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 روايت مستقيمصورت به هم و شده مطرح «القلم فعرُ» و «مستضعفين» مفهوم ذيل هممسئله،  اين ديني متون

 ناقصه نفوس سرنوشتۀ ربادر صريح ایآيه قرآن در گرچه. است شده وارد نفوس اين سرنوشتبارۀ در متعددی
 متعددی هایسرنوشت، روايات در. دارند داللت همگاني معاد بر که دارد وجود متعددی آيات اما، ندارد وجود
 همگاني ایپديده معاد که است اين، شودمي استفاده روايات مجموع از آنچه. است شده بيان نفوس اين برای
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 در ديدگاه تريندفاع قابلکه  رسدمي نظربه. ايمنموده بررسي چهارگانه تقسيم يک ذيل را روايات، مقاله متن در
 يا واگذاريم خدا به رامسئله  ونيم ک سکوت نفوس اين سرنوشتدربارۀ  اينکه است: قول دو از يکي، روايات ميان
 .بدانيم سعادت برخورداراز و الهي رحمت مشمول را نفوس اين تمام اينکه
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 مقدمه

انگيزترين مسائل معاد معاد و سرنوشت نفوس ناقصه )کودکان، ديوانگان و ابلهان( يکي از دشوارترين و بحث

است. دشواری اين مسئله از اين جهت است که هر جوابي که به اين مسئله داده شود، با مشکالت خاص خود 

ثواب و عقاب اخروی اين نفوس دشوار گاه تبيين نحوۀ به معاد شويم، آنقائل مواجه است. اگر برای اين نفوس 

گاه هم با برخي تصريحات ديني ناسازگار است و هم با برخي آرای است؛ و اگر معاد اين نفوس را نفي کنيم، آن

دليل همين پيچيدگي و چندوجهي بودن مسئله دانند. شايد بهفلسفي که اين نفوس را صاحب نفس مجرد مي

صراحت به فارابيکه برخي چون ایگونهنظر جدی وجود دارد؛ بهاختالفاست که بين فالسفه در اين مسئله 

با تصريح و  سيناابن( و برخي چون 901-904، ص9919؛ همو، 19، ص9111، )فارابياند منکر معاد نفوس ناقصه

انند دتنها معدوم شدن نفوس ناقصه پس از مرگ را نظری باطل ميدانند و نهتأکيد، معاد را امری همگاني مي

کنند: بعيد نيست که اين نفوس به سعادت مختص عارفان (، بلکه تصريح مي274-279ق، ص9400سينا، )ابن

 (.949-940، ص9975سينا، نيز نائل شوند )ابن

 اين در تواندنمي عقل و گنجدنمي عقلي محاسباتۀ داير در آن تحليل که است ایگونهمسئله به خاص سنخ

 متون در رامسئله  اين که دارد ضرورت روازاين کند. صادر قطعي حکمـ  نفوس اين حشر کيفيت درويژه ـ به مورد

 شيعي منابع در وارده رويات و آيات منظر از را ناقصه نفوس سرنوشت که دارد سعي مقاله ينا کنيم. پيگيری ديني

 نفوس ديني، متون منظر از آيا. 9 از: نداعبارت، شوندمي پيگيری مقاله اين در که اساسي پرسش دو. کند بررسي

 متون اين ديدگاه است، مثبت اول پرسش به متون اين پاسخ اگر. 2 شوند؟مي معدوم تن فساد با يا دارند معاد ناقصه

 است؟ چگونه شقاوت و سعادت از مندیبهره حيث از نفوس اين معاد کيفيتدربارۀ 

 يک مقاله که شود پيگيری و تتبع ایگونهبه مربوطه روايت و آياتی استحصا دراوالً  که شده سعي مقاله در

 در واردشده متناقضبعضاً  و متکثر روايات به که شده سعي؛ ثانيًا باشد بحث مورد موضوع در جامعنسبتًا  منبع

 شود. داده مشخص ساختار و نظم يک، بحث مورد موضوع

به صورت مستقل بهکه  يکتاب ايرساله  ،گرفتوجوی مفصلي که در زمينۀ پيشينۀ اين بحث انجام جستدر 

اند، در هايي که ناظر به اين موضوع نگاشته شده، يافت نشد. بيشتر متنباشد پرداخته مسئلۀ محوری اين مقاله

اند. البته دربارۀ اصل های تحليلي منتشر شدهها يا سايتهای کوتاه در صفحۀ انديشۀ روزنامهقالب يادداشت

صورت جزئي به اين بحث های زيادی نوشته شده و بعيد نيست که در اين متون بهالت و کتابمسئله معاد مقا

صورت اند، بهرا بررسي نموده« رفع القلم»های فقهي و اصولي حديث اشاره شده باشد. همچنين مقاالتي که جنبه

باره يافت شد، مقالۀ اينصورت مستقل دراند. تنها تحقيقي که بهموردی و مجمل به اين مسئله اشاره کرده

( است. متن مذکور، اوالً بسيار خالصه و با رويکرد ترويجي 9999)عزيزی علويجه، « فرجام کودکان در آخرت»

 است؛ ثانياً فقط معاد و سرنوشت کودکان را بررسي نموده است.
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 ناقصه نفوس اصطالح شناسيمفهوم. 9

ها در آخرت و مان هنگام بحث دربارۀ سرنوشت نفوس انسانيک تعبير فلسفي است که فالسفۀ مسل« نفوس ناقصه»

برند. منظور ايشان از نفوس ناقصه، گروهي از کار ميبندی اين نفوس از حيث مراتب سعادت و شقاوت، بهطبقه

هاست که قوۀ عاقلۀ ايشان در حدی نيست که در زمينۀ فهم حق و باطل و صواب و خطا، حجت بر ايشان تمام انسان

دانند. البته اين مفهوم در مقام توصيف مبهم است اشد و مصداق آن را نفوس کودکان، ديوانگان و ابلهان ميشده ب

اند. ايشان نفوس ناقصه را نفوسي معرفي را ايضاح مفهومي ننموده« نفوس ناقصه»فالسفۀ مسلمان اصطالح و 

ست؛ اما اين تعريف، نه جامع است و نه مانع. برای اند که ايشان را کمالي خاص اکنند که در زندگي دنيوی نفهميدهمي

اند که مقصود ايشان از جنون، چه نوع جنوني است؛ يا مراد از ابلهان چه کساني هستند و مثال، ايشان مشخص نکرده

چه ميزان از بُله و حماقت شرط ورود در مفهوم ابله است؛ يا دربارۀ نفوس کودکان مشخص نيست که مراد از کودک 

 (.291-295، ص 9919؛ فارابي،274-279ق، 9400سينا، دانند )ابنو مرز خروج از کودکي را چه سني مي کيست

 ايندربارۀ  زيادی مطالب غيرمستقيم و مستقيمصورت به اما؛ نشده استفاده ناقصه نفوس تعبير از ديني متون در

 بهترين شايد کنيم، پيدا ديني متون در ناقصه نفوس اصطالح برای معادلي بخواهيم اگر. است شده وارد موضوع

 هاانسان از گروهي مستضعفين از منظور. باشد «القلم عنهُم المرفوع / القَلم رُفع» يا «مستضعفين» تعبير معادل

 ضعفدليل هب نظر مقام در يا نيست فراهم ايشان برای ديني دستورات به عمل شرايط عمل مقام در يا که هستند

 کساني« القلم رفع» از منظور و؛ (51 ص ،9914 زاده،)يوسفي اندنبرده پي حق مذهب يا دين حقانيت به انديشه،

 مفهوم نسبت البته. است شده ساقط ايشان از تکليف قدرت، و اختيار نداشتن يا تکويني نقصدليل هب کهند سته

 مفهوم زيرا است؛ مطلق خصوص و عموم نسبت« ناقصه نفوس» مفهوم با« مستضعف» مفهوم و« القلم رفع»

 دين به عمل در اماند، دارربرخو عقلي سالمت و توان از کههم  را کساني و بوده ترعام القلم رفع مفهوم و مستضعف

 .شودمي شاملرا نيز ، هستند ناتوان بيروني عللۀ واسطهب دين حقايق به رسيدن يا

کند؛ را در دو بخش آيات و روايات پيگيری ميپيش از ورد به بحث، ذکر اين نکته الزم است که اين مقاله بحث 

ای است که اگر روايات وارده ذيل اين آيات ذکر گونهکه نوع داللت برخي از آيات بر موضوع مورد بحث بهاما ازآنجا

 ناچار در بخش آيات به اين نوع روايات اشاره شده است.نشود، داللت آيه بر موضوع مورد بحث روشن نخواهد شد، به

 اتيآ منظر از ناقصه نفوس سرنوشت اول: بخش. 2

 ما؛ اندارد وجود مرگ از پس ناقصه نفوس سرنوشتدربارۀ  ایآيه تصريح، و نص به و مصداقيصورت به قرآن در

 نفوس سرنوشت طرفبي ناظر يک اگر کهایگونه؛ بهکنندمي داللت همگاني معاد بر که دارد وجود متعددی آيات

 با، شود مواجه نفوس اين معاد عدم بر دال شواهد با اينکه از بيشتر کند، پيگيری مقدس متن اين منظر از را ناقصه

، دارند داللتـ  ناقصه نفوس معاد بالتبع وـ  همگاني معاد بر کهرا  آياتي. شودمي مواجه همگاني معاد بر دال شواهد

 مرگ از پس ناقصه نفوس احيای و معاد بر بيشتری صراحت با که آياتي الف( نمود: تقسيم دسته دو به توانمي

 .نمود تلقي همگاني معاد راستای در را آنها توانمي اما؛ دارند مقصود بر کمتری صراحت که آياتي ب(؛ دارند داللت
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 دارند همگاني معاد بر ریتشيب صراحت که اتييآ. 9-2

 دارند مرگ از پس ناقصه نفوس احيای و معاد بر تریصريح داللت هم، شد خواهند بررسي قسمت اين در که آياتي

 نمود: استنباط عالم آن در را نفوس اين جايگاه و اخروی حيات کيفيت اجماالً توانمي آيات اين از هم و

إِنَّ الَّذِيَن تَوَفَّاهُمُ »کند: چنين ياد مي«مستضعفين»نام خداوند از گروهي به« نساء»سورۀ  11-17. در آيات 9

عَةً فَتُهاجِرُوا فِيها لِمِي أَنْفُسِهِمْ قالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ واسِ الْماَلئِكَةُ ظا

ال يَهْتَدُونَ وَ الْوِلْدانِ ال يَسْتَطِيعُوَن حِيلَةً وَ النِّساِء وَ ساءَتْ مَصِيراً. إاِلَّ الْمُسْتَضْعَفِيَن مِنَ الرِّجالِ وَ فَأُولئِكَ مَأْواهُْم جَهَنَُّم 

گريزی و اين آيات، در پاسخ به کساني که علت هجرت«. كانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُوراً وَسَبِيالً. فَأُولئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ 

به دو عامل مهم استضعاف، يعني ضعف علمي دانند، مستضعفان واقعي را با توجه ضاللت خود را مستضعف بودن مي

)اليهتدون سبيالً: ناآگاهي از راه نجات( و ضعف عملي )اليستطيعون حيلۀ: ناتواني در رفع موانع( مشخص نموده و آنان 

شود؛ زيرا در واقع، نفوس ناقصه نفوس ناقصه را شامل مي« ال يهتدون سبيالً »کند. قيد را از تکليف هجرت استثنا مي

صراحت سبب نقص تکويني، امکان هدايت برای ايشان فراهم نيست. ضمن اينکه در آيه بهني هستند که بهکسا

، روايات «ال يهتدون سبيال»شود. اما عالوه بر صراحت آيه دربارۀ کودکان و قيد عنوان مستضعف ياد ميبه« ولدان»از

ق ـ الف، 9404شود )ر.ک: مجلسي، س ناقصه هم ميکنند که مستضعفين شامل نفوواردشده در ذيل اين آيه تأييد مي

 (.219، ص9ق، ج9990؛ عياشي، 209، ص9919؛ صدوق، 404، ص2، ج9915؛ کليني، 919ـ957، ص11ج 

 دو شامل را مستضعفين و کندمي ييدأت را ناقصه نفوس برای مستضعفين شمول الميزان در نيز عالمه طباطبائي

 و نداناتوان آنها به عمل و معارف فهم، در خصوص تکويني و فطری نقصان سبببه که گروهي داند:مي گروه

 داليلي به يعني؛ نيست فراهم ايشان برای حقيقت به عمل و فهم شرايط اما؛ نداالعقلصحيح که گروهي

 ايشان برای موانع زدن کنار توان واست  نرسيده ايشان به دليل و حجت و مانده پنهان ايشان از حق، غيراختياری

 برای را معنا دو همين البيانمجمع تفسير در طبرسي مرحوم. (90-79 ص ،5 ج ،9974 ،طباطبائي) نيست فراهم

 را خود تکاليف تواندنمي ولي، داندمي يا؛ داندنمي که کندمي معرفي کسي را مستضعف و کندمي ذکر مستضعف

 (.950ص ،9ج ،9974 )طبرسي، کند هجرت کفر محيط از و دهد انجام

شده برای آيات يادشده اين است که مفسران ضمن تأييد اين مطلب که معاد نکتۀ قابل توجه در تفسيرهای ارائه

شود، در مورد اينکه وضعيت اين نفوس در آخرت از حيث سعادت امری همگاني است و نفوس ناقصه را هم شامل مي

زنند و معمواًل چيزی بيشتر از ترجمۀ آيات ارائه قلم مي دهند و با احتياطو شقاوت چگونه است، تفصيل چنداني نمي

تصريح  طبرسيمرحوم دهند. برای مثال، کنند و کيفيت حشر و جايگاه اين نفوس را به رحمت الهي ارجاع مينمي

آنها به اصل انجام واجبات ياانجام کامل و شرايط ازآنجاکه بهشت در برابر اعمال نيکوست و اين گروه نسبت »کند: مي

، 9974)طبرسي، « مندی از پاداش و راه يافتن به بهشت، درگرو لطف و فضل خداستلحاظ بهرهمعذورند، حکم آنان به

آنان چيزى از خوبى و بدى در دست ندارند؛ زيرا »نويسد: در مورد سرنوشت آنان مي عالمه طباطبائي(. 950، ص9ج

کردند؛ در نتيجه امر آنها محول به خداى تعالى است تا پروردگارش با ىعنوان کار خوب يا کار بد نماند، بهکردهآنچه مى



  19ی و ...زهراکهريز/  روايات و آيات منظر از ناقصه نفوس فرجام

ايشان چه معامله کند... . البته با در نظر گرفتن اينکه خداوند رحمتش بر غضبش پيشى دارد، اميد عفو دربارۀ آنان بيشتر 

يز با يک مضمون تقريباً ن اهلل دستغيبآيتو  شيرازی اهلل مکارمآيت(. 75-79، ص 5، ج9974)طباطبائي، « است

به معارف دين، ناشي از قصور و ضعفشان بوده و خودشان هيچ که جهل اين افراد نسبت کنند: ازآنجامشترک تأکيد مي

دخالتى در آن قصور و ضعف ندارند، از حکم جهنمي شدن مستثنا هستند و ممکن نيست خداوند تکليف مااليطاق و 

 .(229، ص 9915؛ دستغيب، 91-97، ص4، ج9974و همکاران،  عقاب بالبيان کند )مکارم شيرازی

دهد: اينکه نفوس ناقصه از سرانجام در ذيل همين آيه، سنخ ديگری از روايات وارد شده که دو مطلب را نشان مي

ق، 9990ای برخوردارند و اينکه سعادت ايشان در حد سعادت عاملين و ابرار نخواهد بود )عياشي، نيک و سعادتمندانه

بر نکتۀ اخير تأکيد دارد که  آملي اهلل جوادیآيت(. 405، ص2، ج9915؛ کليني، 209، ص9919؛ صدوق، 211، ص9ج

کنندگان به تکليف نيست؛ چون کند، اما ثواب اين گروه هرگز مانند پاداش عملگرچه خداوند مستضعفين را عذاب نمي

 (.995، ص 2، ج9919اند )جوادی آملي، ندادهآنان برای رسيدن به بهشت نکوشيده و عمل صالحي انجام 

 مُرْجَوْنَ آخَرُونَوَ » فرمايد:مي آخرت در مختلفهای گروه سرنوشت به اشاره از بعد« توبه»سورۀ  901. آيۀ 2

 ياد گروهي از، 904آيۀ  يعني، ترقبلآيۀ  چهار در کهازآنجا. «حَکِيمٌ  عَلِيمٌ اللَّهُوَ عَلَيْهِمْ َيتُوبُ إِمَّاوَ  يُعَذِّبُهُمْ ِإمَّا اللَّهِ لِأَمْرِ

 عَسَى سَيِّئًا وَآخَرَ صَالِحًا عَماَل خَلَطُوا بِذُُنوبِهِمْ اعْتَرَفُوا وَآخَرُونَ»، اندآميخته همبه را بد عمل و صالح عمل که شودمي

 يا دارد نيمستضعف گروه به اشاره 901آيۀ  که گرفت نتيجه توانمي، «رَحِيم غَفُورٌ اللَّهَ إِنَّ عَلَْيهِمْ يَُتوبَ أَنْ اللَّهُ

 .شودمي شامل هم را نيمستضفع گروهکم دست

 اين به اشاره ضمن . برای مثال امام صادقاندداده قرار آيه اين ذيل در هم را نيمستضعف روايات، از برخي

 که کنندميتأکيد  گناهکارند، ولي ندانبوت و توحيد به معتقد که است کساني حال شامل آيه اين که مطلب

 ص ،2ج ،ق9404 )قمي، دارند را وضع همين نيز اندنرسيده بلوغ حد به که کودکاني و اطفال يعني ن،يمستضعف

 وضع با ،روايات از نظرقطع با و نفسهفى آيه اين» :نويسدمي آيه اين تفسير در نيز عالمه طباطبائي. (219

 نأش روايات در هرچند ؛بدکاران و نيکوکاران ميان هستند برزخى مانند حقيقت در که کندمى تطبيق مستضعفين

 و کردند توبه بعد و ورزيده تخلف جهاد در شرکت از که است شده نازل نفرى سه آن ۀدربار آيه اينکه  آمده نزول

 (.597ص ،1ج ،9974 ،طباطبائي) «فتپذير را شانتوبه خداوند

دهد؛ بلکه مسئله را ، در مورد سرنوشت اين نفوس صرفاً وعدۀ رحمت نمي«نساء»سورۀ  19در اين آيه برخالف آيۀ 

اند: اشاره کرده طباطبائي عالمهکه گونهکند و هماندهد و سرنوشت آنها را به خدا واگذار ميای از ابهام قرار ميدر هاله

زيرا اين دو اسم داللت دارند بر اينکه رساند؛ ابهام را مي (،عليم و حکيم) شدهذکر آيه که در آخر  حتى دو اسم شريفى»

آخرون اعترفوا  )و ۀخالف دو اسمى که در ذيل آيهب ؛کندآنان بر مقتضاى حکمت و علمش رفتار مي ۀخدا دربار

)طباطبائي، « رحيمعسى اهلل ان يتوب عليهم و اهلل غفور : »فرمودآيه چون در آخر آن  شده است؛ورده ( آبذنوبهم

(. اتفاقاً در رواياتي که دربارۀ سرنوشت نفوس ناقصه وارد شده نيز اين نوع مواجهه وجود دارد و 597، ص1، ج9974

کنند که اين مسئله را به حکمت خدا برخي روايات از غور در مسئلۀ سرنوشت نفوس ناقصه نهي کرده و توصيه مي

 بيشتری به بررسي اين دسته از روايات خواهيم پرداخت. واگذار کنيد. در بخش روايات، با تفصيل
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 است اين« نساء»سورۀ  19آيۀ  و آيه اين در آخرت در هاانسان نفوس اخروی سرنوشتدر مورد  ملأت قابلۀ نکت

 سخن رد در صادق امام کهچنان؛ کنيم منحصر منؤم و کافرۀ دوگان به را هاانسان اخروی سرنوشت نبايد که

 دو به را مردم (2 )تغابن: «بَصِيرٌ  تَعْمَلُونَ بِما اللَّهُوَ مُؤْمِنٌ مِنْکُمْوَ  کافِرٌ فَمِنْکُمْ خَلََقُکمْ  الَّذِیوَ »آيۀ  استناد به که زراره

 کساني کجايند. توست کالم از ترراست قرآن در خدا کالم! زراره ای» فرمايد:مي کند،يم تقسيم منؤم و کافر گروه

 در. (917ص  ،5ج الف،ق ـ 9404 )مجلسي، «؟اعراف کجايند واست  گفته سخن آنان از نساءسورۀ  در خداوند که

 وعيدها برابر در وضعيتشان برحسب مردم» فرمودند: که کرده نقل صادق امام از الطيار بنةحمز، ديگر روايتي

 عمل که، گناه به معترفان يا معترضان؛ هللا مرأل مرجون؛ نيمستضعف؛ کفار؛ منانؤم اند:قسم شش جهنم( و )بهشت

 ضمن طباطبائي عالمه البته. (999ص ،2ج ،9915 )کليني، «اعراف اهل و؛ اندکرده مخلوط را ناصالح و صالح

 نيستند، شقي و سعيد گروه دو به منحصر آخرت در هاانسان که آيدبرمي چنين قرآن آيات از که نکته اين پذيرش

 وضعشان به که نيست چنان و دارند سرانجامى هم مستضعفين که است بديهى و مسلم معنا ينا که: شودمي متذکر

 دوزخيان و بهشتيان ۀطايف دو از يکى به هباالخر بلکه ؛بمانند انتظار و بالتکليفى حالت به دائماً و نشود رسيدگى

 (.22ص ،99ج ،9974 ،طباطبائي) شوندمى ملحق

 کرد: خواهد ملحق آنها به را ايشانۀ ذري آخرت در که دهدمي وعده انمؤمن به« طور»سورۀ  29آيۀ  در. 9

 کَسَبَ بِما امْرِئٍ کُلُّ ءٍشَيْ مِنْ  عَمَلِهِمْ مِنْ أَلَتْناهُمْ  ماوَ  ذُرِّيَّتَهُمْ بِهِمْ أَلْحَقْنا بِإِيمانٍ ذُرِّيَّتُهُمْ اتَّبَعَتْهُمْوَ آمَُنوا الَِّذينَوَ »

 .شودمي تکرار« رعد»سورۀ  29آيۀ  و« غافر»سورۀ  9آيۀ  در، مضمون ينهم به قريب. «رَهِين

 به را ذريه اينۀ داير «صلح من» قيد« رعد»سورۀ  و« غافر»سورۀ  آيات در و «بايمان اتبعتهم» قيد آيه اين در

 اين اطالق قيدها اين. باشند نموده تبعيت خود صالح پدران از صالح عمل و ايمان در که کندمي محدود فرزنداني

 را ناقصه نفوس تواندمي آيه اين که معتقدند نامفسر برخيحال، بااين اما. دنسازمي دشوار را ناقصه نفوس بر آيات

 ايمانۀ درج به وکرده  تبعيت خود پدران از کامالً کودکان نيست الزم که کنندمي تصريح و شود شامل هم

 از عملي هيچ فرزندان الحاقۀ واسطهب خدا اينکهـ  امتنان سياق زيرا؛ شوند ملحق آنان به تا باشند رسيده پدرانشان

 برای آيه اين شمول طباطبائي عالمه. (915، ص 1ج ،9974 )طبرسي، است مطلب اين يدؤمکند ـ نمي کم را پدران

 چنين معنا و رساندمي را عموميت ايمانۀ کلم آمدن نکره» که استدالل اين با اما؛ داندمي ضعيف را کودکان

 يا باشد واقعى ايمان ايمان، آن چه حال انـد،کـرده پـيـروى خـود پـدران از کـه ايـمـان، در ايـشـان ۀذري شود:مي

 .(97ص ،91ج ،9974 ،طباطبائي) کندنمي رد را صغير اوالد شمول احتمال، «دباش شرع حکم حسببه ايمان

 و حزن هيچ بهشت اهل که کنندمي تصريح وتأکيد  که آياتي با آيه اين دادن قرار هم کنار با بتوان شايد

 محتملهای اندوه و حزن از يکي زيرا؛ نمود استنباط را مؤمن والدين به ناقصه نفوس شدن ملحق ندارند، اندوهي

 و باطني لحاظبه که نيستند سيئه عمل صاحب نفوس اين اينکه خصوصاً؛ است فرزندان نديدن، والدين اين برای

 .نشوند دلتنگي و حزن دچار آنها نديدن از والدين تا نباشند ذريه حکم در معنوی



  15ی و ...زهراکهريز/  روايات و آيات منظر از ناقصه نفوس فرجام

روايت  تفسير قميبرای مثال،  ؛کنندد ميتأييروايات وارده در ذيل اين آيه نيز الحاق نفوس ناقصه به والدين را 

ن هستند و روز قيامت آن اطفال را مؤمنابا اشاره به اين آيه فرمودند: اطفال شيعيان ما نيز از  کند که امام صادقمي

کند: در ذيل همين آيه اشاره مي طبرسيمرحوم (؛ و 992، ص2ق، ج9404کنند )قمي، سوی پدران خود هدايت ميبه

اند؛ سپس اين آيه را ان و فرزندانشان در بهشتمؤمنفرمودند:  نقل شده که پيامبر در روايتي از اميرمؤمنان علي

و امام  ذيل همين آيه، از پيامبر بحاراالنواردر  عالمه مجلسي(. 911، ص 1، ج9974، قرائت فرمودند )طبرسي

 (.291، ص5ق ـ الف، ج9404پيوندند )مجلسي، ان به ايشان ميمؤمنکند که در قيامت اطفال نقل مي صادق

 دارند داللت همگاني معاد بر هيکنا به که اتييآ. 2-2

 آيات اين بيان نوع اما؛ نمود استنباط آنها از را همگاني معاد توانمي که است ایگونهبه قرآن آيات از برخي مضمون

 است ممکن بلکه؛ دارند داللت همگاني معاد بر آيات اين که نمود حکم قطعيصورت به بتوان که نيست ایگونهبه

 نمود: اشاره زير موارد به توانمي ازجمله؛ باشد داشته وجود نظراختالف مورد اين در نامفسر بين

 دچار و دهکر خلق که را مخلوقاتي تمام است که گرفته قرار اين بر خداوند سنت، کنندميتأکيد  که آياتي. 9

 اين از مخلوقي هيچ و شودمي بيان مطلقصورت به اعاده و خلق، آيات اين در .برگرداند دوباره اند،شده مرگ و فساد

 يُعِيدُهُ ثُمَّ الْخَلْقَ يَبْدَؤُا إِنَّهُ حَقًّا اللَّهِ وَعْدَ جَِميعاً مَرْجِعُکُمْ إلَيْهِ»: فرمايدمي« يونس»سورۀ  4ۀ آي. شودنميا مستثن اعاده

 در. «يَکْفُرُونَ کانُوا ابِم أَِليمٌ عَذابٌوَ حَمِيمٍ مِنْ شَرابٌ لَهُمْ کَفَرُوا الَّذِينَوَ بِالْقِسْطِ الصَّالِحاتِ عَمِلُواوَ  آمَُنوا الَّذِينَ لِيَجْزِیَ

 داللت استغراق الم و الف با که گرددبرمي «الخلق» به کهـ  «يعيده» در «هـ.» ضمير و «جميعاً» قيد دو، آيه اين

 آيه اين تفسير در طباطبائي عالمه کهچنان. دکنمي داللت خدا سویبه نفوس همگاني بازگشت برـ  دارد اطالق بر

 و کلي جريان يک از ایگوشه برگشت اين که پردازدمي حقيقت اين بيان به، برگشتۀ وعد اين: کندمي اشاره

 904آيۀ  در مضمون همين .(92ص ،90ج ،9974 ،طباطبائي) است خلقۀ هم ۀاعاد و کلي برگشت يک از ایقطعه

 مطلقصورت به و دگردمي تکرار «فاعِلِينَ  کُنَّا إِنَّا عَلَيْنا وَعْداً نُعِيدُهُ خَلْقٍ َأوَّلَ بَدَأْنا کَما» صورت اين به، «انبياء»سورۀ 

 مضمون همين، «عنکبوت»سورۀ  91آيۀ  در. کندنمي منحصر خاصي گروه به را معاد و شودمي داده بازگشتۀ وعد

سورۀ  99آيۀ  در و؛ شودمي تکرار «يَسِيرٌ  اللَّهِ عَلَى ذلِکَ إِنَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ الْخَلْقَ اللَّهُ يُبْدِئُ کَيْفَ يَرَوْا أوَلَمْ» صورت اين به

 در طباطبائي عالمه. «تُرْجَعُونَ إِلَْيهِ  ثُمَّ يُعِيدُهُ  ثُمَّ الْخَلْقَ  يَبْدَؤُا اللَّهُ»: شودمي تکرار گونهاين مضمون اين نيز« روم»

 ،خلقت از ایقطعه و جزءعنوان به هاانسان که بفهماند را حقيقت اين خواهدمي آيه: کندمي تصريح اخيرآيۀ  تفسير

، حيوانات حتي و هاانسان از ایعده بودنمستثنا  اعاده، کلي قانون براساس و شوندمي داده برگشت اوسوی به

 .(240ص ،91ج ،9974 ،طباطبائي) است موجوداتهمۀ  واقع در، خلق از منظور زيرا؛ ندارد مفهومي

اين مضمون واحد وجود دارد که خلق هر موجود و مخلوقي، اعادۀ آن موجود و مخلوق را  ،در اين آيات

رو نفوس ناقصه يا مستضعفين دنبال دارد و برای اين اعاده، هيچ استثنايي در نظر گرفته نشده است؛ ازاينبه

 هم مشمول اين سنت الهي خواهند شد.
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 که است« روم»سورۀ  90آيۀ  نمود، استنباط آن از را اقصهن نفوس سرنوشت نوعيبه توانمي که ديگری. آيۀ 2

 که کندمي تصريح آيه. «اللَّهِ لِخَلْقِ تَبْدِيلَ ال عَلَيْها النَّاسَ فَطَرَ الَّتِي اللَّهِ فِطْرَتَفَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّينِ حَنيفاً » فرمايد:مي

 با اما؛ ندارد ناقصه نفوسمسئله  در صراحتي آيه خود. است شده سرشته توحيد و خداجويي فطرت بر بشر نوع

 روايات. دانست ناقصه نفوس سرنوشت به ناظر آيات از يکي را آن توانمي آن، ذيل در وارده رويات نمودن ضميمه

 منقول اکرم پيامبر از، مثال؛ برای شوندمي متولد خداجويي و توحيد فطرت بر کودکان که دارند تصريح متعدد

 صادق امام ديگری روايت در. (99ص ،2ج ،9915 )کليني، «ةالفَطَر علي يُولد مُوَلِود کُل» فرمودند: که است

 علي فَطَرتهم فان االطفال، حُبُ فقال: عندک؟ اَفضَل االَعمالُ ای رب يا عمران: بنموسي قال» فرمايد:مي

 بيان صراحتبه روايت اين در. (905ص ،5ج الف،ق ـ 9404 )مجلسي،« جَنتي بِرحمتي اُدخلهم امتُهم فَاِن توحيدی

 .شوندمي بهشت وارد توحيدشان فطرت سبببه، بميرند کودکي سن همان در اگرکودکان که شودمي

 ايشان. راهگشاست بحث مورد موضوع راستای در که دارد بياني نفوس اين فطری توحيددربارۀ  ينيخم امام

 مطلب اين وحي طريق از يا است خاص کمالي را ايشان که انددرنيافته دنيا حيات درـ که  منزه ناقص نفوسدربارۀ 

 بر نفوس نيا که است معتقدـ  اندنموده دشمني آن با نه و نموده طلب را آن نه لذا و است نرسيده ايشان گوش به

 است: چنين بارهاين در ايشان سخن. نداسعادت اهل تينها در ،یفطر ديتوح نور ۀغلب اثر
اينها مثل حيوانات بوده و فقط قواى ، اندندارند و در غفلت و جهل کامل بوده یخبر چيکه از مبدأ و معاد ه ينفوس

همان عشق يعنى ، باشد، ولى چون اصل توحيد فطرىگرچه در اينها صورت اعتقادى توحيدى نمى. شان کامل شدهحيواني

داخلي  نارهاینور توحيد فطرى غلبه کرده و  هميندر نتيجه احتمال دارد که ، به کمال که در همه است، در اينها نيز هست

مراد همين  ،«يتالعبون فيها بالنار»که و شايد آنچه که در بعضى اخبار است  ؛را از تأثير بيندازد که منبعث از ملکات هستند

 .(475، ص 9، ج9912، ينيخمموسوی ) اشخاص باشند

 همين بر نيز ابلهان و ديوانگان که است معتقد مفيد شيخ اما، است کودکان به ناظر آيه اين ذيل روايات گرچه

 مرگ از پس، توحيدی فطرت هميندليل به نيز گروه لذااين هستند؛ اطفال حکم در جهت اين از و دانپاک فطرت

 .(14 ص ،ق9492 )مفيد، اندباقي

 بر آيات اين. شد نخواهد عذاب حجت اتمام بدون کسي آخرت در که دارند داللت امر اين بر آيات. برخي 9

 از پس ناقصه نفوس احيای و داشتن معاد اصلـ  ديگر آيات يا ادله بر بناـ  اگر اما؛ ندارند داللت ناقصه نفوس معاد

. بود نخواهند شقاوت و عذاب در حداقل نفوس اين که نمود استنباط توانمي آيات اين مضمون از؛ شود اثبات مرگ

 َربُّکَ  َيکُنْ لَمْ أَنْ ذلِکَ» فرمايد:ميکه « انعام»سورۀ  999آيۀ  نمود: اشاره زير موارد به توانمي آيات اينۀ ازجمل

 رسل ارسال و حجت اتمام به را عذاب و هالکت خداوند آنها در که آياتي يا، «غافِلُونَ أَهْلُهاوَ بِظُلْمٍ الْقُرى مُهْلِکَ

 َبيِّنَةٍ عَنْ حَيَّ مَنْ يَحْيىوَ  بَيِّنَةٍ عَنْ هَلَکَ مَنْ  لِيَهْلِکَ» فرمايد:مي که« انفال»سورۀ  42ۀ آي مانند است؛ کرده مشروط

 کُنَّا ماوَ ذِکْرى. مُنِْذرُونَ  لَها إاِلَّ قَرْيَةٍ مِنْ أَْهلَکْنا ماوَ» فرمايد:مي که« شعرا»سورۀ  209ۀ آي يا «عَلِيم لَسَمِيعٌ اللَّهَ إِنَّوَ

 تمام ايشان بر حجت که هستند کساني اتم مصداق، فطری نقصسبب هب ناقصه نفوس که است روشن «.ظالِمِينَ 

 .داردنمي روا کساني چنين بر را عذاب خداوند، شد اشاره کهي آيات بر بنا و نشده

http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=30&AYID=30
http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=30&AYID=30
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 عَلَيِْهمْ  يَُطوفُ» :، چنين آمده استکندمي وصف را مقربان و بهشتيان جايگاه که« واقعه»سورۀ 97آيۀ  در. 4

 در. دارد داللت ناقصه نفوس سرنوشت به آيه که دهدمي نشانآيه  اين ذيل در واردشده روايات. «مُخَلَّدُونَ  وِلْدانٌ

 که کنندمي نقل را رواياتي نورالثقلين در حويزی و الميزان در طباطبائي عالمه و البيانمجمع در طبرسي، آيه اين ذيل

 نقل يرمؤمنان عليام از طبرسي مرحوم. دارد بهشتيان ارزخدمتگعنوان به بهشت به کودکان ورود بر داللت

 سَيئاتُ ال و عَليها فَيُثابُوا حَسَناتُ لَهُم يَکُن لَم الدُنيا أهلَ  ٌاوالدِ إِنَّهُم» فرمود:« مُخَلَّدُونَ  وِلْدانٌ» تفسير در که کندمي

 که هستند دنيا مردم فرزندان(؛ آنها 929ـ927، ص 1، ج 9974)طبرسي،  «المَنزِلَه هذه فَانزَلُوا عَلَيها فَيُعاقِبُوا

 مجازات آنسبب به که اندنشده مرتکب گناهاني ديگر سوی از و بگيرند پاداش تا ندارند نيکي کارهای سوازيک

دربارۀ  پيامبر از که کرده روايت يرمؤمنان عليام از نيز حويزی. گيرندمي قرار جايگاه اين در روازاين؛ شوند

 .(292 ص ،5 ج ،9979 )حويزی، «اندبهشت اهل خدمتگزاران آنها» فرمودند:؛ پرسيدند مشرکان اطفال

 اتيروا منظر از ناقصه نفوس فرجامدوم:  بخش. 9

 نفوس سرنوشتمسئله  بيشتری صراحت با که دارد وجود روايي متون در متعددی روايات قرآن، آيات بر عالوه

 ذکر در ما مبنای که شويم متذکر را نکته اين اينجا در که است الزم اما؛ اندنموده مطرح را مرگ از پس ناقصه

 فراوان اختالف و تعارض و کثرت به توجه با آنکه چه؛ نيست روايات اين محتوايي و سندی اعتبار ميزان روايات،

 اينکه هم و طلبدمي را مستقل نوشتار يک هم روايات اين اعتبار و سند باب در بحث روايات، از سنخ اين بين

 اين نويسندگان و باشند داشته تخصص آن به مربوط علوم و شناسيحديث در که آيندميبر کار اينۀ عهد از کساني

 بينند.نمي جايگاهي چنين در را خود متن

 ایپديده معاد که است اين، شودمي استفاده قطعيصورت به موضوع اين در واردشده روايات مجموع از آنچه

 بين اجماعي آخرت، در نفوس اين جايگاه و کيفيت باب در اما؛ شودمي شامل هم را ناقصه نفوس واست  همگاني

 در کهـ  روايات اين اشتراک وجوه از اگر. است شده بيان نفوس اين برای متعددیهای سرنوشت و نيست روايات

 سرانجامدربارۀ  واردشده روايات توانمي کنيم، تمرکز آنها افتراق وجوه بر ورده ک نظرصرفـ  شودمي تکرار روايات

 نمود: تقسيم زير شرح به کليۀ دست چهار در را ناقصه نفوس

 آن را به خدا واگذار کرد دانند که بايد علم. رواياتي که سرنوشت نفوس ناقصه را در حکم رازی مي9-9

های عالم است و از کنند که مسئلۀ سرنوشت نفوس ناقصه در آخرت، از غيببرخي از روايات بر اين مضمون تأکيد مي

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَِّه مَا تَقُولُ فِي »کند: نقل مي زرارهکنند؛ ازجمله اينکه: در روايتي بحث و نظرورزی در اين باب نهي مي

ةُ کَانُوا عَامِلِينَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيَّ فَقَالَ يَا زُرَارَ لْأَطْفَالِ الَّذِينَ مَاتُوا قَبْلَ أَنْ يَبْلُغُوا فَقَالَ سُئِلَ عَنْهُمْ رَسُولُ اللَّهِ. فَقَالَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا ا

 «قَاَل إِنَّمَا عَنَى کُفُّوا عَنْهُْم وَلَا تَقُولُوا فِيهِمْ شَيْئاً وَرُدُّوا عِلْمَهُمْ إِلَى اللَّهِ هَلْ تَدْرِی مَا عَنَى بِذَلِکَ رَسُوُل اللَّهِ قَالَ قُلْتُ لَا فَ 

روند، اند و از دنيا ميدربارۀ اطفالي که به سن تکليف نرسيده از امام صادق(؛ 212، ص 5ق ـ الف، ج9404)مجلسي، 
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تر است به آنچه انجام سؤال شد، آن حضرت فرمودند: خداوند آگاه باره از پيامبرسؤال کردم. فرمودند: در اين

اين بوده که سکوت کنيد و دربارۀ آنها چيزی نگوييد و علمش را به خدا  فرمود: منظور پيامبر دهند. امام صادقمي

عَنِ الْوِلْدَانِ  سَأَلُْت أَبَا جَعْفَرٍ  قَالَةَ عَنِ ابِْن مُسْکَاَن عَْن زُرَارَ »نقل شده است:  کافي. همچنين در کتاب واگذار کنيد

 (.241ص  9، ج9915)کليني،  «عَنِ الْوِلْدَانِ وَالْأَطْفَالِ فَقَالَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا کَانُوا عَامِلِينَ  فَقَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ 

 نفوس اخروی شقاوت و سعادتدربارۀ  و کندمي همدلي اظهار ديدگاه اين با الميزان در عالمه طباطبائي

 کند:مي تصريح غيرعاقل
توان از آن حکم جزئيات را و اينکه مستضعفين هم مجمالتى است که نمى ،آنچه که قرآن شريف در اين باب ذکر فرموده

امرى نيست که عقل بتواند از آن سر  ،زيرا جزئيات احوال مردم در آخرت ؛سعادت و شقاوت اخروى دارند يا خير استفاده نمود

و آخرون مرجون المر اهلل اما يعذبهم و اما يتوب عليهم و اهلل »فرمايد: آيات زير است که مي ،آن مجمالت ۀجملدرآورد. از 

تکن  کنتم قالوا کنا مستضعفين فى االرض قالوا الم مان الذين توفيهم المالئکه ظالمى انفسهم قالوا في»و نيز « عليم حکيم

ارض اهلل واسعه فتهاجروا فيها فاولئک ماويهم جهنم و سائت مصيرا اال المستضعفين من الرجال و النساء و الولدان ال 

، 1، ج9974)طباطبائي،  يستطيعون حيله و ال يهتدون سبيال فاولئک عسى اهلل ان يعفو عنهم و کان اهلل عفوا غفورا

 (.594ص

 را روايت نوع اين ذکر و کندنمي دفاع آن از ود دانمين شيعيان راجح قول را يدگاهد اين بحاراالنوار در جلسيعالمه م

ق 9404 )مجلسي، دارند بيشتریتأکيد  الهي علم به نفوس اين سرنوشت واگذاری بر عامه زيرا؛ داندمي تقيه باب از

. داندمي کودکان سرنوشتدربارۀ  قول بهترين را قول اين العقولمرآة کتاب در ايشان اما؛ (215ص ،5 ج الف،ـ 

 عنهم کفوا أن عاملين کانوا بما أعلم اهللرسول قول معنى أن األخبار بعض وفي» است: چنين وی سخن اصل

 ال تعالى اهلل بأن القول ويکفينا الباب، هذا في األمور أحسن وهذا اهلل، إلى علمهم وردوا شيئا، فيهم تقولوا وال

 سخن تنها مجلسي عالمه .(209ص ب،ق ـ 9404 )مجلسي، «حجة بغير النار يدخلهم وال عليهم يجور وال يظلمهم

 وارد را آنها حجت اتمام بدون و کندنمي ظلم نفوس اين به خداوند بگويم که داندمي اين را نفوس ايندربارۀ  ممکن

 .کندنمي عذاب در

 ميسر ناقصه نفوس اخروی سرنوشتدربارۀ  گفتن قطعي سخن امکان عقلي لحاظبه وقتي که رسدمي نظربه

 است حدی در روايات اختالف يا شده گفته اجمالبه سخن طباطبائي عالمه تعبير به يا هم نقلي متون در و نيست

 عدمدليل هبـ  ديني متون در اينکه خصوصاً؛ باشد قول همين اخذ، احتياط اقتضای شايد، نيستند جمع قابل باهم که

 .است شده نهي هاانسان اخروی جايگاهدربارۀ  کردن حکم ازـ  غفران و عذاب اسباب به ماۀ احاط

 رواياتي که بر سعادتمند بودن نفوس ناقصه داللت دارند. 2-9

 که دارند داللت نکته اين بر غيرمستقيم يا مستقيمصورت به که دارد وجود متعددیهای روايت روايي متون در

 خواهند ایسعادتمندانه سرنوشت، شده الهي رحمت مشمول بلکه، شوندنمي معدوم مرگ با تنهانه ناقصه نفوس

 نمود: تقسيم زير شرح به دسته سه در توانمي را روايات اين. داشت
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 کنندمی حيتصر نفوس نيا بودن سعادتمند بر ميمستقصورت به که اتیيروا. 1-2-3

 تحت فصلي در بحاراالنوار در جلسيعالمه م کهچنان؛ دارند بيشتریتأکيد  ناقصه نفوس بودن سعادتمند بر سنتاهل

 نمودن واگذار به قول کنار در سنتاهل که کندمي تصريح «الدنيا في الحجة عليهم يتم لم من و االطفال» عنوان

 به و بود خواهند بهشت اهل نفوس اين که دانندمي اين را صحيح قول خدا، به ناقصه نفوس سرنوشتمسئلۀ 

 کردن بزرگ مشغول که ديدند حالي در را ابراهيم حضرت معراج در که کنندمي استناد پيامبر اکرم از حديثي

 کنندمي دتأيي پيامبر و شودمي هم مشرکان اوالد شامل اين آيا که شودمي پرسش حضرت از و بودند کودکان

 (.215ص ،5ج الف،ق ـ 9404، )مجلسي

 و کنندمي معرفي سعادت اهل را ناقصه نفوس مطلقصورت به کمتر هرچند، شيعه کتب در وارده روايات در

 متکلمان، کندمي تصريح جلسيعالمه م کهچنان اوالً اما ،شودميتأکيد  انمؤمن اطفال بودن سعادتمند بر بيشتر

 شوندنمي آتش وارد هم نامشرک اطفال حتي و شودمي ناقصه نفوس تمام شامل سعادت که معتقدند شيعه

 تمام بودن سعادتمند بر که دارد وجود رواياتي هم شيعه روايي متون در ثانياً؛ (214ص ،5ج الف،ـ ق 9404، )مجلسي

 تصريح، محض اسالم معرفي برایمأمون ۀ نام به پاسخ در ؛ ازجمله اينکه: امام رضادارند داللت ناقصه نفوس

 اهلل يعذب ال...»: است چنين روايت اصل. شوندنمي عذاب پدرانشان موقعيت و گناهۀ واسطهب کودکان که کندمي

 ال و يتفضل و يعفو أن هلل و سعى ما إال لإلنسان ليس أن و أخرى وزر وازرة تزر ال و اآلباء بذنوب األطفال تعالى

 کندمي نقل اً عين را روايت همين هم صالالخ در صدوق شيخ. (925ص ،2ج ،9979 دوق،ص) ...«يظلم ال و يجور

 امام به که کندمي روايت باقر امام از کناسى ضريس ازنيز  جلسيعالمه م؛ (10ص ،2ج ،9912 )صدوق،

 هم مرگ حين در و گناهکارند ولى ،هستند ى که معتقد به توحيد و نبوت محمدکسان ؛شوم فدايت داشتم: عرضه

 از بعد ايشان :فرمودند امام ؟داشت خواهند وضعى چه ،نيستند معتقد شما واليت به و شناسندنمى خود براى امامى

 با دشمنى اظهار و باشند داشته صالح اعمالى اگر بله .آيندنمى بيرون آنجا از و هستند خود قبر همان در ،مردن

 در را آن خدا که بهشتى به آن از تا شودمي کشيده ايشان بر کانالى زمين زير همان از باشند، نکرده بيتاهل

 آنجا در قيامت روز تا و شودمي داخل بهشت آن به حفره آن از افراد گونهاين روح. درآيند ،است کرده خلق مغرب

 ينداينها؛ دوزخ به يا بروند بهشت به يا ؛شود حسابرسى گناهانشان و حسنات بهکنند و  ديدار را خداى تا مانند،مي

 بلوغ حد به که مسلمانان اوالد و خردسال اطفال و ابلهان يعنى ،مستضعفين فرمود: گاهآن. اهلل المر مرجون

 از بعد الميزان در طباطبائي عالمه. (959ص ،11ج الف،ق ـ 9404 )مجلسي، «دارند را وضع همين نيز اند،نرسيده

 شده نقل زراره ازـ  زياد بسيار طرقهب يعنى ـ مستفيض طورهب حديث اين نويسد:مي تفسير عياشي از حديث اين نقل

 اندکرده نقل او از طريق چند به اينهاهمۀ  و؛ عياشى هم و دوقشيخ ص هم آورده، را آن لينىمرحوم ک هماست؛ 

 عَرْضُهَا جَنَّةٍ وَ»آيۀ  ذيل در متشابه القرآن کتاب درنيز  مازندراني شهرآشوبابن. (10ص ،5ج ،9974 ،طباطبائي)

 تبع أنهم إال المجانين و األطفال يدخلها أنه خالف ال و» که کندمي تصريح «لِلْمُتَّقِينَ  أُعِدَّتْ الْأَرْضُوَ  السَّماواتُ

 أحوال»فصل در بحاراالنوار در جلسيعالمه م. همچنين (991ص 2ج ،9929 ،مازندراني آشوب شهر)ابن «ينللمتق
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 تصريح و داندمي منتفي ناقصه نفوسدربارۀ  را قبر( عذاب بالتبع )و قبر الؤس، «سؤاله و عذابه و القبر و البرزخ

 المکلفون القبر في يسأل إنما أنه اآلتية و الماضية النصوص ظواهر و ليةالعد قواعد مقتضى أن اعلم ثم» کند:مي

 درنيز  کراجکي ابوالفتح. (279 ص ،1 ج الف،ق ـ 9404، )مجلسي «المستضعفون و المجانين و األطفال ال الکاملون

 و األطفال أن و»: نويسدمي «معَلَيْهِ  َيُتوبُ إِمَّاوَ  يُعَذِّبُهُمْ إِمَّا اللَّهِ لَِأمْرِ مُرْجَوْنَ آخَُرونَوَ »آيۀ  حتوضي در کنزالفوائد کتاب

 ،9ج ،ق9490 )کراجکي، «الجنان يدخلون و عقولهم تکمل بأن القيامة في عليهم يتفضل الناس من البله و المجانين

 .(259ص

 جايگاه گاهي بلکه، کنندمي مطرح سعادتمدانه سرنوشت يک ناقصه نفوس برای تنهانه، روايات از برخي حتي

 معرفي قيامت در خود مادر و پدر شفيع را آنان که دانندمي باال حدی تا را ن(امؤمن )اطفال ناقصه نفوس از برخي

 با فرمايد:مي که کندمي قلن پيامبر اکرم از حديثيهم  جلسيعالمه م. (915ص ق،9919 )صدوق، کنندمي

 که دانيدنمي آيا. کنممي مباهات امتم به قيامت روز در من که نکنيد ازدواج، هستند نازا اما، صورتخوش که زناني

 از کوهي در را آنها ساره و ابراهيم کهدرحالي؛ کنندمي استغفار خود والدين برای رحمان عرش زير در فرزندان

 (.219 ص ،5ج الف،ق ـ 9404 )مجلسي،؟ کنندمي بزرگ زعفران و عنبر و مشک

 قدرت( و علم صورت در فيتکل )تنجز القلم رُفِع ثيحد. 2-2-3

 آنها محتوای و مضمون اما، ندارند ناقصه نفوس بودن سعادتمند به صراحت گرچه« القلم رفع» ذيل در وارده احاديث

 شده روايت صورت دو به القلم رفع حديث شوند.مي الهي رحمت مشمول ناقصه نفوس که دارد داللت اين بر بيشتر

 نفوس به مصداقيصورت به گرچه، آن ديگر صورت و کندمي اشاره ناقصه نفوس به مستقيم آن صورت يک که

 .شودمي شامل هم را ناقصه نفوس که است ایگونهبه آن محتوای اما، کندنمي اشاره ناقصه

يرمؤمنان ام است: گونهاين، شده نقل جزئيهای تفاوت با البته و کراتبه که القلم رفع حديث مستقيم صورت

 يستيقظ حتى النائم و يفيق حتى المجنون ثةثال عن القلم رفع َقالَ النَّبِيَّ أَنَّ: »که کنديم روايت پيامبر از علي

 و (204ص، 9ج ،ق9499 )مفيد، االرشاد در مفيد شيخ. (199ص، 90ج الف،ق ـ 9404 )مجلسي،« يبلغ حتى الغالم و

 طوسي شيخ و (59ص ،4ج ،ق9499؛ همو، 14ص ،9ج ،9912 )صدوق، من اليحضره الفقيه و الخصال در صدوق شيخ

 ند.اکرده روايت را حديث همين (952ص ،90ج، 9915) التهذيب در

 مختلف منابع در جزئيهای اختالف با و دارد بيشتری شمول و عموميت القلم رفع حديث ديگر صورت اما

 خدا رسول» است: شده روايت گونهاين حديث اين صادق امام از نقل به الخصال در. است شده ثبت حديثي

 در و آورده جاهب خطا روی از که کارهايي اول است: شده برداشته چيز نُهۀ دربار عذاب و اخذهؤم من امت از فرمود

 اکراه روی از که کارهايي سوم؛ آورندمي جاهب نسيان و فراموشي روی از که ييکارها دوم؛ ندارند تعمدی آن به عمل

 که کارهايي چهارم؛ کندمي مجبور عمل اين به را آنان شخصي ولي، ندارند آن به ميل خود يعني؛ آورندمي جایبه

 آنانۀ عهد از که کارهايي پنجم؛ دنکن ترک را واردشده تکليف فالن خدا طرف از آنکه مثل؛ آورندمي جایبه ندانسته
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 حسد هفتم؛ دهندمي انجام ضرورت و اجبار روی از که کارهايي ششم؛ ندارند را آن توانايي و قدرت و است خارج

 بد فال ولي بگيرد، بد فال به را چيز هيچ نبايد انسان چون؛ گرفتن بد فال به هشتم؛ کنند اظهار اينکه بدون کردن

که  دلدر  خطورات از برخي نهم؛ گيردنمي قرار اخذهؤم مورد و ندارد گناه، اثر ترتيب بدون و اختيار بدون دل در

 .(497 ص ،2ج ،9912 )صدوق، کنندمي شک آفرينش مبدأۀ دربار

شود؛ چه آنکه نفوس ناقصه فاقد شرط آگاهي به حسن و قبح و بايد و مورد چهام و پنجم شامل نفوس ناقصه مي

سبب نقصان ذاتي و شود که اين نفوس بهشامل نفوس ناقصه مي؛ و مورد پنجم هم از اين حيث نبايد افعال هستند

توان به کيفيت و وضع نفوس ناقصه در آخرت فطری، تکليف از عهدۀ آنها خارج است. هرچند از حديث رفع القلم نمي

لتبع دليل مکلف نبودن، مشمول حساب و کتاب و باکم اين نکته قابل اثبات است که نفوس ناقصه بهپي برد، اما دست

 ها عذاب و مؤاخذه برداشته شده است.؛ زيرا آغاز روايت تصريح دارد که از اين گروهعذاب و عقاب نخواهند شد

 بهشت اهل ناارزخدمتگعنوان به کودکان که دانندمی نيا را کودکان سرنوشت که اتی. رواي3-2-3

 شوندیم محشور

 ترسيم گونهاين را کودکان سرنوشت مطلقصورت به روايات اين از برخي. ندامتفاوت مضمون اين در وارده روايات

عالمه  که حديث اين مانند؛ شوندمي محشور بهشت اهل خدمتکارانعنوان به آخرت در کودکان که کنندمي

 الدُّنْيَا أَهْلِ أَوْلَادُ الْوِلْدَانُ َقالَ أَنَّهُ اْلمُؤْمِنِينَ  أَمِيرِ عَنْ مُخَلَّدُونَ وِلْدانٌ  عَلَيْهِمْ  يَطُوفُ تَعَالَى قَوْلُهُ» کند:مي نقل مجلسي

 نوع اين احاديث از برخي. «الْمَنْزِلَة هَذِهِ فَُأنْزِلُوا عَلَيْهَا فَيُعَاقَبُونَ سَيَِّئاتٌ لَاوَ عَلَيَْها فَيُثَابُونَ حَسََناتٌ لَهُمْ يَکُنْ لَمْ

 خَدَمُ  فََقالَ الْمُشْرِِکينَ أَطَْفالِ عَنْ سُئِلَ أَنَّهُ النَِّبيِّ  عَنِوَ » :دانندمي کافران و مشرکان اطفال به مختص را سرنوشت

 از دست اين. (219 ص ،5 ج الف،ق ـ 9404 )مجلسي، «الَْجنَّةِ أَهْلِ لِخِدْمَةِ خُلِقُوا الْوِلْدَانِ ُصورَةِ عَلَى الْجَنَّةِ أَهْلِ

 .ندماينمي معرفي بهشت در واردشدگان جزء را آنها هم و کنندمي دتأيي را ناقصه نفوس معاد هم، روايات

 فاطمه و ساره و مابراهي حضرت توسط اطفال شدن بزرگ بر دال ثياحاد. 4-2-3

 از پس آنها که دهندمي شرح گونهاين، اندبوده مؤمن آنها پدران کهرا  اطفالي اخروی سرنوشت، روايات از برخي

 قرار تربيت و پرورش مورد خودۀ خانواد توسط يا ساره و ابراهيم حضرت يا فاطمه حضرت توسط مرگ

 توجه با اما هستند مؤمن آنها پدران که دانندمي کودکاني به مختص را اخروی تربيت احاديث اين هرچند. گيرندمي

 ندارند خاصي تمايز نامؤمن اطفال با، تکليفۀ عهد از بودن بيرون و عقلي نقص در ناقصه نفوس سايراوالً  اينکه به

 وجه بتوان شايد و؛ است ملأت محل تخصيص اين نيست، سازگار خداوند رحمانيت و عدل با تفکيک اينثانيًا  و

 يا مطلقصورت به کودکان نفوس سرنوشت بيان مقام در احاديث اين که دانست اين را روايات اين در تخصيص

 ازجمله ؛نمود لحاظ را محتملۀ حالي قرائن بايد احاديث اين فهم برای بلکه؛ اندنبوده ناقصه نفوس تمام سرنوشت

 .اندنموده پرسش معصوم از، اندبوده مؤمن آنها والدين که کودکاني سرنوشت از، کنندگانپرسش مثالً اينکه
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وارده شده است:  توان به اين موارد اشاره کرد: در حديثي از امام صادقازجمله احاديث وارده در اين باب مي

ها و زمين ندا کند: آگاه باشيد که فالني مرد. پس اگر چون طفلى از اطفال مؤمنان بميرد، نداکننده در ملکوت آسمان»

سوى او دفع شود که او را غذا دهد؛ و پدر و مادرش يا يکى از ايشان يا بعضى از خاندانش از مؤمنان مرده باشند به

ـ صلوات اللَّه عليها ـ دفع شود که او را غذا دهد؛ تا آنکه پدر و مادرش يا يکى از ايشان يا سوى فاطمۀ زهراء اگرنه، به

؛ 914ق، ص9919)صدوق، « دهدآن طفل را به او مي بعضى از خاندانش از مؤمنان بيايند. پس حضرت فاطمه

نقل شده  يل از امام صادق، روايتي به شرح ذمن اليحضره الفقيه(. همچنين در 291، ص5ق ـ الف، ج9404مجلسي، 

ان مؤمنو حضرت ساره را متکفل و سرپرست کودکان  درستي که خداوند تبارک و تعالي حضرت ابراهيمبه»است: 

دهند. پس هنگامي که روز قيامت فرارسد، به کودکان وسيلۀ درختي در بهشت به آنها غذا ميقرار داده است که به

(. 410ق، ص9499)صدوق، « شوندسوی پدران خود در بهشت هدايت ميبه شود و پاک و معطرلباس پوشانده مي

در شب معراج به آسمان هفتم  اهللچون رسول»کند: روايت مي از امام محمدباقر بحاراالنوارنيز در  مجلسيمرحوم 

است؛ و  شيعيان على؟ گفتند: او با اطفال رسيد و پيغمبران را در آنجا مالقات کرد، گفت: کجاست پدرم ابراهيم

هاى گاو؛ و ها دارد، مانند پستاندر زير درختى است که پستان چون داخل بهشت شد، ديد که حضرت ابراهيم

خيزد و برمى آيد، حضرت ابراهيممکند و چون پستانى از دهان طفلى بيرون مىها مياطفالي چند از آن پستان

 (.210، ص 5ق ـ الف، ج 9404مجلسي، « )گذارد...ها را به دهان ايشان ميپستان

 گرچه. است آخرت عالم در نفوس رشد و تکامل امکان دارد، وجود روايت اين در که مليأت محل و مهمۀ نکت

 توانمي مرگ از بعد نفوس تکامل امکاندربارۀ  اما، گفت چيزی تواننمي تکامل اين چندوچون و چگونگيدربارۀ 

 است ممکن که معتقدند فارابي همچون ايشان از برخي و کنندنمي نفي را امکان اين مسلمانۀ فالسف. نمود پرسش

 ديدگاه به اشاره ضمن، النجات درهم  سيناابن. برسند تکامل به آنجا در و بپيوندند افالک عالم به ناقصه نفوس

 عالم همان، دين زبان در افالک عالم معادل رسدمي نظربه. (117ص ،9971 سينا،)ابن داندمي محتمل را آن ،فارابي

 شدن پاک امکان و شودمي شخص تکامل سبب واصله صداقات و خيرات آنجا در ديني متون بر بنا که باشد برزخ

 استکمال نتايج و لوازم از: کندمي تصريح زاده آملياهلل حسنآيت کههمچنان؛ است ميسر عالم اين در گناهکاران

سبب نبود به برزخ عالم در است، شده کند يا متوقف ماده عالم در آنها استکمالي سير که افرادی که است اين برزخي

 (.929، ص9971زاده آملي، ابد )حسني ادامه تواندمي سير اين طبيعي، و مادی موانع وجود

 . رواياتي که بر سعادتمند بودن برخي از نفوس ناقصه و شقاوتمند بودن برخي ديگر داللت دارند9-9

 را انمؤمن فرزندان که صورت اين به؛ کنندمي مطرح ناقصه نفوس برای متفاوتيهای سرنوشت، روايات از برخي

 کودکان سرنوشتدر مورد  معموالً روايات از دسته اين هرچند. دانندمي شقاوت اهل را مشرکان فرزندان و سعادتمند

 اين بتوان که نيست بعيد ندارند، کودکان با چنداني تفاوت تکليف حيث از ابلهان و ديوانگان کهازآنجا اما اند،شده وارد

 .داد تعميم ناقصه نفوس تمام به را روايات
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 ناقصه نفوس ساير سرنوشتدربارۀ  و کنندمي اشاره انمؤمن اوالد بودن سعادتمند بر صرفاً، روايات اين از برخي

 بهن امؤمن )کودکان خود والدين به فرزندان الحاق بر روايات از برخي و؛ گذشت باال در آن هاینمونه که؛ نداساکت

های تفاوت با، دوم مضمون در وارده احاديث. کنندمي اشاره مشرکشان( پدران به نامشرک کودکان و مؤمن پدران

 شود:مي اکتفا روايت چند ذکر به اينجا در کهند اشده ثبت شيعه روايي کتببيشتر  در کراتبه و جزئي

أَوْلَادُ  قَاَل عَلِي  »کند: روايت مي از اميرمؤمنان علي نقل از امام صادقبه اصول کافيدر  کلينيمرحوم 

بِآبَائِهِمْ  وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ أَمَّا أَطْفَالُ الْمُؤْمِنِينَ فَيَلْحَقُونَ الْجَنَّةالْمُشْرِکِينَ مَعَ آبَائِهِمْ فِي النَّارِ وَأَوْلَادُ الْمُسْلِمِينَ مَعَ آبَائِهِمْ فِي 

 شيخ(. 241، ص9، ج9915)کليني، « مْ وَأَوْلَاُد الْمُشْرِکِيَن يَلْحَقُونَ بِآبَائِهِْم وَهَُو قَوْلُ اللَّهِ عَزَّوجَلَّ بِإِيمانٍ أَلْحَقْنا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُ

نُ بَشِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَرَوَى جَعْفَرُ بْ »کند: گونه روايت ميهمين مضمون را اين من اليحضره الفقيهدر  صدوق

مِلِينَ يَدْخُلُونَ عَنْ أَوْلَادِ الْمُشْرِکِينَ يَمُوتُونَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ قَالَ کُفَّارٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا کَانُوا عَا قَاَل سَأَلْتُ أَبَا عَبِْد اللَّهِ 

گونه روايت همين مضمون را اين بحاراالنواردر  مجلسي عالمه(. 412، ص9ق، ج9499)صدوق، « مَدَاخِلَ آبَائِهِمْ 

نَ بِآبَائِهِمْ وَهُوَ قَوْلُ اللَِّه عَزَّ وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ أَمَّا أَطْفَالُ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّهُمْ يُلْحَقُونَ بِآبَائِهِمْ وَأَوْلَادُ الْمُشْرِکِينَ يُلْحَقُو»کند: مي

 (.212، ص5ق ـ الف، ج9404)مجلسي، « بِإِيمانٍ أَلْحَقْنا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ  وَجَلَّ

پذيرش مضمون اين احاديث دشوار است و با اصول اعتقادی شيعه سازگار نيست؛ زيرا اوالً بنا بر اعتقاد 

عقل عذاب شود و مجازات و عقاب کودکان مصداق عقاب غيرمکلف است و شيعه، فعل قبيح از خدا صادر نمي

واَلَ تَزُِر »فرمايد: داند؛ ثانياً اين احاديث حتي با نص قرآن نيز سازگار نيستند؛ آنجا که ميکودکان را قبيح مي

. بنابراين پذيرش معنای ظاهری و اوليۀ اين (95)اسراء:  «وِزْرَ أُخْرَى وَمَا کُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُوالً ةٌوَازِرَ 

که يا بايد در سند اين احاديث شک و ترديد کرد  ايات با ساير محکمات ديني آنچنان ناسازگار استسنخ از رو

وجو نمود؛ خصوصاً اينکه روايات واردشده در مورد يا بايد معنايي غير از معنای ظاهری را در آنها جست

 سرنوشت نفوس ناقصه، منحصر در اين سنخ روايات نيست.

 کنندمي محول اخروی امتحان کي به را ناقصه نفوس سرنوشت که اتي. رواي4-9

 در متعال خدای که معنا اين به؛ کنندمي محول اخروی امتحان يک به را ناقصه نفوس سرنوشت، روايات از بعضي

 هرکس و رودمي بهشت به کند، اطاعت خدا فرمان از امتحان آن در هرکس و کندمي امتحان را نفوس اين قيامت

 سرنوشتدر مورد  مشابه تقريباً تعابير با و کراتبه روايي متون در مضمون اين. شد خواهد جهنمۀ روان کند، سرپيچي

 کند:مي روايت باقر امام از کليني مرحوم، مثال؛ برای است شده ذکر مرگ از پس اطفال
کند؟ ميرند، از پيغمبر سؤال شده که خدا با آنها چه ميپرسيدم: آيا از وضعيت کودکاني که مي زراره گويد که از امام باقر

کردند. ماندند، چه مياند که خداوند کامالً داناست به اينکه اگر زنده ميفرمودند: قطعاً پرسيده شده است و حضرت پاسخ داده

ماندند چه که خدا داناتر است به اينکه اگر زنده ميـ  آن حضرت داني معنای فرمودۀای زراره! آيا ميگاه فرمودند: آن

. کودکان که 9چيست؟ زراره گفت: نه. فرمودند: چون روز رستاخيز فرارسد، خداوند بر هفت گروه حجت آورد: ـ  کردندمي

. پيران سالخورده که 9اند؛ از دنيا رفتهـ يعنى ميان دو رسول ـ . کسانى که در زمان فترت 2اند؛ پيش از بلوغ از دنيا رفته
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. ديوانگان 5افتادگان؛ . بيخردان يا عقب4اند؛ سبب زيادی سن، عقل خود را از دست داده بودهاند؛ ولى بهپيغمبر را درک کرده

هاى مادرزاد. ها و الل. گنگ7اند؛ نوايى نداشتهش . کران که حس1انديشند؛ و نمي لوحان که داراى عقل نيستندو ساده

سوى آنان اى بهسپس اضافه کردند که هر کدام از اين طوايف، با خداوند عزوجل احتجاج نمايند و خداوند عزوجل فرستاده

گسيل دارد و آتشى براى امتحان ايشان برافروزد. پس به آنان فرمان دهد و گويد: پروردگار شما امر فرموده که خود را در 

بر او سالم خواهد شد و هرکه فرمان نبرد داخل آتش خواهد شد )کليني، اين آتش افکنيد. پس هرکس که داخل شد، 

 (.241، ص9، ج9915

من  و توحيد در صدوق شيخ و (291ص ،5ج الف،ق ـ 9404 )مجلسي، بحاراالنوار در مجلسيمرحوم  را روايت همين

 .کنندمي نقل (410 ص 9 ج ،ق9499؛ همو، 910ص ق،9919، )صدوق اليحضره الفقيه

 آتش وارد ایناقصه نفس هيچ اينکه بر مبني شيعه متکلمان نظر بيان ضمن بحاراالنوار در مجلسيمرحوم 

 امتحان و )تکليف اخير قول همين محدثان نظر که کندمي تصريح، کند مخالفتي ايشان نظر با اينکه بدون شود،نمي

 الجنة يدخلون المؤمنين أطفال أن في أصحابنا بين خالف ال أنه اعلم» است: چنين وی سخن اصل. است اخروی(

 أكثر ذهب و األعراف يسكنون أو الجنة يدخلون إما فهم النار يدخلون ال الكفار أطفال أن إلى منا المتكلمون ذهب و

 الف،ق ـ 9404ي، )مجلس «النار بدخول القيامة في تكليفهم من الصحيحة األخبار عليه دلت ما إلى منا المحدثين

 نمودن واگذار را نفوس ايندربارۀ  راجح قول ،العقولمرآت در مجلسي مرحوم، شد اشاره کهچنان البته. (214ص ،5ج

 .داندمي الهي علم به آن

پذيرش معنای ظاهری اين سنخ احاديث دشوار است؛ زيرا از يک طرف عالم آخرت عالم جزاست نه عالم 

تکليف؛ از طرف ديگر، تکليف داخل شدن در آتش، در حکم تکليف به ما اليطاق است. چگونه يک کودک 

احاديث بر معنايي رسد که اين سنخ از نظر ميپذيرد که وارد آن آتش سوزناک شود؟ بنابراين بهناتوان مي

در توجيه و تفسير اين سنخ از روايات، ضمن  طباطبائي عالمهکه غيراز معنای ظاهری داللت دارند؛ چنان

تصريح به اين امر که سرنوشت نفوس ناقصه امری نيست که عقل به آن دسترسي داشته باشد و آيات قرآن 

 نويسد:هم در اين مورد مجمل هستند، مي
بلکه بعضى از مراحل مغفرت متعلق  ؛گناه و مغفرت منحصر در مخالفت تکليف نيست تب متعددی دارد؛ وگناه و مغفرت، مرا

درست  ،مستضعفين .شودشود که عارض بر قلب شده و بين قلب و پروردگار حجاب ميهاى قلبى و احوال بدى ميبه مرض

هم نيستند که ارتکاب کار زشت در دلشان اثر خاطر ضعف عقل و يا نداشتن آن تکليف ندارند، ليکن چنان است که به

و خالصه در تنعم  ؛ندابلکه در اين جهت با غيرمستضعفين يکسان ؛هايشان را آلوده و محجوب از حق نسازدنگذاشته و دل

و چيزى هم از  ؛ها هستندها و دريدن آن پردهآن مرض ۀمحتاج به ازال ،به نعيم قرب خدا و حضور در ساحت قدس الهى

مراد از رواياتى هم که پوشي و مغفرت او. بعيد نيست ان عفو پروردگار و پردهمگر هم ،آيدازاله و رفع آن برنمى ۀدعه

دهد تا در آتش داخل گاه به مردم دستور مىآفريند، آنکند و آتشى را هم ميخداوند سبحان مردم را محشور مي» گويد:مي

 ؛همين معنا باشد، «داخل جهنم ميشود ،شود و هرکس سرپيچى کندىپس هرکس وارد آتش شود داخل بهشت م ؛شوند

 (.595-594 ، ص1، ج9974)طباطبائي،  ها باشدآن مرض ۀها و معالجرفع آن پرده ،يعنى مراد از آتش
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 گيریجهينت

ۀ عاقلۀ قو که هاستانسان از گروهي ناقصه، نفوس از ايشان منظور و است مسلمانۀ فالسف تعابير از ناقصه نفوس

 را آن مصداق و؛ باشد شده تمام ايشان بر حجت خطا و صواب و باطل و حق فهم در که نيست حدی در ايشان

 پيدا ديني متون در ناقصه نفوس اصطالح برای معادلي بخواهيم اگر. دانندمي ابلهان و ديوانگان کودکان، نفوس

 .باشد «القلم فعرُ » يا «مستضعفين» تعبير، معادل بهترين شايد کنيم،

صورت به قرآن در. است معاد موضوع در مسائل انگيزترينچالش از يکي ناقصه نفوس سرنوشتمسئلۀ 

 بر کههست  متعددی آيات امافوس ناقصه پس از مرگ وجود ندارد؛ ن سرنوشتدر مورد  ایآيه، تصريحبه و مصداقي

 دو به توانمي، دارند داللتـ  ناقصه نفوس معاد بالتبع وـ  همگاني معاد بر کهرا  آياتي. ندنکمي داللت همگاني معاد

 همگاني معاد راستای در را آنها توانمي اما؛ دارند مقصود بر کمتری صراحت که آياتي الف( نمود: تقسيم دسته

 متن در. دارند داللت مرگ از پس ناقصه نفوس احيای و داشتن معاد بر بيشتری صراحت با که آياتي ب(؛ فهميد

 ند.اگرفته قرار بررسي مورد تفصيلبه، آيات اين ذيل در واردشده احاديث و آيات اين، مقاله

 روايات و شده مطرح بيشتری تصريح و تفصيل با آخرت در ناقصه نفوس سرنوشت، مسئلۀ روايي متون در اما

 معاد که است اين، شودمي استفاده قطعصورت به روايات اين مجموع از آنچه. است شده وارد باب اين در متعددی

، آخرت در نفوس اين جايگاه و کيفيت باب در اما؛ شودمي شامل هم را ناقصه نفوس واست  همگاني ایپديده

 برخي مضمون حتي؛ است شده بيان نفوس اين برای متعددیهای سرنوشت و ندارد وجود روايات بين اجماعي

 ناقصه نفوس سرانجامدر مورد  واردشده روايات. است دشوار آنها ظاهری معنای پذيرش که است ایگونهبه روايات

؛ دارند داللت ناقصه نفوس بودن سعادتمند بر که رواياتي. 9 نمود: تقسيم زير شرح به کليۀ دست چهار در توانمي را

 سرنوشت که رواياتي. 9؛ شود واگذار خدا به بايد که دانندمي رازی حکم در را ناقصه نفوسمسئلۀ  که رواياتي. 2

 و ناقصه نفوس از برخي سعادتمندی بر که رواياتي. 4؛ کنندمي محول اخروی امتحان يک به را ناقصه نفوس

 .دارند داللت ديگر برخي بودن شقاوتمند

بيشتر احاديث واردشده در باب نفوس ناقصه و تفسير مفسران از آيات مربوط به اين مسئله، در اين 

توان گيرند. بنابراين با توجه به اين غلبه ميوس مشمول رحمت و فضل الهي قرار ميراستاست که اين نف

گفت، احاديثي که بر عذاب و شقاوت نفوس ناقصه داللت دارند، خالف مشهور روايات هستند؛ ضمن اينکه 

ر ميان روايات، ترين ديدگاه درسد که قابل دفاعنظر ميکنند. بهمتکلمان شيعي هم اين قول را با تأکيد رد مي

يکي از دو قول زير است: اينکه دربارۀ سرنوشت اين نفوس سکوت کنيم و مسئله را به خدا واگذاريم؛ يا اينکه 

  تمام اين نفوس را مشمول رحمت الهي و برخوردار از سعادت اخروی بدانيم.
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