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 بسم هللا الرحمن الرحیم
خواهند آغاز آن كنند، عمل كنند و یا مىشود كه مردم، عملى را كه مىبسیار مى

شود و نیز  كنند، تا به این وسیله مبارك و پر اثرخود را با نام عزیزى و یا بزرگى آغاز مى

آبرویى و احترامى به خود بگیرد و یا حداقل باعث شود كه هر وقت نام آن عمل و یا یـاد آن 

 آیـد، به یاد آن عـزیز نیـز بیـفتنـد.بـه میـان مى

تعالى كالم خود را به نام خود تعالى نیز جریان یافته، خداىاین معنا در كالم خداى

تا آن چه كه در كالمش هست نشان او را داشته باشد و كه عزیزترین نام است آغاز كرده، 

مرتبط با نام او باشد و نیز ادبى باشد تا بندگان خود را به آن ادب مؤدب كند و بیاموزد تا در 

اعمال و افعال و گفتارهایش این ادب را رعایت و آن را با نام وى آغاز نموده، نشان وى را 

اعمال خدا را داشته باشد و مقصود اصلى از آن  بدان بزند، تا عملش خدایى شده، صفات

اعمال، خدا و رضاى او باشد و در نتیجه باطل و هالك و ناقص و ناتمام نماند، چون به نام 

 ... و (1)خدایى آغاز شده كه هالك و بطالن در او راه ندارد

  «كنم!   من به نام خدا آغاز مى»  

 26، ص 1الـمیزان ج  -1
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 مطالبفهرست 

 
 صفحـه :                                                                                                   :      موضـوع

 

                                                      5 مقدمـه مــــؤلــــف

  مسائل بعد از مرگمواقف و  در بیانگفتارهای عالمه طباطبائی  :  اولبخش 
 7 پیش گفتار

 8 زندگی بعد از مرگ  فصل اول : 

 مرگ و برزخ و حیات اخروی

 12 زندگانی در برزخ  فصل دوم : 

 واقعیت زنده بودن کشته شدگان در راه خدا

  پیرامون: تجرد نفسبحث فلسفی و قرآنی 

  بحث روایتى در بیان: برزخ و زندگى روح بعد از مرگ

 تجرد نفس از ماده  -من انسانی     در بیان:بحث فلسفى دیگر 

 نظرات علمای مادی -1

 پاسخ به نظرات مادیون درباره من انسانی

 پاسخ به نظرات روانکاوان  درباره من انسانی

 پاسخ به نظرات دیگر منکرین تجرد نفس

 30 جاودانگی در آخرت  فصل سوم : 

 در جاودانگی عذاب قیامتبحث فلسفى 

 بر مسئله جاودانگیطرح اشکالهائی 

 پاسخ اشکاالت بر مسئله جاودانگی

 37 مسئله شفاعت  فصل چهارم : 

 مقدمه تفسیری برموضوع:  شفاعت در قرآن 

 مقدمه: -1

 ابطال نظریه های تاریخی شفاعت بوسیله قرآن -2

 اثبات شفاعت برای خدا -3

 مفهوم شفاعت از نظر اجتماع و از نظر قرآن -4

 توانند شفاعت کنند؟چه کسانی می  -5

 تحلیل مسائل مربوط به شفاعت -6

 بررسی اشکال اول :

 پاسخ اول:

 بررسی اشکال دوم :

 پاسخ دوم :

 بررسی اشکال سوم :

 پاسخ سوم :

 بررسی اشکال چهارم :

 پاسخ چهارم :
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 بررسی اشکال پنجم :

 پاسخ پنجم :

 بررسی اشکال ششم :

 پاسخ ششم :

 بررسی اشکال هفتم :

 : پاسخ هفتم

  مستحقین و مشمولین شفاعت -7

 شفاعت کنندگان  -8

 شافعین در دنیا :  -1/8

 شافعین در آخرت :  -2/8

 مـوارد شـفـاعـت -9

 وقت شفاعت -10

 تحلیل روایات وارده در موضوع شفاعت 

 یک بحث فلسفی: موضوع  شفاعت از نظر فلسفه

 بحث شفاعت از نظر اجتماعی

 ماهیت شفاعت و انواع آن

 88 اعراف  فصل پنجم : 

 اعراف و ساکنان آن

 90 شهادت در قیامت  فصل ششم : 

 بحثی در چگونگی شهادت گواهان  در قیامت

 شهادت دادن اعضای بدن انسان  در قیامت

 معناى نطق چیست ؟  

 97 ماهیت عذاب های قیامت  فصل هفتم : 
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 مقدمه مـؤلـف
 

 

ـهُ لَقُـْرآٌن َكـــریــٌم                         «این قـــــــــرآنـى اســت كــریـــــــــــم! » اِنَـّ

 «در كتــــــــابـــــــى مكنـــــــــــــــــــــــون! » فـى ِكتــاٍب َمْكنُـــــوٍن                

ـــرُونَ ال یََمسُّــهُ ااِلَّ   «كه جز دست پــاكــان و فهـم خاصان بدان نرسد! »                اْلُمَطهَّ
 

 واقعه( /79ـ  77) 

 

 یا فرهنگ معارف قرآن است « كتاب مرجع»این كتاب به منزله یك 

 بندى شده است.انتخـاب و تلخیـص و بر حسب موضوع،  طبقه« تفسیر المیزان»كه از 
    

در تفسیر المیزان از موضوعات قرآن كریم « طبقه بندی کلی» در یک     

عنوان انتخاب شد که هر یك یا چند موضوع، عنوانی براى تهیه یك كتاب در نظر  77قریب 

گرفته شد. هر كتاب در داخل خود به چندین فصل یا عنوان فرعى تقسیم گردید. هرفصل نیز 

ها، آیات و مفاهیم قرآنى از متن تفسیـر المیــزان سرفصلهایى تقسیم شد. در این به سرفصل

بندى و درج گردید، به طورى كه خواننده انتخــاب و پس از تلخیص، به روال منطقى طبقه

انگیز آیات و معارف قرآن جوان و محقق ما با مطالعه این مطالب كوتاه وارد جهان شگفت

 عظیم گردد.

رهای مربوط به همین موضوعات و همچنین تعدادی از این مجلدات هم گفتا   

تحقیقاتی است که عالمه طباطبائی رضوان هللا علیه درباره اهداف آیات و سوره های قرآن 

 جلد قبلی است. 21کریم به عمل آورده است. آخرین مجلد منتخبی خالصه از 

در نظر گرفته شد این مجلدات بر اساس سلیقه خوانندگان در شکل ها و     

رسید. در قطع جیبی  22ای مختلف آماده شود. در قطع وزیری تعداد این مجلدات به قطع ه

 77نیز چند بخش از هر کتاب اصلی، عنوان یک کتاب در نظر گرفته شد و در نتیجه  به 

 جلد رسید. 

جلد جیبی است که برای احتراز از تکرار، مقدمه  77کتاب حاضر یکی از    

 کتاب اصلی، در آن تکرار نشده است. ها و فهرست عناوین موجود در 
 

 

همه توفیقاتی که از جانب حق تعالی برای تألیف این کتاب به بنده خود داده  ... و   

شده، ثواب و توشه راهی است که روح پاک و مقدس عالمه طباطبائی بزرگوار به امت 

 ان شاد باد!اسالم در سراسر جهان پخش کرده است. روحش با فاتحه ای از صمیم دل همه م
 

همسر مهربانم که در آخر این سالها روحش به مهمانی خدا رفت،  و نیز...   

 سال های طوالنی یار راه متحمل من بود... سائل فاتحه و یاسین است!
 

 سید مهدی ) حبیبی( امین
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 بخش اول

 

 

 

 گفتارهای عالمه طباطبائی در بیان
 

 

 

 مواقف و مسائل بعد از مرگ
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 پیش گفتار
 

کسانی که با المیزان الفت دارند، می دانند که عالمه بزرگوار عالوه بر آن که در 

متن تفسیر آیات قرآن کریم مباحثی مفصل برای روشن شدن مطالب دارد، به طور جداگانه 

نیز در پایان تفسیر برخی از آیات، گفتارهای فلسفی، علمی، اخالقی، اجتماعی، قرآنی و... 

 موده که خود منابع عظیمی از دانش و معارف اسالمی هستند. بیان فر

 جلد بر اساس موضوع آیات طبقه بندی شد 4عنوان در  15این گفتارها تحت 

و به منظور ارتباط گفتارها با آیات  معارف قرآن در المیزان،( 20و 19و  18و  17)جلدهای 

مقدمه تفسیری بر » عنــوان مورد نظر، در برخی از آنها، مختصری از تفسیر آیات تحت 

اضافه گردید. گفتارها و مباحثی که در مجلدات قبلی خالصه و بطور پراکنده « موضوع، 

 آمده بود در اینجا بطور مفصل و متمرکز تکرار شد.

در هر موضوع، آنجا که در متن تفسیر برای روشن شدن مطلب، بحث قابل توجهی 

به آن داده نشده، در این مجموعه گنجانده شد. در  به عمل آمده، ولی عنوان گفتار جداگانه

 انتخاب ها نیز، اصل اختصار رعایت گردید. 
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 فصل اول

 

 زندگانی بعد از مرگ
 

 
 

 مرگ و برزخ و حیات اخروی

 

ِ َو كنتُْم أَْمَوتاً فَأَْحیَُكْم  ثُمَّ یُِمیتُُكْم ثُمَّ »   !«یْحیِیُكْم ثُمَّ إِلَْیِه تُْرَجعُونَ َكْیف تَْكفُُروَن بِاَّللَّ

میراند و باز جانتان شما كه مردگان بودید و خدا جانتان بداد و بار دیگرتان مى» 

 «؟شوید گردید چگونه منكر او ميدهد و باز سوى او بر مى مي

 بقره(/28 )             
 

ودیعه سپرده، بیان ه را و آنچه را كه خدا در نهاد او ب در این آیات حقیقت انسان

كند، ذخائر كمال، وسعت دائره وجود او، آن منازلى كه این موجود در مسیر وجود خود مى

كند، یعنى زندگى دنیا و سپس مرگ و بعد از آن زندگى برزخ و سپس مرگ و بعد طى مى

كه این منزل آخرین منزل در سیر آدمى است،  خدا، اینه زندگى آخرت، سپس بازگشت ب

 سازد.  نشان ميخاطر 

اى از خصائص و مواهب تكوین و تشریع را، كه خداوند در خالل این بیان پاره

اى بى جان بود، فرماید: انسان مردهشمارد و مىرا بدان اختصاص داده، بر مى تعالى آدمیان

كند، تا در آخر بسوى خود باز میراند و زنده مىخدا او را زنده كرد و همچنان او را مى

ند و آنچه در زمین است براى او آفریده، آسمانها را نیز برایش مسخر كرد و او را گردا

سجده بر او وادار نمود و پدر ه خلیفه و جانشین خود در زمین ساخت و مالئكه خود را ب

رویش بگشود و با پرستش خود و ه بزرگ او را در بهشت جاى داده و درب توبه را ب

 . شان او عنایت فرموده بو هدایتش او را احترام نموده 

كند و را از جهت وجود بیان مى این جمله حقیقت انسان ...!«و كنتم امواتا» 

فرماید وجود انسان وجودى است متحول، كه در مسیر خود از نقطه نقص بسوى كمال مى

مرحله طى ه خالصه راه تكامل را مرحله ب .رود و دائما و تدریجا در تغیر و تحول استمى

 آن ،(چون جزو كره زمین بود ) عرصه دنیا بگذارد مرده بوده كه پا ب قبل از این .دكنمى

  .یافتیافت و سپس همچنان با  میراندن خدا و احیاء او تحول مى تاحیاء خدا حیاه گاه ب

 این را در جائى دیگر چنین بیان كرده:

و بدأ خلق االنسان من طین، ثم جعل نسله من ساللة من ماء مهین، ثم سواه و  »

 سجده(/9تا7...!«)نفخ فیه من روحه
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اى از آبى بى مقدار آغاز كرد خلقت انسان را از گل، سپس نسل او را از چكیده »

 !«كرد و سپس او را انسان تمام عیار نموده، از روح خود در او بدمید

 وده:در جاى دیگر فرم

 مومنون(/14!«)هللا احسن الخالقینک ثم انشاناه خلقا آخر، فتبار »

 !«سپس او را خلقتى دیگر كرد، پس مبارك است خدا كه بهترین خالق است »

 و نیز فرموده:

 ! و قالوا: أ اذا ضللنا فى االرض، أ انا لفى خلق جدید؟ بل هم بلقاء ربهم كافرون »

 سجده(/11و10...!«)ل بكمقل: یتوفیكم ملك الموت الذى و ك

منكرین معاد از تعجب پرسیدند: آیا بعد از آنكه خاك شدیم و در زمین گم گشتیم، » 

گیریم؟ و اینان هیچ دلیلى بر گفتار خود ندارند، خود مىه دو باره خلقتى جدید ب

بگو شما در  !كه منكر لقاء پروردگار خویشند ستا منشا این استبعادشان تنها این

شوید، بلكه آن فرشته كه موكل بر شما است شما را بدون كم و  زمین گم نمي

 !«گیردكاست تحویل مى

 و نیز فرموده:

 طه(/55!«)منها خلقناكم و فیها نعیدكم و منها نخرجكم تارة اخرى» 

گردانیم و آنگاه زمین بر مىه تان بما شما را از زمین درست كردیم و دوباره »

 !« آوریمدیگر از زمین بیرونتان مىبارى 

كه انسان جزئى از  كند بر اینداللت مى فرمائیدكه مالحظه مى این آیات بطوري

كه هست از همین  شود و مباین آن نیست، چیزي اجزاء كره زمین است و از آن جدا نمي

نجائى آه رسد بكند، تا مىزمین نشو نموده، شروع به تطور نموده، مراحل خود را طى مى

شود و این موجود غیر مادى عینا همان است كه از  كه خلقتى غیر زمین و غیر مادى مي

این مرحله ه این كمال جدید تكامل یافت، آنگاه وقتى به زمین نشو كرد و خلقتى دیگر شد و ب

گیرد، سپس این موجود گیرد و بدون كم و كاست مىرسید فرشته مرگ او را از بدنش مى

 !گردد، این صراط و راه هستى انسان استبحان بر مىبسوى خداى س

گرى كرده، كه با سائر موجودات از سوى دیگر تقدیر الهى انسان را طورى ریخته

خیزد و زمینى و آسمانى، یعنى از عناصر بسیطه گرفته تا نیروئى كه از آن عناصر برمى

، از آب و هوا و نظائر آنها، نیز از مركبات آن، از حیوان گرفته، تا نبات و معدن و غیر آن

مرتبط و پیوسته باشد و نیز تمامى موجودات طبیعى را طورى ریخته، كه با موجودات 

این وسیله هستى خود ه دیگر مرتبط بوده باشد، این در آنها و آنها در این، اثر بگذارند، تا ب

 را ادامه دهند . 

منه تاثیرش در آنها كه هست، اثر انسان در سایر موجودات بیشتر و دا چیزي

كه با سایر موجودات  كه این موجود چند وجبى، عالوه بر این براى این. تر استوسیع

طبیعى اختالط و آمیزش دارد  و چون آنها قرب و بعد و اجتماع و افتراق دارد، براى 

فكر و ه مقاصد ساده طبیعیش در آنها تصرفاتى ساده دارد، از آنجا كه مجهز به رسیدن ب
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 ! ك است، تصرفاتى عجیب نیز دارد، كه سایر موجودات آنگونه تصرفات را ندارندادرا

سازد و از تركیب چند  كند و اجزائش را از هم جدا ميآرى او سایر موجودات را تجزیه مى

كند، كند، موجود درستى را فاسد و فاسد را درست مىموجود طبیعى چیزها درست مى

گیرد، زمانى آنكه در تحت تصرف انسان قرار مىكه هیچ موجودى نیست مگر  بطوري

كند و سازد و كار طبیعت را مى آنچه طبیعت از ساختنش عاجز است، او براى خود مي

 خیزد . جنگ با آن برمىه زمانى دیگر براى جلوگیرى از طبیعت ب

كند و و كوتاه سخن آنكه: انسان براى هر غرضى كه دارد از هر چیزى استفاده مى

گیرد و الیزال گذشت زمان هم این موجود عجیب را در تكثیر خدمت خود مىه برا  آن

كند، تا آنكه خداوند با كلمات خود حق را هایش تایید مىتر ساختن نظریهتصرفات و عمیق

و سخر لكم ما فى السماوات و ما فى  » محقق سازد و صدق كالم عزیزش را كه فرمود:

چه در آسمانها و آنچه در زمین است مسخر كرد، در براى شما آن  - االرض جمیعا منه

جاثیه(نشان دهد و همچنین صدق آن گفتار دیگرش را /13) !«اش از اوستكه همه  حالي

چون با در بقره(/29) !« سمان بپرداخته  آسپس ب  - ثم استوى الى السماء »كه فرمود:

آید كه استواء خدا بر آسمان مىكه این كالم در مقام امتنان است، از آن بر  نظر گرفتن این

را هفت آسمان قرار داد، نیز بخاطر این موجود دردانه بوده  نیز براى انسان بوده و اگر آن

 !( كنم در این باره بیشتر دقت بفرمایددر اینجا خواننده عزیز را سفارش مى! )است

در پس صراط انسان در مسیر وجودش را فهمیدیم و این وسعت شعاع عمل انسان 

را بیان نموده، كه از كجا آغاز  تصرفاتش در عالم كون، همان است كه خداى سبحان نیز آن

  گردد؟كجا ختم مىه شود و ب مي

را كه از ن طور كه احیانا مبدأ حیات دنیوى انسا كه هست قرآن كریم همان چیزي

كند، در آن شروع نموده، عالم طبیعت و كون شمرده و هستیش را مرتبط با آن معرفى مى

و قد خلقتك من قبل و »  فرماید:داند و مى عین حال آنرا مرتبط با پروردگار متعال نیز مي

 مریم(/9)!« كه چیزى نبودى من تو را از پیش آفریدم، در حالي  -لم تك شیئا

 فرماید:و نیز مى

كند و در خاتمه بدرستى كه او است كه آغاز مى  - ء و یعیدانه هو یبدى »

  بروج(/13)                                                                               !«گرداندبرمى

د پس انسان كه مخلوقى است تربیت یافته در گهواره تكوین و از پستان صنع و ایجا

رد و سلوك او همه با طبیعت مرده مرتبط است، ارتضاع نموده، در سیر وجودیش تطور دا

اش امر خدا و ملكوت او است، آن امرى كه در بارهه از نظر فطرت و ابداع مرتبط ب

امر او وقتى چیزى را اراده كند،  -انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له كن فیكون  »فرمود:

انما  »    نیز فرموده: ویس(/82)!« پس آن چیز موجود شود ! این است كه بگوید: باش

چیزى كه بخواهیم موجود ه تنها سخن ما ب - ء، اذا اردناه، أن نقول له كن فیكونقولنا لشى

 نحل(/40!«)باشد پس مي ! ن بگوئیم: بباشه آشود این است كه ب

آغاز خلقت بشر و پیدایشش در نشئه دنیا و اما از جهت عود و این از جهت 



 
 تفسیر موضوعی المیزان                       کتاب شصت و نهم: گفتارهای عالمه طباطبائی- در مواقف و مسائل زندگی بعداز مرگ 11

داند، طریق  دو طریق ميه م صراط آدمى را منشعب ببرگشتش بسوى خدا، قرآن كری

 :سعادت و طریق شقاوت

رفیع اعلى منتهى ه دانسته، كه ب (خط مستقیم)  ترین طریقطریق سعادت را نزدیك

برد تا وى را به شود و این طریق ال یزال انسان را بسوى بلندى و رفعت باال مى مي

 )اسفل سافلینه را راهى دور و منتهى ب آنپروردگارش برساند، بخالف طریق شقاوت، كه 

كند، تا آنكه به رب العالمین منتهى شود و خدا در ماوراى معرفى مى (ترین پستیهاپست

 !صاحبان این طریق ناظر و محیط بر آنان است

ست كه: خواننده منتظر آن نباشد كه در این كتاب ا كه تذكرش الزم است، این چیزي

مقدار  ن سه نشئه آگاه شود چون قرآن كریم در این سه مرحله، تنها آناسرار انسانها در ایه ب

شود بیان داشته و اما  هدایت بشر و ضاللت او و سعادت و شقاوتش ميه را كه مربوط ب

 ! تر از آن را مسكوت گذاشته استمطالب پائین

  170ص :    1المیزان ج : 
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 فصل دوم

 

 زندگانی در برزخ

 
 

 واقعیت زنده بودن کشته شدگان در راه خدا

 

 !«و ال تقولوا لمن یقتل فى سبیل هللا اموات بل احیاء و لكن ال تشعرون» 

هائى هستند و به كسى كه در راه خدا كشته شده مرده مگوئید بلكه اینان زنده» 

 بقره(/154)     !« كنیدولى شما درك نمى

 

آیه مورد بحث به روشنى داللت دارد بر اینكه بعد از زندگى دنیا و قبل از قیامت 

 :حیاتى هست بنام برزخ  و این داللت را آیه دیگرى كه نظیر آیه مورد بحث است یعنى آیه 

ال /169) !«و ال تحسبن الذین قتلوا فى سبیل هللا امواتا ، بل احیاء ، عند ربهم یرزقون »

 . یارى دیگر دارندعمران(و آیات بس

اند مرده مگوئید و آنان را فانى و كسانى كه در راه خدا كشته شدهمی فرماید: به 

باطل نپندارید كه آن معنائى كه از دو كلمه مرگ و حیات در ذهن شما هست بر مرگ آنان 

صادق نیست ، چون مرگ آنان آنطور كه حس ظاهر بین شما درك میكند به معناى بطالن 

 لكه مرگ آنان نوعى زندگى است ، ولى حواس شما آنرا درك نمي كند . نیست ، ب

خواهى گفت : این سخن در برابر كفار بجا است ، ولى خطاب در آن به مؤمنین كه 

یا همه و یا بیشترشان علم به بقاء زندگى انسان در بعد از مرگ هم دارند و مرگ را بطالن 

 دانند ، چه معنا دارد ؟ ذات انسان نمى

دانند و لیكن در عین گوئیم : درست است كه مؤمنین این معنا را مىدر پاسخ مى

كنند ، قهرا ناراحت مي شوند و دچار قلق و اضطراب حال وقتى تصور كشته شدن را مى

مي گردند چون پاى جان در میان است و شوخى نیست ، لذا در آیه شریفه براى بیدار شدن 

كشد ، تا آن قلق و اضطراب از دلهاشان دارند به رخشان مىآنان همان علم و ایمان را كه 

 زایل شود . 

فهمند كه كند و مىو معلوم است كه این خطاب ، هم اولیاء كشته شده را بیدار مى

كشته شدن عزیزشان بیش از جدائى چند روز چیز دیگرى نیست ، آنان نیز پس از زمانى 

روزه در مقابل مرضات خداى سبحان و آن كوتاه بوى ملحق مي شوند و این جدائى چند 

  . درجاتیكه عزیزشان به آن رسیده ، غیر قابل تحمل نیست
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كند و تشنه جهاد مي سازد ، چون و هم افراد فدائى و آماده كشته شدن را بیدار مى

رسند، در فهمند كه در برابر شهادت به حیاتى طیب و نعمتى دائم و رضوانى از خدا مىمى

وسلّم است، كه مي و آلهعلیههللادر آیه نظیر خطاب به رسول خدا صلى حقیقت خطاب

حق از ناحیه پروردگار تو است، پس  -الحق من ربك، فال تكونن من الممترین  »فرماید:

هم مي  وسلّموآلهعلیههللاخدا صلى بقره(با اینكه رسول/147) ...!«زنهار كه از دودالن مباش

داست و هم به آیات پروردگارش یقین داشت و اولین موقن بود و دانست كه حق از ناحیه خ

اى ، مي خواهد بفرماید : آنقدر مطلب ، یقینى و لكن اینگونه خطابها كالمى است كنایه

 كند . روشن است كه حتى خطور و تصور بر خالفش را هم تحمل نمى

م قبر است ، آیه شریفه بر حیات برزخى داللت دارد و این حیات برزخى همان عال

عالمى است متوسط میان مرگ و قیامت كه در آن عالم ، افراد یا متنعم هستند و یا معذب ، 

  . تا آنكه قیامت ، قیام كند

و از جمله آیاتیكه داللت بر برزخ دارد آیه مشابه با آیه مورد بحث است كه 

 فرماید:مى

 !«عند ربهم یرزقون و ال تحسبن الذین قتلوا فى سبیل هللا امواتا بل احیاء »

اند و نزد اند اموات هستند، بلكه زندهكه در راه خدا كشته شده تو مپندار كساني »

 بقره(/169!«)خورند پروردگارشان روزى مي

فرحین بما ایتهم هللا من فضله و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم ، اال  »

 !«خوف علیهم و ال هم یحزنون

دهند  ایشان داده خوشحالند و به یكدیگر مژده ميه فضل خود ب به آنچه خدا از» 

ها هم از دنبال ما خواهند آمد، در حالیكه ترس و اندوهى نداشته كه فالنى

 ال عمران(/170!«)باشند

و نیز از  .كه در سابق گفتیم: چگونه این دو آیه بر وجود عالم برزخ داللت دارد 

 فرماید:است، كه مىزیر ه آیاتیكه داللت بر مطلوب ما دارد آی

حتى اذا جاء أحدهم الموت، قال رب ارجعون لعلى اعمل صالحا فیما تركت، كال  »

 !«انها كلمة هو قائلها و من ورائهم برزخ الى یوم یبعثون

گوید: پروردگارا مرا برگردانید،  وقت مي كه مرگ یكى از ایشان برسد، آن تا آن »

حاشا این سخنى است  !ام جبران نمایمآنچه را نكردههاى صالح كنم و تا شاید عمل

كه مبعوث  زند، تازه در پشت سر برزخى دارند تا روزيكه او از در بیچارگى مى

 مومون(/100و99)!« شوند

كه داللت آن بر وجود حیاتى متوسط میان حیات دنیائى و حیات بعد از قیامت بسیار 

 .روشن است

 عنا دارد آیات:باز از آیاتیكه داللت بر این م

و قال الذین ال یرجون لقاءنا لو ال انزل علینا المالئكة، أو نرى ربنا، لقد استكبروا  »

فى انفسهم، و عتوا عتوا كبیرا!   یوم یرون المالئكة ال بشرى یومئذ للمجرمین و 
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فجعلناه هباء منثورا!   یقولون: حجرا محجورا!  و قدمنا الى ما عملوا من عمل

یومئذ خیر مستقرا و احسن مقیال!  و یوم تشقق السماء بالغمام و  اصحاب الجنة

نزل المالئكة تنزیال!  الملك یومئذ الحق للرحمن و كان یوما على الكافرین 

 فرقان(/26تا21!«)عسیرا

اش را بخوانى بروشنى بداللت آن بر وجود عالم برزخ پى است كه چون ترجمه

 برى ، و اینك ترجمه آن:مى

 گویند: چرا مالئكه بر خود ما نازل نمي كه امید دیدار ما را ندارند، مي و كساني » 

بینیم؟ راستى چقدر از خود راضى و در پیش شود؟ و یا چرا پروردگارمان را نمى

و پر واضح  )بینندروزى كه مالئكه را مى !خود طغیان كردند و چه طغیانى بزرگ

بینند و آن روزى ست كه مالئكه را مىا اولین روزي است كه مراد به این روز

افتند، چون آیات دیگر نیز بر این معنا رسد و به جان دادن مىاست كه مرگشان مى

روز دیگر براى مجرمان خوشى و بشارتى نیست و پى در پى  در آن ،(داللت دارد

 !كنیمپردازیم و همه را هیچ و پوچ مىاند مىخواهند و ما به آنچه كرده امان مي

گیرند روز در بهترین قرارگاه و بهترین خوابگاه قرار مى مردمان بهشتى در آن

و  ،(روز، روز قیامت است و مراد به این ! )شود كه آسمان پاره پاره مي روزي

 ! در آنروز ملك حقیقى تنها از آن رحمان است ،شوند مالئكه پشت سر هم نازل مي

 !« و روزى است كه بر كافران بسیار سخت است
 

فرماید كه قبل از پاره شدن آسمان در قیامت اصحاب جنت چون در این آیات مى

منزلگاهى دارند كه بهترین منزلها است، پس باید زندگى داشته باشند تا محتاج به منزل 

  !باشند

 و نیز از آیاتیكه بر وجود برزخ داللت دارد آیه:

قالوا: ربنا امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا، فهل الى خروج من  »

 غافر(/11«) سبیل؟

گفتند: پروردگارا تو ما را دو بار میراندى و دو بار زنده كردى، اینك به گناهان  »

 « كنیم آیا راهى براى بیرون شدن هست؟خود اعتراف مى

اند و دو بار هم زنده گویند ، دو بار مرده فهماند در روزى كه این سخن ميكه مى

اند  و این جز با وجود برزخ تصور ندارد ، باید برزخى باشد تا آدمى یكبار در دنیا شده

بمیرد و یكبار در برزخ زنده شود ، و یكبار هم در برزخ بمیرد و در قیامت زنده شود ، تا 

زندگى منحصر در دو عالم باشد ، بشود دو بار مردن  و دو بار زنده شدن  و گر نه اگر 

یكى در دنیا و یكى در آخرت ، دیگر دو بار میراندن درست نمي شود ، چون در اینصورت 

 .میردانسان فقط یكبار مى

 :زیر می باشد و نیز از آیاتیكه در باره برزخ گفتگو دارد آیه

و حاق بال فرعون سوء العذاب، النار یعرضون علیها غدوا و عشیا و یوم تقوم  »

 غافر(/46و45!« )الساعة: ادخلوا آل فرعون اشد العذاب
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آل فرعون را عذاب بدى فرا گرفت، عذاب آتش كه هر صبح و شام بر آن عرضه  »

 اى مالئكه آل :شود ایشان گفته ميه كه قیامت بپا شود ب شوند و روزي مي

 !«درون شدیدترین عذاب در آوریده فرعون را ب

روزى است غیر سایر  روز قیامت صبح و شام نداردبراى اینكه همه مي دانیم كه 

فرماید آتش بایشان روزها عالوه بر این در اول آیه كه بنظر ما راجع به برزخ است مى

فرماید بدرون عذاب عرضه مي شود و در آخرش كه باز بنظر ما راجع به قیامت است ، مى

در آورید پس معلوم مي شود عذاب اهل دوزخ دو نوع است ، یكى دلهره از دیدن آتش و 

 داخل شدن در آن ، پس یكى عذاب برزخ است و دومى عذاب قیامت . یكى 

و آیاتیكه از آن این حقیقت قرآنى استفاده مي شود و یا به آن اشاره دارد ، بسیار 

 است ، مانند آیه:

تاهلل لقد ارسلنا الى امم من قبلك فزین لهم الشیطان اعمالهم فهو ولیهم الیوم و » 

 نحل(/63!«)لهم عذاب الیم

سوى امتها كه قبل از تو بودند گسیل داشتیم ولى ه به خدا سوگند رسوالنى ب »

شیطان اعمال زشت آنان را در نظرشان زیبا جلوه داد، امروز هم همان شیطان 

 !«سرپرست آنها است و عذابى دردناك در پیش دارند

 رساند كفار همین اآلن در تحت سرپرستى شیطان زندگى دارند، تا در روزكه مى 

  .قیامت به عذاب دردناكى برسند و همچنین آیاتى دیگر

  519ص :    1المیزان ج : 

 

 

 پیرامون:بحث فلسفی و قرآنی 

  تجرد نفس 
 

 !«و ال تقولوا لمن یقتل فى سبیل هللا اموات بل احیاء و لكن ال تشعرون» 

هستند هائى و به كسى كه در راه خدا كشته شده مرده مگوئید بلكه اینان زنده» 

 بقره(/154)     !« كنیدولى شما درك نمى

 

حقیـقـتى دیگر را روشن مي  استآیات دیگرى كه نظیــر آن  باال وتدبر در آیــه 

تر است و آن این است كه بطور تر و عمومىسازد كه از مسئله حیات برزخى شهیدان وسیع

كامى دارد غیر كلى نفس آدمى موجودى است مجرد ، موجودى است ماوراى بدن و اح

خالصه موجودى است غیر مادى كه نه طول دارد و  )احكام بدن و هر مركب جسمانى دیگر

اى دارد و یا به بلكه با بدن ارتباط و علقه ،(گنجدنه عرض و نه در چهار دیوارى بدن مى

عبارتى با آن متحد است و بوسیله شعور و اراده و سایر صفات ادراكى ، بدن را اداره 

 د . كنمى
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فهماند كه تمام این معنا را بخوبى روشن مي سازد چون مى قرآنیدقت در آیات 

شخصیت انسان بدن نیست ، كه وقتى بدن از كار افتاد شخص بمیرد و با فناى بدن و 

هایش و متالشى شدن اجزائش ، فانى شود ، بلكه تمام شخصیت پوسیدن و انحالل تركیب

از مردن بدن باز هم زنده است ، یا عیشى دائم و گوارا  آدمى به چیز دیگرى است ، كه بعد

عیشى ! ) رسدگیرد و یا به شقاوت و رنجى دائم و عذابى الیم مىو نعیمى مقیم را از سر مى

كه دیگر در دیدن حقایق محكوم به این نیست كه از دو چشم سر ببیند و در شنیدن حقایق از 

و نیز !( محدود بدرك مالیمات جسمى نیستدو سوراخ گوش بشنود، عیشى كه دیگر لذتش 

رساند كه سعادت آدمى در آن زندگى و شقاوت و تیره روزیش مربوط به سنحه ملكات و مى

و نه به احكام  (از سفیدى و سیاهى و قدرت و ضعف )اعمال او است ، نه به جهات جسمانى

 !( از آقازادگى و ریاست و مقام و امثال آن )اجتماعى

حقایقى است كه این آیات شریفه آنرا دست مي دهد  و معلوم است كه این پس اینها 

احكام مغایر با احكام جسمانى است و از هر جهت با خواص مادیت دنیوى منافات دارد و از 

  . همه اینها فهمیده مي شود كه پس نفس انسانها غیر بدنهاى ایشان است

دلیل نیست ، بلكه آیاتى دیگر نیز این و در داللت بر این معنا آیات برزخ به تنهائى 

 كند ، از آن جمله این آیه است:افاده مى معنا را

هللا یتوفى االنفس حین موتها و التى لم تمت فى منامها فیمسك التى قضى علیها  »

 زمر(/42!«)الموت و یرسل االخرى

لى به اند وكه نمرده ها را در دم مرگ و هم از كساني خدا است آن كسى كه جان »

دارد و  كه قضاى مرگش رانده شده نگه مي گیرد، آنگاه آناند مىخواب رفته

 !« كنددیگران را رها مى

به معناى گرفتن حق به تمام و كمال است و  « استیفاء »و  «توفى » چون كلمه

مضمون این آیه ، از گرفتن و نگه داشتن و رها كردن ، ظاهرا این است كه میان نفس و 

  . و فرق است بدن دوئیت

 و باز از آن جمله این آیه است:

و قالوا اذا ضللنا فى االرض ء انا لفى خلق جدید؟ بل هم بلقاء ربهم كافرون قل  »

 سجده(/11و10!«)یتوفیكم ملك الموت الذى وكل بكم، ثم الى ربكم ترجعون

آئیم؟ مىكه در زمین گم شدیم، دوباره به خلقت جدیدى در  و گفتند آیا بعد از آن »

ست ا این سخن از ایشان صرف استبعاد است و دلیلى بر آن ندارند، بلكه علت آن

كه ایمانى به دیدار پروردگارشان ندارند، بگو در دم مرگ آن فرشته مرگى كه 

سوى پروردگارتان ه گیرد و سپس بموكل بر شما است شما را به تمام و كمال مى

  !«گردیدبر مى

كند  و آن این است كه هاى كفار منكر معاد را ذكر مىشبهه كه خداى سبحان یكى از

و جدائى اعضاى آن ،  (هایش از آب و خاك و معدني )آیا بعد از مردن و جدائى اجزاء بدن

از دست و پا و چشم و گوشش و نابودى همان اجزاء عضویش و دگرگون شدن صورتها و 
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نتواند خاك ما را از خاك دیگران گم گشتن در زمین ، بطوریكه دیگر هیچ با شعورى 

گیریم ؟ و این شبهه هیچ اساسى به غیر تشخیص دهد ، دوباره خلقت جدیدى بخود مى

 :فرمایداستبعاد ندارد  و خداى تعالى پاسخ آنرا به رسول گرامیش یاد مي دهد و مى

بگو شما بعد از مردن گم نمي شوید و اجزاء شما ناپدید و در هم و برهم   -

گیرد اى كه موكل به شما است ، شما را به تمامى و كمال تحویل مىردد ، چون فرشتهگنمى

گذارد گم شوید ، بلكه در قبضه و حفاظت او هستید ، آنچه از شما گم و درهم و برهم و نمى

 «من : »گفتمي شود ، بدنهاى شما است نه نفس شما و یا به گونه آن كسى كه یك عمر مى

 !«  تو »:گفتندو به او مى

 و از جمله آنها این آیه است:

 سجده(/9!«)و خدا از روح خود در او دمید  - و نفخ فیه من روحه »

 :كه در ضمن آیات مربوطه به خلقت انسان است آنگاه در آیه

 اسری(/85!«)یسئلونك عن الروح ، قل الروح من امر ربى »

 !«استپرسند، بگو روح از امر پروردگار من از تو از روح مى »

 امر خداست و سپس در آیه: كند كه روح از جنسبیان مى

 ءانما امره اذا أراد شیئا ان یقول له كن فیكون، فسبحان الذى بیده ملكوت كل شى »

 یس(/83و82!«)

امر او در وقتى كه چیزى را اراده كند، تنها این است كه به آن چیز بگوید  »

و بى درنگ موجود شود، پس منزه است آن خدائى كه ملكوت هر چیز را  !بباش

 !«بدست دارد

 است .  !«كن » كند كه روح از سنخ ملكوت و كلمهبیان مى 

قمر(او را به وصف /50) !«و ما امرنا اال واحدة كلمح بالبصر »و سپس در آیه:

ون چشم گرداندن فورى دیگرى توصیف كرده و آن این است كه اوال یكى است و ثانیا ، چ

موجودى است آنى نه  !«كن »رساند كه امر خدا و كلمهتعبیر به چشم گرداندن مى .است

  . تدریجى ، كه چون موجود مي شود ، وجودش مشروط و مقید به زمان و مكان نیست

از  -كه روح هم یكى از مصادیق آن است  -گردد كه امر خدا از اینجا روشن مى

انى و مادى نیست ، چون اگر بود محكوم به احكام ماده بود و یكى از جنس موجودات جسم

احكام عمومى ماده این است كه به تدریج موجود شود ، وجودش مقید به زمان و مكان باشد 

، پس روحى كه در انسان هست مادى و جسمانى نیست هر چند كه با ماده تعلق و ارتباط 

 دارد . 

 فرماید:آید ، یكجا مىارتباط روح با ماده بدست مىآنگاه از آیاتى دیگر كیفیت 

 طه(/55!«)ما شما را از زمین خلق كردیم  -منها خلقناكم  »

 فرماید:و جائى دیگر مى 

 !«اى چون گل سفال آفریدانسان را از الیه -خلق االنسان من صلصال كالفخار  »

 رحمن(/14)
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 و نیز فرموده:

  !«و بدء خلق االنسان من طین ثم جعل نسله من ساللة من ماء مهین »

 سجده(/8و7)

اى از آبى بى مقدار خلقت انسان را از گل آغاز كرد و سپس نسل او را از چكیده »

 !«قرار داد

 و سپس فرموده:

و لقد خلقنا االنسان من ساللة من طین، ثم جعلناه نطفة فى قرار مكین ثم خلقنا » 

علقة، فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما ثم النطفة 

 مومنون(/14تا12!«)انشاناه خلقا آخر، فتبارك هللا احسن الخالقین

اى اى از گل آفریدیم و سپس او را نطفهما از پیش انسان را از چكیده و خالصه »

مضغه و مضغه را  در قرارگاهى محفوظ كردیم و سپس نطفه را علقه و علقه را

استخوان كردیم، پس آن استخوان را با گوشت پوشاندیم و در آخر او را خلقتى 

  !«دیگر كردیم، پس آفرین به خدا كه بهترین خالقان است

و بیان كرد كه انسان در آغاز بجز یك جسمى طبیعى نبود و از بدو پیدایشش 

تعالى همین موجود جسمانى و جامد هائى گوناگون به خود گرفت ، تا در آخر خداى صورت

دیگر كرد كه در آن خلقت انسان داراى شعور و اراده گشت ، كارهائى  و خمود را ، خلقتى

كند كه كار جسم و ماده نیست ، چون شعور و اراده و فكر و تصرف و تسخیر موجودات مى

ائى كه از اجسام و و تدبیر در امور عالم ، به نقل دادن و دگرگون كردن و امثال آن از كاره

، پس معلوم شد كه روح جسمانى نیست ، بخاطر اینكه  -زد نیازمند است جسمانیات سر نمى

 موضوع و مصدر افعالى است كه فعل جسم نیست . 

یعنى بدنى كه باعث و  -پس نفس بالنسبه به جسمى كه در آغاز مبدأ وجود او بوده  

  . رخت و بوجهى به منزله روشنائى از نفت استبه منزله میوه از د -منشا پیدایش آن بوده 

با این بیان تا حدى كیفیت تعلق روح به بدن و پیدایش روح از بدن ، روشن مي 

شود ، دیگر روح با بدن كار گردد  و آنگاه با فرا رسیدن مرگ این تعلق و ارتباط قطع مى

از خدا از بدن متمایز كند ، پس روح در اول پیدایشش عین بدن بود و سپس با انشائى نمى

 گردد و در آخر با مردن بدن ، بكلى از بدن جدا و مستقل مي شود . مى

این آن مقدار خصوصیاتى است كه آیات شریفه با ظهور خود براى روح بیان مي 

رساند و اهل كند و البته آیات دیگرى نیز هست كه با اشاره و تلویح این معانى را مى

  . به آن آیات برخورد نمایند ، هر چند كه راهنما خداست توانندبصیرت و تدبر مى

  528ص :    1المیزان ج : 
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 بحث روایتى در بیان: 

  و زندگى روح بعد از مرگ،  برزخ
 

السالم روایت كرده كه در تفسیر قمى ، از سوید بن غفله ، از امیر المؤمنین علیه

فرمود: فرزند آدم وقتى به آخرین روز دنیا و اولین روز آخرت مي رسد مال و فرزندان و 

شود و به او مي گوید : بخدا شوند ، نخست متوجه مال خود مىاعمالش در نظرش مجسم مى

ى و حفظ تو بسیار حریص بودم و بسیار بخل ورزیدم ، حال چه سوگند من براى جمع آور

 كمكى مي توانى به من بكنى ؟ مال به او مي گوید : كفن خود را مي توانى از من بردارى . 

گوید : بخدا سوگند ، من خیلى شما را شود  و بایشان مىسپس متوجه فرزندان مى

ر این روز بیچارگیم چه خدمتى مي كردم ددوست مي داشتم و همواره حمایت از شما مى

توانید بمن بكنید ؟ مي گویند : غیر از اینكه  تو را در گودالت دفن كنیم هیچ ، سپس متوجه 

عمل خود مي شود و مي گوید : بخدا سوگند من در باره تو بى رغبت بودم و تو بر من 

ام در قبر و در كنى ؟ مي گوید : من مونس توگران بودى ، تو امروز چه كمكى به من مى

 قیامت ، تا آنكه من و تو را بر پروردگارت عرضه بدارند . 

آنگاه امام فرمود : اگر آدمى در دنیا ولى خدا باشد ، عملش بصورت خوشبوترین و 

آید و مي گوید : بشارت مي دهم تو را به روحى لباسترین مرد نزدش مىزیباترین  و خوش

 !چه خوش آمدنى كردىاز خدا و ریحانى و بهشت نعیمى كه 

پرسد : تو كیستى ؟ مي گوید من عمل صالح توام كه از دنیا به آخرت كوچ وى مى

اش را بر مي ام و آدمى در آنروز مرده شوى خود را مي شناسد و با كسانیكه جنازهكرده

دارند سخن مي گوید و سوگندشان مي دهد كه عجله كنند ، پس همین كه داخل قبر شد ، دو 

آیند كه همان دو فتان قبرند موى بدنشان آنقدر بلند است كه روى زمین نزدش مىفرشته 

شكافند ، صدائى دارند چون رعد قاصف ، كشیده مي شود و با انیاب خود زمین را مى

پرسند : پروردگارت كیست زند ، از او مىدیدگانى چون برق خاطف ، برقى كه چشم را مى

و چه دینى دارى ؟ مي گوید: پروردگارم هللا است، و پیامبرم  ؟ و پیرو كدام یك از انبیائى ؟

و دینم اسالم است ، مي گویند: بخاطر اینكه در سخن حق پایدار  وسلّموآله علیههللامحمد صلى

اى خدایت بر آنچه دوست مي دارى و بدان خوشنودى ثابت بدارد ، و این دعاى خیر مانده

 :همان است كه خدا در قرآن فرموده

 ابراهیم(/27!«)یثبت هللا الذین آمنوا بالقول الثابت فى الحیوة الدنیا »

اند بر قول حق و ثابت، هم در دنیا و هم در خداى تعالى كسانى را كه ایمان آورده» 

  !«دهد مي آخرت پایدارى

كنند و درى از بهشت اینجاست كه قبر او را تا آنجا كه چشمش كار كند گشاد مى

گشایند و بوى مي گویند : با دیده روشن و با خرسندى خاطر بخواب ، آنطور كه مىبرویش 

جوان نورس و آسوده خاطر مي خوابد ، و این دعاى خیر همان است كه خداى تعالى در 

 اش فرموده:باره
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 فرقان(/24!«)اصحاب الجنة یومئذ خیر مستقرا و احسن مقیال  »

  !«زیباترین خوابگاه را دارندروز بهترین جایگاه و  بهشتیان آن »

 

ترین صورت و جامه و اش بصورت زشتو اگر دشمن پروردگارش باشد ، فرشته

آید و بوى مي گوید : بشارت باد تو را به ضیافتى از حمیم دوزخ ، بدترین چیز نزدش مى

 شناسد و حامل خود را سوگند مي دهد :جایگاه آتشى افروخته و او نیز شوینده خود را مى

آیند و كفن كنند ، دو فرشته ممتحن نزدش مىمبر  و چون داخل قبرش مى كه مرا بطرف قبر

پرسند : پروردگار تو و پیغمبرت كیست ؟ و چه دینى دارى ؟ او را از بدنش انداخته ، مى

گویند : هرگز ندانى و هدایت نشوى پس او را با گرزى آنچنان مي گوید : نمي دانم ، مى

هائي كه خدا آفریده ، به غیر از جن و انس ، همه از آن ضربت امى جنبندهزنند كه تممى

  . تكان مي خورند

آنگاه درى از جهنم برویش باز نموده ، باو مي گویند : بخواب با بدترین حال ، آنگاه 

چسبد ، آنطور كه نوك نیزه به غالفش بطوریكه قبرش آنقدر تنگ مي شود كه بر اندامش مى

گوشتش بیرون آید و خداوند مار و عقرب زمین و  غز سرش از بین ناخن ودماغش یعنى م

كند تا نیشش بزنند و او بدین حال خواهد بود ، تا خداوند از حشرات آنرا بر او مسلط مى

كند كى مي شود كه قبرش مبعوث كند ، در این مدت آنقدر در فشار است كه دائما آرزو مى

  . قیامت قیام كند

 السالمتخب البصائر از ابى بكر حضرمى از امام ابى جعفر علیهو در كتاب من

روایت آورده كه فرمود: سؤال قبر مخصوص دو طائفه است ، یكى آنهائیكه ایمان خالص 

داشتند و یكى آنها كه كفر خالص داشتند عرضه داشتم پس سایر مردم چطور ؟ فرمود : اما 

  . بقیه مردم : از سؤالشان صرفنظر مي شود

السالم در امالى شیخ از ابن ظبیان روایت كرده كه گفت : نزد امام صادق علیه و

بودم ، ایشان پرسیدند : مردم در باره ارواح مؤمنین بعد از مرگ چه مي گویند ؟ من 

عرضه داشتم مي گویند ارواح مؤمنین در سنگدان مرغانى سبز رنگ جا مي گیرند فرمود : 

تر از این مي دارد . بلكه در دم مرگ مؤمن ، رسول ا گرامىسبحان هللا خداى تعالى مؤمن ر

، در حالیكه مالئكه و على و فاطمه و حسن و حسین علیهماالسالم وسلّموآلهعلیههللاخدا صلى

كنند ، به بالینش حاضر مي شوند ، اگر خداى مقرب خداى عز و جل ایشانرا همراهى مى

وسلّم و والیت وآلهعلیههللاو نبوت رسول خدا صلى تعالى زبانش را به شهادت بر توحید او

اهل بیت آنجناب ، باز كرد كه بر این معانى شهادت مي دهد و رسول خدا 

و مالئكه مقرب خدا با  وسلّم و على و فاطمه و حسن و حسین علیهماالسالموآلهعلیههللاصلى

الى رسول گرامى خود را باین ایشان گواه مي شوند و اگر زبانش بند آمده باشد ، خداي تع

خصیصه اختصاص داده كه از ایمان درونى هر كس آگاه است و لذا بایمان درونى مؤمن 

و  -كه بر همگى آنان بهترین سالم باد  -گواهى مي دهد و على و فاطمه و حسن و حسین 

 كنند . ى مىوسلّم را گواهوآلهعلیههللااى كه حضور دارند ، شهادت رسولخدا صلىنیز مالئكه
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و این مؤمن وقتى روحش گرفته مي شود ، او را بسوى بهشت مي برند ، البته با 

نوشند بدنى و صورتى نظیر صورتى كه در دنیا داشت  و مؤمنین در آنجا مي خورند و مى

شناسد ، چون گفتیم ، بطوریكه اگر كسى از آشنایانشان از دنیا به نزدشان بیاید ، ایشانرا مى

  . صورتى هستند كه در دنیا بودند به همان

السالم روایت كرده كه و در كتاب محاسن از حماد بن عثمان از امام صادق علیه

كنند ، من از گفت : سخن از ارواح مؤمنین بمیان آمد ، آنجناب فرمود : یكدیگر را دیدار مى

پرسند و یكدیگر را كنند ؟ فرمود : آرى ، از یكدیگر احوال مىدر تعجب پرسیدم : دیدار مى

 شناسند ، حتى وقتى تو یكى از ایشان را ببینى مي گوئى : این فالنى است . مى

روایت كرده كه فرمود : مؤمن بدیدار  السالمو در كافى از امام صادق علیه

بیند و آنچه مایه آید و از زندگى آنان تنها آنچه مایه خرسندى است مىبازماندگان خود مى

آید ، ولى او از نظر او پوشیده مي دارند و كافر هم به زیارت بازمانده خود مىنگرانى است 

ها و آنچه محبوب او است از نظرش پوشیده مي دارند بیند و اما خوشىتنها ناگواریها را مى

آیند و ها به دیدار اهل خود مىآنگاه اضافه فرمود : كه بعضى از اموات در همه جمعه

 لى كه دارند . بعضى دیگر به قدر عم

روایت كرده كه فرمود : ارواح اموات ، مانند  السالمو در كافى از امام صادق علیه

شناسند و حال یكدیگر اجساد ، بدن دارند و در درختى از بهشت جاى دارند ، یكدیگر را مى

پرسند و چون روحى تازه از راه برسد ، به یكدیگر مي گویند : فعال مزاحمش نشوید را مى

كه از هول عظیمى در آمده  بگذارید كمى استراحت كند، آنگاه از او مي پرسند : فالنى چه 

كرد ؟ و فالنى چه شد ؟ اگر در پاسخ بگوید او در دنیا زنده بود كه من آمدم ، به انتظارش 

فهمند كه او بهشتى نبوده از در در آمده ، مى نشینند و اگر بگوید او مدتى است از دنیامى

  !گویند سقوط كرده ، سقوط كرده استمىترحم 

: روایات در باب زندگى در برزخ بسیار زیاد است  و ما آن مقدار را كه  مؤلف

جامع معناى برزخ بود انتخاب نموده ، در اینجا آوردیم  و گر نه در این معانى كه ما آوردیم 

روایات آنقدر زیاد است كه به حد استفاضه رسیده و همه آنها داللت دارد بر اینكه برزخ 

  . عالمى است مجرد از ماده

  545ص :    1المیزان ج : 

 

 

  بحث فلسفى دیگر در بیان:

 تجرد نفس از ماده  -من انسانی   
 

 آیا نفس و یا به عبارتى روح آدمى موجودى است مجرد از ماده ؟

البته مراد ما از نفس آن حقیقتى است كه هر یك از ما در هنگام سخن با عبارت : 

كنیم و یا بدان اشاره مي نمائیم  و من ، ما ، شما ، او ، فالنى  و امثال آن از آن حكایت مى



 
 تفسیر موضوعی المیزان                       کتاب شصت و نهم: گفتارهای عالمه طباطبائی- در مواقف و مسائل زندگی بعداز مرگ 22

نیز مراد ما به تجرد نفس این است كه موجودى مادى و قابل قسمت و داراى زمان و مكان 

 نباشد. 

كنیم ، موضوع بحث روشن شد و معلوم گشت كه در باره چه چیز بحث مىحال كه 

یابیم و مشاهده اینك مي گوئیم : جاى هیچ شك نیست كه ما در خود معنائى و حقیقتى مى

و مثال در  !پسر فالنم و میگوئیم من «من »كنیم بهكنیم كه از آن معنا و حقیقت تعبیر مىمى

  .و امثال این تعبیرها كه همه روزه مكرر داریم !من باو گفتم !همدان متولد شدم

باز جاى هیچ شك و تردید نیست كه هر انسانى در این درك و مشاهده مثل ما است   

من و تمامى انسانها در این درك مساوى هستیم و حتى در یك لحظه از لحظات زندگى و 

كه من منم و هرگز  شعورمان از آن غافل نیستیم مادام كه شعورم كار مي كند ، متوجهم

  . نشده كه خودم را از یاد ببرم

در كجاى بدن ما نشسته و خود را از همه پنهان كرده ؟ قطعا  «من »حال ببینیم این 

در داخل سر ما نیست ،  «من »در هیچیك از اعضاى بدن ما نیست ، آنكه یك عمر مي گوید 

در سینه ما و در دست ما و خالصه در هیچیك از اعضاى محسوس و دیده ما نیست و در 

ایم ، چون حس المسه و حواس ظاهرى ، مائیم كه وجودشان را از راه استدالل اثبات كرده

 شامه و غیره پنهان نشده و در اعضاى باطنى ما هم كه وجود آنها را از راه تجربه و حس

 ایم ، نیست . اثبات كرده

بدلیل اینكه بارها شده و مي شود كه من از اینكه داراى بدنى هستم و یا داراى 

حواس ظاهرى یا باطنى هستم ، بكلى غافل مي شوم و لیكن حتى براى یك لحظه هم نشده كه 

حاضر است ، پس معلوم مي شود  «من » در نزد «من »از هستى خودم غافل باشم  و دائما 

 غیر بدن و غیر اجزاء بدن است .  «من» این 

عبارت باشد از بدن من و یا عضوى از اعضاى آن و یا مانند  «من »و نیز اگر

حرارت خاصیتى از خواص موجوده در آن ، با حفظ این معنا كه بدن و اعضایش و آثارش 

د و حكم پذیرهمه و همه مادى است و یكى از احكام ماده این است كه بتدریج تغییر مى

نیز هم دگرگونى بپذیرد و هم  «من »دیگرش این است كه قابل قسمت و تجزیه است باید

  . بینیم نیستقابل انقسام باشد ، با اینكه مى

اى از آن غافل كه گفتیم آنى و لحظه ) به شهادت اینكه هر كس به این مشاهده

ى از آن روزیكه چپ و مراجعه كند  و سپس همین مشاهده را كه سالها قبل یعن ،(نیست

بیند كه من راست خود را شناخت و خود را از دیگران تمیز مي داد ، بیاد بیاورد ، مى

است و كمترین دگرگونى و یا تعددى بخود نگرفته ،  «من » امروز ، با من آن روز ، یك

ولى بدنش و هم اجزاء بدنش و هم خواصى كه در بدنش موجود بوده ، از هر جهت دگرگون 

ه ، هم از جهت ماده و هم از جهت صورت و شكل  و هم از جهت سائر احوال و آثارش شد

اى غیر از بدن من است و اى بسا در حادثه « من » جور دیگرى شده ، پس معلوم مي شود

 نیمى از بدنش قطع شده ، ولى خود او نصف نشده ، بلكه همان شخص قبل از حادثه است . 

معنائى است بسیط  «من »بیند كهه را با هم بسنجد ، مىو همچنین اگر این دو مشاهد
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كه قابل انقسام و تجزیه نیست ، ولى بدنش قابل انقسام هست ، اجزاء و خواص بدنش نیز 

پذیرد ، چون بطور كلى ماده و هر موجودى مادى اینطور است ، پس معلوم انقسام مى

اجزاء آن  و نه خاصیتى از  همه آن است و نه جزئى از شود نفس غیر بدن است ، نهمى

خواص آن ، نه آن خواصى كه براى ما محسوس است و نه آن خواصى كه با استدالل به 

  . ایم و نه آن خواصى كه براى ما هنوز درك نشده استوجودش پى برده

ها هر طورى كه فرض كنید مادى است و حكم ماده این براى اینكه همه این نامبرده

پذیرد و مفروض ما این است كه آن و دگرگونى است و انقسام مى است كه محكوم تغییر

پذیرد ، پس نفس مشاهده مي كنم ، هیچیك از این احكام را نمى «من »چیزى كه در خود بنام 

 به هیچ وجه مادى نیست . 

بینیم ، امرى بسیط كه كثرت و كنیم امر واحدى مىو نیز این حقیقتى كه مشاهده مى

از خارج ندارد ، بلكه واحد صرف است ، هر انسانى این معنا را در نفس اجزاء و مخلوطى 

كند كه او اوست  و غیر او نیست و دو كس نیست ، بلكه یكنفر است بیند و درك مىخود مى

 و دو جزء ندارد بلكه یك حقیقت است . 

شود این امر مشهود ، امرى است مستقل كه حد ماده بر آن منطبق و پس معلوم مى

گیریم پس او دق نیست و هیچیك از احكام الزم ماده در آن یافت نمیشود ، نتیجه مىصا

جوهرى است مجرد از ماده كه تعلقى به بدن مادى خود دارد ، تعلقى كه او را با بدن به 

گذارد و نمى )كند ، یعنى تعلق تدبیرى كه بدن را تدبیر و اداره مي نمایدنحوى متحد مى

و مطلوب و مدعاى ما هم اثبات همین  ،(ار بیفتند و یا نا منظم كار كننددستگاههاى بدن از ك

  . معنا است

گرا و جمعى از علماى الهى ، از متكلمین  و نیز در مقابل ما همه علماى مادى

اند و بر مدعاى خود و رد ادله ما علماى ظاهربین ، یعنى اهل حدیث ، منكر تجرد روح شده

 :اند كه خالى از تكلف و تالش بیهوده نمي باشدكردهبرهانهائى اقامه 

 

 نظرات علمای مادی -1

هاى مختلف علوم با آن همه پیشرفتى كه كرده و به آن حد از اند : رشتهمادیین گفته

ها و جستجوهاى دقیقش ، به هیچ خاصیت از دقت كه امروز رسیده ، در تمامى فحص

كنارش علت مادیش را هم پیدا كرده ، دیگر  خواص بدنى انسان نرسیده ، مگر آنكه در

خاصیتى بدون علت مادى نمانده تا بگویند این اثر روح مجرد از ماده است ، چون با قوانین 

  .ماده منطبق نیست و آن را دلیل بر وجود روح مجرد بگیرند

اند : سلسله اعصاب كه در سراسر بدن منتشر گفتار خود گفته و در توضیح این

هایش را پشت سر هم و در نهایت راكات تمامى اطراف بدن و اعضاى آن و حاسهاست ، اد

كند  و این مركز عبارت است از قسمتى از مغز سرعت به عضو مركزى اعصاب منتقل مى

اى است متحد و داراى یك وضعى واحد ، بطوریكه اجزائش از یكدیگر سر كه مجموعه

بعضى دیگر جاى آن را پر كند ، این  اگر بعضى از آن باطل شود و متمایز نیست و
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ها در آن درك نمي شود  و این واحد متحصل همان نفس ما است كه همواره دگرگونى

 . «من »كنیم بهحاضر براى ما است ، و ما از آن تعبیر مى

كنیم كه ما غیر از سر و پیكرمان هستیم ، درست است و لیكن پس اینكه احساس مى

غیر از بدن و غیر از خواص بدنى ما  «ما »شود بگوئیم پس  صرف این احساس باعث نمي

اى است كه توارد ادراكات در آن بسیار است ، بلكه از آنجا كه مركز اعصاب مجموعه

  . مانیمسریع انجام مي شود ، لذا هیچ آنى از آن غافل نمى

چون الزمه غفلت از آن بطورى كه در جاى خود مسلم شده است ، بطالن اعصاب 

  . توقفش از عمل است و آن همان مرگ استو 

همواره ثابت است نیز درست است ، اما این هم  «من »بینیم نفسو نیز اینكه مى

حقیقتى است ثابت كه دستخوش تحوالت  دلیل تجرد نفس نیست و از این جهت نیست كه

در  ،(هگردان بصورت دائرمانند دیدن آتش آتش )مادى نمي شود ، بلكه این حس ما است كه

اثر سرعت واردات ادراكى ، امر بر ایمان مشتبه مي شود ، مثل حوضى كه دائما نهر آبى 

رسد كه آب ریزد ، به نظر ما مىاز این طرف داخلش مي شود و از طرف دیگر بیرون مى

ثابت و همواره پر است و عكس آدمى یا درخت و یا غیر آن كه در آب افتاده ، واحد و ثابت 

  . است

كنیم ، در حالیكه در طور كه در مثال حوض ، ما آنرا آبى واحد و ثابت حس مىهمان

واقع نه واحد است و نه ثابت ، بلكه هم متعدد است و هم متغیر تدریجى ، چون اجزاء آبى 

كه وارد آن مي شود ، بتدریج وضع آنرا تغییر مي دهد ، نفس آدمى نیز هر چند به نظر 

رسد ، ولى در واقع نه واحد است و نه ثابت و به نظر مىموجودى واحد و ثابت و شخصى 

 نه داراى شخصیت . 

اند نفسى كه بر تجرد آن از طریق مشاهده باطنى اقامه برهان شده ، در و نیز گفته

اى از خواص طبیعى است و آن عبارت است از حقیقت مجرد نیست ، بلكه مجموعه

اثرى است كه اجزاء ماده خارجى و اجزاء ادراكهاى عصبى كه آنها نیز نتیجه تاثیر و ت

مركب عصبى ، در یكدیگر دارند ، و وحدتى كه از نفس مشاهده مي شود ، وحدت اجتماعى 

  . است نه وحدت حقیقى و واقعى

 

 پاسخ به نظرات مادیون درباره من انسانی
 

هاى مختلف علوم با آن همه پیشرفت كه كرده و به آن حد از رشته »اما اینكه گفتند:

ها و جستجوهاى دقیقش ، به هیچ خاصیت از دقت كه امروز رسیده ، در تمامى فحص

خواص بدنى انسان نرسیده مگر آنكه در كنارش علت مادیش را هم پیدا كرده ، دیگر 

سخنى است  !«مجرد از ماده استخاصیتى بدون علت مادى نماند ، تا بگوئى این اثر روح 

حق و هیچ شكى در آن نیست ، لكن این سخن حق ، دلیل بر نبود نفس مجرد از ماده كه 

  . برهان بر وجودش اقامه شده ، نمي شود
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دلیلش هم خیلى روشن است ، چون علوم طبیعى كه قلمرو تاخت و تازش چهار   

چهار دیوارى تاخت و تاز كند ، مثال  دیوارى ماده و طبیعت است ، تنها مي تواند در این

را جستجو نموده احكامى كه از سنخ آن است كشف و  «ماده » خواص موضوع خود

برد استخراج نماید و یا خواص آالت و ادوات مادى كه براى تكمیل تجارب خود بكار مى

؟ و اگر  گذرد و آیا چیزى هست یا نهبیان كند و اما اینكه در پشت این چهار دیوارى چه مى

هست چه آثارى دارد ؟ در این باره نباید هیچگونه دخل و تصرفى و اظهار نظرى بنماید نه 

 نفیا و نه اثباتا . 

چون نهایت چیزى كه علوم مادى مي تواند در باره پشت این دیوار بگوید این است 

چیزى  كه من چیزى ندیدم و درست هم گفته چون نباید ببیند و این ندیدن دلیل بر نبودن

و به همین دلیل اگر علوم مادى هزار برابر آنچه هست بشود ، باز در چهار دیوارى  )نیست

و در داخل این چهار دیوارى هیچ موجود غیر مادى و خارج از سنخ ماده و  ،(ماده است

  . حكم طبیعت ، نیست تا او ببیند

كه چنین آسان  اندو اگر مادیین پا از گلیم خود بیرون آورده ، بخود جرأت داده

اند كسانیكه نفس مجرد را اثبات مجردات را منكر شوند علتش این است كه خیال كرده

اند ، از ناآگاهى و بى بضاعتى بوده ، به آثارى از زندگى كه در حقیقت وظائف مادى كرده

اند با قواعد علمى توجیهش كنند ، از روى اند و چون نتوانستهاعضاى بدن است برخورده

اند و آن موجود مجرد فرضى را حالل رى آن را به موجودى ماوراى ماده نسبت دادهناچا

 اند . همه مشكالت خود قرار داده

و معلوم است كه این حالل مشكالت به درد همان روزهائى مي خورده كه علم از 

توجیه آن خواص و آثار عاجز بوده و اما امروز كه علم به علل طبیعى هر اثر و خاصیتى 

  . اندى برده ، دیگر نباید بدان وقعى نهاد ، نظیر این خیال را در باب اثبات صانع هم كردهپ

و این اشتباه فاسدى است ، براى اینكه قائلین به تجرد نفس ، تجرد آن را از این راه 

اند و چنان نبوده كه آنچه از آثار و افعال بدنى كه علتش ظاهر بوده به بدن نسبت اثبات نكرده

اند به نفس مستند كنند ، بلكه تمامى آثار و خواص ند  و آنچه كه به علت مادیش پى نبردهده

بدنى را به علل بدنى نسبت مي دهند ، چیزیكه هست به بدن نسبت مي دهند بدون واسطه ، و 

به نفس هم نسبت مي دهند ، اما بواسطه بدن  و آثارى را مستقیما به نفس نسبت مي دهند كه 

بیند ، كه ه بدن نسبت داد ، مانند علم آدمى به خودش و اینكه دائما خودش را مىنمي شود ب

 بیانش گذشت . 

اى است كه توارد بلكه از آنجا كه مركز اعصاب مجموعه »و اما اینكه گفتند:

مانیم الخ ، سخنى ادراكات در آن بسیار سریع انجام مي شود و لذا هیچ آنى از آن غافل نمى

درستى ندارد و شهودى كه از نفس خود داریم ، به هیچ وجه با آن منطبق است كه معناى 

مثل اینكه آقایان از شهود نفسانى خود غفلت كرده و رشته سخن را از آنجا به جاى  ،(نیست

اند ، كه پشت سر هم به دماغ وارد اند ، به واردات فكرى و مشهودات حسى بردهدیگر برده

 .اندتوالى و توارد پرداخته مي شود و به بحث از آثار این
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كنند هست ؟ كنیم و آنچه آنان نفى مىفهمم چه ربطى میان آنچه ما اثبات مىمن نمى

اگر امورى پشت سر هم و بسیار زیاد كه واقعا هم زیاد و متعدد است ، فرض بشود این 

وه این امور عال «من و یا تو؟ »امور بسیار زیاد چگونه میتواند یك واحد را تشكیل دهد بنام 

بسیار زیاد كه عبارت است از ادراكات وارده در مركز اعصاب ، همه امور مادى هستند و 

كه همیشه جلو شعور  «من »دیگر ماوراى خود ، غیر از خود چیزى نیستند ، و اگر آن امر 

ما حاضر و مشهود است و یكى هم هست ، عین این ادراكات بسیار باشد ، پس چرا ما آن را 

بینیم ؟ این بینیم و غیر آن را نمىرا مى «من »بینیم و چرا تنها آن امر واحدنمى بسیار

 وحدت كه در آن امر براى ما مشهود و غیر قابل انكار است از كجا آمد ؟ . 

و اما پاسخى كه آقایان از این پرسش داده و گفتند : وحدت ، وحدت اجتماعى است ، 

دارد تا به جدى براى اینكه واحد اجتماعى وحدتش كالمى است كه به شوخى بیشتر شباهت 

واقعى و حقیقى نیست ، بلكه آنچه حقیقت و واقعیت دارد ، كثرت آن است  و اما وحدتش یا 

وحدتى است حسى ، مانند خانه واحد و خط واحد ، و یا وحدتى است خیالى ، مانند ملت 

طه و خانه از هزاران خشت و واحد و امثال آن ، نه وحدت واقعى ، چون خط از هزاران نق

  .ملت از هزاران فرد تشكیل شده است

كنیم ، این است كه ادراكات بسیار كه در واقع هم اش صحبت مىو آنچه ما در باره

بسیارند براى صاحب شعور یك شعور واقعى باشند  و در چنین فرض الزمه اینكه مي 

آورد و هیچ وجه سر از وحدت در نمى گویند : این ادراكات فى نفسه متعدد و بسیارند ، به

فرض اینجا است كه در كنار این شعورها و ادراكات كس دیگرى نیست كه این ادراكهاى 

بسیار را یكى ببیند ، بلكه به گفته شما خود این ادراكهاى بسیار است كه خود را یكى 

این ادراكات ،  بخالف نظریه ما كه این اشكالها بدان متوجه نیست ، ما در وراى )بیندمى

هاى مغزى و حواس نفسى مجرد از ماده قائلیم كه سراپاى بدن و سلسله اعصاب و بافته

ظاهرى و باطنى ، همه و همه ابزار و وسائل و وسائط كار او هستند  و او در این چار 

 !( اى باین بدن دارددیوارى بدن نیست ، بلكه تنها ارتباط و عالقه

كند ، جزئى از را درك مى «من » ه در ساختمان بدنى منو اگر بگویند : آن چیزیك

كند نه سلسله اعصاب ، در درك مى «من »مغز است كه ادراكهاى بسیار را بصورت واحد 

جواب مي گوئیم : باز اشكال بحال خود باقى است ، زیرا فرض این بود كه این جزء از مغز 

اینكه در یك طرف مغز سر ، جزئى  بسیار و پشت سر هم است نه عینا خود همان ادراكهاى

باشد كه قوه دركش متعلق باین ادراكهاى بسیار شود ، آنطور كه قواى حسى بمعلومات 

دقت ! )كندهائى حسى انتزاع مىگیرد ، آنگاه از آن معلومات صورتخارجى تعلق مى

 !( فرمائید

وابش هست و ج «من »سؤال دیگرى كه در باره این امر مشهود و فراموش نشدنى

هم همان جوابى است كه در باره وحدت آن از دو طرف گفته شده ، این است كه این امرى 

پذیرد كه به نظر شما مادى است با اینكه ماده ثبات ندارد و دائما در تحول است و انقسام مى

، ثبات و بساطت خود را از كجا آورد ؟ نه فرض اول شما مي تواند جوابگوى آن باشد و نه 
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  . مفرض دو

یعنى این سؤال كه  -عالوه بر اینكه فرض دوم شما هم در پاسخ از سؤال قبلى 

و هم  -هاى متوالى و پشت سر هم با شعور دماغى بصورت وحدت درك شود چگونه ادراك

پذیرد فرض غیر درستى است آخر دماغ تحول و انقسام نمى «من  »از این سؤال ما كه چرا 

ورى كه دارد و معلوماتى كه در آن است ، با اینكه همه اى كه در آن است و شعو قوه

پذیرد ، چطور همواره امورى مادى هستند ، و ماده و مادى كثرت و تغیر و انقسام مى

بصورت امرى كه هیچ یك از این اوصاف را ندارد ، حاضر نزد ما است ؟ با اینكه در زیر 

بلكه این حس  »؟ و اما اینكه گفتند:استخوان جمجمه ما ، جز ماده و مادى چیز دیگرى نیست 

ما است كه در اثر سرعت واردات ادراكى امر برایش مشتبه مي شود و كثیر را واحد و 

نیز غلطى است واضح ، براى اینكه اشتباه  «،كندمتغیر را ثابت و متجزى را بسیط درك مى

امور نفسى و  گیرد ، نه ازخود یكى از امور نسبى است كه با مقایسه و نسبت صورت مى

واقعى ، چون اشتباه هم هر قدر غلط باشد ، براى خودش حقیقت و واقعیت است ، مثال وقتى 

بینیم و براهین هائى سفید مىما اجرام بسیار بزرگ آسمان را ریز و كوچك و بصورت نقطه

ن را گرداایم و همچنین اگر شعله آتشفهماند كه در این دید خود اشتباه كردهعلمى به ما مى

كند ، وقتى اشتباه است كه آنچه را در درك بینیم  و اشتباهات دیگرى كه حس ما مىدائره مى

فهمیم كه آنچه در درك ما هست خود داریم ، با آنچه كه در خارج هست بسنجیم ، آنوقت مى

در خارج نیست ، این را مي گوئیم اشتباه  و اما آنچه كه در درك ما هست خودش اشتباه 

به شهادت اینكه بعد از علم به اینكه اجرام آسمانى به قدر كره زمین ما و یا هزاران  نیست ،

هائى نورانى مي بینیم و باز هم شعله برابر آن است ، باز هم ما آنها را بصورت نقطه

آتشگردان را بصورت دائره مي بینیم پس در اینكه آن جرم آسمان در دید ما نقطه است و آن 

 ، اشتباهى نیست ، بلكه اشتباه خواندنش ، اشتباه و غلط است . شعله دائره است 

و مسئله مورد بحث ما از همین قبیل است، چه وقتى حواس ما و قواى مدركه ما 

و امور متغیر و امور متجزى را بصورت واحد و ثابت و بسیط درك كند ، این  امور بسیار

نكه وقتى معلوم او را با همان معلوم در قواى مدركه ما ، در درك خود اشتباه كرده ، براى ای

كند ، آنوقت مي گوئیم اشتباه كرده  و اما بینیم با هم تطبیق نمىكنیم ، مىخارج مقایسه مى

اینكه معلوم او براى او واحد و ثابت و بسیط است كه دروغ نیست و گفتگوى ما در همین 

چیست ؟ مادى است ؟  «من »ما  پرسیم : این معلوم فراموش نشدنىمعلوم است ، از شما مى

یا مجرد ؟ اگر مادى است پس چرا واحد و ثابت و بسیط است و چگونه یك امرى كه 

هیچگونه آثار مادیت و اوصاف آن را ندارد در زیر جمجمه ما جا گرفته و هرگز هم 

 گفتیم . فراموش نمي شود ؟ و اگر مجرد است كه ما هم همین را مى

شد ، این معنا روشن گردید : كه دلیل مادیین از آنجا كه از  پس از مجموع آنچه گفته

را اثبات  (نیافتن) راه حس و تجربه و در چهار دیوارى ماده است ، بیش از عدم وجدان

 (نبودن )آمیزى عدم وجدان را به جاى عدم وجوداند با مغالطه و رنگكند ، ولى خواستهنمى

تر بگویم دلیلشان تنها این را اثبات كرد كه ما موجودى مجرد نیافتیم ، ولى جا بزنند ، ساده
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 خودشان ادعا كردند : كه موجود مجرد نیست ، در حالیكه نیافتن دلیل بر نبودن نیست . 

كردند ، تصویرى بود  (نبودن )بجاى  (نیافتن ) و آن تصویرى كه براى جا زدن

مادیت كه نزد خودشان مسلم و به حس و تجربه رسیده است ، جور در  فاسد كه نه با اصول

 !آید و نه با واقع امرمى

 پاسخ به نظرات روانکاوان  درباره من انسانی
 

اند ، این است كه آنچه كه علماى روانكاو عصر جدید در نفى تجرد نفس فرض كرده

آید ، چون آدمى وحى پدید مىنفس عبارت است از حالت متحدى كه از تاثیر و تاثر حاالت ر

داراى ادراك بوسیله اعضاى بدن هست ، داراى اراده هم هست ، خوشنودى و محبت هم 

دارد ، كراهت و بغض نیز دارد  و از این قبیل حاالت در آدمى بسیار است كه وقتى دست 

اثر  كند و خالصه در یكدیگربه دست هم مي دهند و این ، آن را و آن ، این را تعدیل مى

 »كنیم بهآید كه از آن تعبیر مىاش این مي شود كه حالتى متحد پدید مىگذارند ، نتیجهمى

 .« من

در پاسخ اینان مي گوئیم : بحث ما در این نبود  و ما حق نداریم جلوى تئوریها و 

هائى براى خود فرض هاى شما را بگیریم ، چون اهل هر دانشى حق دارد فرضیهفرضیه

اگر دیوارى كه روى آن پى چید باال رفت به  )ا زیر بناى دانش خود قرار دهدكند و آن ر

صحت فرضیه خود ایمان پیدا كند و اگر دیوارش فرو ریخت ، یك فرضیه دیگرى درست 

 .( كند

گفتگوى ما در یك مسئله خارجى و واقعى بود كه یا باید گفت هست ، یا نیست نه 

بودش را ، بحث ما بحثى فلسفى است كه اینكه یكى وجودش را فرض كند و یكى ن

كنیم كه آیا همین بدن مادى است یا چیز موضوعش هستى است در باره انسان بحث مى

  . دیگرى ماوراى ماده است

 

 پاسخ به نظرات دیگر منکرین تجرد نفس
 

جمعى دیگر از منكرین تجرد نفس ، البته از كسانیكه معتقد به مبدأ و معادند در 

اند: آنچه از علوم ، مربوط به زندگى انسان ، چون فیزیولوژى و خود گفته توجیه انكار

هاى روحى انسان مستند هستند به جرثومه آید ، این است كه آثار و خواصتشریح بر مى

حیات ، یعنى سلولهائى كه اصل در حیات انسان و حیوانند و حیات انسان بستگى به آنها 

  . خصوصى است كه در این سلولها هستدارد ، پس روح یك اثر و خاصیت م

و تازه این سلولها داراى ارواح متعددى هستند ، پس آن حقیقتى كه در انسان هست 

اى از ارواح بیشمار كه كند ، عبارت است از مجموعهاز آن حكایت مى «من »و با كلمه 

خواص  هاى زندگى و اینبصورت اتحاد و اجتماع در آمده و معلوم است كه این كیفیت

رود و دیگر از روحى ، با مردن آدمى و یا به عبارتى با مردن سلولها ، همه از بین مى
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 ماند . انسان چیزى باقى نمى

بنا بر این دیگر معنا ندارد بگوئیم : بعد از فناى بدن و انحالل تركیب آن ، روح 

تاكنون با  هائیكهمجرد او باقى مي ماند ، چیزیكه هست از آنجائیكه اصول و جرثومه

سازد و آن رموز را پیشرفت علوم كشف شده ، كافى نیست كه بشر را به رموز زندگى آشنا 

طبیعى نمي تواند روح و زندگى  اى نداریم جز اینكه بگوئیم: عللبرایش كشف كند، لذا چاره

درست كند و مثال از خاك مرده موجودى زنده بسازد، عجالتا پیدایش زندگى را معلول 

  دیگر، یعنى موجودى ماوراء الطبیعه بدانیم.موجودى 

و اما استدالل بر تجرد نفس از جهت عقل بتنهائى و بدون آوردن شاهدى علمى ، 

استداللى است غیر قابل قبول كه علوم امروز گوشش بدهكار آن نیست ، چون علوم 

دقت  !)نهدامروزى تنها و تنها بر حس و تجربه تكیه دارد و ادله عقلى محض را ارجى نمى

 !( فرمائید

ئى كه بر ادله مادیین وارد خواننده عزیز مسلما توجه دارد كه عین آن اشكالها

ها كه اند نیز وارد است باضافه این خدشه، بر دلیلى كه این طائفه براى خود تراشیدهكردیم

، اوال اگر اصول علمى كه تاكنون كشف شده ، نتوانسته حقیقت روح و زندگى را بیان كند 

دلیل نمي شود بر اینكه بعدها هم تا ابد نتواند آن را كشف كند ، و نیز دلیل نمي شود بر اینكه 

در واقع مستند به علل مادى  ،(كه شما آنرا مستند به جرثومه حیات مي دانید )خواص روحى

كه تاكنون دست علم ما بدان نرسیده نبوده باشد ، پس كالم شما مغالطه است كه علم بعدم را 

 اید . بدون هیچ دلیلى بجاى عدم علم جا زده

به ماده و استناد بعضى  -یعنى حوادث مادى  -و ثانیا استناد بعضى از حوادث عالم 

به ماوراء طبیعت كه خداي تعالى باشد مستلزم این  -یعنى حوادث و خواص زندگى  -دیگر 

یكى الهى و این حرف را نه است كه براى ایجاد عالم ، قائل به دو اصل باشیم ، یكى مادى و 

  . و تمامى ادله توحید آن را باطل مي كند مادى مي پسندند و نه الهى دانشمندان

البته در این بین اشكالهاى دیگرى به مسئله تجرد نفس شده و در كتب فلسفه و كالم 

تعقل آمده ، چیزى كه هست همه آنها ناشى از بى دقتى در ادله نامبرده ما و نداشتن ثبات در 

اى كه ما آوردیم غرض از آن ادله است  و خالصه ناشى از این است كه نتوانستند در ادله

اى نیستند ، دقت و در اینكه چه مي خواهیم بگوئیم ثبات بخرج دهند  و چون دالیل جداگانه

از نقل و پاسخ آن خوددارى نمودیم ، اگر از خوانندگان عزیز كسى بخواهد بدانها اطالع یابد 

  ید بمظانش مراجعه نماید!  و خدا راهنما است!با

  550ص :    1المیزان ج : 
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 فصل سوم
 

 جاودانگی در آخرت
 

 

 

 بحث فلسفى

 در جاودانگی عذاب قیامت

 

اى پذیرد و یا خالد و جاودانه است ؟ مسئلهاین مسئله كه آیا عذاب قیامت انقطاع مى

است ، هم از نظر ادله عقلى و هم از جهت است كه نظریه علماى اهل بحث در آن مختلف 

  . ظواهر لفظى

و آنچه در این باره میتوان گفت ، این است كه اما از جهت ظواهر لفظى ، باید 

 فرماید:دانست كه كتاب خدا نص است در خلود و جاودانگى و مى

 !«ایشان به هیچ وجه از آتش بیرون نخواهند شد -و ما هم بخارجین من النار  »

 بقره(/167) 

نیز آنقدر زیاد است كه باصطالح به حد  السالمو سنت از طرق ائمه اهل بیت علیهم

استفاضه رسیده  و اگر اخبار دیگرى از این حضرات روایت شده كه عذاب دوزخ قطع مي 

 شود و همیشگى نیست ، بخاطر مخالفتش با صریح كتاب ، طرح مي شود . 

و اتقوا یوما ال تجزى نفس  »: بحثى كه ذیل جمله و اما از جهت عقل ، در سابق در

داشتیم ، گفتیم : به هیچ وجه نمي شود یك یك احكام شرع را و بقره( /48!«) عن نفس شیئا

خصوصیاتى را كه براى معاد ذكر فرموده ، همه را با مقدمات كلى عقل اثبات كرد ، براى 

تنها راه اثبات آن ، تصدیق به  رسد ،اینكه دست عقل ما به آن خصوصیات و جزئیات نمى

نبوت پیغمبر صادق است كه آن جزئیات و اصل معاد را از طریق وحى اثبات كرده ، چون 

وقتى خود نبوت پیامبرى صادق با ادله عقلى ثابت شد ، دیگر الزم نیست كه فروعات آن 

غمبر و صدق اى اثبات شود ، چون فرض كردیم نبوت این پیمسائل نیز با ادله عقلى جداگانه

 آنچه آورده با ادله عقلى ثابت شده است. 

شوند ، بخاطر تجردش و تخلقش و اما نعمت و عذاب عقلى كه عارض بر نفس مى

به اخالق و ملكات فاضله یا رذیله و یا بخاطر احوال خوب و بدى كه كسب كرده ؟ در سابق 

كند كه نفس سعیده از اد مىگفتیم این احوال و ملكات در نفس ، صورتى نیكو و یا قبیح ایج

 آنصورت نیكو متنعم  و نفس شقیه از آن صورت قبیح متالم مي شود . 

و نیز گفتیم : در صورتیكه این صورتها در نفس رسوخ نكرده باشد و صورى 
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گردد ، براى اینكه عقل براى ناسازگارى دوام ناسازگار با ذات نفس باشد ، بزودى زایل مى

پس اگر ذات  )قسر ، فشار ، زور و ناسازگارى محكوم به زوال است بیند وو اكثریت نمى

گردد و اگر ذات نفس نفس سعیده باشد ، صورتهاى رذیله و زشت دیر یا زود از آن زایل مى

  !(شقیه باشد ، صورتهاى نیكو و جمیل كه در آن نقش بسته ، بزودى زایل مي شود

ش ، پس اگر نفس مؤمن بخاطر و نفس خودش مي ماند و آن سعادت و شقاوت ذاتی

رود ، چون با ذات گناهانى صورتهاى زشتى بخود گرفت ، سرانجام آن صورتها از بین مى

نفس سازگارنیست همچنانكه نفس كافر كه ذاتا شقى است ، اگر بخاطر تكرار كارهائى 

اى بخود گرفت ، آن صور باألخره از نفس زایل مي شود ، چون محیط صالح صور حسنه

در آنصورت كه گفتیم : صورتها رسوخ نكرده  )با آن سازگار نیست و همه این مطالب نفس

  . روشن است !(باشد

و اما در صورتي كه صورتهاى عارضه بر نفس ، در نفس رسوخ كرده باشد  و در 

اى به نفس داده باشد ، مثال او را كه انسان بود و داراى جدیدى و نوعیت تازه نتیجه صورت

انسانیه بود ، بخیل كند كه چنین انسانى یك نوع جدیدى از انسانیت است ، همانطور صورت 

كند كه نامش انسان كه ناطقه وقتى با جنس حیوان ضمیمه شود یكنوع حیوان درست مى

كند بنام االغ  و صاهله اگر و ناهقه اگر ضمیمه آن شود ، نوعى دیگر درست مى )است

سب و در نتیجه مي گوئیم حیوان اگر ناطق باشد انسان اش شود نوع سومى بنام اضمیمه

همچنین صورتهاى  ،(است و اگر ناهق باشد خر است و اگر صاهل باشد اسب است

اى كه در اثر تكرار یك سنخه عمل ، در نفس پدید مي آید ، اگر در نفس رسوخ كند ، نوعیه

ت یا سخى ، یا شجاع است یا نوعیت جدیدى به انسانها مي دهد ، مي گوئیم انسان یا بخیل اس

 ....ترسو و 

و این هم معلوم است كه این نوع یعنى انسان ، نوعى است مجرد در نفس ، و 

موجود مجرد دائمى الوجود است ، در نتیجه هر گناهى كه از او صادر شود ، در صورتیكه 

را به نفس او سعیده باشد و با گناه سنخیت نداشته باشد و خالصه عوامل خارجى گناه 

چشد و پاك مي شود گردنش گذاشته باشد ، در چنین صورتى وبال و عذاب آن گناهان را مى

یابد و در صورتیكه نفس او شقى باشد و با گناه سنخیت داشته باشد ، و از عذاب نجات مى

زند باذن خدا است و لیكن از آنجا كه در اینصورت هر چند كه هر چه از چنین نفسى سر مى

زند ، چون نفس او نفسى گناه دوست است ، لذا چنین ون قسر و فشار از او سر مىگناهان بد

 نفسى دائما در عذاب خواهد ماند . 

و مثل چنین انسانى كه دائما گرفتار و معذب به لوازم ملكات خویش است بوجهى 

مثل كسى است كه به مرض مالیخولیا و یا مرض كابوس دائمى مبتال شده كه دائما 

زند ، چنین كسى اش سر مىآور و زشت از قوه خیالیهى هول انگیز و وحشتصورتهائ

كند و با آنها در جنگ و ستیز و باألخره در عذاب است ، با همواره از آن صورتها فرار مى

اینكه خود او اینصورتها را درست مي كند و صدور آن از نفسش به قسر قاسر و به فشارى 

ویم : كسى این صورتها را در نفس او مجسم نكرده ، بلكه كار تر بگاز خارج نیست ، و ساده
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، كار نفس خود او است ، و هر چند این صورتها با طبع مریض او سازگار نیست و از این 

جهت كه خودش پدید آورنده آن صورتهاست ، متالم و ناراحت نیست و لكن هر چه باشد 

گریزد و مگر عذاب ، غیر آن مى برد و از آن صورتهاباألخره از آن صورتها رنج مى

چیزى است كه انسان قبل از ابتالء بدان از آن مي گریزد ؟ و بعد از  آنكه بدان مبتال شد، در 

آید ؟ و این تعریف و مثال بر آن امور زشت و صورتهاى جستجوى خالصى از آن بر مى

كند، پس معلوم غیر جمیل كه انسان شقى در دار آخرتش با آنها روبرو مي شود ، صدق مى

شد كه عذاب جاودانه و انقطاع ناپذیر ، از انسان شقى ، خود شقاوت و بدبختى ذاتى او است 

 ، و قاسرى و خالصه كسى او را بدان مبتال نكرده است . 

 

 

 طرح اشکالهائی بر مسئله جاودانگی

 

حال كه مسئله خلود در عذاب برایت روشن گردید ، اینك اشكالهائى كه به آن 

 :گذرد ، آنوقت خواهى دید كه تا چه حد فاسد و بى پایه استاند از نظرت مىدهكر

اینكه خداى سبحان با اینكه داراى رحمت واسعه است ، چگونه رحمتش  اشكال اول

را بیافریند كه بازگشت او بسوى عذاب دائم باشد ، عذابى كه هیچ  اجازه مي دهد كسى

  . موجودى تاب تحمل آنرا ندارد

اینكه عذاب وقتى عذاب است كه با طبع معذب سازگار نباشد و یا به عبارت  دوم

علمى قسرى و غیر طبیعى باشد و در جاى خود مسلم شده ، كه قسر دوام ندارد ، پس 

 چگونه عذاب دائمى تصور مي شود ؟

اینكه بنده خدا هر گناهى هم كه كرده باشد ، باألخره آخر داشت ، مثال هفتاد  سوم

 ه كرد ، چرا باید تا ابد معذب باشد ؟ و آیا این ظلم نیست ؟سال گنا

اینكه افراد شقى هم همان دخالت و تاثیر را در نظام تكوین دارند كه افراد  چهارم

كنند ، از خدمت افراد سعید كمتر سعید دارند  و خدمتى كه آنان به این نظام كرده و مى

سعید را همین اشقیا فراهم نموده و  نیست ، چون اگر نیك بنگرى زمینه سعادت افراد

 نمایند ، پس دیگر چرا باید در عذاب دائمى معذب باشند ؟مى

اینكه عذاب هر متخلف و نافرمانبر بطور كلى براى این است كه عذاب كننده  پنجم 

آن نقصى را كه بوسیله نافرمانى متخلف و ظالم متوجه او شده ، جبران كند ، كه این جبران 

تر انتقام هم مي گوئیم  و انتقام از خداي تعالى تصور ندارد ، چون عصیان ى كوتاهرا بعبارت

كند تا بخواهد با عذاب كردن و نافرمانى بنده ، نقصى بر او و بر مقام ربوبى او وارد نمى

 عاصى ، آنرا جبران نماید.

این اشكال تنها مربوط به عذاب دائم نیست بلكه به عذاب موقت نیز متوجه مي شود 

 ، چیزى كه هست در عذاب دائم بیشتر وارد است . 

اند ، البته اشكالهاى دیگرى نظیر اینها ها كه بر عذاب خالد كردهاین بود آن اشكال
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كه ما در باره خود در عذاب اند  و خواننده عزیز اگر آنطور كه باید به معناى بیانى كرده

كردیم ، احاطه پیدا كند ، خواهد دید كه این اشكالها از اصل ساقط است ، براى اینكه گفتیم : 

عذاب خالد اثر و خاصیت آن صورت نوعیه شقاوت بارى است كه نفس انسان شقى بخود 

وزى غیر مخصوصى از انسانها كرده ، همانطور كه گاو نمي تواند ر و او را نوع )گرفته

این نوع انسان هم نمي تواند نوع دیگرى شود ، چون تصور و گفتگوى ما از  ،(گاو شود

چنین نفسى بعد از آن است كه نخست به اختیار خود گناهانى مرتكب شد و سپس بدنبال آن 

گناهان احوالى پى در پى در نفس او پدید آمد ، و بدنبالش استعداد شدیدى در ذات نفس پیدا 

  . شد

همین شدت یافتن استعداد نفس ، علتى است كه در تمامى حوادث باعث مي شود و 

  . صورتى متناسب با سنخه آن استعداد در نفس پدید بیاورد

در نتیجه همانطور كه بعد از انسان شدن نان و گوشت و میوه و عناصر و مواد 

كب شعور پیدا دیگرى كه انسان مركب از آن است ، دیگر صحیح نیست بپرسیم چرا این مر

كرده و چرا فكر دارد و چرا و چرا و صدها چراى دیگر ، براى اینكه پاسخ به همه این 

سؤاالت یك كلمه است  و آن این است كه چون انسان شده ، همچنین در مورد بحث ما ، 

صحیح نیست بپرسیم چرا شقاوت دست از یقه او بر نمي دارد و دائما آثار شقاوت از آن سر 

كه یكى از آن آثار ، عذاب جاودانه است ، چون جواب همه اینها این است كه چون  زند ؟مى

او بدست خود و به اختیار خود ، خود را شقى ساخت ، یعنى انسانى خاص كرد كه شقاوت ، 

 الزمه وجود او است ، این بود جواب اجمالى از همه سؤالهاى باال . 

 

 

 پاسخ اشکاالت بر مسئله جاودانگی

 

رحمت در خداي تعالى به معناى رحمت در ما انسانها نیست ،  :اشکال اولپاسخ 

 )بخاطر داشتن اعضائى چون قلب و اعصاب و هر عضو دیگرى كه زیرا رحمت در ما 

به معناى رقت قلب و اشفاق و تاثر باطنى است  ،(در حال رحمت عكس العمل نشان مي دهد

هد ، یعنى حاالت یك موجود مادى است  و و معلوم است كه این حاالت درونى ماده مي خوا

  . خداي تعالى منزه از ماده است

بلكه به معناى عطیه و افاضه است ، افاضه آنچه كه مناسب با استعداد تام مخلوق 

است ، مخلوقى كه بخاطر بدست آوردن استعداد تام ، قابلیت و ظرفیت افاضه خدا را یافته ، 

مال و تمام رسید ، دوستدار آن چیزى مي شود كه آرى مستعد وقتى استعدادش به حد ك

كند و خداوند هم آنچه را استعداد دریافت آنرا پیدا كرده و آنرا با زبان استعداد طلب مى

 فرماید . كند به او افاضه مىطلبد و درخواست مىمى

از سوى دیگر این را مي دانیم كه رحمت خدا دو نوع است رحمت عام كه عبارت 

ین افاضه چیزى كه موجود ، استعداد آنرا یافته و مشتاقش شده و در صراط است از هم
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وجود و تكوینش بدان محتاج گشته و دوم رحمت خاصه ، كه عبارتست از افاضه و اعطاء 

خصوص آن چیزهائیكه موجود در صراط هدایتش بسوى توحید و سعادت قرب بدان محتاج 

یكه انسان مستعد براى شقاوت آنهم مستعد است  و نیز افاضه و اعطاء خصوص آن چیزیهائ

به استعداد شدید و تام ، محتاج بان شده و آن عبارتست از رسیدن شقاوتش به حد كمال و به 

حد صورت نوعیه ، پس دادن چنین صورت نوعیه كه اثرش عذاب دائم است ، منافاتى با 

  . ترحمت عمومى خدا ندارد ، بلكه این خود یكى از مصادیق آن رحمت اس

بله با رحمت خاصه او منافات دارد ، اما نفس شقى قابل دریافت آن نیست و معنا 

  . ندارد كه آن رحمت شامل كسى شود كه از صراط آن بكلى خارج است

عذاب دائم منافات با رحمت خدا دارد ، اگر مرادش از رحمت ،  پس اینكه گفت:

لش عذاب خالد او هیچ منافاتى با آن رحمت عمومى خداست ، كه گفتیم : شقاوت شقى و بدنبا

رحمت ندارد ، بلكه خود عین رحمت است و اگر مرادش رحمت خاصه او است ، باز هم 

همچنانكه جاودانه بودن خران در  )منافات ندارد ، براى اینكه شقى مورد این رحمت نیست

خریت ، با رحمت خاصه خدا كه مخصوص اصحاب صراط مستقیم از انسانها است ، 

  !(نافات نداردم

عالوه بر اینكه اگر این اشكال تمام باشد در عذاب موقت هم وارد است ، بلكه نسبت 

 .به عذابهاى دنیوى نیز متوجه مي شود و این خود روشن است

 

و اما به اشكال دوم جواب مي گوئیم : نخست باید معناى مالیم  :پاسخ اشکال دوم

منظور از آن چیست ؟ چون گاهى منظور از این عبارت نبودن با طبع را بفهمیم و بدانیم كه 

، نبودن سنخیت میان موضوع و اثرى است كه با آن موضوع موجود مي شود ، ولى اثر ، 

اثر طبیعى آن نیست بلكه اثر قسرى آنست ، كه قسر قاسر آنرا بگردن موضوع انداخته 

  .است

ثر طبیعى موضوع است ، و در مقابل این اثر ، اثر مالیم است كه منظور از آن ا

یعنى آن اثرى كه از موضوع در صورتى كه آفت گرفته باشد صادر مي شود و در اثر 

زدگیش تكرار در آن رسوخ یافته صورت آن مي شود و بطوریكه موضوع با وجود آفت

گردد ، در عین اینكه آنرا دوست نمي دارد ، مثل آن شخص مالیخولیائى كه طالب آن اثر مى

 شت . مثالش گذ

پس در انسانهاى شقى هم آثار شقاوت مالیم با ذات آنها است ، چون به مقتضاى 

، ست كه آثار صادره از طبع هر چیزىبارشان از آنان صادر مي شود و معلوم اطبع شقاوت

مالیم با آن چیز است و در عین حال این آثار عذاب هم هست ، براى اینكه مفهوم عذاب بر 

صاحب آن آثار دوستدار آنها نیست ، پس از نظر ذوق و وجدان آن آنها صادق است ، چه 

  . آثار را دوست نمي دارد ، هر چند كه از حیث صدور دوست مي دارد

و اما جواب به اشكال سوم ، مي گوئیم : عذاب در حقیقت  :پاسخ اشکال سوم

ث ، عبارتست از : ترتب اثر غیر مرضى ، بر موضوع ثابت و حقیقیش  و در مورد بح
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عذاب عبارتست از : آثارى كه بر صورت و نوعیت شقاوت مترتب مي شود و این آثار 

هائى كه معد آن است یعنى معلول صورتى است كه آن صورت بعد از جمع آمدن علت

هاى نامبرده علت پیدایش آن صورت و هائى محدود ، پیدا مي شود ، پس مخالفتمخالفت

راى پیدایش آثار مناسب با خودش  و عذاب نوعیت است و آن صورت ، علت است ب

عبارتست از ترتب آن آثار بر آن صورت ، نه اینكه آثار نامبرده مستقیما بال واسطه معلول 

ها محدود و انگشت شمار است ، چرا باید تا بگوئى : مخالفت باشد (ها مخالفت )آن علل 

  . متناهى داشته باشدعذابش بى نهایت باشد ؟ با اینكه محال است متناهى ، اثر نا

نظیر همان مثالى كه قبال زدیم ، كه ابر و باد و مه و خورشید و فلك و صدها 

هاى مهیا كننده هستند و یا مقربها و شرائطى چند و محدود دست عوامل دیگر ، كه یا علت

بدست هم دهند و باعث شوند مواد طبیعت بصورت انسانى در آید ، انسانى كه همه آثار 

در این مثال عوامل محدودند و معلول محدودى كه همان انسانیت از او سر بزند ، كه 

 اند ، ولى این صورت محدود ، آثارى نامحدود دارد . صورت انسانیت است ، پدید آورده

پس دیگر معنا ندارد كسى بپرسد : چطور آدمى بعد از مردن الى األبد مي ماند و 

آمدن انسان ، محدود و معدود  زند ، با اینكه علل و عوامل پدیدآثارى دائمى از او سر مى

  بودند ؟ و خالصه چگونه عوامل پایان پذیر ، علت پیدایش بى پایان مي شود ؟

براى اینكه گفتیم : آن عوامل دست بدست هم دادند و یك معلول را پدید آوردند ، آنهم 

صورت انسانیت بود ، ولى این صورت انسانیت كه علت فاعلى صدور آن آثار نامحدود 

خودش  (بخاطر تجردى كه در اثر حركت وجود بدست آورده دائمى است و در نتیجه )است

هم دائما با آثارش موجود است ، پس همینطور كه این سؤال معنا ندارد ، آن سؤال نیز معنا 

 ندارد . 

و اما جواب به اشكال چهارم ، اینكه خدمت و عبودیت هم  :پاسخ اشکال چهارم

عبودیت عامه ، یعنى خضوع و انفعال وجودى در برابر مبدأ  مانند رحمت دو جور است یك

  . وجود و دیگر عبودیت خاصه ، یعنى خضوع و انقیاد در صراط هدایت بسوى توحید

و هر یك از این دو قسم عبودیت براى خود پاداشى از رحمت و اثرى مخصوص و 

ام تكوین برقرار مناسب با خود دارد ، عبودیت عامه كه در سراسر عالم هستى و در نظ

است ، پاداشش رحمت عامه است كه در این رحمت نعمت دائمى و عذاب دائمى ، هر دو 

مصداق آن رحمتند  و اما عبودیت خصوصى ، جزاء و پاداشش رحمت خاص خداست و آن 

نعمت و بهشت است ، كه مخصوص كسانى است كه رحمت خاص و هدایت خاص خدا را 

 ت . پذیرفتند و این خود روشن اس

عالوه بر اینكه اگر این اشكال وارد باشد ، باید در مورد عذاب غیر دائمى آخرت و 

  . حتى درمورد عذاب دنیوى نیز وارد باشد

و اما جواب به اشكال پنجم ، این است كه عذاب دائم مستند  :پاسخ اشکال پنجم 

بصورت شقاوتى است كه معذب را نوعى مخصوص از انسانها كرده ، نه مستند به خدا ، تا 

بگوئى انتقام از خدا محال است ، بله استناد آن به خداي تعالى باین مقدار و به همان معنائى 
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 مي دهیم . است كه هر موجود دیگرى را به او نسبت 

كند ، معنایش این نیست كه از آنها انتقام پس اینكه مي گوئیم : خدا كفار را عذاب مى

بلكه بطور كلى  آورد تا بگوئى انتقام و تشفى از خدا محال استگیرد و دق دل درمىمى

كاران انتقام بمعناى جزاء دادن سخت است كه مولى بنده خود را در انتقام خدایتعالى از گنه

قابل تعدیش از طور عبودیت و خروجش از ساحت انقیاد ، به عرصه تمرد و نافرمانى ، م

كند ، و چنین انتقامى در خداى سبحان صدق دارد ، ولى این معناى از به آن عذاب معذب مى

  . انتقام مستلزم آن اشكال نیست

مورد عذاب  هاى قبلى درعالوه بر اینكه اگر این اشكال وارد باشد باید مانند اشكال

 موقت و منقطع نیز وارد باشد ، چه عذاب دنیائى و چه عذاب اخروى . 

 

 )منقطع بودن عذاب قیامت،( باید دانست كه این طریق از استدالل ، بر رد شبهه

 اى است كه هم در كتاب بكار رفته و هم در سنت ، اما در كتاب خداي تعالى فرموده:طریقه

من كان یرید العاجلة عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید، ثم جعلنا له جهنم یصلیها  »

مذموما مدحورا و من أراد االخرة و سعى لها سعیها و هو مؤمن، فاولئك كان 

ربك  سعیهم مشكورا، كال نمد هؤالء و هؤالء من عطاء ربك و ما كان عطاء

 اسرا(/20تا18!«)محظورا 

نیاى عاجل باشد، ما از آن زندگى به هر قدر كه بخواهیم كسى كه هدفش زندگى د »

گذاریم و پس از سر آمدن آن، جهنم را  و براى هر كه بخواهیم در اختیارش مي

داریم، تا در پى آن برود، در حالى كه مذموم و مطرود باشد و برایش مقرر مى

كند كه مىكند و تالشى كند براى آن مىكسى كه هدفش آخرت باشد و هر تالشى مى

كند كه ایمان داشته باشد، پس چنین كسانى  شایسته آن زندگى باشد و در حالى مي

 شود، ما هر دو طائفه را از عطاى پروردگارت مدد ميسعیشان شكرگزارى مى

 !«دهیم، هم آنان را و هم اینان را و عطاء پروردگار تو جلوگیر ندارد

هم شكر را عطیه خدا و رحمت او فرمائید این آیه شریفه بطورى كه مالحظه مى

دانسته و هم عذاب را و در عین حال تحقق هر یك از آن دو را مربوط به اراده بنده و سعى 

اى است كه ما در اصل مسئله و پاسخ به اشكاالتى كه او كرده  و این به عینه همان طریقه

 .هست بدان شده پیمودیم ، البته در این میان آیات دیگرى نیز در این معنا

  623ص :    1المیزان ج :  
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 فصل چهارم

 

 مسئله شفاعت
 

 

 مقدمه تفسیری برموضوع:

 شفاعت در قرآن  

 

َو اتَّقُوا یَْوماً ال تْجِزى نَْفٌس َعن نَّْفٍس شْیئاً َو ال یُْقبَُل ِمنَها شفَعَةٌ َو ال یُْؤَخذُ ِمنَها  »

 !«َعْدٌل َو ال ُهْم یُنصُرونَ 

شود و از او شفاعتى  روزى كه احدى بجاى دیگرى جزاء داده نمي بپرهیزید از» 

كس از ناحیه كسى یارى  شود و هیچ پذیرفته نیست و از او عوضى گرفته نمي

  بقره(/48)                                              !«   گرددنمى

 

 مقدمه: -1
شئون و قواى مقننه و  پادشاهى و سلطنت دنیوى از هر نوعش كه باشد و با جمیع

زندگى است كه  اش، مبتنى بر حوائج زندگى است و این حاجتقواى حاكمه و قواى مجریه

را كه عوامل زمانى  كند چنین سلطنتى و چنین قوانینى بوجود آید، تا حوائج انسانایجاب مى

  .كند بر آوردرا ایجاب مى و مكانى آن

متاعى دیگر و منافعى را فداى ه مبدل ب را شود كه متاعى همین جهت چه بسا ميه ب

كه این دگرگونیها در تحت  كند، بدون اینحكمى دیگر مىه منافعى بیشتر و حكمى را مبدل ب

یابد، ضابطه و میزانى كلى در آید و بر همین منوال مسئله مجازات متخلفین نیز جریان مى

ز اجراء حكم عقاب بخاطر دانند، چه بسا ا كه جرم و جنایت را مستلزم عقاب مي با این

قاضى و تحریك عواطف او است و یا ه تر، كه یا اصرار و التماس محكوم بغرضى مهم

رشوه است، صرفنظر كنند و قاضى بخاطر عوامل نامبرده بر خالف حق حكم براند و تعیین 

جزاء كند و یا مجرم پارتى و شفیعى نزد او بفرستد، تا بین او و خودش واسطه شود و یا 

گر قاضى تحت تاثیر اینگونه عوامل قرار نگرفت، پارتى و شفیع نزد مجرى حكم برود و ا

ه پول بیشتر از احتیاجش به كه احتیاج حاكم ب او را از اجراء حكم باز بدارد و یا در صورتي

یارى ه عقاب مجرم باشد، مجرم عقاب خود را با پول معاوضه كند و یا قوم و قبیله مجرم ب

او را از عقوبت حاكم برهانند و عواملى دیگر نظیر عوامل نامبرده، كه احكام او برخیزند و 

اندازد و این سنتى است جارى و عادتى است در بین و قوانین حكومتى را از كار مى
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 اجتماعات بشرى. 

ها و دیگران، این طرز فكر وجود داشت كه معتقد بودند نظام در ملل قدیم از وثنى

د نظام زندگى دنیوى است و قانون اسباب و مسببات و ناموس تاثیر و زندگى آخرت نیز مانن

كه از جرائم و جنایاتشان  تاثر مادى طبیعى، در آن زندگى نیز جریان دارد، لذا براى این

ین وسیله آنها را در دكردند، تا بها پیشكش مىها و هدایا براى بت صرفنظر شود، قرباني

د و همدست خود كنند و یا بتها برایشان شفاعت كنند و یا برآورده شدن حوائج خود برانگیزن

دادند و بوسیله یك جان زنده یا یك اسلحه، خدایان  را فدیه و عوض جریمه خود مي چیزي

كردند، تا طلبیدند، حتى با مردگان خود چیزى از زیور آالت را دفن مىیارى خود مىه را ب

نمانند و یا انواع اسلحه با مردگان خود دفن  ن وسیله در عالم دیگر زندگى كنند و لنگه آب

كردند، تا در آن عالم با آن از خود دفاع كنند و چه بسا با مرده خود یك كنیز را زنده دفن مى

كردند، تا مرده را یارى كند و كردند، تا مونس او باشد و یا یكى از قهرمانان را دفن مىمى

آثار زمینى مقدار بسیار زیادى از این قبیل  هاى دنیا در میانهدر همین اعصار در موزه

 شود .  چیزها دیده مي

 

 ابطال نظریه های تاریخی شفاعت بوسیله قرآن -2

 

كه در نژاد و زبان دارند، عقائد گوناگونى  در بین ملل اسالمى نیز با همه اختالفي

خرافات است، كه شود، كه معلوم است ته مانده همان  عقائد خرافى گذشته دیده ميه شبیه ب

خود گرفته است ه گونى ببه توارث باقى مانده است و اى بسا در قرون گذشته رنگهاى گونه

و در قرآن كریم تمامى این آراء واهیه و پوچ و اقاویل كاذبه و بى اساس ابطال شده، خداى 

 اش فرمود:عز و جل در باره

 نفطار(و نیز فرموده:ا/19)!« امروز تنها مؤثر خداست -و االمر یومئذ هلل  »

بینند و دستشان از همه عذاب را مى -و رأوا العذاب و تقطعت بهم االسباب  »

 و نیز فرموده:بقره( /166!«)شود اسباب بریده مي

و لقد جئتمونا فرادى، كما خلقناكم اول مرة و تركتم ما خولناكم وراء ظهوركم و  »

شركاء، لقد تقطع بینكم و ضل عنكم ما نرى معكم شفعاء كم، الذین زعمتم انهم فیكم 

امروز تك تك و به تنهائى نزد ما آمدید، همانطور كه روز   - ما كنتم تزعمون

شما داده بودیم با خود ه اولیكه شما را آوردیم لخت و تنها آفریدیم و آنچه ب

بینیم آن شفیعانى كه یك عمر شریكان ما نیاوردید و پشت سر نهادید، با شما نمى

كه بین شما بود و بخاطر آن  پنداشتید، آرى ارتباطهائيسرنوشت خود مىدر 

 انعام(/94!«)بینیدپنداشتید امروز نمىمنحرف شدید، قطع شد و آنچه را مى

 و نیز فرموده:

هنالك تبلوا كل نفس ما أسلفت و ردوا الى هللا موالهم الحق و ضل عنهم ما كانوا  »

ر چه از پیش كرده مبتال شود و بسوى خداى هه در آن هنگام هر كس ب -یفترون 
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اند نابود ساختهیكتا موالى حقیقى خویش بازگشت یابند و آن دروغها كه مى

 یونس(/30!«)شوند

د، كه در موطن قیامت، نكنهمچنین آیاتى دیگر، كه همه آنها این حقیقت را بیان مى

لم میان موجودات هست، هاى طبیعى كه در این عا اثرى از اسباب دنیوى نیست و ارتباط

شود و آن  در آنجا بكلى منقطع است و این خود اصلى است كه لوازمى بر آن مترتب مي

گاه قرآن كریم هر یك از  لوازم بطور اجمال بطالن همان عقائد موهوم و خرافى است، آن

 جمله مسئله شفاعت و اش را زده است، از آنو پنبه آن عقائد را بطور تفصیل بیان نموده

 فرماید:پارتى بازى است، كه در باره آن مى

 

َو اتَّقُوا یَْوماً ال تْجِزى نَْفٌس َعن نَّْفٍس شْیئاً َو ال یُْقبَُل ِمنَها شفَعَةٌ َو ال یُْؤَخذُ ِمنَها  »

 بقره(/48!«)َعْدٌل َو ال ُهْم یُنصُرونَ 

شفاعتى  شود و از او بپرهیزید از روزى كه احدى بجاى دیگرى جزاء داده نمي» 

كس از ناحیه كسى یارى  شود و هیچ پذیرفته نیست و از او عوضى گرفته نمي

 و نیز فرموده:!«  گرددنمى

 بقره(/254!«)و ال شفاعة   یوم ال بیع فیه و ال خلة »

 «و نه شفاعت!  كه در آن نه خرید و فروشى است و نه رابطه دوستى روزي» 

 و نیز فرموده:

كه هیچ دوستى براى دوستى كارى  روزي –ولى شیئا یوم ال یغنى مولى عن م »

 دخان(و نیز فرموده:/41)!« دهدصورت نمى

گریزید كه از عذاب مى روزي  - یوم تولون مدبرین، مالكم من هللا من عاصم »

 : و نیز فرمودهیونس( /33!«)گاهى نداریدولى از خدا پناه

یارى یكدیگر برنمیخزید؟ ه چرا ب -مالكم ال تناصرون؟ بل هم الیوم مستسلمون  »

 و نیز فرموده:صافات(/26و25!« )بلكه آنان امروز تسلیمند

و یعبدون من دون هللا ما ال یضرهم و ال ینفعهم و یقولون هؤالء شفعاؤنا عند  »

هللا، قل أ تنبؤن بما ال یعلم فى السموات و ال فى االرض؟ سبحانه و تعالى عما 

پرستند كه نه ضررى برایشان دارد و نه ىرا م غیر خدا چیزيه ب  -یشركون 

ه گویند: اینها شفیعان ما به نزد خدایند، بگو: آیا ب رساند و ميایشان مىه سودى ب

دهید كه خود او در آسمانها و زمین اثرى از آن سراغ ندارد؟  خدا چیزى یاد مي

و نیز  یونس(/18!« )پندارندمنزه و واال است خدا از آنچه ایشان برایش شریك مى

 :فرموده

ستمكاران نه دوستى دارند و نه   -ما للظالمین من حمیم  و ال شفیع یطاع  »

 غافر(و نیز فرموده:/18)!« شفیعى كه سخنش خریدار داشته باشد

 شعرا(/101و100!«)فما لنا من شافعین!  و ال صدیق حمیم »

روز  را درو از این قبیل آیات دیگر، كه مسئله شفاعت و تاثیر واسطه و اسباب 
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 !( دقت فرمائید )دنكنقیامت نفى مى

 

 اثبات شفاعت برای خدا -3
 

از سوى دیگر قرآن كریم با این انكار شدیدش در مسئله شفاعت، این مسئله را بكلى 

نماید،  بینیم كه آنرا فى الجمله اثبات ميكند، بلكه در بعضى از آیات مىو از اصل انكار نمى

 مانند آیه:

هللا الذى خلق السموات و االرض فى ستة ایام، ثم استوى على العرش، ما لكم  »

او است هللا، كه آسمانها و زمین را  - من دونه من ولى و ال شفیع، ا فال تتذكرون؟

غیر او سرپرست و ه در شش روز بیافرید و سپس بر عرش مسلط گشت، شما ب

 سجده(/4) «گردید؟شفیعى ندارید، آیا باز هم متذكر نمى

و  است.  خدا اثبات نموده بینید در این آیه بطور اجمال شفاعت را براى خودكه مى

 نیز آیه:

!« بغیر او ولى و شفیعى برایشان نیست -لیس لهم من دونه ولى و ال شفیع  »

  و آیه:انعام( /51)

و نیز  زمر /44!«)(اش مال خدا استبگو شفاعت همه - قل هلل الشفاعة جمیعا »

 فرموده:

له ما فى السموات و ما فى االرض، من ذا الذى یشفع عنده اال باذنه یعلم ما بین  »

مر او راست آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است، كیست   -ایدیهم و ما خلفهم 

اند داند اعمالى را كه یك یك آنان كرده كه بدون اذن او نزد او شفاعتى كند؟ او مي

 بقره(/255!«)اندكه از خود بجاى نهاده آثاريو همچنین 

 و نیز فرموده: 

ان ربكم، هللا الذى خلق السموات و االرض فى ستة ایام، ثم استوى على العرش،  »

بدرستى پروردگار شما تنها هللا است، كه  -یدبر االمر، ما من شفیع اال من بعد اذنه 

عرش مسلط گشته، تدبیر امر  آسمانها و زمین را در شش روز بیافرید، آنگاه بر

 یونس(/3!« )نمود، هیچ شفیعى نیست مگر بعد از آنكه او اجازه دهد

 و نیز فرموده:

و قالوا اتخذ الرحمن ولدا، سبحانه، بل عباد مكرمون، ال یسبقونه بالقول، و هم  »

بامره یعملون، یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم و ال یشفعون اال لمن ارتضى و هم 

گفتند: خدا فرزندى گرفته، منزه است خدا، بلكه فرشتگان   - شیته مشفقونمن خ

كنند و امر او عمل مىه گیرند و بسخن از او پیشى نمى بندگان آبرومند اویند كه در

ماند و  هایشان ميكنند و آنچه اثر كه دنبال كردهداند آنچه را كه آنان مى او مي

ه خدا راضى باشد و نیز ایشان از ترس او كنند، مگر كسى را كایشان شفاعت نمى

 و نیز فرموده: انبیا(/28تا26!«)همواره در حالت اشفاقند
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 –و ال یملك الذین یدعون من دونه الشفاعة اال من شهد بالحق و هم یعلمون  »

خوانند، مالك شفاعت كسى نیستند، تنها كسانى كه مشركین بجاى خدا مى آنهائي

حق شهادت داده باشند و در حالى داده ه فاعت كنند كه بدرگاه او شه توانند ب مي

 و نیز فرموده:زخرف( /86!«)باشند كه عالم باشند

مالك شفاعت نیستند، مگر  - ال یملكون الشفاعة اال من اتخذ عند الرحمن عهدا »

 مریم(/87)!« كه نزد خدا عهدى داشته باشند تنها كساني

 :و نیز فرموده

یومئذ ال تنفع الشفاعة اال من اذن له الرحمن و رضى له قوال، یعلم ما بین ایدیهم  »

بخشد، مگر از كسى امروز شفاعت سودى نمى -و ما خلفهم و ال یحیطون به علما 

نچه مردم ه آاو اجازه داده باشد و سخن او را پسندیده باشد، او به كه رحمان ب

او احاطه علمى ه اند، دانا است و مردم بنهاده نچه آثار پشت سره آاند و نیز بكرده

 و نیز فرموده:طه( /110و109!« )ندارند

 شفاعت نزد او براى كسى سودى نمي -و ال تنفع الشفاعة عنده، اال لمن اذن له » 

 و نیز فرموده: سبا(/23!«)مگر كسى كه برایش اجازه داده باشد  - دهد

عتهم شیئا اال من بعد أن یاذن هللا لمن و كم من ملك فى السموات، ال تغنى شفا »

چه بسیار فرشتگان كه در آسمانهایند و شفاعتشان هیچ سودى   - یشاء و یرضى

 نجم(/26) !«ندارد، مگر بعد از آنكه خدا براى هر كه بخواهد اذن دهد

 

 (عز اسمه )خداىه فرمائید شفاعت را مختص بكه مالحظه مى این آیات بطوري

كند اما با دهد و براى غیر خدا نیز اثبات مى كند، مانند سه آیه اول و یا آنرا عمومیت ميمى

 شفاعتش راضى باشد و امثال این شروط. ه او اذن داده باشد و به این شرط كه خدا ب

كه آیات نامبرده  هر حال، آنچه مسلم است و هیچ شكى در آن نیست، این استه ب

كند و كه هست بعضى آنطور كه دیدید منحصر در خدا مى د، چیزيكنشفاعت را اثبات مى

  .دهدبعضى دیگر آنطور كه دیدید عمومیتش مى

كرد، حال باید دید جمع یاد دارید كه آیات دسته اول، شفاعت را نفى مىه این را هم ب

 شود؟ بین این دو دسته آیات چه مي

هم دارند، نظیر نسبتى است كه دو گوئیم نسبتى كه این دو دسته آیات با  در پاسخ مي

كند، دسته علم غیب را منحصر در خدا مى علم غیب با هم دارند، یكه دسته آیات راجع ب

كند، دسته اول را براى غیر خدا نیز اثبات نموده، قید رضاى خدا را شرط مى دسته دیگر آن

 مانند آیه:

بگو در آسمانها و زمین هیچ كس   -قل ال یعلم من فى السموات و االرض الغیب  »

 نمل(و آیه:/65)!« داند غیب نمي

نزد اوست كلیدهاى غیب كه كسى جز  - و عنده مفاتح الغیب ال یعلمها اال هو» 

 انعام(/59!«)خود او از آن اطالع ندارد
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 و از دسته دوم مانند آیه:

عالم غیب خدا  -عالم الغیب فال یظهر على غیبه احدا اال من ارتضى من رسول  »

از فرستادگانش كه او را  سازد مگر كسى احدى را بر غیب خود مسلط نمي است و

 جن(/27و26!« )پسندیده باشد

هم چنین نسبت میانه آن دو دسته آیات شفاعت، نظیر نسبتى است كه میان دو دسته 

خلقت و رزق و تاثیر و حكم و ملك و ه مرگ و نیز دو دسته آیات راجع به آیات راجع ب

جا مرگ بندگان و خلقتشان  شود، یك ست، كه در اسلوب قرآن بسیار زیاد دیده ميا امثال آن

دهد و جائى دیگر براى غیر خود اثبات  خود نسبت ميه ها را بو رزقشان و سایر نامبرده

  .نمایدكند و قید اذن و مشیت خود را بر آن اضافه مىمى

تعالى هیچ موجودى بطور استقالل  دايفهماند كه بجز خما مىه این اسلوب كالم، ب

او تملیك ه مالك هیچ یك از كماالت نامبرده نیست و اگر موجودى مالك كمالى باشد، خدا ب

نوع مشیت را براى خدا  كرده، حتى قرآن كریم در قضاهاى رانده شده بطور حتم، نیز یك

 فرماید:كند، مثال مىاثبات مى

فیها زفیر و شهیق، خالدین فیها، ما دامت فاما الذین شقوا، ففى النار لهم  »

السموات و االرض اال ما شاء ربك، ان ربك فعال لما یرید و اما الذین سعدوا، ففى 

الجنة خالدین فیها ما دامت السموات و االرض اال ما شاء ربك، عطاء غیر مجذوذ 

و صداى نفس فر )اما كسانیكه شقى شدند پس در آتشند و در آن زفیر و شهیق  -

دارند و جاودانه در آن هستند مادام كه آسمانها و زمین برقرار  (بردن و برآوردن

است مگر آنچه پروردگارت بخواهد كه پروردگارت هر چه اراده كند فعال است و 

كه سعادتمند شدند، در بهشت جاودانه خواهند بود، مادام كه آسمانها و  اما كساني

!« عطائى است قطع نشدنى -بخواهد زمین برقرار است مگر آنچه پروردگارت

 هود(/108تا106)

كه از  فرمائید كه سعادت و شقاوت و خلود در بهشت و دوزخ را با اینمالحظه مى

قضاهاى حتمى او است و مخصوصا در باره خلود در بهشت صریحا فرموده: عطائى است 

دست ه باهلل دست بند بقطع نشدنى، اما در عین حال این قضاء را طورى نرانده كه العیاذ 

 » ن حفظ كرده و فرموده:ه آخود زده باشد، بلكه باز سلطنت و ملك خود را نسبت ب

 كند . یعنى هر چه بخواهد مىهود(/107) !«نچه اراده كند فعال استه آپروردگارت ب

كه نه اعطاء و دادنش طورى است كه اختیار او را از او سلب كند  سخن كوتاه این  

حفظ آنچه ه نچه داده ندار و فقیر شود و نه ندادنش او را ناچار به آدادن نسبت بو بعد از 

  .كندن باطل مىه آسازد و سلطنتش را نسبت ب نداده مي

ه كنند، اگر بگوئیم ناظر بكه شفاعت را انكار مى شود: آیاتي از اینجا معلوم مي

خواهد بفرماید:  د و ميكنشفاعت در روز قیامت است، شفاعت بطور استقالل را نفى مى

روز مستقل در شفاعت نیست، كه چه خدا اجازه بدهد و چه ندهد او بتواند  كسى در آن

كند را براى خدا اثبات مى كند، نخست اصالت در آنرا اثبات مى كه آن شفاعت كند و آیاتي
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نماید، پس شفاعت براى غیر خدا  شرط اذن و تملیك خدا اثبات ميه و براى غیر خدا ب

 هست، اما با اذن خدا . 

 

 مفهوم شفاعت از نظر اجتماع و از نظر قرآن -4

 

 :حال باید در آیات این بحث دقت كنیم، ببینیم

 شفاعت و متعلقات آن از نظر قرآن چه معنائى دارد؟ -1

 شود؟ شفاعت در حق چه كسانى جارى مي -2

 زند؟از چه شفیعانى سر مى -3

 یابد؟ ه زمانى تحقق ميدر چشفاعت  -4

 ؟تعالى دارد شفاعت چه نسبتى با عفو و مغفرت خداي -5

 

 ها در اجتماع زندگى مي دانند، چون همه انسان معناى اجمالى شفاعت را همه مي

است، كه  ) شفع(    این كلمه از ماده ،و اما معناى لغوى آن. كنند، كه اساسش تعاون است

شود  رود، در حقیقت شخصى كه متوسل به شفیع ميبكار مى (تك -وتر) در مقابل كلمه

هدف كافى نیست، لذا نیروى خود را با نیروى ه نیروى خودش به تنهائى براى رسیدنش ب

شود، خواهد نائل مى نچه ميه آرا دو چندان نموده، ب زند و در نتیجه آنشفیع گره مى

مقصود خود ه زد، بد را بكار مىكرد، و تنها نیروى خوكار را نمى كه اگر این بطوري

 رسید، چون نیروى خودش به تنهائى ناقص و ضعیف و كوتاه بود . نمى

گوئیم: شفاعت  كه تا چه پایه معتبر است؟ مي و این شفاعتبحث اجتماعى  درباره

 . گیریممقصود بكار بسته و از آن كمك مىه را براى رسیدن ب یكى از امورى است كه ما آن

استعمال آنرا آمارگیرى كنیم، خواهیم دید كه بطور كلى در یكى از دو مورد از اگر موارد 

زنیم و یا در مورد دفع را بكار مى كنیم، یا در مورد جلب منفعت و خیر آنآن استفاده مى

كه  ضرر و شر، البته نه هر نفعى و نه هر ضررى، چون ما هرگز در نفع و ضررهائي

كند، از  قبیل گرسنگى و عطش و حرارت و ا تامین مىاسباب طبیعى و حوادث كونى آنر

كه  شویم، وقتى گرسنه شدیم بدون این شفاعت نميه سرما و سالمتى و مرض، متوسل ب

كنیم و دامن اسباب غیر طبیعى بزنیم، خود برخاسته براى خودمان غذا فراهم مىه دست ب

  .كنیمهمچنین آب و لباس و خانه و دارو تهیه مى

اسباب غیر طبیعى و شفیع قرار دادن آنها، تنها در خیرات و شرور و ه توسل ما ب

كه اوضاع قوانین اجتماعى و احكام حكومت، یا بطور خصوص و یا  منافع و مضارى است

آورد، چون در دائره حكومت و مولویت از عموم، بطور مستقیم یا غیر مستقیم، پیش مى

حاكم و محكومى كه فرض شود احكامى  یكسو و عبودیت و اطاعت از سوى دیگر، در هر

ن احكام عمل كند و تكلیف حاكم و مولى ه آاز امر و نهى هست، كه اگر محكوم و رعیت ب

را امتثال نماید، آثارى از قبیل مدح زبانى و یا منافع مادى، از جاه و مال در پى دارد و اگر 
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گرى از قبیل مذمت زبانى و با آن مخالفت نموده و از اطاعت تمرد و سر پیچى كند، آثار دی

كه  یا ضرر مادى و یا معنوى در پى دارد، پس وقتى موالئى غالم خود و یا هر كس دیگري

در تحت سیاست و حكومت او قرار دارد مثال امر بكند و یا نهى كند و او هم امتثال نماید، 

و نوع وضع و جا د از همین . اجرى آبرومند دارد و اگر مخالفت كند، عقاب یا عذابى دارد

كه بر موافقت و  شود، یكى وضع حكم و قانون و یكى هم وضع آثاري اعتبار درست مي

 شود .  مخالفت آن مترتب مي

هاى عمومى و خصوصى و مخصوصا حكومت بین هر انسانى  آسیاى همه حكومت

  .چرخد بر همین اساس مي ،با زیر دستش

برسد، یا مادى و یا معنوى، كه از كمالى و خیرى ه بنا بر این اگر انسانى بخواهد ب

كمال و آن  را ندارد و اجتماع وى را الیق آن نظر معیارهاى اجتماعى آمادگى و ابزار آن

 كه بخاطر مخالفت متوجه او مي داند و یا بخواهد از خود شرى را دفع كند، شريخیر نمى

شفاعت ه نجا متوسل بشود و از سوى دیگر قادر بر امتثال تكلیف و اداى وظیفه نیست، در ای

 شود .  مي

را تهیه ندیده  تر، اگر شخصى بخواهد به ثوابى برسد كه اسباب آنعبارتى روشنه ب

كه تكلیف را انجام دهد، در اینجا متوسل  و از عقاب مخالفت تكلیفى خالص گردد، بدون این

كه  راى ایناما نه بطور مطلق، ب !مورد تاثیر شفاعت هم همینجا است . گرددشفاعت مىه ب

خواهند ندارند، مانند یك  كه مي كماليه بعضى افراد هستند كه اصال لیاقتى براى رسیدن ب

كه نه سواد دارد و نه استعداد و  خواهد با شفاعت اعلم علماء شود، با این فرد عامى كه مي

چ وجه اى كه بهیدیگرى واسطه و شفیع شود ندارند، مانند برده اى كه میان او و آنیا رابطه

گرى و تمردش بوسیله شفاعت خواهد در عین یاغى خواهد از موالیش اطاعت كند و مينمى

مورد عفو موال قرار گیرد كه در این دو فرض، شفاعت سودى ندارد، چون شفاعت 

كه خودش مستقال سبب باشد، اولى را اعلم علماء  اى است براى تتمیم سبب ، نه اینوسیله

  .یاغیگریش مقرب درگاه موال سازدكند و دومى را در عین 

شرط دیگرى كه در شفاعت هست، این است كه تاثیر شفاعت شفیع در نزد حاكمى 

شود باید تاثیر جزافى و غیر عقالیى نباشد، بلكه باید آن شفیع چیزى  كه نزدش شفاعت مي

عقاب  را بهانه و واسطه قرار دهد كه براستى در حاكم اثر بگذارد و ثواب او و خالصى از

خواهد كه مثال مولویت خود را باطل و  او را باعث شود، پس شفیع از موالى حاكم نمي

خواهد كه او از حكم خود و تكلیفش دست بردارد و  عبودیت عبد خود را لغو كند و نیز نمي

حكم دیگر نسخ نماید، حاال یا براى همه نسخ كند و یا براى شخص مورد فرض، ه را ب یا آن

 را عقاب نكند . كه خصوص او 

خواهد كه قانون مجازات خود را یا بطور عموم و یا براى شخص  و نیز از او نمي

 !مورد فرض لغو نموده، یا در هیچ واقعه و یا در خصوص این واقعه مجازات نكند

شفاعت معنایش این نیست و شفیع چنین تاثیرى در مولویت موال و عبودیت عبد و یا 

كه این سه جهت را مقدس و  ازات او ندارد، بلكه شفیع بعد از آندر حكم موال و یا در مج
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صفاتى از موالى حاكم ه كند، مثال بهاى دیگرى شفاعت خود را مىمعتبر شمرد، از راه

كند، كه آن صفات اقتضا دارد كه از بنده نافرمانش بگذرد، مانند بزرگوارى و كرم تمسك مى

تى در عبد تمسك جوید، كه آن صفات اقتضاء صفاه یا ب،  او و سخاوت و شرف دودمانش

انگیزد، مانند كه عوامل آمرزش و عفو را برمى كند موال بر او رأفت ببرد، صفاتيمى

 خوارى و مسكنت و حقارت و بد حالى و امثال آن 

یا او دارد و ه اى كه موال بصفاتى كه در نفس خود شفیع هست، مانند محبت و عالقهه و یا ب

گوید: من از تو  علو مقامش در نزد وى، پس منطق شفیع این است كه مي قرب منزلت و

خواهم دست از مولویت خود بردارى و یا از عبودیت عبدت چشم بپوشى و نیز  نمي

 بلكه مي خواهم حكم و فرمان خودت را باطل كنى و یا از قانون مجازات چشم بپوشىنمى

رامت كه دارى از مجازات این شخص چه گویم: تو با این عظمت كه دارى و این رأفت و ك

گویم:  رسد و یا ميبرى؟ و اگر از عقاب او صرفنظر كنى چه ضررى بتو مىسودى مى

این بنده تو مردى نادان است و این نافرمانى را از روى نادانیش كرده و مردى حقیر و 

امر او اعتنا ه آید و مثل تو بزرگوارى بحساب نمىه مسكین، مخالفت و موافقت او اصال ب

گویم: بخاطر آن مقام و منزلتى كه نزد تو دارم و  دهد و یا مي ن اهمیت نميه آكند و بنمى

من دارى، شفاعتم را در حق فالنى بپذیر و از عقابش ه آن لطف و محبتى كه تو نسبت ب

 !رهانیده مشمول عفوش قرار ده

گردد كه شفیع، ن مىاز اینجا براى كسى كه در بحث دقت كرده باشد، معلوم و روش

مورد شفاعت و مؤثر در رفع عقاب را مثال، بر عاملى دیگر كه ه عاملى از عوامل مربوط ب

طور كه گفتیم صفتى از  دهد، حال یا آن عامل همان عقاب را سبب شده، حكومت و غلبه مي

صفات مولى است، یا صفتى از صفات عبد است، یا از صفات خودش، هر چه باشد آن 

كند،  یخواهد خنث كند، تا بر عامل عقوبت یا هر حكمى دیگر كه ميتقویت مى عامل را

كه مورد عقوبت  تر سازد یعنى مورد عقوبت را از اینرجحان داده كفه ترازویش را سنگین

باشد بیرون نموده ، داخل در مورد رفع عقوبت نماید، پس دیگر حكم اولى كه همان عقوبت 

كه  ، چون دیگر مورد نامبرده مصداق آن حكم نیست، نه اینشود بود، شامل این مورد نمي

در عین مصداق بودن، حكم شاملش نشود، تا مستلزم ابطال حكم باشد و تضادى پیش آید، 

آنطور كه اسباب طبیعى بعضى با بعض دیگر تضاد پیدا نموده، سببى با سبب دیگر 

نیست، بلكه حقیقت شفاعت طور  كند، اینمعارضه نموده و اثرش بر اثر دیگرى غلبه مى

و  تضادنحو ه نحو حكومت، نه به واسطه شدن در رساندن نفع و یا دفع شر و ضرر است، ب

 تعارض . 

كه شفاعت خودش یكى از  شود، این است كه از این بیان روشن مي نكته دیگري

خواهد سبب نزدیكتر به  مي مصادیق سببیت است و شخص متوسل به شفیع، در حقیقت

واسطه كند، میان مسبب و سبب دورتر، تا این سبب جلو تاثیر آن سبب را بگیرد،  مسبب را

ست كه از تجزیه و تحلیل معناى شفاعت بنظر ما رسید، البته شفاعتى كه ا اياین آن نكته

  !ن معتقدیم، نه هر شفاعتىه آخود ما ب
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دو جهت گوئیم: خداى سبحان در سببیت از یكى از  حال كه این معنا روشن شد، مي

گیرد، اول از نظر تكوین و دوم از نظر تشریع، از نظر اول خداى مورد نظر قرار مى

 او منتهى ميه سبحان مبدء نخستین هر سبب و هر تاثیر است و سببیت هر سببى باالخره ب

شود، پس مالك على االطالق خلق و ایجاد او است و همه علل و اسباب امورى هستند كه 

یر او و وسیله انتشار رحمت اویند، آن رحمتى كه پایان ندارد و نعمتى واسطه میان او و غ

خلق و صنع خود دارد، پس از نظر تكوین سببیت خدا جاى هیچ حرف ه كه بى شمار ب

 نیست . 

تعالى به ما تفضل كرده، در عین بلندى  اما از جهت دوم یعنى تشریع، خداي

ا تشریع دین نموده و در آن دین احكامى از ما نزدیك ساخته و براى مه اش، خود را بمرتبه

اوامر و نواهى و غیره، وضع كرده و تبعات و عقوبتهائى در آخرت براى نافرمانان معین 

و دین خدا را به  نموده، رسوالنى براى ما گسیل داشت، ما را بشارتها دادند و انذارها كردند

تمت كلمة ربك صدقا و  » و شد بهترین وجه تبلیغ نمودند و حجت بدین وسیله بر ما تمام

كلمه پروردگارت در راستى و عدالت تمام شد و كسى نیست كه  -عدال ، ال مبدل لكلماته

  انعام(/115!«)كلمات او را مبدل سازد

 حال ببینیم معناى شفاعت با كدام یك از این دو جهت منطبق است؟  

علل وجودي كار  كه اسباب و انطباق آن بر جهت اول، یعنى جهت تكوین و این

كه هر سببى واسطه است میان سبب فوق  شفاعت را بكنند، كه بسیار واضح است، براى این

و احیاء و رزق و  و مسبب خودش و روى هم آنها از صفات علیاى خدا یعنى رحمت و خلق

 رسانند . محتاجان آن مىه ها را گرفته، بها و فضلرا استفاده نموده و انواع نعمت امثال آن

له ما  »فرماید:كند، از آن جمله مىقرآن كریم هم این معناى از شفاعت را تحمل مى

و نیز  بقره(/255!« )فى السموات و ما فى االرض، من ذا الذى یشفع عنده اال باذنه

ان ربكم هللا الذى خلق السموات و االرض فى ستة ایام، ثم استوى على  »فرماید:مى

 یونس(/3!«)العرش، یدبر االمر، ما من شفیع اال من بعد اذنه

خلقت آسمانها و زمین است، قهرا شفاعت هم در آنها در ه در این دو آیه كه راجع ب

باشد، كه علل و اسبابى تواند  خواهد بود و شفاعت در مورد تكوین جز این نمي مورد تكوین

ها واسطه شده، امور آنها را تدبیر و وجود و بقاء آنها را تنظیم كنند و این میان خدا و مسبب

  .همان شفاعت تكوینى است

توان گفت، این  اما از جهت دوم، یعنى از جهت تشریع، در این جهت چیزى كه مي

كه كردیم، در این مورد هم  كه مفهوم شفاعت با در نظر گرفتن آن تجزیه و تحلیل است

یومئذ ال تنفع الشفاعة اال من اذن له  »صادق است و هیچ محذورى در آن نیست و آیه:

ال تنفع الشفاعة عنده اال لمن اذن :» و آیه طه(/109!«)الرحمن و رضى له قوال 

!« ىال تغنى شفاعتهم شیئا اال من بعد ان یاذن هللا لمن یشاء و یرض :»و آیه سبا(/23!«)له

و ال یملك الذین  »و آیه: انبیا(/28!«)و ال یشفعون اال لمن ارتضى »و آیه: نجم(/26)

كه با این  زخرف(/86!«)یدعون من دونه الشفاعة اال من شهد بالحق و هم یعلمون
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 شفاعت، یعنى شفاعت در مرحله تشریع منطبقند. 

 

 چه کسانی می توانند شفاعت کنند؟ -5

 

را براى  (یعنى شافع بودن )، شفاعتئیدفرمامالحظه مىكه  بطوري فوق، آیات

شرط اذن و ه كند، البته باى از بندگان خدا از قبیل مالئكه و بعضى از مردم، اثبات مىعده

بقید ارتضاء و این خودش تملیك شفاعت است، یعنى با همین كالمش دارد شفاعت را به 

 تغابن(/1!«)له الملك و له االمر »چون تواند بكند، كند و ميبعضى از بندگانش تملیك مى

رحمت و عفو و ه توانند ب نان داده ، ميه آپس این بندگان كه خدا مقام شفاعت را ب

اى از بندگان خدا را كه گناه مغفرت خدا و سایر صفات علیاى او تمسك نموده، بنده

كه شامل او صفات خدا قرار دهند و در نتیجه بالى عقوبت را  گرفتارش كرده، مشمول آن

شده، از او برگردانند و در این صورت دیگر از مورد حكم عقوبت بیرون گشته، دیگر 

مصداق آن حكم نیست و قبال هم روشن كردیم، كه تاثیر شفاعت از باب حكومت است، نه از 

فاولئك یبدل هللا  »فرماید:تعالى كه مى باب تضاد و تعارض و این مطلب با گفتار خود خداي

كامال روشن و  فرقان(/70!«)كندحسنه مىه خدا گناهان ایشان را مبدل ب -حسناتسیاتهم 

 شود .  بى اشكال مي

كه  تواند عملى را با عملى دیگر معاوضه كند، همچنان حكم این آیه خدا ميه چون ب

  تواند یك عمل موجود را معدوم سازد، چنانچه خودش هم فرموده: مي

اند نچه كه عمل كردهه آو ب -و قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا  »

 و نیز خودش فرموده: فرقان(/23!«)كنیمرا هیچ و پوچ مى پردازیم و آنمى

 :و نیز همو فرموده محمد(/9!«)پس اعمالشان را بى اثر كرد  - فاحبط اعمالهم »

اگر از گناهان كبیره  - عنكم سیئاتكمان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، نكفر » 

 و نیز فرموده: نسا(/31...!«)كنیم اجتناب كنید گناهان صغیره شما را محو مى

خدا این گناه را  - ان هللا ال یغفر ان یشرك به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء »

را از هر كس بخواهد  تر از آن وى شرك بورزند و گناهان پائینه آمرزد كه بنمى

 نسا(/48!« )آمرزدمى

كه ایمان و توبه  و این آیه بطور مسلم در غیر مورد ایمان و توبه است، براى این 

 !كندرا مانند سایر گناهان مشمول آمرزش خدا مى شرك قبلى را هم جبران نموده، آن

تواند عملى  عملى دیگر كند، ميه تواند عملى را مبدل ب طور كه مي و نیز همان

 كه خودش در این باره فرموده: كند، همچناناندك را بسیار 

!« شود اینان اجرشان دو برابر داده مي -اولئك یوتون اجرهم مرتین  »

 و نیز فرموده: قصص(/54)

را  هر كس كار نیكى كند ده برابر مثل آن -من جاء بالحسنة فله عشر امثالها  »

 انعام(/160!«)خواهد داشت
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را با عملى دیگر مبدل نموده و نیز عملى اندك تواند عملى  و نیز همانطور كه مي 

تواند عملى را كه معدوم بوده موجود سازد، كه در این باره  را بسیار كند همچنین مي

 فرموده:

و الذین آمنوا و اتبعتهم ذریتهم بایمان، الحقنا بهم ذریتهم، و ما التناهم من  »

شان ایمان آوردند و ذریهكه  كساني – ء، كل امرء بما كسب رهینعملهم من شى

كنیم و را بایشان ملحق مى شاننیز از ایشان پیروى نموده، ایمان آوردند، ما ذریه

سازیم، كه هر یك از اعمالى كه كردند محروم و بى بهره نمى را از هیچ ایشان

 طور(/21) !«مردى در گرو عملى است كه كرده

اند، داراى عمل مل آباء نداشتهكه ع مثال كساني .و این همان لحوق و الحاق است

 .كندمى

تواند انجام دهد و هر حكمى كه  كه خدا هر چه بخواهد مي و سخن كوتاه این 

كند كه بله، این هم هست، كه او هر چه را بكند بخاطر مصلحتى مى ! راند بخواهد مي

است،  دهد كه بین او و عملش واسطه را داشته باشد و بخاطر علتى انجام مي اقتضاى آن

ها شفاعت ها و یكى از آن علتوقتى چنین است، چه مانعى دارد كه یكى از آن مصلحت

رسد و هیچ  شافعانى چون انبیاء و اولیاء و بندگان مقرب او باشد، هیچ مانعى بذهن نمي

 آید. جزاف و ظلمى هم الزم نمى

بر حسب  -البته منظور از آن شافعیت است  -از اینجا روشن شد كه معناى شفاعت 

تعالى نیز صادق است، چون هر یك از صفات او واسطه بین او و بین  حقیقت در حق خداي

خلق او، در افاضه جود و بذل وجود هستند، پس در حقیقت شفیع على االطالق او است، 

 صراحت فرموده:ه كه خودش ب همچنان

نیز زمر(و /44)!« اش از خداستبگو شفاعت همه - جمیعا قل هلل الشفاعة »

 فرموده:

غیر خدا سرپرست و شفیعى ه بگو شما ب -ما لكم من دونه من ولى و ال شفیع  »

 و باز فرموده: سجده(/4!«)ندارید

!« ایشان بجز خدا شفیع و سرپرستى ندارند - لیس لهم من دونه ولى و ال شفیع »

ن او و به اذه تعالى هر كس شفیع شود و داراى این مقام بگردد ب و غیر خدايانعام( /51)

 !تملیك او شده است

البته این نیز هست و با بیانات گذشته ما مسلم شد، كه در درگاه خدا تا حدودى 

كه گفتیم: تا حدودى،  كنند و اینكاران را شفاعت مىشفاعت بكار هست و اشخاصى از گنه

ساحت ه براى این بود كه خاطر نشان سازیم شفاعت تا آن حدى كه محذورى ناشایسته ب

تر تقریب كرده كبریائى خدائیش نیاورد، ثابت است و ممكن است این معنا را به بیانى روشن

گفت: ثواب و پاداش دادن به نیكوكار حقیقتى است كه عقل آنرا صحیح دانسته و حق بنده 

كه عقاب و امساك كردن از  گردن موال ثابت شده همچنانه داند، حقى كه ب نیكوكار مي

داند، اما میان این دو حق از نظر عقل فرقى  را حقى براى مولى مي رحمت به بنده مجرم
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داند چون ظلم است و اما ابطال  هست و آن این است كه عقل ابطال حق غیر را صحیح نمي

داند كه  شمارد و بنا بر این عقل جائز ميحق خویش و صرفنظر كردن از آنرا قبیح نمى

او كه حق خود موال ه اش و یا امساك رحمت بموالئى بخاطر شفاعت شفیعى از عقاب بنده

 !است، صرفنظر كند و حقیقت شفاعت هم همین است

 

 تحلیل مسائل مربوط به شفاعت -6

 

 ثابت است و نمي -نه بطور مطلق و بى قید و شرط -شفاعت از نظر قرآن تا حدى 

ش از این خواهد دید كه كتاب و سنت هم بی كلى انكار نمود و بزودى نیزه را ب توان آن

پوشى كنیم و در معناى كند، بلكه اگر از كتاب و سنت هم چشممقدار اجمالى را اثبات نمى

كه  كند، براى ایناین معنا حكم مىه خود این كلمه دقت كنیم، خواهیم دید كه خود كلمه نیز ب

این است كه كسى واسطه در سببیت و ه حسب معنا به همانطور كه گفتیم، برگشت شفاعت ب

ثیر شود و معنا ندارد كه چیزى على االطالق و بدون هیچ قید و شرطى سببیت و تاثیر تا

ن قید و ه آداشته باشد، خوب، وقتى خود سبب و تاثیر، قید و شرط دارد واسطه آن نیز مقید ب

شرط نیز هست، همانطور كه معنا ندارد چیزى كه فى الجمله سبب دارد، بدون هیچ قیدى و 

ه چیز شود و یا مسببى مسبب براى هر نوع سبب بگردد، زیرا این شرطى سبب براى هم

ضرورت و بداهت باطل است، همچنین معنا ندارد ه حرف مستلزم بطالن سببیت است، كه ب

تواند شفیع در بین یك سبب و یك  هائى مي كه فى الجمله و با قید و شرط ايكه واسطه

 !همه اسباب و همه مسببات شود مسبب شود، بدون هیچ قید و شرطى واسطه در میانه

شفاعت هیچ ه اند قائلین باینجاست كه امر بر منكرین شفاعت مشتبه شده، خیال كرده

اند و با آن اشكالهاى خود هائى كردهقیدى و شرطى براى آن قائل نیستند و لذا اشكال

یند ببینند از كه مورد دقت قرار داده، در مقام برآ اند یك حقیقت قرآنى را بدون اینخواسته

شود، باطل جلوه دهند و اینك بعضى از آن اشكالها از نظر خواننده  كالم خدا چه استفاده مي

 :گذردمى

 

 بررسی اشکال اول :
تعالى در كالم مجیدش براى  كه خداي كه بعد از آن ستا ها این یكى از آن اشكال

یا عدالتى از خداست و یا هائى معین نموده و برداشتن آن عقاب  مجرم در روز قیامت عقاب

ظلم است، اگر برداشتن آن عقابها عدالت باشد، پس تشریع آن حكمى كه مخالفتش عقاب 

تعالى نیست و اگر برداشتن  آورد، در اصل، ظلم بوده و ظلم الیق ساحت مقدس خدايمى

عدالت ه عقاب نامبرده ظلم است، چون تشریع حكمى كه مخالفتش این عقاب را آورده ب

، پس در خواست انبیاء یا هر شفیع دیگر درخواست ظلم خداست و این درخواست بوده

 جاهالنه است و ساحت مقدس انبیاء از مثل آن منزه است. 
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 پاسخ اول:

حلى، اما جواب  دیگریدهیم، یكى نقضى و  دو جور پاسخ ميه ما از این اشكال ب

گوئید؟ آیا  امتحانى خدا چه ميگوئیم: شما در باره اوامر  ایشان ميه نقضى این است كه ب

مانند جلوگیرى از كشته شدن اسماعیل در مرحله دوم و اثبات آن در  -رفع حكم امتحانى 

هر دو عدالت است؟ یا یكى ظلم و دیگرى  -كشتن او ه ماموریت ابراهیم ب -مرحله اول 

زمایش اى جز این نیست كه بگوئیم هر دو عدالت است و حكمت در آن آعدالت است؟ چاره

فعلیت رساندن استعدادهاى او است، در ه مكلف و یا ب و بیرون آوردن باطن و نیات درونى

گوئیم: ممكن است خدا مقدر كرده باشد كه همه مردم با ایمان را نجات  مورد شفاعت هم مي

دهد، ولى در ظاهر احكامى مقرر كرده و براى مخالفت آنها عقابهائى معین نموده، تا كفار 

كاران خود هالك گردند و مؤمنان بوسیله اطاعت به درجات محسنین باال روند و گنهكفر ه ب

ن نجاتى كه گفتیم خدا برایشان مقدر كرده برسند، هر چند كه نجات از ه آبوسیله شفاعت ب

بعضى انواع عذابها، یا بعضى افراد آن باشد، ولى نسبت به بعضى دیگر از عذابها، از قبیل 

صورت هم آن  یا دلهره و فزع روز قیامت را بچشند، كه در این حول و وحشت برزخ و

كه  حكمى كه در اول مقرر كرد، بر طبق عدالت بوده و هم برداشتن عقاب از كساني

 این بود جواب نقضى از اشكال .  !مخالفت كردند عدالت بوده است

غایر و اما جواب حلى آن، این است كه برداشته شدن عقاب بوسیله شفاعت، وقتى م

ك عدل است و كدام ظلم؟ كه این  آید كه كداميبا حكم اولى خداست و آنگاه آن سؤال پیش مى

بر طرف شدن عقاب بوسیله شفاعت، نقض حكم و ضد آن باشد و یا نقض آثار و تبعات آن 

حكم باشد، آن تبعات و عقابى كه خود خدا معین كرده، ولى خواننده عزیز توجه فرمود كه 

نه نقض اصل حكم است، نه نقض آن عقوبتى كه براى مخالفت آن حكم معین  گفتیم: شفاعت

حكم و عقوبت نامبرده، حكومت دارد، یعنى مخالفت كننده و ه اند، بلكه شفاعت نسبت بكرده

كند و او را مصداق شمول رحمت و نافرمانى كننده را، از مصداق شمول عقاب بیرون مى

سازد، كه یكى از آن  از قبیل عفو و مغفرت مي تعالى، یا صفتى دیگر از صفات خداي

 شفیع و تعظیم او است . ه صفات احترام گذاشتن ب

 

 بررسی اشکال دوم :
كه سنت الهیه بر این جریان  ستا اند، اینمسئله شفاعت كردهه دومین اشكالى كه ب

وقت افعال خود را در معرض تخلف و اختالف قرار ندهد و چون حكمى  یافته، كه هیچ

ن نزند، اسباب و ه آیك نسق و در همه مواردش اجراء كند و استثنائى به براند، آن حكم را ب

تعالى  كه خداي مسبباتى هم كه در عالم هست، بر طبق همین سنت جریان دارد، همچنان

 فرموده:

هذا صراط على مستقیم، ان عبادى لیس لك علیهم سلطان اال من اتبعك من  »

 این صراط من است و بر من است كه آن  - الغاوین و ان جهنم لموعدهم اجمعین

كه خود  را مستقیم نگهدارم، بدرستى تو بر بندگان من سلطنتى ندارى مگر كسي
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هنم میعادگاه همه آنان از گمراهان باشد و با پاى خود تو را پیروى كند، كه ج

 و نیز فرموده: حجر(/43تا41!«)است

و   -و ان هذا صراطى مستقیما فاتبعوه و ال تتبعوا السبل، فتفرق بكم عن سبیله  »

كه مستقیم است، پس او را پیروى كنید  كه صراط من، در حالي ستا بدرستى این

و  انعام(/153!«)زدساو دنبال هر راهى نروید كه شما را از راه خدا پراكنده مى

 نیز فرموده:

هرگز براى سنت خدا تبدیلى  -فلن تجد لسنة هللا تبدیال و لن تجد لسنة هللا تحویال  »

 فاطر(/43!« )نخواهى یافت و هرگز براى سنت خدا دگرگونى نخواهى یافت

هاى خداى را بر مسئله شفاعت و پارتى بازى، این هم آهنگى و كلیت افعال و سنت

، چون عقاب نكردن همه مجرمین و رفع عقاب از همه جرمهاى آنان، نقض زندهم مى

كار یك نوع بازى است كه قطعا  كند و نقض غرض از خدا محال است و نیز اینغرض مى

هم در بعضى  كاران، آنسازد و اگر بخواهد شفاعت را در بعضى گنه با حكمت خدا نمي

اختالف و دو گونگى و بلكه چند گونگى پیدا  آید سنت و فعل خداگناهان قبول كند، الزم مى

 كند . كه قرآن آنرا نفى مى -كند 

چون هیچ فرقى میان این مجرم و میان آن مجرم نیست، كه شفاعت را از یكى 

ها و گناهان نیست، همه نافرمانى خدا بپذیرد و از دیگرى نپذیرد و نیز هیچ فرقى میان جرم

وقت شفاعت را از یكى بپذیرد و از دیگرى  كند، آنو در بیرون شدن از زى بندگى مشتر

نپذیرد یا از بعضى گناهان بپذیرد و از بعضى دیگر نپذیرد ترجیح بدون جهت و محال است 

 . 

یابد، این زندگى دنیا و اجتماعى ما است كه شفاعت و امثال آن در آن جریان مى

اوهامى است كه گاهى در  دهیم، هوا و چون اساس آن و پایه اعمالى كه در آن صورت مي

  .یابدیك جور جریان مىه كند و در حكمت و جهالت بیك جور حكم مىه باره حق و باطل ب

 

 پاسخ دوم :

 

تعالى مستقیم و  گوئیم: درست است كه صراط خداي در جواب از این اشكال مي

ات سنتش واحد است و لكن این سنت واحد و غیر متخلف، قائم بر اصالت یك صفت از صف

تعالى، مثال صفت تشریع و حكم او نیست تا در نتیجه هیچ حكمى از موردش و هیچ  خداي

جزا و كیفر حكمى از محلش تخلف نكند و بهیچ وجه قابل تخلف نباشد، بلكه این سنت واحد، 

این سنت ه كه ارتباط ب قائم است بر آنچه كه مقتضاى تمامى صفات او است، آن صفاتي

 !(از درك صفات او عاجزیم هر چند كه ما )دارند

و  تكه خداى سبحان واهب و افاضه كننده تمامى عالم هستى، از حیا توضیح این

ست و اینها امورى مختلف هستند كه ارتباطشان با ا موت و رزق و یا نعمت و یا غیر آن

 خداى سبحان على السواء و یكسان نیست و بخاطر یك رابطه به تنهائى نیست، چون اگر این
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تعالى هیچ مریضى  آمد كه ارتباط و سببیت بكلى باطل شود، آرى خدايمى الزم بود طور

كه خدائى است  دهد و نیز براى این را بدون اسباب ظاهرى و مصلحت مقتضى، شفا نمي

بخشد، بلكه از این جهت كه خدائى است رؤف ممیت و منتقم و شدید البطش، او را شفا نمى

 !دهد معافى او را شفا ميو رحیم و منعم و شافى و 

طور نیست كه بدون سبب هالك كرده  كند، اینو یا اگر جبارى ستمگر را هالك مى

باشد و نیز از این جهت نیست كه رؤف و رحیم به آن ستمگر است، بلكه از این جهت او را 

د كنكند، كه خدائى است منتقم و شدیدالبطش و قهار مثال، همچنین هر كارى كه مىهالك مى

این معنا ناطق است، هر ه كند و قرآن بمقتضاى یكى از اسماء و صفات مناسب آن مىه ب

ه حادث از حوادث عالم را بخاطر جهات وجودى خاصى كه در آن هست، آن حادث را ب

كه مناسب با آن جهات وجودى حادث  دهد، از جهت یك یا چند صفتي خود نسبت مي

  .و اقتضاء بین آن دو هستنامبرده است و نوعى تالؤم و ائتالف 

كه در آن  عبارتى دیگر، هر امرى از امور از جهت آن مصالحى و خیراتيه ب

  .شود تعالى مي خدايه هست مربوط ب

حال كه این معنا معلوم شد، خواننده متوجه گردید كه مستقیم بودن صراط و تبدل 

ه از فعل و انفعال و كسر نچه كه آسنت او و مختلف نگشتن فعل او، همه راجع است ب نیافتن

شود، نه نسبت به  مورد، حاصل ميه ها و مصالح مربوط بو انكسارهاى میان حكمت

  !مقتضاى یك مصلحت

اگر در حكمى كه خدا جعل كرده، تنها مصلحت و علت جعل آن، مؤثر باشد، باید 

یم فرق پیدا بینكه مى حكم او نسبت به نیكوكار و بدكار و مؤمن و كافر فرق نكند و حال آن

شود  شود غیر آن مصلحت اسباب بسیارى دیگر هست، كه بسا مي كند، پس معلوم ميمى

دست هم دادن یك عده از آن اسباب و عوامل، چیزى را اقتضاء كند، كه ه توافق و دست ب

  !(دقت بفرمائید)مخالف اقتضاى عاملى دیگر باشد

شود، هیچ اختالف و اختاللى پس اگر شفاعتى واقع شود و عذاب از كسى برداشته 

 آید، براى ایندر سنت جارى خدا الزم نیامده و هیچ انحرافى در صراط مستقیم او پدید نمى

كه گفتیم: شفاعت اثر یك عده از عوامل، از قبیل رحمت و مغفرت و حكم و قضاء و رعایت 

  !حق هر صاحب حق و فصل القضاء است

 

 بررسی اشکال سوم :
مسئله شفاعت شده، این است كه شفاعتى كه در بین مردم ه بسومین اشكالى كه 

كه بر خالف آنچه خودش در اول  این است كه شافع موال را وادار كند بر این معروف است

و بدان حكم نموده كارى را صورت دهد و یا كارى را ترك كند و چنین شفاعتى  اراده كرده

  .اراده خود دست برداشته، آنرا نسخ كندكه موال بخاطر شفیع از  گیرد، مگر آنصورت نمى

گونه  كند و حاكم عادل هرگز دچار این و موالى عادل هرگز چنین كارى نمي

ترى پیدا كند و بفهمد كه اراده و حكم اولش خطا كه اطالعات تازه شود، مگر آن تزلزل نمي
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  .پیش بگیردبوده، آنگاه بر خالف حكم اولش حكمى كند و یا بر خالف رویه اولش روشى 

پذیرد، بلكه اگر حاكمى مستبد و ظالم باشد، او شفاعت افراد مقرب درگاه خود را مى

ه تر از رعایت عدالت است و لذا با علم بدست آوردن از شفیع در نظر او مهمه چون دل ب

ست، مع ذلك عدالت را زیر پا ا كه قبول شفاعت او ظلم است و عدالت در خالف آن این

كه هم خطاى حكم و هم ترجیح ظلم بر  پذیرد و از آنجائيشفاعت او را مىگذارد و مى

كه اراده خدا بر طبق علم است و علم او  تعالى محال است، بخاطر این عدالت، از خداي

 ازلى و ال یتغیر است، لذا قبول شفاعت هم از او محال است. 

 

 پاسخ سوم :

ر اراده او یتعالى نه از باب تغی جواب این اشكال این است كه قبول شفاعت از خداي

است و نه از باب خطا و دگرگونى حكم سابق او، بلكه از باب دگرگونى در مراد و معلوم 

ه داند كه مثال فالن انسان بزودى حاالت مختلفى ب كه خداى سبحان مي اوست، توضیح این

دهند  هم مي دسته گیرد، در فالن زمان حالى دارد، چون اسباب و شرائطى دست بخود مى

كند، سپس در اى مىحال در باره او اراده آورند، خدا هم در آنو در او آن حال را پدید مى

گیرد، چون اسباب و شرائط دیگرى خود مىه زمانى دیگر حال دیگرى بر خالف حال اول ب

 :كنداى دیگر در باره او مىآید، لذا خدا هم، در حال دوم ارادهپیش مى

رحمن( /29) !« خدا در هر روزى شانى و كارى دارد - شان كل یوم هو فى »

 كه خودش فرموده: همچنان

هر چه را بخواهد محو و هر چه را  -یمحو هللا ما یشاء و یثبت و عنده ام الكتاب  »

 رعد(و نیز فرموده:/39)!« كند و نزد او است ام الكتاببخواهد اثبات مى

بلكه دستهاى او باز است هر جور بخواهد  -بل یداه مبسوطتان، ینفق كیف یشاء  »

 مائده(/64)!« كندانفاق مى

دانیم كه هوا بزودى تاریك  كه ما مي تر سازد، این استمثالى كه مطلب را روشن

دانیم  كه احتیاج بدیدن داریم و این را مي بیند، با اینشود و دیگر چشم ما جائى را نمى مي

شود، ال جرم اراده ما  كند و هوا روشن ميطلوع مى كه دنبال این تاریكى دو باره آفتاب

كه هنگام روى آوردن شب، چراغ را روشن كنیم و بعد از تمام شدن  اینه گیرد بتعلق مى

علم و اراده ما دگرگونه شده؟ نه، پس دگرگونگى از  سازیم، آیا در این مثل شب آنرا خاموش

خورشید از علم و اراده ما تخلف  معلوم و مراد ما است، این شب است كه بعد از طلوع

كرده و این روز است كه باز از علم و اراده ما تخلف یافته و بنا نیست كه هر معلومى بر 

  .اى بر هر مرادى منطبق شودهر علمى و هر اراده

ر علم و اراده كه از خدایتعالى محال است، این است كه با بقاى معلوم و یبله آن تغی

داشتند، علم و اراده او بر آنها منطبق نگردد، كه از آن تعبیر به خطا و كه  مراد، بر حالي

همان ه آید، كه معلوم و مراد ما بخود ما انسانها بسیار پیش مى كه در كنیم، همچنانفسخ مى

كه شبحى را از دور  كند، مثل اینحال اول خود باقى است، ولى علم و اراده ما تغییر مى
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بینیم كه شود، مى آید، ولى چون نزدیك ميم كه انسانى است دارد مىكنیبینیم و حكم مىمى

كه انسان است دگرگون شد  اینه اسب است و این اسب از همان اول اسب بود، ولى علم ما ب

ایم انجام دهیم، بعدا معلوم گیریم كارى را كه داراى مصلحت تشخیص دادهو یا تصمیم مى

 جرم فسخ عزیمت نموده، اراده خود را عوض ست الا شود كه مصلحت بر خالف آن مي

 .كنیممى

تعالى محال است و همانطور كه توجه  خداي گونه دگرگونى در علم و اراده، از این

  !فرمودید مسئله شفاعت و برداشتن عقاب بخاطر آن، از این قبیل نیست

 

 بررسی اشکال چهارم :
نان، باعث جرأت آ این وعده را بهكه وعده شفاعت به بندگان دادن و تبلیغ انبیاء  این

مردم بر معصیت و وادارى آنان بر هتك حرمت محرمات خدائى است و این با یگانه غرض 

ناچار آنچه از  دین، كه همان شوق بندگان بسوى بندگى و اطاعت است، منافات دارد، به

مزاحم با این  معنائى تاویل شود، تا آیات قرآن و روایات در باره شفاعت وارد شده، باید به

  .اصل بدیهى نشود

 

 پاسخ چهارم :

 

دهیم، یكى نقضى و یكى حلى، اما جواب  دو نحو ميه جواب از این اشكال را ب

گوئید؟ عین آن اشكال در دهد چه مى كه شما در باره آیاتى كه وعده مغفرت مي نقضى، این

كند، گناه جرى مىارتكاب ه این آیات نیز وارد است، چون این آیات نیز مردم را ب

كه مغفرت واسعه رحمت خدا را شامل تمامى گناهان  مخصوصا با در نظر گرفتن این

 :سازد، مانند آیه سواى شرك مي

خدا این گناه را  -ان هللا ال یغفر ان یشرك به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء  »

!« آمرزدهد مىتر از شرك را از هر كس بخواآمرزد كه بوى شرك بورزند ولى پائیننمى

 نسا(/48)

غیر مورد توبه است، چون اگر در ه كه در سابق هم گفتیم مربوط ب این آیه بطوري 

  .باره مورد توبه بود استثناء شرك صحیح نبود، چون توبه از شرك هم  پذیرفته است

كه وعده شفاعت و تبلیغ آن بوسیله انبیاء، وقتى مستلزم  و اما جواب حلى، این

دارد، كه اوال مجرم را  معصیت و تمرد وا ميه شود و آنان را ب جسارت مردم ميجرئت و 

و صفات او را معین كرده باشد و یا حد اقل گناه را معین نموده، فرموده باشد كه چه گناهى 

شود و طورى معین كرده باشد كه كامال مشخص شود و آیات شفاعت  با شفاعت بخشوده مي

شرطى ه كوتاه و سر بسته است و در ثانى شفاعت را مشروط بطور نیست، اوال خیلى  این

 كرده كه ممكن است آن شرط حاصل نشود و آن مشیت خدا است. 

كه بكلى  اینه و ثانیا شفاعت در تمامى انواع عذابها و در همه اوقات مؤثر باشد، ب
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 .گناه را ریشه كن كند

یك از  مردم در برابر هیچ مثال اگر گفته باشند: كه فالن طائفه از مردم و یا همه

گردند و یا گفته باشند: فالن گناه معین شوند و ابدا از آنها مؤاخذه نمى گناهان عقاب نمي

عذاب ندارد و براى همیشه عذاب ندارد، البته این گفتار بازى كردن با احكام و تكالیف 

  .مكلفین بوده متوجه ب

كه واجد آن دو شرط  كنند، بطوريو اما اگر بطور مبهم و سر بسته مطلب را افاده 

كارانى مؤثر باال نباشد، یعنى معین نكنند كه شفاعت در چگونه گناهانى و در حق چه گنه

شود، آیا همه عقوبتها و در همه اوقات  كه عقابى كه با شفاعت برداشته مي است و دیگر این

كارى چ گنهدر چنین صورتى، هی  و احوال است یا در بعضى اوقات و بعضى گناهان؟

گناه و هتك ه خاطر جمع از این نیست كه شفاعت شامل حالش بشود، در نتیجه جرى ب

شود، بلكه تنها اثرى كه وعده شفاعت در افراد دارد، این است كه قریحه  محارم الهى نمي

باره  شمارد، یكبیند و مىامید را در او زنده نگه دارد و چون گناهان و جرائم خود را مى

  !میدى و یاس از رحمت خدا نگردددچار نو

 !«ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سیئاتكم »كه در آیه: عالوه بر این

بخشیم، فرماید: اگر از گناهان كبیره اجتناب كنید، ما گناهان صغیره شما را مىنسا( مى/31)

نباشد كه بفرماید: اى از او صحیح باشد، چرا صحیح وقتى چنین كالمى از خدا و چنین وعده

كه در روز لقاء با من با ایمان سالم نزدم آئید، من  اگر ایمان خود را حفظ كنید، بطوري

پذیرم؟ چون همه حرفها بر سر حفظ ایمان است گناهان هم كه شفاعت شافعان را از شما مى

شرك ه دهند و سرانجام آدمى را ب اند، چون ایمان را ضعیف و قلب را قساوت ميحرام شده

 این باره فرموده: كشانند، كه درمى

شوند مگر مردم از مكر خدا ایمن نمى -اال القوم الخاسرون  فال یامن مكر هللا »

 :اعراف(و نیز فرموده/99)!« زیانكار

نه، واقع قضیه، این است كه   -كال بل ران على قلوبهم ما كانوا یكسبون  »

!« و دلها را قساوت بخشیده اند در دلهاشان اثر نهادهگناهانى كه كرده

 و نیز فرموده:مطففین(/14)

كه  سپس عاقبت كساني -ثم كان عاقبة الذین اساؤا السوآى ان كذبوا بایات هللا  »

 روم(/10) !«شدند این شد كه آیات خدا را تكذیب كنند ها ميمرتكب زشتى

دست از گناهان كه بكلى  اینه را وادار كند ب و چه بسا این وعده شفاعت، بنده خداي

این ه شفاعت به راه راست هدایت شود و از نیكوكاران گشته، اصال محتاج به بردارد و ب

 ! ترین فوائد شفاعت استمعنا نشود و این خود از بزرگ

كار را معین كند و نه گناه را و همچنین اگر این در صورتى بود كه گفتیم گنه

اه قابل شفاعت را معین بكند ولى باز این كار مشمول شفاعت را معین بكند و یا گنگنه

استخوان را الى زخم بگذارد كه این شفاعت از بعضى درجات عذاب و یا در بعضى اوقات 

شود، چون باز  صورت نیز شفاعت باعث جرأت و جسارت مجرمین نمي فائده دارد در این



 
 تفسیر موضوعی المیزان                       کتاب شصت و نهم: گفتارهای عالمه طباطبائی- در مواقف و مسائل زندگی بعداز مرگ 56

مرتكب شوم،  خواهم جاى این دلهره هست كه ممكن است تمامى عذابهاى این گناهى كه مي

 !مشمول شفاعت نشود

و قرآن كریم در باره خصوص مجرمین و خصوص گناهان قابل شفاعت، اصال 

كه فرموده: به بعضى اجازه  حرفى نزده و نیز در رفع عقاب هیچ سخنى نگفته، بجز این

شفاعت قرآن وارد ه پذیریم، پس اصال اشكالى بدهیم و شفاعت بعضى را مى شفاعت مي

  !نیست

 

 بررسی اشکال پنجم :
داللت یكى از ادله ه كه مسئله شفاعت مانند هر مسئله اعتقادى دیگر، باید ب این

گانه عقل و كتاب و سنت اثبات شود، اما عقل خود آدمى، یا اصال اجازه شفاعت و پارتى سه

 گوید: چنین چیزى ممكن است ولى دیگر نمي دهد و یا اگر هم بدهد، تنها مي بازى را نمي

 ! وید كه چنین چیزى واقع هم شدهگ

و اما كتاب، یعنى آیات قرآن؟ آنچه از آیات قرآن متعرض مسئله شفاعت شده، هیچ 

كه چنین چیزى واقع هم میشود، چون در این مسئله آیاتى هست كه  داللتى ندارد بر این

 كند، مانند آیه:بطور كلى شفاعت را انكار مى

نه خرید و فروشى در روز قیامت هست، نه  -ة ال بیع فیه و ال خلة و ال شفاع »

 بقره(/254!«)دوستى و نه شفاعت 

 :كند، مانند آیهو آیاتى دیگر هست كه منفعت شفاعت را نفى مى 

ایشان ه پس شفاعت شافعان سودى ب - شفاعة الشافعین فما تنفعهم »

 مدثر(/48!«)بخشدنمى

 :كند، مانند آیهمىاذن خدا ه را مشروط ب و آیاتى دیگر هست كه آن 

انبیا(و مثل این /28) !«اال لمن ارتضى :»و آیه یونس(/3!«)اال من بعد اذنه »

خواست و مشیت و اذن خدا، تا آنجا كه از قرآن كریم و اسلوب ه استثناءها، یعنى استثناء ب

خواهد بفرماید: اصال شفاعتى  كالمى آن معهود است، براى افاده نفى قطعى است، مي

 :چون هر چه هست اذن و مشیت خداى سبحان است، مانند آیهنیست، 

آوریم، پس خواندنت در مىه بزودى ب  -سنقرئك فال تنسى، اال ما شاء هللا  »

یعنى هیچ فراموش  فراموش نخواهى كرد، مگر آنچه را خدا بخواهد

 : و آیه اعلی(/6و5«)!كنىنمى

جاودانه در آن هستند،  - خالدین فیها ما دامت السموات و االرض اال ما شاء ربك »

 هود(/107!« )مادام كه آسمان و زمین برقرارند، مگر آنچه پروردگارت بخواهد

اى كه بطور قطع و صریح داللت كند بر وقوع شفاعت پس در قرآن كریم هیچ آیه 

 نداریم. 
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آنچه در باره خصوصیات شفاعت وارد شده، قابل در روایات هم !  و اما سنت

اعتماد نیست و آن مقدار هم كه قابل اعتماد است به بیش از آنچه در قرآن دیدیم داللت ندارد، 

 !پس نه عقل بر آن داللت دارد و نه كتاب و نه سنت

 

 پاسخ پنجم :

كند، مىجواب از این اشكال این است كه ما كتاب و آیاتى كه در آن شفاعت را نفى 

وضعش را بیان كردیم و خواننده گرامى متوجه شد كه آن آیات، شفاعت را بكلى انكار 

كه منفعت  كند و اما آن آیاتيكند، بلكه شفاعت بدون اذن و ارتضاى خدا را انكار مىنمى

گوئیم: اتفاقا آن آیات،  كرد بر خالف آنچه اشكال كننده فهمیده، ميشفاعت را انكار مى

كه آیات سوره مدثر انتفاع طائفه معینى از  كند، نه نفى، براى ایناثبات مىشفاعت را 

 كند، نه انتفاع تمامى طوائف را. مجرمین را از شفاعت نفى مى

اضافه شده و فرموده شفاعت شافعین « شافعین  » كلمهه عالوه بر آن كلمه شفاعت ب

كه  آخر فرق است بین این !«و ال تنفعهم الشفاعة:» دهد و نفرموده ایشان نميه سودى ب

فما تنفعهم شفاعة الشافعین  »كه بگوید: و بین این !«فال تنفعهم الشفاعة :»كسى بگوید

كند و كه مصدر وقتى اضافه شد بر وقوع فعل در خارج داللت مى براى این مدثر(/48!«)

عبد فهماند كه این فعل در خارج واقع شده، بخالف صورت اول و بر این معنا شیخ مى

داللت دارد !« شفاعة الشافعین :»القاهر در كتاب دالئل االعجاز تصریح كرده، پس جمله

كه بطور اجمال در قیامت شفاعتى واقع خواهد شد، ولى این طائفه از آن بهره  بر این

  !برندنمى

نیز داللت  !«شفاعة الشافعین »از این هم كه بگذریم جمع آوردن شافع، در جمله  

از باقى ماندگان  -كانت من الغابرین  »كه جمله: كه شفاعتى خواهد بود، همچنان دارد بر این

و كان من  »كه كسانى در عذاب باقى ماندند و جمله داللت دارد بر این اعراف(/83!«)بود

ال ینال  :»اعراف(و جمله/175)!« و كان من الغاوین :»و جمله ص(/74!«)الكافرین

مثال اینها داللت بر این معنا دارد و گر نه تعبیر به صیغه و ا بقره(/124!«)عهدى الظالمین

فما تنفعهم  »:بود، پس جملهدانیم معنائى زائد بر معناى مفرد دارد، لغو مى جمع كه مي

 كند، نه نفى . از آیاتى است كه شفاعت را اثبات مى!« شفاعة الشافعین

اال باذنه  »:ند، مانند جملهكاذن و ارتضاء خدا مىه كه شفاعت را مقید ب و اما آیاتي

شود، قابل انكار  كه چنین چیزى واقع مي داللتش بر این !«اال من بعد اذنه :»و جمله !«

داند كه مصدر وقتى اضافه شد داللت بر وقوع  هاى كالم مياسلوبه نیست، چون عارف ب

یك معنا ه ب !«اال لمن ارتضى :»و جمله !«اال باذنه »اند: جملهكه گفته كند و همچنین اینمى

ن اعتناء ه آاشتباه است و نباید ب !«مگر آنكه خدا بخواهد است »:معناىه است و هر دو ب

 كرد . 

یك عبارت نیست، بلكه ه كه استثناءهائى كه در مورد شفاعت شده، ب عالوه بر این

 یك !«ن بعد اذنه اال م : »جا و یك !«اال باذنه» :وجوه مختلفى تعبیر شده، یكى فرمودهه ب
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و امثال  زخرف(/86!« )اال من شهد بالحق و هم یعلمون :»جا یك !«اال لمن ارتضى :»جا

 )باشد و آن یك معنا عبارت باشد از مشیتهم یك معنا ه اذن و ارتضاء ب حتی اگراینها و 

توان  نیز مي!« اال من شهد بالحق و هم یعلمون »آیا این حرف را در آیه: (خواست خدا 

 »معناىه ب !«حق شهادت دهد و با علم باشده كه ب مگر كسي »توان گفت: زد؟ و آیا مي

این جمله ه و وقتى چنین چیزى را ممكن نباشد بگوئیم پس آیا مراد ب «؟اذن خداسته مگر ب

مردم ه كه چنین نسبتى را ب تعالى؟ با این هم از خداي انگارى در بیان است؟ آنصرف سهل

قرآن كریم و كالم بلیغ خدا نسبت داد؟ قرآنى كه ه توان ب وان داد، آیا ميت كوچه و محله نمي

 ! تر از آن در همه عالم كالمى نیستبلیغ

كه هست همانطور  كند، چیزيكه آیات قرآنى شفاعت را اثبات مى ستا پس حق این

قرآن كند، نه مطلق و اما سنت داللت آن نیز مانند داللت كه گفتیم بطور اجمال اثبات مى

 !است

 

 بررسی اشکال ششم :
 

كه شفاعت، عقابى را كه روز  آیات قرآن كریم داللت صریح ندارد بر این هك این

دارد، بلكه تنها این مقدار را ثابت  قیامت و بعد از ثبوت جرم بر مجرمین ثابت شده برمي

این است كه واسطگى انبیاء، ه كند، كه انبیاء جنبه شفاعت و واسطگى را دارند و مراد بمى

شوند،  این حضرات بدان جهت كه پیغمبرند، بین مردم و بین پروردگارشان واسطه مي

كنند و مردم را بسوى گیرند و در مردم تبلیغ مىاحكام الهى را بوسیله وحى مى

كنند و این مقدار دخالت كه انبیاء در سرنوشت مردم دارند، مانند پروردگارشان هدایت مى

یج سبز شود و نمو نماید و منشا قضا و قدرها و اوصاف و احوالى بذرى است كه بتدر

اند، چون در رشد و نمو و هدایت و شفیعان مؤمنین السالمعلیهم بشود، پس انبیاء

 برخوردارى آنان از سعادت دنیا و آخرت دخالت دارند، این است معناى شفاعت. 

 

 پاسخ ششم :

 

معناى از شفاعت كه شما بیان كردید حرفى جواب این اشكال این است كه ما نیز در 

كه معنایش منحصر بدان باشد، كه در  نداریم، لكن این یكى از مصادیق شفاعت است، نه این

كه معناى شفاعت منحصر در آن نیست،  سابق بیان معانى شفاعت گذشت، دلیل بر این

ما دون ذلك لمن یشاء  ان هللا ال یغفر ان یشرك به و یغفر »:عالوه بر بیان گذشته، یكى آیه

كه اشكال كننده با  این آیه در غیر مورد ایمان و توبه است، در حالي .است نسا(/48!«)

ایمان و توبه كرد و آیه ه بیان خود شفاعت را منحصر در دخالت انبیاء از مسیر دعوت ب

نیز فرماید: مغفرت از غیر مسیر ایمان و توبه نامبرده این انحصار را قبول ندارد، مى

 هست. 
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 بررسی اشکال هفتم :
 

ه قدم طى كنیم، هرگز به كه اگر راه سعادت بشرى را با راهنمائى عقل قدم ب این

خوریم و آیات قرآنى اگر بطور  چیزى بنام شفاعت و دخالت آن در سعادت بشر برنمي

 كه آنرا بر خالف داورى عقل خود و اى نداشتیم جز اینكرد، چارهصریح آنرا اثبات مى

شفاعت، صریح در اثبات آن ه بعنوان تعبد بپذیریم، اما خوشبختانه آیات قرآنى مربوط ب

آورد، جائى جا مقید مى نماید، یك كند و جائى دیگر اثبات مينیستند، یكى بكلى آنرا نفى مى

ه مقتضاى داللت عقل خودمان و هم به كند و چون چنین است، پس هم بدیگر مطلق ذكر مى

ینى، جا دارد آیات نامبرده را كه از متشابهات قرآن است، مسكوت گذاشته، مقتضاى ادب د

 فهمیم . تعالى ارجاع دهیم و بگوئیم ما در این باره چیزى نمى خدايه علم آنها را ب

 

 پاسخ هفتم :

 

ایات محكم، ه كه آیات متشابه وقتى ارجاع داده شد ب جواب این اشكال هم این است

و این ارجاع چیزى نیست كه از ما بر نیاید و نتوانیم از محكمات شود  خودش نیز محكم مي

دو دسته محكم ه را ب كه آیات قرآن ايكه در تفسیر آیه را بخواهیم، همچنان قرآن توضیح آن

در تفسیر كند، یعنى آیه هفتم از سوره آل عمران، بحث مفصل این حقیقت و متشابه تقسیم مى

 المیزان آمده است.

 

  و مشمولین شفاعت مستحقین -7
 

  یابد؟شفاعت در باره چه كسانى جریان مى

 

كه تاكنون در باره این مسئله مالحظه فرمود، فهمید كه  خواننده گرامى از بیاني

طور كه باید با تربیت دینى سازگارى  شود، آن شان شفاعت ميتعیین اشخاصى كه در باره

كه قرآن كریم  بطور مبهم بیان كنند، همچنانرا  كند كه آن ندارد و تربیت دینى اقتضاء مي

 فرماید:نیز آنرا مبهم گذاشته، مى

كل نفس بما كسبت رهینة، اال اصحاب الیمین، فى جنات یتسائلون، عن » 

المجرمین ما سلككم فى سقر؟ قالوا: لم نك من المصلین و لم نك نطعم المسكین و 

حتى اتینا الیقین، فما تنفعهم كنا نخوض مع الخائضین و كنا نكذب بیوم الدین 

 مدثر(/48تا38!«)شفاعة الشافعین

ها قرار  هر كسى گروگان كرده خویش است، مگر اصحاب یمین، كه در بهشت »
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 پرسند: چرا دوزخى شدید؟ ميدارند و از یكدیگر سراغ مجرمین را گرفته، مى

و همیشه با خوراندیم  مسكینان طعام نميه گویند: ما از نمازگزاران نبودیم و ب

كردیم، تا وقتى كه یقین جستجوگران در جستجو بودیم و روز قیامت را تكذیب مى

برایمان حاصل شد، در آن هنگام است كه دیگر شفاعت شافعان سودى براى آنان 

 !«ندارد

كه كرده و  فرماید: در روز قیامت هر كسى مرهون گناهانى استدر این آیه مى

شود، مگر اصحاب یمین، كه از این  تكب شده، بازداشت ميبخاطر خطایائى كه از پیش مر

كه  فرماید: این طائفه در عین این گاه مي آن .انداند و در بهشت مستقر گشتهگرو آزاد شده

 بینند و از ایشان در آنحال در گرو اعمال خویشند، مى در بهشتند، مجرمین را كه در آن

را دوزخى كرده اشاره  ها كه ایشانن علتآه پرسند و ایشان بهنگام كه در دوزخند مى

گیرد كه گاه از این بیان این نتیجه را مى شمارند، آنرا مى كنند و چند صفت از آنمى

 ! درد آنان نخورده شفاعت شافعان ب

مقتضاى این بیان این است كه اصحاب یمین داراى آن صفات نباشند یعنى آن 

نها شد، نداشته باشند و وقتى آن موانع در ه آبكه در دوزخیان مانع شمول شفاعت  صفاتي

شود و وقتى مانند آن دسته در گرو نباشند،  كارشان نبود، قهرا شفاعت شامل حالشان مي

شود: بهشتیان  اند و دیگر مرهون گناهان و جرائم نیستند، پس معلوم ميالبد از گرو در آمده

  !را از رهن گناهان آزاد كرده است انكه هست شفاعت شافعان ایش اند، چیزينیز گناه داشته

كسانى تفسیر كرده كه اوصاف نامبرده در ه آرى در آیات قرآنى اصحاب یمین را ب

 .را ندارند دوزخیان

شهادت آیات آن در مكه و ه كه: آیات سوره واقعه و سوره مدثر، كه ب توضیح این

ن كیفیت كه بعدها ه آب اتو زكدانیم كه در آن ایام هنوز نماز  در آغاز بعثت نازل شده و مي

كند كه كسانى تفسیر مىه در اسالم واجب شد، واجب نشده بود. مع ذلك اهل دوزخ را ب

از سوره مدثر، توجه  48 - 38نماز در آیه ه شود مراد ب اند، پس معلوم مينمازخوان نبوده

اجان بخاطر اطعام مسكین هم، مطلق انفاق بر محته خدا با خضوع بندگى است و مراد به ب

معمول در شریعت اسالم  ت، نماز و زكا تنماز و زكاه كه مراد ب رضاى خداست، نه این

 باشد. 

گریهاى زندگى و و منظور از جستجوى با جستجوگران، فرو رفتن در بازى

دارد و  زخارف فریبنده دنیائى است، كه آدمى را از روى آوردن بسوى آخرت باز مي

حساب و روز قیامتش بیفتد و یا منظور از آن فرو رفتن در طعن و یاد روز ه گذارد بنمى

شود،  كه در طبع سلیم باعث یادآورى روز حساب مي گیرى در آیات خدا است، آیاتيخرده

  .دهد از آن بشارت و انذار مي

پس اهل دوزخ بخاطر داشتن این چهار صفت، یعنى ترك نماز براى خدا و ترك 

اند و این دوزخى شده، فرورفتگى در بازیچه دنیا و تكذیب روز حسابانفاق در راه خدا و 

سازند و بر عكس داشتن ضد آن  چهار صفت امورى هستند كه اركان دین را منهدم مي
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هادیانى كه خود معصوم ه ست از اقتدا با دارد، چون دین عبارت صفات، دین خدا را بپا مي

زمین و زیورهاى فریبنده آن ه ه از دلبندى بك اینه شود، مگر ب و طاهر باشند و این نمي

خوض  )دورى كنند و بسوى دیدار خدا روى آورند، كه اگر این دو صفت محقق شود، هم از

  !«تكذیب یوم الدین )اجتناب شده و هم از (با خائضین

و الزمه این دو صفت توجه بسوى خدا است به عبودیت و سعى در رفع حوائج 

انفاق در راه ه نماز تعبیركرد و از دومى به توان از اولى ب گر ميعبارتى دیه جامعه، كه ب

این چهار صفت است و این چهار صفت بقیه ه خدا، پس قوام دین از دو جهت علم و عمل ب

اركان دین را هم در پى دارد، چون مثال كسى كه یكتاپرست نیست و یا نبوت را منكر است، 

  !(قت فرمائیدد )ممكن نیست داراى این چهار صفت بشود

 شوند، كساني مند ميكه از شفاعت بهره پس اصحاب یمین عبارت شدند از كساني

كه اعمالشان مرضى بوده باشد  كه از نظر دین و اعتقادات مرضى خدا هستند، حال چه این

آن  در هر صورتطور نباشند،  كه این شفاعت در قیامت نباشند و چه اینه و اصال محتاج ب

 ! فاعت شدن منظور هستند اینهایندكه از ش كساني

كه  كاران از اصحاب یمین است، همچنانپس معلوم شد كه شفاعت وسیله نجات گناه

اگر از گناهان  - ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، نكفر عنكم سیاتكم »قرآن كریم هم فرموده:

و بطور مسلم منظور از  نسا(/31!«)كنیمكبیره اجتناب كنید، گناهان دیگرتان را جبران مى

پس مورد شفاعت ندارد، ه آمرزد و احتیاجى بصغیره را خدا مى این آیه این است كه گناهان

شفاعت، آن عده از اصحاب یمینند كه گناهانى كبیره از آنان تا روز قیامت باقى مانده و 

ه ربوط بشود شفاعت، م بوسیله توبه و یا اعمال حسنه دیگر از بین نرفته، پس معلوم مي

 وسلّم فرموده:وآلهعلیههللاخدا صلى كه رسول همچنان !اهل كبائر از اصحاب یمین است

اهل كبائر از امتم است و اما نیكوكاران هیچ ناراحتى در ه تنها شفاعتم مربوط ب »

 !«پیش ندارند

اند، در مقابل بدكارانند كه از جهتى دیگر، اگر نیكوكاران را اصحاب یمین خوانده

اند و چه بسا طائفه اول اصحاب میمنه و طائفه دوم نامیده شده (هادست چپى )اصحاب شمال

اند و این الفاظ از اصطالحات قرآن كریم است و از اینجا اصحاب مشئمه هم خوانده شده

دهند و نامه بعضى دیگر  دست راستشان ميه گرفته شده كه در روز قیامت نامه بعضى را ب

 . دست چپشان ه را ب

 :فرمایدكه قرآن كریم در این باره مى همچنان

یوم ندعوا كل اناس بامامهم، فمن اوتى كتابه بیمینه، فاولئك یقرؤن كتابهم و ال  »

 -یظلمون فتیال ! و من كان فى هذه اعمى فهو فى االخرة اعمى و اضل سبیال 

ه شان بكه نامه خوانیم، پس كساني نام امامشان ميه روزى كه هر جمعیتى را ب

قدر فتیلى ه بینند كه حتى بخوانند و مى دست راستشان داده شود، نامه خویش مي

كه در این عالم كور بودند، در آخرت كور و بلكه  اند و كسانيظلم نشده

 اسری(/72و71) !«ترندگمراه
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ه دست راستشان، پیروى امام بر حق است و مراد به بعضى ب دادن كتابه مراد ب 

كه در  دست چپشان، پیروى از پیشوایان ضاللت است، همچنانه بعضى دیگر بدادن كتاب 

فرعون روز قیامت پیشاپیش   -یقدم قومه یوم القیامة، فاوردهم النار  »باره فرعون فرمود:

 هود(/98!«)كندآید و همگى را در آتش مىپیروانش مى

رتضاء دین همان اه كه برگشت نامگذارى به اصحاب یمین، ب و سخن كوتاه این

  .همان استه كه برگشت آن چهار صفت هم ب است چنان

جا از كالم  تعالى در یك كه تذكرش الزم است، این است كه خداي مطلب دیگري

و ال  »و فرموده: كه خودش راضى باشد اثبات كرده عزیزش شفاعت را براى كسي

مقید نكرده و معین هیچ قیدى ه و این ارتضاء را ب انبیا(/28!«)یشفعون اال لمن ارتضى

كه همین مبهم گوئى را  هاشان چیست؟ همچنانننموده آن اشخاص چه اعمالى دارند و نشانه

كه  مگر كسي  -اال من اذن له الرحمان و رضى له قوال  »در جاى دیگر كرده و فرموده:

ز بینید در این آیه نیكه مى طه(/109!«)اش داده باشد و سخنش پسندیده باشدرحمان اجازه

فهمیم مقصود از  پسندیدن آنان گونه اشخاص چه كسانند؟ از اینجا مى معین نكرده، این

را  پسندیدن دین آنان است، نه اعمالشان و خالصه اهل شفاعت كسانیند كه خدا دین آنان

 !پسندیده باشد و كارى به اعمالشان ندارد

همان مفادى است كه  توان گفت: برگشت این آیه نیز از نظر مفاد، به بنا بر این مي

 از سوى دیگر در جاى دیگر فرموده:. كردآیات قبل بیان مى

یوم نحشر المتقین الى الرحمان وفدا و نسوق المجرمین الى جهنم وردا ال  »

كه پرهیزكاران را براى  روزي –یملكون الشفاعة اال من اتخذ عند الرحمان عهدا 

جهنم ه رمین را براى ریختن بكنیم و مجمهمانى و خوان رحمت خود محشور مى

كه قبال از خداى  دهیم، آنان مالك شفاعت نیستند، مگر كسي بدان سو سوق مي

 مریم(/87تا85!«)رحمان عهدى گرفته باشد

مفعولى است، یعنى شفاعت شدن و معلوم  در این آیه مصدر «شفاعت » و كلمه 

  !باشداست كه تمامى مجرمین كافر نیستند كه دوزخى شدنشان حتمى 

 كه فرمود: دلیل اینه ب

انه من یات ربه مجرما، فان له جهنم، ال یموت فیها و ال یحیى و من یاته مؤمنا  »

بدرستى وضع چنین است، كه هر -قد عمل الصالحات، فاولئك لهم الدرجات العلى 

میرد و كس با حال مجرمیت نزد پروردگارش آید، آتش جهنم دارد، كه نه در آن مى

شود و هر كس كه با حالت ایمان بیاید و عمل صالح هم كرده باشد،  مينه زنده 

  طه(/75و74!«)چنین كسانى درجات واالئى دارند

آید: هر كس مؤمن باشد، ولى عمل صالح نكرده باشد، باز چه از این آیه بر مى

ند و اكه نه ایمان آورده و نه عمل صالح كرده اند، یكى آنمجرم است، پس مجرمین دو طائفه

اند، پس یك طائفه از مجرمین اند، ولى عمل صالح نكردهكه ایمان آورده دوم كساني

اند و این همان كسى است كه اند و لكن عمل صالح نكردهمردمانیند كه بر دین حق بوده
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 كند. اش تطبیق مىدر باره مریم(/87!«)اال من اتخذ عند الرحمان عهدا  »جمله:

ا لم اعهد الیكم یا بنى  »خدا را دارد، آن عهدى كه آیه: چون این كسى است كه عهد

ه ب مگر  - آدم: ان ال تعبدوا الشیطان، انه لكم عدو مبین و أن اعبدونى هذا صراط مستقیم

 شما اى بنى آدم فرمان ندادم كه شیطان را نپرستید؟ كه او دشمن آشكار شما است و این

: دهد، پس عهد خدا از آن خبر مي یس(/60!«)كه مرا بپرستید، كه این صراط مستقیم است

هذا صراط  »معناى امر است و جملهه است، كه عهد در آن ب !«و ان اعبدونى »

معناى التزام است، چون صراط مستقیم مشتمل بر هدایت بسوى سعادت ه عهد ب ...!«مستقیم

  !و نجات است

اند، آنهایند كه عهدى ردهاند ولى عمل صالح نكپس این طائفه كه گفتیم ایمان داشته  

شوند، بخاطر داشتن عهد،  از خدا گرفته بودند و بخاطر اعمال بدشان داخل جهنم مي

 !یابندمشمول شفاعت شده، از آتش نجات مى

 - و قالوا: لن تمسنا النار اال ایاما معدودة، قل أتخذتم عند هللا عهدا »:آیه شریفه

رسد، بگو مگر شما از خدا عهد گرفته نمىما ه گفتند: آتش دوزخ جز چند روزى ب

همان آیات ه این حقیقت اشاره دارد و بنا بر این، این آیات نیز به نیز ببقره( /80«)؟بودید

كه  كسانيكه مورد شفاعت، یعنى  كند و بر روى هم آنها داللت دارد بر اینقبل برگشت مى

دین حق، ه دار و متدینین بدینكاران شود، عبارتند از گنه در قیامت برایشان شفاعت مي

  است! كار، اینهایند كه خدا دینشان را پسندیدهولى گنه

 

 شفاعت کنندگان  -8
 

 شود؟  شفاعت از چه كسانى صادر مي

دست آورد كه ه توان این معنا را ب از آنچه تاكنون از نظر خواننده گذشت مي

 :شفاعت دو قسم است

 ،تكوینى شفاعت

 تشریعى و قانونى، شفاعت

 

زند و همه اسباب اما شفاعت تكوینى كه معلوم است از تمامى اسباب كونى سر مى

اند و اما شفاعت تشریعى و نزد خدا شفیع هستند، چون میان خدا و مسبب خود واسطه

 ،(شود كه معلوم است اگر واقع شود، در دائره تكلیف و مجازات واقع مي )احكامه مربوط ب

ه م است، یكى شفاعتى كه در دنیا اثر بگذارد و باعث آمرزش خدا و یا قرب بنیز دو قس

 :انددرگاه او گردد، كه شفیع و واسطه میان خدا و بنده در این قسم شفاعت چند طائفه
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 شافعین در دنیا :  -1/8

 

كه خود از شفیعان است، چون باعث آمرزش گناهان است،  ،اول توبه از گناه

 فرمود:كه  همچنان

قل یا عبادى الذین اسرفوا على انفسهم ال تقنطوا من رحمة هللا ان هللا یغفر  »

بگو: اى بندگانم، كه بر   -الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم و انیبوا الى ربكم 

نفس خود زیاده روى روا داشتید، از رحمت خدا مایوس نشوید، كه خدا همه 

آمرزد، چون او آمرزگار رحیم است و بسوى پروردگارتان توبه گناهان را مى

 زمر(/54و53!«)ببرید

شود و قبال هم گفتیم: كه توبه  كه عمومیت این آیه، حتى شرك را هم شامل مي 

 برد . م از بین مىشرك را ه

آمنوا  »اش فرموده:وسلّم است كه در بارهوآلهعلیههللاصلى خدا رسوله دوم ایمان ب

و  -رسول او ایمان بیاورید، تا چه و چه و چهه ب – فرماید: یغفر لكمبرسوله تا آنجا كه مى

 حدید(/28!«)كه گناهانتان را بیامرزد این

وعد هللا الذین آمنوا و عملوا  »اش فرموده:كه در باره عمل صالح است، سوم

خدا كسانى را كه ایمان آورده و اعمال صالح كردند،  -الصالحات لهم مغفرة و اجر عظیم 

یا ایها الذین آمنوا  »و نیز فرموده:  مائده(/9!«)داده: كه مغفرت و اجر عظیم دارند وعده

بدین  )اید، از خدا بترسید وكه ایمان آورده سانياى ك - اتقوا هللا و ابتغوا الیه الوسیلة

و آیات قرآنى در این باره  مائده(/35!«)دست آوریده درگاهش به اى بوسیله (وسیله

 بسیار است . 

یهدى به هللا من اتبع  »كه خودش در این باره فرموده: قرآن كریم است، چهارم 

 - رضوانه، سبل السالم و یخرجهم من الظلمات الى النور باذنه و یهدیهم الى صراط مستقیم

هاى اذن خودش بسوى راهه خداوند بوسیله قرآن كسانى را كه در پى خوشنودى اویند، ب

اط ها بسوى نور هدایت نموده و نیز بسوى صررا از ظلمت سالمتى هدایت نموده و ایشان

 مائده(/16) !«نماید مستقیم راه مي

مسجدها و امكنه شریفه و  :مانند ،هر چیزیست كه با عمل صالح ارتباطى دارد پنجم

كنند، متبركه و ایام شریفه و انبیاء و رسوالن خدا، كه براى امت خود طلب مغفرت مى

و لو انهم اذ ظلموا أنفسهم، جاؤك، فاستغفروا هللا و  »كه در باره انبیاء فرموده: همچنان

خود ستم ه و اگر ایشان بعد از آنكه ب  - استغفر لهم الرسول، لوجدوا هللا توابا رحیما 

كردند، آمدند نزد تو و آمرزش خدا را خواستند و رسول هم برایشان طلب مغفرت كرد 

 نسا(/64) !«خواهند دید كه خدا توبه پذیر رحیم است

 »كه فرمود: كنند، همچنانكه براى مؤمنین طلب مغفرت مى ،مالئكه است ششم

الذین یحملون العرش و من حوله یسبحون بحمد ربهم و یؤمنون به و یستغفرون للذین 
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حمد ه كنند و اطرافیان آن، پروردگار خود را بآن فرشتگان كه عرش را حمل مى -آمنوا 

اند، طلب كه ایمان آورده و براى همه آن كساني او ایمان دارنده گویند و بتسبیح مى

و المالئكة یسبحون بحمد ربهم و یستغفرون  »و نیز فرموده:  غافر(/7!«)كنندمغفرت مى

و مالئكه با حمد پروردگار خود، او را   - لمن فى االرض، أال ان هللا هو الغفور الرحیم

كنند، آگاه باشید كه رت مىگویند و براى هر كس كه در زمین است طلب مغف تسبیح مي

 شوری(/5) !«خداست كه آمرزگار رحیم است

این خود مؤمنینند، كه براى خود و براى برادران ایمانى خود،  مومنین:هفتم 

و اعف عنا و اغفر لنا  »گویند:تعالى از ایشان حكایت كرده كه مى كنند و خداياستغفار مى

و بر ما ببخشاى و ما را بیامرز و بما رحم كن، كه توئى سرپرست   - و ارحمنا، انت مولینا

 بقره(/286!«) ما

 

 شافعین در آخرت :  -2/8

 

 :فرمایدكه قرآن كریم در باره شفاعتشان مى انبیاء علیهم السالمند، اول

فرماید: و ال تا آنجا كه مى ...و قالوا اتخذ الرحمن ولدا، سبحانه بل عباد مكرمون» 

گفتند: خدا فرزند گرفته منزه است خدا مشركین مى  - یشفعون اال لمن ارتضى 

كنند و شفاعت نمى :فرمایدتا آنجا كه مى ...بلكه فرشتگان بندگان مقرب خدایند

 انبیا(/28تا26!«)كه خدا بپسندد مگر براى كسي

كند است كه در روز قیامت شفاعت مى كه یكى از آنان عیسى بن مریم علیهماالسالم

 :فرمایدو نیز مى

آن  -و ال یملك الذین یدعون من دونه الشفاعة، اال من شهد بالحق و هم یعلمون  »

خوانند، مالك شفاعت نیستند، تنها كسانى مالك  جاى خدا ميه كه مشركین ب كساني

  زخرف(/86)!« دهند و خود داناى حقند حق شهادت ميه شفاعتند كه ب

كنند بر شفاعت انبیاء، داللت بر كه داللت مى و این دو آیه شریفه، عالوه بر این

شفاعت مالئكه نیز دارند، چون در این دو آیه گفتگو از فرزند خدا بود، كه مشركین مالئكه 

  .پنداشتندپنداشتند و یهود و نصارى مسیح و عزیر را پسر خدا مىرا دختران خدا مى

 

، كه قرآن كریم در باره شفاعت كردن آنان شفیعان روز قیامت مالئكه هستنداز  دوم

و كم من ملك فى السماوات، ال تغنى شفاعتهم شیئا، اال من بعد ان یاذن هللا  »فرماید:مى

كه در آسمانهایند و شفاعتشان هیچ اثرى ندارد،  و چه بسیار فرشته  -لمن یشاء و یرضى 

 :»فرمایدو نیز مى نجم(/26!«)هر كس بخواهد اجازه دهدمگر بعد از آنكه خدا براى 

یومئذ ال تنفع الشفاعة، اال من اذن له الرحمن و رضى له قوال، یعلم ما بین ایدیهم و ما 

او اجازه داده باشد و ه كه رحمان ب بخشد، مگر كسيامروز شفاعت سودى نمى -خلفهم 

ست و آنچه را از پشت سر ا شانسخن او پسندیده باشد، خدا آنچه را كه پیش روى ای
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  طه(/110و109!«)داند اند، ميفرستاده

و ال یملك الذین یدعون من دونه  »، كه آیه:از شفیعان در قیامت شهدا هستند سوم

خوانند،  جاى خدا ميه كه مشركین ب آن كساني - الشفاعة اال من شهد بالحق و هم یعلمون

دهند و خود داناى  حق شهادت ميه شفاعتند كه بمالك شفاعت نیستند، تنها كسانى مالك 

حق شهادت دادند، پس هر ه داللت بر آن دارد چون این طائفه نیز بزخرف(/86)!« حقند

 » با توجه به آیه:كه هست این شهادت،  شهیدى شفیعى است، كه مالك شهادت است، چیزي

اعمال ه مربوط ب قره(ب/143« )...،و كذلك جعلناكم امة وسطا، لتكونوا شهداء على الناس

شود: كه مؤمنین  معناى كشته شدن در میدان جنگ، از اینجا روشن ميه است، نه شهادت ب

تعالى خبر داده، كه مؤمنین نیز در روز  كه خداي نیز از شفیعان روز قیامتند، براى این

الصدیقون اولئك هم  و الذین آمنوا باهلل و رسله »شوند و فرموده: شهداء ميه قیامت ملحق ب

آوردند، ایشان همان صدیقین  خدا و رسولش ایمانه كه ب و كساني  - و الشهداء عند ربهم

  حدید(/19!«)و شهداء نزد پروردگارشانند

 

 

 مـوارد شـفـاعـت -9

 

  گیرد؟شفاعت به چه چیز تعلق مى

 خواننده عزیز توجه فرمود، كه شفاعت دو قسم بود، یكى تكوینى، كه گفتیم: عبارت

ست از تاثیر هر سببى تكوینى در عالم اسباب و یكى تشریعى، كه گفتیم: مربوط است به ا

گوئیم: از این قسم دوم بعضى در تمامى گناهان از شرك گرفته تا  ثواب و عقاب، حال مي

گذارد، مانند شفاعت و وساطت توبه و ایمان البته توبه و ایمان در دنیا تر از آن اثر مىپائین

بعضى دیگر در عذاب بعضى از گناهان اثر دارد، مانند عمل صالح كه  . یامتو قبل از ق

ست، یعنى ا شود در محو شدن گناهان و اما آن شفاعتى كه مورد نزاع و اختالف واسطه مي

كه حساب قیامت  شفاعت انبیاء و غیر ایشان در روز قیامت، براى برداشتن عذاب از كسي

عنى در تحت عنوان شفاعت در حق چه كسى جریان او را مستحق آن كرده، در گذشته ی

ه اهل گناهان كبیره، از اشخاصى كه متدین به یابد، گفتیم: كه این شفاعت مربوط است بمى

  !را پسندیده است دین حق هستند و خدا هم دین آنان

 

 وقت شفاعت -10

 

  بخشد؟ شفاعت چه وقت فائده مي

مورد نزاع است، شفاعتى كه گفتیم: منظور ما از این شفاعت، باز همان شفاعت 

كه آیه  دارد، اما پاسخ از این سئوال، این است كاران بر ميعذاب روز قیامت را از گنه
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كل نفس بما كسبت رهینة، اال اصحاب الیمین، فى جنات یتسائلون: عن  »شریفه:

 چهه كه شفاعت ب داللت دارد بر این مدثر(/42تا38«)المجرمین، ما سلككم فى سقر؟

كه هست بیش از این هم داللت ندارد،  رسد و چه كسانى از آن محرومند، چیزيكسانى مى

و اما در  كه شفاعت تنها در فك رهن و آزادى از دوزخ و یا خلود در دوزخ مؤثر است

هاى قبل از حساب، از هول و فزع قیامت و ناگواریهاى آن، هیچ داللتى نیست بر ناراحتى

كه  توان گفت: كه آیه داللت دارد بر این هم مؤثر باشد، بلكه ميكه شفاعت در آنها  این

  .شفاعت تنها در عذاب دوزخ مؤثر است و در ناگواریهاى قبل از آن مؤثر نیست

توان استفاده كرد  این نكته را هم باید دانست كه از آیات نامبرده در سوره مدثر مي

حسابها، ه از فصل قضا و رسیدگى بكه در آن شده مربوط است به بعد  كه سئوال و جوابي

كه اهل بهشت جاى خود را در بهشت گرفته و اهل دوزخ هم در دوزخ قرار  بعد از آن

كاران شده و آنان را از آتش نجات شفاعت شامل جمعى از گنه اند و در چنین هنگامىگرفته

استقرار در در این آیات آمده و این كلمه  «...،فى جنات  »كه كلمه: دهد، براى این مي

معناى ه در آن هست، كه از ماده سلوك و ب «...،ما سلككم »و نیز جمله: رساندبهشت را مى

 ) داخل كردن است، البته نه هر داخل كردنى، بلكه داخل كردن با نظم و با ردیف خاص

ترها گرفته تا بزرگ و بزرگترها همه هاى تسبیح كه از كوچكنظیر داخل كردن نخ در دانه

فما  »پس در این تعبیر معناى استقرار هست و همچنین در جمله ،(كشندمى را نخ

  !(دقت بفرمائید )براى نفى حال است «ما »چون كلمه  «...،تنفعهم

 وآله علیههللاكند بر حضور پیامبر صلىكه داللت مى ايو ادله برزخ ئهو اما نش

السالم در دم مرگ و در هنگام سئوال قبر و كمك كردن آنحضرت در و ائمه علیهم وسلّم

، هآمد نسا(/159«)...،و ان من اهل الكتاب اال لیؤمنن به »ذیل آیه:در روایات شدائد، كه 

 ها و حكومتى است كه خدايبلكه از قبیل تصرف شفاعت در درگاه خدا ندارده ربطى ب

اذن او هر حكمى كه خواستند برانند و هر تصرفى خواستند بكنند، ه داده، تا بایشان ه تعالى ب

 كه در باره آن فرموده: همچنان

ان سالم  ... و على االعراف رجال یعرفون كال بسیماهم و نادوا اصحاب الجنة» 

و نادى اصحاب االعراف  :فرمایدتا آنجا كه مى ...علیكم لم یدخلوها و هم یطمعون

قالوا ما اغنى عنكم جمعكم و ما كنتم تستكبرون، ا هؤالء  فونهم بسیماهمرجاال یعر

  - الذین اقسمتم ال ینالهم هللا برحمة ادخلوا الجنة ال خوف علیكم و ال انتم تحزنون

مردمى هستند، كه هر  ،(كه جایگاهى میان بهشت و دوزخ است )و بر اعراف

كه سالم بر شما، با  ا می کنندرا ند شناسند، اصحاب بهشتكسى را از سیمایش مى

تا آنجا كه  ...دارند را اند، ولى امید آنكه خود تاكنون داخل بهشت نشده این

شناسند، صدا اصحاب اعراف مردمى را كه هر یك را با سیمایشان مى :فرمایدمى

دردتان ه گویند: دیدید كه نیروى شما از جهت كمیت و كیفیت ب زنند و ميمى

خوردید: هرگز مشمول رحمت ن بهشتیان نیستند كه شما سوگند مىنخورد؟ آیا همی

آنگاه رو  ،كردیدشوند و شما اشتباه مى شوند؟ دیدید كه داخل بهشت مي خدا نمي



 
 تفسیر موضوعی المیزان                       کتاب شصت و نهم: گفتارهای عالمه طباطبائی- در مواقف و مسائل زندگی بعداز مرگ 68

گویند حال به بهشت درآئید كه نه ترسى بر شما باشد و نه به بهشتیان كرده مى

 اعراف(/49تا46) !«شوید اندوهناك مي

 - یوم ندعوا كل اناس بامامهم فمن أوتى كتابه بیمینه »آیه:و از این قبیل است 

دست ه زنیم، پس هر كس كتابش بنام پیشواشان صدا مىه كه هر قومى را ب روزي

آید: امام واسطه در خواندن و كه از این آیه نیز بر مى اسری(/71...!«)راستش داده شود

 است ) این طائفه دادهه فتیم خدا بدعوت است و دادن كتاب از قبیل همان حكومتى است كه گ

 !( دقت بفرمائید

شفاعت در : كه دست آمده پس از بحثى كه در باره شفاعت گذشت، این نتیجه ب

كار بوسیله شفاعت مشمول رود، كه یا گنهكار مىه از مواقف قیامت ب آخرین موقف

آتش، بوسیله شود و یا آنكه بعد از داخل شدن در  آمرزش گشته، اصال داخل آتش نمي

احترام شفیع، رحمت خود را ه شود كه خدا ب یابد، یعنى شفاعت باعث ميشفاعت نجات مى

 !دهد گسترش مي

 232ص :    1المیزان ج : 

 

 

 

 تحلیل روایات وارده

 در موضوع شفاعت 

 

امالى شیخ صدوق علیه الرحمه، از حسین بن خالد، از حضرت رضا، از کتاب در 

خدا  السالم، روایت كرده كه فرمود: رسولالمؤمنین علیهآباء گرامش، از امیر 

حوض من ایمان نداشته باشد، خداوند او را در ه فرمود: كسى كه ب وسلّموآلهعلیههللاصلى

شفاعتم نائل ه شفاعت من ایمان نداشته باشد، خداوند او را به كه ب حوضم وارد نكند و كسي

صوص كسانى از امت من است كه مرتكب گناهان نسازد، آنگاه فرمود: تنها شفاعت من مخ

 !كنندكبیره شده باشند و اما نیكوكاران از ایشان هیچ گرفتارى پیدا نمى

پس  ! حضرت رضا عرضه داشتم: یا بن رسول هللاه گوید: من ب حسین ابن خالد مي

چیست؟ !« و ال یشفعون اال لمن ارتضى »فرماید:تعالى كه مى معناى این كالم خداي

 انبیا(/28!« )كنند مگر كسى را كه خدا دینش را پسندیده باشدشفاعت نمى »:مودفر

طرق بسیارى از ه كه ب مطلبى است «،تنها شفاعتم ... »كه فرمود: : اینمؤلف

یاد داشته باشید همین معنا را از ه و اگر ب است طریق شیعه و سنى از آنجناب روایت شده

 .آیات فهمیدیم

، السالمسماعة بن مهران، از ابى ابراهیم حضرت كاظم علیه و در تفسیر عیاشى از

امید آن داشته باش كه  - عسى أن یبعثك ربك مقاما محمودا » روایت آورده كه در ذیل آیه:

اسرا(فرمود: روز قیامت مردم همگى از شكم /79) !«مقام محمودت برسانده پروردگارت ب
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دهد تا بر  تعالى آفتاب را دستور مي و خداي ایستندخیزند و مقدار چهل سال مى خاك بر مي

رسد زمین دستور مىه فرق سرهاشان آنچنان نزدیك شود كه از شدت گرما عرق بریزند و ب

خواهند تا  روند و از او ميكه عرق آنان را در خود فرو نبرد، مردم به نزد آدم مى

ه ا به ابراهیم و ابراهیم بر كند و نوح ایشانشفاعتشان كند، آدم مردم را به نوح داللت مى

پس  !النبیین خاتم محمده گوید: بر شما باد ب ایشان ميه عیسى و عیسى به موسى و موسى ب

افتد، تا دم در راه مىه كارم، پس ب فرماید: آرى من آماده اینوسلّم مى وآلهعلیههللامحمد صلى

هستى؟ و خدا داناتر است،  پرسند: كهكند، از درون بهشت مىرسد و دق الباب مىبهشت مى

چون در  !رسد: در را برویش باز كنیدگوید: من محمدم، از درون خطاب مىپس محمد مى

سجده ه كه سر ب آورد، در حاليشود، بسوى پروردگار خود روى مى رویش گشوده ميه ب

 وى دهند و بگویند حرف بزن وه دارد، تا اجازه سخن ب نهاده باشد و سر از سجده بر نمي

درخواست كن كه هر چه بخواهى داده خواهى شد و هر كه را شفاعت كنى پذیرفته خواهد 

  !شد

ه دارد، دوباره رو بسوى پروردگارش نموده از عظمت او ب پس سر از سجده بر مي

 دارد و آن شود، سر از سجده بر مي وى ميه ها ب افتد، این بار هم همان خطابسجده مى

ه درون دوزخ رسیده، شامل حال كسانى كه به ه شفاعتش حتى بكند كه دامنقدر شفاعت مى

شود، پس در روز قیامت در تمامى مردم از همه امتها، هیچ كس  اند نیز ميتش سوختهآ

عسى ان  »:را ندارد، این است آن مقامى كه آیه شریفه وسلّموآلهعلیههللاصلى آبروى محمد

 بدان اشاره دارد.  !«یبعثك ربك مقاما محمودا 

 

طرق ه : این معنا در روایاتى بسیار زیاد، بطور مختصر و مفصل، هم بمؤلف

كه مقام  اى از سنى و شیعه، روایت شده است و این روایات داللت دارد بر اینمتعدده

محمود در آیه شریفه همان مقام شفاعت است، البته منافات هم ندارد كه غیر آنجناب، یعنى 

اء و غیر انبیاء هم بتوانند شفاعت كنند، چون ممكن است شفاعت آنان فرع شفاعت سایر انبی

 !دست آنجناب بشوده آنجناب باشد و فتح باب شفاعت ب

و در تفسیر عیاشى نیز از یكى از دو امام باقر و صادق علیهماالسالم روایت آمده، 

  !ن مقام شفاعت استفرمود: ای!« عسى ان یبعثك ربك مقاما محمودا  »كه در تفسیر آیه

باز در تفسیر عیاشى از عبید بن زراره روایت آمده، كه گفت: شخصى از امام 

پرسید: آیا مؤمن هم شفاعت دارد؟ فرمود: بله، فردى از حاضران پرسید:  السالمصادق علیه

، شود؟ فرمود: بله روز محتاج مي وسلّم در آنوآلهعلیههللاصلى شفاعت محمده آیا مؤمن هم ب

كه محتاج شفاعت  كه مؤمنین هم خطایا و گناهانى دارند، هیچ احدى نیست مگر آن براى این

 !شود آنجناب مي

من سید و آقاى  »خدا پرسید كه فرمود: گوید: مردى از این گفتار رسول راوى مي

حضرت فرمود: بله صحیح است،  !«كنمهمه فرزندان آدمم و در عین حال افتخار نمى

تعالى  افتد، خدايسجده مىه كند و سپس بگیرد و بازش مىآنجناب حلقه در بهشت را مى



 
 تفسیر موضوعی المیزان                       کتاب شصت و نهم: گفتارهای عالمه طباطبائی- در مواقف و مسائل زندگی بعداز مرگ 70

خواهى بطلب  فرماید: سر بلند كن و شفاعت نما، كه شفاعتت پذیرفته است و هر چه ميمى

تعالى  ايافتد باز خدسجده مىه كند و دوباره بشود، پس سر بلند مى تو داده ميه كه ب

فرماید: سر بلند كن و شفاعت نما كه شفاعتت پذیرفته است و درخواست نما كه مى

 !درخواستت برآورده است

شود و  نماید و شفاعتش پذیرفته ميدارد و شفاعت مىپس آنجناب سر بر مى 

 !دهند او هر چه خواسته ميه كند و بدرخواست مى

با ذكر یك یك راویان، از بشر بن  دو در تفسیر فرات، از محمد بن قاسم بن عبی

 محمد بن على علیهماالسالم عرضه داشتم: كدامه بصرى، روایت آورده كه گفت: من ب شریح

گویند؟ عرضه  تر است؟ فرمود: قوم تو در این باره چه ميیك از آیات قرآن امیدواركننده

 -قل یا عبادى الذین اسرفوا على انفسهم، ال تقنطوا من رحمة هللا  »گویند آیه: داشتم: مي

 !«روى و ستم كردید از رحمت خدا نومید مشویدكه در حق خود زیاده بگو اى كساني

گوئیم، پرسیدم: پس شما كدام آیه را  زمر(است، فرمود: و لكن ما اهل بیت این را نمي/53)

خدا ه ب ضحی(/5!«)و لسوف یعطیك ربك فترضى» :دانید؟ فرمود: آیه تر ميامیدواركننده

  !خدا سوگند شفاعته ب !خدا سوگند شفاعته ب !سوگند شفاعت

 

مقام ه مربوط ب ...!«عسى أن یبعثك ربك مقاما محمودا  »كه آیه: : اما اینمؤلف

 شفاعت باشد، چه بسا هم لفظ آیه با آن مساعد باشد و هم روایات بسیار زیادى كه از رسول

كه  رسیده، كه فرمود: مقام محمود مقام شفاعت است و اما این وسلّموآلهعلیههللاصلىخدا 

كند داللت مى «...، ان یبعثك »:گفتیم لفظ آیه با آن مساعد است، از این جهت است كه جمله

 »:دهند و چون كلمه ن جناب ميه آروز ب كه مقام نامبرده مقامى است كه در آن بر این

حمد خاصى نشده و ه شود، چون مقید ب مطلق است، شامل همه حمدها مي هدر آی «محمود

  !ستایند، چه اولین و چه آخرینكه همه مردم او را مى كند بر ایناین خود داللت مى

ست از ثناى جمیل در مقابل رفتار جمیل ا و از سوى دیگر از آنجا كه حمد عبارت

تمامى اولین و آخرین، رفتارى ه ز آن جناب بروز ا فهماند كه در آنما مىه اختیارى، پس ب

بهمین جهت در روایت عبید  . ستایندگردند و او را مىمند مىشود، كه از آن بهره صادر مي

شفاعت محمد ه بن زراره، كه قبال گذشت، فرمود: هیچ احدى نیست مگر آنكه محتاج ب

  .تا آخر حدیث ...شود وسلّم ميوآلهعلیههللاصلى

ترین آیه امیدوار كننده ضحی(/5!«)و لسوف یعطیك ربك فترضى» كه آیه  اینو اما 

 زمر(/53...!«)یا عبادى الذین اسرفوا على انفسهم ال تقنطوا  »قرآن باشد و حتى از آیه:

تر باشد، علتش این است كه نهى از نومیدى در آیه دوم، نهیى است كه هر هم امیدواركننده

و من  »السالم حكایت كرده كه گفت: ده، مثال از ابراهیم علیهچند در قرآن شریف مكرر آم

شوند، مگر مردم  از رحمت خدا نومید نمي - یقنط من رحمة ربه اال الضالون

انه ال ییاس من روح  »:السالم حكایت كرده كه گفتو از یعقوب علیه حجر(/56!«)گمراه

شوند مگر مردم  مایوس نميكه از رحمت خدا  بدرستي – هللا اال القوم الكافرون
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و لكن در هر دو مورد این نهى ناظر به نومیدى از رحمت تكوینى  یوسف(/87!«)كافر

قل یا عبادى الذین اسرفوا  »:و اما آیه. دهد كه مورد دوآیه بدان شهادت مي است، همچنان

رحیم و على انفسهم ال تقنطوا من رحمة هللا ان هللا یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور ال

تا آخر آیات بعدش، هر چند كه نهى از نومیدى از رحمت  زمر(/53...!«)انیبوا الى ربكم

فهماند قنوط و روشنى مىه كه ب «،اسرفوا على انفسهم »:قرینه جملهه تشریعى خداست، ب

رحمت تشریعى و از جهت معصیت است و بهمین جهت خداى ه راجع ب نومیدى در آیه

و  »و لكن دنبال آیه جمله: ان را بطور عموم و بدون استثناء آوردسبحان وعده آمرزش گناه

و جمالت بعدى را آورده كه به توبه و اسالم و عمل به پیروى  زمر(/54!«)انیبوا الى ربكم

خود ستم كرده، نباید از ه كه ب ايفهماند كه منظور آیه این است كه بندهكند و مىامر مى

تواند توبه كند و اسالم آورد و عمل صالح كند از این  ميرحمت خدا نومید شود، مادام كه 

  !هاى نجات استفاده كندراه

ه كند كه بقیود نامبرده شد و مردم را امر مىه پس در آیه نامبرده رحمت خدا مقید ب

این رحمت مقید خدا، دست بیاویزند و خود را نجات دهند و معلوم است كه امید رحمت مقید 

مطلق و عام نیست و آن رحمتى كه خدا به پیامبرش وعده داده، رحمت مانند امید رحمت 

انبیا(خوانده و این /107) !«رحمة للعالمین » جناب را عمومى و مطلق است، چون آن

به پیامبر گرامیش داده،  ضحی(/5!« )و لسوف یعطیك ربك فترضى »وعده مطلق را در آیه:

 ! تا او را دلخوش و شادمان كند

ه اى است خاص بآیه شریفه در مقام منت نهادن است و در آن وعده كه توضیح این

و در سراسر قرآن، خداى سبحان احدى از خالیق خود را  وسلّموآلهعلیههللارسولخدا صلى

هیچ قیدى مقید نكرده، وعده ه در این وعده اعطاء خود را ب است. اى ندادههرگز چنین وعده

ه اى از بندگان خود داده، كه در بهشت بنظیر این به دسته اىاعطائى است مطلق، البته وعده

ایشان نزد پروردگار خود در بهشت هر   -لهم ما یشاؤن عند ربهم  »نها بدهد و فرموده:آ

ایشان در  -لهم ما یشاؤن فیها و لدینا مزید  »و نیز فرموده: زمر(/34!«)چه بخواهند دارند

رساند آن دسته كه مىق( /35!«)بهشت هر چه بخواهند دارند و نزد ما بیش از آنهم هست

ست كه مشیت و خواست ا و معلوم! نامبرده در بهشت چیزهائى مافوق خواست خود دارند

شود در  خاطر انسان خطور بكند، معلوم ميه گیرد، كه ببه هر خیرى و سعادتى تعلق مى

كه  كند، همچنان عادت چیزهائى هست كه بر قلب هیچ بشرى خطور نميبهشت از خیر و س

داند كه چه چیزها كه  هیچ كس نمي -فال تعلم نفس ما اخفى لهم من قرة اعین  »:فرمود

 سجده(/17)!« اندمایه خوشنودى آنان است، بر ایشان ذخیره كرده

كه مافوق تصور  خوب، وقتى عطاهاى خدا به بندگان با ایمان و صالحش این باشد،  

كند، رسولش در مقام امتنان عطاء مىه و از اندازه و قدر بیرون باشد، معلوم است كه آنچه ب

  !(دقت بفرمائید ) تر از اینها خواهد بودتر و عظیموسیع
 

خدا  و اما ببینیم خوشنودى رسول این وضع عطاى خداى تعالى است

دانیم كه این خوشنودى غیر رضا  دارد و این را ميوسلّم چه حد و حدودى وآلهعلیههللاصلى
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قضا و قسمت خدا است، كه در حقیقت برابر با امر خدا است، چون خدا مالك و غنى على ه ب

كند االطالق است و عبد جز فقر و حاجت چیزى ندارد و لذا باید بانچه پروردگارش عطا مى

راند، خوشنود اش مىكه خدا در باره ن قضائىه آراضى باشد، چه كم و چه زیاد و نیز باید ب

و راضى باشد، چه خوب و چه بد و وقتى وظیفه هر عبدى این بود، رسولخدا 

خواهد  تر از هر كس دیگر است، او نمياین وظیفه داناتر و عامله وسلّم بوآلهعلیههللاصلى

و لسوف یعطیك ربك  »مگر آنچه را كه خدا در حقش بخواهد . پس رضا در آیه:

وسلّم از خدا وآلهعلیههللاخدا صلى این رضا نیست، چون گفتیم: رسول ضحی(/5!«)فترضى

خدا  راضى است چه عطا بكند و چه نكند و در آیه مورد بحث رضایت رسول

 رساند: كه خدا ایندر مقابل اعطاء خدا قرار گرفته و این معنا را مى وسلّموآلهعلیههللاصلى

پس معلوم است این رضا غیر آن است، نظیر این است  !راضى شوىدهد تا  تو ميه قدر ب

اى گرسنهه دهم، تا بى نیاز شوى و یا ب تو مال ميه قدر ب فقیرى بگوئى: من آنه كه ب

خدا  سیر شوى، كه در این گونه موارد رضایت رسول دهم تا قدر طعامت مي بگوئى: آن

اى مقید هیچ حد و اندازهه گرسنه به و طعام بو بى نیاز كردن فقیر  وسلّموآلهعلیههللاصلى

 است. نشده

اى از بندگانش طائفهه بینیم نظیر چنین اعطاى بى حدى را خداوند بكه مى همچنان

 وعده داده و فرمود:

ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئك هم خیر البریة جزاؤهم عند ربهم جنات  »

عدن تجرى من تحتها االنهار خالدین فیها ابدا رضى هللا عنهم و رضوا عنه ذلك 

كه ایمان آورده و عمل صالح كردند، بهترین خلق خدایند،  كساني –لمن خشى ربه 

هاى عدن، كه نهرها از دامنه بهشتست از ا پاداششان نزد پروردگارشان عبارت

ست و ایشان ابدا در آن جاویدانند، خدا از ایشان راضى است و ایشان ا آنها روان

شوند، این پاداشها براى كسى است كه از پروردگارش در  هم از خدا راضى مي

 بینه(/8و7)!« خشیت باشد

خصوصى، لذا باید  اى استكه این وعده نیز از آنجا كه در مقام امتنان است و وعده

تر و اند و باید از آن وسیعامرى باشد، مافوق آنچه كه مؤمنین بطور عموم وعده داده شده

  !خالصه بى حساب باشد

  

به » تعالى در باره رسول گرامیش فرمود:  بینیم: كه خداياز سوى دیگر مى

كالم خود توبه( و در این /128) !«بالمؤمنین رؤف رحیم - مؤمنین رؤف و رحیم است

رأفت و رحمت آنجناب را تصدیق فرموده با این حال چطور این رسول رؤف و رحیم 

هاى آنجا متنعم باشد و در باغهاى بهشت با شود كه خودش در بهشت به نعمت راضى مي

ه دین او و به نبوت او و شیفتگان به كه جمعى از مؤمنین ب خیال آسوده قدم بزند، در حالي

در دركات جهنم در غل و زنجیر باشند؟ و در زیر طبقاتى از آتش  فضائل و مناقب او،

ه وسلّم و ب وآلهعلیههللاخدا صلى رسالت رسوله ربوبیت خدا و به كه ب محبوس بمانند؟ با این
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ایشان  اند، تنها جرمشان این بوده كه جهالت برحقانیت آنچه رسول آورده، معترف بوده

كه عناد و  در نتیجه گناهانى مرتكب گشتند، بدون این چیره گشته، ملعبه شیطان شدند و

 !استكبارى كرده باشند

و اگر یكى از ماها به عمر گذشته خود مراجعه كند و بیندیشد: كه در این مدت چه 

دست آوردن آنها كوتاهى كرده، ه دست آورد ولى در به توانست ب كماالت و ترقیاتى را مي

ه ها را بگرىخود خشم نموده، یكى یكى كوتاهىه یرد و بگباد مالمت مىه وقت خود را ب آن

گوید و ناگهان متوجه به جهالت و جنون جوانى  خود بد و بیراه ميه كشد و برخ خود مى

یاد آن دوران ه كه ب محض آنه شود كه در آن هنگام چقدر نادان و بى تجربه بوده ب خود مي

كند و دلش براى خودش خود رحم مىه ب نشیند و خودشافتد، خشمش فرو مىتاریك عمر مى

اى است الهى و كه این حس ترحم كه در فطرت او است، یك ودیعه سوزد، در حالي مي

كران رحمت پروردگار، با این كه حس ترحم او ملك خود او ست از دریاى بىا ايقطره

ش براى ست در برابر رحمت خدا، مع ذلك خودا اينیست، بلكه عاریتى است و عالوه قطره

وقت چطور ممكن است، كه دریاى رحمت رب العالمین، در  كند، آن خودش ترحم مي

خروش نیاید؟ و چطور ممكن است مجالى ه موقفى كه او است و انسانى جاهل و ضعیف، ب

دستگیرى او نشتابد و او ه ب وسلّموآلهعلیههللاخدا صلى اتم رحمت رب العالمین، یعنى رسول

نیا و در حین مرگ كه در مواقف خطرناك دیگر، وزر و وبال خطایاى را كه در زندگى د

 !خود را چشیده، همچنان در شكنجه دوزخ بگذارد و او را نجات ندهد

 

...!« و ال تنفع الشفاعة عنده، اال لمن اذن له  »و در تفسیر قمى، در ذیل جمله:

آزاد شده یكى از همسران از ابى العباس تكبیر گو روایت كرده كه گفت غالمى سبا( /23)

السالم شد و گفت: اى على بن الحسین كه نامش ابو ایمن بود، داخل بر امام ابى جعفر علیه

گوئید شفاعت محمد شفاعت محمد؟ خالصه  كنید و ميدل مردم را خوش مى !ابى جعفر

شد  قدر ناراحت و خشمناك السالم آنابوجعفرعلیه !وظائف خود عمل كننده بگذارید مردم ب

آیا عفتى كه در باره شكم و  !كه رنگش تیره گشت و سپس فرمود:  واى بر تو اى ابا ایمن

هاى  طغیان در آورده ولى متوجه باش كه اگر فزعه تو را ب (بیتآممقدس)شهوتت ورزیدى 

واى بر تو مگر ! شفاعت محمدىه فهمى كه چقدر محتاج بوقت مى قیامت را ببینى، آن

اند تصور دارد؟ آنگاه اضافه كرد: هیچ كارانى كه مستوجب آتش شدهشفاعت جز براى گنه

 احدى از اولین و آخرین نیست، مگر آنكه در روز قیامت محتاج شفاعت محمد

خدا  وسلّم است و نیز اضافه كرد: كه در روز قیامت یك شفاعتى رسولوآلهعلیههللاصلى

ت ما در شیعیانمان داریم و یك شفاعت وسلّم در امتش دارد و یك شفاعوآلهعلیههللاصلى

عدد نفرات دو ه روز ب شیعیان ما در خاندان خود دارند و سپس فرمود: یك نفر مؤمن در آن

گذاران خود كند و نیز مؤمن براى خدمتتیره بزرگ عرب ربیعه و مضر شفاعت مى

و مرا گردنم دارد ه دارد: پروردگارا این شخص حق خدمت ب كند و عرضه ميشفاعت مى

 كرد. از سرما و گرما حفظ مى
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كه محتاج  احدى از اولین و آخرین نیست مگر آن: ) كه امام فرمود : اینمؤلف

ظاهرش این است كه این شفاعت عمومى،  ،(شود مي وسلّموآلهعلیههللاصلى شفاعت محمد

واى بر تو مگر شفاعت جز براى  )غیر آن شفاعتى است كه در ذیل روایت فرمود:

نظیر این معنا در روایت عیاشى، از عبید بن  (كه مستوجب آتشند تصور دارد؟  كارانيگنه

گذشت و در این معنا روایت دیگرى است كه هم عامه و  السالمعلیه زراره، از امام صادق

اال من شهد بالحق  و ال یملك الذین یدعون من دونه الشفاعة »اند، آیه:هم خاصه نقل كرده

فهماند مالك در شفاعت كند، چون مىبر این معنا داللت مى زخرف(/86!«)و هم یعلمون

و كذلك  »:ست از شهادت، پس شهداء هستند كه در روز قیامت مالك شفاعتند و آیها عبارت

 !«جعلناكم امة وسطا، لتكونوا شهداء على الناس و یكون الرسول علیكم شهیدا

اسالم،  وسلّموآلهعلیههللاكه انبیاء شهداى خلقند و رسول گرامى صلى لت دارددالبقره(/143)

وسلّم شهید شهیدان و گواه گواهان است،  وآلهعلیههللاشهید بر انبیاء است، پس رسولخدا صلى

بود، اصال قیامت اساس درستى پس شفیع شفیعان نیز هست و اگر شهادت شهداء نمى

 نداشت. 

« ...،و ال تنفع الشفاعة عنده اال لمن اذن له »قمى نیز در ذیل جملهو در تفسیر 

پردازد، شفاعت نمىه فرمود: احدى از انبیاء و رسوالن خدا ب السالمامام علیهسبا( /23)

تعالى  كه خداي وسلّموآلهعلیههللاخدا صلى مگر بعد از آنكه خدا اجازه داده باشد مگر رسول

او اجازه داده و شفاعت مال او و امامان از ولد او است و آنگاه بعد از ه قبل از روز قیامت ب

  .ایشان سایر انبیاء شفاعت خواهند كرد

 وآله علیه هللاخدا صلى روایت كرده كه گفت: رسول السالمعلیه و در خصال از على

شود، اول  ميكنند و شفاعتشان پذیرفته هم خدا شفاعت مى درگاهه فرمود: سه طائفه ب وسلّم

 انبیاء دوم علماء سوم شهداء. 

شهداء شهداى در میدان جنگ است، چون معروف از معناى ه مؤلف: ظاهرا مراد ب

السالم همین معنا است، نه معناى گواهى دادن بر اعمال، این كلمه در زبان اخبار ائمه علیهم

  .كه اصطالح قرآن كریم است

آمده كه امیر المؤمنین  «چهار صد » هو نیز در خصال، در ضمن حدیث معروف ب

  !فرمودند: براى ما شفاعتى است و براى اهل مودت ما شفاعتى

: در این بین روایات بسیارى در باب شفاعت سیده زنان بهشت فاطمه مؤلف

و نیز شفاعت ذریه او غیر از ائمه، وارد شده و همچنین روایات دیگرى در  علیهاالسالم

 فل سقط شده از ایشان، نقل شده. شفاعت مؤمنین و حتى ط

 »وسلّم كه فرمود:وآلهعلیههللاخدا صلى از آن جمله در حدیث معروف از رسول

ه فرمود: زن بگیرید و نسل خود را زیاد كنید كه من در روز قیامت ب ...!« تناكحوا تناسلوا

آورم حساب مىه كنم و حتى طفل سقط شده را هم بوجود شما نزد امتهاى دیگر مباهات مى

گویند:  او ميه ایستد، هر چه بدر بهشت مىه اى اخمو، بو همین طفل سقط شده با قیافه

  ...! شومگوید: تا پدر و مادرم نیایند داخل نمى شود و مي ى، داخل نميآدر
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السالم روایت علیه و نیز در خصال از امام ابى عبد هللا از پدرش از جدش از على

اى بهشت هشت دروازه است كه از یك دروازه انبیاء و صدیقین وارد كرده كه فرمود: بر

شوند و دربى دیگر مخصوص شهداء و صالحین است و پنج درب دیگر آن مخصوص  مي

دارم:  كنم و عرضه ميشیعیان و دوستان ما است و خود الیزال بر صراط ایستاده، دعا مى

كه در دنیا با من تولى داشته، سالمت پروردگارا شیعیان و دوستان و یاوران مرا و هر كس 

رسد: دعایت كه ناگهان از درون عرش ندائى مى !بدار و از سقوط در جهنم حفظ كن

روز هر مردى از شیعیان من و دوستان و  مستجاب شد و شفاعتت پذیرفته گردید و آن

ز همسایگان و كه عمال و زبانا با دشمنان من جنگیدند، تا هفتاد هزار نفر ا آنان یاوران من و

كه زندگى یك نفر شیعه اهل  ستا الزمه این معنا آن ) كنندخویشاوندان خود را شفاعت مى

در سعادت هفتاد هزار نفر مؤثر است همچنانكه دیدیم اثر انحراف دشمنان  السالمبیت علیهم

شت یك درب دیگر به .(مترجم !اهل بیت تا چهارده قرن باقى مانده و هنوز هم باقى میماند

داشتند و  !«ال اله اال هللا » شهادت ه كه اعتراف ب مخصوص سایر مسلمانان است، آنهائي

 !انددر دل یك ذره بغض و دشمنى ما اهل بیت را نداشته

 

 ايروایت كرده، كه در رساله السالمو در كافى از حفص مؤذن از امام صادق علیه  

احدى از خالیق خدا، شما را از خدا بى سوى اصحابش نوشت، فرمود: و بدانید كه ه كه ب

نه كسى هست كه اگر خدا نداد او بدهد و نه كسى كه اگر خدا بالئى فرستاد او  )كندنیاز نمى

تر كاره است و نه پیامبر مرسلى و نه كسى پائین نه فرشته مقربى این !(از آن جلوگیرى كند

حالش داشته باشد، باید ه ى بدارد شفاعت شافعان نزد خدا سود از این، هر كس دوست مي

 از خدا رضایت بطلبد . 

 

السالم روایت كرده كه فرمود: سند خود از امام صادق علیهه و در تفسیر فرات ب

ات بن رسول اله ! حدیثى از جده السالم عرض كرد: فدایت شوم، یاجابر به امام باقر علیه

 !فاطمه علیها سالم برایم حدیث كن

در روز  الب امام را در خصوص شفاعت فاطمه علیهاالسالمجابر همچنان مط... 

 گوید: امام ابو جعفر فرمود: اینجا كه ميه رسد بكند تا مىقیامت ذكر مى

كه اهل شك باشد و در  ماند مگر كسياز مردم كسى باقى نمى !خدا سوگنده پس ب  -

چون این چند طائفه در عقائد اسالم ایمان راسخ نداشته و یا كافر و یا منافق باشد، پس 

 فرماید:را چنین حكایت مى تعالى آن زنند، كه خدايگیرند، فریاد مىطبقات دوزخ قرار مى

ما  - فما لنا من شافعین و ال صدیق حمیم، فلو ان لنا كرة، فنكون من المؤمنین »

یم هیچ یك از این شافعان را نداشتیم تا برایمان شفاعت كنند و هیچ دوست دلسوزى نداشت

تا كمكى برایمان كنند، خدایا اگر براى ما برگشتى باشد، حتما از مؤمنین خواهیم 

 شعرا(/102تا100!«)بود

 فرمود: السالمآنگاه امام باقر علیه
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فرض هم كه برگردند، دوباره ه شان برسند و بخواستهه ولى هیهات هیهات كه ب  -

 ! گویندكه دروغ مى د و بدرستيآورنبه همان منهیات كه از آن نهى شده بودند رو مى

 

تمسك كردند،  ...!« فما لنا من شافعین »:یهه آب السالمكه امام علیه : این مؤلف

اند، با اینكه منكرین آیه را دال بر وقوع شفاعت دانسته السالمكه امام علیه داللت دارد بر این

اگر بخاطر داشته باشید آن شفاعت، آیه را از جمله ادله بر نفى شفاعت گرفته بودند و 

خاطر نشان كردیم،  مدثر(/48!«)فما تنفعهم شفاعة الشافعین »كه ما در ذیل جمله: اينكته

كند، چون را بر وقوع شفاعت روشن مى !«فما لنا من شافعین »اى وجه داللت آیه:تا اندازه

ا من شفیع و ال فما لن »: تعالى صرف انكار شفاعت بود، جا داشت بفرماید اگر مراد خداي

پس اینكه در سیاق نفى صیغه  !«ما نه شفیعى داشتیم و نه دوستى دلسوز -صدیق حمیم 

اند شود شافعانى بوده معلوم مي !«از شافعان هیچ شفیعى نداشتیم» جمع را آورد و فرمود:

ن اند، یعنى شفاعت شافعااند و جماعتى نداشتهاند كه از شافعان شفیع داشتهو جماعتى بوده

 است.  اى نداشتهدر باره آنان فائده

 فما لنا من شافعین »كه بعد از جمله: ...!«فلو ان لنا كرة  »كه جمله: عالوه بر این

اند و معلوم است كه آرزوى در قرار گرفته، آرزوئى است كه در مقام حسرت كرده ...!«

و حسرت  بایستى داشته باشند، ولى ندارندمقام حسرت، آرزوى چیزى است كه مى

  !داشتیم كاش ما هم آنرا مي خورند كه ايمى

كاش  این است كه اي ...!«اگر براى ما بازگشتى بود »كه گفتند: پس معناى این

رسیدیم، پس آیه شریفه از شفاعت مىه شدیم، تا مانند آنان ب گشتیم و از مؤمنین ميبرمى

 و انكار آن . كند، نه بر نفى ست كه بر وقوع شفاعت داللت مىا ايادله

 

، از السالماز پدرش، از پدران بزرگوارش علیهم توحید، از امام كاظمکتاب در 

 وسلّم روایت آورده، كه فرمود: وآلهعلیههللارسول خدا صلى

رسد و اما مرتكبین گناهان كبیره مىه در میان امت من تنها شفاعت من ب -

 .شفاعت شوندنیكوكاران هیچ گرفتارى ندارند، كه محتاج 

چطور شفاعت مخصوص مرتكبین ! شخصى عرضه داشت: یا بن رسول هللا 

 انبیا(/28!«)و ال یشفعون اال لمن ارتضى »:فرمایدتعالى مى كه خداي ها است با اینكبیره

 نیستند؟ (مورد پسند خدا ) و معلوم است كه مرتكب گناهان كبیره مرتضى

 كند مگر آنكه گناه ناراحتش مينى گناه نمىالسالم فرمود: هیچ مؤمامام كاظم علیه

فرموده بود:  وسلّموآله علیههللاخدا صلى شود و رسول سازد و در نتیجه از گناه خود نادم مي

 !كه نادم شوى كافى است كه براى توبه همین

كه از حسنه خود خوشحال و از گناهكارى خود متاذى و  و نیز فرمود: كسي

شود،  كه از گناهى كه مرتكب شده پشیمان نمي است، پس كسيناراحت باشد او مؤمن 

تعالى در  شود و از ستمكاران است، كه خداي مند نميمؤمن نیست و از شفاعت بهره
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ستمكاران نه دلسوزى دارند و  -ما للظالمین من حمیم و ال شفیع یطاع  »شان فرموده:باره

  غافر(/18!«)نه شفیعى كه شفاعتش خریدار داشته باشد

كه بر  چگونه كسي !مجلس بود عرضه داشت: یا بن رسول هللا شخصى كه در آن

 شود مؤمن نیست؟ فرمود: گناهى كه مرتكب شده پشیمان نمي

كه در برابر  جهتش این است كه هیچ انسانى نیست كه یقین داشته باشد بر این -

اب پشیمان كه اگر گناهى مرتكب شود، از ترس آن عق شود، مگر آن گناهان عقاب مي

شود و اما وقتى پشیمان   كه پشیمان شد، تائب است و مستحق شفاعت مي و همین گرددمى

ه شود، چون مؤمن نیست و ب ورزد و مصر بر گناه آمرزیده نميگناه اصرار مى نشود بر آن

  !شد عقوبت گناه خود ایمان ندارد، چه اگر ایمان داشت، قطعا پشیمان مي

اى با استغفار هم فرموده بود: كه هیچ گناه كبیره وسلّموآلهعلیههللاصلىخدا  و رسول

كه خداى عز و  اى با اصرار صغیره نیست و اما اینو توبه كبیره نیست و هیچ گناه صغیره

منظور این است كه شفیعان در روز قیامت  !«لمن ارتضى و ال یشفعون اال »جل فرموده:

جزاء بر ه كه خدا دین او را پسندیده باشد و دین همان اقرار ب كنند مگر كسى راشفاعت نمى

طبق حسنات و سیئات است، پس كسى كه دینى پسندیده داشته باشد، قطعا از گناهان خود 

 !عقاب قیامت آشنائى و ایمان دارده شود، چون چنین كسى ب پشیمان مي

 

در این جمله  ...!«و از ستمكاران است »فرمود: السالمكه امام علیه : اینمؤلف

ن تعریضى كه قرآن از ستمكار ه آكند بكوتاه، ظالم روز قیامت را معرفى نموده، اشاره مى

فاذن مؤذن بینهم: ان لعنة هللا على الظالمین، الذین یصدون عن سبیل هللا  »كرده و فرموده:

كه لعنت پس جار زنى در میان آنان جار كشید:  -و یبغونها عوجا و هم باالخرة كافرون 

دارند  كنند و دوست ميكه مردم را از راه خدا جلوگیرى مى خدا بر ستمكاران، یعنى كساني

و این همان كسى است  اعراف(/45و44!«)خرت هم كافرنده آآنرا كج و معوج سازند و ب

 روز مجازات ندارد، در نتیجه اگر اوامرى از خدا از او فوت شد، ناراحت نميه كه اعتقاد ب

گردد و حتى اگر تمامى اگر محرماتى را مرتكب گشت، دچار دل واپسى نمى شود و یا

معارف الهي و تعالیم دیني را انكار كرد و یا امر آن معارف را خوار شمرد و اعتنائى به 

ه كند و اگر سخنى از آن بجزاء و پاداش در روز جزا و پاداش نكرد، هیچ دلواپسى پیدا نمى

 ء و تكذیب است. آورد از در استهزامیان مى

معنایش این است كه او  !«پس این تائب و مستحق شفاعت است »كه فرمود: و این

سوى خدا بازگشته و داراى دینى مرضى و پسندیده گشته، از مصادیق شفاعت قرار ه ب

  !گرفته است و گر نه اگر منظور توبه اصطالحى بود، توبه خودش یكى از شفعا است

هیچ گناهى  »وسلّم را نقل كرد كه فرمود:وآلهعلیههللاصلى خدا كه كالم رسول و این

و  »جمله بعدى بود، كه فرمود:ه منظورش از این نقل تمسك ب ...!« با استغفار كبیره نیست

كه از گناه صغیره، گرفته خاطر و  چون كسي !«اى با اصرار صغیره نیستهیچ صغیره

گیرد و عنوان تكذیب به معاد و خود مىه بشود، گناه در باره او وضع دیگرى  پشیمان نمي
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كند و معلوم است كه چنین گناهى آمرزیده نیست، زیرا گناه وقتى یات خدا را پیدا مىه آظلم ب

شود كه یا صاحبش توبه كند كه مصر بر گناه گفتیم پشیمان نیست و توبه  آمرزیده مي

خواهد و دین  ت دین مرضى ميشود، كه باز گفتیم شفاع شفاعت آمرزیده ميه كند و یا بنمى

 !چنین شخصى مرضى نیست

نظیر این معنا در روایت علل آمده كه از ابى اسحاق القمى، نقل كرده كه گفت: من 

 عرضه داشتم: ابى جعفر امام محمد بن على باقر علیهماالسالمه ب

شود و  یا بن رسول هللا! از مؤمن مستبصر برایم بگو، كه وقتى داراى معرفت مي

 !كند؟ فرمود: بخدا سوگند نهیابد، آیا باز هم زنا مىكمال مى

 !كند؟ فرمود: بخدا سوگند، نهآیا لواط مى  :پرسیدم

 !كند؟ فرمود: نهپرسیدم: آیا دزدى مى

 !خورد؟ فرمود: نه پرسیدم: آیا شراب مي

كند؟ و هیچ عمل زشتى از این یك از این گناهان كبیره را مى پرسیدم: آیا هیچ

 !شود؟ فرمود: نه اعمال مرتكب مي

كه مؤمن است  در حالي !كند؟ فرمود: نه فرمائید: اصال گناه نميپرسیدم: پس مى

 !ممكن است گناه كند، چیزى كه هست مؤمنى است مسلمان و گناهكار

كند و بر آن  پرسیدم: معناى مسلمان چیست؟ فرمود: مسلمان بطور دائم گناه نمي

 .آخر حدیث تا ...!ورزداصرار نمى

 

از  السالمسندهائى از حضرت رضا، از پدران بزرگوارش علیهمه و در خصال، ب

 وسلّم، روایت كرده كه فرمود:وآلهعلیههللارسولخدا صلى

ه كند و او را بچون روز قیامت شود، خداى عز و جل براى بنده مؤمنش تجلى مى -

كند آمرزد و این بدان جهت مىاو را مىسازد و آنگاه  گناهانى كه كرده یكى یكى واقف مي

كه تا هیچ ملك مقرب و هیچ پیغمبرى مرسل، از فضاحت و رسوائى بنده او خبردار نشود، 

دهد تا حسنه  گناهان او فرمان ميه كند تا كسى از وضع او آگاه نگردد، آنگاه بپوشى مىپرده

 !شوند

خدا  ذر، از رسولو از صحیح مسلم نقل شده: كه با سندى بریده، از ابى 

آورند و فرمان وسلّم روایت آورده كه فرمود: روز قیامت مردى را مىوآلهعلیههللاصلى

 او ميه او عرضه كنید و سپس از او دور شوید، به اش را برسد: كه گناهان صغیرهمى

مه كند ولى هكند و هیچ یك را انكار نمىاى او هم اعتراف مىگویند: تو چنین و چنان كرده

وقت از  رخش بكشند، آنه دل واپسیش از این است كه بعد از گناهان صغیره كبائرش را ب

رسد: بجاى هر گناه یك حسنه برایش بنویسید، شرم و خجالت چه كند؟ ولى ناگهان فرمان مى

 بینم؟پرسد: آخر من گناهان دیگرى داشتم و در اینجا نمىمرد مى

اینجا رسید، آنچنان خندید كه ه وسلّم وقتى بوآلهعلیههللاخدا صلى ابى ذر گفت: رسول

 !دندانهاى كنارش نمودار شد
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روایت آمده كه فرمود: چون روز قیامت شود،  السالمو در امالى از امام صادق علیه

 !طمع رحمت او بیفتده خداى تبارك و تعالى رحمت خود بگستراند، آنچنان كه شیطان هم ب

  

 : این سه روایت اخیر، از مطلقات اخبارند، كه قید و شرطى در آنها نشده و مؤلف

  .منافات با روایات دیگرى ندارد كه قید و شرط در آنها شده است

 

در روز قیامت، هم  وسلّموآلهعلیههللاخدا صلى اخبار دال بر وقوع شفاعت، از رسول

حد تواتر رسیده است، كه صرفنظر ه ب از طرق ائمه اهل بیت و هم از طرق عامه، بسیار و

یك معنا داللت دارند و آن این است كه در روز قیامت افرادى  از مفاد یك یك آنها، همگى بر

یابند و یا كه از دخول در آتش نجات مى شوند، حال یا این كار از اهل ایمان شفاعت ميگنه

شود،  ار بطور یقین حاصل ميشوند و آنچه از این اخب كه بعد از داخل شدن بیرون مي این

مانند و بطوریكه بخاطر كاران از اهل ایمان در آتش خالد و جاودانه نمىاین است كه گنه

 ! شد دارید از قرآن كریم هم بیش از این استفاده نمي

  265ص :    1المیزان ج : 

 

 

 یک بحث فلسفی:

 موضوع  شفاعت از نظر فلسفه

 

چیزى نیست كه دست براهین عقلى بدان برسد و جزئیات و تفاصیل مسئله معاد، 

ه بتواند آنچه از جزئیات معاد كه در كتاب و سنت وارد شده، اثبات نماید و علتش هم بنا ب

گفته بوعلى سینا این است كه: آن مقدماتى كه باید براهین عقلى بچیند و بعد از چیدن آنها یك 

ى نیست و لكن با در نظر گرفتن این یك آن جزئیات را نتیجه بگیرد، در دسترس عقل آدم

گیرد و جانش از تن، تجردى عقلى و مثالى به خود مى معنا، كه آدمى بعد از جدا شدن

این انسان مجرد و مثالى دارد، لذا كماالتى هم كه این انسان در ه براهین عقلى دسترسى ب

  !قلى هستگیرد، در دسترس براهین عخود مىه آینده در دو طریق سعادت و شقاوت ب

آرى انسان از همان ابتداى امر، هر فعلى كه انجام دهد، از آن فعل هیئتى و حالى از 

سعادت، آن وضع و آن ه دانید مراد ب آید، كه البته ميسعادت و شقاوت در نفسش پدید مى

شقاوت هر ه ست كه براى انسان از آن جهت كه انسان است خیر است و مراد با چیزي

  .براى او، از این جهت كه انسان است مضر استچیزى است كه 

تكرار بشود، رفته رفته آن حالتى كه گفتیم: از هر فعلى در  گاه اگر همین فعل آن

 ،(یا بگو طبیعت ثانوى )صورت یك ملكهه بندد و بآید، شدت یافته و نقش مىنفس پدید مى

یا شقیه در نفس ایجاد  آید و سپس این ملكه در اثر رسوخ بیشتر، صورتى سعیده ودر مى

شود، حال اگر آن ملكه سعیده باشد، آثارش  ها و صورتهاى نفسانى ميكند و مبدء هیئتمى
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 ايمنزله مادهه شود كه در حقیقت ب وجودى و مطابق و مالیم با صورت جدید و با نفسى مي

شود،  ست و اگر شقیه باشد، آثارش امورى عدمى ميا ست كه قابل و مستعد و پذیراى آنا

  .كندكه با تحلیل عقلى به فقدان و شر برگشت مى

برد، چون گفتیم: كند لذت مىكه از او بروز مى كه سعید است، از آثاري پس نفسي

بیند كه هر لحظه نفس او نفس یك انسان است و آثار هم آثار انسانیت او است و او مى

  .گیردخود مىه جدید ب انسانیتش فعلیتى

قى، آثارش همه عدمى است، كه با تحلیل عقلى سر از فقدان و و بر عكس نفس ش

 ن آثار انسانى كه از خود بروز ميه آطور كه گفتیم: نفس سعید ب آورد، پس همانشر در مى

برد، نفس شقى هم هر چند كه آثارش دهد، بدان جهت كه نفس انسانى است بالفعل لذت مى

ن بدان جهت كه انسان است از آن آثار متالم و لك مالیم خودش است، چون آثار آثار او است

  .شود مي

این مطلب مربوط به نفوس كامله است، در دو طرف سعادت و شقاوت، یعنى 

كه هم ذاتش شقى  كه هم ذاتش صالح و سعید است و هم عملش صالح است و انساني انساني

سعادت و شقاوتش نفوس ناقص، كه در ه است و هم عملش فاسد و طالح است و اما بالنسبة ب

ولى  گونه نفوس دو جورند، یكى نفسى است كه ذاتا سعید است ناقص است، باید گفت: این

  .فعال شقى است و دوم آن نفسى كه ذاتا شقى است ولى از نظر فعل سعید است

 اما قسم اول، نفسى است كه ذاتش داراى صورتى سعید است، یعنى عقائد حقه را كه

 هائيهائى شقى و پست و در اثر گناهان و زشتىكه هست هیئت یزياز ثابتات است دارد، چ

این بدن متعلق شده و در دار اختیار ه كه در شكم مادر ب تدریج از روزيه كه مرتكب شده ب

قرار گرفته در او پیدا شده و چون این صورتها با ذات او سازگارى ندارد، ماندنش در نفس 

این معنا را ثابت كرده: كه قسر و غیر طبیعى  قسرى و غیر طبیعى است و برهان عقلى

تا ببینى، رسوخ و  )آورد، پس چنین نفسى، یا در دنیا، یا در برزخ و یا در قیامتدوام نمى

  .یابدطهارت ذاتى خود را باز مى !(ریشه دواندن صور شقیه تا چه اندازه باشد

هاى خوبى در و همچنین نفسى شقى، كه ذاتا شقى است، ولى بطور عاریتى هیئت

ها و این صورتها با ذات نفس خود گرفته، از آنجا كه این هیئته اثر اعمال صالحه ب

سازگارى ندارد و براى او غیر طبیعى است و گفتیم غیر طبیعى دوام ندارد، دیر یا زود، در 

 دهد.  هاى صالحه را از دست مي همین دنیا و یا در برزخ و یا در قیامت، این صورت

كه در زندگى دنیا هیچ فعلیتى نه از سعادت و نه از شقاوت  ماند آن نفسي باقى مي

 : »گونه نفوس مصداق خود نگرفته و همچنان ناقص و ضعیف از دار دنیا رفته، اینه ب

 توبه( تا خدا با آنها چه معامله كند. /106اند،) !«مرجون المر هللا

ثواب و عقاب در برابر ه ست كه براهین عقلى در باب مجازات با این آن چیزي

داند، چون باالخره روابط وضعى و  اعمال، بر آن قائم است و آنرا اثر و نتیجه اعمال مي

  !روابطى وجودى و حقیقى منتهى شوده اعتبارى، باید ب

كه برهان عقلى  كه در دسترس برهانهاى عقلى است، این است باز مطلب دیگري
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بعضى را ناقص، بعضى را كامل، بعضى را داند،  وجودى را مختلف مي مراتب كمال

گویند،  شدید، بعضى را ضعیف، كه در اصطالح علمى این شدت و ضعف را تشكیك مي

رود، نفوس بشرى هم در مانند نور كه قابل تشكیك است، یعنى از یك شمع گرفته، بباال مى

بعضى از ست و دورى از او مختلف است، ا خدا، كه مبدء هر كمال و منتهاى آنه قرب ب

روند و بعضى اند، بسیار پیش مىنفوس در سیر تكاملى خود بسوى آن مبدئى كه از آنجا آمده

دیگر كمتر و كمتر، این وضع علل فاعلى است، كه بعضى فوق بعضى دیگرند و هر علت 

مادون خویش است، كه در اصطالح ه فاعلى واسطه گرفتن فیض از مافوق خود و دادنش ب

كنند، پس بعضى از نفوس كه همان نفوس كامله از قبیل تعبیر مى (به ما ) فلسفى از آن

همه فعلیاتى ه كه همه درجات كمال را پیموده و ب و مخصوصا آن السالمنفوس انبیاء علیهم

هاى مادون، تا آنان نیز شود بین مبدء فیض و علت كه ممكن بوده رسیده، واسطه مي

شان در نفوس ضعیفشان پیدا شده، زایل سازند و هاى شقیه و زشتى كه بر خالف ذاتهیئت

 كاران است. این همان شفاعت است البته شفاعتى كه مخصوص گنه

  277ص :    1المیزان ج : 

 

 

 بحث شفاعت از نظر اجتماعی

 

هیچ وجه قادر بر ه كه مجتمع بشرى ب ستا دهد، این آنچه اصول اجتماعى دست مي

مگر با قوانینى كه از نظر خود اجتماع معتبر شمرده حفظ حیات و ادامه وجود خود نیست، 

شود، تا آن قوانین، ناظر بر احوال اجتماع باشد و در اعمال یك یك افراد حكومت كند و البته 

باید قانونى باشد كه از فطرت اجتماع و غریزه افراد جامعه، سر چشمه گرفته باشد، و بر 

ا تمامى طبقات هر یك بر حسب آنچه با طبق شرائط موجود در اجتماع وضع شده باشد، ت

طى كند و در نتیجه جامعه  تموقعیت اجتماعیش سازگار است، راه خود را بسوى كمال حیا

كمال قدم بر دارد و در این راه طبقات مختلف، با تبادل اعمال و آثار ه سرعت رو به ب

و پیشرفت شوند  گوناگون خود و با برقرار كردن عدالت اجتماعى، كمك كار یكدگر در سیر

 . 

از سوى دیگر، این معنا مسلم است، كه وقتى این تعاون و عدالت اجتماعى برقرار 

شود، كه قوانین آن بر طبق دو نوع مصالح و منافع مادى و معنوى هر دو وضع شود و  مي

زیرا سعادت مادى و معنوى بشر، مانند دو  )در وضع قوانین، رعایت منافع معنوى هم بشود

هر دو محتاج است، اگر كماالت معنوى از قبیل فضائل ه است، كه در پروازش ب بال مرغ

خواهد  ماند كه مي مي را افراد صالح نگردد، مرغى اخالقى در بشر نباشد و در نتیجه عمل

دانیم كه این فضائل اخالقى است كه راستى و درستى و  چون همه مي !(با یك بال پرواز كند

 .كندو صدها عمل صالح دیگر درست مى عهد و خیر خواهىه وفاى ب

شود، احكامى  كه براى نظام اجتماع وضع مي كه قوانین و احكامي و از آنجائي  
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چون طبع سركش و آزادى  )بخشداست اعتبارى و غیر حقیقى و به تنهائى اثر خود را نمى

لذا براى اینكه تاثیر این قوانین تكمیل  !(خواهد از قید قانون بگریزد طلب بشر، همواره مي

شود، تا از حریم آن قوانین حمایت و محافظت كند و  احكام جزائى نیازمند ميه شود، ب

انگارى و بى اى دیگر در آن سهلدسته بوالهوس از آن تعدى نموده، دسته نگذارد یك

 اعتنائى كنند. 

 یبر اجرا ،(ى كه باشدحال، هر حكومت )بینیم هر قدر حكومتهمین جهت مىه ب

شود و افراد كمتر از  مقررات جزائى قویتر باشد، اجتماع در سیر خود كمتر متوقف مي

  .مانند مسیر خود منحرف و گمراه گشته و كمتر از مقصد باز مي

تر باشد، هرج و مرج در داخل اجتماع بیشتر و بر خالف، هر چه حكومت ضعیف

همین جهت یكى از ه شود، پس ب تر ميمنحرفشده و جامعه از مسیر خود منحرف و 

كه  كه الزم است در اجتماع تثبیت شود، تلقین و تذكر احكام جزائى است، تا این تعلیماتي

شوند و نیز ایجاد ایمان ها گرفتار مىچه مجازاته همه بدانند: در صورت تخلف از قانون ب

ها و شكنىكاریها و قانونندانمقوانین در افراد است و نیز یكى دیگر این است كه با ه ب

گیریها، امید تخلص از حكم جزاء را در دلها راه ندهند و شدیدا از این امید جلوگیرى رشوه

 كنند . 

را غیر قابل قبول  همین جهت بود كه دنیا علیه كیش مسیحیت قیام كرد و آنه باز ب

خود را بر باالى دار گویند: حضرت مسیح  مردم ميه كه در این كیش ب دانست، براى این

مردم تلقین كردند، كه اگر بیائید و با ه و این را ب فدا و عوض گناهان مردم قرار داد

نمایندگان او صحبت كنید و از او خواهش كنید، تا شما را از عذاب روز قیامت برهاند، آن 

را  نماینده این وساطت را برایتان خواهد كرد و معلوم است كه چنین دینى اساس بشریت

 !سازد كند و تمدن بشر را با سیر قهقرى به توحش مبدل ميمنهدم مى

گویند: آمار نشان داده كه دروغگویان و ستمكاران در میان متدینین  كه مي همچنان

كه، این عده همواره دم از حقانیت دین  خاطر اینه بیشتر از دیگرانند و این نیست مگر ب

كنند و لذا دیگر هیچ باكى از هیچ در روز قیامت مىزنند و گفتگو از شفاعت مسیح خود مى

ه عملى ندارند، بخالف دیگران، كه از خارج چیزى و تعلیماتى در افكارشان وارد نگشته، ب

 اند و احكام فطرت خود را با تعلیماتيهمان سادگى فطرت و غریزه خدادادى خود باقى مانده

اینكه ه كنند بكنند و بطور قطع حكم مىكه احكام فطرى دیگر آنرا باطل كرده، باطل نمى

 تخلف از هر قانونى كه مقتضاى انسانیت و مدینه فاضله بشریت است، قبیح و ناپسند است . 

كه با  و اى بسا كه جمعى از اهل بحث، مسئله شفاعت اسالم را هم، از ترس این

اند، كه هیچ كردههاى زشت تطبیق نشود، تاویل نموده و برایش معنائى شكنى همین قانون

كه مسئله شفاعت، هم صریح قرآن است و هم روایات  شفاعت ندارد و حال آنه ربطى ب

 وارده در باره آن متواتر است . 

اند كه گفتیم هیچ ن معنائى كه آقایان كردهه آنه اسالم شفاعت ب !جان خودمه و ب

شكنى یعنى یك مسئله نشفاعت ندارد اثبات كرده و نه آن شفاعتى را كه با قانوه ربطى ب
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  !شود، قبول دارد مسخره و زشت منطبق مي

خواهد در معارف دینى اسالمى بحث كند و آنچه اسالم ی بدانشمند اگراینجاست كه 

تشریع كرده، با هیكل اجتماع صالح و مدینه فاضله تطبیق نماید، باید تمامى اصول و قوانین 

نیز بداند كه چگونه باید آنها را با اجتماع منطبقه بر اجتماع را بر رویهم حساب كند و 

 :كه دست آورده تطبیق كرد و در خصوص مسئله شفاعت ب

 چه معنا است؟ه اوال شفاعت در اسالم ب

 گیرد؟اند، در چه مكان و زمانى صورت مىاش را دادهثانیا این شفاعتى كه وعده

 ثالثا چه موقعیتى در میان سایر معارف اسالمى دارد؟ 

فهمد كه اوال آن شفاعتى كه قرآن اثباتش این طریقه را رعایت كند، مى كه اگر

كرده، این است كه مؤمنین یعنى دارندگان دینى مرضى، در روز قیامت جاویدان در آتش 

شرطى كه پروردگار خود را با داشتن ایمان ه مانند، البته همانطور كه گفتیم، ب دوزخ نمي

اى كه قرآن داده مشروط است، نه مطلق پس این وعده مرضى و دین حق دیدار نموده باشد،

 شود و نمي كس نیست كه یقین داشته باشد كه گناهانش با شفاعت آمرزیده مي پس هیچ) 

 ! (تواند چنین یقینى پیدا كند

تواند این دو  هر كسى نمي :این معنا است كهه عالوه بر این، قرآن كریم ناطق ب

قى نگهداشتن ایمان بسیار سخت است و بقاى آن از جهت شرط را در خود حفظ كند، چون با

گناهان و مخصوصا گناهان كبیره و باز مخصوصا تكرار و ادامه گناهان، در خطرى عظیم 

ه را تهدید ب است، آرى ایمان آدمى دائما در لبه پرتگاه قرار دارد، چون منافیات آن دائما آن

 !كندنابودى مى

لمان دائما ترس این را دارد، كه مبادا و چون چنین است، پس یك فرد مس

ترین سرمایه نجات خود را از دست بدهد و این امید هم دارد كه بتواند با توبه و گرانمایه

جبران مافات آنرا حفظ كند، پس چنین كسى دائما در میان خوف و رجاء قرار دارد و خداى 

ندگیش هم در حالت اعتدال، امید و در نتیجه در زه پرستد و هم بخود را، هم از ترس مى

ها و  كوتاهي منشاء شفاعت، كهه میان نومیدى، كه منشا خمودیها است و میان اطمینان ب

كند، نه بكلى نومید است و نه بكلى مطمئن، نه گرفتار آثار سوء ها است، زندگى مى كسالت

  !نه گرفتار آثار سوء این اطمینان آن نومیدى است و

اسالم قوانینى اجتماعى قرار داده، كه هم جنبه مادیات بشر را فهمد، كه و ثانیا مى

كه این قوانین، تمامى حركات و سكنات فرد  كند و هم جنبه معنویات او را، بطوريمى تامین

و اجتماع را فرا گرفته و براى هر یك از مواد آن قوانین، كیفر و پاداشى مناسب با آن مقرر 

حقوق دینى و الهى ه ق خلق است، دیاتى و اگر مربوط بحقوه كرده، اگر آن گناه مربوط ب

است، حدودى و تعزیرهائى معلوم كرده، تا آنجا كه یك فرد را بكلى از مزایاى اجتماعى 

 !محروم نموده، سزاوار مالمت و مذمت و تقبیح دانسته است

باز براى حفظ این احكام، حكومتى تاسیس كرده، و اولى االمرى معین نموده و از 

هر چند  )هم گذشته، تمامى افراد را بر یكدگر مسلط نموده و حق حاكمیت داده، تا یك فرد آن
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هر چند كه از طبقات باالى اجتماع  )بتواند فرد دیگرى را  ،(از طبقه پائین اجتماع باشد

  !معروف و نهى از منكر كنده امر ب ،(باشد

ته است، چون دعوت سپس این تسلط را با دمیدن روح دعوت دینى، زنده نگه داش

عقاب و ثواب در آخرت ه دینى كه وظیفه علماى امت است، متضمن انذار و تبشیرهائى ب

 این ترتیب اساس تربیت جامعه را بر پایه تلقین معارف مبدء و معاد بنا نهادهه است، و ب

 . است

را  این است آنچه كه هدف همت اسالم از تعلیمات دینى است، خاتم پیامبران آن

را در  و هم در عهد خود آنجناب و هم بعد از آنجناب تجربه شد و خود آن حضرت آن آورد

مدت نبوتش پیاده كرد و حتى یك نقطه ضعف در آن دیده نشد، بعد از آن جناب هم تا مدتى 

كه هست بعد از آن مدت بازیچه دست زمامداران غاصب بنى  ن احكام عمل شد، چیزيه آب

گرى با احكام دین و ابطال حدود گرفت و با استبداد خود و بازىامیه و پیروان ایشان قرار 

جائى رسید كه همه ه الهى و سیاسات دینى، دین مبین اسالم را از رونق انداختند، تا كار ب

گزین تمدن دانیم، تمامى آزادیها كه اسالم آورده بود از بین رفت و یك تمدن غربى جاى مي

قدر آن ه در بین مسلمانان چیزى باقى نماند مگر بواقعى اسالمى شد و از دین اسالم 

 !ماند رطوبتى كه پس از خالى كردن كاسه آب در آن مي

و همین ضعف واضح كه در سیاست دین پیدا شد و این ارتجاع و عقب گردى كه 

انحطاط اخالقى و ه مسلمانان كردند، باعث شد از نظر فضائل و فواضل تنزل نموده، ب

عملى گرفتار شوند و یكسره در منجالب لهو و لعب و شهوات و كارهاى زشت فرو روند و 

دینان هم هاى اسالم شكسته شد و گناهانى در بینشان پدید آمد، كه حتى بىدر نتیجه تمام قرق

 از آن شرم دارند . 

ادت انسان در غیر از سعه این بود علت انحطاط، نه بعضى از معارف دینى، كه ب

احكام و معارف این ه عمل به زندگى دنیا و آخرتش اثرى ندارد، خداوند همه مسلمانان را ب

  !دین حنیف یارى دهد

گویند: آمار نشان داده كه دروغگویان و ستمكاران  مي) آن آمارى هم كه نام بردند

ین عده همواره دم كه، ا خاطر اینه در میان متدینین بیشتر از دیگرانند و این نیست مگر ب

كنند و لذا دیگر زنند و گفتگو از شفاعت مسیح در روز قیامت مىاز حقانیت دین خود مى

اند، بفرضى كه درست باشد، از جمعیت متدینى گرفته ...!(هیچ باكى از هیچ عملى ندارند

مو در ه اند و در تحت سیطره حكومتى كه معارف و احكام دین را موبكه سرپرست نداشته

اند، پس در حقیقت آمارى كه گرفته شده، از یك جمعیت بى دین كند نبوده نان اجراءآ

اند، بى دینى كه نام دین بر سر دارند، بخالف آن جمعیت بى دینى كه تعلیم و تربیت گرفته

اند، كه قوانین اند، یعنى سرپرستى داشتهاجتماعى غیر دینى را با ضامن اجراء داشته

را حفظ نموده، پس این  در آنان اجراء كرده، و صالح اجتماعى آنان موه اجتماعى را موب

 !آمارگیرى هیچ داللتى بر مقصود آنان ندارد

  279ص :    1المیزان ج : 
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 ماهیت شفاعت و انواع آن

 

 !« َمن ذَا الَِّذى یَشفَُع ِعنَدهُ إاِل بِِإْذنِهِ » 

 بقره(/255«            ) اش شفاعت كند كیست ؟آنكه به نزد او بدون اجازه» 

سلطنت مطلقه در عالم وجود از آن خداى سبحان است و هیچ تصرفى از كسى و در 

شود ، مگر آنكه آن تصرف هم مال خدا و از خدا است ، در نتیجه ، این چیزى دیده نمى

 افتد كه اگر مطلب از این قرار باشد پس دیگر ، این اسباب و عللى كه ماشبهه به ذهن مى

اند ؟ و چطور ممكن است در عین حال آنها را هم مؤثر بدانیم ؟ و كارهبینیم چهر عالم مىد

  . در آنها تصور اثر كنیم ؟ با اینكه هیچ تاثیرى نیست جز براى خداى سبحان

از این توهم چنین جواب داده شده كه تصرف این علل و اسباب در این موجودات و 

ف خدا ، نه اینكه تصرف خود آنها باشد ، به عبارتى معلولها خود وساطتى است در تصر

كنند و دیگر علل و اسباب در مورد مسببات شفاء دهندگانى هستند كه به اذن خدا شفاعت مى

اى در رساندن خیر و یا دفع شر و این خود نوعى كه عبارت است از واسطه )شفاعت

با سلطنت الهى و تصرف وقتى  ،(تصرف است از شفیع در امر كسى كه مورد شفاعت است

الهى منافات دارد كه منتهى به اذن خدا نگردد ، و بر مشیت خداى تعالى اعتماد نداشته باشد 

، بلكه خودش مستقل و بریده از خدا باشد ، و حال آنكه چنین نیست براى اینكه هیچ سببى از 

وه تصرفاتش به اسباب و هیچ علتى از علل نیست ، مگر آنكه تاثیر آن به وسیله خدا و نح

اذن خدا است ، پس در حقیقت تاثیر و تصرف خود خدا است ، پس باز هم درست است 

عز  )بگوئیم در عالم به جز سلطنت خدا و قیومیت مطلق او هیچ سلطنتى و قیومیتى نیست

 !( سلطانه 

و بنابر بیانى كه ما كردیم شفاعت عبارت شد از واسطه شدن در عالم اسباب و 

اینكه این توسط به تكوین باشد ، مثل همین وساطتى كه اسباب دارند ، و یا وسائط ، چه 

توسط به زبان باشد و شفیع بخواهد با زبان خود از خدا بخواهد كه فالن گناهكار را مجازات 

نكند ، كتاب و سنت هم از وجود چنین شفاعتى در قیامت خبر داده ، كه بحث آن در تفسیر 

 در المیزان  آمده است.  بقره(/48!« )زى نفس عن نفس شیئا و اتقوا یوما ال تج »آیه

گوى همان توهم است ، براى اینكه این پاسخ !«من ذا الذى یشفع عنده» پس جمله : 

جمله ، بعد از مساله قیومیت خدا و مالكیت مطلقه او آمده ، كه اطالق آن ملكیت ، هم شامل 

ت قیومیت و مالكیت بر حسب ظاهر ، با توان گفشود ، و هم تشریع ، حتى مىتكوین مى

تكوین ارتباط دارند ، و هیچ دلیلى ندارد كه ما آن دو را مقید به قیومیت و سلطنت تشریعى 

كنیم ، تا در نتیجه ، مساله شفاعت هم مخصوص به شفاعت تشریعى و زبانى در روز 

 قیامت بشود . 

بشود نظیر سیاق آیات در نتیجه ، سیاق آیه در اینكه شامل شفاعت تكوینى هم 

 :زیراست كه آنها نیز شامل هر دو قسم شفاعت هستند
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العرش  ان ربكم هللا الذى خلق السموات و االرض فى ستة ایام ثم استوى على  »

  یونس(/3!«)یدبر االمر ما من شفیع اال من بعد اذنه

على هللا الذى خلق السموات و االرض و ما بینهما فى ستة ایام، ثم استوى » 

 سجده(/4!«)العرش ما لكم من دونه من ولى و ال شفیع

در بحث از شفاعت هم توجه فرمودید كه حد آن همانطور كه با شفاعت زبانى 

انطباق دارد همچنین با سببیت تكوینى نیز منطبق است ، پس هر سببى از اسباب نیز شفیعى 

من صفات فضل و جود و كنند ، و دست به دااست كه نزد خدا براى مسبب خود شفاعت مى

شوند ، تا نعمت وجود را گرفته به مسبب خود برسانند پس نظام سببیت بعینه رحمت او مى

منطبق با نظام شفاعت است ، همچنانكه با نظام دعا و درخواست هم منطبق است ، براى 

داند ، همانطور كه اینكه در آیات زیر تمامى موجودات را صاحب درخواست و دعا مى

شود درخواست هم منحصر به درخواست زبانى نیست ، داند ، پس معلوم مىنها را مىانسا

یساله من فى السموات و االرض  »: درخواست تكوینى هم درخواست است ، اینك آن آیات

 ابراهیم(/34!«)و اتیكم من كل ما سالتموه »رحمن( و /29!«)كل یوم هو فى شان

 !«ء من علمه اال بما شاء ... یحیطون بشىیعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم و ال» 

 بقره(/255) 

علم خدا به پشت و روى امر شفیعان ، كنایه است از نهایت درجه احاطه او به 

كنند كارى كه خدا نخواسته توانند در ضمن شفاعتى كه به اذن خدا مىایشان ، پس ایشان نمى

توانند از شفاعت و راضى نیست در ملك او صورت بگیرد ، انجام دهند ، دیگران هم نمى

در ملك خداى تعالى مداخله كنند و كارى صورت دهند كه خدا آن  آنان سوء استفاده نموده ،

 را مقدر نكرده است . 

 فرماید:كند كه مىآیات كریمه زیر هم به همین معنا اشاره مى

و ما نتنزل اال بامر ربك له ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذلك و ما كان ربك  »

 مریم(/64!« )نسیا

على غیبه احدا اال من ارتضى من رسول فانه یسلك من بین عالم الغیب فال یظهر  »

یدیه و من خلفه رصدا لیعلم ان قد ابلغوا رساالت ربهم و احاط بما لدیهم و احصى 

  جن( /28تا  26!«)ء عدداكل شى

كند تا از انبیاء عملى براى اینكه این آیات احاطه خدا به مالئكه و انبیاء را بیان مى

جز آنچه را كه او  نزند و مالئكه جز به امر او نازل نشوند و انبیاءكه او نخواسته سر 

آن رفتارى است  «ما بین ایدیهم» عبارت خواسته ابالغ نكنند ، و بنابر این بیان ، مراد از 

چیزهائى  «و ما خلفهم »عبارت كه از مالئكه و انبیاء مشهود و محسوس است ، و مراد از 

دهد ، پس است ، و حوادثى است كه پس از ایشان رخ مى است كه از انبیا غایب و بعید

  .برگشت معناى این دو جمله به همان غیب و شهادت است

كنایه  بقره(/255«)،جمله یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم »:و سخن كوتاه اینكه

است از احاطه خداى تعالى به آنچه كه با شفیعان حاضر و نزد ایشان موجود است و به آنچه 
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 »دهد و لذا دنبال جمله مورد بحث اضافه كرد:ز ایشان غایب است و بعد از ایشان رخ مىا

بقره(تا احاطه كامل و تام و تمام خداى /255) !«ء من علمه اال بما شاءو ال یحیطون بشى

اش را تبیین كند و بفهماند كه خداى تعالى محیط به ایشان و به علم تعالى و سلطنت الهیه

 اى به علم خدا ندارند مگر به آن مقدارى كه خود او خواسته باشدایشان احاطه ایشان است و

.  

ماند و آن این است كه شما قبال مساله شفاعت را عمومیت در اینجا سؤالى باقى مى

داده و شفاعت زبانى و سببیت تكوینى و تشریعى ، همه را شفاعت دانستید ، در حالى كه در 

به شفعاء برگردانیده ضمیر مخصوص به عقال است یعنى  آیه مورد بحث هر چه ضمیر

» و دیگر در  «ما خلفهم،» و یكى در  «ما بین ایدیهم، »ضمیر هم كه سه بار آمده ، یكى در

 و حال آنكه مطلق اسباب و علل تكوینى عقال نیستند ؟ .  «یحیطون،

تسبیح و جواب این سؤال این است كه چون معهود از كلمات شفاعت ، وساطت ، 

زند ، و تعبیر به این تحمید این است كه اینگونه كارها از عقال و صاحبان شعور سر مى

كلمات بیشتر در مورد صاحبان عقل شایع است ، لذا قرآن كریم اینگونه اعمال را هر چند 

كند ، و این از علل تكوینى و فاقد شعور هم سر بزند ، با تعبیر خاص به عقال تعبیر مى

بینیم در باره تسبیح تمامى كائنات همین تعبیر را ادت قرآن است ، همچنانكه مىعرف و ع

 فرماید:آورده و مى

و نیز اسری( /44!«)ء اال یسبح بحمده و لكن ال تفقهون تسبیحهمو ان من شى »

ثم استوى الى السماء و هى دخان فقال لها و لالرض ائتیا طوعا او كرها قالتا  »فرماید: مى

  . و همچنین آیاتى دیگر از این قبیلفصلت( /11!«)ائعیناتینا ط

  508ص :    2المیزان ج : 
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 فصل پنجم

 

 اعراف
 
 

 اعراف و ساکنان آن

 

َو بَْینُهَما ِحَجاٌب  َو َعلى األَْعَراِف ِرَجاٌل یَْعِرفُوَن ُكال بِِسیَماُهْم  َو نَاَدْوا أَصَحب » 

نَِّة أَن سلٌَم  ََ  ...!«َعلَْیُكْم  لَْم یَْدُخلُوَها َو ُهْم یَطَمعُونَ الْج

میان بهشتیان و دوزخیان حائلى است و بر باالى آن مردمى هستند كه همه » 

شناسند و اهل بهشت را ندا دهند كه سالم بر سیما و رخسارشان مى خالئق را به

 «اند اما طمع آن را دارند!شما، اینان به بهشت در نیامده

چون دیدگانشان به سوى اهل جهنم بگردد گویند پروردگارا ما را قرین گروه و » 

  «ستمگران مكن!

شناسند ندا دهند و گویند جماعت اصحاب اعراف مردمى را كه به سیمایشان مى» 

  «كردید كارى براى شما نساخت!شما و آن تكبرى كه مى

رسد ؟  به آنان نمى خوردید كه رحمت خداها بودند كه شما قسم مىآیا همین» 

شما) تحقیر شدگان( به بهشت وارد شوید كه نه بیمى دارید و نه غمگین 

 اعراف(/49تا 46«)شوید!مى

 

اى كه در سوره اعراف است لفظ اعراف در در قرآن كریم در غیر این چهار آیه

ه اعراف جاى دیگر نیامده است  و ما از بحثى كه در این آیات كردیم این نتیجه را گرفتیم ك

یكى از مقامات عالى انسانیت است كه خداوند آن را به حجابى كه حائل بین بهشت و دوزخ 

است مثال زده  و معلوم است كه هر حائلى ، در عین اینكه مرتبط به دو طرف خود هست ، 

طبعا از حكم دو طرف خود خارج است  و لذا فرمود: این حجاب داراى اعراف و 

آن اعراف رجالى هستند كه مشرف بر جمیع اهل محشر از اولین و  هایى است  و بربلندى

كنند با اینكه مقامات و درجات آخرینند  و هر كسى را در مقام مخصوص خودش مشاهده مى

مردم در بین دو حد اعال علیین و اسفل السافلین مختلف است با این حال از حال یك یك 

توانند حرف بزنند د و با هر كس كه بخواهند مىاند آگاهناشخاص و اعمالى كه در دنیا كرده

  . توانند ایمنى داده و به اذن خدا اجازه ورود به بهشت دهند، هر كسى را كه بخواهند مى
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شود كه موقف و مقام این رجال از دو موقف سعادت كه عبارت از اینجا معلوم مى

كت به خاطر عمل است از نجات به وسیله عمل صالح و شقاوت كه عبارت است از هال

  و خالصه مقامى است ما فوق این دو مقام  و حاكم و مسلط بر آن دو. زشت ، بیرون است

توانیم این مقام را به مقام پادشاهان و براى تقریب ذهن و روشن شدن مطلب مى

حكام تشبیه كرده بگوییم : همچنانكه در زیر سلطه حكام اقوامى سعید و متنعم به نعمت آنان 

ول رحمت آنانند  و هر چه را كه بخواهند برایشان فراهم است  و اقوام دیگرى شقى و مشم

هاى دردناكند  و طایفه سومى ما فوق این دو طایفه و در زندانهاى آنان معذب به انواع عذاب

مامور تنظیم امور آنان و رساندن نعمت به آن طایفه و عذاب به این طایفه و در عین حال 

مین هستند  و نیز قوم دیگرى ما فوق این خدمه و عمال ، مامور به تدبیر خود نیز از متنع

 همه طبقات مادون خود هستند . 

همچنین ممكن است خداى تعالى كه حاكم در روز جزا است اقوامى را مشمول 

رحمت خود قرار داده و از آنجایى كه خدایى است آمرزگار و صاحب فضل بزرگ ، آنان 

ان داخل بهشت نموده ، از هر طرف بركات خود را بر آنان نازل كند شرا به پاداش حسنات

، و از آنجایى كه عزیز ذو انتقام است ، اقوام دیگرى را به كیفر گناهانشان در آتش خود 

انداخته و طایفه سومى را اذن دهد كه بین این دو طایفه واسطه شوند و احكام و اوامرش را 

براى  -لمن الملك الیوم هلل الواحد القهار »انكه خودش فرموده:در بین آنان اجرا نمایند ، همچن

 دقت فرمایید !  -غافر(/16« )كیست سلطنت امروز؟ براى خداى یگانه قهار!

  165ص :    8المیزان ج : 
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 فصل ششم

 

 شهادت در قیامت
 

 

 بحثی در چگونگی شهادت گواهان در قیامت

 

ْن أَنفُِسِهْم  َو ِجئْنَا بِك شِهیداً َعلى َهُؤالِء  َو   َو یَْوَم نَْبعَث فى كل  »  ٍة شِهیداً َعلَْیِهم م ِ أُمَّ

ْلنَا َعلَْیك اْلِكتَب تِْبیَناً ل ِكل    !« ٍء َو ُهًدى َو َرْحَمةً َو بُشَرى ِلْلُمسِلِمینَ شىْ   نَزَّ

روزى باشد كه از هر امتى گواهى بر ضد خودشان برانگیزیم و ترا بر ضد اینان » 

ایم توضیح همه چیز و هدایت و رحمت و گواه آریم، این كتابى كه بر تو نازل كرده

 نحل( /89«) بشارت مسلمانان است!

 

كند تا در باره عمل امت شهادت دهد و خداوند در هر امتى یك نفر را مبعوث مى

ث ، غیر بعث ، به معناى زنده كردن مردگان براى حساب است ، بلكه بعثى است بعد این بع

امت قرار داد براى این است كه حجت  از آن بعث و اگر مبعوث هر امتى را از خود آن

شود و مفسرین تر باشد و عذرى باقى نگذارد و این معنا از سیاق استفاده مىتر و قاطعتمام

اند كه : اگر حضرت لوط علیه قومش شهادت داد با اینكه ، حتى گفته اندهم آن را ذكر كرده

  . از آنها نبود بدین جهت بود كه از آنها زن گرفته و در شهر و دیار آنان سكونت گزیده بود

كند كه: رسول خدا افاده مى« و جئنا بك شهیدا على هؤالء!» و جمله:

 –هؤالء »اند كه مراد از و مفسرین استظهار كردهگواه بر اینان است  وسلّموآلهعلیههللاصلى

امتش باشد و نیز تمامى افراد بشر كه آن جناب مبعوث به ایشان شده ، از زمان « اینان

عصر خود تا روز قیامت كه به ایشان مبعوث شده ، چه معاصرینش و چه آیندگان ، چه 

و او شاهد بر همه آنان حاضرین در زمان حضرتش و چه غایبین ، همه و همه امت اویند  

  . است

آیات شهادت از معضالت و مشكالت آیات قیامت است ، هر چند كه آیات مربوط به 

لتكونوا شهداء » اش مشكل است و مشكالتى را در بر دارد و ما در ذیل آیه:قیامت سراپا همه

ى در باره بقره( در جلد اول المیزان مقدار/143«)على الناس و یكون الرسول علیكم شهیدا!

  . معناى شهادت بحث نمودیم

  

در اینجا قبل از ورود در بحث پیرامون شهادت و سایر امورى كه آیات روز قیامت 

كند، مانند روز جمع، روز وقوف، سؤال، میزان و حساب، واجب است كه توصیفش مى
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شمارد كه در روز قیامت بر علیه بدانیم خداى تعالى اینگونه امور را در ردیف حجتهایى مى

هایى اند و تثبیت شده ، بر طبق حجتشود تا هر عملى از خیر و شر كه كردهانسان اقامه مى

قاطع عذر و روشنگر حق ، قضاوت شود سپس پاداش و كیفر دهند ، یكى را سعادت و 

ترین معنایى است كه یكى را بهشت و دیگرى را آتش دهند ، این روشندیگرى را شقاوت ، 

 شود . دهد استفاده مىاز آیات قیامت كه شؤون آن روز را شرح مى

ها و اجزاء و نتایجش و این اصلى است كه مقتضاى آن این است كه میان این حجت

ول آن گردد و براى روابطى حقیقى و روشن باشد ، به طورى كه عقل مجبور به اذعان و قب

 هیچ انسانى كه داراى شعور فطرى است مجال رد آن و شك و تردید در آن باقى نماند . 

شود كه شهادتى كه در آن روز به اقامه خداى تعالى اقامه و بنا بر این واجب مى

گردد مشتمل بر حقیقتى باشد كه كسى نتواند در آن مناقشه كند ، آرى هر چند كه اگر خدا مى

ترین مردم را شاهد براى اولین و آخرین كند  و او به اختیار خودش به تواند شقىواهد مىبخ

را در زبان او خلق كند بدون  هاى خالئقاند شهادت دهد  و یا خدا شهادت به كردهآنچه كرده

اى داشته باشد  و یا شهادتى دهد كه در دنیا خودش حاضر نبوده و از فرد اینكه خود او اراده

اش و یا حجتى به او اعالم كند دهد ندیده باشد ، بلكه خدا یا مالئكهد بشر آنچه شهادت مىفر

ترین فرد بشر كه فالن شخص چنین و چنان كرده ، تو شهادت بده ، آنگاه شهادت این شقى

را در حق فرد فرد بشر نافذ نموده و بر طبیعتش مجازات دهد و به شهادت او احتجاج نماید 

اش در برابر آن كند ا چیزى نیست كه در قدرت خداى تعالى نگنجد و نفوذ اراده، چون اینه

شود ، كسى هم نیست كه با خدا در ملكش منازعه نماید و یا حكم او را تعقیب كند و لیكن این 

كند ، چنین شهادت ، حجتى است زورى و ناتمام و غیر قاطع كه شك و ریب را دفع نمى

ایى كه در دنیا از انسانهاى جبار و طاغوتهاى بشرى مشاهده ها و زورگوییهنظیر تحكم

كنند ، آن وقت چطور ممكن است چنین چیز را در كنیم ، كه با حق و حقیقت بازى مىمى

حق خداى تعالى تصور كنیم ؟ آن هم در روزى كه در آن روز عین و اثرى از غیر حق و 

ه عصمت الهى باشد ، دروغ و گزاف از حقیقت نیست و بنا بر این باید این شاهد ، معصوم ب

دهد عالم باشد ، نه اینكه او سر نزند ، به حقایق آن اعمالى كه بر طبق آن شهادت مى

صورت ظاهرى عمل را ببیند و شهادت دهد بلكه باید نیت درونى عامل هر عملى را بداند و 

 غایب هر دو باشد!  نباید حاضر و غایب برایش فرق كند ، بلكه باید داناى به عمل حاضر و

و نیز واجب است كه شهادتش شهادت به عیان باشد ، چون ظاهر لفظ شهید همین 

در جمله مورد بحث این است كه شهادت مستند به « من انفسهم» است ، و نیز ظاهر قید 

حجتى عقلى و یا دلیلى نقلى نباشد ، بلكه مستند به رؤیت و حس باشد ، شاهد این معنا هم 

و كنت علیهم » نموده و فرموده: السالمت كه قرآن كریم از حضرت مسیح علیهحكایتى اس

« ء شهید!شهیدا ما دمت فیهم فلما توفیتنى كنت انت الرقیب علیهم و انت على كل شى

و یوم » گوید:شود ، زیرا یكى مىمائده(با این بیان مضمون دو آیه با هم سازگار مى/117)

نحل( و دیگرى /89«)من انفسهم و جئنا بك شهیدا على هؤالء! نبعث فى كل امة شهیدا علیهم

و كذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس و یكون الرسول علیكم شهیدا » گوید:مى
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 بقره(/143!« )

و مردمى كه وى  وسلّموآلهعلیههللاظاهر آیه بقره این است كه میان رسول خدا صلى

همه بشر از اهل زمانش تا روز قیامت شهدایى هستند كه بر  مبعوث بر ایشان بوده یعنى

وسلّم شاهد بر آن شهداء است و وآلهعلیههللادهند و رسول خدا صلىاعمال آنان گواهى مى

 باشد . شهادتش بر اعمال سایر مردم به واسطه آن شهداء مى

س بقیه توان توهم كرد كه مقصود از امت وسط ، مؤمنین  و مقصود از ناو نمى

مردمند  و بقیه مردم خارج از امتند ، براى اینكه ظاهر آیه سابق در این سوره كه 

نحل( این است /84...!«)و یوم نبعث من كل امة شهیدا ثم ال یؤذن للدین كفروا » فرمود:مى

  . باشندكه كفار هم از امت مشهود علیه مى

رد بحث جماعتى از اهل یك و الزمه این معنا این است كه مراد از امت در آیه مو

آنان باشد ، و بر این حساب امتى كه  عصر باشند كه یك نفر از شهداء ، شاهد بر اعمال

  . شودبسوى آنها مبعوث شده به امتهاى زیادى تقسیم مى وسلّموآلهعلیههللارسول خدا صلى

 و قهرا مراد از شهید هم انسانى خواهد بود كه مبعوث به عصمت و شهادت )

است ، زیرا « من انفسهم» مشاهده( باشد ، همچنانكه قبال هم گذشت ، مؤید این معنا عبارت

ماند ، همچنانكه اگر مشاهده نداشته باشد ، دیگر براى جمله از خودشان محلى باقى نمى

، اى هر امتى شاهدى از خودشان باشدبراى متعدد بودن شاهد هم لزومى نیست ، پس باید بر

اى میان شهید بودن و اهد پیغمبر آنان باشد ، یا غیر پیغمبرشان و هیچ مالزمهچه اینكه آن ش

 كند . نیز آن را تایید مى« ء بالنبیین و الشهداء!و جى» پیغمبر بودن نیست ، همچنانكه آیه:

و جئنا بك شهیدا على » در جمله:« هؤالء » باز بنابر این معنا مراد از كلمه:

نه عامه مردم ، پس شهداء ، شهداى بر مردمند  و رسول خدا شهدا خواهد بود « هؤالء!

شاهد بر آن شهداء است  و ظاهر شهادت بر شاهد بودن این است كه  وسلّموآلهعلیههللاصلى

آن شاهد را تعدیل كند ، نه اینكه ناظر بر اعمال او باشد ، پس رسول خدا 

نیست  نه بر اعمال آنان و بهمین جهت الزمشاهد بر مقام شهداء است  وسلّموآلهعلیههللاصلى

معاصر همه شهداء باشد  و از جهت زمان با همه آنان  وسلّموآلهعلیههللارسول خدا صلى

 دقت فرمایید! -متحد باشد 

و انصاف این است كه اگر این تقریر را براى آیه نكنیم اشكال و اختالفى كه در 

لیكون الرسول »شود ، مثال آیه سوره بقره و آیه: میان آیات راجع به شهادت هست رفع نمى

اند ، داللت دارند بر اینكه مراد از امت ، مؤمنین« شهیدا علیكم و تكونوا شهداء على الناس!

و حال آنكه غیر این دو آیه داللت دارد بر اینكه مقصود از امت ، همه اهل عصرند ، آن دو 

شهداء است  و خالصه  شهید بر وسلّموآلهعلیههللاآیه داللت دارند بر اینكه رسول خدا صلى

میان او و مردم ، شهداى دیگرى هستند  و آیات دیگر بر خالف آن داللت دارد ، زیرا داللت 

دارند بر اینكه بر همه مردم یك شهید گمارده شده  و او همان پیغمبر مردم است چون فرض 

ن مردم است  و در این صورت دیگر این است كه در این صورت شهید هر مردمى پیغمبر آ

شود ، چون پیغمبر هر مردمى همیشه با آن مردم و معاصر ایشان لغو مى« من انفسهم» قید:
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نیست  و نیز آن وقت دیگر شهادت ، شهادت زنده نیست  و حال آنكه به دلیل آیه مربوط به 

  ت دیگرى.داستان مسیح ، شهید كسى است كه زنده باشد و ببیند  و همچنین اشكاال

« ء و هدى و رحمة و بشرى للمسلمین!و نزلنا علیك الكتاب تبیانا لكل شى» 

كند ، یك صفت اش توصیف مىدر این آیه، قرآن كریم را با صفات برجستهنحل( /89)

به  -بطورى كه گفته شده  -عمومى آن این است كه  تبیان براى هر چیزى است و تبیان 

ن كریم كتاب هدایت براى عموم مردم است و جز این كار و معناى بیان است  و چون قرآ

ء همه آنچیزهایى است كه برگشتش به هدایت باشد از شانى ندارد لذا ظاهرا مراد از كل شى

قبیل معارف حقیقى مربوط به مبدأ و معاد و اخالق فاضله و شرایع الهى و قصص و 

اجند  و قرآن تبیان همه اینها است) نه مواعظى كه مردم در اهتداء و راه یافتنشان به آن محت

 اینكه تبیان براى همه علوم هم باشد!( 

اند در و صفت خصوصى آن كه مربوط به خصوص مسلمین است كه حاضر شده

برابر حق تسلیم شوند این است كه هدایتى است كه مسلمین به وسیله آن به سوى صراط 

بحان به سوى ایشان كه به وسیله عمل به مستقیم راه یافته و رحمتى است از ناحیه خداى س

گردند و بشارتى است آن ، به خیر دنیا و آخرت رسیده به ثواب خدا و رضوان او نائل مى

هاى خدا را كه در آن نعیم مقیم است براى ایشان كه به ایشان مغفرت و رضوان و بهشت

 دهد . نوید مى

و این وقتى صحیح است كه  انداین آن مطلبى است كه مفسرین در این آیه گفته

منظور از تبیان ، همان بیان معهود و معمولى ، یعنى اظهار مقاصد بوسیله كالم و داللتهاى 

اند داللت ندارد لیكن در لفظى بوده باشد ، قرآن كریم با داللت لفظى به بیشتر از آنچه گفته

ن و ما هو كائن یعنى روایات آمده كه قرآن تبیان هر چیزى است ، و علم ما كان و ما یكو

آنچه بوده و هست و تا روز قیامت خواهد بود همه در قرآن هست و اگر این روایات صحیح 

شود كه مراد از تبیان اعم از بیان به طریق داللت لفظى باشد و هیچ اش این مىباشد الزمه

 بعدى هم ندارد كه در قرآن كریم اشارات و امورى باشد كه آن اشارات از اسرار و

 هایى كشف كند كه فهم عادى و متعارف نتواند آن را درك نماید . نهفته

و معناى آیه چنین است: ما تو را شاهد بر اینان فرستادیم ، در حالى كه قبال یعنى 

در دنیا كتاب بر تو نازل كردیم ، كه بیان هر چیزى از امور هدایت و با آن حق از باطل 

ا اعمال آنان را نظارت نموده ، در روز قیامت علیه شد ، پس تو در دنیتشخیص داده مى

اند و براى مسلمین به آن تسلیمى كه از خود نشان دادند ظالمین به آن ظلمهایى كه كرده

دهى ، چون كتاب هدایت و رحمت و بشراى ایشان بود و تو هم قهرا هادى و شهادت مى

  . رحمت و مبشر ایشان بودى

گوید : زله مقدمه است براى ذیل آن ، گویا كسى مىبنا بر این ، صدر آیه به من

اند و تو یكى دهند به آنچه كه كردهشوند كه علیه مردم شهادت مىبزودى شهدایى مبعوث مى

كند از ایشانى و بهمین جهت نازل كردیم بر تو كتابى كه حق را از باطل بیان و مشخص مى

به ستمهایى كه كردند و كتاب ، آن ستمها ، تا تو بوسیله آن در روز قیامت علیه ستمكاران 
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را معرفى كرده بود شهادت دهى  و بر مسلمانان به اسالمشان كه باز قرآن آن را بیان كرده 

بود) چون هادى و رحمت و بشراى ایشان بود!( شهادت دهى ، چون تو با داشتن كتاب ، 

  . هادى و رحمت و مبشر آنان بودى

كند مقارنت كتاب با شهادت در بعضى را تایید مى و از نكات لطیفى كه این معنا

ء بالنبیین و اشرقت االرض بنور ربها و وضع الكتاب و جى» آیات شهادت است ، مانند آیه:

زمر( مراد از آن كتاب ، لوح محفوظ است و در قرآن كریم هم مكرر آمده /69«)و الشهداء!

لقرآن كریم! فى كتاب  انه» كه قرآن از لوح محفوظ است از آن جمله فرموده:

« بل هو قرآن مجید فى لوح محفوظ!» واقعه( و نیز فرموده:/78و77«)مكنون!

 بروج(/22و21)

 وسلّموآله علیههللاو شهادت لوح محفوظ هر چند غیر از شهادت رسول خدا صلى

  است و لیكن هر دو متوقف بر قضاى كتابى است كه نازل شده است!

  465ص :    12المیزان ج : 

 

 

 شهادت دادن اعضای بدن انسان در قیامت

 

ِ إِلى النَّاِر فَُهْم یُوَزُعونَ »   !«َو یَْوَم یُْحشُر أَْعَداُء َّللاَّ

َحتى إِذَا َما َجاُءوَها شِهَد َعلَیِهْم سْمعُُهْم َو أَْبصُرُهْم َو ُجلُوُدُهم بَِما كانُوا » 

 !«یَْعَملُوَن...

گردند تا شوند در یكجا جمع مىطرف آتش محشور مىاعداى خدا به  و روزى كه» 

  «ها ملحق شوند،ها به قبلىبعدى

اند تا آنكه نزدیك آتش آیند آنجا گوش و چشم و پوست بدنشان به آنچه كرده» 

  «دهند!شهادت مى

گویند خدایى كه هر گویند چرا علیه ما شهادت دادید مىبه پوست بدن خود مى» 

آورد ما را به زبان آورد و همو است كه شما را در اولین بار چیز را به زبان مى

 «كنید!در دنیا خلق كرد و به سوى همو بازگشت مى

كردید از این جهت نبود كه از شهادت گوش و و شما كه گناه خود را پنهان مى» 

خدا از بسیارى از  كردید كهچشم و پوست خود پروا داشتید بلكه خیال مى

  فصلت(/22تا19« )ر است!خبكارهایتان بى

 

شهادت دادن اعضاى بدن و یا قواى بدن آدمى در روز قیامت به این است كه آنچه 

از اعمال زشت كه از صاحبش دیده بشمارد و از آن خبر دهد ، چون اگر تحمل شهادت ، 

یعنى دیدن اعمال صاحبش در حین عمل و تشخیص اینكه این عمل گناه است ، نباشد ، 

  . یامت معنا نداردشهادت در ق



 
 تفسیر موضوعی المیزان                       کتاب شصت و نهم: گفتارهای عالمه طباطبائی- در مواقف و مسائل زندگی بعداز مرگ 95

شود در دنیا اعضاى بدن آدمى ، نوعى درك و علم و بینایى دارند و پس معلوم مى

اگر تحمل شهادت در هنگام عمل نداشته باشند و تنها خدا در روز قیامت چنین شعورى و 

نطقى به اعضا بدهد و در آن روز عالم شود به اینكه صاحبش چه كارهاى زشتى كرده و یا 

روز خداى تعالى زبانى و صوتى براى اعضا قرار دهد ، تا بتواند شهادت دهد هر در آن 

ممكن است،( اما اطالق شهادت  چند شعور نداشته باشد ، چنین چیزى) هر چند در جاى خود

شود پس بر آن صحیح نیست و در قیامت با این چنین شهادتى حجت بر بنده خدا تمام نمى

شود اعضاى بدن آدمى نوعى درك و شعور شهادت فهمیده مى همان طور كه گفتیم ، از كلمه

  و زبان دارند.

آید كه شهادت گوش و چشم عبارت است از گواهى دادن به آن و از ظاهر آیه برمى

مشهوداتى كه در دنیا تحمل كرده بودند ، هر چند كه معصیت خود آن اعضا نباشد و خالصه 

دهد كه صاحبش به وسیله خود آن شهادت مىخواهد بفرماید هر عضوى به گناهانى نمى

دهد، مثال گوش عضو مرتكب شده ، بلكه هر عضوى به گناهان سایر اعضا نیز شهادت مى

شد شنیدم ، ولى صاحب من از آن اعراض دهد كه من آیات خدا را كه تالوت مىشهادت مى

دهد كه من آیات گفت و نیز چشم شهادت مىكرد و یا من از زبان صاحبم شنیدم كه كفر مى

داله بر وحدانیت خداى تعالى را دیدم ، اما صاحبم آنها را ندیده گرفت و یا من از صاحبم 

  . دادداد و یا به سایر چیزهایى كه شنیدنش حرام است گوش مىدیدم كه به غیبت گوش مى

 فرماید كه آیه شریفه:بنا بر این آیه مورد بحث همان را مى

 اسرا(/36«)الفؤاد كل اولئك كان عنه مسئوال! ان السمع و البصر و» 

  در مقام بیانش است.

شود ، چون بر این اساس ، شهادت گوشها و چشمها با شهادت پوستها مختلف مى

توانند علیه سایر اعضا نیز شهادت دهند ، هر چند كه خود آنها مباشرتى در گوش و چشم مى

تواند به گناهى اشتن شنوایى و بینایى تنها مىآن گناه نداشته باشند ، ولى پوست به خاطر ند

شهادت دهد كه خودش آلت و ابزار انجام آن بوده باشد و به همین جهت است كه در آیه 

كنند كه تو چرا علیه من شهادت دادى ؟ یعنى تو بعدى ، اشخاص تنها به پوستها اعتراض مى

 بشنوى ؟ كه چشم و گوش نیستى كه گناهان سایر اعضا را هم ببینى و 

پوستها از آنجایى كه در آیه شریفه قیدى برایش ذكر نشده ، مطلق  -و مراد از جلود 

تواند به خیلى از گناهان شهادت دهد ، گناهانى كه جز با داشتن پوست بدن است كه مى

 شود ، مانند زنا و امثال آن . پوست بدن انجام نمى

 فصلت(/21«)و قالوا لجلودهم لم شهدتم علینا!» 

 فصلت(/21...!«)ء قالوا انطقنا هللا الذي أنطق كل شى»   
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 معناى نطق چیست ؟  
 

آنچه از معناى این كلمه قدر متیقن است ، این است كه هر جا بطور حقیقت استعمال 

  . شود ، نه بطور مجاز ، معنایش اظهار ما فى الضمیر است از راه زبان و سخن گفتن

این است كه ناطق علمى داشته باشد و بخواهند آن را براى و چنین معنایى محتاج به 

  . غیر خود فاش سازد

از ظاهر سیاق آیات و الفاظ قول ، تكلم ، شهادت ، نطق كه در آنها آمده ، این است 

كه مراد از این الفاظ نطق به معناى حقیقى كلمه است ، نه به معناى مجازى. پس شهادت 

ق و تكلم واقعى است كه از علمى ناشى شده كه قبال آن را اعضاى یك مجرم ، در حقیقت نط

خدا ما را به زبان  -انطقنا هللا » گویند:تحمل كرده است ، به دلیل اینكه خود اعضاء مى

 «آورد!

دهند ، جوابى است كه اعضاء به مجرمین مى« أنطقنا هللا!» و از سوى دیگر جمله:

خواهند و در این جواب مى« دادید؟ علیه ما شهادتچرا  -لم شهدتم علینا » كه پرسیده بودند:

آن سببى را كه باعث شد به زبان بیایند نشان دهند ، و بگویند : ما در دنیا داراى علم بودیم ، 

علمى پنهان و ذخیره شده در باطن ما ، این باعث شده كه خدا ما را به زبان آورد ، اگر ما 

كه به زبان بیاییم ، وقتى بدین جهت به زبان اى نداشت داشتیم جهت و فایدهعلمى نمى

  . دانیم بگوییماى نداشتیم جز اینكه آنچه مىدرآورد ، ما چاره

كند ، و به همین جهت نافذ هم نیست خواهید گفت : چنین شهادتى حجت را تمام نمى

  . ، براى اینكه شهادتى است اجبارى

شود كه بر خالف ت و حجت نمىگوییم : شهادت اجبارى وقتى نافذ نیسدر پاسخ مى

پوشى و انكار كند  و اما باشد ، یعنى طرف را مجبور كنند دروغ بگوید  و یا جرمى را پرده

 زند . اگر مجبور كنند كه آنچه در ضمیر دارد بگوید ، هیچ ضررى به نفوذ و حجیتش نمى

 «ء!الذي انطق كل شى» 

ستایند به اینكه او است كه تمامى در این جمله اعضاى مجرمین خدا را مى

كند به اینكه مساله نطق اختصاص به اعضاى آورد و نیز اشاره مىموجودات را به زبان مى

بدن ندارد ، تا تنها از آنها بپرسند كه چرا شهادت دادید ، بلكه عمومى است ، و شامل تمام 

 آن هم خداى سبحان است . شود ، و علت موجودات مى

  575ص :    17المیزان ج : 
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 فصل هفتم

 

 ماهیت عذاب های قیامت
 

 

 

 و ماهیت آنها گفتارى درباره عذابهای دنیا و آخرت 

 

ُ َعِزیٌز ذُو انتِقَامٍ »...  ِ لَُهْم َعذَاٌب شِدیٌد  َو َّللاَّ  !«إِنَّ الَِّذیَن َكفَُروا بِئَایَِت َّللاَّ

كسانى كه به آیات خدا كفر ورزیدند، عذابى شدید دارند و خدا مقتدرى  محققا» ... 

 آل عمران(/4 !«)است داراى انتقام

 

این آیه از آن جهت كه مطلق است یعنى معین نكرده است كه مقصود از عذاب شدید 

  چیست ، آیا عذاب دنیا است یا آخرت ، ممكن است شامل عذاب دنیوى هم بشود.

و این خود یكى از حقایق قرآنى است كه چه بسا مفسرین از آن غافل مانده  و آنطور 

توجهى ، علتى جز این نداشته كه ما چیزى را اند  و این بىكه باید پیرامون آن بحث نكرده

شماریم ، مگر وقتى كه جسم ما را به درد آورد  و متالم سازد و یا نقص و یا عذاب نمى

 ى مادى ما پدید آورد . هافسادى در نعمت

مثال مال ما را از بین ببرد  و یا یكى از عزیزان ما را بمیراند ، یا بدن ما را 

  .مریض كند ، با اینكه آنچه قرآن در تعلیمات خود از عذاب اراده كرده غیر این است

 

م كنیم؟ قرآن كریحال ببینیم از آیات قرآنى، در باره عذاب، چه معنایى را استفاده مى

اند هر قدر هم زندگى بسیار وسیعى زندگانى كسانى را كه پروردگار خود را فراموش كرده

 فرماید:داند و مىداشته باشند زندگانى بسیار تنگ و سختى مى

 طه(/124!«)و من أعرض عن ذكرى فان له معیشة ضنكا  »

عذاب خوانده ، آید ، و باز قرآن كریم مال و اوالد را كه در نظر ما نعمت گوارا مى

 فرماید:مى

و ال تعجبك اموالهم و اوالدهم، انما یرید هللا ان یعذبهم بها، فى الدنیا و  » 

  توبه(/85!«)تزهق انفسهم و هم كافرون 

و قلنا یا آدم اسكن انت و  »و حقیقت امر همانطور كه بیان اجمالى آن در تفسیر آیه:

ن است كه مسرت و اندوه و شادى و غم و ، ایدر المیزان آمدهبقره( /35!«)زوجك الجنة

رغبت و نفرت و رنج و راحت آدمى دایر مدار طرز فكر آدمى در مساله سعادت و شقاوت 
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  . است

  

این اوال  و در ثانى سعادت و شقاوت و آن عناوین دیگرى كه همان معنا را 

است و شود ، سعادت و شقاوت روح ، امرى رساند ، به اختالف موردش مختلف مىمى

سعادت و شقاوت جسم ، امرى دیگر  و همچنین سعادت و شقاوت انسان ، امرى است و 

  . سعادت و شقاوت حیوان امرى دیگر  و به همین مقیاس

و انسان دنیاپرست و مادى كه هنوز متخلق به اخالق خدایى نشده و با ادب الهى بار 

د ، و كمترین اعتنایى به سعادت روح و دانهاى مادى را سعادت مىنیامده تنها و تنها كامیابى

  . هاى معنوى نداردكامیابى

 )كند كه مال بیشتر و فرزندانقهرا چنین كسى هر چه زور دارد در این مصرف مى

تر و سلطه و قدرت بیشترى به دست آورد و در آغاز ، راه به و جاه و مقام منیع (دغلكارتر 

پروراند كند  و این خیال را در سر مىرزو مىدست آوردن خالص و بى دردسر آنها را ، آ

 كه این امور ، تنعم و لذت خالص است . 

خورد ، كند و از نداشتن آن حسرت مىمادام كه به دست نیاورده اینطور خیال مى

كرده نیست ، اگر یك لذت در بیند : نه ، آنطور هم كه خیال مىآورد مىولى وقتى بدست مى

پنداشت كامل به ناراحتى هم همراه دارد ، براى اینكه آن طور كه مىآن هست هزار الم و 

خواهد رفع همان نواقص ، گرفتاریها دارد و اسبابى مى تمام معنا نیست بلكه نواقصى دارد و

رود متوجه بندد ، ولى وقتى به سراغ اسباب مى، در اینجا بشدت ، دل به آن اسباب مى

د ، در نتیجه یك حسرت دیگر هم از این بابت بر دلش شود كه آنها هم هیچكاره هستنمى

  . نشیندمى

آرى او مسبب االسباب را نیافته و به وى دل نبسته تا همواره و در هر حال دلى 

آرام و در برابر هر مصیبتى تسلیتى در داخل جان خود داشته باشد ، لذا در برخورد با هر 

  . نشیندسببى حسرتى دیگر بر دلش مى

برند ، تا چیزى را خبر از خداى الیزال ، در حسرت بسر مىافراد مادى و بىپس 

یابند باز متاسف گشته و از آن خورند و وقتى به آن دست مىندارند از نداشتن آن حسرت مى

جویند ، تا بلكه با به دست آوردن آن عطش درونى اعراض نموده چیزى بهتر از آن را مى

 چنین است .  (دارایى و ندارى)افراد مادى ، در دو حالخود را تسكین دهند ، حال 

و اما قرآن كریم انسان را موجودى مركب از روحى جاودانى و بدنى مادى و متغیر 

داند ، انسان از نظر قرآن همواره با چنین وصفى قرار دارد ، تا بسوى پروردگار خود مى

 )شود و دیگر دچار زوالع مىبرگردد ، در آن موقع است كه خلود و جاودانگى آدمى شرو

  . گرددنمى (و دگرگونگى

علم ، تنها مایه سعادت روح آدمى است  و  پس ، از نعمتهاى دنیا بعضى مانند

مانند مال و فرزندى كه او را از یاد خدا باز ندارد ، مایه سعادت روح و جسم او  بعضى

  . خواهد بود ، آنهم چه سعادت بزرگى
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دث كه مایه محرومیت و نقص جسم آدمى است ، ولى و همچنین بعضى از حوا

براى روح جاودانه او سعادت است ، مانند شهادت در راه خدا  و انفاق مال و سایر امكانات 

در این راه ، كه این نیز از سعادت آدمى است ، همچون تحمل نوشیدن دواى تلخ است كه 

  . سازدا سالم مىكند ولى مدت طوالنى مزاجش ردقایقى آدمى را ناراحت مى

و مضر به روح آدمى است ، مایه شقاوت آدمى و  آیند جسمو اما آنچه كه خوش

عذاب او است و قرآن كریم اینگونه اعمال را كه تنها لذت جسمانى دارد ، متاعى قلیل 

  . خوانده ، كه نباید به آن اعتنا كرد

 و در این باره فرموده است:

فى البالد، متاع قلیل ثم ماویهم جهنم و بئس  ال یغرنك تقلب الذین كفروا » 

  ال عمران(/197و196!«)المهاد

و همچنین هر چیزى كه مضر به روح و جسم ، هر دو است ، قرآن آنرا نیز عذاب 

  . شمارندخوانده همچنان كه خود مادیین هم آنرا عذاب مى

  . داننداما قرآن آنرا از جهتى  و مادیین از نظرى دیگر عذاب مى

داند كه مایه ناراحتى روح است  و مادیین از این قرآن آنرا از این نظر عذاب مى

دانند كه مایه بدبختى و ناراحتى بدن است ، نظیر انواع عذابهایى كه بر نظر عذاب مى

 امتهاى گذشته نازل شده . 

 فرماید:و قرآن در این باره مى

تى لم یخلق مثلها فى البالد و ثمود ا لم تر كیف فعل ربك بعاد؟ ارم ذات العماد، ال »

الذین جابوا الصخر بالواد و فرعون ذى االوتاد، الذین طغوا فى البالد، فاكثروا فیها 

  فجر(/14تا6!«)الفساد، فصب علیهم ربك سوط عذاب، ان ربك لبالمرصاد

سعادت و شقاوت موجودات با شعور ، بستگى به شعور و اراده آنها دارد چون ما 

كنیم ، سعادت خود را كه در نظر دیگران لذیذ است ولى ما لذت آنرا احساس نمىیك امرى 

انگیز است ولى ما از آن احساس الم و دانیم ، همچنانكه امرى را كه براى دیگران المنمى

 شماریم . كنیم ، شقاوت نمىناراحتى نمى

كرده  شود ، روشى كه قرآن در مساله سعادت و شقاوت طىاز همینجا روشن مى

اند  و انسان فرو رفته در مادیات هم اگر غیر از آن روشى است كه مادیین پیش گرفته

بخواهد زندگیش گوارا شود باید از مكتبى پیروى كند كه سعادت حقیقى را سعادت بداند و 

داند ، و آنچه شقاوت حقیقى را شقاوت بداند ، چون قرآن آنچه واقعا سعادت است سعادت مى

 خواند . وت است شقاوت مىبراستى شقا

كند كه دل ، به غیر خدا نبندند و به آنان این باور را قرآن به پیروان خود تلقین مى

دهد كه تنها مالكى كه مالك حقیقى هر چیز است خدا است ، هیچ چیزى جز بوسیله خدا مى

خورد و اگر غذا خورد دواى خدا را مىچنین كسى اگر دوا مى )ایستدروى پاى خود نمى

 .خورد ، براى دوا و غذا و هیچ چیز استقالل در تاثیر قائل نیستخورد غذاى او را مىمى

  كند.و نیز چنین كسى هیچ هدفى را جز براى او دنبال نمى .(مترجم
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بیند یا آنچه مى بیند ،و چنین انسانى در دنیا چیزى بجز سعادت براى خود نمى

سعادت روح و جسم او هر دو است  و یا تنها سعادت روح او است  و غیر این دو چیز را 

داند ، بخالف انسان دل بسته به مادیات و هواى نفس كه چنین فردى چه عذاب و دردسر مى

 آورى كرده مایه خیر و سعادت او است ،بسا خیال كند آن اموال و ثروتى كه براى خود جمع

شود و همان سعادت خیالى تبدیل به شقاوت ولى به زودى بر خبط و گمراهى خود واقف مى

فذرهم یخوضوا و یلعبوا حتى یالقوا یومهم الذى  »شود چنانكه خداوند فرموده:یقینى مى

 و نیز فرموده:زخرف(/83) !«یوعدون

و ق( /22!« )لقد كنت فى غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك الیوم حدید »

 نیز فرموده:

فاعرض عن من تولى عن ذكرنا و لم یرد اال الحیوة الدنیا، ذلك مبلغهم من » 

 نجم(/30و29)!« العلم

عالوه بر اینكه در هیچ جاى دنیا و نزد هیچ یك از دنیاپرستان مادى ، نعمتى كه لذت 

غم و اندوه برند همان لذت توأم با خالص باشد وجود ندارد ، بلكه اگر از نعمتى لذتى مى

  . سازدغم و اندوهى كه خوشى آنان را تیره و تار مى است

شود كه درك و طرز فكرى كه در انسانهاى موحد و مخصوصا از اینجا روشن مى

در اهل قرآن است غیر درك و طرز فكرى است كه دیگران دارند ، با اینكه هر دو طایفه از 

بین دو نقطه نهایى این دو طرز تفكر مراتب یك نوع هستند ، یعنى هر دو انسانند ، البته 

بسیارى هست ، كه صاحبان آن اهل ایمان هستند اما طایفه دیگر بخاطر نرسیدن به كمال 

 شوند . تربیت و تعلیم الهى ، كم و زیاد و یا زیادتر گرفتار انحراف فكرى مى

استفاده كنیم ،  توانستیم از كالم خداى تعالى در باره مساله عذاباین بود آنچه ما مى

لیكن در عین اینكه گفتیم كلمه عذاب در اصطالح قرآن به معناى عذاب روحى تنها و یا 

روحى و جسمى است ، چنان هم نیست كه از استعمال این كلمه در مورد نامالیمات جسمانى 

از آن  فقط ، امتناع بورزد  و آنرا عذاب نداند ، بلكه این كلمه را در آن مورد نیز بكار برده ،

 جمله ، از ایوب حكایت كرده كه گفت:

 ص(و نیز فرموده:/41)!« انى مسنى الشیطان بنصب و عذاب »

 بقره(/49!«)و اذ انجیناكم من آل فرعون یسومونكم سوء العذاب ... »

كه عذابهاى فرعون به بنى اسرائیل را از طرف خدا امتحان و از طرف فرعون و 

آنچه از ناحیه فرعون به شما بنى اسرائیل رسید عذاب خدا  فى نفسه عذاب خوانده و نفرموده

  . بود

  13ص :    3المیزان ج : 

 

 


