سف  راثیم از ا ص  همچون گذشته  ةفالسف  یفل ،  درامالّ

صل  نیچند شیخو یفکر نبوغ و. ..و نایس ابن ص    ا صا سفه  در یاخت سال  کالم و فل .  اندداده ارایه میا

.  ..و کافران یمائد ، عذابیربوب دین، توحید بودن یفطر همچون اصو  نیا از یبرخ رو شیپ نوشتار

صو   نیا تا دکنمی تالش .ددهمی قرار ینیبازب مورد مقاله کی حدّ در را   هعالّم دگاهید قلمرو در را ا

 خّصمش   میکال یهابحث با را اتیآ ارتباط و وندیپ ،نموده قیتطب زانیالم ریتفس   در قرآن اتیآ با

  ،یقرآن دگاه ی د دو انی م یمنطق وند یپ جاد یا و اص   و  نیا نییتب همقال   نیا یاص   ل هدف  لذا . دی نما 

  و ریفس ت» ةحوز در عالّمه ابتکار: که سؤا   نیا به پاسخ  و است  )ره(طباطبائی عالّمه میکال و یفلسف 

 است؟ بوده چه «کالم

 نید خاستگاهـ 1

 اتیّاله و نید ةفلس  ف مباحث از گرید یاریبس   همچون نید اءمنش   و خاس  تگاه مورد در بحث

شک  از دیجد سش  و هاکیت سان  یهاپر ست  دیجد ةدور ان س  ةدیعق به. ا شمندان، عار  از یاریب   یدان

  یها واقعیّت  از یکی نید به  مردم یمئدا عالقه  و نده یآ در نه  و گذش   ته   در نه  نید از جهان  نبودن

 فراخوانده یندارید راز در تأمّل به را یاریبس   انتفکّرم قت،یحق نیا. اس  ت یبش  ر ةجامع ملموس

  با و خود ظنّ پرسش، از نیا به پاسخ یبرا یکس هر و است آورده دیپد گوناگون ییهاهدگاید و است

صّ  و یمطالعات ةحوز به توجّه ش  عنوان به را یامر خود، یص تخ   اتنه  و هکرد معرّفی ینید مانیا اءمن

ستگاه  را آن ست  ینید یباورها و انیاد ةهم خا ست دان   ینگرش، گروه نیا شاخص  یهاهنمون از. ه ا
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ند  هاد  کردیرو با  که  هس   ت گاه    یعیطب حوادث از ترس همچون ،ی، عواملیال لل  از یناآ  یواقع ع

ند ته دانس    رمؤثّ نید شیگرا و شیدای پ در را. ..و یروان یها ه، عقد ها هدی پد   بر زین گرید یجمع و ا

 در ییجستارها ) اندهادهن انگشت  یاجتماع انسجام  حفظ به لیتما همچون ،آن یاجتماع یکارکردها
سفیان،   و 185: 1381، دیجد کالم   اب که یشمندان یاند ستند ین کم ،گرید یسو  از .(24 :1389یو

 .ورزندمی دیتأک نید یاله اءمنش بر فطرت و عقل چون یعوامل بر هیتک

 نید خاستگاه ةدربار عالّمه ةنظریّ (1ـ2

  و دکنمی دیکأت نید بودن یفطر بر( ع) نیمعص   وم اتیروا و قرآن از اس   تعانت با همتألّ میحک

  دخواهمی یسبب خود سعادت و است خواهسعادت یفطر طوره ب انسان»: سدینومی آن لیتحل ةدربار

شد  مغلوب که شود  منهدم هرگز که طلبدمی یگاههیتک و نبا  کی و دهد ارتباط یو به را یزندگ تا ن

 هک است  خداوند تنها رایز ؛است  نیهم انسان  یراب زین نید ةخواست  و کند دایپ یواقع یدرون آرامش

 .(11 :تاطباطبائی، بی) «دشومین مغلوب هرگز خود ةاراد در

 قرآن در نید بودن یفطر (1ـ2

  فَأَقِمْ﴿ :اندکرده اش  اره  نید بودن یفطر به روم ةس  ور  30 ةیآ لیذ زانیالم ریتفس    در عالّمه

  الْقَیِّمُ ینُالدِّ  ذَلِکَ  الل هِ  لِخَلْق  تَبْدِیلَ   لَا  عَلَیْهَا  الن اسَ  فَطَرَ ال تِی هِالل   فِطْرَةَ حَنِیفًا  لِلدِّین   وَجْهَکَ 

 ست ا فطرتى این! کن پروردگار خالص آیین متوجّه را خود روى پس :یَعْلَمُونَ لَا الن اس  أَکْثَرَ وَلَکِن 

سان  خداوند که س  آیین است  این .نیست  الهى آفرینش در دگرگونى است.  آفریده آن بر را هاان  ،توارا

 ﴾!دانندنمى مردم اکثر ولى

 نکهیا آن حاص  ل که ندکنمی اس  تدال  نید بودن یفطر به هیآ متن از یطوالن نس  بتاً بحث در

سان  سد  کما  و سعادت  به بتواند نکهیا یبرا ان   عادتشس  به را او که کند یرویپ ینیقوان از دیبا ،بر

  ود نیب اس  ت یعبور راه ،اس  ت یاعتبار و یعمل ییایقض  ا که راتمقرّ و نیقوان نیا و کند کینزد

  دهیآفر او یبرا خدا که یجهاز نیا بردن کارهب با انس  ان بنابراین،. اس  ت او مص  ال  تابع و او منزلگاه

  دیبا عقل حکم به پس .دکنمی یط را خدا به قرب راه و است دهیرس خود کما  و رشد حدّ به ،است

  ئاتاقتضا و هااجیاحت از     رساندمی سعادت به را انسان که است ینیقوان از یاهمجموع که     نید

سان  خلقت شأت  ان شد  گرفته ن شد  او فطرت با مطابق و با ست  ییمعنا همان نیا و با  فهیرش  ةیآ که ا

  یگرید اتیآ لیذ عالّمه .(283    289: 16ج تا، الف،بی ،ر.ک؛ طباطبایی) سازدمی خاطرنشان را آن
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 98اعراف،  ةسور  17آیة  ،انعام ةسور  79و 64، 63 اتیآ رینظ ،اندآورده را نید بودن یفطر ثبح زین

 .(313 :8 جهمان،  و 199 201 :7 همان، ج ؛کر.. ).. و حجر ةسور 99 و

 اتیروا در نید بودن یفطر (1ـ3

مه    بر یبنم یتعدّد م اتی روا از ،ییروا بحث  کی  در فوق اتی آ بر عالوه زانیالم ریتفس    در عالّ

 یفیلط انیب )ص(اسالم میگرا رسو  از منقو  ثیحد کی لیذ و است گرفته بهره نید بودن یفطر

 .دارند

  ةٍعَربَاَ مهُئَاکَبُ نَّإِفَ مهِائِکَبُ یلَعَ مکُالَطفَاَ وابُضرَتَ الَ(: ص) اهللِ و ُسُرَ ا َقَ: ا َر، قَمَعُ بنِ اهللِبدِعَ نعَ»  

ص َ رٍشهَ اَ ةٍعَربَاَ ، وَاهللَ الَّاِ هَلَاِ الَ ناَ ةُادَهَشََ رٍشهُ اَ   هللعبدا :ةِیَدَالِلِوَ اءُعَالدُّ رٍشهَ اَ ةٌربعَاَ وَ(ص)یبِالنَّ یلَعَ ةُالَال

 هیگر نکهیا خاطر به را کودکانتان: فرمودند( ص)حض  رت که کردند نقل( ص)خدا رس  و  از عمر بن

  رگید ماه چهار تا و اس  ت اهلل االّ اله ال به ش  هادت یگواه چهارماه تا طفل هیگر رایز ؛دینزن ،ندکنمی

ست  غمبریپ بر صلوات  ست  مادر و پدر جان به دعا گرید ماه چهار تا و ا :  ق.1416بابویه قمی، ابن) «ا

331). 

  معنا نیترفین، لطید بودن یفطر اثبات ضمن  فیشر  ثیحد نیا»: فرمایدمی طباطبائی عالّمه

 «.دنکمی دایپ انیجر واسطه یمجار قیطر از یتعال یبار ضیف چگونه که دارد نکته نیا به اشاره و

س  در یو سد   مین را کس چیه کودک:  اوّ ماه چهار در»: یدگومی مذکور ثیحد ریتف   تنها ،شنا

 بر را ازین آن ،خواهدمی هیگر با که اس  ت خودش یازمندین و حاجت آن و دکنمی حس را زیچ کی

  ش  هادت ،واقع در و خداس  ت یبرا هیگر لذا ،ددانمی خدا را حاجت و ازین آن رافع چون و کند طرف

 صیتش  خ بش  خص  ه اامّ ،ش  ناس  دمی را خود نیوالد کودک ،دوم ماه چهار در. اوس  ت تیّوحدان به

 یاله یّنب را واس   طه  آن و ند یبمی( خدا ) خود یازها ی ن رافع و خود نیب یاواس   طه  بلکه  ،دده مین

 بتواند تا اس  ت مکرم یّنب یبرا خدا از رحمت طلب ماه چهار نیا در او هیگر لذا ،ددهمی صیتش  خ

سط  به و قیطر نیبد سد  شیخو یخدا به( ص) امبریپ ةوا  خود نیوالد کودک ،سوم  ماه چهار در. بر

صه    به را سد   می شخ   و خدا ةیناح از رحمت انیجر یبرا او ةیگر لذا و ددهمی زییتم گانهیب از و شنا

 .(288 :16، جتاطباطبائی، بیر.ک؛ ) «است مادر و پدر یبرا او رسو 

  ،دکنمی اش  اره هاانس  ان فطرت به که اتیروا و هیآ  یص  ر عبارات از عالّمه گرچه نکهیا جهینت

  اتیآ به توجّه با و جهت نیهم از قاًیدق که رس  دمی نظر به اامّ ،ندگیرمی جهینت را نید بودن یفطر
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 کتهن نیا به توانمی بلکه ،س  تین عالّمه یش  خص    یتکاراب انین، بید بودن یات، فطریروا و قرآن

  ةژیو هایابتکار از اتیروا و اتیآ به موض   وع نیا س   اختن لمدلّ و لی تحل یچگونگ که  نمود اذعان 

ست  ست ه ب بحث نیا از که یگرید ةجینت. او ست  نیا ،آیدمی د   و اتیآ فراوان حجم به توجّه با که ا

  افت ی در توانمی یراحت به  طباطبائی   عالّمه  یلیتحل کردیرو به  تی عنا  با  و باب  نیا به  مربوط اتی روا

  و یش   ناس   ، جامعهیروانش   ناخت یهاهنظریّ از اعمّ ،یغرب کالم در دی جد  های نظر از کی  چیه که 

س  یپد سالم  نظر از ندتوانمین یدارشنا  بر یفراوان هایانتقاد ،منظور نیهم به .شوند  واقع قبو  مورد ا

ست  وارد آنان سان   نید پس .ا سال  شنا ش  که معتقدند میا ستگاه  و شیدایپ اءمن  رد دیبا را نید خا

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

 تیّربوب در دیتوح ـ2

 انس  ان و جهان یکارگردان و ریتدب ،اراده در خدا تنها که اس  ت آن یمعنا به تیّربوب در دیتوح

ست  رمؤثّ شر  ریتدب و ینیتکو ریتدب صورت  دو به که ا شان  ءایانب خیتار .دارد جلوه یعیت  که ددهیم ن

  و ست ا نبوده آنان یهاتامّ ةمناقش  مورد زین تیّخالق در دیتوح یحتّ یا یصفات  و یذات دیتوح ةمسأل 

 عصر رکانمش مثا  یبرا. است بوده عالم یکارگردان و ریتدب به مربوط شتریب بوده، کار در یشرک اگر

شتند  اعتقاد خالق کی به تنها( ع)لیخل میابراه حضرت  شتند می غلط به ، ولیدا   اره، ماهست  که پندا

  /نعامألا) اس  ت بوده مس  أله نیهم س  ر بر آنان با زین( ع) میابراه ةمناظر و جهانند رمدبّ دیخورش   ای

 رد را خود سرنوشت از یبخش زین رسالت عصر مشرکان که دشومی استفاده قرآن اتیآ از(. 76   78

 (.74 75 /سی) ستنددانمی خود یمعبودها دست

 س  وی از یمختلف یهاهنظریّآمده،  دیپد هاانس  ان انیم چگونه زیآمش  رک دیعقا نکهیا ةدربار

سان   جامعه ست  شده  ارایه شنا شاهد : اندگفته نکهیا جمله از ؛ا سمانی  یهاهدیپد عتنوّ ةم  ینیزم و آ

  مصباح ر.ک؛ ) دارد قرار خاصّی  یخدا ریتدب تحت آنها از نوع هر که آورده وجود به را یتصوّر  نیچن

 داش   تن به  انس   ان لی م»: اند گفته  باره  نیا در زین )ره(طباطبائی   عالّمه  .(123 :1، ج1379، یزدی

سوس  معبودِ سّ  مفروض انیخدا یبرا که شد  موجب ملموس و مح شان  و هاهممج  کیسمبول  یهاهن

  گرید و فوق عوامل  خاطر  به  .(272 :10، جتا طباطبائی، بی  ) «ند بپرداز آنها  پرس   تش به  و بس   ازند 

شر  انیم زیآمشرک  تفکّرعوامل،  ش  و کرد دایپ وعیش  ب   با ارزهمب یبرا امبرانیپ تالش از میعظ یبخ

 .شد صرف یانحراف تفکّر نیا
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  خدا یبرا چرا که دکنمی نکوهش را آنان و ددهمی هش  دار مش  رکان به یتعدّدم اتیآ در قرآن

  ادرق آنها که یدرحال ،اندشده  لئقا ییخدا شئون  آنها یبرا ای و اندکرده فرض یانیهمتا ریتدب امر در

 (.3/مرزّو ال 165/بقرهال) برسانند یانیز و سود خود کنندگانپرستش و خود به ستندین

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

 ةالحکمةینها کتاب دوازدهم ةمرحل از ششم   فصل  در ئیطباطبا نیحس محمّد دیّس  ،همتألّ میحک
 ءاجزا بر یجار ةگسترد نظام نکهیا و عالم وحدت یکی .دکنمی اثبات و عاادّ را یفلسف اصل سه  ای دو

ظام  کی  آن حد  ن ظام  یباال  نکه یا و مادّی  عالم  یبرا ینور عالم  وجود یگرید و اس   ت وا  جهان  ن

شهود،   سوت  نظام نیا علّت و أمبد که دارد وجود آن با سنخ هم ینور و یعقل نظام کیم ست  ینا   و ا

سله   نیا سد می یتعال حق علم در یانربّ نظام به سرانجام  سل   مادون یهانظام ةهم علّت و مبدأ که ر

ست  سف  اتیّهیبد از ،گرید یسو  از. ا ست  یفل  زین و شد بامی زین ءیش  آن علّتء، یش  تِعلّ علّتِ که ا

سل   چون و شد بامی هم ءیش  آن معلو ء، یش  کی معلو ِ معلو ِ سد می یتعال واجب به علل ةسل   ،ر

 مس  أله س  ه نیا طرح از پس یو. بود خواهد او اثر ،ش  ود فرض که ص  ورت هر به یموجود هر پس

  وَ ةِودَشههههُالمَ انَ تِش   أَنَ یفِ یارِالجَ  امِظَ النَّ اذَهَ لِ یجرَالمَ وَهُ یالَعَ تَ بَاجِ الوَ نَّاِ» :دگیرمی جه ینت نیچن

  عدَ بَ ادِجَ یاإلِبِ  هِمرِأَلِ  رٌبِّدَمُ  مِالَلعَ لِ بٌّرَ هِاتِ ذَلِ  بُاجِ الوَفَ .. .مِالَالعَ  اءِجزَاَ یلَعَ لِّظِ المُ امِّالعَ  رِیدبِالتَّ  اذَهَ بِ رِبِّدَالمُ 

 نَمِفَ. وبُطلُالمَ وَهُ وَ  ِقالَس  تِاِ رِیغَ نمِ طِس  ُّوَلتَّلِ ةٌرَخَّسههَمُ اهَنَّاِ الَّاِ ةِطَسههِّوَتَالمُ لِلَلعِلِ سَیلَ وَ ادِجَیاإلِ

 نیا در حاکم  نظام  که  اس   ت یتعال  واجب : ریثِکَ الَ وَ دَاحِ وَ الَ هُرُیغَ بٌّرَ مِالَالعَ  یفِ ونَکُیَ نأَ ا ِحَ المَ

ست  آورده وجوده ب را مشهود  جهان  هیسا  عالم ءاجزا ةهم بر که را ریفراگ و یکلّ ریتدب که اوست  و ا

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

 یبرا رمس  خّ یهافاعل آنکه جز او فعل و یتعال واجب انیم ةواس  ط یهاعلّت اامّ و دکنمی ریتدب زین

 ةجینت همان نیا و ش   د لئقا توانمین آنها یبرا یاس   تقالل چیه و ندرندا یگرید ند، نقشاَطتوس   ّ

  و باش  د واحد خواه ،باش  د یپروردگار یتعال واجب جز عالم در که اس  ت محا  پس .س  تما دلخواه

 .(246 247 تا، ج:طباطبائی، بی) «تعدّدم خواه
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 قرآن در یربوب دیتوح( 2ـ2

  اءیانب ةسور 22 ةیآ ،خود میکال و یفلسف مشرب همان بر بنا زانیالم ریتفس در طباطبائی عالّمه

سَدَتَا  الل هُ إ ل ا آلِهَةٌ فِیه مَا کَانَ لَوْ﴿: نموده یبرهان را آن و اس  ت کرده ریتفس   را سُبْحَانَ  لَفَ  لل هِا فَ

صِفُونَ  عَمَّا الْعَرْش  رَبِّ سد  بود، دیگرى خدایان «اللّه» جز زمین، و آسمان  در اگر :یَ   و) شدند مى فا

  ﴾کنندمى آنها که توص   یفى از عرش، پروردگار ،خداوند اس   ت همنزّ .(خوردمى هم به جهان نظام
 (.22)األنبیاء/

  انیخدا عالم یبرا که ش  ود فرض اگر» که اس  ت نیچن مذکور ةیآ از عالّمه اس  تدال  حاص  ل

  اش  ندب داش  ته یقیحق نیتبا و یذات اختالف گریکدی با خدا چند نیا دیبا ناچار به باش  د، یتعدّدم

  گریکدی با هم ریتدب در که اس  ت آن مس  تلزم ذات و قتیحق در نیتبا و ش  دندمین اله چند وگرنه

 ریدبت  ،کی  هر ریتدب  د،ی ای ب انی م به  ریتدب  در اختالف یپا  که  نیهم و باش   ند   مختلف و نیمتبا 

 در یجار نظام مینیبمی چون و گذاردمی یتباه به رو نیزم و آس   مان و دکنمی فاس   د را یگرید

  با و نددهمی یاری خود هدف به دنیرس   در را گریکدی آن یاجزا ةهم که واحد اس  ت میعالم، نظا

 «س ت ین خدا کی از ریغ عالم یبرا که میفهممی ،س ازگارند  خود یهاهدف به گرید یاجزا دنیرس  

 .(375 :14ج تا، الف،طباطبائی، بی)

 برهان به که برهان نیا به مربوط شبهات به ةالحکمةینها در نیهمچن و بحث نیهم ةادام در یو

شهور  مانعت ست  م سخ  ،ا ستد   پا  مورد ةیآ از ما ریتقر نیا که دگیرمی جهینت انیپا در و ددهمی م

  عام  ریدبت  نکه یا بر دکن می داللت  که  اس   ت ینیقی یمقدّمات   از بمرکّ  یبرهان  یربوب دی توح بر بحث 

 .ست ین آن در اختالف و تاس  شده  صادر  أمبد کی از ،است  آن در که یخصوص   ریتداب ةهم بامیعال

سّر  لکن  نیهم در افزون بر این،. شود  صانع  تعدّد ینف بر تحجّ که اندکرده ریتقر یطور را آن نامف

 تاس  خارج هیآ منطوق از که اندکرده اضافه  آن بر یمطالب آنها از یبعض  و اندکرده اختالف هم ریتقر

  علم اهل و خواصّ مناسب که یربرهانیغ و یاقناع است یتحجّ فهیشر ةیآ اندگفته زین یبعض یحتّ یا

 .شدبامین

  بر یبرهان یأر نیا از اس  تفاده با قرآن از یفراوان اتیآ لیذ، زانیالم ریتفس   در طباطبائی عالّمه

، 8، 6آیات  رعد؛ ةسور 4 و 3، 2آیات ونس؛ ی ةسور 31 ةیآ رینظ ؛دکنمی استدال   تیّربوب در دیتوح

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

  دکنمی اس   تناد یاتیروا به خود نظر دییتأ یبرا ییروا بحث در مذکور ةیآ لیذ طباطبائی عالّمه

  خداوند یگانگی به «تمانع برهان» قیطر از حکم بن هش  ام به خطاب یانیب در( ع) ص  ادق امام که

 خدا یگانگی و وحدت بر لیدل: دمیپرس  ( ع) ص  ادق امام از: یدگومی امهش   .اس  ت نموده اس  تدال 

صُّ  امُمَتَ وَ رِیدبِالتَّ ا ُصَ تِّاِ»: فرمود( ع) امام ست؟ یچ  ل اإ  آلِهَةٌ فِیه مَا کَانَ لَوْ﴿ :لَّجَ وَ زَّعَ ا َقَ امَکَ نعِال

  یگگانی بر گواه نشیآفر تتمام و یهست منظا دوام و یوستگیپ هم به(: 22)األنبیاء/ ﴾...لَفَسَدَتَا الل هُ

 جهان ،بود واحد یخدا جز یانیخدا جهان در اگر: »فرمایدمی ،جلّ و عزّ یخدا که گونههمان ،اوست

 .(250ق.:1416صدوق، ) «شدمی تباه

  وَ واتِمَالس   َّ یفِ انَکَ  ولَ هُنَّ اِ وَ»: ند یفرما می «جه یاهل ثی حد » در یگرید انی ب در حض   رت آن

 دٍاحِوَ لُّکُ دَسَفَلَ وَ عضٍبَ یلَعَ مهُعضُبَ الَّعَلَ وَ قَلَخَ امَبِ هٍلَاِ لُّکُ بَهَذَلَ      سبحانه      هُعَمَ ةٌهَآلِ نَیضِراألَ

  مخلوق با ییخدا بودند، هر س  بحان یخدا با یانیخدا نیزم و آس  مانها در اگر :هِبِاحِص  َ یلَعَ منهُمِ

ست می کدام هر و شد می سرگرم  خود ست می یک هر و کند غلبه یگرید بر خوا  را یگرید کار خوا

 .(165: 3 ، جق.1403مجلسی، ) «کند فاسد

 قیرط فوق، از ثیحد در( ع) امام انیب ریتقر در طباطبائی عالّمهشد،  اشاره شتریپ که گونههمان

 یخدا راگ که اندتهگرف جهینت برهان مقدّمات از استفاده با و اندکرده انیب را استدال  «تمانع برهان»

 زین هیآ لیذ در کهچنان .(117 :5، جات، بیمطهّری) آمدمین وجوده ب میعال اصالً ،شدمی تعدّدم عالم

 «دکنمی دییتأ ،میاگذرانده بورزم ةیآ لیذ در ما که را یانیب تیروا نیا» که نداهنمود  یتصر

 (.396 :14 ،تا، الفطبائی، بیاطب)

 زا متفاوت ییرهایتقر برهان نیا از»: س  دینومی «تمانع برهان» ریقرت ةدربار زین مطهّری دیش  ه

سال  نیمتکلّم یسو  ست  شده  ارایه میا س  آنها از یبرخ که ا س  یربرهانیغ و انهیعام ،یسطح  اریب  ،تا

شد  یبرهان دتوانمی شده  ارایه یرهایتقر از گرید یبرخ اامّ  خود آنگاه .(116 :5ج تا،بی ،)مطهّری« با

 .یدگومی پاسخ باب نیا در را نیمتکلّم شبهات و دکنمی اقدام یبرهان ریتقر ةئارا به زین

 راس  تای در( ع) یمجتب امام فرزندش به خطاب( ع) یعل نیرالمؤمنیام کلمات به اس  تناد با یو

  یاقناع لیدل کی( ع) امام انیب نیا رسدمی نظر به»: سدینومی طباطبائی عالّمه استادش نظر تیتقو

ش  بوده ست  نیا قتیحق یول ،یبرهان نه دبا ست  یبرهان لیدل نیا که ا ض  آن رایز ؛یاقناع نه ا  رتح

سُلُهُ     أَنَّهُوَ اعْلَمْ یَا بُنَیَّ : »فرمایدمی( ع) یمجتب امام فرزندش به خطاب شَرِیکٌ لَأَتَتْکَ رُ لَوْ کَانَ لِرَبِّکَ 
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سُلْطَانِهِ وَ لَعَرَفْ  مُلْکِهِوَ لَرَأَیْتَ آثَارَ  صِفَاتِهِ وَ لَکِنَّهُ  وَ  ضَادُّهُ فِی       إِلَهٌتَ أَفْعَالَهُ وَ  سَهُ لَا یُ صَفَ نَفْ وَاحِدٌ کَمَا وَ

 طسلّ ت و ملک آثار و بودند آمده او طرف از یامبرانیبود، پیم یکیشر  پروردگارت یبرا اگر :مُلْکِهِ أَحَدٌ

ست  گانهی یخدا او ، لکنیشناخت می را او صفات  و افعا  و یدیدمی را او  را یشخود خو کهچنان ،ا

ست  کرده فیتوص  یگانگی به  .(31ن /البالغهنهج) «ست ین او لکمُ در یمعارض  و اوست  لکمُ لکمُ ،ا

  یتال  و ممقدّ  انی م یامالزمه  و اس   ت ییاس   تثنا  اسی ق نوع از لی دل نیا که  دکر اذعان  توانمی لذا 

 .(119 :5تا، ج مطهّری، بی) «است شده استنتاج ممقدّ ینف یتال ینف از و است شده برقرار

 کافران یمیدا عذاب ـ3

 از که عد  صفت  یبرا رایز ؛ندکنمی مطرح یاله عد  ةمسأل  لیذ را بحث نیا میاسال  نامتکلّم

ست  خداوند فعل صفات  س  سه  ا   هر هب خلقت جهان در خدا یعنی؛ ینیتکو عد  یکی :نداَلئقا میتق

  یعنی؛ یعیتشر  عد  یگرید .دکنمی اضافه  کما  و او، وجود یستگ یشا  و تیّظرف ةانداز به یموجود

 س  اخته رمقرّ را احکام شاَیوجود تیّظرف ةانداز به و اس  ت گرفته نظر در را انس  ان تیّقابل و توان

 نگونهیا میتقس   نیهم لیذ را مذکور بحث که اس  ت ییجزا عد  زین س  وم و( 62/ونمؤمنال) اس  ت

  کس هر فریک و پاداش و دکنمی یداور عد  به افراد انیم امتیق روز در خداوند  که  ند کنمی مطرح

 .(47 /اءینبألا) ددهمی او اعما  با متناسب را

 یبرا جهان  نیا در محدود  گناهان   یبرا یابد  عذاب  پس که  دی نما می رخ س   ؤا  نیا نجا یا در

  اوّالً: هک اندگفته نیچن سؤا  نیا به پاسخ یبرا آنگاه دارد، یسازگار یاله ییجزا عد  با چگونه کفّار

 در و از این روی، اس  ت یقرارداد یلاوّ رایز ؛س  تین  یص  ح یخرواُ و یویدن یهامجازات ةس  یمقا

 رنظ در. .. و ابد اعدام، حبس: لیقب از مختلف احکام عمد قتل مانند رمجُ کی یبرا مختلف یهانظام

ست  مجرمان اعما  یقهر و ینیتکو ةجینت ، بلکهست ین یقرارداد میدو یول. دشو می گرفته   یعنی ؛ا

  ممرد به و کش  ف یوح ةلیوس  هب که دارد وجود تیّعلّ ةرابط ینوع یخرواُ فریک و یویدن اعما  نیب

شم  کردن کور مثل ؛دشو می اعالم ست  یآن که چ ست  یمئدا آن اثر یول ،ا   ق.:1415 ،ر.ک؛ حلّی) ا

سفه  اامّ. (414 و 410 سأل  در را بحث نیا فال  ةنظریّ از کی هر یبرا و ندکنمی مطرح شر  و ریخ ةم

 لیدل خود یعامدّ اثبات یبرا طرفداران از کی هر و است یطرفداران ناکافر عذاب خلود عدم و خلود

 .میپردازمی طباطبائی عالّمه نگاه از موضوع نیا به ادامه در ما. انددهکر اقامه
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 مالّصدرا دگاهید (3ـ1

مه  نظر فهم چون تدا  ،یرو نیا از ،س   تاا مالّص   در نظر فهم گرو در طباطبائی   عالّ   دگاه ی د اب

صدرا  صدرا  .میشو می ایجو را عالّمه نظر آنگاه ،نموده انیب را مالّ صل  در مالّ شم    ف سفار  ش  عنوان با ا

شَّ  وَ رِیالخَ ةِلَسأََمَ یفِ اسِلنَّلِ تعَقَوَ امٍوهَاَ فعِدَ یفِ» سأل  در مردم یبرا کهمیاوها دفع در :رِّال   و ریخ ةم

 نیا مباحث به مربوط یقو هایاش کا   از»: س د ینومی خود اش کا   نیپنجم در ،«آیدمی شیپ ش ر 

 به هیآ که گونههمان ،باش  ند دمخلّ مجهنّ عذاب در هاانس  ان از یبعض   دیبا چرا که اس  ت نیفص  ل، ا

صْحَابُ  أُوْلَئِکَ﴿: دارد داللت آنان خلود بر صراحت   . این(217 /بقره)ال ﴾ونَخَالِدُ فِیهَا هُمْ الن ار  أَ

ست  یحال در ست  اتبالذّ یّغن و محض ریخ متعا  یخدا شده  ثابت که ا سان  ،واقع در. ا  از دمخلّ ان

 وانیح مثل یگرید فطرت کی به و دشومی خارج خود فطرت از نکهیا ای    1: ستین خارج حا  دو

  .دشومی آخرت وارد حا  همان با و ددهمین دست از را یانسان فطرت نکهیا ای    2. ددگرمی منتقل

شد  که کدام هر   ،کند دایپ خلود دینبا یلاوّ اامّ. کند دایپ یمئدا عذاب دینبا و ست ین  یصح  خلود ،با

 ص  ورته ب و ش  د خارج خود فطرت از که یانس  ان یعنی ؛اس  ت کما  او یبرا ،دارد که چه هر چون

ست  یکلب کما  یدارا زین کلب نیهم ،درآمد کلب ای وانیح ست  کما  یدارا که حا  ،ا  چرا پس ،ا

 اگر اامّ .باش  د دمخلّ عذاب در دینبا کما  ص  احب موجود ،گرید عبارته ب ؛کند دایپ عذاب در خلود

ست  از را خود فطرت اگر یعنی ؛شد با میدو شد  نداده د شد  یقبامیآد فطرت بر بلکه ،با   نیع در ،با

ض  مورا از خالف یکارها نیا! شود  مرتکب جرم و خالف ،حا  ست  یعر ض  امور و ا   ،ندارد دوام یعر

 لیاز یعرض امر یوقت اامّ ،بردمی رنج و عذاب ،دارد یعرض امور که یوقت تا پس .است ریپذزوا  بلکه

  عذاب و خلود بنابراین، ؟!باشد داشته خلود دیبا چرا پس .دشومی راحت بلکه ،بردمین رنج گرید ،شد

فّار  یبرا یمئدا مه  آن و ندارد  هی توج چیه ک کث  به  دی با  را خلود به  مربوط اتی آ ه   ای  و لی طو م

 (.88 :7، جم.1981صدرای شیرازی، ) «دکر تأویل ،گرید یهاهگون

 )ره(طباطبائی عالّمه دگاهید (3ـ2

  در مذکور شقّ  دو از کی هر اریاخت با ندتوانمی خلود به نالئقا»: فرمایدمی)ره( طباطبائی عالّمه

 است  یصح صورت، خلود دو هر در یعنی ؛دهند جواب «عذاب خلود عدم» ةنظریّ به مالّصدرا سخن

 انانس چون ،است  یصح فطرت، خلود از خروج بر بنا اامّ .میکن تأویل را اتیآ در خلود ستین الزم و

  ؛ندیبمین وانیح از باالتر را خود واقعاً و است  کرده فراموش را یانسان  اتیّمقتض  و کرامت ینیچننیا

س  مثل ست  مأنوس گربه ای سگ  با که یک  در ،بردمی تلذّ یوانیح یخو در که حا  همان در لذا ،ا
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ساس  هم حا  همان س  مثل ؛دکنمی یناراحت و رنج اح ست  معتاد که یک ص    نیچن .ا   نیع در یشخ

 او و بردمی رنج هم یثانو عتیطب نیح در پس .ش   دبامی هم معادت، متألّ   مورد فعل  از بردن تلذّ 

شود  توجّهم ایدن نیا در اگر شف  که آخرت در اامّ ،ن شود  الغطاءک  رآنق ریتعب به و زدیفرور هاهپرد و ب

سَّرَائِرُ  تُبْلَى یَوْمَ﴿  را رنج آن( 9 /ارقطّال) ﴾ش  ودمی آش  کار( انس  ان) نهان اس  رار که روز آن در :ال

 .برد خواهد

شود  خارج فطرت از اگر اامّ ست   یصح  خلود هم باز ،ن ص    نیچن عذاب چون ،ا سر  یشخ   و یق

ست   یصح  اگرچه نیهمچن. ست ین او طبع خالف ض  امر که ا  امر نیا دمبهدم اامّ ،ندارد دوام یعر

  مطلب نیا بر خدا کالم کهچنان ،دارد ادامه تینهایب تا و ددگرمی میترم و دش  ومی نونوبه یعرض  

  هر .اس  ت دوزخ جایگاهش  ان :سَعِیرًا  نَاهُمْز دْ خَبَتْ کُل مَا جَهَن مُ مَّأْوَاهُمْ ﴿: فرمود که دارد داللت

شیند،  آن آتش زمان ست  آمده گرید ةیآ در. (97 /سراء اإل) ﴾افزاییممى آنان بر اىتازه ةشعل  فرون : ا

ضِجَتْ  کُل مَا﴿ ( آن در) تنشان  پوستهاى  هرگاه: الْعَذَابَ لِیَذُوقُواْ غَیْرَهَا جُلُودًا بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودُهُمْ نَ

 ﴾بچش  ند را( الهى) کیفر تا دهیممى قرار آن جاى به دیگرى هاىپوس  ت ،(بس  وزد و) گردد نبریا
سر  لیقب از عذاب نکهیا خالصه . (56/ساء نّال) ست  ق ست  مئدا که یعذاب آن لکن ،ا ست  عذاب وعن ،ا  ا

سر  حکم و عذاب شخص  نه صدرا  کهد، چنانکنمین منع را یاکثر و ینوع دوام، ق صر  آن به مالّ   یت

 .(620 :1، جتا، الفبی طباطبائی، و 89: 7، جم.1981صدرای شیرازی، ) است دهکر

 قرآن در کافران یمئدا عذاب( 3ـ3

بیان کرده که   بقره ةس   ور 167ة یآ لیذکافران یمئداعذاب  ةنظر خود را دربار طباطبائی عالّمه

 للّهُا یُر یه مُ کَذَلِکَ مِن ا تَبَر ؤُواْ کَمَا مِنْهُمْ فَنَتَبَر أَ کَرَّةً لَنَا أَن  لَوْ ات بَعُواْ ال ذِینَ وَقَالَ ﴿ آمده اس   ت: 

ــَرَاتٍ أَعْمَالَهُمْ   کاش: گویندمى پیروان( هنگام  این در) و :الن ار  مِنَ ب خَار ج ینَ هُم وَمَا عَلَیْه مْ حَس

شتیم برمى دنیا به دیگر بار شوایان ] آنها از تا گ  از( امروز) آنان که چنانآن جوییم، بیزارى[ گمراه پی

 نش  ان آنان به زایىحس  رت ص  ورت به را آنها اعما  چنین این خداوند( آرى! )جس  تند بیزارى ما

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

 ،اس   ت جاودانه   و خالد   ای  و ردیپذ می انقطاع  امت ی ق عذاب  ای آ که  مس   أله  نیا»: س   دینومی او

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

  یجاودانگ  و خلود با  رابطه  در فوق ةی آ در خدا  کتاب  که  دانس   ت دی با  ینقل نظر از اامّ  .یلفظ ظواهر

  ادیز قدرآن زین( ع) هائمّ قیطر از س نّت  و ﴾الن ار  مِنَ ب خَار ج ینَ هُم وَمَا﴿: فرمایدمی که اس ت  نصّ
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( ع) معصوم حضرات از ضادمتّ یاخبار اناًیاح اگر و است دهیرس  استفاضه   حدّ به ،اصطالح  به که است 

  یصر  نص با آن مخالفت خاطرهست، ب ین یشگ یهم و دشو می قطع دوزخ عذاب که باشد  شده  تیروا

  و عش   ر احکام جزئیّات دش   ویمن وجه چیه ، بهیعقل ةادلّ لحاظ  به  اامّ  .دش   ومی رد و طرح قرآن

  عاجز جزئیّات درک از عقل نکهیا یبرا ،کرد ثابت یعقل مقدّمات با را معاد به مربوط اتیّخص   وص   

  عارض نفس بر که یعقل عذاب و نعمت اامّ. باش  د داش  ته ادراک دتوانمین که فهمدمی خود و اس  ت

شته  دتوانمی یعقل لیتحل ،دشو می شد  دا  تجرّد خاطرهب نفس ،شد  گفته زین رشت یپ که گونههمان. با

  .دکنمی ادجیا نفس در  یقب ای و کوین یکرده، صورت کسب که یاخالق لیرذا ای لیفضا به آن قتخلّ و

 زین. دش  ومی ممتألّ  یقب ص  ورت آن از هیّش  ق نقش و ممتنعّ کوین ص  ورت آن از دهیس  ع نفس آنگاه

  ،اشد ب نفس ذات با یناسازگار  روَصُ  و باشد  هنکرد رسوخ  نفس در هاصورت  نیا که یصورت  در میگفت

  و زور ،فشار  ،قسر  و ندیبمین تیّاکثر و دوام یناسازگار  یبرا عقل نکهیا یبرا ،ددگرمی لیزا یزودهب

 نآ از زود ای رید لهیرذ یهاصورت  ،باشد  دهیسع  نفس ذات اگر پس .است  زوا  به محکوم یناسازگار 

 لیزا یزودهبس  ته، ب نقش آن در که کوین یهاص  ورت ،باش  د هیّش  ق نفس ذات اگر و ددگرمی لیزا

  عذاب ای دیبا که ماندمی یباق خود یذات شقاوت  و سعادت  آن با خودش نفس ،تینها در و دشو می

ست  ریناپذانقطاع و جاودانه عذاب که دشو می معلوم پس یابد. پاداش ای و ندیبب  از ،هست  چه هر و ا

 رضم به که یکس  مثل ؛است  نکرده مبتال بدان را او یکس  خالصه  و یقاسر  و زدیخمیبر نفس ذات

ست و  شده  مبتال دائمی کابوس شت  و آوروحشت  یهاصورت  اًدائم ا   .زندمی سر  اشهیّالیخ ةقوّ از ز

س  نیچن ست  عذاب در همواره یک ست  را صورت  نیا او خود نکهیا با ا سر  به او نفس و دکنمی در  ق

سر  شار  به و قا ست  را هاصورت  نیا خارج از یف  رنج انهم از و سازد می خودش پس .دکنمین در

 که ییآنها که اس  ت نیا عالّمه منظور ،گرید عبارته ب؟! اس  ت آن از ریغ یزیچ عذاب مگر .بردمی

ستش  را نیدروغ انیخدا سرت  امتیق در ،ندکنمی پر شت  یکارها ح  خواهان و خورندمی را خود ز

 رایز ؛ست ین شان یبرا یبازگشت  گرید و است  خالد ،ندشو می که یعذاب و هستند  ایدن نیا به بازگشت 

  ندهست عذاب مصداق ست، آنها خود معلو  که یاکنندهناراحت روَصُ  از آخرت یسرا  در هیّشق  نفوس

س  نیچن که معتقدند خود یعقل لیدل با مطابق و ست  ذات ةالزم شقاوت  که ینفو   بعذا یدارا ،آنها

 .(622 :1جطباطبائی، بی تا، الف، ) «ندهست رمنقطعیغ و خالد

  با  هی آ نیا در لکن ،دارد را برداش   ت نیهم زین هود ةس   ور 107 ةی آ لی ذ در طباطبائی   عالّمه 

ستناد   یزیچ نماند ادیز یعنی ؛ددانمی یطوالن زمان تمدّ یمعنا به را خلود ،لغت اهل سخنان  به ا

 در هک باشد همراه یگرید زیچ ای و «ابد» دیق با که ییجا مگر ،ردیگ قرار فساد معرض در آنکه بدون

 مَا ﴿ ةجمل  آن و دارد وجود دی ق آن اًاتّفاق   نیز هی آ نیا در .اس   ت یجاودانگ  یمعنا  به  ،ص   ورت نیا
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سَّمَاوَاتُ  دَامَتِ   و رس  اندمی را خلود دیتأک که اس  ت دیّتق نوع کی ،واقع در که اس  ت ﴾وَاألَرْضُ ال

  یبعض  نصّ به اگرچه .دارد وجود نیزم و آسمانها  که یزمان تا دندیجاو آن در شان یا نکهیا آن یمعنا

سمانها  واقعه ةسور  6 و زمر ةسور  67 ،اءیانب ةسور 104 ،احقاف ةسور  3ةیآ مانند قرآن اتیآ از   و آ

ستفاده  با یول ،ندارد معنا خلود پس .ستند ین دائمی نیزم ض  از ا  در که هآنچ رینظ اتیآ از گرید یبع

 یبرا که نمود اذعان توانمی ،آمده رعدس  ورة  21آیة  و زمر س  ورة 74 یةآ ،میاهابر ةس  ور 48 یةآ

  بقاء به دیمف را خلود که مذکور ةیآ و اس  ت ییایدن نیزم و آس  مان از ریغ ینیزم و آس  مان آخرت

سمان  سمان  به مربوط ،کرده نیزم و آ ست  امتیق بلکه ،ست ین ییایدن نیزم و آ شت  لذا ،ا  لودخ بردا

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

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

 رجعت ـ4

  که ش  دبامی زیرس  تاخ از شیپ و مرگ از پس هاانس  ان از یگروه بازگش  ت یمعنا به رجعت

و   32 :7ج ق.،1413 د،ی مفر.ک؛ ) دگیرمی ص   ورت( عج)موعود یمهد  یجهان  نهض   ت با  نهمزما 

 بر رایز ؛یوح منطق با  نه  و دارد منافات   عقل  با  نه  قت یحق نیا .(138 :53، جق.1403 مجلس   ی،

،  55/ بقرهال ؛ک.ر) است  داده رخ نیش یپ یهاتامّ در رجعت از ییهاهنمون قرآن و یوح منطق اساس 

 هص   حّ  رجعت  امکان  بر میکر قرآن تنها  نه  ،انی ب نیا با (. 47/کهفال و 49 /عمران ؛ آ259 و 56

 زین عهیش  یعلما از یگروه. دکنمی دییتأ زین را آنها از یجمع بازگشت  تحقّق و وقوع بلکه ،گذاردمی

  یقرآن مس   تندات  مس   أله  نیا یبرا تا  اند کرده یادی ز تالش ،باب  نیا در وارده ثی احاد  به  توجّه  با 

شن  و ترینمهم که اندکرده تأویل رجعت بر را قرآن از هیآ 60حدود سان نیبد .ابندیب  ةیآ آن نیتررو

 .شد خواهد انیب آن شرح که شدبامی نمل ةسور 83 و 82

 عهیش انمتکلّم دگاهید از رجعت (4ـ1

  یعیش  لمعا پنجاه از یمجلس  عالّمه .است  یقطع یدادیرو نیچن وقوع ،هیّامام دانشمندان  نظر از

ند ته رفیپذ  را رجعت  که  برده نام  ته باز  شیخو بتُ کُ در را آن اتی روا و ا ند گف ر.ک؛ مجلس   ی،  ) ا

ش  یاعتقاد ارکان از رجعت به همه، اعتقاد نیا با .(124    122 :53 ، جق.1403  نیا از .ست ین عیّت

س  چون انیعیش  از یگروه ،یرو س  اندتهنتوان ست  یریتف ست  هب آن از در  هک اندتهرف آن دهند، بر د

ست  عبارت رجعت شتن  از ا ست  به حکومت و قدرت بازگ ست  کانین د سی،  ) ا   ق.،1406ر.ک؛ طبر

 اس  ت یامر هیّامام دگاهید از رجعت دارد، وجود باب نیا در که یینظرها اختالف رغم به .(252 :5ج
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 هک  دکن می آش   کار  زین یخیتار  اتی روا به  مراجعه . برهان  و عقل  با  منطبق و یقهر کامالً  و یعیطب

 از. اندتهگرف بهره رجعت ةمس  أل از س  نّت اهل با خود یهابحث خال  در عهیش   انمتکلّم نینخس  ت

ض  ،یعنبر عبداهلل بن سوّار  با یریحم دیّس  یگفتگو به دیبامی اتیروا نیا ةجمل صره، و  یقا  مؤمن ب

شاره  کوفه در فهیابوحن با طاق شنا  یبرا .کرد ا   یافک رجعت باب در عهیش  مختلف آراء از شتر یب ییآ

،  تار.ک؛ مفید، بی) شود  عرجو باب نیا در آنها یقرآن و یفلسف  و میکال یهااستدال   یبرخ به است 

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

 رجعت ةدربار طباطبائی عالّمه ةنظریّ (4ـ2

  و است پرداخته نداب عهیش تقاداع و رجعت به بقره ةسور 208  210 اتیآ لیذ طباطبائی عالّمه

سف  و یعقل لیدل راه از رجعت مخالفان ةنظریّ ابطا  مقام در  ساس ا بر زین ما»: سد ینومی نیچن یفل

صل  کی سف  ا ست  محا  گریدرآمده، د فعلیّت به قوّه از که یزیچ میدار قبو  یفل  لکن شود،  قوّهبال ا

سأل  که میندار قبو  شد  سنخ  نیا از رجعت ةم  هب مربوط ،اندکرده فرض رجعت نیمنکر آنچه رایز ؛با

 برگش  تن که باش  د رفته ایدن از یعیطب مرگ به واس  ت  کرده را خود یعیطب عمر که اس  ت یکس  

  یاملع که میاخترا مرگ اامّ ،شد  ثابت فلسفه  در که است  محا  امر آن مستلزم  ایدن به یکس  نیچن

  ایند به یمرگ نیچن از بعد انس  ان گش  تنبر ،دش  ومی آن باعث مرض ای و قتل لیقب از یعیرطبیغ

  مرگ به آنکه از بعد انس  ان اس  ت ممکن چون س  ت،ین یاش  کال و محذور چیه مس  تلزم( رجعت)

  شیزندگ  زمان  از ریغ یزمان  در که  ش   ود یکمال  مس   تعد  گرید یزمان  در ،رفته  ای دن از یعیرطبیغ

 اس  ت ممکن ای آورد دس  ته ب را کما  آن تا ش  ود زنده دوباره مرگ از بعد و باش  د فراهم و موجود

  تا رددبرگ ایدن 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 کما  آن

  ةدربار بقره ةسور  73 ةیآ لیذ و گرید یجا در یو. (160 :2، جتا، الفطباطبائی، بی) «ست ین محا 

سخ  ةمعجز و مردگان کردن زنده ژهیوهب ،معجزه وقوع یعقل امکان ساس  بر ،م صل  همان ا سف  ا   یفل

 که گفته را پاس خ  نیا و اس ت  دهکر مطرح کامل طور هب را قوّه به فعل از خروج بودن محا  اش کا  

 یبرا یفلسف و یعقل لیتحل آنگاه .ستندین ا مح امر نیا قیمصاد از «مسخ » و «مردگان شدن  زنده»

 :1، جهمان ؛کر.) میکنمی نظر ص  رف آن انیب از اختص  ار تیرعا خاطر به که دکنمی ارایه عاادّ نیا

 .(بعد به 310
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 قرآن در رجعت (4ـ3

س  در همتألّ میحک   هک شده  وارد رجعت باب در یقرآن اتیآ از یتعداد»: سد ینومی زانیالم ریتف

شُرُ  یَوْمَ وَ﴿فرماید: که می نمل ةس ور  83 ةیآ مانند ؛اس ت  اعتماد قابل و تامّ آن داللت  کُلِّ مِنْ نَحْ

 را آنها از یا دسته  تامّ هر که را یروز اوریب خاطر هب: یُوزَعُون فَهُمْ ب آیاتِنا یُکَذِّبُ مِمَّنْ فَوْجاً أُمَّةٍ

 زا»: سدینومی فوق ةیآ اساس بر یو .﴾شوند فیرد و میکن محشور ،اندشمرده دروغ را ما یهاهیآ که

 اختصاص امتیق روز در حشر رایز ؛است  امتیق روز ریغ در آن، حشر  در حشر  که آیدمیبر هیآ ظاهر

  (.569 :15ج ، همان) «ندش  ومی محش  ور روز آن در هاتامّ تمام بلکه ،ندارد تامّ هر از فوج کی به

 ةهم که اس  ت یروز روز آن: الن اسُ ل هُ مَّجْمُوعٌ یَوْمٌ لِکَذَ ﴿: فرمایدمی امتیق حش  ر ةدربار قرآن

س  امتیق روز به را روز نیا یوطیس  .(103/هود) ﴾ندشو می آورده گرد مردم ست  دهکر ریتف ر.ک؛  ) ا

 (.349 :3، جق.1421سیوطی، 

سَیِّرُ  یَوْمَ وَ﴿ :اس  ت آمده نیچن گرید ةیآ در شَرْناهُمْ  وَ ةًبارِزَ الْأَرْضَ تَرَى وَ الْج بالَ نُ   فَلَمْ حَ

شکارا  را نیزم و میآورمیدر حرکت به را هاهکو که را یروز کن ادی و) :أَحَداً مِنْهُمْ نُغادِرْ   ینیبمی آ

 ةی آ از پس( 83) هی آ نیا یوانگه (.47/کهف)ال ﴾میگذار میفرون را کی  چیه و میآورمی گرد را آنان  و

شان  از که ﴾الْأَرْض  دَابَّةُ﴿ ست  امتیق یهاهن شاره  از شیپ و ا  وانتمین لذا ،گرفته یجا ورصُ  نفخ به ا

  هم یوطیس  البتّه. دیبگو سخن  آن حوادث ةدربار امتیق اصل  به پرداختن از شیپ قرآن که رفتیپذ

ر.ک؛  ) اس  ت امتیق از شیپ حوادث از «هدابّ خروج» که دکنمی نقل فهیحذ از او و بهیش  یبأ ابن از

 (.177 :5همان، ج

  یها انس   ان از خاص   ّی  گروه ختنیبرانگ که  اس   ت نیا، آید می دس   ته ب  آن از که  یاجه ینت

ستفاده  مذکور ةیآ از که یاله اتیآ ةکنندبیتکذ ست  یاحاثه ،دشو می ا   متایق ییبرپا از شیپ که ا

  خاصّی گروه به و ددگرمی بشر افراد ةهم ز، شاملیرستاخ روز در هاانسان حشر رایز ؛داد خواهد یرو

 .است «رجعت» همان نیا و دشومین محدود

 یراز فخر نظر (4ـ4

 زا مراد که دارد قبو  و ندارد رجعت به یربط چیه مذکور ةیآ که سد ینومی عهیش  نظر ردّ در یو

 هک است یحشر و است امتیق از بعد حشر نیا»: یدگومی اامّ. ستین امتیق یکلّ حشر آن حشر نیا
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  مردگان بازگشت  نه ،ندیگو عذاب حشر  آن به و است  کافران صوص مخ و است  یکلّ حشر  آن از بعد

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

 عالّمه جواب (4ـ5

شر  اگر نکهیا یبرا ،ست ین  یصح  یراز فخر نظر  یبرا) تیغا بود الزم ،بود عذاب یبرا مراد، ح

شد، همچنان  مبهم تا کند ذکر را( عذاب  سجده  ةسور  20و19 ةیآ رینظ قرآن گرید یجاها در کهنبا

 به خدا دشمنان  که یروز: یُوزَعُون فَهُمْ الن ار  إ لَى الل هِ أَعْداءُ یُحْشَرُ  یَوْمَ وَ﴿ است  شده  ذکر تیغا

ست  یدیق «ارِالنَّ یلَإِ» عبارت. ﴾...ندشو می حبس آنجا در و محشور  آتش یسو   را حشر  تیغا که ا

 .ددهمی نشان عذاب یبرا

سین،  ةیآ دو و هیآ نین، ایا بر افزون ستان  از بعد پ   هک اندشده  واقع نیزم از هدابّ شدن  رونیب دا

 آن ةدربار بعد هیآ چند در که یامتیق ؛دش   ومی واقع امتیق از قبل که اس   ت مییعال از یکی خود

صُّور   فِی وَنُفِخَ﴿: فرمایدمی صاف  ،بعد هیآ چند تا و ﴾ال   اردند معنا و دکنمی انیب را روز آن عیوقا او

  یقوعو بیترت چون ،کند ذکر جلوتر را آن عیوقا از یکیآن،  عیوقا و امتیق اصل  به شروع  از قبل که

ضا  شر  اگر که دکنمی اقت شد  امتیق عیوقا جزو هم یتامّ هر از فوج ح   ذکر صور  نفخ از بعد را آن ،با

 س   تین امتیق عیوقا جزء رحش    نیا که ددهمی نش   ان نیا و نکرد نیچن که یحال در ،دیفرمامی

 .(570 :15، جتا، الفر.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

 صور  خنف از بعد حشر »: دکنمی لیتحل نگونهیه، ایآ یوقوع بیترت تیرعا عدم مورد گر، درید زیچ ای

  .رندیگ قرار توجّه مورد جداگانه کی هر دارد جا که هس  تند مهم قدر آن تامّ از یفوج هر حش  ر و

 حش  ر ،دیاین شیپ عذاب حش  ر و امتیق یانگاریکی نکهیا یبرا واس  ت  کرده متوهّ دفع خدا پس

 :20، جق.1408ر.ک؛ آلوس ی،  ) «اس ت  نکرده تیرعا را یوقوع بیترت و اس ت  آورده جلوتر را عذاب

 است  داشته  یحکمت یوقوع بیترت تیرعا عدم که بفهماند تا است  صدد  در انیب نیا با یآلوس  .(26

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

س  نظر ردّ در عالّمه  گرا رایز ؛ست ین کنندهقانع وجه چیه به یساختگ  وجه نیا»: سد ینومی یآلو

  ترمهم میتوهّ ،کرده متوهّ شانیا که بورزم متوهّ دفع یاج به داشت جا ،بودمی نیهم هیآ از مقصود

  امت ی ق روز ریغ در تامّ  هر از یفوج حش   ر که  کند  متوهّ یکس    نکه یا آن و کردمی دفع را آن از

ست ( رجعت) سأل   م، اوّتوهّ نیا دفع یبرا و ا شر  اورد، بعدیب را ورصُ  نفخ ةم   را، تا تامّ هر از فوج ح

س    دش  معلوم پس. کند دفع را نامبرده متوهّ تا اوریب یاجمله آن از بعد گاهنکند، آن رجعت ا یخ یک

  یلتأو قابل که یطورهب ،س  تین  یص  ر افاده نیا در اگرچه ،دکنمی اثبات را رجعت فهیش  ر ةیآ که

 .(570 :15، جتا، الفطباطبائی، بی) «نباشد

  بر یاجمال داللت که ست ه قرآن در یگرید اتین، آیا بر عالوه: »فرمایدمی بحث ةادام در عالّمه

ــِبْتُمْ أَمْ﴿ ةی آ مانند   ؛دارد رجعت  وقوع نَّةََ تَدْخُلُوا  أَنْ حَس مَّا  وَ الْجَ ثَلُ  یَأْتِکُمْ  لَ   مِنْ خَلَوْا ال ذینَ  مَ

سَّتْهُمُ  قَبْلِکُمْ ساءُ  مَ ض ر اءُ  وَ الْبَأْ شته  شما  ایآ :ال شته  یهاتامّ در آنچه آنکه از قبل دیاپندا   اقعو گذ

شت  شود، داخل  واقع شما  در ،شده   در آنچه فهماندمی هیآ نیا امثا  .(214/بقرهال) ﴾دیشو می به

  زنده و رجعت ةمس  أل ،عیوقا آن از یکی و داد خواهد رخ زین تامّ نیا در ،داده رخ گذش  ته یهاتامّ

ست  یمردگان شدن  س  ،میابراه زمان در که ا   دیاب افتاده، فاقاتّ شان یا ریغ و ایارم ،ریعز ،یس یع ،یمو

 هب که دارند میکال هم( ص)خدا رسو   کههمچنان. (161 :2همان، ج) «فتدیب اتّفاق زین تامّ نیا در

ر.ک؛  ) افتاد  خواهد  اتّفاق  زین تامّ  نیا در ،افتاده  اتّفاق  س   ابق یها تامّ  در آنچه  فهماند  می اجما  

 .(127 :53ج ق.،1403مجلسی، 

 اتیروا در رجعت (4ـ8

  هرچند ،دکنمی اثبات را رجعت که یاتیروا»: س  د ینومی رجعت به مربوط ییروا بحث در عالّمه

  کی  در ،(اس   ت ثی حد  500 از شیب که ) خود کثرت ةهم  با  امّا دارند،   اختالف گریکد ی با  آن آحاد 

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

 اتیروا تکتک در گرچه ،رجعت ةمس  أل نامخالف که یحدّ به ،اس  ت( یمعنو) متواتر ،رجعت اص  ل

شه  سأله  نیا  اوّ همان از یول ،اندشمرده  فیضع  را آنها و اندکرده مناق سلّ  از را م صّ  و ماتم  اتمخت

س  عهیش  شه  با تواتر و اندتهدان شه  و مناق تا،  طباطبائی، بی) «دشو مین باطل ثیاحاد تکتک در خد

 (.161 :2، جالف
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 شفاعت ـ5

سالم  یعلما صو   از شفاعت  که دارند نظر اتّفاق ا سلّ  ا سالم  مم ست  ا   یمعنا و مفادّ در لکن ،ا

ست  اختالف مورد ،شود  هیتوج چگونه ینقل و یعقل نظر از نکهیا و شفاعت  س  یعلما تیّاکثر .ا   ،الما

  :ندکنمی ریتفس   نیچن را ، ش  فاعتثیاحاد و اتیآ ظاهر از یرویپ به خوارج و معتزله ةفرق دو جز

 یاله درگاه در یواقع عانیش  ف که یمنزلت و مقام و احترام پاس به و( ص)امبریپ ش  فاعت پرتو در»

  ،هکرد دایپ نجات عذاب از( ،است  مشخّص  ینید منابع در که یطیشرا  با) گنهکاران از یگروه دارند،

ص  از خداوند   پاداش و درجه شیافزا سبب  را شفاعت  که هگرو دو آن خالفه ب .گذردمیدر آنان ریتق

 در دمخلّ  رهیکب گناه  مرتکبان  آنان  ةدی عق حس   ب بر چون ،گنهکاران  نجات  نه  ،ند دانمی کوکاران ین

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

 )ره(طباطبائی عالّمه ةنظریّ (5ـ1

  یوبخه ب ،دکنمی ارایه ش  فاعت ةلأمس   از که یفلس  ف و یعقل لیتحل با را عالّمه میکال دگاهید

  دکنمی نییتب و ریتقر یخوبه ب را نزاع محلّ و شفاعت  ةلأمس  اصل  ابتدا شان یا رایز ؛افتیدر توانمی

 ظرن از ش  فاعت: »فرمایدمی ش  فاعت ةلأمس   نییتب در یو. دپردازمی آن یفلس  ف لیتحل به آنگاه و

  و مودن انکار یکلّ به را آن توانمین و است ثابت    شرط و دیقیب و مطلق طوره ب نه    یحدّ تا قرآن

 ةکلم  خود در دقّت  ،نیا بر افزون. دکن مین اثبات  را یاجمال  مقدار  نیا از شیب هم س   نّت  و کتاب 

 شود ریتأث و تیّسبب  در واسطه  یکس  یعنی شفاعت  رایز ؛دکنمی حکم را دیمف یمعنا نیا «شفاعت »

  .باش  د داش  ته ریتأث و تیّس  بب بخواهد یش  رط و دیق بدون و االطالقیعل یزیچ که ندارد معنا و

ست یا شتبه  شفاعت  نامنکر بر امر که نجا ست و  شده  م   چیه شفاعت  به نالائق که اندکرده ا یخ ا

  بدون را یقرآن قتیحق کی اندتهخواس  خود اشکاالت  ةئارا با لذا .ستند ین لئقا آن یبرا یشرط  و دیق

  حدود ،انیب نیا از بعد عالّمه .(245 :1، جتا، الفطباطبائی، بی) «دهند جلوه باطل الزم دقّت و توجّه

 .است داده مستد  پاسخ آنها کیکای به آنگاه ،کرده مطرح را نامنکر از اشکا  هفت

 اشکال به شفاعت (5ـ1

  باعث مجرم از عتشفا : اندگفته نکهیا آن و میکنمی اشاره  نمونه کی به تنها اختصار  تیرعا یبرا

ست  عد  عقاب رفع نیا اگر. دشو می عقاب رفع شد  ظلم دیبا عقاب پس ،ا ش  ظلم عقاب اگر و با   ،دبا

 گر، مرتفعید عبارت ه ب  ؛اس   ت ظلم ،کردند می خود تامّ  یبرا اءی انب از یبرخ که  عذاب  طلب  گرید



 19 پورشعبان محمّد /زانیالم ریدرتفس)ره(ئیطباطبا مهعالّ یکالم ءآرا در یجستار

    متعا  یاخد جانب از عقاب جعل اص  ل پس ،باش  د عد  اگر. ظلم ای اس  ت عد  ای عقاب ش  دن

  ﴾دکنمین ظلم کس   ی به خداوند ً:أَحَدًا رَبُّکَ یَظْلِمُ وَلَا ﴿ که یحال در ،اس   ت ظلم        معاذاهلل
باش د،    عد  آن وجود اگر و اس ت  عد  عقاب وجود پس ،اس ت  ظلم عقاب رفع اگر (. امّا49)الکهف/

 !دارد؟ معنا چه کنندگانشفاعتشفاعت 

 عالّمه جواب( 5ـ2

 عنوانه ب که س   تین  اوّ حکم نقض عقاب رفع یمعنا  الًاوّ»: فرماید  می اس   خپ  در همتألّ   میحک

  خداوند رحمت در داخل و اس  ت نموده خارج عقوبت مص  داق از را مجرم اس  ت، بلکه مطرح عقوبت

صله، منف ةقضیّ نیا .«ظلم» ای است «عد » عقاب رفع اًیثان. است نشده نقض میحک اساساً و دکنمی

 کهمل و عدم ،ظلم و عد  انیم چون ،ندیآ حساب  به الخلوةمانع ای و الجمعةمانع تا ستند ین هم ضینق

 کی چیه و باشد  لتفضّ  است  ممکن عقاب رفع بنابراین، .است  ممکن دو هر رفع که تضاد  ای و است 

 زا باالتر که است فضل عقاب رفع و عد  عقاب ،جهینت نکند، در صدق آن بر عد  و ظلم عنوان دو از

 .(245 :1، جتا، الفطباطبائی، بی) «دکنمین صدق آن بر ظلم عنوان گرید و شدبامی عد 

صل  نییتب از بعد عالّمه سخ  و شفاعت  ا آورد که آمده  میرا  بقره ةسور  48 ةیآن، آ شبهات  به پا

 دْلٌعَ مِنْها یُؤْخَذُ ال وَ شَفاعَةٌ مِنْها یُقْبَلُ ال وَ شَیْئاً نَفْسٍ عَنْ نَفْسٌ تَجْزی ال یَوْماً ات قُوا وَ﴿ است:

صَرُون  هُمْ الَ وَ  یعوض   او از و رندینپذ ش  فاعت او از و دیاین کس کاره ب کس که یروز آن از و :یُنْ

 .﴾دیبترس نشوند یاری یکسان و رندینگ

  و اس  ت معاد جزئیّات به مربوط ش  فاعت»: س  دینومی و اس  ت پرداخته یعقل لیتحل به آنگاهو ا

 را نآ س نّت  و کتاب مانند بتواند و برس د  بدان یعقل نیبراه دس ت  که س ت ین یزیچ معاد جزئیّات

  یقلع نیبراه دیبا که مقدّمات آن که اس   ت نیا نایس    یبوعل ةگفت به بنا هم آن علّت .دینما اثبات

 که یبمطل لکن. س  تین میآد عقل دس  ترس رد، دریبگ جهینت را جزئیّات آن کیکای از بعد و ندیبچ

سترس  در ست  یعقل یهابرهان د  مراتب یعقل برهان نکهیا ،کرد اثبات را شفاعت  توانمی آن با و ا

 فیضع  را ید، بعض یشد  را یکامل، بعض  را یناقص، بعض  را یند، بعض دانمی مختلف را یوجود کما 

صطالح  در که شک  را ضعف  و تشدّ  نیا میعل ا شک  قابل که نور مانند ؛ندیگومی کیت  کی از کیت

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

  آنجا از که یئامبد آن یس  وه ب خود یتکامل ریس   در نفوس از یبعض   ؛اس  ت مختلف او از یدور

  فوق یبعض  که است  یفاعل علل وضع  نیا .کمتر و کمتر گرید یبعض  و روندمی شیپ اریاند، بس آمده



 20 پورشعبان محمّد /زانیالم ریدرتفس)ره(ئیطباطبا مهعالّ یکالم ءآرا در یجستار

سط  ،یفاعل علّت هر و گرندید یبعض  س  شیخو مادون به دادنش و خود مافوق از ضیف گرفتن ةوا  تا

 از هکامل نفوس همان که نفوس از یبعض   پس. ندکنمی ریتعب( مابه) آن از یفلس  ف اص  طالح در که

 دوش می ده، واسطه یرس  هممکن اتیّفعل ةهم به و اندمودهیپ را کما  درجات ةهم که( ع) اءیانب لیقب

 خود ذات برخالف که یزش  ت و هیّش  ق یهاتأیه زین آنان تا مادون یهاعلّت آن و ضیف اءمبد نمیا

 که یش  فاعت البتّه .اس  ت ش  فاعت همان نیا و س  ازند لیش  ده، زا دایپ خویش فیض  ع نفوس در

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

 گیریجهینت

سّر  و نامدار میحک و متکلّم سگ  مف ست  یشخصیّت   ،)ره(طباطبائی مهعالّ ،گران  المس ا جهان که ا

س  هایقیتحق مرهون سف  ،یکالم ،یریتف   تا مودن تالش زین مقاله نیا. شد بامی شان یا یعرفان و یفل

شه  س  و کالم ةحوز دو دررا  شان یا میعل تالش از یاگو سال  دیعقا سند  عنوانه ب ریتف  هعیش  و میا

 بودن یفطر و نید خاس  تگاه چون ییهاهحوز در ش  انیا هایظرن از یبرخ ،رو نیا از. دینما معرّفی

 و یمکال بتُکُ یالالبه از شفاعت بحث و رجعت ة، مسألکفّار یجاودانگ ت، عذابیّربوب در دیآن، توح

  هم آن ،عالّمه یهاهدگاید از یبخش یبرا البتّه که شد داده قیتطب قرآن اتیآ با و استخراج یریتفس

 اریبس   هاهحوز نیا در ش  انیا یهاهدگاید وگرنه آمد فراهم آن کردن طرح ا مج مقاله کی حدّ در

ض  ناوعن به توانمی اامّ نیست،  آنها تمام انیب فرصت  که شد بامی نیا از فراتر شاره  آنها از یبع   ردک ا

 :از عبارتند هاموضوع آن و ردیگ قرار پژوهش مورد انمحقّق گرید به وسیلة ای و یگرید مجا  در تا

ضوع  به اعراف ةسور  54 آیة و عمرانآ  ةسور  26ة یآ لیذ      1   با آن ارتباط و یاعتبار کادرا مو

 .خداوند

 .آنها شیدایپ یچگونگ و قب  و سنحُ ةمسأل به انعام ةسور 57 ةیآ لیذ  2

 هپرداخت بیغ به علم به مربوط مباحث و هیّعلم روَسُ مطلق تجرّد بحث به بقره ةسور 3 ةیآ لیذ    3

اء،  یش ا به خداوند یلیتفص  قدر، علم و قضا  لیقب از، میکال لئمسا  از گرید یبرخ نیهمچن. است 

سمت  در را. .. و قصد لبا فاعل ای بالجبر ، فاعلیصفات  دیتوح س  مختلف یهاق  مطرح زانیالم ریتف

  یمعل ابتکار نوع کی ،واقع در که دکنمی انیب را یریتفس    مباحث با آن ارتباط و کرده اس   ت

 .شدبامی فلسفه و کالم ،ریتفس ةحوز در هعالّم
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 و مآخذ منابع

 .میکر قرآن

 .البالغهنهج
 .دارالفکر :روتیب .یالمعانروح ق.(.1408. )دمحمودیّ، سیآلوس

سّ  ةالطبع .دیوحالتّ ق.(.1416محمّد بن علی. ) ،(صدوق بابویه قمی )ابن سه ال شارات . قم: اد   ةجامع انت

 .نیسمدرّ

 .یاورالدّ ةمکتبچاپ دوم. قم:  .المقاالت اوائلتا(. )بی محمّدبن محمّد. ،(دیمف خیشالمعلّم )ابن

  یعل دیّس قیتحق .المختاره الفصول ق.(.1414.)                                                                                       

 .دیدارالمف ی. چاپ دوم. بیروت:فیرشریم

 نیحس قیتحق .دیفم خیش فاتمصنّ ق.(.1413. )                                                                                      

 .تیالبآ  ةسسّؤم ی؛اسالم نشر :قمچاپ اوّ .  ی.ارغفّ اکبریعل و یاستادول

 .نا: بیروتیب. دوم چاپ .عهیش المعارف ةدائر ق.(.1393. )ن، حسنیام

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

ستاد  قیتعل .عتقاداإل دیتجر شرح  یف المراد کشف ق.(. 1415حسن بن یوسف. )  ، یحلّ حسن   ا

 .نیسمدرّ ةجامع نشر. قم: الخامسه ةالطبع ی.آمل ةزادحسن

  یاسکارشن ةنامانیپا .زانیرالمیدرتفس طباطبائی عالّمه یفلسف آراء (.1382. )میرضازادگان، مر 

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

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

 .هیّالعلم دارالکتببیروت:  .المنثور الدرّ ق.(.1421. )نیالدّ، جال یوطیس

 .ثیالحداحسن نشر. قم:  اوّ چاپ .(ع) نیصادق عصر در زنادقه (.1388. )محمّدپور، شعبان

 .هراءالزّ نشرهران: . ت اوّ چاپ .الحکمةینها شرح و ترجمه (.1370. )ی، علیروانیش

َةبعالط .ةربعاألَیّةالعقلَسفاراأل یفَیةالمتعالَةالحکمم.(. 1981) بن ابراهیم. ، محمّدی شیرازیصدرا

 ی.العرب التراث اءیاح داربیروت:  .یةالثان

.  یمدانه یموسو باقرمحمّد دیّس ةترجم .زانیالم ریتفستا(. الف. )بی .نیحسمحمّد دیّ، سطباطبائی

 .نیسمدرّ ةجامع اتانتشار قم:
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 تیآ یمهد دیّس میتنظ و یآورجمع .نید آموزش تا(. ب..)بی                                                                

 .یاسالم انتشاراتجا: بی .یهاللّ

 .یسالماإل غیبلالتّ دار فرع نشرقم:  .ةالحکمةینهاتا(. ج. )بی .                             

س  صور یطبر صح  .حتجاجاإل(. ق.1403) .احمد ، ابومن سو  باقرمحمّد دیّس   یت شهد: یمو شر  . م  ن

 .یمرتض

 .دارالمعرفهبیروت:  .انیالب مجمع ق.(.1406. )                       

چاپ دوم.   .عالّمهو ذیتلم مباحثات و ادنامهی ؛بانتا مهر ق.(.1417. )نیحس محمّد دیّ، س یطهران

 .طباطبائی عالّمه انتشاراتتهران: 

 راثالتّ اءیاح داربیروت:  .(بیالغ حیمفات) ریالکب ریفس التّق.(. 1411بوعبداهلل محمّد. )ا، یراز فخر

 .یالعرب

 .الوفاء ةسسّؤمبیروت:  .نواربحاراأل ق.(.1403. )، محمّدباقریمجلس

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

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

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