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چکیده 
برخی معتقدند اجل انسان ،از پیش برایش مقدر شده و گریزی از آن نیست .انسان به هر نوع مرگی از
دنیا برود ،همان مرگ برایش مقدر بوده است؛ اما بر اساس ظاهر برخی آیات قرآن و روایات ،خداوند برای
هر انسانی دو اجل معلق و مسمی مقدر کرده است .تفسیر دو اجل به اجل انسان در دنیا و برزخ یا قیامت و
ِ
نیز تفسیر به اجل رفتگان و اجل باقیماندگان ،با ظاهر آیات و روایات سازگار نیست .تفسیر دو اجل در
ِ
چارچوب قانون علیت و به عنوان اجل مشروط (با فرض نقص در علت تامه) و اجل مطلق (فرض حصول
علت تامه) ،در واقع انکار وجود دو اجل برای انسان است .تفسیر دو اجل به اجل طبیعی و اخترامی،
نزدیکترین تصویر به آجالی است که در قرآن و روایات ترسیم شده است ،اما نمیتوان اجل مسمی را به
اجل طبیعی تفسیر و معنا کرد .اجل مسمی ،مهلت اولیهای است که خداوند در آغاز خلقت انسان برایش
مقدر کرده است و علم آن را به هیچکسی حتی انبیا و اولیا نداده است .حکمت الهی این مهلت را تعیین
کرده و به ضرورت ،به معنای مهلت رسیدن به سن پیری و کهولت بدن نیست .در اجل مسمی تثبیت یا
تجدیدنظر شامل تقدیم و تأخیر راه دارد که بر اسا س حکمت الهی و وابسته به افعال انسان خواهد بود .اگر
اجل معلق ،حتمی و مقضی شود ،فرد به اجل مسمای خود نرسیده است .در برخی انسانها ،اجل مسمی،
قطعی و حتمی (=مقضی) میشود.
واژگانکلیدی 
اجل مقضی ،اجل مسمی ،اجل موقوف ،اجل معلق ،اجل حتمی ،مرگ طبیعی ،مرگ اخترامی.
 .3دکترای فلسفه دین ،عضو هیأت علمی دانشگاه یزد (.)pourroustaee@yazd.ac.ir
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آیا مرگ ،جزء مقدارتی است که انسان هیچ تأثیر و اختیاری در آن ندارد یا میتوان از برخی
از انواع مرگ دوری جست؟ نویسنده میکوشد پاسخی به این سؤال در پرتو آیات قرآن بیابد و
برخی از دیدگاههای موجود را بازخوانی انتقادی نماید.
خداوند برای آسمانها و زمین و آنچه در این میان است ،یک اجل به نام «اجل مسمی»
تعیین نموده است (رک :روم3 :؛ احقاف31 :؛ رعد)9 :؛ از جمله برای خورشید و ماه (زمر5 :؛
لقمان92 :؛ فاطر .)31 :در این میان برای انسانها دو اجل به نامهای «اجل مسمی» و «اجل
مقضی» تعیین شده است (انعام9 :؛ غافر.)6. :
تحقیق حاضر بر آن است که در پرتو قرآن و روایات و با بهرهمندی از آرای مفسران و
متکلمان ،مفهوم و نسبت این دو اجل و نیز اجل معلق را تبیین و نظریات را نقد نماید.
.واژهشناسیاجلدرقرآن 

1
.1-1واژه«اجل»درقرآن 

قرآن از واژه «اجل» در امور اعتباری به معنای مهلت یا مدت استفاده کرده است؛ نظیر
زمان بازپرداخت قرض (بقره ،)939 :مدت اجاره (قصص ،)93 :مدت عده وفات (بقره:
قید
 )919و عده طالق (طالق .)4 :در غیر این موارد ،اجل درباره امتها و آن هم بدون ِ
«مسمی» ،به کار رفته است (اعراف14 :؛ یونس)42 :؛ چنانکه گذشت ،قرآن برای زمان پایان
آسمانها و زمین و سایر موجودات به استثنای انسان و از زمان توقف حرکت خورشید و ماه،
تنها از «اجل مسمی» استفاده کرده است .فقط در خصوص انسان ،دو نوع اجل از آیات قرآن
بهصراحت یا به طور ضمنی استفاده میشود.
.1-2انواعاجلانساندرقرآن 

درباره اجل انسان ،در ظاهر آیات قرآن دو گروه است که یکی بر دوگانگی اجل و دیگری بر
یکی بودن آن داللت دارد .آیات این دو گروه به تفکیک مطرح و در پایان ،نتیجه گرفته میشود
که آیات گروه اول داللت روشنتری دارند.
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.1-2-1دواجلبرایانسان 

در این بخش از آیاتی بحث میشود که از آنها نتیجه گرفته میشود که برای انسان دو نوع
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اجل وجود دارد و در ادامه ،در نگاهی اجمالی و با توجه به آیات ،ادعای مقاله حاضر در نسبت
میان این دو اجل مطرح خواهد شد .آیاتی که از آنها دوگانه بودن اجل انسان برداشت میشود،
به شرح زیر است:
َّ
َ
َ
َّ َ
َ
ً
َ ًّ ْ َ
َ
ْ
 ه َو ال ِذی خلقک ْم ِمن ِطین ثم قضی اجال و اجل مسمی ِعنده( انعام.)9 :ٍ
«قضی» در امور اعتباری و تشریعی به معنای حکم وجوبی (اسراء )91 :و در افعال ،به
معنای تمام شدن کار است (فصلت( )39 :فخر رازی1۲10 ،ق.)431 :39 ،
با توجه به دو معنای پیشگفته ،فعل «قضی» به اجلی اشاره دارد که برای هر انسانی حتمی و
نهایی شده یا میشود و در آن زمان ،از دنیا میرود .در این نوشتار ،از این اجل با توجه به تعبیر
آیه ،با عنوان «اجل مقضی» یاد شده است.
در قرآن از تحقق فعل در یک فرض از اوقات و مهلتهای مشخصشده ،با تعبیر «قضای
اجل» در جریان برخورد حضرت موسی و حضرت شعیب( قصص 93 :و  )92یاد شده
است؛ همچنین قرآن در توصیف مرگ با تعبیر «فلما قضینا علیه الموت» (سبأ )34 :یاد کرده
ً
ً
ً
است .بر این اساس ،تفسیر «قضی اجال» به «کتب و قدر اجال لموتکم محتوما» (فیض،
1۲18ق )131 :3 ،درست یا دقیق نیست .تعبیر آیه نه به مرحله تقدیر و مکتوب شدن ،بلکه به
مرحله تحقق و وقوع پرداخته است.
در ادامه آیه ،با توجه به فقره «و اجل مسمی عنده» و تقابل و تفاوت آن با اجل مقضی و نیز
نکره بودن هر دو اجل در آیه ،میتوان از نوع دیگری از اجل انسان یاد کرد که غیر از اجلی است
که حتمیت مییابد .قرآن از این اجل با نام «اجل مسمی» یاد کرده است؛ همچنین نمیتوان
ً
«قضی اجال» را به معنای اجل معلق گرفت ،بلکه به قرینه «و اجل مسمی عنده» ،اجلی که
مقضی شده ،اجلی غیر از اجل مسمی است که از آن با تعبیر «اجل معلق» یاد میشود .یکی
دانستن اجل  -چنانکه برخی آوردهاند -با ظاهر آیه سازگار نیست.
بسیاری از مفسران با توجه به ظاهر آیه و داللت سایر آیات و روایات ،تصریح کردهاند که از
این آیه دو اجل برای انسان استفاده میشود (رک :فخر رازی1۲10 ،ق431 :39 ،؛ جوادی
آملی )139 :94 ،1310،این نظر با توجه به آیات دیگری که در ادامه میآید ،تقویت میشود؛
همچنین در روایات متعددی که ذیل آیه فوق در مجامع روایی وجود دارد ،دو نوع اجل از آیه
استخراج شده است که در ادامه بدان اشاره میگردد.
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در میان مفسران ،بحث اصلی ،تفسیر و تطبیق دو نوع اجل است .با فرض پذیرش آنچه
گذشت ،نظر افرادی نظیر قتاده ،زجاج و ابنعباس که اختصاص دو اجل برای یک انسان در
همین دنیا را نپذیرفتهاند ،موضوع بحث نخواهد بود (رک :طبرسی.)۲1۲ :۲ ،1371 ،
در چند آیه از آیات قرآن به این موضوع پرداخته شده است که فرستادگان خداوند به قوم
نوح ،عاد ،ثمود و فرستادگان بعدی ،انسانها را دعوت به ایمان و تقوا میکنند تا در اثر آن،
گناهان انسان آمرزیده شود و مرگش تا «اجل مسمی» به تأخیر افتد:
ْ َ
ِّ
ْ
 یدعوک ْم ِلیغ ِف َر لک ْم ِم ْن ذن ِوبک ْم َو ی َؤخ َرک ْم ِإلی اجل م َس ًّمی( ابراهیم)31/؛َّ َ َ َّ َ َ
ْ َ
ِّ
َ ْ
ونَ ،یغ ِف ْر لک ْم ِم ْن ذن ِوبک ْم َو ی َؤخ ْرک ْم ِإلی اجل م َس ًّمی( نوح:
 أ ِن اعبدوا الله و اتقوه و أ ِطیع ِ 1و )4؛
مشابه این مضمون در آیات دیگر قرآن نیز آمده است (رک :هود1 :؛ انعام .)61:مفهوم
روشن و پیام صریح این آیات آن است که اگر افرادی که مشمول دعوت الهی هستند ،اهل ایمان
و تقوا نشوند ،ممکن است گرفتار عذاب الهی شوند و پیش از رسیدن اجل مسمی ،طعم مرگ را
بچشند و در مقابل ،پذیرش ایمان و پیوستن به اهل تقوا ،باعث میشود که مرگ آنها ،تا اجل
مسمی به تأخیر افتد .در نتیجه ،بر اساس این آیات ،برای عدهای مرگی قطعی خواهد شد که بر
اجل مسمای آنها پیشی گرفته است؛ یعنی اجل مقضی آنها غیر از اجل مسمای آنها است.
در آیه دیگری ،خداوند به بیان مراتب خلقت انسان میپردازد .در این آیه ،رسیدن به مرحله
پیری و کهنسالی و در نتیجه ،رسیدن به اجل مسمی یکی از مراحل خلقت و حیات انسان
معرفی شده است و در کنار آن ،تصریح شده که برخی از انسانها قبل از رسیدن به مرحله
کهنسالی ،از دنیا میروند .به نظر میرسد آیه نسبت به این که وفات این دسته افراد ،به اجل
معلق است یا اجل مسمی ،ساکت است:
َ
َ َّ
َ
َ
ْ
َ
ْ
ً
ْ
َّ
َ
َ
ْ
َ ََ ْ ْ
اب ث َّم ِم ْن نطف ٍة ث َّم ِمن علق ٍة ث َّم یخ ِرجک ْم ِطفال ث َّم ِلت ْبلغوا أشدک ْم ث َّم
 هو ال ِذی خلقکم ِمن تر ًٍ
َ
َّ
ِل َتکونوا شیوخا َو ِم ْنک ْم َم ْن ی َت َوفی ِم ْن ق ْبل َو ِل َت ْبلغوا اجال م َس ًّمی( غافر.)6./
در آیه فوق ،تا خروج انسان به شکل طفل ،به خدا نسبت داده شده است ،اما فاعل بقیه
ً
ً
افعال (لتبلغوا أشدکم ،لتکونوا شیوخا ،لتبلغوا اجال مسمی) انسان است که در جای خود نکته
لطیفی است .شاید به این نکته اشاره داشته باشد که ادامه راه ،به اراده و نوع فعالیت انسان و
اعمال او بستگی دارد.
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پس از رسیدن به کهنسالی و تذکر اینکه کسانی جانشان قبل از کهنسالی گرفته میشود،
ً
برخالف مراحل قبل که از انتقال با «ثم» یاد کرده ،عبارت «لتبلغوا اجال مسمی» بدون به کار
گرفتن «ثم» و تنها با واو عطف آمده است؛ چنانکه از ظاهر آیه برمیآید ،خداوند اجل مسمایی
مقدر کرده که برای برخی در کهنسالی و برای برخی دیگر ،زودتر از آن است .با توجه به نکتهای
که درباره فاعل این افعال گذشت ،قرآن به نقش اختیار انسان در این مراحل توجه داده است.
بنابراین ممکن است کسانی این راه را به سالمت و با حسن تدبیر طی نکنند و در نتیجه ممکن
است اجل معلق ،پیش از رسیدن اجل مسمی ،قطعی و مقضی شود.
در سوره حج نیز مشابه آیه فوق ،خداوند به تبیین مراحل خلقت انسان پرداخته است .با این
تفاوت که تعبیر «اجل مسمی» در بخش دیگری از آیه و چنین به کار رفته است :ن ِق ُّر ِفی
َ
ْ َْ
حام ما نشاء ِإلی اجل م َس ًّمی( حج)5 :؛ آنچه را میخواهیم تا مدت معینی در ارحام
األر ِ
مستقر میکنیم.
نگارنده مفسری نیافت که «اجل مسمی» را به خارج از مدت حمل تفسیر کرده باشد؛ اما با
توجه به مباحثی که ذیل آیه  6.سوره غافر آمد ،میتوان از آیه  5سوره حج چنین برداشت کرد
که «الی اجل مسمی» تنها قیدی برای مدت استقرار جنین در رحم نباشد ،بلکه به اجل مسمای
این جنین در طول حیات مادی و زندگی دنیوی اشاره داشته باشد؛ یعنی برای جنینی که ورود او
به دنیای مادی با اراده الهی در ضمن استقرارش در ارحام آغاز یافته ،اجل مسمی در این عالم
تعیین شده است ،البته چنانکه در ادامه میآید ،این تقدیر ،مانع از آن نیست که حیاتش زودتر از
اجل مسمی (و به اجل معلق) خاتمه یابد.
در آیه دیگری از قرآن به این نکته تصریح شده است که افراد دارای دو عمر هستند و هر دو
در علم الهی و کتاب موجود است .یکی زندگی به اندازه عمر تعیینشده (=اجل مسمی) و
َّ
َ
دیگری ،عمری که از آن کاسته شده است َ و ما ی َع َّمر ِم ْن م َع َّم ٍر َو الی ْنقص ِم ْن عم ِر ِه ِإال ِفی
تاب( فاطر.)33 :
ِک ٍ
از ظاهر آیه استفاده میشود که برخی افراد به اجل و عمر تعیین شده میرسند و برخی
دیگر ،به هر دلیل ،از عمری که برایشان تعیین شده ،کاسته میشود .عمر معمر به معنای رسیدن
به اجل مسمی و کاهش عمر به معنای نرسیدن به اجل مسمی است« .اجل مسمی» در لوح
محو و اثبات و «اجل مقضی» در امالکتاب است .معنای آیه چنین میشود که خدا میداند چه
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کسانی به اجل مسمی میرسند و چه کسانی در اثر عواملی که باعث مقضی شدن اجل معلق
میشود ،از رسیدن به اجل مسمی باز میمانند .اگر این تحلیل پذیرفته نشود ،برای تفسیر
نقصان عمر و رجحان هر تفسیری غیر از این معنای ظاهری آیه ،نیازمند شواهد کافی هستیم.
برخی نقصان عمر فرد را به معنای نقصان عمرش از نظایرش تفسیر کردهاند (جوینی،
1۲16ق346 :؛ آمدی ،بیتا )93. ،9 :بدون تردید این تفسیر خالف ظاهر آیه است .آیه
نفرمود« :الینقص عمره» ،بلکه با تعبیر «الینقص من عمره» ،عمر را به فرد منسوب کرده است.
بنابراین ،نقصان عمر ،از عمری است که به خود او منسوب است ،نه نقصان عمرش از عمر
نظایرش؛ همچنین برخی از طرفداران دیدگاه فوق ،با استناد به تعبیر «اال فی کتاب» در این آیه،
نتیجه گرفتهاند که عمر انسان یکی است و خداوند آن را مقدر کرده است و تغییری در آن راه
ندارد .این استدالل ،مبتنی بر آن است که تنها یک کتاب با نام لوح محفوظ یا امالکتاب فرض
شود؛ در حالیکه کتاب محو و اثبات هم وجود دارد .آنچه در آیه بدان پرداخته شده ،اشاره به
اجل مقضی و علم پیشین خداوند به حوادث است که در لوح محفوظ است .بنابراین پذیرش
اجل مسمی و معلق ،با علم خداوند به اجل مقضی در تضاد یا تناقض نیست.
نویسنده المیزان «ما یعمر من معمر» را به معنای «ما یمد و یزاد فی عمر أحد فیکون معمرا»
تفسیر کرده است (طباطبایی1۲01 ،ق ،)96 :3. ،در حالیکه در آیه سخن از کاهش عمر
است و عمر معمرین را به افزایش تعبیر نکرده است.
نتیجه این که از چهار گروه آیات فوق ،استفاده میشود برای انسانها دو نوع اجل وجود
دارد.
.1-2-2یکاجلبرایانسان 

از سوی دیگر و در مقابل دستهای از آیات قرآن که گذشت ،آیاتی وجود دارد که از ظاهر آنها
چنین برداشت میشود که تنها یک اجل برای انسان متصور است .در بخش حاضر ،این آیات و
محتوای آنها به بحث گذاشته میشود .این آیات به چند دسته تقسیم میشود:
در بسیاری از آیات ،به این نکته تصریح شده که اجل ،تقدیم و تأخیر ندارد 3.این مضمون
86
86

ً
 .3مفهوم عدم امکان تأخیر مرگ ،به هنگام رسیدن اجل روشن است؛ اما ظاهرا تقدیم اجل به هنگام فرارسیدن اجل،
ممکن و متصور نیست ،بنابراین در این که مراد از تقدیم چیست ،میان مفسران محل گفتوگو است.

 .3تشکیک در امکان تسری عدم تقدیم و تأخیر «اجل» در آیه محل بحث به فرد فرد انسان و احتمال اختصاص عدم
تقدیم و تأخیر اجل به امتها (چنانکه در چند آیه قبل تصریح شده بود) ،برخاسته از واژه «الناس» در آیه است .تابع
این است که این واژه را عام مجموعی یا عام افرادی بدانیم.
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بیشتر درباره اجل امتها (اعراف14 :؛ یونس42 :؛ حجر5 :؛ مؤمنون )41 :آمده است .با
استناد به ظاهر آیه  63سوره نحل شاید بتوان همین مضمون (عدم تقدیم و تأخیر) را درباره اجل
هر انسانی جاری دانست 3،اما در مقابل آن تردید یا ابهام ،در قرآن تصریح شده است که اجل
َ َ ْ َ ِّ َ َّ َ ْ ً
سا إذا َ
جاء اجلها
هیچ انسانی هرگز از وقتش به تأخیر نخواهد افتاد و لن یؤخر الله نف ِ
(منافقون33 :؛ رک :نوح)4 :
شاید چنین ادعا شود که ظاهر این آیات نشان میدهد برای فرد فرد انسان و نیز امتها تنها
یک اجل وجود دارد که هیچ تأخیر و تقدیمی در آن امکان ندارد و در نتیجه ،اجل مسمی همان
ً
اجل محتوم و مقضی الهی دانسته شود .مرحوم عالمه طباطبایی ظاهرا چنین نظری دارند
(رک :طباطبایی1۲01 ،ق .)929 :32 ،در آیه محل استشهاد ایشان ،جدای از اینکه بحث از
اجل امتهاست و برای امتها در قرآن اجل مسمی تصریح نشده است ،چنین چیزی استفاده
نمیشود که اجل مسمی همان اجل محتوم باشد .نهایت داللت آیه این است که وقتی اجلی
حتمی شد ،محقق خواهد شد و تقدیم و تأخیر ندارد؛ اما آیا اجل محتوم همان اجل مسمی
است؟ داللتی در آیه برای اثبات ادعای اینهمانی وجود ندارد.
اما چنانکه در ادامه و به عنوان نتیجه تحقیق حاضر خواهد آمد ،اجلی که حتمیت مییابد و
مورد قضای قطعی خداوند است (=اجل مقضی) ،همواره و بدون تقدیم و تأخیر تحقق خواهد
یافت .این سخن نافی آن نیست که برای انسان دو نوع اجل ،شامل اجل مسمی و اجل معلق
تصویر شود ،با این توضیح که گاهی (و البته بر اساس ضابطه و قواعد خاص) اجل معلق،
حتمی میشود و گاهی انسان به اجل مسمی میرسد و اجل مسمی قطعیت مییابد.
دقت در ظاهر آیات نشان میدهد که وقتی اجل رسید ،اعم از اجل مسمی یا معلق،
ْ َ ًَ
به تأخیر نخواهد افتاد؛ مانند َ و لک ِّل أ َّمة اجل َفإذا َ
جاء اجله ْم ال ی ْس َتأ ِخرون ساعة َو
ِ
ٍ
ِ
ْ
ال ی ْس َتق ِدمون( اعراف14 :؛ رک :یونس42 :؛ نحل63 :؛ فاطر45 :؛ نوح )4 :شهید اول در
تفسیر این آیات و در پاسخ به نافیان تغییر در اجل مسمی با استناد به این آیات مینویسد :إن
َ
َ
َ
العمر الموهبی او المسببی و نحن
بعد
کان
سواء
المحاله،
الموت
ه
ند
االجل عبارة عما َیحصل ِع
ِ
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ً
َ
َ
عند حضور أجل الموتَ ،
الیقع التأخیر؛ اجل عبارت است از چیزی که حتما
نقول کذلک النه
ِ
ِ
ِ
همراهش مرگ پیش میآید ،چه بعد از عمر موهبی و چه بعد از عمر سببی .نظر ما هم همین
است؛ چون با رسیدن وقت مرگ ،به هیچ دلیلی مرگ به تأخیر نمیافتد (شهید اول ،بیتا:9 ،
 )54در نتیجه این صراحت که اجل مسمی ،تقدیم و تأخیر ندارد ،در هیچ آیهای دیده نمیشود
و نمیتوان از این آیات ،یگانگی اجل را اثبات کرد.
در برخی آیات مضمونی آمده است که شاید از آن برداشت شود خداوند ،اجل انسانها را به
خاطر گناهانشان پیش نخواهد انداخت و به مهلتی که برایشان دیده شده (= اجل مسمی) عمر
خواهند یافت؛ در نتیجه ،ظاهر این آیه و آیات مشابه ،نفی دوگانگی «اجل مسمی» و «اجل
َ
ْ َ َ
َ
َّ ِّ َ ْ َ َ 3
َّ
الله ل َّ
اس الش َّر ْاس ِت ْعجاله ْم ِبالخی ِر لق ِضی ِإلی ِه ْم اجلهم( یونس:
لن
مقضی» است و لو یعجل
ِ
ِ
َ َْ
ؤاخذ
 .)33این مضمون در چند آیه دیگر قرآن نیز تکرار شده است؛ به عنوان نمونه آیه و لو ی ِ
َ َ ََ
ْ
َّ
ِّ
الله َّالن َ
اس ِبظل ِم ِه ْم ما ت َرك علیها ِم ْن َد َّاب ٍة َو ِلک ْن ی َؤخره ْم ِإلی اجل م َس ًّمی( نحل63 :؛ رک:
فاطر45 :؛ عنکبوت.)51 :
همچنین در آیات متعددی بر این نکته تصریح شده که اگر سنت الهی در مهلت دادن به
انسان نبود ،خدا عاقبت دیگری برای عملکرد برخی انسانها رقم میزد .این محتوا با تعبیر َ و
َ
َ
َ ْ
ل ْو ال ک ِل َمة َس َبقت ِم ْن َر ِّبک در چند آیه قرآن آمده است (رک :یونس32 :؛ هود331 :؛ طه:
392؛ فصلت45 :؛ شوری.)34 :
ظاهر این آیات ،نشان میدهد که خداوند انسانها را به خاطر ظلم و گناهانشان گرفتار
عقاب و مرگ نخواهد کرد .ظاهر این برداشت با آیات دسته دوم بخش اول در تضاد است .از آن
آیات به روشنی استفاده میشد که در صورت تکرار گناه و ایمان نیاوردن ،خدا آنها را گرفتار مرگ
خواهد کرد و اگر ایمان بیاورند و توبه کنند ،تا اجل مسمی مهلت یافته و از نعمتهای الهی
برخوردار خواهند گشت.
از آن جا که در قرآن تناقضی تصور نمیشود ،با توجه به آن آیات ،در تفسیر آیات محل
بحث میتوان چنین گفت که خداوند برای همه گناهان انسان در این دنیا ،مرگ را به عنوان
عقاب و توبیخ دنیوی ندیده است .برخی گناهان را با مجازاتهایی غیر از مرگ در دنیا عقوبت
 .3منظور از دوگانگی (= تباین) ،دوگانگی در مفهوم است ،نه تباین مصداقی .نسبت مفهومی و مصداقی اجل مسمی
و اجل مقضی در ادامه با وضوح بیشتری خواهد آمد.

.2انواعاجلانساندرروایات 

غالب روایات تفسیری مربوط به انواع اجل انسان ،ذیل آیه دوم سوره انعام است .غالب
محدثان و مفسران ،ظاهر احادیث این باب را متناقض دانسته و راهحلی برای این مشکل پیشنهاد
کردهاند (رک :مجلسی1۲03 ،ق33. :4 ،؛ شبر551 :13۱1 ،؛ جوادی آملی:94 ،1310،
 )123روایات در دوگانه بودن اجل انسان داللت یکسانی دارند؛ امام باقر در تفسیر آیه دوم
َ
َ
َ
سوره انعام میفرماید« :هما ا َجالن؛ ا َجل َموقوف و ا َجل َمحتوم( ».کلینی)334 :3 ،1363 ،
تناقض موجود در روایات به تعیین اجل محتوم و موقوف و تطبیق آن بر دو فقره آیه دوم سوره
انعام برمیگردد .در روایات متعددی ،اجل مقضی ،اجل محتومی دانسته شده که مورد قضا و
مشیت الهی است و در آن تقدیم و تأخیری نیست .امام صادق میفرماید« :األجل َ
المقضی
َ
َ
َ
َ
َََ
َ
َ
ؤخر ما َیشاء
هو المحتوم الذی قضاه الله و حتمه و المسمی هو الذی فیه البداء ی ِ
قدم ما یشاء و ی ِ
و َ
المحتوم لیس فیه تقدیم و ال تأخیر( ».قمی1۲0۲ ،ق )324 :3 ،در نقل دیگری از امام
صادق ،اجل غیرمسمی به صورت موقوف و دارای تقدیم و تأخیر معرفی شده و اجل مسمی،
ً َ
اجل قطعی و محتوم دانسته شده است «اما َ
سمی عنده ،فهو أجل موقوف
األجل الذی غیر م
یقدم فیه ما َیشاء و یؤخر فیه ما َیشاء» (عیاشی1380 ،ق.)154 :
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میکند و بسیاری از عقوبتها را نیز به آخرت واگذار کرده است؛ اما این سخن بدان معنا
نیست که قطع حیات مادی برخی انسانها (=مرگ) و گرفتن مهلت زندگی دنیوی ،به عنوان
عقوبت دنیوی برخی گناهان انکار شود.
در نتیجه تفسیر این دسته از آیات چنین خواهد شد که خداوند به انسانها رحم و لطف
میکند و آنها را به اقتضای عدل ،در دنیا به عقوبت همه کارهایشان گرفتار نمیکند که اگر
چنین کند ،جنبندهای در زمین نخواهد ماند (نحل ،)63 :بلکه به آنها مهلت میدهد؛ اما به
اقتضای آیاتی که گذشت و تصریح برخی آیات دیگر (از جملهَ  :ف َأ ْه َل ْکناه ْ
وب ِهم( انفال:
ن
ذ
ب
م
ِ ِ
 ،))54این مهلت برای همه و شامل هر گناهی نیست .در نتیجه ،به حسب آیات قرآن ،خداوند
در اثر برخی گناهان ،افرادی را از حیات مادی محروم خواهد کرد؛ هر چند ممکن است به اجل
مسمی نرسیده باشند.
چنانکه این تحلیل پذیرفته شود ،این دسته از آیات هم نمیتواند دستاویزی برای انکار
تفاوت اجل مسمی و اجل معلق باشد.
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اما به نظر میرسد با توجه مباحثی که در تفسیر آیات گذشت ،همچنین با توجه به حجم و
اسناد روایاتی که اجل مسمی را موقوف و اجل مقضی را محتوم میداند و روایاتی که در موضوع
علم غیب انبیا و اولیای الهی آمده است (کلینی 34. :3 ،1363 ،و  3،)965روایاتی که اجل
مقضی را به اجل محتوم و اجل مسمی را به اجلی که در آن تغییر و بداء وجود دارد ،تفسیر کرده
است ،مقدماند.
روایات دیگری نیز این برداشت را تأیید میکنند .امام صادق میفرمایدَ « :من َیموت
ُّ
َ
نوب اکثر ِم َّمن َیموت ِباآلجال» (طوسی1۲1۲ ،ق .)115 :بر اساس این روایت ،آجال
الذ
ِب
ِ
نقصان میپذیرد و انسانها با گناه ،فرصت رسیدن به اجل را از دست میدهند .با توجه به
مباحث پیشگفته ،اگر آجال در این روایت را به اجل مسمی تطبیق کنیم ،معلوم میشود که در
ِ
این نوع از اجل محتوم و قطعی نیست ،بلکه گناه ،عامل تقدیم اجل میشود.
.3آجالدرعلمکالم 

در کتابهای کالمی ،در بحث توحید ضمن توصیف افعال الهی ،بحث از آجال در کنار
بحث «أرزاق» و «أسعار» آمده است (به عنوان نمونه رک :طوسی1۲00 ،ق362 :؛ حلی،
1۲17ق112 :؛ آمدی ،بیتا.)939 :9 ،
موضوع اصلی بحث آجال در علم کالم ،پاسخ به این پرسش است «کسی که به قتل رسیده،
اگر مقتول نمیشد ،آیا زندگیاش ادامه داشت یا خیر؟» و به تعبیر دقیقتر ،امکان ادامه حیات
فرد در چنین فرضی ،وجود داشت یا خیر؟ این سؤال در واقع چنین تحلیل میشود که آیا برای
فرد مقتول ،یک اجل وجود داشته است تا در نتیجه ،حتی اگر با قتل ،حیاتش خاتمه نمییافت،
به روش و سبب دیگری جان میباخت یا اینکه دو اجل برای انسان مفروض است .در نتیجه،
اگر از پایان زندگی با قتل جان به در میبرد (و قتل در زمان اجلش نبود) ،امکان داشت برای
مدت بیشتری زنده بماند.
شیخ طوسی در پاسخ سؤال و فرض اصلی بحث آجال ،معتقد است که خداوند ،قادر بر
زنده نگهداشتن و میراندن فرد است و دلیلی بر قطع به یکی از این دو ،در فرض مسئله نیست.
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 .3بر اساس این روایات ،خدا علمی به انبیاء و اولیای خود میدهد که در آن تغییری نیست .در غیر این صورت ،خود
و انبیایش را در معرض تکذیب دیگران گذاشته است.

.4انواعاجلانساندرتفاسیر 
.4-1یکاجل 

از دیدگاه برخی متکلمان و مفسران شیعی فقط یک اجل برای انسان وجود دارد؛ به عنوان
نمونه ،شیخ طوسی پس از شرح واژه اجل به معنای «هنگام وقوع حادثه» ،نتیجه میگیرد که
برای انسان جز یک اجل (=وقت حصول الموت) وجود ندارد و اطالق دو یا چند اجل ،از باب
مجاز است (طوسی1۲00 ،ق )362 :و همین رویکرد را در تفسیر نیز پی گرفته است (طوسی،
بیتا ).. :4 ،دیدگاه وی در این موضوع ،همسان با نظرات سیدمرتضی است( .رک:
علمالهدی1۲11 ،ق)969 :
در حالیکه اگر اجل ،نه به معنای وقت حصول فعل خاص که همواره یکی است ،بلکه به
معنای «مهلت و زمان تعیین شده» گرفته شود (که شواهد لغوی فراوانی این تلقی را تأیید
میکند) ،تصویر دو یا چند اجل حقیقی ،مشکل نخواهد بود .مثل اینکه برای ادای قرضی ،دو
اجل قرار داده شود که برای مثال ،اگر نصف مبلغ ،تا زمان «الف» پرداخت شود ،مهلت
پرداخت بقیه ،زمان «ب» است؛ اما اگر نصف مبلغ ،در زمان «ج» پرداخت شود ،مهلت
پرداخت بقیه ،زمان «د» است .در این فرض ،دو اجل مقرر شده ،هر چند در واقع ممکن است
بدهکار در هیچیک از سررسیدها ،بدهی خود را ادا نکند؛ پس در نهایت ،تنها یک اجل،
مقضی و محقق خواهد بود .اما این نکته ،در تضاد با فرض دو یا چند اجل برای انسان نیست،
بهویژه با توجه به اینکه از یک اجل با نام «مسمی» (نشانگذاری شده) و از اجل دیگر با
نامهایی نظیر «موقوف» و «معلق» یاد شده است.
جدای از این ،تفسیر اجل به معنای وقت حدوث فعل ،با کاربردهای این واژه از جمله
کاربردهای قرآنی آن سازگار نیست .آیا دستور تعیین اجل برای قرض (بقره )939 :و مدت اجاره
ً
(قصص )93 :به این معنا است که در این تاریخ لزوما قرض ادا میشود و متعلق اجازه به
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حکمت و مصلحت خداوند میتواند به هریک از مرگ یا ادامه زندگی فرد تعلق بگیرد .در
نتیجه ،هم مرگ و هم ادامه حیات چنین فردی ممکن است (طوسی1۲00 ،ق .)171 :متکلمان
شیعه و معتزله همین پاسخ را مطرح کردهاند (به عنوان نمونه رک :صدوق ،بیتا6. :؛
حلی1۲17،ق112 :؛ قاضی عبدالجبار1۲01 ،ق.)511 :

ـــــــــــ
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اجارهدهنده برمیگردد؟ شیخ طوسی در نهایت در تفسیر آیات مرتبط با اجل که دوگانه بودن از
آن برداشت میشود ،معتقد است که در دو آیه (منافقون31 :؛ نوح )4 :این استعمال ،مجازی
َ
َ َ
اثبات أ َجلین ألنه تعالی لم ی َص ِرح
است .در تفسیر آیه  9سوره انعام هم مینویسد« :الیدل علی ِ
واحد» (طوسی1۲00 ،ق)3.1 :؛ داللت بر اثبات دو اجل ندارد؛ چون
ألمر
ٍ
بأنهما أجالن ٍ
خداوند متعال تصریح نکرده که این دو ،دو اجل برای یک چیز هستند! و سپس این تفسیر
احتمالی را مطرح میکند که اجل اول مربوط به زندگی دنیوی و اجل دوم مربوط به اجل
اخروی باشد .نقد ایشان به داللت آیه ،بر مبنایی که در تعیین معنای لغوی «اجل» دارد ،باز
میگردد .اگر کسی این مبنا را نپذیرد ،در داللت آیه مشکلی نخواهد یافت ،حتی داللت ظاهر
آیه با رأی دوگانه بودن اجل انسان در دنیا ،سازگارتر است .نقد تفسیر احتمالی آیه ،در بررسی
آیات قرآن گذشت.
بهخالف سیدمرتضی و شیخ طوسی ،بسیاری از متکلمان ،مفسران و محدثان شیعه ،با توجه
به ظاهر آیات و روایات ،دوگانه بودن اجل انسان را پذیرفتهاند (مفید1۲1۲ ،ق66 :؛ سبحانی،
1۲01ق941 :9 ،؛ همان992 :4 ،؛ شبر549 :13۱1 ،؛ مالصدرا913 :4 ،1383 ،؛ فیض
کاشانی1۲1۱ ،ق995 :؛ طباطبایی1۲01 ،ق)2 :. ،؛ هر چند در تفسیر و نامگذاری این دو
اجل تفاوتهایی دیده میشود .در ادامه این تفاوتها تبیین و نقد خواهد شد.
.4-2دواجل 
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عالمه طباطبایی در تبیین نسبت اجل مسمی و اجل غیرمسمی با استناد به قید «عنده» در
آیه و با ضمیمه «و ما عند الله باق» (نحل )26 :نتیجه میگیرد که اجل مسمی همان اجل
محتوم است که تغییر و تبدیل در آن راه ندارد و نیز نتیجه میگیرد که اجل مسمی ،در «ام
الکتاب» و اجل غیرمسمی در «لوح محو و اثبات» مکتوب است (همان.)1 :
اما شاید بتوان تلقی دیگری از واژه «عنده» داشت که نتایج بعدی را در پی نداشته باشد .در
برخی روایات آمده است که خداوند دو علم دارد :یکی علم مخزون که هیچ کسی به آن راه
ندارد و دیگری علمی که به مالئکه و پیامبران هم داده میشود .در این روایات تصریح شده که
َ
َ
َ
ؤخر منه ما َیشاء و َی ِثبت ما َیشاء»
بداء در علم اول است «علم عنده مخزون یق ِدم منه ما یشاء و ی ِ
(کلینی ،34. :3 ،1363 ،ح )6؛ همچنین «علم َمکنون َمخزون َ
الیعلمه اال هو؛ ِمن ذلک َیکون
َالبداء» (همان ،ح  )3و بداء و تغییر در علمی که به فرشتگان و پیامبران داده است ،روی نخواهد
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َ
َ
داد« :فما َعل َمه مالئکته و رسله فإنه َسیکون الی َکذب َ
نفسه و ال مالئک َته و ال رسله» (همان،
ِ
ِ
َ
ندالله یقدم
ح  .)6با استناد به روایاتی که در این مضمون آمده است ِ(من
االمور امور موقوفه ِع ِ
ِ
َّ
َ
ؤخر منها ما َیشاء (کلینی ،همان ))34. :و مؤید به استدالل عقلی است،
منها ما یشاء و ی ِ
میتوان ادعا کرد که «عنده» به معنای علم اختصاصی خداوند است؛ در نتیجه دلیلی بر این
نیست که اجل مسمی را در امالکتاب مکتوب و قطعیالحدوث بدانیم.
به نظر میرسد دیدگاهی که در ادامه میآید به کلیت نظر عالمه طباطبایی اعتقاد دارد و این
دیدگاه را شرح و بسط داده و نکات تازهای اضافه کرده است که خالی از نقد نیست .ایشان وجود
دو اجل برای انسان را صریح آیه دوم سوره انعام میداند و در ترجمه آیه مینویسد« :آنگاه برای
انسان در این دنیا دو اجل نهاد :اجل مقضی (معلق) و اجل مسمی (محتوم)» (جوادی آملی،
)1.3 :94 ،1310؛ همچنین تأکید میکند که تفسیر اجل دوم انسان به اجلش در قیامت یا
برزخ شاهدی ندارد ،بلکه خالف آیه و روایات است (رک :همان.)131 :
در این بخش ،چگونگی و چرایی یکسان دانستن اجل مقضی با اجل معلق محل پرسش
است .چگونه واژه «مقضی» به معنای «محتوم ،قطعی و نهاییشده» با واژه «معلق» به معنای
«موقوف و متردد» مترادف شدهاند؟ تفسیری که ایشان در ادامه مطرح کردهاند ،به برخی
ابهامات پاسخ میدهد و تصویر روشنی از دیدگاهشان پیش روی خواننده میگذارد« :اجل
معلق انسان به استناد تحقق مقتضی (وجود برخی شرایط و رفع بعضی موانع) و ظهور زمینه
مرگ است ،از این رو تقدیم و تأخیر و محو و اثبات دارد؛ اما اجل مسمی و معین او مطابق با
تحقق تمام شرایط و رفع همه موانع است ،پس تغییرناپذیر است و تقدیم و تأخیر ندارد».
(همان)131 :
در این تفسیر ،اجل معلق و اجل مسمی در چارچوب قانون علیت و قدر و قضای علی و
معلولی تفسیر شده است .نویسنده محترم نیز بر این نکته تأکید کرده است (همان.)1.3 :
نخست اینکه با این تفسیر ،نمیتوان «اجل مقضی» را مترادف «اجل معلق» دانست ،بلکه
باید آن را مترادف با «اجل مسمی» گرفت .مفسر محترم بر این نکته تصریح کرده است که در
خارج فقط اجل محتوم است و هیچ انسانی با اجل معلق از بین نمیرود ،حتی آنگاه که اجل
معلق ،مطابق اجل محتوم نیست ،آنچه رخ میدهد ،همان اجل مسمی و محتوم است (همان:
 .)134در نتیجه ،در این تفسیر آنچه رخ میدهد (یعنی مقضی) همان اجل محتوم (یعنی
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مسمی) است.
دوم اینکه ،اگر هیچ اجل معلقی در عالم ،به عینیت و تحقق نرسد ،پس نامگذاری آن به
ً
«اجل» وجهی ندارد و در واقع اصال دو اجل برای انسان تصویر نشده است.
سوم اینکه ،در این تفسیر باید اجل و انقضای آسمانها و زمین (مجموعه عالم مادی) در
آستانه قیامت را هم در چارچوب قانون علیت توجیه و تفسیر کرد؛ چون برای پایان عالم طبیعت
هم در قرآن «اجل مسمی» تصریح شده است .روشن است که چنین تحلیلی با متن آیات
اشراط الساعة سازگار نیست .از این دسته آیات چنین برمیآید که به هم ریختن اوضاع طبیعی
عالم در آستانه قیامت ،فراتر از اقتضای ِعلی و معلولی طبیعت و متفاوت از اینگونه تغییرات
است.
در نتیجه ،این دیدگاه« ،اجل مسمی» را همان علم پیشین الهی به زمان مرگ افراد دانسته و
در چارچوب علم فعلی تفسیر کرده است؛ چنانکه این سنخ از علم الهی نسبت به همه حوادث
عالم ممکنات جاری است .به نظر نگارنده ،این تفسیر ،نتوانسته تصویر روشنی از دوگانگی
اجل انسان ارائه دهد و ایشان در دسته معتقدان به وجود یک اجل برای انسان قرار میگیرند.
اجلی که در چارچوب قانون علیت است.
برخی بر این باورند که اجل مسمی همان اجل طبیعی انسان است و حتی برای طبیعی بودن
اجل محدوده سنی هم مشخص کردهاند (به عنوان نمونه ،رک :احمد بن سلیمان ،بیتا)115 :
در مقابل ،اجل معلق ،اجل اخترامی است که در اثر رعایت نکردن شروط سالمتی یا پیشامد
حوادث غیرطبیعی ،باعث پایان یافتن حیات فرد میشود (فیض .)312 :137۱ ،در این دیدگاه،
در مقابل کسانیکه مرگ زودرس و دیررس را منکر هستند (جوادی آملی ،همان،)134 ،94 :
مرگ زودرس ،به روشنی قابل تصویر است .این دیدگاه را به حکمای مسلمان نسبت دادهاند
(فخر رازی1۲10 ،ق.)433 :39 ،
به خالف دیدگاه قبل که در آن حرفی از اجل طبیعی نیست ،در این دیدگاه اجل مسمی به
اجل طبیعی تفسیر شده است و نقطه قوت این دیدگاه آن است که اجل معلق نیز متمایز از اجل
مسمی است؛ اما سؤال اصلی این است که چرا اجل مسمی به عمر طبیعی تفسیر شده است و
چه مستندی از عقل یا نقل ،این برداشت را تأیید میکند؟ اگر اجل مسمی ،عندالله محفوظ
است ،چگونه میتوان به علم مخزون الهی دست یافت یا میزان تقریبی اجل مسمای انسانها را
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تعیین کرد؟ و چرا نتوان این احتمال را مطرح کرد که شاید خداوند بنا به مصالحی برای افرادی
از انسانها اجل مسمایی کمتر از عمر طبیعی مقدر نکرده باشد؟ در اوایل مقاله با استناد به آیه
 6.سوره غافر این احتمال مطرح شد.
گاهی در تبیین دو نوع اجل انسان و در پرتو مثال ،برای کودکی که تازه متولد شده است ،دو
«اجل» قائل شده است .3 :اجل مطلق به معنای قابلیت و استعداد جسم برای بقا که تابع
رعایت و عدم رعایت شروط و مقتضیات بقا است و  .9اجل محتوم و مقطوع به معنای میزان
ً
نهایی عمر بر حسب واقع که علمش منحصرا در اختیار خدا است؛ چون فقط اوست که
میداند در آینده شروط و مقتضیات چگونه تحقق مییابد .آنگاه این دیدگاه را بر آیه دوم سوره
انعام تطبیق داده شده است (سبحانی1۲01 ،ق )944 :9 ،و در نهایت تفسیر خود را مطابق
دیدگاه حکما و نیز عالمه طباطبایی دانسته است (همان )945 :در حالیکه به نظر میرسد
بیش از اینکه تفسیر ایشان در چارچوب تفسیر عالمه طباطبایی باشد ،به دیدگاه نظریه دوم
(مرگ طبیعی و اخترامی) نزدیک است ،هر چند در مثالی که آورده است ،با فرض امکان بقای
ده سال برای زندگی کودک در اجل مطلق ،از اشکال تعیین عمر در اجل طبیعی مصون مانده
َ
است ،البته وی در تفسیر آیه ابتدا نوشته است« :إن «االجل» بال قی ٍد هو التقدیر الموقوف« .و
االجل المسمی» هو المحتوم» اجل بدون قید به معنای اجل معلق و اجل مسمی به معنای اجل
َ َََ
األول
حتمی است( .همان )949 :و در پایان بحث آورده است« :قد عبر القرآن الکریم عن ِ
َ
المتحقق ،و عن الثانی باالجل
المحتوم و الممکن و
وقوف و
باالجل ،الشامل
ِ
بإطالقه للم ِ
ِ
ِ
ِ
ًِ
ِ
حتوم» (همان )944 :ظاهر این دو بیان در تفسیر «قضی اجال»
الم
لخصوص
الشامل
ی،
المسم
ِ
ِ
با هم سازگار نیست .یک بار اجل بودن قید به اجل موقوف ،و بار دیگر اعم از موقوف و محتوم
تفسیر شده است .نویسندگان تفسیر نمونه نیز دو اجل انسان را با این دیدگاه تفسیر کردهاند
(رک :مکارم شیرازی.)342 :5 ،137۲ ،
به نظر نگارنده ،در نهایت با شواهد و نقدهایی که گفته و با تأمل در آیه  49سوره زمر
میتوان این برداشت از «اجل مسمی» را تأیید کرد که دو اجل برای انسان با عنوان «اجل
مقضی» و «اجل مسمی» میتواند بهترین برداشت باشد .بر اساس آیه  ۲1سوره زمر ،خداوند
جان انسانها را در هنگام مرگ میگیرد؛ همچنین جان همه انسانها را در هنگام خواب ،قبض
میکند .کسانی که عمرشان به پایان رسیده است ،جانشان برگشت داده نمیشود و بقیه تا اجل
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مسمی مهلت خواهند یافت .اگر اجل را در چارچوب قانون علیت تفسیر کنیم ،چگونه میتوان
خواب را به عنوان علتی فراگیر برای همه قبض روحها تصویر کرد ،بهویژه در قبض روحهایی که
خداوند پس از بیداری ،به ابدان باز نمیگرداند؟!
نتیجهگیری 


برخی معتقدند اجل انسان از پیش برایش مقدر شده و گریزی از آن نیست .انسان به هر نوع
مرگی از دنیا برود ،همان مرگ برایش مقدر بوده است .در این دیدگاه ،اجل به معنای «وقت
حدوثالفعل» گرفته شده و بر این اساس ،نتیجه گرفته شده است که در یک فعل نمیتوان بیش
مستند روشن و توجیه قابل دفاعی
از یک وقت حدوث تصور کرد .این تعریف از واژه اجل،
ِ
ندارد .با تأمل به آیات قرآن و برخی روایات چنین استفاده میشود که خداوند برای هر انسان،
دو اجل معلق و مسمی مقدر کرده است و برای هر انسانی یکی از این دو اجل ،تحقق و فعلیت
مییابد (=اجل مقضی) .از آنجا که کسی از اجل مسمای افراد اطالع ندارد ،نمیتوان مسمی یا
معلق بودن اجل مردگان را تعیین کرد؛ اما انسان با اعمال و تدبیرش میتواند حداقل از برخی
اجلهای معلق رهایی یابد .بر اساس این دیدگاه ،اجل مقضی ،یعنی اجلی که تحقق مییابد
بیش از یکی نیست؛ اما اجل به معنای «الوقت المضروب إلنقضاء األمد» است ،بنابراین
میتوان وابسته به شرایط ،دو یا چند اجل تعیین کرد.
تفسیر دو اجل به اجل انسان در دنیا و برزخ یا قیامت و نیز تفسیر دو اجل به اجل رفتگان و
ِ
اجل باقیماندگان عالوه بر آنکه با ظاهر آیات و رویات سازگار نیست ،مستند نقلی و عقلی
ِ
روشنی نیز ندارد .تفسیر دو اجل در چارچوب قانون علیت و به عنوان اجل مشروط (با نقص در
علت تامه) و اجل مطلق (فرض حصول علت تامه) ،در واقع انکار وجود دو اجل برای انسان
است .تفسیر دو اجل به اجل طبیعی و اخترامی ،نزدیکترین تصویر به آجالی است که در قرآن
و روایات ترسیم شده است؛ اما تفسیر و تطبیق «اجل مسمی» به اجل و عمر طبیعی انسان،
نیازمند شواهد عقلی و نقلی است که ارائه نشده است.
اجل مسمی ،مهلت اولیهای است که خداوند در آغاز خلقت انسان برایش مقدر کرده است
و علم آن را به هیچ کسی ،حتی انبیا و اولیا نداده است .هیچ دلیل و شاهد روشنی وجود ندارد
که بتوان ادعا کرد که اجل مسمی (مقدر اولیه) همان عمر طبیعی انسان و رسیدن به سن پیری
بدن باشد .در این اجل تثبیت یا تجدیدنظر شامل تقدیم و تأخیر راه دارد که بر اساس حکمت
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بازخوانی انتقادی دیدگاهها درباره آجال انسان با تأکید بر آیات قرآن

الهی و وابسته به افعال انسان خواهد بود .بر اساس برخی روایات ،در شبهای قدر هر سال،
اجل مسمای هر فرد تا سال آینده مکتوب میشود .سایه اجل معلق ،مستند به حوادث طبیعی،
رفتار خود فرد یا دیگران همواره بر سر انسان وجود دارد که اگر چنین مرگی ،حتمی و مقضی
شود ،فرد به اجل مسمای خود نرسیده است .در نتیجه در برخی انسانها ،اجل معلق ،قطعی و
حتمی (مقضی) میشود و به وقوع میپیوندد و در برخی دیگر ،با رهایی از اجل معلق ،اجل
مسمای فرد به قطعیت و حتمیت میرسد و مقضی میشود.
قرآن برای طبیعت ،آسمانها و زمین جز یک اجل قرار نداده است .شاید بدان دلیل که
مختار و مکلف نیستند تا گرفتار اجل معلق شوند .اجل مسمای آنها ،با دگرگونی عالم در آستانه
برپایی قیامت فرا خواهد رسید .این اجل ،نه با تفسیر به عمر طبیعی جهان ماده سازگار است و
نه با تفسیر خاتمه عالم در پرتو قانون علیت؛ همچنین از قرآن استفاده میشود که امتها ،اجل
مسمی ندارند ،بلکه اجل آنها تابعی از اعمال آنها است .سوء رفتار و گناه امتها باعث برچیده
شدن و جایگزینی امتهای دیگر و حسن رفتار ،تقوا و عمل صالح ،باعث استمرار حیات آنها
خواهد بود.
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قرآن کریم
 .3ابنسلیمان زیدی ،احمد( ،بیتا) ،حقائق المعرفة فی علم الکالم ،صنعاء ،مؤسسه زید بن علی.
 .9اسدآبادی ،عبدالجبار بن احمد (قاضی عبدالجبار معتزلی)1۲01( ،ق) ،شرح األصول الخمسه،
تحقیق :عبدالکریم بن محمد ،قاهره ،مکتبة وهبة.
 .1آمدی ،سیفالدین( ،بیتا) ،ابکار االفکار ،قاهره ،دار الکتب.

 .4جوادی آملی ،عبدالله ،)1310( ،تسنیم ،قم ،مرکز نشر اسراء.
 .5جوینی ،عبدالملک بن عبدالله1۲16( ،ق) ،اإلرشاد إلی قواطع االدلة فی اصول اإلعتقاد ،تحقیق:
زکریات عمیرات ،بیروت ،دارالکتب العلمیة.
 .6حلی ،حسن بن یوسف1۲17( ،ق) ،کشفالمراد فی شرح تجرید اإلعتقاد ،تحقیق :حسن حسنزاده
آملی ،قم ،نشر اسالمی.
 ..سبحانی ،جعفر1۲01( ،ق) ،اإللهیات علی هدی الکتاب و السنة و العقل ،تحقیق :حسن محمد مکی
عاملی ،بیروت ،الدار االسالمیة.

97
97

ـــــــــــ
ﻓﺼﻠﻨـﺎﻣــﻪ

ﻋﻠﻤﻲﭘﮋوﻫﺸﻲ
ـــــــــــ

نخ

سال چهارم ،شماره دوازدهم ،بهار 9911

نخ

سال هشتم ،شماره سیام ،پاییز 9911

98
98

 .3شبر ،سیدعبدالله ،)13۱1( ،حق الیقین فی معرفة اصول الدین ،تهران ،مؤسسة االعلمی.
 .2صدرالدین شیرازی ،محمد بن ابراهیم (معروف به مالصدرا) ،)1383( ،شرح اصول کافی ،تصحیح:
محمد خواجوی ،تهران ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 .31طباطبائی ،سیدمحمدحسین1۲17( ،ق) ،المیزان فی تفسیر القرآن ،قم ،نشر اسالمی.
 .33طبرسی ،فضل بن حسن ،)1371( ،مجمعالبیان فی تفسیر القرآن ،تهران ،انتشارات ناصر خسرو.
 .39طوسی ،محمد بن حسن (معروف به شیخ طوسی)1۲00( ،ق) ،اإلقتصاد الهادی الی طریق الرشاد
(= االقتصاد فیما یتعلق باإلعتقاد) ،تهران ،مکتبة جامع چهل ستون.
 .31ــــــــــــــــــــــ( ،بیتا) ،التبیان فی تفسیر القرآن ،تحقیق :احمد قصیر عاملی ،بیروت ،دار احیاء
التراث العربی.
 .34عاملی ،محمد بن مکی (معروف به شهید اول)( ،بیتا) ،القواعد و الفوائد ،تحقیق :سیدعبدالهادی
حکیم ،قم ،مکتبة المفید.
 .35فخر رازی ،محمد بن عمر1۲10( ،ق) ،التفسیر الکبیر (مفاتیح الغیب) ،بیروت ،دار احیاء التراث
العربی.
 .36فیض کاشانی ،محمدمحسن ،)137۱( ،اصولالمعارف ،تعلیق ،تصحیح و مقدمه :جاللالدین
آشتیانی ،قم ،مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی.
 .3.ـــــــــــــــــــــــــــــ1۲1۱( ،ق) ،الشافی فیالعقائد و األخالق و األحکام ،تحقیق و تصحیح:
مهدی انصاری قمی ،تهران ،داراللوح المحفوظ.
 .33قمی ،علی بن ابراهیم1۲0۲( ،ق) ،تفسیر القمی ،تحقیق :سیدطیب موسوی جزائری ،قم ،دارالکتاب.
 .32کلینی ،محمد بن یعقوب ،)1363( ،األصول من الکافی ،تحقیق :علیاکبر غفاری ،تهران ،دارالکتب
االسالمیة.
 .91مجلسی ،محمدباقر 1۲03( ،ق) ،بحاراالنوار ،تحقیق :محمدباقر بهبودی ،بیروت ،داراحیاء التراث
العربی.
 .93مفید ،محمد بن محمد (معروف به شیخ مفید)1۲1۲( ،ق) ،تصحیح إعتقادات اإلمامیه ،تحقیق:
حسین درگاهی ،بیروت ،دارالمفید.
 .99موسوی ،علی بن حسین (سیدمرتضی علمالهدی)1۲11( ،ق) ،الذخیرة فی علم الکالم ،تحقیق:
سیداحمد حسینی ،قم ،نشر اسالمی.

