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 و پاسخ به شبهات مربوط به معاد بر اساس کتاب نقد قرآن یواکاو

 

 12/41/18  تاریخ تأیید:  41/41/18   تاریخ دریافت:

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  یرضوان صالح   _

 چکیده

اسنلام رنرار فرفتنه،  ین خصوصا د یان،که همواره مورد استفاده مخالفان و دشمنان اد ییهااز حربه یکی

مختلف بوده اسنت  از  یراداتشبهات فونافون و القاء ا یجادا یقاعتقاد نسبت به مساله معاد از طر یفتضع

« نقند رنر ن»بنه ننام  یکتناب ی صورت فرفته، تدو ینهزم ی در ا یراخ یهاکه در سال ییهاجمله تلاش

عدالت خداوند، عدم تناسب جرم و  یامت،مساله ر یرامونپ یکتاب شامل شبهات ی توسط دکتر سها است  ا

دسنت  ین از ا یبهشت و جهنم، عدم  منرزش مللنق شنر  و مسنا ل یزمجازات، حبط اعمال، خلود و ن

سنها  دانست  از نظر ییر شبهات بنایگو در موارد د ییشبهات مبنا یتوان در مواردمی که  نها را باشدیم

بلکنه  یسنتن یو معاد برهان معقول معتبر منلقن یامتاثبات وجود ر یرر ن برا یهااز استدلال یک یچه

را  یامنتاست که ر ی سها بر ا یسخنان سع ی   با اخوردیخرد ماست که به درد افراد کم یتنها مجادلات

کنه بنا  ینقتحق ی ها القا شده است  در ااسلام به انسان دی  یرفت ترساندن و پذ یند که برابدا یایهنظر

 یکلنام یکردرر ن، شبهات مذکور با رو یاتضم  تامل در  شده است  یانجام شده سع یاروش کتابخانه

ارا ه فنردد کنه بنا تامنل در ننوا شنبهات و  یمستدلهای و پاسخ یردو نقد ررار ف یلمورد تحل یو فلسف

از عدم تسلط سنها نسنبت بنه  یکتاب ناش ی غالب شبهات ملرح شده در ا فتتوان فمی  نها یهاپاسخ

 باشد می موضوا یکدر  یاتتمام   یرر ن و عدم بررس یاتو   یممفاه

 معاد، سها، نقد رر ن، عدالت، عذاب  :های کلیدیواژه
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 مقدمه

عاد و حیات پس از مرگ، از جمله باورهای اصلی و زیربنایی در همه ادیان ایمان به م

تری   نها، یعنی دی  اسنلام، منوم  الهی است  هیچ انسانی به ادیان الهی و از جمله کامل

 شود مگر اینکه به معاد و رستاخیر باور داشته باشد نمی

و اسم زمان  (92ص، 1ج، ق4912معنای عود )مرتضی الزبیدی، معاد مصدر میمی به

( اسنت 411، ص4، جق4112)راغب اصنفهانی،  معنای زمان یا محل عودیا اسم مکان به

که از ماده )عود( به معنای رجوا و بازفشت  چینزی پنس از انحنراز از  ن، فرفتنه شنده 

 است 

هایی که همنواره منورد با توجه به جایگاه ویژه معاد در میان اعتقادات، یکی از حربه

اده مخالفان و دشمنان ادیان ررار فرفته، تضعیف اعتقاد نسبت به مساله معاد از طریق استف

 ایجاد شبهات فونافون و القاء ایرادات مختلف بوده است  

دکتر سها نیز از این  غایلنه مسنت نی نبنوده اسنت  وی بنا عننوان کنردن دلاینل و 

ار را از طریق ایجاد شبهه در های مختلف سعی در نفی و انکار معاد داشته و ای  کاستدلال

رد معارز رر نی و منشأ الهی نداشت   ن، رد نبوت پیامبر، نفی معاد و حتنی انکنار وجنود 

 خداوند دنبال کرده است 

باشنند  شبهات ایجاد شده از طرز وی، فاهی شنبهات مبننایی و فناهی بننایی منی

و معاد دارد  در این  ننوا بینی و نگرش فرد به مساله مبدأ شبهات مبنایی، ریشه در جهان

شبهات، اصل وجود خداوند و هدز از وجود معاد و ریامت که مسا لی بینشی هستند، مورد 

 فیرد  تردید ررار می
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بیننی بنه وجنود اما شبهات بنایی مربوط به اختلافاتی است که پس از ایجناد جهنان

ز ینات و کیفینت خدا، ریامت، معناد و دین ، شنبهاتی در ج ید و ضم  پذیرفت  وجود می

 (119-111، صص4-4، ج4988)مصباح یزدی،  شود مسا ل اعتقادی ایجاد می

لذا در کتاب نقد رر ن، شبهات مربوط به اثبات وجود خداوند، هدز از ریامت و ترس 

از ریامت، شبهات مبنایی و شبهات مربوط به عدل کیفری، شفاعت و کیفیت معاد، مربوط 

 باشند به شبهات بنایی می

های اصنلی رنر ن معرفنی ربول ریامت و پذیرش معاد، از پیام« نقد رر ن»ر کتاب د

شده و ای  در حالی است که محور اصلی رر ن، شناخت ریامت و معناد اسنت، افرچنه بنه 

و « شنناخت»ربول و پذیرش معاد نیز پرداخته شده اسنت  دکتنر سنها بنا تعرینف کلمنه 

خود ای  پیام را بدهد که اسلام دی  اجبار و  خواهد به مخاطبمی« ربول»جایگذاری  ن با 

ریند و ضنرورت اطاعنت بنی»اکراه است نه شناخت و اختیار و همچنی  با ملرح کنردن 

تأکید دارنند، « ضرورت اطاعت عقلانی و ایمانی»خواهد بر  یات فراوانی که بر می« شرط

 ( 494، ص4914)سها،  سرپوش بگذارد 

تنری  راه اثبنات معناد در رنر ن راه عقنل د، مهنمدر صورتی که باید خاطر نشان کر

ها ذکر کرده و خواسنته اسنت باشد و رر ن کریم برای اثبات معاد یک سلسله استدلالمی

توان  شنا سازد  از ای  رو می طور مستقیم نیز با جریان ریامتافکار ما را از راه استدلال، به

پردازد و نیز  یاتی که به استدلال بر معاد می 4به  یاتی اشاره کرد که از طریق حکمت الهی

 (412-493، صص1، ج4932کند  )ملهری، معاد را اثبات می 1از طریق عدالت الهی

دکتر سها روش غالب و اصلی رر ن برای فراخواندن مردم به ایمان را، ترس از جهنم 

از  یات رر ن درصد  41کند  وی ضم  بیان اینکه در حدود و عذاب روز ریامت معرفی می

                                                 
 .110( آیه 02؛ سوره مؤمنون)02( آیه 02. سوره طه)1

 .02-01 یه( آ50)یه؛ سوره جاث9 یه( آ23)یسسوره . 0
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کند که به ندرت دیده شده که در ضم  این   ینات، در مورد ریامت و معاد است، بیان می

 تهدیدی از عذاب اخروی وجود نداشته باشد 

های رر ن برای اثبات وجود ریامت و معاد را برهان وی در ادامه هیچ یک از استدلال

ها تنها مجادلاتی است کنه بنه درد معقول معتبر منلقی ندانسته و بر ای  نظر است که این

نیسنت، بلکنه  ن را دسنت خورد و لذا ادعا دارد ای  کتاب از جاننب خندا خرد میافراد کم

( در حالی که زیبنایی، بلاغنت، انسنجام و 14، ص4914داند  )سها، )ص( میساخته محمد

عینه همان  دلنشینی  یات رر ن دال بر وحیانی بودن الفاظ رر ن کریم است؛ الفاظ رر ن به

تنری  دخنل و )ص( هم بدون کوچنکباشد و پیامبر اکرمالفاظ و کلمات خداوند متعال می

 (414-412، صص1، ج4932تصرفی، به بیان  نها پرداخته است  )ملهری، 

سازی مساله معاد از ابهامات و شبهات و اشکالات پاسخ به شبهات ملرح شده و منقح

تواند فامی در جهت تبیی  و ت بیت عقیده ست که میمربوط به  ن، رسالت نوشتار حاضر ا

 معاد باشد 
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 ییشبهات مبنا -1

همان طور که فذشت، بعضی از شبهات ملرح شده توسط منکری  معاد، مربنوط بنه 

ای معاد و ریامت است  از  ن جهت که وجنود خداونند پاینه و انکار مسا ل مبنایی و ریشه

طنور مختصنر بنه  ن عننوان زیربننای معناد بنهبه اساس هر اعتقادی از جمله معاد است،

 :پردازیممی

 شبهه مربوط به اثبات وجود خداوند -1-1

دکتر سها در کتاب نقد رر ن، در ضم  ملرح کردن شبهه ظالمانه بودن عدم  مرزش 

سنوره نسناء  442زند  وی پس از ذکر  یه ای دیگر دست میمللق شر ، به ایجاد شبهه

کند که افر کسی وارعاً علم   از جانب خداوند اشاره دارد، بیان میکه به عدم  مرزش شر

به وجود خدای واحد در جهان داشته باشد و عمداً  ن را انکار کند و با وی مخالفنت کنند، 

جای مجازات دارد  اما وارعیت ای  است که تا امروز هیچ دلیلی بر وجود خدا یافنت نشنده 

کند و اندیش معرفی میاو  وی مومنی  را افرادی سادهاست، چه رسد به دلیلی بر وحدانیت 

 (411، ص4914کند  )سها، لذا مجازات مشر  و کافر را ظالمانه رلمداد می

در پاسخ باید ففت از  نجا که با وجود در دسنترس بنودن اننواا اسنتدلالات عقلنی و 

عناد و دشنمنی  توان بهپردازد، میعلمی در اثبات وجود خدا، وی همچنان به نفی خدا می

 او با حق و حقیقت پی برد  

ای وجود خداوند های مختلفی وجود دارد  عدهاما در زمینه اثبات وجود خداوند، دیدفاه

تر از خداونند موجنود کنند که چیزی واضحنیاز از استدلال دانسته و بیان میرا بدیهی و بی

ر بر وجود خندا براهیننی ارامنه ای دیگنیست تا از طریق  ن به وجود خدا پی ببریم و عده

  :پذیرنداند که ای  براهی  به دو دسته کلی تقسیمکرده



 فلسفه و کلامویژه ، 4211بهار ، 14شماره   23

 

باشنند، بلکنه از خنود براهینی که در  ن مخلورات، واسله اثبات وجود خداونند نمنی

شنود؛ ماننند رسند که به  ن برهان لمی نیز ففتنه منیحقیقت و مفهوم هستی به خدا می

برهان اخلاری، برهان فلرت، برهان تجربه دینی و برهنان برهان صدیقی ، برهان وجود، 

 معقولیت 

باشنند و بنه دسته دیگر براهینی که در  ن مخلورات، واسله اثبات وجود خداوند منی

ها شامل برهان نظم، برهان امکنان فقنری، برهنان علنی، برهان انّی معروفند  ای  برهان

 باشد  عجزه و برهان فسخ عزایم میبرهان حرکت و حدوث، برهان درجات کمال، برهان م

تری  برهان اثبات وجود خداوند، برهان صدیقی  است  به این  دلینل کنه این  کامل

 وردی افزون بر سایر بنراهی  داشنته و در نیازی از مقدمات فلسفی، رهبرهان علاوه بر بی

نامحندود وارع  خری  فامی را که براهی  فلسفی پس از مراحل بسنیار در اثبنات وارعینت 

کند  روش اثبنات خداونند در این  دارند، در نخستی  فام طی میغیرمتناهی خداوند برمی

برهان، به ای  صورت است که با یک تقسیم عقلی که موجود یا واجب است ینا ممکن  و 

پردازد  )جوادی در صورتی که ممک  باشد، مستلزم واجب خواهد بود، به اثبات خداوند می

 (114-191، صص4988 ملی، 

به دلیل اینکه ای  بحث از حیله سخ  در موضوا معاد خارج است، به همی  مقندار 

ایم  اما در مورد عدم  مرزش شر ، در شبهات بنایی بنه  ن پرداختنه خواهند بسنده کرده

 شد  

 شبهه هدف از قیامت -2-1

هه سها باشد  در ای  شباز دیگر شبهات بنایی در زمینه معاد، ریامت و هدز از  ن می

هاست اما رر ن از ای ادعا دارند که هدز از ریامت تربیت انسانکند که فرچه عدهبیان می

که هدز از برپنایی ریامنت اجنرای نکند ایچنی  هدفی خالی است  همچنی  وی بیان می
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طنور ضنمنی از  ینات رنر ن برداشنت صورت صریح در ررن نیامده اما بهعدالت باشد، به

 (499، ص4914شود  )سها، می

هایی که پیوسته فکر بشر را به خود مشغول داشنته، هندز  فنرینش یکی از پرسش

توان ففت اهداز خلقت همه در یک سلح نیسنتند، بلکنه است  بر اساس  یات وحی می

خلقت دارای یک هدز غایی و نهایی و اهداز متوسط است و هدز نهایی و غایی خلقت، 

ََ  َوَما َخَلْقُت اْلِجَن  »ز به  ن اشاره فردیده است: که در رر ن نیررب الهی است؛ چنان ْنس َواْْلِ
( اما در رر ن برای معاد به اهداز دیگری نیز اشاره 42 یه  44 ؛ )سوره ذاریات«ِإََل  ِلَيْعُبُدوِن 

 1حساب و کتاب، جزای صالحی  و کافری  و اجرای عدالت کامل 4شده است؛ م ل رحمت،

 ست که جزء اهداز متوسط خلقت ا

تنها هدز از ریامنت رنرب الهنی و تربینت توان ففت نهلذا  در جواب ای  شبهه می

ها تا رسیدن به ای  مقام، اجرای عدالت، رحمت، مغفرت و    اسنت، بلکنه در رنر ن انسان

 صورت صریح اشاره فردیده است  کریم به همه ای  اهداز به

 شبهه ترس از قیامت -3-1

در زمینه معاد، مربوط بنه ریامنت و تنرس از  ن و روش یکی دیگر از شبهات بنایی 

 یا روش اصلی دعوت به اسلام بر اساس ترس »اسلام در ترس از ریامت است که با عنوان 

 در کتاب سها ملرح فردیده است « از ریامت است؟

بخش عظیمی از  یات رر ن »در ابتدای فصل دهم کتاب نقد رر ن  ورده شده است: 

ست  بر هیچ موضوا دیگری در رر ن به اندازه ریامت تاکید نشده و در هر در مورد ریامت ا

ای از رر ن بی  یک تا چندی  بار در مورد ریامت صحبت شنده اسنت  علنت این  صفحه
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تکرار و تاکید  ن است که روش اصلی دعوت به اسلام ترس از ریامت است  ترس، جنوهر 

 (499، ص4914)سها، « دعوت به اسلام است 

  رسمت، سُها سعی دارد با طرح ای  بحث وانمود کند که وجود  یات متعدد در در ای

ها در  ن عرصه، جهنت ایجناد هنول و تنرس بنوده تنا مورد ریامت و بیان احوالات انسان

ها از روی ترس به ربول ریامت ت  دهند و تسلیم شوند، لذا اسلام و ایمان  نان را از انسان

کند نه دینی که فنرد وده و دی  اسلام را دی  اجبار معرفی میروی اکراه و اجبار معرفی نم

 از روی اختیار و شناخت به پذیرش  ن بپردازد 

فردد با در حالی که باید ففت واژه ترس در رر ن، زمانی که در بحث معاد ملرح می

 رود  هدز انذار به کار می

پردازد تا حب نهکاران میاز  نجا که رر ن کتاب هدایت است، لذا به انذار عاصیان و ف

های مندون الهنی نشنده، بلکنه نفسی که دارند، باعث انحراز  نها از روانی  و چهارچوب

 (41، ش4984 نعمتی پیرعلی،عاملی برای صیانت و بقاء و رشد و تعالی انسان فردد  )

ی  ها از عاربتی شوم بسنده نکرده، بلکه به ارر ن در ای  انذار تنها به ترساندن انسان

کند  به ای  ترتیب که پس از انذار، بخشد و  ن را در مسیر تعقل هدایت میترس هدز می

با استشهاد به نعمات مغفول و مظاهر معمول خلقت و تعقل، انسان را به تحریک واداشنته 

سا ِ »رساند  و با استفاده از براهی  بسیط، مبدا و معاد را توأمان به اثبات می ِِ َوالََّّ ا ََ س  ِق َوالسَّ
اِ ُق *  ْدَ اَك َما الََّّ

َ
ْنَساُن ِممَّ ُخِلَق     َوَما أ ٍِ َداِفٍق  * َفْلَيْنُظِر اْْلِ ُه َعَلى َ ْجِعِه َلَقساِد       ُخِلَق ِمْن َما  ِإنَّ

َراِئُر  * ٍة َوََل َناِصٍر  * َيْوَم ُتْبَلى السَّ ا َلُه ِمْن ُقوَّ ََ  (4-41 یه  ،82سوره طارق « )َف

رر ن، انذار در ای  کتاب الهی برای تعقل و خردورزی بوده تا سرانجام بنابرای  از نظر 

 دمی را به بهشت رهنمون کند  در اسلام تسلیم کورکورانه و تسلیمی که ضد عقل باشند، 

 (113، ص4931، ملهریوجود ندارد  )
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 شبهات بنایی -2

 همان طور که فذشت، شبهات بنایی مربوط به شبهاتی اسنت کنه پنس از پنذیرفت 

ای م ل مبدأ و معاد ایجاد فشنته و در رابلنه بنا جز ینات و کیفینت مسا ل و عقاید ریشه

 باشد مسا ل مربوط به معاد می

در کتاب دکتر سها، شبهات بنایی شامل موارد عدل کیفری، شفاعت و کیفیت عذاب 

 شود  و پاداش در جهنم و بهشت می

 شبهات مربوط به عدل کیفری -1-2

معنای دادفری خداوند در کیفر و پاداش بندفان هنگام ل جزا ی بهعدل کیفری یا عد

کنند  نگرد و با  نان همسان رفتار نمیخداوند به نیکان و بدان یکسان نمی رستاخیز است 

هرچند ممک  است از سر رحمت، با وجود شرایلی، از خلای کسی درفذرد اما نیکی  دمی 

( هرچه در رسنتاخیر بنه بنندفان 2(  یه 19ن)دهد  )سوره مومنورا جز با نیکی عوض نمی

( اما 41(  یه 92؛ سوره یس)41(  یه 9رسد، بازتاب کردار خود  نان است  )سوره  ل عمران)

( و 421(  ینه 2افزاید )سوره انعام)دهد و بر  ن نمیردر فناهشان میکیفر فناهکاران را به

تر از کیفنر عادلاننه ای  کیفر، سبککاهد و بلکه با رحمت و رأفت خویش از کیفر  نان می

 (91(  یه 11است  )سوره شوری)

اما در کتاب سها به بعضی از وجوهی که ففته شد، اشکالاتی وارد کرده که هر کندام 

 فوییم  را در جایگاه خود پاسخ می

شبهات ای  بخش شامل شروط عدالت، عنذاب جاوداننه فنهکناران و خلنود و عندم 

 باشد فاه خدا و حبط اعمال میشکنجه مرزش مللق شر ، جهنم 
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 شبهه شروط عدالت -4-4-1

 یات از جملنه  ینه  شناسد، با استناد به بعضیاو که ظاهرا خدا را به صفت عدل نمی

َئًة َفََل ُيْجَزى » َل َسيِّ َِ َل  َوَمْن  ِمْثَلَها ِإَلَّ َمْن َع َِ نَثسى  َع
ُ
ْو أ

َ
سٍر أ ََ ََ سن  ِمن   َوُهسَو َصاِلًحا مِّ ْْ و ُمس

ُ
 لَئسَ  َفأ

َة ُيْرَزُقوَن ِفيَها ِبَغْيِر ِحَساٍب  کنند کنه فرچنه ( بیان می11(  یه 11)سوره غافر)« َيْدُخُلوَن اْلَجنَّ

طور یکسنان منورد رضناوت ها از هر نژاد و مذهبی بهکند که همه انسانعدالت ارتضا می

داوند و رنر ن طور برابر رضاوت شوند اما خررار فیرند و در مقابل جرم و نیکی یکسان، به

کند، خداوندی که نازله از جانب او ای  اصل را ربول ندارد  وی بر طبق  نچه اینجا ادعا می

داند و معتقد است که به علت عدم تناسنب بنی  کند، ظالم میاعمال بندفانش را حبط می

جرم و مجازات بعضی فناهان از جانب خداوند، م ل رتل یک نفر و خلود در جهنم، خداوند 

 (491، ص4914ظالم است  )سها، 

معنای راستی و درستی، در پاسخ باید ففت که عدالت از عدل است و عدل در لغت به

معننای ( راغب هم عندل را بنه914، ص4924برابری و انصاز در داوری است  )معلوز، 

ابن  منظنور ( 444ق ، ص4112طور مساوی دانسنته اسنت  )راغنب اصنفهانی، تقسیم به

عبارت است از هر چیزی که در ذه  مردم، درست، مستقیم و راست باشد و  فوید عدلمی

 (191، ص1م ، ج4188اب  منظور، در مقابل جور و ظلم ررار دارد  )

رود  حال باید ففت به کار می« اعلای کل ذی حق حقه»معنای و در عرز، عدل به

 عدل و عدالت در مورد خداوند به چه معنایی است 



 14 و پاسخ به شبهات مربوط به معاد بر اساس کتاب نقد قرآن یواکاو 

 

که تنها یک منورد  ن  4ر تعریف برای عدل در نظر فرفته شده استطور کلی چهابه

هنا در رود و  ن عبارت است از رعاینت اسنتحقاقدرباره خداوند  صحیح بوده و به کار می

 افاضه وجود و امتناا نکردن از افاضه و رحمت به  نچه امکان وجود یا کمال وجود دارد  

انیم موجودات در نظنام هسنتی از نظنر دتوان ففت همان طور که میدر توضیح می

هر موجودی در هر فیری از مبدأ هستی با یکدیگر متفاوت هستند  ها و امکان فیضرابلیت

ای که هست از نظر رابلیت استفاضه، استحقاق مخصوص به خود دارد  ذات مقدس مرتبه

از  حق که کمال مللق و خیر مللق و فیاض علی الاطلاق است، بنه هنر موجنودی  نچنه

کند  بنابرای  طبق ای  نظریه، عدل الهی در نظام وجود و کمال برایش لازم است، اعلا می

ای از وجود و کمال وجود که استحقاق و امکنان  ن را تکوی  یعنی هر موجودی هر درجه

کند و ظلم یعنی منع فیض و امسا  وجود از وجودی که استحقاق دارد  دارد، دریافت می

 (43-48ص، ص4931ملهری، )

اند بنابرای  افر ففته شود همه اشیاء با یک نسبت مساوی در برابر خداوند ررار فرفته

ها مصداق پیدا کند، باید ففنت معنی رعایت استحقاقو استحقاری در کار نیست تا عدل به

 که مفهوم حق و استحقاق نسبت به خداوند عبارت است از نیاز و امکان وجود 

وجود یا امکان نوعی از کمال را داشته باشد، خداونند متعنال هر موجودی که امکان 

نماید  عدل حکم  نکه تام الفاعلیه و واجب الفیاضیه است، افاضه وجود یا کمال وجود میبه

از فیض عام و بخشنش فسنترده در منورد عبارت است  1خداوند طبق ففته صدرالمتالهی 

فوننه امسنا  ینا دارند، بندون هنیچهمه موجوداتی که امکان هستی یا کمال در هستی 

                                                 
حقوق افراد و  یت. رعا2 یض؛و رفع هرگونه تبع ی. تساو0. موزون بودن؛ 1: رودیعدل در چهار معنا به کار م. 1

ها در افاضه وجود و امتناع نکردن از افاضه و رحمت به آنچه امکان استحقاق یت. رعا5 ی؛حق یحق هر ذ یاعطا

 (03، ص1235 ی،کمال دارد. )مطهر یاوجود 

تحت عنوان نحوه وجود کائنات  یه،ضمن بحث از صور نوع ین،بحث در جلد دوم اسفار صدرالمتاله ینبه ا. 0

 پرداخته شده است.



 فلسفه و کلامویژه ، 4211بهار ، 14شماره   13

 

ها به ننوا نظنم و  فنرینش خلقنت ها در امکانات و استحقاقتبعیض  اما ریشه ای  تفاوت

 (21، صهمانفردد  )مربوط می

بنابرای  سبب پویایی عدل در سراسر هستی، چنه در نظنام تکنوی  و چنه در نظنام 

دلینل ی توزیع مواهنب و بنهتشریع، خداوند متعال خواهد بود  پس عدالت وصفی است برا

 شود معنای تام و کامل  ن محقق مینهایت است، عدالت به نکه رحمت و علم الهی بی

پس از توضیحی که در مورد عدل و عدالت خداوند داده شد، نوبنت پاسنخگویی بنه 

کند  یکی از  نهنا عندم تسناوی در مینزان دار میشبهاتی است که عدل خداوند را خدشه

 کافر و مسلمان از یک کار نیک است مندی بهره

هر عملی دو جنبه و دو بعد دارد که هر بعد از نظر نیکی و بدی حسابی جدافانه دارد، 

ای  دو بعد عبارتند از: شعاا اثر مفید یا مضر عمنل در خنارج و در اجتمناا بشنر و شنعاا 

ده است های نفسانی و روحی که موجب  ن عمل شانتساب عمل به شخص فاعل و انگیزه

هنا و واسله عمل و با وسیله ررار دادن عمنل، بنه  ن هندزو فرد عامل خواسته است به

 (138-184، صصهمانها برسد  )انگیزه

بنابرای  افر کسی کاری را با هدفی دنیایی انجام دهد، محال است که به هدز عالی 

ینایی کنه کند کنه از همنان هندز دناخروی نا ل فردد، فرچه للف خداوندی ایجاب می

مند فردد  بنابرای  فعل خیر کفار و غیرمسنلمانان از جهنت حسن  خواهان  ن است، بهره

فعلی، نیک بوده و نتیجه فعل نیک خود را دریافت خواهند کرد اما از نظنر حسن  فناعلی، 

ای نخواهنند توان ففت چون هدز وی ررب به حضرت حق نبوده، در ای  زمینه بهنرهمی

 برد 



 12 و پاسخ به شبهات مربوط به معاد بر اساس کتاب نقد قرآن یواکاو 

 

به عدم تناسب میان جرم و مجازات فرد خلاکار باید ففت مجنازات و حال در پاسخ 

و مجازات اخنروی کنه مجنازات  1مجازات دنیوی 4دارای انواعی است؛ مجازات رراردادی،

اخروی از نظر نوا مجازات با دو نوا دیگر متفاوت است  ای  نوا مجازات، رابله تکنوینی 

جزا و عمل، رابله عینینت و اتحناد اسنت  تری با فناهان دارند  در ای  عرصه رابله روی

عبارت فلسفی، مجازات، صورت و پرتو باطنی عمل زشت و فناه انسان است؛ یعنی  نچه به

شود، تجسم عمل  نان است )ردردان ها داده میعنوان پاداش یا کیفر به انساندر  خرت به

َها ايَ »که در رر ن نیز به  ن اشاره شده است: ( 994، ص4919رراملکی،  ُي 
َ
ِذيَن  أ ُقوا آَمُنوا اَل   اَت 

هَ  َ   َوْلَتْنُظْر  الَل  َمْت  َما َنْف ُقوا ِلَغٍد  َقَد  هَ  َواَت   (48(  یه 41)سوره حشر)   « الَل 

توضیح بیشتر اینکه منظور از تجسم اعمال، تجسم  ثنار و ملکنات اعمنال در صنقع 

بلکه اعمال ظاهری انسان نفس است نه تجسم و تم ل خود اعمال مادی ظاهری انسان، 

که صدرالمتالهی  درباره عدم بقنای ماند،  ثار اعمال است؛ چنانتمام شده و  نچه باری می

فوید: سخ  و عمل، مادامی که وجودشان در عالم حرکات و مواد امکانی اعمال انسان می

رای   نچنه ( بنناب111، ص1، ج4928ای از بقاء و ثبات ندارند  )صدر المتالهی ، است، بهره

ماند  ثار و تبعات اعمال ما در دنیا است و مقصود از تجسم، تحقق و تقرر نتیجنه باری می

ضند، با حفظ مرتبه دنینوی بنه اجسنام اعمال در صقع نفس است نه اینکه اعمال که اعرا

 (911، ص4914زاده  ملی، حس منتقل فردند  )

ه بودن  نهنا، بنه ارسنام عنذاب و ای  صور و هیئات رذیله نفس، با توجه به نوا رذیل

ای به نشئه دیگر منتقل شند، نفنس بنا شود  پس زمانی که انسان از نشئهکیفر مبدل می

حفظ تمام  ثار و ملکاتی که در  ن موجود است، معذب خواهند شند  )رندردان رراملکنی، 

 (992، ص4919

                                                 
 است. یدهوضع گرد یرالهیو غ یگذار الهقانون یلهوسبه یاست که در جوامع انسان یجزائ یفرهایهمان ک. 1

گناه  یاثر وضع یارا مکافات عمل  یفرهاک ینبا جرم دارند که به ا یو معلول یاست که رابطه عل یفرهاییک. 0

 وارده بر بدن از طرف آن. یهاو صدمه یمثل شرابخوار گویند؛یم
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نیست، بلکه از بنابرای  در ای  حالت عذاب اخروی، عذابی از پیش  ماده و مهیا شده 

تعبینر تعبینری، معلنول تکنوینی و بنهفیرد و بهباط ، یعنی اعمال زشت انسان، نشات می

ور شده و فرد خلاکار را به کام فونه در ریامت شعلهتر صورت عمل فناه است که ای دریق

 کشد خود می

 شبهه عذاب جاودانه فنهکاران و خلود -1-4-1

کند، عذاب جاودانه فنهکاران در ربال بعضی اعمال از دیگر شبهاتی که سها وارد می

کند که عذاب جاودانه باشد  وی بیان میو خلود در جهنم و عدم  مرزش مللق شر  می

کند که هدز از شنکنجه و با فناه، از هر نوا که باشد، تناسبی ندارد و در ادامه عنوان می

عندالت ینا اینکنه او از ینا اجنرای  ها استتواند باشد؟  یا تربیت انسانعذاب الهی چه می

توان نماید که ای  امور وحشتنا  را نمیبرد؟ وی سپس بیان میها لذت میشکنجه انسان

 (414، ص4914ساخته فردی به نام محمد است! )سها، به خدا نسبت داد و تنها دست

د و معنای مصونیت شنیء از فسنادر پاسخ به خلود در ابتدا باید ففت خلود در لغت به

تباهی و ثبات بر حالت اولیه است و هر چیزی که از تغییر و تحول و فساد دور است، عرب 

 (114ق ، ص4112، )راغب اصفهانی کند توصیف می« خلود» ن را با لفظ 

هنای در پاسخ به چرایی خلود نیز علاوه بر ملرح کردن جواب شبهه ربل کنه عنذاب

هنا، ر عی  فناه است و اینکنه کیفرهنا و نعمنتجاودانه نیز بر اثر تجسم اعمال است، کیف

خاطر بزرفی توان ففت عذاب جاودانه بهحقیقت اعمال دنیوی و باط  کردار ما هستند، می

تواند زمینه فناهان متمنادی و بنزرگ را بنرای فناه است؛ یعنی با فناهی کوچک، فرد می

ها مورد توجه ررار داد؛ م نل سایری  فراهم کند  پس فناه و اثر  ن را باید در تاریخ و نسل

دلیل خودخواهی زمینه انحراز مردم اما به 4شناختندعلمای یهود و نصاری که پیامبر را می

                                                 
ْبَناَءُهْم : »153 یه( آ0سوره بقره). 1

َ
وَن أ

ُ
وَنُه َكَما َيْعِرف

ُ
 .«َيْعِرف
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کردند و با صنراحت بنه مسنیحیان و یهودینان کردند  افر حق را کتمان نمیرا فراهم می

نفنر فمنراه  هناففتند که ای  همان پیامبر موعود انجیل و تورات است، امنروز میلینونمی

 (118، ص4929شدند  )ررا تی، نمی

باشند  ها بر اساس اعتقادات و شاکله روحی افنراد منیتوان ففت عذابهمچنی  می

باشنند امنا اعمنال رلبنی، همیشنگی و اعمال بدنی و جوارحی انسان، محدود و مورت می

فیرد  شمه میخیزد و از روح انسان سرچدا می هستند و عمل انسان از اعتقاد و نیت برمی

ل    ُقْل » ُل  َُ ََ َلِتِه  َيْع َِ  (81(  یه 43)سوره اسرا)« َعَلى َشا

و  4شوندها بر اساس نیاتشان محشور میاحادیث متعددی داریم مبنی بر اینکه انسان

شود  در حدیث ردسی بینان شنده: ای پینامبر، بر اساس نیت به  نها پاداش و جزا داده می

دهند )شنیخ ساختار ذاتی و طبیعی خود کارهنا را انجنام منیاعلام ک  هر کس بر اساس 

( و ورتنی عمنل نینک، ملکنه روح فنردد، هرفنز از روح جندا 918ق ، ص4142صدوق، 

 شود و روح ثابت عذابش دا م است و انقلاعی در  ن راه ندارد نمی

هنای هنا و مخالفنتهای جاودانه معلول مسنتقیم اطاعنتها و پاداشپس ای  عذاب

دهند و هایی است کنه انسنان انجنام منیها و مخالفتیست، بلکه معلول اطاعتمحدود ن

 (111، ص4984فردد  )جوادی  ملی، تدریج ملکه او میبه

 شبهه عدم  مرزش مللق شر  -9-4-1

شود مربوط به پس از مرگ است؛ یعنی در صورت مرگ  نچه در ای  زمینه ففته می

خداونند و شنفاعت شنفیعان در ریامنت رنرار مشر  با حالت شر ، هرفز مورد بخشش 

غفنران رنرار فینرد؛ توانسنت منورد نخواهد فرفت، در حالی که با توبه ربل از منرگ منی

                                                 
ُر الناَس َعل». 1

ُ
اِتهم َيوَم الِقياَمَة  ىِإنَّ اللَه َيحش ، 1231 شهری،یر ی؛ محمد909، ح529، ص1، ج1231 ی،)برق« ِنيَّ

 (02900، ح3030، ص12ج
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ِذيَن  ِعَباِدَي  َيا ُقْل »که در رر ن مجید نیز  مده است: چنان ْسَرُفوا اَل 
َ
ْنُفِسِهْم  َعَلى أ

َ
 ِمْن  َتْقَنَُّوا ََل  أ

ةِ  ََ ِه  َ ْح هَ  ِإَن    الَل  ُنوَب  َيْغِفُر  الَل   (49-41(  یه 91زمر) )سوره« الُذ 

شود، ای  اسنت کنه اسناس عنالم اما حکمت اینکه شر  پس از مرگ  مرزیده نمی

َوَمسا َخَلْقسُت »که خداوند فرموده اسنت: خلقت، عبودیت خلق و ربوبیت خداوند است؛ چنان
ََ ِإَلَّ ِلَيْعُبُدوِن  ْن  (42(  یه 44ت))سوره ذاریا« اْلِجنَّ َواْْلِ

اما در شر ، چون فرد  نچه را هدز از خلقت بوده، به جا نیاورده است، مغفرتنی در 

کار نخواهد بود ولی سایر فناهان کمتر از شر ، پس از مرگ، از طریق شفاعت شافعان و 

 (481، ص1، ج4929اعمال صالحه وی ممک  است مورد بخشش ررار فیرند  )طباطبایی، 

 فاه خداشکنجه شبهه جهنم -1-4-1

هایی که در رنر ن در ای  شبهه نویسنده کتاب سعی دارد با ملرح کردن انواا عذاب

فاهی برای خدا نشان داده و خدا را بسیار ظنالم عنوان شکنجهجهنم را به 4ذکر شده است،

 (498، ص4914سها، کند )رحم معرفی میو بی

از توضنیح مفصنل در این  رسنمت  1با توجه به  نچه در طی شبهات ربلی بیان شد،

هنایی های اخروی از دسته عنذابفوییم که عذابطور مختصر میچشم پوشیده و تنها به

نیست که از ربل  ماده شده باشد و فرد پس از مرگ در  نها ررار فیرد، بلکنه عنذابی کنه 

شنان بنوده و اکننون کنه این  افنراد کنند، باط  اعمنال فذشنتهافراد عاصی دریافت می

که در رر ن نیز  مده ها دریده شده، عذاب را خواهند دید  چنانچشمشان بینا فشته و پرده

اََل َتْعَتِذُ وا اْلَيْوَم »است:  ََ ْنُتْم  َما ُتْجَزْوَن  ِإَن  ُلوَن  َُ ََ  (3(  یه 22تحریم) )سوره« َتْع

                                                 
 59 یه( آ55؛ سوره دخان)30-33 یه( آ23؛ سوره صافات)3 یه(، آ33)یم؛ سوره تحر22-20 یه( آ39سوره حاقه). 1

 .10 یه( آ53؛ سوره محمد)13-13 یه( آ15)یم؛ سوره ابراه03 یه( آ23؛ سوره ص)09 یه( آ13؛ سوره کهف)52-

 ر.ک. پاسخ به شبهه شروط عدالت.. 0
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 شبهه حبط اعمال نیک -4-4-1

ال نیک است که با بررسی شبهه از دیگر شبهات موجود در کتاب نقد رر ن، حبط اعم

 راحتی به باطل بودن ای  شبهه نیز وارف شد توان بهشروط عدالت، می

حبط عمل در رر ن بدی  معنی است که شرط ربول و اثر داشنت   نویسد کهسها می

عمل نیکو در سرنوشت فرد، مسلمان بودن است  بنابرای  غیرمسلمانان در حالی که بنرای 

ارزش و شوند، اعمال خوبشان همنه بنین و اعمال بدشان مجازات میغیرمسلمان بودنشا

 4شود  وی در ضم  ای  شبهه به  یاتی از رر ن نیز اشاره کرده است نابود می

کند، تنارض  ن بنا بعضنی از  ینات چنون اشکال دیگری که به حبط اعمال وارد می

ْن » ََ ْل  َف ََ ةٍ  ِمْثَقاَل  َيْع   َ ْل  َوَمْن *  َيَرهُ  َخْيًرا ََ ََ ةٍ  ِمْثَقاَل  َيْع   َ ا ََ ( 3-8(  ینه 11)سوره زلزال)« َيَرهُ  َشًر 

  باشدمی

، 4924اثنر شندن اسنت  )معلنوز، معنای باطل و بنیابتدا باید ففت حبط در لغت به

( اما در اصللاح، حبط به از بی  رفت  پناداش 414، صق4112؛ راغب اصفهانی، 441ص

سبحانی، شود  )ر پی  ن عمل انجام فرفته است، ففته میدنبال فناهی که دعمل نیک، به

« اجنرعمل بی»)ره( نیز ای  واژه را در تفسیر المیزان، علامه طباطبایی (243، ص ق4118

معنای باطنل ( و در جنایی دیگنر  ن را بنه418، ص49، ج4929اند )طباطبایی، معنا کرده

 (141، ص1، جهمان  )اندشدن عمل و از تاثیر افتادن  ن عمل به کار برده

 1باشنند انند، میکرده معنایی که معتزله بیانمتکلمی  امامیه و اشاعره منکر احباط به

حنبط اما شیعه امامیه در پرتو  یات رر ن به نوعی حبط محض و غیرمحض معتقد اسنت  

                                                 
 .013 یه( آ0؛ سوره بقره)0 یه( آ0؛ سوره مائده)120 یه( آ13سوره کهف). 1

 یادصورت که اعمال صالحه ز ینرابطه احباط برقرار است؛ به ا یهر گناه و هر عمل صالح یننمعتزله ب یگاهاز د. 0

 گناه و عمل صالح، برابر یعنیدو،  ینکه ا یدر صورت یابالعکس  یاببرد  ینگناهان و اثر گناهان را از ب تواندیم

 (020، ص0، ج1233 یروانی،. )شتانجام نداده اس یعمل یچاست که ه یباشند، فرد مانند کس
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شود که انسان با ارتکاب  نها تمنام هسنتی خنود را از دسنت محض مربوط به اعمالی می

فردد که زمانی که از افراد سر داد؛ م ل کفر و حبط غیرمحض مربوط به اعمالی میخواهد 

کنند؛ ای از اعمال را حبط میزند، مانند مرضی است که انسان به  ن مبتلا فشته و پارهمی

شنود  )جنوادی شنونده منیکننده به غیبنتها از غیبتمانند غیبتی که موجب انتقال نیکی

 (481ص، 41، ج4981 ملی، 

تک اعمال خود مسئولیم و هر کدام  نها اثری ضم  ایکه ما معتقدیم که در ربال تک

شود و با تنر  فنناه و انجنام فذارد  با انجام فناه نفس مکدر و ظلمانی میبر نفس ما می

فیرد و ای  فراز و نشیب استمرار کارهای خیر، نفس نورانی شده و در مسیر تکامل ررار می

فنردد  )رندردان مرگ و خروج نفس از بدن، سیر و تکامنل نفنس متورنف منییافته تا با 

 (191، ص4919رراملکی، 

در وارع، احباط همان تاثیر افعال انسان در نفس و رابله تقابل افعال  ثار خینر و شنر 

در یکدیگر است و باید دانست با انجام هر عملی کمالی تازه یا ظلمتی تازه بنر کمنال ینا 

 فردد و هرفز اعمال ربل از بی  نخواهد رفت میظلمت ربل ملحق 

در پاسخ به شبهه دیگر، تاثیر مسمان بودن در پذیرش عمل، در بحث شروط عدالت 

بیان شد که عمل دارای دو جنبه حس  فعلنی و فناعلی اسنت  افنر فنرد کنافر کنار خینر 

اثر است  پس ای انجام دهد، فرچه عملش حس  فعلی دارد ولی از جنبه دوم بیالمنفعهعام

در صورتی که فرد تسلیم اوامر الهی نباشد و فعل را به انگیزه الهی انجنام ندهند، در این  

فنردد و تنا ای عایدش نخواهد شد؛ زیرا هر راهی به مقصد خودش منتهی نمیحیله بهره

 مقصد خدا نباشد، به خدا منتهی نخواهد فردید 
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 شبهه وجود شفاعت در ریامت -2-4-1

شبهات بنایی که در کتاب نقد رنر ن بینان شنده، مربنوط بنه مبحنث  یکی دیگر از

شفاعت است  سها در ای  شبهه با اشاره به  یاتی از رر ن در باب عدم پذیرش شفاعت در 

کند که در  یاتی از رر ن اشاره شده که شنفاعت پردازد  وی بیان میریامت به نفی  ن می

ا َمْن »م ل  یه شود؛ ربول خدا پذیرفته می از افراد مورد ِذي ََ ِنِه  ِإََل   ِعْنَدهُ  َيْشَفُع  اَل  َْ )سوره « ِبِإ

ُقوا»( و سپس با بیان  یاتی از جمله  یه 144(  یه 1بقره) َ   َتْجسِزي ََل  َيْوًما َواَت  ٍَ  َعسْن  َنْفس  َنْفس
ریامنت شنفاعت کند کنه در ( عنوان می18(  یه 1)سوره بقره)« َشَفاَعة   ِمْنَها ُيْقَبُل  َوََل  َشْيًئا

 طور مللق نفی شده است به

شفاعت در لغت در معانی فونافونی به کار رفته است؛ همچون دعنا بنرای مومننان، 

، 1تنا[، ج( صلح میان دو نفنر )طبرسنی ننوری، ]بنی914، ص1تا[، ج)طبرسی نوری، ]بی

ها  )راغنب ( و منضم شدن کسی به دیگری برای یاری دادن و بنر وردن خواسنته914ص

 (148ق ، ص4112فهانی، اص

شفاعت در محاورات عرفی به ای  معناست که شخص  برومندی از بزرفنی بخواهند 

فزاری او بیفزایند )طالقنانی، که از کیفر و مجازات مجرمی درفذرد یا بر پناداش و خندمت

ظهور هنر تناثیر خینری در انسنان توسنط  معنی( و در اصللاح نیز به411، ص4، ج4981

معننای  ( همچنی  شفاعت کلی بنه189، ص4984د  )مصباح یزدی، باششخص دیگر می

وساطت یک مخلوق در میان مخلوق دیگر است؛ چه در ای  دنیا چنه در ریامنت چنه در »

 (4194، ص8422، ح9، ج4984شهری، )محمدی ری« اصل وجود و چه در برفشت وجود 

عت تشنریعی  هنر باشد: شفاعت تکوینی و شفاباید اشاره کرد که شفاعت دو نوا می

ای که  دمی را به صراط مستقیم و شریعت حقی که خداوند متعنال بنرای هندایت واسله

 دمی تشریع کرده است، رهنمون فردد و در ای  مسیر مددکارش باشد، شافع است و شفیع 

شنود و بنه این  کنار شنفاعت تشنریعی فوینند کنه شنامل شنفاعت رهبنری نامیده منی
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شود( و شفاعت مغفرت )وساطت در بخشنش فناهنان و یده میکننده که پیشوا نام)هدایت

( همچنی  به وساطت اسباب و علنل در 413، ص4982باشد  )کاشفی، هاست( می لودفی

شان به خداوند، شفاعت تکوینی اصل وجود و نیز تاثیرفذاریشان در امور، در عی  وابستگی

 (49، ص4984فویند  )روحانی، 

توان ففت مفاد با در نظر فرفت   یات در ای  موضوا، می با توجه به  نچه ففته شد و

( بننابر 43، صهمنان یات رر ن اثبات شفاعت و تبیی   ن بر اساس توحید افعالی است  )

اش، اثر و فعل خداست، هرفوننه سنبب توحید افعالی، جهان هستی با نظام علی و معلولی

های های منادی و معننوی، واسنلهشان نیز از اوست  در حقیقت، علتبودن و تاثیرفذاری

تنوان ها، در طول فاعلیت خداوند است  لذا در باب شفاعت میاند و فاعلیت  نفیض الهی

ففت افر وساطتی در کار باشد، به اذن خداوند و خواسنته او خواهند بنود؛ یعننی وسناطت 

عننادار سازی بنگریم، ای  وساطت و شنفاعت ممستقلی در وجود نداریم و افر با نگاه سبب

 خواهد شد 

 شبهات مربوط به کیفیت عذاب در جهنم و بهشت -2-2

همان طور که فذشت، یکی از شبهات بنایی در کتاب نقد رر ن، شبهات مربنوط بنه 

فردد که کیفیت عذاب و پاداش در جهنم و بهشت است  در ای  بخش اشکالاتی ملرح می

 خداوند ایجاد شده است در اثر عدم تسلط کافی دکتر سها نسبت به کتاب 

علت وجود  یاتی که در ظاهر مخالف یکدیگرند، رنر ن را فونه شبهات، سها بهدر ای 

کند، در حالی که ای   یات بیانگر حالات و شرایط متفناوت کتابی دارای تنارض معرفی می

و  در ریامت هستند و البته ای  مساله با اندکی تدبر و تفکر در  ینات رنر ن، کاملنا واضنح

فردد  ای  بخش شامل سوال از فنهکناران در ریامنت، مجنازات بنه م نل ینا مبره  می

مجازات به مضاعف، بینایی و عدم بیننایی در ریامنت، عنذرخواهی فنهکناران در ریامنت، 

 باشد می کتمان شر  در ریامت و عشرتکده بهشت
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 شبهه سوال از فنهکاران در ریامت -4-1-1

توسط سها ای  است که در بعضی  یات بیان شده که در یکی از تنارضات ملرح شده 

فیرند و در بعضنی  ینات این  ریامت مجرمان مورد بازپرسی در مورد خلاهایشان ررار می

 4مساله رد شده است و برای بیان ای  شبهه از تعدادی از  یات رر ن م ال  ورده است 

رو ما با دو دسته سوال روبنه کهتوان با بررسی  یات دریافت که ای  در حالی است که می

در ریامت نیاز به سوال تحقیق نیسنت؛ چنرا کنه «  سوال سرزنش»و « سوال تحقیق»هستیم: 

ْنِبسِه  َعسْن  ُيْسسَئُل  َل َفَيْوَمِئٍذ »شود: همه چیز عیان است، لذا در مورد ای  نوا پرسش، ففته می ََ »

 میز وجود دارد که خنود ننوعی مجنازات اما در  نجا سوال سرزنش (91(  یه 44الرحم ) سوره)

َ  »برای مجرمان است:  ِعيَن َع ََ ْج
َ
ُهْم أ َ  َلَنْسَئَلَن  ُلوَن  َاُنوا اَفَو َ ِب  ََ ( 11(  ینه 44حجنر) ؛ )سوره«َيْع

دادند  درست همانند کنیم، از کارهایی که انجام میبه پروردفارت سوفند از همه  نان سوال می

فوید:  یا م  ای  همه به تو خدمت نکردم؟ کند و میوالی که پدر و مادر از فرزند ناخلفش میس

هنا بنا خبرنند و و  یا جزای  ن همه خدمت، خیانت و فساد بود!؟ در حالی که هنر دو از جریان

 (141ق ، ص4119منظور پدر، سرزنش فرزند است  )معرفت، 

مرحله و مورفی در ریامت است و ای   ینات ها مربوط به بنابرای  هر کدام از پرسش

در حال بیان وضعیت و حال بندفان در هر مورف است و عدم توجه به اختلاز در مواضع و 

 موارف ریامت سبب چنی  توهمی فردیده است 

 شبهه تنارض مجازات به م ل یا مجازات به مضاعف -1-1-1

َئًة َفََل ُيْجَزى ِإَلَّ »کند که در بعضی  یات رر ن م ل در ای  شبهه بیان می َل َسيِّ َِ َمْن َع
 ید که مجازات فناه به م لِ  ن است نه بیشتر؛ یعنی ( برمی11(  یه 11)سوره غافر)« ِمْثَلَها

                                                 
؛ ر.ک. سها، 00 یه( آ3؛ سوره انعام)03 یه( آ13؛ سوره نحل)90-92 یه( آ10؛ سوره حجر)3 یه( آ3سوره اعراف). 1

 .313نقد قرآن، ص
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مجازات با فناه تناسب دارد  اما در تنارض با ای   یات، در  یات دیگری مجازات مضناعف 

ِه  َمَع  َيْدُعوَن  ََل  ِذيَن َواَل  »)دو برابر( فنهکاران ملرح شده است؛ مانند   َيْقُتُلسوَن  َوََل  آَخسَر  ِإَلًهسا الَل 
 ََ ْف ِتي الَن  َم  اَل  هُ  َحَر  ِلَ   َيْفَعْل  َوَمْن  َيْزُنوَن  َوََل  ِباْلَحِق   ِإََل   الَل  َثاًما َيْلَق  ََ

َ
 َيسْوَم  اْلَعسَذاُب  َلسهُ  ُيَضاَعْف *  أ

 ینات علناوه بنر تننارض بنا  ینات ربنل،  ( که ای 28-21(  یه 14)سوره فرران)« اْلِقَياَمةِ 

 (424-422، صص4914عدالتی نیز هست  )سها، بی

سوره فرران و اینکه به ترتیب از شر ، رتل  28توان ففت با توجه و درت در  یه می

نفس و زنا سخ  به میان  ورده است، فناهان مذکور از نظر اهمیت، به همی  صورتی که 

ای بالاتر از رتل است د؛ یعنی شر  از نظر بار فناه در مرتبهباشدر  یه بیان شده است، می

شود عذاب اینان، عذابی مضاعف خواهد بود و و پس از رتل، زنا ررار دارد و سپس بیان می

 اند در  ن جاودانه

 نچه در اینجا باعث ایجاد شبهه فردیده، ای  است کنه چنرا بنرای صناحب فناهنان 

اند، مجازات اندازه فناهی که مرتکب شدها ای  افراد بهشود؟ چرمذکور، عذاب مضاعف می

 شوند؟ و چرا در ای   یه صحبت از خلود در جهنم به میان  مده است؟ نمی

تواند این  باشند کنه از نظر مفسران منظور از مضاعف شدن عذاب در ای  موارد می

اهی جدافاننه نینز برای هر یک از ای  سه فناه، علاوه بر مجازات مربوط به خود فناه، فنن

شود؛ برای اعمال خواهد شد؛ زیرا هر کدام از ای  فناهان، خود سرچشمه فناهان دیگر می

شود و ای  خود باعث دو م ال کفر باعث تر  انجام واجبات و روی  وردن به محرمات می

 برابر شدن مجازات الهی است 

شنود فنرد، که موجب می ک  استای شدید و بنیاناندازهها بهو نیز بعضی از عصیان

ایمان از دنیا برود؛ م ل  نچه درباره رتل نفس در ذیل  یه سوره نساء بیان شنده اسنت  بی

 (448-421، صص44، ج4929)مکارم شیرازی، 



 32 و پاسخ به شبهات مربوط به معاد بر اساس کتاب نقد قرآن یواکاو 

 

دلیل ای  است که هم خود فمراه و فناهکار بودند هنم موجنب ای  مضاعف شدن به

نناه دیگنران را نینز بایند بنه دوش همی  خاطر فمحرومیت یا انحراز دیگران شدند و به

توان برای ای  سنخ  بنه بکشند، بدون  نکه چیزی از فناه دیگران کاسته و کم فردد  می

ُلَن  » یه  َِ ْثَقاَلُهْم  َوَلَيْح
َ
ْثَقاًَل  أ

َ
ْثَقاِلِهْم  َمَع  َوأ

َ
 ( اشاره کرد  49(  یه 11عنکبوت) )سوره« أ

 تشبهه کور یا بینا بودن مشرکان در ریام -9-1-1

فوننه از دیگر شبهاتی که سها با شبهه تنارض در رر ن  ن را ملرح کرده است، این 

انند و رنر ن بینان فردد که در بعضی از  یات، مجرمان کور و نا فاه معرفی شندهبیان می

ساَن  َوَمْن »شوند؛ کند که اینان نابینا در ای  عرصه حاضر میمی سى َهسِذهِ  ِفسي ََ ََ ْع
َ
 ِفسي َفُهسَو  أ

ى ةِ اْلِْخَر  ََ ْع
َ
َضُل   أ

َ
( ولی در  یات متعدد دیگر، مجرمان بنا 31(  یه 43اسرا) )سوره« َسِبيًَل  َوأ

ْنَت  َلَقْد »فردند که به حقایق نیز  فاه هستند؛ چشمی تیزبی  معرفی می  َهسَذا ِمْن  َغْفَلةٍ  ِفي َُ
َك  َعْنَ   َفَكَشْفَنا َِ  (349، ص4914(؛ )سها، 11 (  یه41ق) )سوره« َحِديد   اْلَيْوَم  َفَبَصُرَك  ِغََّا

ای  شبهه نیز مانند شبهه ربل مربوط به عدم شناخت وی نسبت به رنر ن و مفناهیم 

رر نی است  اینکه مجرمان در بعضی  یات، کور و نابینا معرفی شده و در بعضی  یات خیر، 

اولا مربوط به ای  است که ریامت موارف متعددی دارد، مجرمان در برخی از این  موارنف 

اند های الهی را ندانستهر و کورند و در ای  حالت مجازاتی برای  نان است که ردر نعمتک

بیننند و هنا منیو از  ن در جهت صحیح خود استفاده نکردند ولی  نها در برخی از مرحلنه

های عذاب را ببینند و صدای ملامنت شنوند و ای  هم مجازات دیگری است که صحنهمی

 (113، ص41، ج4929رازی، را بشنوند  )مکارم شی

ها و و دوما  یاتی که اشاره دارند مجرمی  کر و کورند، منظورشان ای  است که نعمت

شننوند و بصنیرت ندارنند  از بینند و  نچه مایه خوشحالی است را نمیاسباب نجات را نمی
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 نچه های الهی است و بینند، منظور عذابفرمایند مجرمان میهایی که میطرز دیگر،  یه

 (118، صهمانشنوند  )بینند و میمایه زجر و عذاب است را می

 خواهی فنهکاران در ریامتشبهه معذرت -1-1-1

ای  شبهه نیز مربوط به ادعای وجود تنارض در رر ن از جانب سها است  وی اظهنار 

ُن  َوََل »کند که در بعضی از  یات رر ن م ل می ََ ْْ (  یه 33)سوره مرسلات)« َفَيْعَتِذُ وَن  َلُهْم  ُي

یابنند کنه عنذرخواهی کننند و در کننار ( بیان شده که اهل جهنم در ریامت اجازه نمی92

ِذيَن  َيْنَفُع  ََل  َفَيْوَمِئٍذ »توان  یاتی م ل فونه  یات میای  وا اَل  َُ « ُيْسَتْعَتُبوَن  ُهْم  َوََل  َمْعِذَ ُتُهْم  َظَل

خنواهی ظالمنان کنند در  ن روز معنذرتبیان منی( را ررار داد که 43(  یه 91)سوره روم)

 شود سوی حق از  نان خواسته نمیبخشد و بازفشت بهسودی نمی

کننند امنا شنود کنه اهنل جهننم عنذرخواهی منیاز ای   یه و چنی   یاتی فهمینده منی

خنواهی شود  بنابرای  ایشان معتقد است که تنارض در معذرتخواهی  نان پذیرفته نمیمعذرت

 (343، ص4914خورد  )سها، م عذرخواهی فنهکاران در رر ن به چشم میو عد

باشند و پاسخ به ای  شبهه نیز تقریبا مانند پاسخ به شبهه سوال از فناه فنهکاران می

رسد که هنر کندام از  ینات بنه مرحلنه و بندی  یات به نظر می ن  ینکه با توجه به طبقه

 از: مورفی از ریامت اشاره دارد که عبارتند

سوره روم: ای   یات بیانگر زمانی بلافاصله بعد از برزخ بنوده و نقلنه  43تا  44 یات 

شود، مجرمان سوفند که بیان شده؛ روزی که ریامت برپا میاول برپایی ریامت است؛ چنان

 اند و   میخورند که ]فاصله مرگ تا ریامت را[ جز ساعتی درنگ نکرده

بل از جدایی جهنمیان از    یات مرحله حساب و کتاب رسوره انعام: ای 11تا  11 یات 

دهد؛ پس  ن روز عذرشان فقط ای  است که خواهند ففت: بنه خندا را نشان میبهشتیان 

 سوفند که ما مشر  نبودیم 
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سوره مرسلات: ای   یات به مرحله پایان حساب و کتناب و مشنخص  11تا  11 یات 

کند و همچنی  این  موضنوا  نها اشاره میشدن اهل جهنم و اهل بهشت و زمان جدایی 

 کنند های  تش جهنم را مشاهده میکه جهنمیان شراره

کنند کنه سوره غافر: ای   یات تصویری از داخل جهنم را نمایان می 41تا  13 یات 

کنند و از نگهبانان جهنم تقاضای تخفینف عنذاب را بنا کافران و ظالمان با هم ففتگو می

 4خواهی سودی به حالشان ندارد واهند اما دیگر معذرتخاجازه خداوند می

خنواهی بنابرای  هر کدام از حالات عذرخواهی، عدم عذرخواهی یا رد شندن معنذرت

فنهکاران را بر اساس  یات ماربل و مابعد و سیاق جمله باید بررسی کرد و هنر کندام بنه 

 یک مرحله از ریامت اشاره دارد 

 امتیمشرکان در ر شبهه کتمان شر  توسط -4-1-1

سها در ای  مورد با  وردن دو  یه که به ظاهر هر دو مقابل یکدیگرند، باز هنم سنعی 

ای را  ورده که به کتمنان شنر  فویی رر ن را ملرح کند  در ابتدا  یهدارد ادعای تنارض

َيْوَم »مشرکان اشاره دارد:  يًعا َنْحُشُرُهْم  َو َِ ِذيَن  َنُقوُل  ُثَم   َج وا ِلَل  َُ ْشَر
َ
ْيسَن  أ

َ
ُم  أ َُ ُُ ا ََ سِذيَن  ُشسَر ْنسُتْم  اَل  َُ 

وَن ُثَم   َُ ْن  ِإََل   ِفْتَنُتُهْم  َتُكْن  َلْم  َتْزُع
َ
ِه  َقاُلوا أ َنا َوالَل  ِب  ا َما َ  َن  يَن  َُ َِ  (11-19(  یه 2انعام) )سوره« ُمْشِر

کند که در  ن  منده اسنت مشنرکان شنر  خنود را ای دیگر اشاره میسپس به  یه

ِذيَن  َيَوُد   َيْوَمِئٍذ »کنند: نمی کتمان َفُروا اَل  ُسوَل  َوَعَصُوا ََ ى َلْو  الَر  سوَن  َوََل  اْْلَْ ُض  ِبِهسُم  ُتَسسَو  َُ  َيْكُت
هَ   (311، ص4914( )سها، 11(  یه 1)سوره نساء)« َحِديًثا الَل 

دلیل عدم در  وجنود موارنف و اشکالی که در ای   یات برای سها ایجاد شده نیز به

سوره نساء وجود دارند  11مواط  متعدد در ریامت است  توضیح اینکه مفاد  یاتی م ل  یه 

                                                 
1 .No.atheism.net/1468. 
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است که مشنرکان تواننایی کتمنان  کنند از ای  جهتکه مشرکان به شر  خود اررار می

کنند و هیچ سخ  و    را از خداوند ندارند  روز ریامت همه چیز برای خدای متعال بروز می

شنود  ماند؛ زیرا تمامی اعمالشان نزد خداوند ظناهر منیچیزی از  نان بر خدا پوشیده نمی

علاوه بر ای ، اعضای بدنشان و همچنی  انبیاء و ملا که و دیگران، همه علیه  نان شهادت 

 ماند  دهند و با وجود ای  شرایط، جایی برای حاشا کردن باری نمیمی

سوره انعام و کتمان شر  توسط مشرکان فویای  19و  11ات اما وجود  یاتی م ل  ی

ای  است که ملکه دروغگویی در وجود مشرکان،  نان را در ای  عرصه نیز رها نکرده و بنا 

فوینند و این  بیننند ولنی بناز هنم درو  منیاینکه همه حقایق را از پرده برون افتاده می

د حقنایق را پنهنان بدارنند؛ چنون فویی ظهور همان ملکه است، ننه اینکنه بخواهنندرو 

دانیم که  ن روز، روز بروز حقایق اسنت، روزی کنه چینزی بنر خندا پوشنیده نیسنت  می

 (421-421، صص1، ج4929)طباطبایی، 

 شبهه عشرتکده بهشت -2-1-1

سوره صافات بهشت را  11-11سوره محمد و  44سها در ای  شبهه با اشاره به  یات 

کند کنه انسنان منوم  پنس از عمنری درسنتکاری و زهند ای معرفی میچون عشرتکده

تواند وارد  ن شده و به عیش و نوش و انواا لذات بپردازد که وی چنی  راه و مسنیری می

 داند را سخیفانه می

 های بهشتی سه سلح دارند:در ابتدا باید دانست که نعمت

 های مادی که شامل لذات جسمی است نعمت -4

هایی هستند که منعم ها، نعمتمعنوی که ای  دسته از نعمت –های مادی نعمت -1

 فردد در کنار لذات جسمی، از حظ و بهره روحی نیز برخوردار می
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هنای روحنی صورت موهبنتها فقط بههای معنوی که ای  دسته از نعمتنعمت -9

 هستند 

ا کنه هنای معننوی دانسنته و  یناتی رهای بهشتی را تنها نعمتاما کسانی که نعمت

های معنوی کنند و همه را حمل بر نعمتهای جسمانی است، کنایه فرض میبیانگر نعمت

معننای نفنی های روحانی بهنمایند، در حقیقت از ای  مللب در غفلتند که وجود نعمتمی

باشد و از  ن جهت که معاد از نظر رر ن، هم دارای جنبه جسمانی های جسمانی نمینعمت

شوند، شنامل هنر دو مند میهایی نیز که از  نها بهرهذا مواهب و نعمتهم روحانی است، ل

های بهشتی حقیقی، بسنیار والناتر از ها و لذتدسته موهبت است  ضم  اینکه یقیناً نعمت

دلیل عدم دسترسی فهنم و تجربنه منا بنه حقنایق های دنیوی است، با ای  حال، بهنعمت

تنری  وضنعیت انوس بنا ذهن   دمنی کنه نزدینکفیری از مفاهیم ممزبور، رر ن با بهره

 ورد، ما را از دور و بنا اشنارات و کناینات بنا محسوس را نسبت به  ن حقایق به ذه  می

 (911، ص1، ج4984  )سعیدی مهر، سازداوصاز و احوال بهشتیان  شنا می
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 گیرینتیجه

نتیجنه در نحنوه  با توجه به جایگاهی که معاد در ارتباط با اعتقنادات فنرد دارد و در

زندفی انسان نیز تاثیرفذار است، مخالفان و منکران ادیان که با اعتقاد دیگنران بنه معناد 

انندازی در توانند به امیال نفسانی و شهوانی خود جامه عمل بپوشانند، سعی در شنبههنمی

ینراد اند  کتاب نقد رران نوشته دکتر سها یکی از ای  موارد است که با اای  حقیقت داشته

های سعی کرده ربول ریامت و پذیرش معاد را از پیامشبهات مبنایی و بنایی در مساله معاد 

اصلی رر ن معرفی کرده در حالی که محور اصلی رنر ن، شنناخت ریامنت و معناد اسنت، 

و « شنناخت»افرچه به ربول و پذیرش معاد نیز اشاره دارد  دکتنر سنها بنا تعرینف کلمنه 

خواهد به مخاطب خود ای  پیام را بدهد که اسلام دی  اجبار و می« ربول»جایگذاری  ن با 

ریند و ضنرورت اطاعنت بنی»اکراه است نه شناخت و اختیار و همچنی  با ملرح کنردن 

تأکید دارنند، « ضرورت اطاعت عقلانی و ایمانی»خواهد بر  یات فراوانی که بر می« شرط

عدل الهی اسنت و از   در رابله با سرپوش بگذارد  غالب شبهات ملرح شده از طرز وی

هنای هنا و مجنازاتجمله ایرادات وارد شده در ای  زمینه ایجاد شبهه در زمینه نوا پاداش

الهی یا ابدی بودن  نها، عدم تناسب میان جرم و مجازات و    بوده است در حالی ملابق با 

و رابله تکوینی با اعمال فردد هایی که برای افراد مقرر میها و پاداش یات رران مجازات

هنا، ها و حجابهاست که با کنار رفت  پردهافراد دارند، نتیجه اعمال، نیات و انگیزه انسان

هنا تجسنم  ثنار، اعمنال و ملکنات ها و مجنازاتکنند  در وارع ای  پاداشتجسم پیدا می

ا بحنث از شنود تننفسانی انسان است، لذا از خارج از وجود بشر، چیزی بر او تحمیل نمنی

تناسب یا عدم تناسب بی  پاداش اعمال و مجنازات، ناعادلاننه بنودن خلنود در جهننم، در 

جزای بعضی فناهان، یا ناعدالتی خداوند ملرح شود  محور دوم شبهات مربوط به مسناله 

شفاعت است که باید ففت، شفاعت رانونی است که خداوند  ن را وضع کرده و بر اسناس 
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فیرنند  پنس فیض، مغفرت و رحمت رنرار منی ها، به اذن الهی سببای از انسان ن عده

شفاعتِ استقلالی در ریامت نیست؛ شفاعت تنها و تنها بنرای خداسنت  امنا افنر بنا نگناه 

ای وارع خواهد شد  سازی بنگریم، شفاعت به اذن خداوند و با شرایط خاص برای عدهسبب

ن کنه تحنت  ح شده در کتناب نقند رنرتوان ففت شبهات و ایرادات ملرمی به طور کلی

عنوان تنارضات در رر ن ملرح شده است، ریشه در  عدم تسلط وی نسبت بنه مفناهیم و 

 باشد می  یات رر ن و عدم بررسی تمام  یات در یک موضوا
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