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چكیده

تقریباً همة دانشمندان مسلمان ،در اصلِ جاودانگی و خلود در دوزخ اتفاق نظر دارند ،اما این
که خلود در دوزخ مستلزم عذاب دائم و ابدی است یا ممکن است همراه با انقطاع عذاب
باشد .مسئلهای است که محل اختالف آراء واقع شده است .از نظر فیض کاشانی هیچ
مالزمهای بین خلود در دوزخ و عذاب دائم وجود ندارد .بنابراین با توجه به مسئلة شمول
رحمت واسعة الهی عذاب مخلدین در دوزخ ،منحصر به مدت معینی است که پس از سپری
شدن این مدت دوزخیان از نعیمیکه متفاوت با نعیم بهشتیان است بهره مند میشوند .از نظر
عالمه طباطبایی ،قرآنکریم صراحتاً به خلود عذاب اشاره دارد و منقوالت و روایات متعدد،
نیز موکداین مطلب میباشد.
بررسی دیدگاههای مختلف در این زمینه ما را بهاین نکات رهنمون میسازد :الف) خلود از
جمله مسائلی است که به علت صفت فناپذیری در دنیا مطرح نیست .در نتیجه این مسئله
مختص به روز قیامت بوده که پس از برپایی آن در مورد نعمت و نقمت مطرح خواهد شد؛
ب) خلود در دوزخ از مباحث مورد تأیید آیات و روایات است که در گروهها و قشرهای
مختلف متفاوت است؛ ج) برخی به تاویل آیات و روایات مبادرت ورزیدهاند و به تفکیک
مباحث خلود در دوزخ بدون خلود در عذاب قائل شدهاند.
این مقاله درصدد است ،با روشی تحلیلی و توصیفی به بررسی نظریات فیض کاشانی و
عالمه طبا طبایی در این مهم بپردازد.
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مقدمه

مسائل اعتقادی از مهم ترین و اساسی ترین عوامل ارتقای حیات انسان و منشأ کردار درست و در
نتیجه عامل فالح و رستگاری انسانهاست به طوریکه عدم آشنایی با این امر یا هرگونه ضعف و
سستی در کسب معرفت در این مسیر باعث ضاللت و گمراهی است .توجه به این نکته که در
برابر هر یک از اعمال و رفتار ،پاداش و عقابی وجود دارد میتواند نوعی مشوق یا مانع ارتکاب
به عمل باشد از طرفی نیز وجوداین امر مثبت عدالت خداوند در برابر جزای اعمال است ،اعمالی
که ظرف دنیا و محدودیت آن پاسخگوی جزای آنها نیست .مسئلة خلود در آتش از فروعات
بحث معاد است که با اثبات این مسئله میتوان به ،شبهات زیادی در زمینة جزای اخروی پاسخ
گفت .بنابراین با توجه بهاینکه بحث خلود درایات قرآن تصریح شده ولیکن اختالفات زیادی در
این رابطه در زمینههای تفسیری ،فلسفی و ...وجود دارد که دستیابی به نظری وثیق میتوان،
راهگشای بسیاری از مباحث در بحث خلود باشد.
وجود دوزخ با انواع عذابهای وحشتناک آن که در متون دینی به تصویر کشیده شده است،
انسانها را به فکر عمیق و تأمل متحیّرانه در آن فرو برده است .ادیان الهی ،وجود دوزخ و
درکات آن را مثبت عدالت الهی دانستهاند .مجرمان ،به علت ارتکابشان به برخی جرایم و اعمال
ناشایست در دنیا تا ابد در آن ماندگارند و نمیتوانند خارج گردند ،بنابراین از آنان با عنوان
خالدین در جهنم یاد کردهاند .از آنجایی که آموزه اعتقاد به معاد یکی از مهمترین اصول
بنیادین ادیان ابراهیمی است .بحث از بهشت و البته بیشتر ازآن ،بحث در مورد جهنم از جمله
مباحثاتی است که پیرامون آن مناشقات و مجادالت زیادی در آن صورت گرفته است .لذا به نظر
میرسد پیش از ورود به تفاوت دو منظر شیعی در مورد آن به پیشینة تاریخی این مبحث در میان
ادیان ابراهیمی بپردازیم.
پیشینة بحث در مورد جهنم

در مورد پیشینة اعتقاد به جهنم در یهودیت به طور خالصه مطلبی را ذکر کرده و از آن عبور
میکنیم.
بر اساس باور یهودیت ،روح فناناپذیر است و در معرض پاداش و مجازات پس از مرگ قرار
میگیرد .البته مجازات روح موقتی است و معموالً تنها دوازده ماه پس از مرگ طول میکشد و
پس از این دوره قادر است در نور خدا بدرخشد ،البته باید گفت که تفکر مذهبی یهودی بهطور
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سنتی از تعالیم یهودی ارتودوکس گرفته شده به گفتة تلمود اکثریت قریب به اتفاق مردم در
زندگی پس از مرگ با خداوند آشتی خواهند کرد با توجه به لطف و قدرت بی پایان مورد عفو
1

و بخشش خداوند قرار میگیرند.

در پسِ ایدههای مختلف مسیحیان در مورد بهشت و جهنم ،این باور اساسی وجود دارد که
زندگی ما فراتر از قبری است که پس از مرگ در آن فرار میگیریم .در واقع ،با وجود
تفاوتهای عمیق ،بسیاری از مسیحیان (شاید نه همة آنها) و احتماالً بسیاری از بیخدایان
میتوانند حداقل بر سر یک چیز به توافق برسند.
اعتقاد به زندگی پس از مرگ باید بخش مهمی از سنت مسیحیت باشد .دیدگاههای مختلف
مسیحیت در مورد بهشت و جهنم پاسخی برای این پرسش است .با توجه به دیدگاه نسبتاً رایج در
فرهنگ گستردهتر مسیحیت ،بهشت و جهنم اساساً به دلیل نوع زندگی خاکی که ما در آن
زندگی میکنیم و بر اساس کیفیت نوع زندگی نتایج آشکار میشود .مردم خوب به عنوان
پاداش زندگی فضیلتمند به بهشت میروند و مردم بد برای یک زندگی فاسد به جهنم میروند.
هنگام رویا رویی با ادبیات کالمیو فلسفی در سنت مسیحی با تنوع زیاد دیدگاههای مختلف
(گاه متناقض) اعتقادی و کالمی نیز مواجه میشویم .دیدگاههای مربوط به جهنم به طور خاص
شامل مفاهیم بسیار متفاوت از عشق الهی ،عدالت الهی و لطف الهی ،ایدههای بسیار متفاوت در
مورد انتخاب آزادانه افراد در زندگی و تعیین سرنوشت نهایی آنها ،درک بسیار متفاوت از شر
اخالقی و هدفِ مجازات و دیدگاههای بسیار متفاوتی را در مورد ماهیت مسئولیت اخالقی و گناه
اولیه مییابیم .بازتاب کالمیمسیحیت ،اغلب شامل تفسیری از متون مختلف است که ظاهراً در
تفسیر واحد آن به توافق نرسیدهاند.
مشكل جهنم

از نظر مسیحیت ،خداناباوران ،دو "استدالل متفاوت از شر" را علیه وجود خدا مطرح کردهاند و
براساس آن مشکل جهنم و عذاب را بررسی میکنند .1 .با توجه به استدالل شهودی از شر ،ما
انتظار نداریم که جهان ایجاد شده توسط یک موجود لزوماً قادر مطلق ،عالم مطلق ،از نظر
اخالقی کامل (یعنی ،یک خدای "همه چیز کامل") شامل این مقدار از رنج باشد که واقعاً تجربه
میکنیم؛ بنابراین ،اگر چه رنج(یعنی شر)که می بینیم به طور منطقی داللت بر عدم وجود یک
خدای مطلق کامل دارد در این صورت میتواند به عنوان مدرک علیه وجود خدا محسوب
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شود .2.با توجه به استدالل منطقی از شر ،حتی به طور منطقی هم امکان ندارد که یک خدای
مطلق کامل با شر هم زیستی کند .با توجه به وجود مسلم شر ،محال است که خدایی وجود داشته
باشد.
مشکل جهنم نسخهای از مشکل منطقی شر است و میتوان آن را چنین بیان کرد:
 .1بدون داشتن یک دلیل اخالقی کافی (یعنی ،یک دلیل بسیار خوب براساس مالحظات
اخالقی)کسی را به جهنم نمیکشاند.
 .2برای خدا ممکن نیست که دلیل اخالقی کافی برای لعنت کردن به کسی داشته باشد.
 .۳بنابراین ،برای خدا ممکن نیست کسی را به جهنم ببرد.
این استدالل بهاین نتیجه می رسد که اگر یک خدای کامل وجود داشته باشد که الزاماً کمال
ِنیکی را داشته باشد ،پس هیچکس مورد عذاب واقع نخواهد شد .بنابراین ،نظامهای کالمی سنتی
مسیحی ،که هم بر عذاب و هم بر کمال مطلق خداوند اصرار دارند ،ناهمخوان هستند و باید
بازبینی شوند.
به نظر میرسد که فرضیة نخست از ماهیت صفات الهی پیروی میکند .گفتن اینکه یک
موجود از نظر اخالقی کامل است(تا اندازهای) این است که بگوییم چنین موجودی نمیخواهد
هیچ رنجی به وقوع بپیوندد مگر آنکه از لحاظ اخالقی دلیل کافی برای وقوع آن وجود داشته
باشد .قدرت مطلق و علم مطلق خداوند نشان میدهد که خداوند دانش و قدرتی دارد که برای
اطمینان از اینکه همه چیز فقط در صورتی اتفاق میافتد که خداوند بخواهد که آنها اتفاق
بیفتند ،کافی است .بنابراین چنین به نظر میرسد که یک عالم کامل خوب ،قادر مطلق ،و دانای
کل اجازه نخواهد داد که رنج به ویژه از نوع افراطی" مربوط به عذاب" وجود داشته باشد مگر
آنکه یک توجیه اخالقی بسیار خوب برای اجازه دادن به آن وجود داشته باشد(.(Ragland

به دنبال طرح این مباحث در مسیحیت ،سواالتی از قبیل منافات اعتقاد به جهنم با رحمت الهی
و همچنین خلود در آن از مباحث مورد بحث قرار

میگیرد(.(Kvanvig, p.24,25

وی در این

مورد میگوید" این مسئله همچون مسئلة شر محل نزاع و آراء متفاوت بوده و آن را به عنوان
الینحلترین نمونه از مسائل مربوط به مسئلة شر میدانند).(ibid, p.4

یکی از نویسندگان معاصر مسیحی دربارة ایدة جهنم عذاب ابدی میگوید اگر کسی به
اعتقادِ رنج بیپایان در آخرت معتقد باشد دیگر نباید به آموزه اصلی مسیحیت یعنی نجات
بشریت به دست خداوند معتقد باشد(.)Talbott
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از طرف دیگر برخی از مقامات کلیسا نیز در پاسخ بهاین شبهات بی پاسخ نماندهاند و عقیده به
باور جهنم و خلود در آن را از مطالب اصولی و بنیادین مسیحیت میدانند .از نظر ایشان ایمان به
مسیحیت همواره توصیه به جاودانگی زندگی ،برای کسانی که به مسیح اعتقاد داشته و همچنین
آنانی که به وی باور نداشتهاند تأکید دارد.
در مسیحیت ،جهنم به طور سنتی به عنوان محل مجازات برای خطاکاری یا گناه در زندگی
دنیایی به عنوان تجلی عدالتالهی در نظر گرفته میشود .با این وجود ،شدت و/یا مدت بینهایت
مجازات ممکن است با عدالت ناسازگار دیده شود کلیساهای سنتگرا .برای مثال ،ارتدکس
شرقی آن را به عنوان یک شرط و نتیجه طبیعی در انتخاب آزاد مردم در رد آزاد عشق خدا
میبینند(.)Orthodox

در عبارات انجیل ،نمونههای فراوانی ،در مسائل مربوط به رستگاری و ورود به بهشت یافت
میشود از آن جمله":کسانی که خدا را نمیشناسند و از انجیل خداوند ما عیسی اطاعت
نمیکنند ،با نابودی ابدی مجازات میشوند و از حضور پروردگار و جالل قدرت او خاموش
میشوند).(Bible Gateway Passage, 1:7,9
بر اساس آموزة انجیل یوحنا" "1::۳زندگی جاوید تنها از آن کسانی است که به او ایمان
آوردهاند".
این اعتقادات در همان زمان شکل گیری مسیحیت بهاین باور منتهی گردید که" گناهکاران
به جای اینکه در زندگی جهنمیخود خالد باشند با مرگ در دنیا برای همیشه از بین خواهند
رفت" .البته این اعتقاد بعدها ،با پروتستانیزم و اصالحات دینی از قرن هیجدهم میالدی به بعد،
دوباره جانی تازه گرفت).(Bauckham, p. 48-54

دالیل مخالفان بحث خلود در عذاب
 .0منافات با اصل عدالت

برخی از مخالفان دکترین سنتی جهنم ادعا میکنند که مجازات ابدی با هر جرمیکه توسط
مجرم صورت گرفته است نمیتواند متناسب باشد .از آنجایی که انسانها طول عمر محدودی
دارند ،تنها میتوانند تعداد محدودی از گناهان را مرتکب شوند ،با این حال جهنم یک مجازات
بینهایت است.
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در این خصوص ،خورخه لوییس بورگز در مقالة خود به نام"مدت جهنم" اشاره میکند که
هیچ جرمینمیتواند مجازات بی نهایتی را به دلیلاینکه چیزی به عنوان "تجاوز بینهایت" وجود
ندارد ،تضمین کند(.(Borges, p.23

این مسئله از چشم،ایمانوئل کانت ،فیلسوف آلمانی ،در کتاب "دین در محدودة عقل" تنها

دور نمانده است و در مورداین مطلب میگوید ":هر انسانی از یک لحاظ گناهکار است و در
نتیجه یک مجازات نامحدود ،ناموجه میباشد(.) Kant, p.89

 .9رحمت الهی

مسئلة دیگر مشکل هماهنگ کردن وجود جهنم با رحمت بینهایت یا خیرخواهی خداوند است
که در کتاب مقدس یافت میشود.
برخی منتقدان مدرن از دکترین جهنم (مانند ماریلین مک کرد آدامز) ادعا میکنند که حتی
اگر به جهنم به عنوان یک انتخاب نگاه شود تا به عنوان مجازات ،برای خدا غیر منطقی است که
چنین موجودات ناقص و جاهل را به عنوان خودِ ما مسئول سرنوشت ابدی مان بداند( .)Beckبه
گفته جاناتان کوانویگ"،خدا اجازه نمیدهد کسی تا ابد توسط تصمیمیکه تحت شرایط
نادرست گرفته شدهاست محکوم شود").(Kvanvig, p.24-25

باید گفت بحثها در این مورد به قدری در عالم مسیحیت پر رونق است که حاصل این
بحثها تحریر و نگارش دهها کتاب و مقاله در این مورد است .در دهههای اخیر ،کتابی با نام
"چهار دیدگاه در مورد جهنم" به رشتة تحریر در آمده است .مؤلفان این کتاب با اعتقادات
متعارض در مورد جهنم به بحث نشستهاند و هر کدام تفسیر خویش را همان تعبیر اصیل مسیحیت
در مورد جهنم میداند در زیر به گزارش کوتاهی از نظریات میپردازیم.
 .0دیدگاه سنتی یا ارتدکس

در این دیدگاه که باور و اعتقاد اصلی مسیحیت سنتی بر آن استوار است ،جهنم مکانی برای
مجازات گناهکاران است که همواره باقی خواهد ماند .در انجیل حتی یک جمله که حاکی از
موقتی بودن جهنم است ،وجود ندارد .از نظراین دیدگاه " تنها خدای عادل است که خواهان
عدالت مطلق برای بدکاران

است)(Crockett etal., p12,80

 .برخی از ساکنان جهنم که گناه

بیشتری انجام دادهاند ،با شدت بیشتری مجازات میشوند .این موضوع درمرقس  ۰۴ :12و
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لوقا  ۰۴ - ۰۴ :12به چشم میخورد .این مجازات به صورت جسمانی و روحی و عاطفی است.
جهنم در انجیل به عنوان مکانی بسیار تاریک توصیف شده است .ساکنان آن خواهند فهمید که
هیچ رهایی از مجازات بیپایان آنها وجود نخواهد داشت .این عوامل تا حد زیادی به رنج آنها
میافزاید.
دیدگاه استعاری

این دیدگاه از قرن شانزدهم رو به گسترش بوده است .در این نظر ،جهنم جایی است که معذبین
به صورت ابدی و جاودانه در آن خواهند بود .البته دردِ شدید و شرایط محیطی که در انجیل
توصیف شده است به معنای واقعی کلمه دنیوی آن نیست .توصیف کتابمقدس از گرما،
اسارت ،تاریکی ،تشنگی ،حیوانات موذی ،درد ،شالق زدن ،آتش و غیره به صورت نمادین
است که اینها همه حاکی و نماد درد عاطفی جدایی از خداست .دو ویژگی جهنم که در
سراسر کتاب مقدس مسیحی ذکر شده ،آتش و تاریکی است .به معنای واقعی کلمه ،این عوامل
با هم در تضاد هستند .الزم است که دستکم یکی از آنها را به صورت نمادین تفسیر کنیم؛
شاید دیگر ویژگیهای جهنم نیز باید به صورت نمادین تفسیر شوند .بیل گراهام در این باره
میگوید ":من اغلب در این فکر بودم کهایا جهنم در قلب ما برای خدا ،برای دوستی با خدا،
آتشی است که هرگز نمیتوانیم آن را خاموش کنیم).(Graham, p7-8
دیدگاه برزخی (تطهیری)

براساس این دیدگاه که ازکلیسای کاتولیک رومیآموزش داده میشود ،هر انسان در حال
احتضار فوراً مورد قضاوت الهی قرار گرفته و کسانی که گناهکار بوده و موفق به توبه نشدهاند
مستقیماً وارد جهنم میشوند .البته فقط ،تعداد بسیار کمی از کسانی که زندگی بدون هیچ گناهی
داشتهاند مستقیماً به بهشت میروند .در مورد بقیة انسانها ،باید گفت پس از مرگ وارد برزخ
شده که در واقع نوعی جهنم موقت است .این عده پس از گذران از دورة مجازات طوالنی به
درجهای از خلوص میرسند و در این صورت میتوانند وارد بهشت شوند .در این تصویر نگرش ِ
در بارة برزخ نیز دچار تحول شد .این تحول از تصور از برزخ به صورت نمادین و سمبلیک آغاز
شد و سپس به عنوان یک حقیقت عینی تبدیل و درنهایت در برداشت جدید کلیسای رومی به
شکل نمادین مطرح شد .در این باره پاپ جان پل دوم در سال  1111از نگاه جدید پرده
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برداشت .از نظر وی":برزخ نشان دهندة مکان نیست بلکه نمایانگرحاالت زندگی است"
).(John Paul I I

عقاید جایگزین

باورهای دیگری در مورد جهنم در این کتاب نقل شده که به جهت اطالة کالم و شباهت آنها از
توضیح همة این عقاید میپرهیزیم.
این نظریات از سوی اقلیتی از پروتستانهای محافظهکار ،که نمیتوانند "اصول مجازات ابدی"
را با "خدای عشق و لطف" هماهنگ سازند ،مطرح شدهاست).(Crockett etal., p.149
دانشمندان مسلمان اعم از سنی و شیعه جهنم را در مقابل بهشت قرار میدهند .بهشت در بر
گیرندة همة نیکیها در جهان آخرت است ،در حالی که جهنم در برگیرندة همة زشتیها و
بدبختیهاست.
پژوهش حاضر به بررسی نظر دو اندیشمند شیعی دربارة خلود و جاودانگی کفار در جهنم
میپردازد .شایان ذکر است که آراء دواندیشمند شیعی ،مالمحسن فیض کاشانی به عنوان حکیم،
محدث ،مفسر قرآن و فقیه اخباری شیعه ( قرن یازدهم هجری) و عالمه محمد حسین طباطبایی
به عنوان مفسر ،فلیسوف ،اصولی ،فقیه ،عارف و اسالمشناس (قرن  1۰هجری) مورد بررسی قرار
میگیرد .برحسب روش تحقیق ،ابتدا به بررسی واژگان کلیدی( لغوی و اصطالحی) میپردازیم
و سپس به بحث پیرامون آراء مختلف این مسئله میپردازیم و در نهایت نظارهگر دو منظر شیعی
در باب خلود کفار خواهیم بود.
مفهوم شناسی
معنای لغوی
الف .خلود

بیشتر اهل لغت واژة خلود را به معنای دوام ،بقا و جاودانگی دانستهاند(مسعود،ج ،1ص،۴۵۰
معلوف ،ج ،1ص ،11۴آذرنوش ،ص ،1۴:حسینی واسطی ،ج ،۰ص .)۰۳۴
برخی آن را به معنای بقا و طول عمر وبرخی دیگر از باب تشبیه به معنای حیات جاودان به کار
بردهاند از ای ن رو به هر موجودی که در موجود بودن طوالنی باشد و زمان بیشتری را به خود
اختصاص دهد مخلد گویند( راغب اصفهانی ،ص .)211برخی دیگر اصل واحد این ماده را دوام
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دانستهاند که به حسب موضوع و ظرف آن متفاوت است لذا دوام در ظرف دنیا بر طول عمر و در
ظرف آخرت بر مطلق دوام و بقا و جاودانه بودن داللت میکند(مصطفوی ،ج ،۳ص .)1۴
ب .کفر

«کفر» ستر ،پوشش و پوشاندن است .از این رو عرب شب را به دلیل پوشاندن اشخاص و اجسام
با سیاهیاش کافر میگویند .همچنین به کشاورز که بر زمین بذر میپاشد و بذرها را در آن پنهان
میسازد،کافر گفته میشود ( معلوف ،ج ،2ص ،:11آذرنوش ،ص ،۵12راغب اصفهانی،
ص ،۴1۰حسینی واسطی ،ج ،:ص.)122 -12:
ج .عذاب

عذاب ،یعنی آنچه مشقت دارد و نیز به معنی درد و گرسنگی شدید است و تعذیب در اصل به
معنای زدن بسیار با تازیانة سهمگین است و در هر عقوبتی که دردآور باشد ،استعمال میشود
(راغب اصفهانی ،ص ،۵۵۵مصطفوی،ج ، ۴ص  ، ::فیومی ،ج ،2ص .) ۳1۴شایان ذکر است
که مادة عذاب در قرآن کریم با عنوان عقوبت ذکر شده است(مصطفوی،ج ،۴ص  .) :۴با توجه
به مطالب فوق روشن میشود که بین عذاب و عقاب مالزمهای وجود دارد ،ابوهالل در این مورد
میگوید "چرا که این دو از لحاظ معنی با یکدیگر متفاوتاند ،عقاب در واقع جزایی است بر
عمل کسی که باید معاقبه شود ،اما عذاب مطلق درد و شکنجه را شامل میشود ،لذا رابطة بین این
دو عام و خاص مطلق است ،به این صورت که هر عقابی عذاب است ولی هر عذابی عقاب
نیست" (عسکری ،ج ،1ص .)1۳۰
معنای اصطالحی
الف .خلود

در بین مفسران اسالمی ،خلود به معنای طول مکث در مکانی است که مقتضی دوام نیست،
ولی دوام به معنی همیشه ،بر موجودی که انتهایی ندارد داللت میکند لذا خلود به معنای
پایداری است نه ابدیت ،بنابراین خداوند صفت ابدی دارد نه خلود(طبرسی ،ج ،1ص،1:1
شاه عبدالعظیمی ،ج ،۵ص .)۰۰
در میان متکلما ن معتزله نیز اشخاصی هستند که قائلند خلود در آخرت به معنای زمان ممتد
نیست ،بلکه به معنای الزم و ثابت است در حالی که متکلمان اشاعره برخالف معتزله خلود را به
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معنای زمان ممتد و طوالنی معنا کردهاند ،ازاین رو معنای خلود در جهان آخرت همان زمان
طوالنی میباشد(فخر رازی ،ج ، ۰ص .)1۰۳متکلمان امامیه نیز خلود در نار را به معنای دوام
عقاب دانستهاند(نصیرالدین طوسی ،ص .)۳۴۰در میان فالسفه به نظر میرسد که ابنسینا نیز از
خلود به عنوان بقاء یاد می کند ،وی معتقد است اهل بهشت و اهل جهنم در یک چیز مشترکاند
و آن خلود آنها در این دو جایگاه است(ابن سینا ،ص .)۳1 -۰۴شیخ اشراق در کتاب خود ذیل
بیان احوال متوسطین در علم و عمل ازاین واژه معنای ابدی و زمان طویل را اراده کرده
است(سهروردی ،ص .)2۳۴صدرالمتالهین شیرازی ،خلود را به معنای دوام میداند .وی اذعان
دارد که خلود به معنای مکث طوالنی ،میتواند دائم باشد کما اینکه دربارة کفار چنین است و
میتواند منقطع نیز واقع شود چنان که در مورد فاسقان اینگونه است(صدرالمتالهین ،1۳::،ج،۳
ص .)۳۳1
ب .کفر

در بین مفسران شیعه ،عالمه طباطبایی کفر را به معنای ساتر و پوشاننده معنا میکند(طباطبایی،
ج ،1ص .)۵۳-۵۴فخر رازی از مفسران اشاعره معتقد است « :کفر انکار و عدم تصدیق رسول در
دستوراتی که علم به آنها ضروری است ،میباشد» ( فخر رازی ،ج ،2ص .)2۴2در بین متکلمان و
فیلسوفان ،صدرالمتالهین به عنوان متکلم و فیلسوف امامیه ،کفر را نوعی حجاب که مانع دستیابی
به معرفت اهلل و معرفت رسول(صلی اهلل علیه و آله) و ائمه (علیهم السالم)است ،میداند(صدرالدین شیرازی،
 ،1۳۵۰ص ۰11و همو ،1۳:۳ ،ص.)21۴
فیض کاشانی ،از جمله متکلمان و فیلسوفان امامیه است ،که کفر را در مقابل علم قرار داده و
مبدا آن را جهل میداند(فیض کاشانی ،1۳۴۴ ،ص .)۰۰۴سیف الدین آمدی ،از متکلمان اشاعره
کفر را نقطه مقابل ایمان قرار داده(سیف الدین آمدی ،ج ،۵ص .)2۵قاضی عبدالجبار نیز معتقد
است،کافر در شرع به کسی اطالق میشود که مستحق عذاب عظیم باشد(قاضی عبدالجبار
معتزلی1۰22 ،ق ،ص.)۰۴۴
ج .عذاب

معنای اصطالحی واژة عذاب با توجه به آیة  ۴سورة بقره از دیدگاه مفسران شیعه و اشاعره و
معتزله به شرح ذیل است:
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فخر رازی در ذیل آیة  ۴سورة بقره تعذیب را ضرری خالی از همة جهات منفعت تعریف کرده
و عنوان میکند کهاین ضرر در نزد عقل معلوم القبح است(فخرالدین رازی ،ج  ،2ص.)21:
زمخشری ،طبرسی و صدرالمتالهین در تفسیر آیه مذکور عذاب را از لحاظ لفظ و معنی مانند
نکال به معنی خودداری کردن تفسیر نمودهاند( زمخشری،ج ،1ص ۵۰و طبرسی ،ج ،1ص  1۴و
صدرالدین شیرازی ،1۳:: ،ج ،1ص .)۳:۴طوسی نیز در ذیل این آیه استمرار درد و ألم را به
معنی عذاب بیان کرده است(طوسی ،بیتا ،ج ،1ص .)::
دیدگاهها و آراء مختلف درباره خلود
موافقان خلود کفار در عذاب

در بین متکلما ن امامیه ،شیخ صدوق قائل به خلود کفار و مشرکان در آتش است و در خصوص
دیگر گناهکاران معتقد است که گناهکارانِ اهل توحید ،به دلیل سعة رحمت الهی و شفاعت
شفیعان به انحاء مختلف از آتش رهایی پیدا میکنند و مخلد در آتش نمیشوند(صدوق،
ص.)222-22۵
محقق طوسی نیز در تأیید گفتههای شیخ صدوق ،کفار را مخلد در عذاب میداند و صاحبان
کبیره را به سبب ایمانی که دارند جاودانه در عذاب نمیداند .در نظر ایشان کافر برای همیشه در
آتش و دوزخ گرفتار است و مؤمن هر چند گناهکار و بسیار آلوده باشد به واسطة ایمان ،عذاب
همیشگی و دوزخ ابدی ندارد .اگر چه ممکن است بسیاری از گناهکاران چنانچه مورد عفو حق
یا شفاعت شافعان قرار نگیرند به جهنم برده میشوند و به عذابی شدید دچار میگردند و به مقدار
گناهانشان بسیار در آتش بمانند و برای مدتهای طوالنی گرفتار آیند ولی با این اوصاف عذاب
ابدی ندارند و باالخره دوزخ آنان پایان میپذیرد(طوسی1۰۴۴ ،ق ،ص .)۳۴۰
در بین دیگر متکلما ن امامیه ،عالمه حلی عدم انقطاع عذاب و ابدی بودن جهنم کافران را مورد
اجماع همة مسلمانان دانسته و عذاب مرتکب کبیره را از موارد اختالفی عنوان میکند(حلی،
ص.)۰1۰
حکیم الهیجی در توضیح این مطلب معتقد است« :اتمیت و اشدیت ( عذاب و ثواب) به حسب
کیفیت و کمیت میباشد اما به حسب کیفیت˛ خلوص هر کدام و به حسب کمیت ،خلود و دوام
هر یک مطرح میگردد .عقاب أتم و أشد مخصوص کفار است(الهیجی ،ص.)۳۳2-۳۳۳

نشریة علمی آینة معرفت ،سال بیستم ،شمارة شصت و چهارم ،پاییز 22
__________________________________________________________________________________________

ب .متكلمان اشعری

میتوان گفت قریب به اکثریتایشان از جمله باقالنی ،ایجی و تفتازانی وعید به جاودانه بودن
عذاب را مختص به کافران میدانند و مؤمنان گناهکاری را که معترف به واجبات خداوند هستند
و بدون توبه از دنیا رفتهاند مستحق خلود در عذاب نمیدانند(باقالنی ،ص ،121-12۳ایجی ،ج ،۴
ص ۳۴۰و تفتازانی ،ص.)1۳1-1۳۵
فالسفه

در این بخش به علت تفاوت نظریة صدرا و تأثیرپذیری عالمه از او ،از بین فالسفه تنها به بیان
نظریة صدرا بسنده میکنیم:
مالصدرا

مالصدرا در حکمت متعالیه ,هماهنگی قرآن و برهان و عرفان را به خوبی نشان داده است و در
جمع میان عقل و شرع کوشش فراوان نموده است .او در مسئله خلود همانند عارفان مخالف
جاودانگی عذاب کفار است وی در عین حال ،نمیتوانستایات و روایات دال بر خلود را نادیده
بگیرد ازاین رو مبتکر نظریة خلود نوعی شد.
مالصدرا برخالف معتزله منشأ خلود در آتش را کفر میداند و معتقد است؛ « ....وی اعتقاد
فاسد کافر را علت خلود عقاب و دوام عذاب میداند نه فساد رفتاری و گناه در کردار ،چرا که
صفات و حاالتی که از رفتار به دست میای د یک امر عارضی بر نفس بوده که امید بر زوال آنها
است اما افکار و اعتقادات قوام آدمیرا میسازند و نوعیت انسان را شکل میدهند که فساد در
ذات و مقوم شیء موجب هالکت است پس اعتقاد کفر گونه موجب نوع جدید و سبب خلود در
عذاب است ،چنان که خداوند در این باره در سورة نساء آیة  ۰۴میفرماید «:إِنَّ اللَّهَ لَایَغْفِرُ أَن
یُشْرَکَ بِهِ وَ یَغْفِرُ مَادُونَ ذَالِکَ لِمَن یَشَاء» وی گناه ناشی از افکار را شدیدتر از گناهی که منشأ
آنها کردار است می داند و در ادامه عقاید معتزله و زیدیه درباره خلود مرتکب کبیره در جهنم را
با توجه بهایات قرآن و مطالب بیان شده فاسد اعالم میکند(صدرالدین شیرازی ،1۳:: ،ج،۰
ص.)۳۴۴ -۳1۴
موافقان خلودِ کافر و فاسق در عذاب

در زمان پایه گذارى مکتب اعتزال به دست واصل بن عطا ،مالک معتزلى بودن صرفاً اعتقاد به
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اصل«منزلة بین المنزلتین» بود .طبق این نظریه ،مرتکب کبیره نه مؤمن است -آنگونه که مرجئه
معتقدند ،چرا که مؤ من مستحق ستایش و بزرگداشت است برخالف مرتکب کبیره که بهدلیل
ارتکاب به کبائر مستحق لعن و اهانت است -و نه کافر -آن چنان که خوارج معتقدند چرا که
کافر به کسی گفته می شود که مستحق عذاب عظیم است و احکام خاصی از جمله منع ازدواج و
ارث و عدم دفن او در قبر مسلمانان بر او تعلق میگیرد در حالی که شدت عذاب فاسق به شدت
عذاب کافر نیست و احکامیکه بر کافر جاری میشود بر او جاری نمیگردد(قاضی عبدالجبار
معتزلی1۰22 ،ق ،ص ۰۴۴-۰۴:و همو1۰2۵ ،ق ،ص  ،)1۰بلکه او فاسق است و جایگاهش مابین
ایمان و کفر است که مجازات او خلود و جاودانگی در آتش میباشد( قاضی عبد الجبار1۰2۵،ق
ص1۴۵و بدرالدین ،ص .)۵1۰معتزله دربارة خلود و عدم خلود مرتکب کبیره با یکدیگر متفقاند
و معتقدند" :مرتکب کبیره زمانی که با توشة طاعت و توبه از دنیا برود مستحق ثواب و زمانی که
بدون توبه وارد آخرت شود مستحق خلود در آتش است .منتها تفاوت خلود کافر با خلود فاسق
در آتش را شدت و حدت عذاب میدانند .همچنین بنا بر اجماع موجود در بین خودشان تأکید
می کنند که خداوند هیچ کدام از اشتباهات مرتکبین کبائر را مورد عفو قرار نمیدهد( قاضی
عبدالجبار1۰2۵ ،ق ،ص.)1۰1
موافقان عدمِ خلود کفار در عذاب

نزاع مهم و قابل توجهی که در این موضوع بین اهل عرفان -و در رأس آنها ابنعربی -و متکلمان
پدید آمده ،اختالف دربارة خود مفهوم خلود است؛ مسئلة مورد بحث این است که آیا مفهوم
«خلود در دوزخ » غیر از مفهوم « خلود در عذاب » است و آیا مالزمهای بین « خلود در دوزخ »
و « دائمیت عذاب » وجود دارد؟ اکثرمتکلمان ،اعم از امامیه و اشاعره و معتزله در پاسخ به این
مسئله معتقدند :کافری که مخلد در دوزخ گردیده ،مخلد در عذاب نیز خواهد بود از نظر آنان
بین مفهوم « خلود در دوزخ » و مفهوم « خلود در عذاب » قطعاً مالزمه وجود دارد .این در حالی
که محی الدین عربی خلود را میپذیرد ولی قائل به پایان عذاب مخلدین در دوزخ و منکر هر
گونه مالزمهای بین مفهوم « خلود در دوزخ » و « خلود در عذاب » میشود.
در میان ِعارفان ،ابن عربی بیش از همه سعی در اثبات نظریة انقطاع عذاب داشته است او در
کتابهای خود ،به خصوص فتوحات و فصوص الحکم این بحث را مطرح کرده و حکم به
انقطاع عذاب اهل نار در نار نموده است .وی معتقد است ،انسانهایی که جهنمیاند وارد آن
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می شوند؛ آنهایی که در خور اخراج از جهنم هستند بعد از مدتی رنج و عذاب ،از آن خارج و به
بهشت داخل می شوند ،اما آنهایی که در خور اخراج از جهنم نیستند ،یعنی اهل نار ،تا ابد در آن
مکان میمانند و هرگز از آن بیرون نمیآیند ،ولی پس از مدت مدیدی رنج و عذاب ،رحمت
الهی آنان را فرا میگیرد و آنها در همان سرا به نعمت میرسند و جهنم برایشان جایگاه مطلوب
میشود .ابن عربی اهل عصیان و گناه را به دو گروه اصلی تقسیم میکند .1 :گروهی که گناهان
آنها به دالیل گفته شده در شریعت ،موجب جهنمیشدن آنها در آخرت نمیشود؛این دسته در
بهشت سکنی میگزینند .2 .گروهی که گناه آنها بخشوده نیست و به جهنم میروند ،گروه دوم
نیز دو دستهاند  :الف :دستهای که خداوند آنها را سرانجام به عللی چون شفاعت شفیعان از جهنم
خارج و به بهشت منتقل میکند این گروه همان مؤمنان و خداپرستان اهل کبائر هستند.
ب :آنهایی که خداوند هرگز آنها را از آتش خارج نمیکند اهل نار نامیده میشوند و تا ابد در
جهنم خواهند بود(ابنعربی ،ص.)1
محی الدین عربی و تابعان و شارحان کالمش بهطور جدی به نفی خلود عذاب تأکید کردهاند.
در یک جمعبندی کلی نظرات وارده در این مورد را میتوان به سه دسته تقسیم بندی کرد:
الف .گروهی معتقدند که برخی از کسانی که تهدید به خلود در آتش شدهاند با توجه به
استثنائات موجود در آیات پس از آنکه زمانی را در آتش به سر بردند مورد بخشش قرار
میگیرند و از عذاب رها میگردند و تنها برخی از گناهکارانند که برای همیشه در آتش
جاویدان و ابدی خواهند بود .قریب به اتفاق متکلمان و مفسران امامیه و نیز اکثر متکلمان
اشاعره از جمله کسانی هستند که به بیان این نظریه پرداختهاند( باقالنی ،ص ،121-12۳شیخ
مفید ،ص 1و تفتازانی ،ص.)1۳1-1۳۵
ب .در مقابل گروهی هستند که معتقدند ،مرتکب کبیره زمانی که با توشه طاعت و توبه از دنیا
برود مستحق ثواب و زمانی که بدون توبه وارد آخرت شود مستحق خلود در آتش است.
خلود در آتش استثناء ندارد و کافر و مؤمن فاسق و هر آنکس که مرتکب گناه شود زمانی
که به جهنم وارد شود دیگر از آن خالصی نخواهد داشت و تا ابد معذب در آتش و عذاب
خواهد بود .معتزله و زیدیه از جمله کسانی هستند که به حمایت از این نظر پرداختهاند
( باقالنی ،ص 121-12۳و بدرالدین ،ص ۵1۰و قاضی عبدالجبار1۰2۵ ،ق ،ص.)1۰1
ج .گروهی نیز هستند که معتقدند هیچکس در عذاب مخلد نیست و همة کسانی که به جهنم
وارد میشوند به انحاء مختلفی مثل مغفرت ،شفاعت یا حتی خو گرفتن به آتش از عذاب رها
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میشوند این گروه منکران خلود در عذاب نامیده میشوند .بیشتر فالسفه و عارفان بر این
عقیدهاند.
فیض کاشانی و مبحث خلود

فیض به نقل از اهل معرفت ،آخرت را باطن دنیا معرفی میکند و از این جهت آثار اعمال در دنیا
برای شخص گناهکار و شخص با ایمان ،بر ارواح در آخرت ظاهر میگردد که موجب تمایز
اَشقیاء و سُعداء از یکدیگر و تعیین مرتبة آنان میشود .نقل قول فیض از اهل معرفت ،مؤید این
معناست که او نیز هم چون اهل معرفت معتقد است دنیا و آخرت با هم ارتباط دارند ،به این معنا
که اعمال و کردار دنیا در آخرت تأثیر دارد و عکس آن بی معناست( فیض کاشانی،1۳۴۴،
ص.)2۴2-2۴۳
فیض کاشانی با تقسیم بهشت و جهنم به روحانی و جسمانی ،آتش روحانی را محیط بر
قلبهای منافقان ،متکبران و مکذبیان میداند .وی معتقد است:
آتش روحانی بهوسیلة عالم عقل و به سبب فقدان معارف و کماالت عقلیه یا انکار آن کماالت
یا محرومیت از کماالت عقلیه بعد ازاینکه شوق به سوی کماالت عقلیه بود ،ایجاد میشود و در
آتش جسمانی نیز نفس به خاطر ارتکاب به گناه ،اقوال کاذب و اخالق پست ،صور آزار دهنده و
سمهای متناسب با اعمال ارتکابی ،ایجاد میکند که جایگاه منافقان ،متکبران ،مکذبیان و مرتکبان
کبائر است ،این گروه به قدر اعمالشان در دنیا گرفتار این آتش خواهند شد(فیض کاشانی،
1۰2۳ق ،ص.)22۳ -22۰
وی ،بهشت را مستحق مؤمنان و کسانی میداند که مرتکب کبیره نشده باشند ،یا از کبائر توبه
کرده باشند ،یا شفاعت شافعان شامل حالشان شده باشد یا مشمول رحمت الهی شده باشند و در
ادامه آتش جاودان را مختص به کافران ،منکران و مشرکان میداند .او دربارة مؤمنان مرتکب
کبیره که بدون توبه از دنیا رفتهاند ،معتقد است ،این گروه در حالی وارد آتش میشوند که مخلد
نیستند ،علت این امر را نیز وجود ایمانشان میداند که آنها را مستحق ثواب کرده است به همین
علتاین گروه برخالف مخلدان در عذاب ،بعد از اتمام عذابشان که به واسطة گناهان بر آنها
فراهم آمده است با شفاعت شافعان و وجود رحمت الهی از آتش خارج گشته و داخل در بهشت
میشوند.
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به نظر میرسد ،اشارة فیض به مستحقان بهشت و دوزخ با توجه به آیات و روایات موجود در
این زمینه داللت براین دارد که فیض نیز همانند صدرا نمیتواند آیات و روایات را نادیده بگیرد،
چرا کهای ن دو را منبع اصلی برای اظهار نظرات مطابق با واقعیت میداند .وی دربارة برخی از
مستحقان جهنم به مبحث صدق وعید متمسک شده ،تا با توجه به آیات قرآن و روایات مفسر
آن ،رهایی از آتش دوزخ را د ر حق آنان به اثبات برساند .لذا همچون ابن عربی ،اشاعره و امامیه
معتقد است :زمانی که خداوند کسی را وعده دهد ،هرگز خلف وعده نمینماید اما دربارة وعید،
خداوند مختار است اگر عذاب کند ،مطابق عدلش رفتار کرده است و اگر ببخشد ،مطابق فضل
خود رفتار کرده است(فیض کاشانی ،1۰11 ،ص.)۵:
فیض معتقد است ":جهنم سرای خالصی نیست ،بلکه آمیختهای از این عالم است .از این جهت
صورت جهنم همان هیئات دردناک ،عدمها و نقایص است و لذا صور این اعدام و نقایص،
حضوری بوده و حضور خارجی شان نوعی از وجود است از طرفی زمانی که عدم موجود باشد
شر ،حقیقی خواهد بود .از آن جا که علم شهودی بعینه به سوی وجود معلوم خارجی است و
آنچه که به سبب ای ن علم دانسته شود با وجود معدوم بودنش امری موجود خواهد بود چرا که
وجودش عین شر بودن است و شر بودنش نهایت الم و درد خواهد بود"(فیض کاشانی،1۳۴۴ ،
ص.)111
به باور وی ،در مرحلهای از عذاب ،رحمت خداود شامل حال جهنمیان میشود و مزاج
جهنمیان تغییر میکند لذا صورت نار بودن و سوزانندگی از بین میرود تا جهنمیان در راحتی
مطابق با مزاج قرار بگیرند:
زمانی که چیزی از جهتی عذاب باشد منافاتی ندارد با اینکه از جهت دیگر رحمت حق باشد و
با قطع نشدن عذاب از اهل جهنم منافات ندارد .پس همانا نعمتهای اهل جهنم (نار) از
رحمتهای ارحم الراحمین است چرا که بعد از غضب و عذابایجاد میشوند(فیض کاشانی،
بیتا ،ص .)۰1۰
عالمه طباطبایی و مبحث خلود

عالمه طباطبایی را باید در جرگه فالسفهای برشمرد که در جهت جمع بین نقل و عقل بسیار
کوشیدهاند .وی درباره مسئله خلود معتقد است کتاب خدا نص در خلود است.
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الف .نگرش فلسفی(عقلی) عالمه طباطبایی از خلود

مرحوم عالمه ،خلود را بر مبنای اصول فلسفی حکمت متعالیه از جمله حرکت جوهری چنین
شرح داده است :متناسب با اخالق و احوال و ملکاتی که نفس هر انسانی در زندگی کسب
میکند ،صورتی در نفسایجاد میشود .اگر نفس احوال و ملکاتی نیکو تحصیل کند ،صورتی
زیبا در نفسایجاد میشود و اگر به عکس باشد ،صورتی زشت پدید میآید .اگر صورتهای
خوب و بد در نفس رسوخ نکرده باشند ،به زودی از بین میروند .بنابراین اگر ذات نفس انسان
خوب باشد ،صورتهای زشت از آن پاک میگردند؛ اما اگر ذات نفس بد باشد ،صورتهای
زیبای آن زایل میشوند .اگر صورتهای زشت راسخ شدند ،یعنی صورت و نوعیت جدیدی به
نفس داده شد ،در این حالت نوع جدیدی از انسان به وجود آمده است ،همینطور است
صورتهای نوعیهای که بر اثر تکرار یک عمل در نفس انسان پدید میآیند .بنابراین اگر
صورتهای زشت با نفس انسان یکی نشده باشند ،نفس بعد از عذابی محدود رها میشود؛ ولی
اگر گناهان جزو ذات نفس او شده باشند ،یعنی اگر نفس بدون قسر و فشار به معصیت تن در
دهد و با گناه سنخیت پیدا کند ،در عذاب جاودان خواهد ماند .پس عذاب دائمی نتیجة شقاوت
ذاتی برخی از نفسهاست و به قسر بر آنها تحمیل نشده است در نتیجه احوال و ملکات در
نفس ،صورتى نیکو یا قبیح ایجاد مىکند که نفس سعید از آن صورت نیکو متنعم و نفس شقی از
آن صورت قبیح ،متألم میشود؛ بنابراین نفس میماند با سعادت و شقاوت ذاتیاش .پس اگر
نفس مؤمن به خاطر گناه صورتهای زشت گرفت ،چون با ذات نفس سازگار نیست ،سرانجام
آن صورتها از بین مىرود؛ همچنانکه نفس کافر که ذاتاً شقى است ،اگر به دلیل تکرار
کارهایى صالح صور حسنهاى به خود گرفت ،چون محیط نفس با آن سازگار نیست ،آن صور
باألخره از نفس زایل میشود اما در صورتیکه صورتهای عارضه بر نفس ،در نفس رسوخ
کرده باشد و در نتیجه صورت جدید و نوعیت تازهاى به نفس داده باشد ،هر گناهى که از او
صادر شود ،در صورتیکه نفس او سعید باشد و با گناه سنخیت نداشته باشد و خالصه عوامل
خارجى گناه را به گردنش گذاشته باشد ،در چنین صورتى ،وبال و عذاب آن گناهان را مىچشد
و پاک میشود و از عذاب نجات مىیابد .همچنین در صورتیکه نفس او شقى باشد و با گناه
سنخیت داشته باشد ،در این صورت هر چند که هر چه از چنین نفسى سر مىزند به اذن خدا است
و لیکن از آنجا که گناهان بدون قسر و فشار از او سر مىزند ،چون نفس او نفسى گناه دوست
است ،بنابراین چنین نفسى همیشه در عذاب خواهد ماند.
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چنین انسانى که همواره گرفتار و معذب به لوازم ملکات خویش است از جهتی مانند کسى
است که همواره از آن صورتها فرار مىکند و باألخره در عذاب است و مگر عذاب ،غیر آن
چیزى است که انسان قبل از ابتالء بدان از آن میگریزد؟ و بعد از آنکه بدان مبتال شد در
جستجوى خالصى از آن برمیآید(طباطبایی ،ج ،1ص ،:2۰-:22به نقل از ایزدی و همکاران،
ص.)1۴
ب .نگرش نقلی عالمه از خلود

او در تفسیر آیاتی که در مورد خلود آمده است ،سعادت و شقاوت ،خیر و شر در آدمیان را به
ظهور حاالت و ملکات نفسانی نسبت میدهد که در دنیا کسب کردهاند .وی معتقد است  :اگر
کفر و شرک در نفس رسوخ کند ،باعث عذاب دائمیمیشود؛ اما براین نکته نیز تأکید دارد که
خلود در نار ،تنها به کافران اختصاص دارد «فال یشمل التهدید و الوعید بخلود النار إال الکافرین»
(طباطبایی ،ج ،2۴ص .)۵2
وی در تفسیر المیزان ،ذیل آیة  1:۴سورة بقره «وَ ما هُمْ بِخارِجِینَ مِنَ النَّارِ» در پاسخ بهاین
مسئله که آیا عذاب قیامت انقطاع مىپذیرد یا خالد و جاودانه است ،مینویسد :از جهت ظواهر
لفظى ،کتاب خدا نص در خلود و جاودانگى دارد و سنت منقول از ائمه اهل بیت(علیهم السالم)
نیز آن قدر زیاد است که میتوان بر آنها تکیه نمود و از طرف دیگر انسان نمیتواند برای کلیة
م باحث شرعی و بخصوص بحث معاد دالیل عقالنی صرف اقامه نماید ،چون دست عقل به آن
خصوصیات و جزئیات نمىرسد و تنها راه اثبات آن ،تصدیق به نبوت پیغمبر(صل اهلل علیه و آله)
است که معاد و جزئیات آن اصل را از طریق وحى اثبات کرده است .وقتى اصل و صدق نبوت
پیامبر(صل اهلل علیه و آله) با ادله عقلى ثابت شد ،دیگر الزم نیست که فروعات آن مسائل نیز با
ادله عقلى جداگانهاى اثبات شود؛ چون فرض شده است که نبوت پیغمبر(صل اهلل علیه و آله) و
2

صدق آنچه آورده است با ادله عقلى ثابت شده است( طباطبایی ،ج ،1ص.)۰12
ج .نظر عالمه در پاسخ به استدالل فیض

استناد فیض به رحمت خداوند ،استداللی است که او برای انقطاع عذاب جهنمیان ارائه کرده
است ،او معتقد است رحمانیت خداوند واسع و بینهایت است .با این رحمت واسعه چگونه
میتوان تصور کرد موجودی بیافریند که عاقبت کار او عذاب دائم باشد؟
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عالمه در پاسخ به این استدالل چنین بیان میکند :عذاب خالد ،اثر و خاصیت آن صورت نوعیه
شقاوت است که نفس انسان شقى به خود گرفته و او را نوع مخصوصى از انسانها کرده است؛ و
سپس به دنبال آن گناهان ،احوالى پیدرپی در نفس او پدید آمد و به دنبالش استعداد شدیدى در
ذات نفس پیدا شد.
عالمه طباطبایی براساس تبیینی که از رحمت حق دارد ،خلود در عذاب را منافی با رحمت
خداوند نمیداند واینچنین بیان میکند که واژة «رحمت» به معناى تأثر قلب است؛ اما نه هر
تأثری؛ بلکه تأثر خاصى که از مشاهده ضرر یا نقص در دیگران به آدمى دست مىدهد و آدمى
را وا میدارد که در مقام جبران ضرر و اتمام نقص او برآید؛ ولى هنگامیکه این واژه به خداى
تعالى نسبت داده شود ،دیگر به معناى تأثر قلبى نیست ،بلکه به معناى عطیه و افاضه است؛ افاضه
آنچه که مناسب با استعداد تام مخلوق است؛ مخلوقى که به خاطر بهدستآوردن استعداد تام،
قابلیت و ظرفیت افاضه خدا را یافته است .شخصِ مستعد وقتى استعدادش به حد کمال و تمام
رسید ،دوستدار آن چیزى میشود که استعداد دریافت آن را پیداکرده است و آن را با زبان
استعداد طلب مىکند و خداوند هم آنچه را مىطلبد و درخواست مىکند به او افاضه مىفرماید.
بنابراین اگر رحمت به همان معنایی که عالمه مطرح کردند معنا شود ،بازاین عذاب دائمی ،نوعی
از رحمت محسوب میشود و رحمت اثر بخشی خود را دارد( طباطبایی ،ج ،1۴ص ،11۴-11۴به
نقل از ایزدی و همکاران ،1۳1۵ ،ص .)۴1-۴2با توجه به آنچه بیان شد میتوان گفت که در نگاه
عالمه ،براى خداى تعالى دو قسم رحمت قابل تصور است.1 :رحمت عام :مؤمن ،کافر ،نیکوکار
و فاجر و با شعور و بىشعور همه با رحمت عام خداوند به وجود آمدهاند؛  .2رحمت خاص .این
رحمت ،عطیهاى است که خداوند آن را تنها به کسانى مىدهد که ایمان و عبودیت دارند ،مانند
حیات طیب و زندگى نورانى در دنیا و جنت و رضوان در آخرت ،که کفار و مجرمان به خاطر
کفر و جرم از آن بهرهاى ندارند و بهرة آنان چیزى است در مقابلاین رحمت ،مانند عذاب
استیصال و زندگى نکبتبار از دنیا و آتش و آالم آن در آخرت .پساین قسم رحمت است که
در مقابل عذاب است ،نه رحمت واسعه عامه؛ زیرا عذابى که در مقابل رحمت واسعه قرار بگیرد،
وجود ندارد( به نقل ازایزدی و همکاران ،ص.)1۳
با توجه به اتفاق تظر مسلمانان در خصوص ارتباط بین دنیا و آخرت ،باید گفت تعیین کنندة
جایگاه انسانها در آخرت ،اعمالی است که در دنیا از انسانها صادر میشود اگر این اعمال
صالح باشند صاحب اعمال را مستحق بهشت در غیراین جایگاهی جز جهنم نخواهند داشت.
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عالمه با تأ کید بر صفت عدل الهی که برخاسته از رحمت خاص است بر خلود کفار در عذاب
تأکید دارد .ولیکن فیض کاشانی با تکیه بر صفت رحمت واسعه الهی به عدم خلود کفار در
عذاب حکم میراند.
بحث و بررسی
الف .مبانی فیض کاشانی در خصوص خلود

مرحوم فیض در قسمتی از نوشتههای خود ،مخلد بودن کفار در آتش را به ظاهر کتاب و سنت
استناد کرده و معتقد است بین علما اختالفی وجود ندارد که کفار تا بی نهایت در آتش مخلد
هستند( فیض کاشانی1۰1۴ ،ق ،ج ،2ص1۳21؛ همو ،بیتا ،ص.)۳1۴

او در جواب این پرسش خود که "آیا عذاب کفار سرمدی است یا برای آنها نعمتهایی در

دوزخ و دار شقاوت وجود دارد؟ " با تکیه بر نظریه ابن عربی قائل به عدم خلود در عذاب شده
است.
اهل آتش سرانجامشان به سوی نعمت است اما این نعمت در آتش و نار است چون باید تصور
کنیم که صورت نار بعد از تمام شدن مدت عقاب ایشان سرد و سالمت گشته و به نعمتی برای
ساکنانشان مبدل میشود(فیض کاشانی1۰1۴ ،ق ،ج ،2ص.)1۳21
همانا اهل جهنم چون داخل آن شوند و عذاب بر ظاهر و باطنشان مسلط شود در حالی که آنها
دچار جزع و اضطراب میشوند پس بعضی بر بعض دیگر کفر میورزند و همدیگر را لعن
میکنند در حالی که با هم دشمنی و خصومت میکنند و به تحقیق سرا پردههای آتش بر آنها
احاطه خواهد کرد و آنها از خداوند میخواهند که عذابشان را تخفیف دهد یا کار آنها را تمام
کندکما اینکه خداوند در قرآن میفرماید :و نادوا یا مالکَ لِیَقضِ عَلَینا ربُّکَ( زخرف )۴۴ /و

مخاطب قرارداده میشوند که شما (اینجا)ماندگارید دور شوید و با من سخن نگویید(مؤمنون/
 )1۴۴پس زمانی که ناامید شدند و خودشان را از اهل عذاب دیدند و سالیان دراز درنگ کردند
و سرگرم عذر خواهی شدند و مایل شدند به صبر کردن و گفتند مساوی است برای ما ،چه جزع
کنیم یا صبر کنیم ما چارهای نداریم ،در این هنگام خداوند عذاب را از باطنایشان بردارد و سپس
بعد از زمانهای طوالنی که به عذاب عادت کرده بودند و با آن الفت گرفته بودند آتش الهی که
خداوند آن را افروخته بوده و بر قلبهایشان احاطه داشته ،خاموش میشود .گرچه سخت و
بزرگ است سپس کار به جایی میرسد که از عذاب لذت میبرند و طلب عذاب میکنند تا
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اینکه به آنها نسیمیاز بهشت میوزد در حالی که آنان از آن نسیم ( بعلت تغییر مزاجشان ) معذب
میشوند مثل جُعل (نام یک حشره) که از بوی گل به خاطراینکه با بوی بد الفت دارد ناراحت
میشود.
فیض کاشانی به نقل از قیصری با استناد به شرح فصوص در این باره مینویسد:
بدان کسی که چشمش را به نور حق روشن کرده ،میداند که همة عالم بندگان خدایند و برای
آنها وجودی ،صفتی و فعلی جز به وسیلة خدا و به حول و قوة الهی نیست لذا کل عالمیان محتاج
رحمت اویند و او رحمن و رحیم است .از نشان کسی که به این صفات وصف میشود این است
که کسی را به عذاب ابدی عذاب نکند چرا که این مقدار از عذاب فقط به دلیل رساندن آنها به
کماالت مقدر ایشان است .همان طور که طال و نقره به خاطر رهایی از آنچه که آنها را مکدر
کرده و عیارشان را پایین آورده با آتش ذوب میشوند».
در قسمتی دیگر فیض با استفاده از برهان عقلی و نقلی مبنی بر اینکه رحمت الهی به مراتب
وسیعتر از رحمت بندگان میباشد ،به اثبات عدم خلود کفار در عذاب میپردازد  «:اگر خداوند
بنده را در عالم هستی حاکم قرار دهد -از آنجایی که انسانها فطرتاً خود را رحیم مییابند -بنده
صفت عذاب را از عالم بر میدارد از طرفی خداوند خود معطی صفت رحمت به بندگان میباشد
و معطی شیء نه تنها فاقد شیء نمیباشد بلکه به نحو شایستهتری از آن کمال برخوردار میباشد
و از طرفی نیز خداوند خود را ارحم الراحمین معرفی مینماید پس با توجه به همة اینها میتوان
نتیجه گرفت خداوند نسبت به مخلوقاتش در نهایت رحمت میباشد»(فیض کاشانی1۰1۴ ،ق،
ج ،2ص.)1۳22-1۳2۰
فیض با تاثر از ابن عربی معتقد به عدم خلود کفار در عذاب است و ضمیر "ها " را در عبارتی
نظیر " خالدین فیها " که صریح آیات قرآن است به جهنم و نار ،تاویل و تفسیر مینماید .وی بر
خالف امامیه و اشاعره معتقد است که سعة رحمت الهی مانع از خلود کفار در عذاب خواهد بود.
ب .مبانی عالمه طباطبایی در خصوص خلود

همانطور که اشاره شد عالمه ،ادعای خود را مستند بهایات و روایات کرده است .آیات و روایات
وارده در این خصوص بر مفاهیمیچون مغفرت خداوند ،رحمت گسترده او ،مسئلة شفاعت
شفیعان و توبهپذیری خداوند داللت دارند.
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از جمله آیات وارده عبارتند از :آیة  ۰۴سورة نساء که خداوند در اینایه میفرماید؛ « إِنَّ اللَّهَ لَا
یَغْفِرُ أَن یُشْرَکَ بِهِ وَ یَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِکَ لِمَن یَشَاءُ وَ مَن یُشْرِکْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْترَى إِثْمًا عَظِیمًا .هر آینه
خداگناه کسانی را که به او شرک آورند نمىآمرزد و گناهان دیگر را براى هر که بخواهد
مىآمرزد .و هر که به خدا شرک آورد ،دروغی ساخته و گناهی بزرگ مرتکب شده است».
عالمه طباطبایی در تفسیر این آیه مینویسد:
و اما اینکه خداوند سایر گناهان و نافرمانیهاى کمتر از شرک را مىآمرزد از دو راه و وسیله
است؛ یکی شفاعت کسانی که خداوند براى آنها منزلت شفاعت را قرار داده است ،از جمله انبیاء
و اولیاء و مالئکه .دیگری به واسطه اعمال صالح خود افراد گناهکار ،چرا که اعمال صالحه
گناهان را عفو مىکند ،و شفاعت شفیعان نیز همانطور که در دنیا واسطة به کمال رسیدن بندگان
بود در آخرت نیز واسطه باشد همچنانکه خود خداوند فرموده که شفاعت آنان را مىپذیرد .و
مراد از شرک در آیه ،معنایی است که شامل کفر نیز مىشود ،زیرا خداى تعالى به هیچ وجه کفر
را نمىآمرزد(موسوی ،ج ،۰ص.)۵۴1-۵11
آیة  ۵۳سورة زمر اشاره به رحمت واسعة خداوند دارد که در آن خداوند بندگان خود را مورد
خطاب قرار داده و میفرماید "،بگو :اى بندگان من که بر زیان خویش اسراف کردهاید ،از
رحمت خدا مأیوس مشوید .زیرا خدا همه گناهان را مىآمرزد ،اوست آمرزنده و مهربان".
عالمه طباطبایی نیز همچون فخر رازی در تفسیر این آیه شمول مغفرت خداوند را به توبه کننده
از گناهان نسبت میدهد با این تفاوت که ایشان عبارت " عبادی " را به کافرانی نسبت میدهند
که از کفر خود توبه کردهاند و انتساب آن را به مومنان به علت قرینه موجود در آیات قبل و بعد
رد میکند(رازی ،ج ،2۴ص ۰:۳و موسوی ،ج ،1۴ص.)۰2۰
آیة دیگری که در ادامه و تأیید آیات گذشته وارد شده آیة  2۵سورة شوری است که در آن
خداوند بر شمول مغفرت الهی برای آنان که از گناهان به سوی لطف و رحمت روی آورده و
توبه کردهاند اشاره کرده و میفرماید" ،و اوست که توبة بندگانش را مىپذیرد و از گناهان
عفوشان مىکند و هر چه مىکنید را مىداند" .این آیات همگی ،مربوط به عدم خلود مرتکب
معاصی در عذاب بود .اما در ادامه برخی از معاصران بارویکرد فلسفی بهاین بحث پرداخته و
براین باورند که داللت ظواهر قرآنی بر خلود تبهکاران در دوزخ اگر چه روشن و قطعی است؛
لیکن به نحو قضیه موجبه جزئیه است؛ نه موجبه کلیه،زیرا اگر چه طبق آیه شریفه« لَأمألنَّ جَهَنَّمَ
مِنَ الجِنَّةِ والنّاسِ أجمَعین» ( هود )111/جهنم از تبهکاران پر خواهد شد؛ لیکن مخلدانِ در آن
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گروهیاندکاند .اینان همان کفّار لدود و منافقان لجوج و« ألَدُّالخِصام»( بقره )2۴۰/هستند .در
بین آیات .1،برخی از آیات هستند که خداوند در آنها کافران و منافقان را ،تهدید به خلود
میکند و چنین میفرماید " :و الَّذینَ کَفَروا و کَذَّبوا بِآیاتِنا اُولئِکَ أصحابُ النّارِ هُم فیها خالِدون"
( بقره .) ۳1/در این طایفه از آیات و نظایر آن ،حمل خلود بر مکث طویل ،دلیل بر انقطاع نیست،
چون طوالنی بودن مستلزم انقطاع نبوده و با دوام منافات ندارد.
 .2آیات دیگری نیز هستند که تعبیری در آنها به کار رفته که بر خلود و ابدیت عذاب کافر و
منافق داللت میکند ،گر چه در آنها ذکری از کلمه «خلود» نیامده است؛ مانند این بیان خداوند
که میفرماید" :هرگاه اینان بخواهند از عذاب خدا برهند دوباره گرفتار عذاب میشوند"
(حج )22/و مانند " و اما عصیان پیشگان ،منزلگاهشان آتش است .هرگاه که بخواهند از آن
بیرون آیند ،بار دیگر آنها را به درون آتش بازگردانند و بگویندشان :بچشید عذاب آتشی را که
دروغش مىپنداشتید"(سجده .)2۴/در این دسته آیات ،با بیان قضایایی به نحو موجبه کلیه که از
آن استفاده تداوم و استمرار میشود ،مسئلة خلود تأیید شده است .از جمله آیاتی که در آن کلمه
خلود نیامده لیکن از ظاهر آن ابدیت و خلود به دست میآید ،آیة مورد بحث است که در آن
خدای تعالی میفرماید« :و ما هُم بِخارِجینَ مِنَ النّار.آنان هرگز از آتش خارج نمیشوند»
(بقره .)1:۴/ظهور اطالقی آیات یاد شده ابدیت عذاب کافران لدود است ،مگر آنکه دلیل
مقیِّدی این اطالقها را تقیید کند(جوادی آملی،ج ،۴ص.)۳۴1-۳۴2
نتیجه

یکی از آموزههای دین مبین اسالم اعتقاد به زندگی جاودانی و اخروی است که در آن زندگی،
انسانها پاداش و کیفر اعمال خود را مشاهده میکنند .بر اساس دالیل نقلی گروهی از گناهکاران
از عذاب جهنم رهایی مییابند اما کفار مخلد در عذاب هستند در این بین برخی از فالسفه با
استناد به دالیل عقلی و نقلی ،در وهلة نخست رحمت واسعه الهی را اثبات نمودهاند و سپس با
اتکاء به این دلیل ،مسئلة خلود در عذاب را به نحوی توجیه و تفسیر نمودهاند .از جمله این افراد
مرحوم فیض کاشانی است که از شارحان مالصدرا بوده و با تأثیر از ابن عربی و استاد خود
مالصدرا ،قائل به عدم خلود کفار در عذاب شده اما مالصدرا در نظر نهایی خود از این عقیده
عدول کرده و هم چون سایر متکلمان و فیلسوفان مسلمان خلود کفار در عذاب را تایید کرده
است.
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توجیه و تفسیری که فیض با بهرهگیری از نظریات ابن عربی از این مسئله ارائه میدهد بدین
نحو است :آنهایی که شأنشان خروج از جهنم است بعد از سپری گشتن مدت عذاب از جهنم
خارج شده و داخل بهشت میشوند اما آنهایی که شأنشاناین است که در جهنم خالد و جاویدان
باشند طبق آیات و روایات تا ابد در آن مکان میمانند و هرگز از آن بیرون نمیایند ولی پس از
مدت مدیدی رنج و عذاب ،رحمت الهی آنان را فرا می گیرد و در همان مکان با تغییر مزاج به
نعمت میرسند به طوری که اگر به بهشت نظر کنند از آن متالم و ناراحت میگردند.
اما با توجه به تکافو ادلة هر دو گروه باید گفت که ادلة مرحوم فیض هر چند متقن است اما
بیش از این اقتضاء ندارد که مثبِت رهایی گناهکاران از دوزخ باشد .عالوه براینکه نظر عالمه
مستند به صریح آیات و روایات و مستدل به دالیل عقلی گردیده است و از اتقان بیشتری
برخوردار است زیرا هر چند که اعمال ناشایست کفار در دنیا محدود به مدت زمان معینی است،
اما با توجه به اینکه نیات پلید آنان شاکلة روحی آنان را به نحوی شکل داده که هیچ سنخیتی با
صفت رحمت الهی ندارد و صورت دوزخی آنان متناسب با صفت غضب الهی گردیده است،
خارج کردن چنین افرادی از عذاب ( نه از نار و نه از جهنم ) ،برخالف وعدههای الهی و عدالت
اوست؛ زیرا التذاذ به هر نحوی که باشد چه در محیط جهنم و چه خارج از آن با صفت غضب
الهی قابل جمع نیست و ممکن نیست کفار هم جزء مغضوبین و هم جزء متنعمین باشند.
باید گفت فیض با پذیرش کالم ابن عربی و با بیاناین مطلب که با از بین رفتن عذاب حسی،
عذاب باطنی تا ابد مالزم با دوزخیان خواهد بود ،دچار نوعی دوگانگی در گفتار گردیده است،
چرا که از طرفی درصدد اثبات عدم خلود کفار در عذاب است و از طرف دیگر با پذیرش
عذاب باطنی  -که اشد از عذاب حسی است -ادعای خودشان را نقض میکنند .در حالی که
عذاب باطنی در بردارندة عذاب حسی است و با وجوداین نوع از عذاب هرگز لذت قابل جمع
نخواهد بود.
به طور کلی باید توجه داشت که پذیرش نظر فیض و ابن عربی برای مخلدین در عذاب هیچ
ثمری در بر نخواهد داشت زیرا تغییر مزاج هر چند به ظاهر مصادیق عذاب جهنم را برای آنان
لذت بخش می گردانند ،اما وجود عذاب باطنی و سنخیت ذات آنان با صفت غضب الهی نکتهای
است که نمیتوان از آن چشم پوشید.
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