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خلود در عذاب جهنم از منظر ابنقیم جوزی و عالمه طباطبایی
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فاطمه یوسفی کزج
چکیده

خلود اهل نار و عذاب ابدی یکی از بحثهای مهم و پیچیدهای است که عالمان دیانت را مشغول کردده اسرت و هدیرک برهمقتضرای
اصول و مبانی فکدی خویش روش متفاوتی بدای حل این مسئله و سؤاالت مطدح دراینباره در پیش گدفتهاند؛ ازجمله اینکره چگونره
عذاب ابدی و خلود همیشگی در آتش با رحمت و عدالت خداوند سازگار است و اینکه چگونه ممکن اسرت گنراه محردود ،عرذابی
نامحدود داشته باشد .این تفاوت رأی را در نظدات ابنقیم اشعدی و عالمه طباطبرایی ،فیلسرو و مفسرد شریعی برهخروبی مریتروان
مشاهده کدد .ابنقیم جوزی ازجمله متکلمانی است که قائل به خلود در عذاب نیست و بهطور وسیع و روشمند به مسئله خلرود اهرل
نار پدداخته است .وی در بخشی از سخنان خود ،آراء قائلین به خلود را بیان کدده است و در بخشی دیگد ،آنها را نفی و نقد میکنرد.
وی با بیان ادله فداوان عقلی و نقلی ،جاودانگینداشتن در آتش را اثبات میکند .عالمه طباطبایی در تفسید آیاتی که مدبرو بره خلرود
اهل نار است ،بد اصل خلود پافشاری کدده است و سعادت و شقاوت ،خید و شد در آدمیان را بره ظهرور حراالت و ملکرات نفسرانی
نسبت میدهد که در دنیا کسب کددهاند و معتقد است اگد کفد و شدک در نفس رسوخ کند ،باعث عذاب دائمی میشود؛ امرا برد ایرن
نکته نیز تأکید میکند که خلود در نار به کافدان اختصاص دارد .وی در رابطه با خلود اهل نار بد این نکته تأکید دارد که قدآن کدیم برد
خلود و جاودانگی در آتش ،نص صدیح دارد و معتقد است نمیتوان همة احکام شدع و خصوصیات معاد را برا مقردمات کلرق عقرل
اثبات کدد؛ زیدا دست عقل به آن خصوصیات و جزئیات نمقرسد و تنها راه اثبات آن ،تصدیق به نبوت پیامبد صراد اسرت .ابرنقریم
جوزی و عالمه طباطبایی هدیک با توجه به مشدب و مبانی فکدی که داشتهاند ،در تبیین مسئله خلود در عذاب دالیلی بیران کرددهانرد
که به لحاظ روشی و محتوایی و تفسیدی متفاوتاند.
واژههای کلیدی
خلود ،جهنم ،عذاب ،ملکات نفسانی ،عالمه طباطبایی ،ابنقیم جوزی.
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 -1مقدمه

از پذیدش آنها تکبد ورزند ،آنان اصرحاب آتشرند کره در

خلررود در عررذاب یک ری از مسررائل و بحررثهررای مهررم و

آنجاویدان خواهند ماند (األعدا .)98/

پیچیدهای است که در قدآن کدیم بدان تصدیح شده و همة

ابنقیم جوزی یکی از شخصیتهای مهمی سلفی است

اهل دیانت ،بره خصروص مسرلمانان را همرواره بره خرود

که در رابطه برا مسرئله خلرود اهرل نرار مباحرث درخرور

و مفسّرد و

ترروجهی ارائرره کرردده اسررت .وی دالیررل زیررادی بررد

فقیه گدفته ،همگی این پدسرش را از خرود دارنرد کره آیرا

جاودانه نبودن بیان کدده است و در بیشتد موارد با تکیه برد

خداوند مهدبان ،بندگان گناهکار را بردا همیشره در آترش

اسماء و صفات و سبقت رحمت الهی بد غضبش و فطدت

آخدت مقسوزاند و آیا بدا ابد ،تا خدا خدایق مرقکنرد،

الهی جاودانهنبودن را نتیجه میگیدد.

مشغول داشته است .از متکلم ،فیلسو  ،عار

بدون مدت و زمان و بیآنکه رنگ و بو حدّ و مقردار

عالمرره طباطبررایی از شخصرریتهررای مهررم فلسررفی و

یافت شود ،آنان را به آتش مقسوزاند یرا چنرین نیسرت و

تفسیدی و شیعی است که در رابطه با مسئله خلود اهل نار

تنهرا بردا مردتزمرانی ،حرال کوتراه باشرد یرا طرروالنق،

عالوه بد تبیین فلسفی بد خلود ،اشکاالتی را بره بدخری از

گناهکاران را تأدیرب و تنبیره مریکنرد و سرسس آنران را از

قائلین به جاودانهنبودن مطدح میکند .برا توجره بره اینکره

عذاب مقرهاند و راحتق آنان را فداهم مقسازد.

هدیک از شخصیت هرای مرورد بدرسری مشردب و مبرانی

چگونه ممکن است خداوند مهدبان ،عدها از بنردگان

متفاوتی دارند ،در این تحقیق ،نظد ابرن قریم (کره یکری از

خود را بدا گناه و عصریان محردود ،در مردتق کوتراه از

شاگددان ابن تیمیه است) بدرسری و تفسرید او راجرع بره

عمد و زمانق در حدود پنجاه یا شصت سرال و یرا نهایرت

آیاتِ خلود اهل نار تحلیل شده اسرت سردانجام دیردگاه

صد یا دویست سال ،همواره و تا ابد عرذاب کنرد ،آنهرم

وی با عالمه طباطبایی مقایسه شده است که از بزرگتدین

بهصورت ابد و بدون حد و عذابق بس شدید و دردناک

فالسفه و مفسدان شیعی است .در رابطه با خلود اهل نرار،

و مستمد .نکته اصلی در این باب آن است که خردا دارای

عالمه طباطبایی و ابن قیم جوزی ،هد دو ،دالیل نقلری نیرز

رحمت واسعه است و در قردآن آمرده اسرت« :و رحمتری

ایداد کددهاند که در این مقاله بدرسی شده است.

وسعت کل شیء» (اعردا )518/؛ و همچنرین در آیره 19
سوره زمد ،وعده ای به عفرو داده شرده اسرت و در ادعیره

 -2معنای خلود از نظر ابنقیم

وارده نیز رحمت او بد غضبش غلبره دارد« :یرامن وسرعت

ابن قیم در رابطه با معنای خلود بحث لغوی مستقیم ندارد؛

رحمته غضبه» .از سوی دیگد ،روح تعالیم الهری آن اسرت

اما میتوان از ادله او معنای خلود را اسرتنبا کردد .بردای

که انسان و کلیه موجودات بداساس آیة شدیفه «انا هلل و انا

مثال ،وی در یکی از دالیل خویش بد جاودانه نبودن چنین

الیه راجعون» (بقده )518/بره سروی او برازمیگددنرد .ایرن

بحث میکند :مدت بقرای فردد در آترش بداسراس میرزان

عبارات در ظاهد حکایت از آن دارد کره مدجرع و مقصرد

خباثررت فرردد اسررت و خباثررت امرردی عدضرری اسررت کرره

موجودات و ازجمله انسان ،تعالی به سوی اوسرت .طرد

زوالپذید است و بد این باور است که خداونرد بنردگان را

دیگد مسئله ،خلود اهرل نرار و جراودانگی عرذاب بدخری

یکتاپدست آفدید و چنانچه فطدت توحیدی برا خباثرتهرا

گناهکاران است که در جایجای قردآن و روایرات بره آن

تغیید کند ،این خباثت ها هم با عذابها و آتش تغییدپرذید

اشاره شده است .مانند آیه شدیفه «وَ الَذِینَ کَفَدُوا وَ کَرذَبووا

است (ابن قیم ،بیتا .)016 :همچنین ابن قیم برا توجره بره

بآیاتِنا أُولئِکَ أَصْحابو النَار هومْ فِیها خالِدوونَ» (بقده« ،)93/وَ

فنای آتش جاودانه نبودن را نتیجه میگیدد و بیان مریکنرد:

الَذِینَ کَذَبووا بآیاتِنا وَ اسْتَکْبَدُوا عَنْها أُولئِرکَ أَصْرحابو النَرار

ابدی دانستن خلود در آتش مسرتلزم ابردیبرودن آترش و

هومْ فِیها خالِدوونَ» و کسانق که آیات ما را تکرذیب کننرد و

دوام و بقای آن نیست و مادامیکه آتش موجرود اسرت در
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آن هستند و این بودن استمدار مییابد؛ اما خردای سربحان

باققماندنش بد صفت و حالتق است کره دارد .عردب هرد

هدگز نگفته است که آتش ابدی و براقی اسرت .بنرابداین،

چیز را که زود فاسد نمقشرود برا کلمره خلرود وصر

ابنقیم بد این باور است که عذاب در مردت و بقرا و دوام

مقکند و خلد بره فرتح «خ» و سرکون «الم» بره معنرا آن

آتش ابدی و پایدار است و نه بعد ازآن (ابنقریم: 5456 ،

جزئق است که تا آخدین دقایق زندگیاش به حالت خرود

 .)984بنابد نظد وی ،آفدینش نفوسی که در آنها شد بروده

مقماند و مانند ساید اعضا دچار دگدگونق نمقشود.

است ،شدشان با برالی طروالنی و آترش از برین مریرود؛

به نظد عالمه طباطبایی کلمه«مخلد» در اصل به معنرا

همچنانکه آن خبث طال و نقرده و آهرن برا آترش از برین

چیز است که مدتق طوالنق باقق مرقمانرد و بره همرین

میرود و این امد معقولی در قیاس با حکمت خداست؛ اما

جهت به مدد که مویش دید سفید شده است مرقگوینرد

آفدینش نفوسی کره هدگرز شرد آنهرا زایرل نمریشرود و

«رجل مخلد» و به حیوانق که دندانهای ثنائیش آنقدر بمانرد

عذابشرران پایرران نم رییابررد ،در حکمررت و رحمررت قرردار

که رباعقهایش نیز بدوید ،مقگویند« دابة مخلدة» .این معنرا

نمیگیدد و قطعاً با حکمت و رحمت خداوند منافات دارد

اصلق کلمه است ،اما بهعنوان استعاره درباره کسرق کره دائمراً

(ابنقیم ،بیتا.)008-000 :
ابنقیم در یکی از دالیل خویش با توجه به نقش آترش
در تحول انسان ،اظهار میدارد که هدگاه عذاب این نفوس
به حد خود و عقوبت بره انردازة الزم خرود رسرید و ایرن
نفوس شکستند ،خاضع شدند و به پدوردگارشان ،اعتردا
و او را ستایش کددند ،خداوند درمورد آنها کامالً عردالت
میورزد و آنها در این حالت از خداوند تخفیر

عرذاب

میبینند و بعد از اینکه دورههرایی را در عرذاب ماندنرد از
عذاب نجات پیردا مریکننرد و ایرن دورههرا آن طرور کره
طبدانی در معجم خود از سخن ابری امامره از پیرامبد(ص)
روایت کدده است ،پنجاه هزار سال است؛ بنابداین ممکرن
نیست کسری کره کبرد و شردک دارد ،بعرد از ایرن مردت
طوالنی در عذاب باقی بماند (همان .)006-003 :بنرابداین
با توجه به این دالیل میتوان نتیجره گدفرت کره ابرنقریم،

باقق مقماند ،استعمال مقشود .به نظد وی خلود در جنت بره
معنا بقا اشریاء اسرت برد حالرت خرود ،بردون اینکره در
معدض فساد قدار گیدند؛ هم چنانکه قدآن میفدماید«:أُولئِرکَ
أَصْحابو النَار هومْ فِیها خالِدوونَ»  5و نیز میفدماید«:وَ مَنْ یَقْتُرلْ
8

موؤْمِناً موتَعَمِداً فَجَزاؤُهو جَهَنَمو خالِداً فیها».

عالمه طباطبایی مینویسد :در خصروص آیره «یَطُرو و
عَلَیْهمْ ولْدانٌ موخَلَدوونَ» (واقعه )50/بدخی گفتهاند معنرایش
این است که دور بهشتیان فدزندانق مقچدخند که دائماً به
حال جوانق و زیبایق باققانرد و دچرار فسراد نمرقشروند.
بعضق دیگد گفتهانرد معنرایش ایرن اسرت کره یرک نروع
گوشواره در گوش دارند که خلد نامیده مقشود .درواقرع،
اخالد هد چیز به معنا دائمقکرددن و حکرم بره بقراء آن
است و در کالم خدا به همین معنا اسرت« :وَ لکِنَرهو أَخْلَردَ

خلود را به دو معنا به کار میبدد :یکی آنجا که دلیل بد رد

إلَق الْأَرْض» (اعدا  )508/بدین معنا است که به زمین دل

آن میآورد و آن را به معنای جاودانگی به کرار مریبردد و

بسررت و گمرران کرردد کرره دائمرراً در آن خواهررد زیسررت

دیگدی به معنرای دورههرای طروالنی اسرت کره آن را در

(طباطبایی.)88 ،55 :5905 ،

تفسید آیات و روایات به کار میبدد.
 -4نظرات ابنقیم جوزی پیرامون خلود اهل نار:
 -3معنای خلود از نظر عالمه طباطبائی

ابنقیم جوزی از متکلمانی اسرت کره در زمینره خلرود در

عالمه در بحث لغوی از واژه خلود از راغب نقل مریکنرد

عذاب مطالب مفصل و درخور توجهی ایداد کردده اسرت.

که:

او در کتاب «حادی االرواح الی بالد االفداح » بیستوپرن

کلمه«خلود» به معنا بدائت و دور هد چیرز از فسراد و

دلیل بد جاودانهنبودن بیان کدده است و در کتاب «مختصد
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الصواعق المدسله علی الجهمیه المعطله» همان دالیلی را کره

نعمتهای موجود در آن است؛ اما خشم خدا و سرخ او

در حادی االرواح آورده است ،با بیانی دیگد مطدح مریکنرد

از صفات ذاتی نیست که جدایی آن از خداوند ،ناممکن و

و بعضاً دالیل جدیدی هم ذکد میکند .ابرن قریم در کتراب

خدا همواره خشمگین باشد .بنا بد نظد ابرن قریم ،دو رأی

درباره خلود در عرذاب را

درباره صرفت غضرب وجرود دارد -5 :غضرب از صرفات

مطدح میکند و بعد دالیل کسانی را که قائرل بره خلرود در

فعلی خداست و مانند دیگد افعال خداوند قائم به اوسرت.

عذاب هستند ،مطدح و هدیک را نقد میکند.

 - 8غضب صفتی منفصل از خداوند و غید قائم به اوست

حادی االرواح ،ابتدا آراء مختل

ابنقیم در باب خلود ،بسیار منسجم و روشرمند سرخن

و مانند حیات و علم و قدرت نیسرت کره جرداییشران از

گفته است .آنچه وی در جایجای آثرار خرود بیران کردده

خداوند ناممکن باشرد .عرذاب از صرفت غضرب نشرأت

است را میتوان در چند محور خالصه کدد .در بخشری از

9

سخنان خود ،بدون آنکه موضعگیدی کند ،آراء مختلر

میگیدد و آتش با غضب او افدوخته میشود در روایتری

را

آمده است که خداوند خلقی را از غضب خود آفدید و در

درباره خلود و جراودانگی بیران کردده اسرت و در بخرش

شررد سررکونت داد و بررا آنهررا از نافدمانرران خررود انتقررام

دیگد ،رویکدد وی نفی و نقض آراء معتقدان به خلرود در

میگیدد .پرس مخلوقرات خردا دو نروعانرد :نروعی کره از

آتش است و در محرور سروم کره رویکرددی اثبراتی دارد،

رحمت و با رحمت خلق شده اند و نوعی که از غضرب و

سعی کردده اسرت برا ادلره عقلری و نقلری ،نفری خلرود و

با غضب آفدیده شدهاند .ابنقیم بد این باور است که خردا

جاودانگی در آتش را در قیامت اثبات کند.

از تمام وجوه ،کمال مطلق است .ازجمله ایرن وجروه ایرن

دالیل ابنقیم بد جاودانهنبودن را میتوان بره دو دسرته

است که خدا خشنود میشود و خشمگین میشود ،پاداش

دالیل عقلی و نقلی دسته بندی کدد .ایرن تقسریم در آثرار

میدهد و عقوبت میکند ،میبخشد و منع مریکنرد ،عزیرز

ابنقیم مشاهده نمیشود و بدای سهولت فهم چنرین ارائره

میکند و ذلیل میکند ،انتقام میگیدد و عفو میکند .این به

شده است .شایان ذکد است که ابرن قریم در دالیرل عقلری

سبب فدماندوایی اوسرت و حقیقرت فدمراندوایی تروأم برا

خویش نیز گاهی به آیه یا روایتری اسرتناد مریکنرد؛ ولری

حکمت و رحمت و ستایش است .وقتری غضرب خردا از

دالیل نقلی او صدفاً بیان نقلها و تحلیل آنهاست.

بین بدود و به خشنودی تبدیل شود ،عقوبت او نیز از برین
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میرود و بره رحمرت او تبردیل مریشرود .رحمرت الهری

دالیل عقلی ابنقیم بد جاودانهنبودن را مریتروان ذیرل
عناوین استدالل بداساس اسماء و صرفات الهری ،هرد

و

همیشررگی اسررت؛ هدچنررد ویژگرری و وصر

و شررکل آن

متفاوت است .بنابداین مجازات عاصیان و اخردا آنران از

انگیزه عقوبت ،بدهران فطردت ،تفکیرک وعرد و وعیرد و

جهنم هد دو مصدا رحمت الهری اسرت؛ ماننرد رحمرت

نظدیه حداقلیبودن شد دسته بندی کدد.

طبیبی که گوشت بیمار را داغ میکند تا مواد بد و فاسد را

 -1-1-4استدالل براساس اسماء و صفات الهی
ابن قریم چنرد دلیرل بداسراس اسرماء و صرفات الهری
اقامهکدده است که بدخی از آنها بدرسی شده است.

از آن خار کند.
وی در یکی از دالیل خویش به این نکته اشاره میکند
که نعمت و پاداش از مقتضیات رحمت ،مغفدت ،نیکری و

وی در یکی از دالیل خویش به این نکته اشاره دارد که

کدم خداوند است و به همین دلیل آن را بره خرود نسربت

خشنودی و رحمت خداوند دو صفت ذاتی بدای اوسرت.

داده است؛ اما عذاب و عقوبت از مخلوقرات او هسرتند و

خشنودی وی نهایتی ندارد .رحمت حق بد غضربش غلبره

به همین دلیل خدا معاقب و معرذّب نامیرده نشرده اسرت.

دارد .رضررایت و رضرروان او برراالتد و واالتررد از بهشررت و

خردا

فد آنها این است کره رحریم و غفرور از اوصرا

خلود در عذاب جهنم از منظد ابنقیم جوزی و عالمه طباطبایی09 /

هستند و عرذاب و عقوبرت از افعرال خردا هسرتند .آنچره

غایت آفدینش خلق نیستند .اینها مفعولهایی هسرتند کره

اقتضای اسماء و صفات خداسرت ،برا دوام ایرن اسرماء و

بدای یک امد محبوب مقدر شدهاند و وسیلهای بهسوی آن

صفات ادامه مییابد؛ بهخصوص اگد نزد خردا محبروب و

قدار داده شده اند .پس زمانی که آنچه بره خراطدش مقردر

دوستداشتنی باشد و خودش یک غایت مدّنظد باشد؛ امرا

شده حاصل شود ،از بین میروند و متالشری مریشروند و

شد ،عذاب است و در زمده اسماء و صفات خداوند نبوده

امد به خید محض بدمیگددد (ابنقیم ،بیتا.)007-005 :

است و بداساس حکمت و مصرلحت در زمرده مفعروالت

به بیان دیگد ،آنچه متصر

بره شرد و بردی مریشرود،

قدارگدفته است و چون حکمت و مصلحت حاصل شود،

قضای الهی نیست ،بلکه شد و بدی به مقضی نسربت داده

خید ،عذاب از بین میرود .همچنین کار نیرک و

میشود که نهایتاً در گفتمان نسبیبودن شدور توجیرهپرذید

به خال

معدو ِ خدا هدگز قطرعشردنی نیسرت؛ زیردا خردا قردیم
االحسان و ابدی االحسان است (همان.)083-007 :
به نظد میرسد میتوان دلیرل مرذکور را بره ایرن نحرو
تقدید کدد:
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است.
وی بیان میکندکه تمام قضای الهی خید است و مصدر
آن علم خدا ،حکمت و کمال مقدس اوست .او تماماً خید،
مصلحت ،حکمت ،عدل و رحمت است و دخول شرد در

باتوجه به دوام اسماء و صفات ،اقتضای اسماء و

او عدضی است نه ذاتی و چیزی که عدضی باشد ،مقصرود

صفات هم دائمی است .بخصوص اینکره خرودش غایرت

لذاته نیست؛ همچنین دوام امد عدضی واجب نیست (ابنقریم،

باشد نه وسیله.

 .)916 : 5456ابنقیم در دالیل مرذکور برا توجره بره مؤلفره

شد مساوی عذاب است و عذاب در زمده اسماء

اسماء و صفات الهی جاودانهنبودن عذاب را نتیجه مریگیردد.
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و صفات نبوده و به خاطد حکمت در زمده افعال در آمرده

وی در دلیل دیگدی شدح میدهد که آنچه با رحمت و بردای

است.

رحمت خلق شد ،ذاتش مقصرود و غایرت و غالرب و مقردم

بنا بد نظد ابنقیم ،شد بههیچروی نسبتی با خردا ،نره در

است و به نوعی غایت ذاتری دارد وآنچره بداسراس خشرم و

ذات و نه در صفات و افعال و اسماء او نردارد .ذات خردا

غضب خلق شده است ،مقصود بالذات نیست؛ بلکه وسریله و

از تمام وجوه ،بدخوردار از کمال مطلق است .افعرال خردا

مغلوب اسرت و بره خراطد غیرد خرودش اراده شرده اسرت.

نیررز همگرری خیررد ،رحمررت ،عرردل و حکمررت اسررت و

(ابنقیم ،بیتا .)018 :از نظد او ،آنچه اراده الهی بالرذات بردان

بههیچروی شدی در آن افعال نیست .وی در پاسخ به ایرن

تعلرق گدفتره رحمرت اسررت و غضرب وسرریلهای اسرت کرره

سؤال که شد چگونه به خدا نسربت داده مریشرود .چنرین

انسانها در شمول رحمت الهی قدار گیدند؛ بنرابداین رحمرت

پاسخ میدهرد کره شرد از مفعروالت و مخلوقرات خردا و

غایت غضب است و همانطور که خرود صرفت رحمرت برد

منفصل و جدای از اوست .فعل او همگی خید است؛ امرا

غضب غلبه یافته است ،پس باید اثد آن نیز بد اثد غضب غلبره

مخلوقی که مفعول است ،هم دارای خید و هم دارای شرد

داشته باشد (ابنقیم .)916 : 5456،در چنرین اسرتداللهرایی

اسررت؛ چررون شررد ،مخلررو و منفصررل اسررت و قررائم برره

که ابنقیم جوزی بد جاودانهنبودن ذکرد کردده اسرت ،بیشرتد،

پدوردگار نیست و به خدا نسبت داده نمیشود .به نظد او،

گدایشهای عدفانی دیده میشود و معموالً مبتنری برد سربقت

شد همان گناهان و موجبات و اسباب آنهاسرت .ایمران و

رحمت بد غضب الهی است .تمام ادلهای که ابنقیم مبتنی برد

طاعات به خدا متعلق است و خدا بردای آن ،آفدیردگان را

اسماء و صفات حضدت حرق در براب جاودانرهنبرودن اقامره

و کترب آسرمانی را نرازل کردده

کدده است ،به نحوی به گستددگی رحمت بدمیگددد و چنرد

خلق ،پیامبدان را مبعرو

است .از نظد ابن قیم ،ذات شردور مردّنظد نبروده اسرت و

بیان از یک نکته است.

 /04الهیات تطبیقی( ،علمی پژوهشی) سال هفتم ،شماره شانزدهم ،پاییز و زمستان 5931
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مصتتل

و

دوام مییابند؛ بدخال

شدور و بدیها که برا ازبرینرفرتن

سبب خود از بین میروند .بنا بد نظد ابنقریم ،ایرن وجروه

هدف عقوب
دسته دیگدی از دالیل ابنقیم بد جاودانهنبودن ،دالیلی

روشن میکند که حکمت و مصلحت در خلق آتش اقتضرا

و انگیزه عقوبرت اسرت.

میکند؛ بهطوریکه آتش صدفاً با بقای سبب و حکمتی که

خردا از

به خاطد آن خلقشده است ،باقی بماند و هنگامیکه سبب

عقوبت ،نیاز خدا به مجازات یا منفعت نیست .خدا از این

از بین رفت و حکمت حاصل شد ،کار به همران رحمرت

امور واالتد و منزه است .بااینحال عقوبت ،عبرث و خرالی

پیشین که غلبه داشت ،بدگددد (همان.)985 :

هستند که مبتنی بد اساس هد

در دلیل نخست ،ابنقیم بیان مریکنرد کره هرد

از حکمت و هدفی نیست .خدا عقوبت را بدای کاملکددن

در نگاه ابنقیم ،خیدها و منافع غایات لنفسهانرد؛ یعنری

نعمررت بررد اولیرراء و دوسررتداران خررود و مصررلحتی برردای

غایاتی هستند که خودشان مقصود هستند و شدها بهعنوان

تیدهبختان و درمان آنها قدار داده است .شکنجه و عرذاب

وسایل قصد میشوند و هدآنچه که مقصرود لنفسره باشرد،

امدی است که قصد و غایت نیست؛ بلکه وسیله است .بنرا

دوام و بقایش اقتضای حکمت است و هد آنچه که مقصود

بد عقیده ابنقیم ،مصلحت تیرده روزان در دوام و اسرتمدار

لغیده باشد ،هدگاه مقصود اصرلی و لنفسره حاصرل شرود،

عذاب نیست؛ هدچنرد در اصرل عرذابکرددن برد ایشران

دیگد دوام و بقای مقصود لغیده حکمت و مصلحتی ندارد

مصلحت حکیمانه است (ابنقیم ،بیتا .)085 :اصل و منشأ

و خداوند دشمنانش را به اندازه جدائمشان عقوبت میکند

عقوبت ،تقدید خدای احکم الحاکمین و ارحرم الرداحمین

و از طدفی همرة ایرن شردور بردای غیرد خودشران قصرد

است که نار و دوزخ را بداساس حکمت و رحمتش مقردر

شده اند و به مصالحی منجد میشوند که خودشان مقصرود

فدمود؛ بنرابداین کسرانی کره موحرد هسرتند ،امرا در آنران

لنفسه هستند (همان.)910 :

ناخالصی و شد وجود دارد ،وارد آتش میشوند تا طیب و

بنابداین ابنقیم با توجه به منافاتداشتن دائمیبودن شد

طاهد شوند؛ درنتیجه بدای آنان رحمت در لباس عرذاب و

با حکمت نتیجه میگیدد که جهنم دائمی نخواهد بود .بنرا

نقمت ظاهد میشرود و قطعراً پرس از حصرول مصرلحتِ

بد نظد ابنقیم ،حکمت و رحمت اقتضا میکنرد کره آترش

میشود .آفدینش جانهرا بره قصرد عرذاب

آن گوشررتهررای پرردورشیافترره از حرردام را بخررورد و آن

ابدی برا مصرلحت و حکمرت احکرم الحراکمین و ارحرم

پوستها را بسزد؛ پوستهرایی کره اقردام بره حردام کردده

الداحمین منافات دارد (ابنقیم.)915-917 : 5456 ،

بودند؛ بنابداین سلطهیافتن آتش بد این قلبهرا و بردنهرا

مدّنظد بدطد

بنابداین بخشی از استداللهرای ابرنقریم برد محوریرت
حکمت الهی و پوچنبودن خلقت آدم و عالم است.

در نهایت حکمت است (ابنقیم.)998 : 5456 ،
البته عذاب امد بیهوده نیست؛ بلکه بره خراطد حکمتری

ابنقیم در الصواعق المدسله با توجه به مؤلفره حکمرت

مدّنظد است که چون آن حکمرت حاصرل شرود ،درمرورد

بیان میکند که اسرباب عرذاب از خرود نفرس اسرت؛ امرا

عذاب امد مطلوبی و غدض مدّنظدی باقی نمیماند .خدای

اسباب خید از جانب حضدت حق است؛ بنابداین مصدر و

سبحان آنطور که مظلوم از ظالم آرام میگیدد ،برا عرذاب

منشأ تمام نیکیها خداست و غایت آنها نیز خود اوسرت

بندگانش آرام نمیگیدد .خدا بندهاش را بره خراطد شرفای

و به او منتهی میشود؛ اما سیئات و بدیها از جانب خرود

دل و آرامش آن عذاب نمیکند؛ بلکه او را عذاب میکنرد

بنده است و سبب آنها از جهل بنده ناشی میشود .چرون

تا طاهد شود و رحمت خداوند شامل حرالش شرود .پرس

سبب تمام نیکیها زندة قیومی اسرت کره پیوسرته بروده و

عذاب بدای او مصلحتی است .خداوند حد را عذاب نامید

هست .پس حسنات نیز به دوام سبب خرود کره خداسرت

و حکمت خدای سبحان اینگونه اقتضا کدد که بردای هرد
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دردی درمررانی مناسررب قرردار دهررد و درمرران گمداهرری از

نمیکند و اگد تنها به سمع اکتفا شود متنی وجود ندارد که

دشوارتدین درمانهاست و طبیب دلسروز ،بیمرار را پیراپی

دوام عذاب را اقتضا کند (ابنقیم ،بیتا .)004-008 :با این

داغ میکند تا از او آن مادة زشت و پلیدِ عرارضشرده برد

بیان ابنقیم ،این سؤال مطدح مریشرود کره آیرا در جهرنم

بدن سالمش را خار کند و اگد قطعشدن عضو را بیشرتد

تزکیه معنا دارد .اگد بنا بد تزکیه گذاشته شود ،ایرن سرؤال

به صالح بیمار دید ،آن را قطع میکند و او را شردیدتدین

مطدح میشود که چدا بدین نحو باید تزکیه صورت بگیدد.

درد بچشرراند .پررس ایررن قضررای پدوردگررار و قرردر او در

ابنقیم در این دلیل بداساس سه مؤلفه رحمرت و حکمرت

ازبینبددن ماده ای ناآشناسرت کره برد طبیعرت مسرتقیم او

و مصلحت جاودانهنبودن را نتیجه میگیردد .وی همچنرین

عارض شده است ،بدون اینکه بنده اختیاری داشته باشد.
وی در یکی از دالیل خویش به این نکته اشاره دارد که

تبیین میکند که عذاب ،صد

مشیئت خردا نیسرت؛ زیردا

مشیئت خدا نسبت به جاودانگی یا جاودانهنبرودن یکسران

افعال خدای سبحان از حکمت و مصلحت و عدل خرار

است .به نظد میرسد ابنقیم ،فارغ از مشی اشرعدی خرود،

نیست و خدا کار بیهوده و ستم و باطل انجام نمریدهرد و

فیلسوفانه وارد بحرث شرده اسرت و تردجیح بالمردجح را

از اینها منزه است؛ همانطور که از ساید عیب و نقصهرا

محال شمدده است .بنا بد دیدگاه ابرن قریم شرد دائمری برا

منزه اسرت؛ بنرابداین عرذاب او نسربت بره بنردگان بردای

حکمت الهی منافات دارد و سلطهیافتن آتش بد قلبهرا و

ازبینبددن خباثت و کاملکددن طهارت یا از سرد رحمرت

بدنها بدای از بین بددن مادهای ناآشرنا درنهایرت حکمرت

اسرت و یررا از سرد حکمررت و چرون آن حکمررت مرذّنظد

است؛ و محال است که افعرال الهری خرالی از حکمرت و

حاصل شود ،عذاب از بین میرود و اصالً دوام عرذاب در

هد

باشد؛ بنابداین میتوان گفت حکمت از دیدگاه وی،

حکمت خدا نیست و یرا از سرد مصرلحتی اسرت کره بره

هدفمندی فعل خداست و ظاهداً این با مذهب اشعدی وی

اولیای خدا بدمیگددد که این نعمرت آنهرا را کامرلترد و

منافات دارد و بیشتد شبیه آراء معتزله است.

تمام تد میکند و این نیز بنا بد عقیرده او اقتضرای ابردی و

 -3-1-4استدالل با تکیه بر فطرت الهی

همیشگیبودن عذاب را نمیکند .ابرنقریم مریگویرد :اگرد

یکی از نکات جالب توجه در این استدالل ،مطدحبودن

اشرکال شرود کره عرذاب بره مشریت و خواسرت محررض

بحث فطدت در زمان ابنقیم است .وی بیران مریکنرد کره

بدمیگرددد و حکمرت و غایرت نمریخواهرد ،در جرواب

کفد امدی عدضی است نره ذاتری و اگدچره ممکرن اسرت

میتوان دو وجه را مطدح کدد :یکی اینکه از خدای احکم

فطدتها مکدر شوند ،امرا نهایتراً فطردتهرای مکردر بره

الحاکمین و اعلم العالمین محال است که افعال او خالی از

سدشت پاک اولیه خرویش بدمریگددنرد .وی مری گویرد:

نیرک باشرد .قردآن ،سرنت،

خدای سبحان بنردگان خرود را یکتاپدسرت آفدیرد و ایرن

حکمت ،مصرلحت و اهردا

اشارات عقل و فطدت و آیات همگی به بطالن این حد

فطدتی است که خداوند مددم را بد آن سدشته است .پرس

گواه اند .وجه دوم ،اینکه باقیمانردن ایشران در عرذاب یرا

گدچه فطدت را رها کددنرد ،امرا فقر برد توحیرد نشرأت

جداشدنشان از آن نسبت بره مشریت و خواسرت خداونرد

یافتند؛ ولی بدای اکثد فطدتها چیزهایی رخ مریدهرد کره

یکسان است و پایانیافتن عذاب منافاتی با کمال او نردارد

آن ها را تغیید میدهد .درواقع ،ابنقیم با توجه به اینکره در

و خدا از همیشگیبودن عذاب و بینهایرتبرودن آن خبرد

دالیل قبلی خرود بره ایرن نکتره توجره داشرته اسرت ،امرا

نداده است .اگد در پی تعلیرل خلرود بداسراس حکمرت و

همچنان در یکی از دالیل خویش با تکیة بیشتد برد بحرث

رحمت و مصلحت باشیم ،دوام عذاب را اقتضا نمیکنرد و

فطدت ،جاودانهنبودن را نتیجه میگیدد.

اگد در پی مشیت محض هم باشیم ،دوام عرذاب را اقتضرا

خدای سبحان انگیزه ای بدای عرذاب بنردگانش نردارد؛
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مگد اینکه سببی ایجاب عذاب کند .تیده روزان با دگدگونی

در قلررب اینرران انرردک ذره از خیررد بررود ،برره همررداه

را پریش

خار شوندگان از آتش خار میشدند .ابنقیم مریگویرد:

میگیدند که فساد و تباهی در نفس رسوخ پیدا مریکنرد و

به خدا سوگند این از قویتدین مبرانی اسرت کره درمرورد

طبیعت آنان کامالً چیز دیگردی مریشرود و بردای تحرول

این مسئله به آن تمسک جسته میشرود؛ بنرابداین ،سرخن

مجدد به تغییدی دوباره و تطهیردی دیگرد نیراز دارنرد کره

صوابی است که بگوییم عرذاب برادوام موجرب و سرببش

آن ها را بره صرحت بدسراند .برا توجره بره عمرق تبراهی،

دوام مرییابررد؛ درنتیجرره تددیردی نیسررت کرره ایرن گرردوه

تکان های محدودی که در اثد استماع آیات الهی یا رؤیرت

همچنان که در دنیرا ایرنگونره بودنرد ،در آخردت هرم در

مقدر زندگی ایجراد مریشرود چراره سراز

کوری و گمداهی خبث طینت به سد میبدند و بره همرین

نیست؛ بلکه نیازمند به آیات و قضاها و عقوبتهای مهیب

جهت عذاب آنها همیشگی و مستمد است .امرا مسرئله و

و عظیمی است تا خباثت و نجاست راسخ در نفس آنان را

نکته درخور توجه اینکه آیا کفد و تکذیب و خباثت ایرن

از بین ببدد؛ بنابداین ،وقتی عامل ایجابی این عذاب مدتفرع

گدوه ذاتی بوده است و زوال آن ناممکن اسرت یرا اینکره

شد ،عذاب هم از برین مریرود و اقتضرای رحمرت براقی

امدی عارضی است که برد فطردتْ عرارض شرده اسرت و

میماند که هیچ رقیب و معارضری نردارد .ابرنقریم ضرمن

زوال پذید است؟ به نظد وی ،این مسئله ای مهم است و برد

قبول این مسئله کره علرت عرذاب هدگراه امردی عارضری

محالبودن زوال آن داللت ندارد .فطدت امدی ذاتی اسرت

(مانند سدکشی موحدان) باشد از بین می رود ولی هدگراه

و بداساس اخبار الهی ،همگری بنردگان برد سدشرت یکترا

علت امدی لزومی (مثل کفد و شدک) باشد اثرد آن از برین

پدستی آفدیده شده انرد .پرس خردا بنردگان را برد کفرد و

نمیرود چداکه سبب آن از بین ندفته اسرت ،بیران میکنرد:

تکذیب نسدشته است؛ بلکه ایشان را بد اقدار به خالقیت و

خدای سبحان دقیقاً به همین معنرا در مواضرع مختلفری از

یگانگی و حب خود خلق کدده است.

سدشت از حالت خلقت اولیه آنقردر راه خرال

آفا یا حواد

قدآن اشارهکدده است؛ ازجمله این سخن« :اگد بازگددانرده

ابن قیم در اینجا با استدالل نسربتاً محکمری مریگویرد:

شوند به آنچه از آن نهی شده بودنرد ،برازمیگددنرد» 4آیره

وقتی فطدت (حقی که انسرانهرا برد آن سدشرته شردند و

آگاهکننده از آن است که بعضی نفوس ذاتراً اقتضرای کفرد

امدی ذاتی است) به خاطد کفد و شدک باطل از بین بردود،

دارند و قابلیت ایمان را از دست میدهند .در آیهای دیگد:

به طدیق اولی ،کفد و شدک باطل هم با ضرد خرود ،یعنری

«هدکس در این دنیا کور باشد ،در آخدت هم کور و گمداه

حق زائل میشود .در این آیه تددیدی نیست که اگد ایشان

است » 1 .خدای سربحان خبرد داده اسرت کره گمداهری و

به آن حالی که بد آن بوده اند بازگددانده شوند ،به آنچره از

کوری آنها از هدایت ،دائمری اسرت و حتری برا مشراهده

آن نهی شده بودند بدمیگددند؛ اما از کجرا معلروم کره آن

حقایقی که پیامبدان از آنها خبد دادهاند ،از بین نمیرود و

حال از بین ندود و به نشأت و شکل دیگدی تبدیل نشوند

مادام که کوری و گمداهی از آنان جدا نشود ،سبب و اثد و

که پسندیده خدای تبارک و تعالی است! و این آن هنگامی

اقتضای آن نیز از ایشان جدا نمیشود .آیه  89انفال نیز« :و

است که آتش به آنان بدسد و حکمرت مردّنظد از عرذاب

اگد خدا از ایشان خیدی میدید ،آنها را شرنوا مریکردد و

ایشان حاصل شود.

اگد ایشان را شرنوا مریکردد ،براز هرم پشرت مریکددنرد؛

 -4-1-4استدالل براساس تفکیک بین وعد و وعید

درحالیکه رویگددان بودند»  8 .دال بد این اسرت کره در

ابن قیم در یکی از ادله خویش به اختصار بیان میکنرد

بدخی انسانها خیدی که اقتضای رحمت کند ،وجود ندارد

کرره خداونررد م ریتوان رد خررال

وعیررد عمررل کنررد و در

و اگد خیدی در آنها بود ،اثد آن از بین نمیرفت .پس اگد

عملکددن یا نکددن به وعید مختار است (ابنقریم ،بریترا:

خلود در عذاب جهنم از منظد ابنقیم جوزی و عالمه طباطبایی00 /

 .)061و چنین توضیح مریدهرد کره اگرد خردای سربحان

سدای حق محض هم قطعاً همینطور است .کلید مسرئله در

آشکارا خبد میدهدکه عذاب آتش ،بیپایان و همیشرگی و

این نکته نهفته است که وقتی شد بداساس حکمتی که بردای

غیدمنقطع است ،بریشرک آن تهدیردی از سروی خداونرد

غید خود قصد شده است و نقرش وسریله را دارد ،دولرت و

وعده نمیکند؛ اما در مورد وعید و

فدماندوایی یابد ،خید که خودش مقصود و مردّنظد اسرت و

تهدید

نقررش غایررت را دارد ،برره مداتررب ،بدخرروردار از حرراکمی و

است؛ خدایی که خل

تهدید ،دیدگاه اغلب اهل سنت این است که خال

عملکددن از سوی خدا ،کدم و عفو و درگذشتی است که

سیطده خواهد بود (ابنقیم.)988-981 : 5456 ،

خداوند به آن ستوده و مدح مریشرود .اگرد خداونرد ایرن
خل

تهدید را تدک کند ،حق اوست و عمل ناحقی انجام

 -5نظرات عالمه طباطبائی پیرامون خلود اهل نار

نداده است و اگد هم بخواهد آن را به جا میآورد .کردیم،

عالمه طباطبایی در تفسید آیاتی کره درمرورد خلرود آمرده

حق خود را نمیگیدد ،چه بدسد به خداوند که کدیمتردین

است بد اصل خلود پافشراری دارد و سرعادت و شرقاوت،

و بخشندهتدین است .خداوند متعرال در مواضرع مختلر

خید و شد در آدمیان را به ظهور حاالت و ملکات نفسرانی

قدآن تصدیح کدده است که خل

وعده نمیکند؛ اما حتری

نسبت میدهد که در دنیا کسب کددهاند و معتقد است کره

در یک موضع هم نگفته که خل

وعید نمیکند (همان).

اگد کفد و شدک در نفس رسوخ کند ،باعث عذاب دائمری
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میشود؛ اما بد این نکته نیز تأکید دارد کره خلرود در نرار،

ابن قیم در کتاب الصواعق المدسله استداللی بدینگونره

تنها به کافدان اختصاص دارد «فال یشمل التهدید و الوعیرد

دارد که -5 :اگد دوام عرذاب همچرون دوام ثرواب باشرد،

بخلود النار إال الکافدین» (طباطبایی.)18 ،87 :5905 ،

مستلزم آن است که رحمت بد غضب الهی غالرب نباشرد.

وی در تفسرید المیرزان مرینویسررد در آیره «وَ مررا هورمْ

 -8رحمت بد غضب غالرب اسرت .بنرابداین دوام عرذاب

بخارجینَ مِنَ النَار» (بقده ،)580/حجتق علیه کسانق اسرت

همچون دوام ثواب نیست.

که میگویند عذاب آترش تمرامشردنق اسرت (طباطبرایی،

در دلیلی دیگد کره نراظد برد اسرتدالل فرو اسرت بره

 .)476 ،5 :5905وی در پاسخ به این مسئله که آیا عرذاب

حداقلیبودن شد قائل است .وی میگوید :خداوند دنیرا را

قیامررت انقطرراع مررقپررذیدد و یررا خالررد و جاودانرره اسررت،

مثال و نمونه و عبدتی بدای آنچه در آخدت اسرت و از آن

مینویسد :از جهت ظواهد لفظق ،کتاب خدا نص در خلود

خبد داده ،قدار داده است تا بندگان از آنچره دیرده انرد بره

و جاودانگق دارد و سنت منقول از ائمه اهل بیرت(ع) نیرز

آنچه از آن خبد داده شده اند ،استدالل کنند« :جعل سبحانه

آن قدر زیاد است که به اصطالح به حد استفاضره رسریده

الغلبة و العافیة لما کان عن رحمته ،و جعل االضرمحالل و

است؛ اما از جهت عقل ،به هیچوجه نمریتروان یرکیرک

الزوال لما کان عن غضربه» خداونرد غلبره و عافیرت را در

احکام شدع و خصوصیاتق که بدا معاد ذکد شده است را

امدی قدار داد کره از رحمرت اسرت و نرابودی و زوال را

برا مقردمات کلررق عقرل اثبرات کرردد .دسرت عقرل برره آن

بدای چیزی قدار داد کره از غضرب اوسرت؛ بنرابداین الزم

خصوصیات و جزئیرات نمرقرسرد و تنهرا راه اثبرات آن،

است راحتی بد سختی و سالمتی بد بال و خیرد و اهرل آن

تصدیق به نبوت پیغمبد صاد است کره معراد و جزئیرات

بد شد و اهل آن غلبه یابد .اگدچه اهل خید و شرد گهگراه

آن اصل را ازطدیق وحق اثبات کدده است .وقترق اصرل و

در غلبهداشتن جابهجا میشوند ،اما بیشرک غلبرة ثابرت و

صد نبوت پیامبد برا ادلره عقلرق ثابرت شرد ،دیگرد الزم

پایدار با اهل حق و اهالی آن است و هدگاه اقتضای حمرد

نیست که فدوعات آن مسائل نیز با ادله عقلرق جداگانرها

و حکمت خدا در این سدای فرانی ایرن چنرین باشرد ،در

اثبات شود؛ چون فدض شده است که نبوت این پیغمبرد و
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صد آنچه آورده است با ادلره عقلرق ثابرت شرده اسرت

بخیل است یا سخق ،یا شجاع است یا تدسو .معلوم اسرت

(طباطبایی .)458 ،5 :5905 ،بااینحال ،عالمه تبیین فلسفی

که این نوع یعنق انسان ،نروعق مجردد در نفرس اسرت ،و

بدای خلود ارائه میکند .بهطورکلی میتوان نظدیرات وی

موجود مجدد دائمق الوجود اسرت) هرد گنراهق کره از او

بد خلود اهل نار را در دو دستة مباحث عقلی و نقلی جای

صادر شود ،درصورتیکه نفس او سرعید باشرد و برا گنراه

داد که در مباحث عقلی ،اشکال و جوابهایی هرم مطردح

سنخیت نداشته باشد و خالصه عوامل خارجق گناه را بره

شده است.

گددنش گذاشته باشد ،در چنین صورتق ،وبال و عذاب آن

 -1-5تبیین فلسفی عالمه از خلود

گناهان را مقچشرد و پراک مریشرود و از عرذاب نجرات

عالمه طباطبایی بیان میکند :احوال و ملکات در نفرس،

مقیابد .همچنین درصورتیکه نفس او شقق باشد و با گناه

صورتق نیکو و یا قبیح ایجاد مقکند که نفس سرعید از آن

سنخیت داشته باشد ،در این صورت هدچند کره هدچره از

صورت نیکو مترنعم ،و نفرس شرقی از آن صرورت قبریح،

چنین نفسق سد مقزند به اذن خدا است و لیکن ازآنجاکه

متألم میشود؛ اما اگد حاالت و رفتار بد آدمیران در نفرس

گناهان بدون قسد و فشار از او سد مقزند ،چون نفرس او

راسخ نشده باشد ،همگی آنها زایل میشرود؛ چرون قسرد

نفسق گناه دوست است ،بنابداین چنین نفسرق همیشره در

دائمی و اکثدی بنا بد قاعده فلسفی «القسد الیردوم» باطرل

عذاب خواهد ماند.

است؛ بنرابداین نفرس خرودش مریمانرد و آن سرعادت و

چنین انسانق که دائماً گدفتار و معذب به لوازم ملکرات

شقاوت ذاتیاش .پس اگرد نفرس مرؤمن بره خراطد گنراه

خویش است از جهتی ماننرد کسرق اسرت کره بره مردض

صورت های زشت گدفرت ،چرون برا ذات نفرس سرازگار

مالیخولیا و یا مردض کرابوس دائمرق مبرتال شرده اسرت؛

نیست ،سدانجام آن صورت ها از بین مقرود؛ همچنرانکره

بهطوریکه دائماً صورتهایی هولانگیرز و وحشرتآور و

نفس کافد که ذاتاً شقق است ،اگد به خاطد تکدار کارهایق

زشت از قوه خیالیاش سد مقزند .چنین کسق همرواره از

صالح صور حسنها به خود گدفت ،چون محی نفرس برا

آن صورتها فدار مقکند و برا آنهرا در جنرگ و سرتیز و

آن سازگار نیست ،آن صور باألخده از نفس زایل میشرود.

باألخده در عذاب است .با اینکه خود او این صورتهرا را

و این در صورتی است کره صرورت هرا در نفرس رسروخ

درست میکند و صدور آن از نفسش به قسرد قاسرد و بره

نکدده باشد؛ اما درصورتیکه صورت های عارضه بد نفس،

فشار از خار نیست و کسق این صورتها را در نفرس

در نفس رسوخ کدده باشد و درنتیجه صرورت جدیرد و

او مجسم نکدده است؛ بلکه اثد نفس اوست و هدچند این

نوعیت تازها به نفس داده باشد ( ،مرثالً او را کره انسران

صورت ها با طبع مدیض او سازگار نیست و ازایرنجهرت

بود و دارا صورت انسرانیه برود ،بخیرل کنرد کره چنرین

که خودش پدیدآورنده آن صورتهاست ،متألم و ناراحت

انسانق یک نوع جدید از انسانیت است؛ همان طرور کره

نیست ،ولی هدچه باشرد ،براألخده از آن صرورتهرا رنر

ناطقه وقتق با جنس حیوان ضمیمه شود ،یک نوع حیروان

مقبدد و از آنها مقگدیزد و مگد عرذاب ،غیرد آن چیرز

درست مقکند که نامش انسان است و ناهقه اگرد ضرمیمه

است که انسران قبرل از ابرتالء بردان از آن مریگدیرزد؟ و

آن شود ،نوعق دیگد درست مقکند برهنرام االغ ،و صراهله

بعدازآنکه بدان مبتال شد در جستوجرو خالصرق از آن

اگد ضمیمهاش شود ،نروع سرومق بره نرام اسرب درسرت

بدم ریآی رد؟ ایررن تعدی ر

و مثررال بررد آن امررور زشررت و

مقکند .همچنین صورت های نوعی که در اثد تکردار یرک

صورتهای غیدجمیلی صد مقکند کره انسران شرقق در

عمل در نفس پدید مریآیرد ،اگرد در نفرس رسروخ کنرد،

دار آخدت با آنها روبهرو میشرود( .طباطبرایی،5 :5904 ،

نوعیت جدید به انسانها میدهد؛ مرقگروییم انسران یرا

 .)884-888با توجه به تعبید عالمه ،نفس انسانها یا سعید

خلود در عذاب جهنم از منظد ابنقیم جوزی و عالمه طباطبایی03 /

است که در این صورت ،اگد نفس با گناه سنخیت نداشرته

تکوینیبودن کیفد ،مقتضای بدهانهای عقلری درخصروص

باشد ،بعد از تحمل عذاب پاک میشود ،یا شقی است کره

جزادادن با ثرواب و عقراب اسرت و ایرن اقتضرا دارد کره

در این صورت این سؤال مطدح میشرود کره چردا چنرین

جزادادن از لوازم و نتای اعمال باشد؛ زیدا ضردورت دارد

نفوسی از ابتدا خلق میشوند و اگد بنا باشد اعمال صرالح،

که رواب قداردادی به رواب تکوینی منتهی شود (قردردان

عاریتی باشد و دوامی نداشته باشد ،پس چردا بایرد بردین

قداملکی .)577 :5900 ،مطابق ایرن نظرد هدگونره کیفرد و

دیگد ،بد فدض که برا

عقابی که در آخردت متوجره انسران شرود ،تنهرا انعکراس

انجام گناه و رسوخ آن در نفس ،نوعیرت جدیردی شرکل

اعمال زشت خود انسان است و هیچگونه عذاب و کیفدی

گیدد ،در این صورت میتوان گفت ،چنانچه نوعیت قبلری

خار از وجود انسان گناهکرار بره او نمریرسرد (عالمره

دوامی نداشته است ،نوعیرت جدیرد هرم دوامری نخواهرد

طباطبایی.)568 ،5 :5904 ،

نحو و تا ابد عذاب شوند .از طد

داشت .مضافاً بد این ،مگد یرک نفرد ترا چره مقردار عمرد
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میکند که ذاتیتی جایگزین ذاتیت دیگد شود؛ در ثانی ،این

نکتة تأمل بدانگیزی که میتوان در رابطه با تبیین فلسفی

در رابطه با کفّاری که طرول عمرد کوتراهی دارنرد صرد

عالمه (که در ابتدای بحث بیان شد) مطدح کدد ،این است

نمیکند؛ چون آنقدر عمد نکددهاند کره صرفات رذیلره در

که بنا بد قاعده فلسرفی ،هریچ مرانع و قاسردی نمریتوانرد

آنها رسوخ کدده باشد.

دائم ری و اکثرردی باشررد .پررس ه ریچ طبیعت ری از هررد

و

عالمه طباطبایی در رابطه با عذاب ابدی مرینویسرد« :ان

کماالتش بهطور دائم معطل نمیماند؛ ازاینرو ،حالت کفرد

العذاب الخالرد اثرد و خاصره لصروره الشرقاء الرذی لزمرت

و شدک یا بهگونهای است کره باعرث مریشرود انسران از

االنسان الشقی» مسلماً عذاب ابدی اثد و خاصریت صرورت

طبیعت و فطدت نخست خویش خار شود و به طبیعرت

نوعیة شقاوتباری است که پیوسته همداه انسان شقی اسرت

دیگد و ثانوی درآید و یا اینکره گنراه ،طبیعرت انسرانی را

(طباطبایی .)454 ،5 :5905،به نظد عالمه طباطبرایی ،کفرد و

تغیید نمیدهد؛ بلکه تنها باعث عردوض حالرت و صرفت

عقاید فاسد ،علت پیدایش شقاوت و عذاب ابدی و صورت

جدید بد نفس میشود .در اینجا در هد دو صورت ،عذاب

نوعیه و فصل اخید انسران اسرت کره ایرن صرورت نوعیره

ابدی و جاودانه معنا ندارد؛ زیردا در فردض نخسرت ،اگرد

جدید ،علت فاعلی آثار نامحدود و عذاب اخدوی است کره

انسان از طبیعرت اولیره خرویش فاصرله بگیردد و طبیعرت

به مقتضای طبع شقاوتبار آنها صادر شده است.

ثانویة جدیدی به دست آورد ،بدیهی است کره کمراالت و

عالمه در المیزان ذیل آیه «وَ قالَ الَذینَ اتَبَعووا لَوْ أَنَ لَنرا

افعال صادر از آن به مقتضای این نوع جدیرد ظهرور پیردا

کَدَةً فَنَتَبَدَأَ مِنْهومْ کَما تَبَدَؤُا مِنَا کَرذلِکَ یوردیهمو اللَرهو أَعْمرالَهومْ

میکند و در این صورت ،کماالت و عوارضی که برد طبرع

حَسَداتٍ عَلَیْهمْ وَ ما هومْ بخارجینَ مِرنَ النَرار» (بقرده)580/

جدید عارض میشود با آن سازگار است و چرهبسرا از آن

بیان میکند که نفس انسان در اثد کسب ملکرات ،طبیعرت

لذت میبدد .بنابداین ،اگد در اثد کفد و گناه ،طبیعت انسان

ثانوی جدیدی بهدست مریآورد کره ایرن صرورت نوعیره

دارای نوع ناری شود ،عذاب بهحساب نمیآیرد؛ بلکره آن

جدید در آخدت بهصورت دائمی و جاودانه باقی میمانرد

طبیعت مبته به تدتب عوارض ناری خواهد شرد؛ امرا در

و این در صورتی است که اعمال و رفتار انسان در دنیا در

فدض دوم که انسان برا خطرا و گنراه از طبیعرت خرویش

نفس وی رسوخ کدده باشد؛ اما اگد رسروخ نکردده باشرد،

خار نشود ،در این صورت ،ایجراد مرانع و جلروگیدی از

این اعمال و رفتار ،وصفیعدضی است و دائمری نخواهرد

آثار و کماالت طبیعی به خاطد یکسدی عوارض غیرددائم

بود (همران) .وی در مرورد کیفدهرای اخردوی مریگویرد:

است؛ درنتیجه ،وقتی ایرن عروارض از برین بردود ،انسران
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دوباره به سمت فطدت اولیه خویش حدکت میکند .پرس
در هد دو فدض ،خلود در عذاب منتفی است.

باشد .آنچه محال است قسد شخصی و مصداقی است.
به نظد میرسد بد پاسخی که عالمره بیران کردده اسرت

نکته فو  ،در جلد  3اسفار مالصدرا مطدح شرده اسرت و

اشررکاالتی وارد اسررت -5 :پاسررخ اشررکال در فرردض اول،

عالمه طباطبایی در تعلیقه بد اسفار ،ذیل کالم مالصدرا چنرین

خار از فدض مذکور در اشرکال اسرت؛ زیردا فردض در

پاسخ داده است« :و للقائلین برالخلود أن یجیبروا عنره باختیرار

اشکال بد این بود که طبیعت نخست انسران تغییرد یابرد و

کل من الشقین أمرا علرق الشرق األول  -و هرو الخردو عرن

طبیعت جدید جایگزین شود؛ یعنی جوهد و صرورت ذات

الفطدة بحصول نوعیة جدیدة » (صدر المتألهین ،بیتا.)37 ،0 :

در اثد گناه شکل جدید گدفته است و رفتارها برد طبیعرت

بدای طدفداران خلود ،این امکان وجود دارد که هد دو فردض

ثانوی و ذاتی متدتب است .پاسخ عالمه طباطبایی فدض را

عقلی را پاسخ دهند .در فدض اول که نفس بره سربب انجرام

بد عدوض حالت جدید بد صورت نوعیه و طبیعرت اولری

افعال بد و گناه از فطدت خویش خار مری شرود و طبیعرت

انسان دانسته است؛ یعنی انسران کرافد طبیعرت انسرانی او

جدیدی به خود میگیدد ،عالمه چنین پاسخ میدهد :طبیعرت

باقی است ،ولی در اثد کفد ،حالت جدید بد نفس عرارض

جدید هدگونه که باشد ،صورت حاالت بد و خبیثی است کره

شده و دارای صفت خبیث شده است .پس نفس با حفر
و حالت خبیث خود

حقیقت آن ،نوعی تعلق خاطد بره عرالم مراده دارد و از عرالم

طبیعت نخست خود ،وقتی به وص

قدس و معنا متنفد است.

نگاه میکند رن میبدد و زجد میکشرد؛ ازایرن رو ،پاسرخ

این صور خبیث چون به نحوی صادر از نفس اسرت و

مذکور خار از فدض اول است نه پاسخ فردض اول-8 .

از جهتی کمال بدای آن محسوب میشود ،سازگار و لذیرذ

همچنین با نوعیدانستن عذاب ،اشکال عقلی بطرالن قسرد

بدای نفس است؛ ولی وقتی پدده ها کنار میرود و حقیقرت

دائم و اکثدی حل نمیشود؛ زیدا تحقق هد طبیعرت نوعیره

بدای او آشکار میشرود و از مضردات و عواقرب آن آگراه

به شخص است و طبیعرت منهرای فردد ،وجرود خرارجی

میشود بدای نفس عذابآور است .درست ماننرد معترادی

ندارد» (شانظدی.)554-559 :5961 ،

که در موقع غفلت از اعتیادِ ضدر رساننده لرذت مریبردد؛
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ولی وقتی متوجه عواقب و ضدر آن میشود ،همان لرذت

عالمه اشکاالتی را که بدخی از منکردان خلرود مطردح

بدای او عذابآور میشود« .فانه عندالفعل یترالم بعرین مرا

کددهاند ،به تفصیل بیان میکنرد و همگری آنهرا را کرامالً

یلتذ به» (همان).

واضح البطالن میداند .پاره ای از اشکاالت چنین است:

پس این ادعا که عذاب بدای گناهکرار عرذاب نیسرت،

اشکال اول :رحمت خداوند ،واسع و بینهایت اسرت.

بلکه لذت بخش است ،صحیح نیست؛ اما پاسخ عالمره برد

با این رحمت واسعه چگونه میتوان تصور کردد موجرودی

فدض دوم که انسان خطاکار بد سدشت اولری خرود براقی

بیافدیند که عاقبت کار او عذاب دائم و مخلد باشد؟

بماند و طبیعت جدیدی به وجود نیاید ،چنرین اسرت کره

پاسخ عالمه :در پاسرخ از اشرکال اول بیران مریکنرد:

عوارض عذابآور ،گدچه قسدی است ،اما هیچیک از این

عذاب خالد ،اثرد و خاصریت آن صرورت نوعیره شرقاوت

عوارض به طور مصداقی دائمی و اکثدی نیسرت؛ بلکره بره

است که نفس انسران شرقق بره خرود گدفتره و او را نروع

صررورت مترروالی و مصرردا هررای گونرراگون برردای انسرران

مخصوصق از انسانها کردده اسرت؛ همرانطرور کره گراو

خطاکار وارد میشود .این نوع عذاب قسردی اسرت؛ ولری

نمریتوانررد روز غیررد گرراو شررود .ایررن نرروع انسرران هررم

نوع عذاب است نه مصدا عرذاب .بنرابداین،

نمیتواند نوع دیگد شود؛ چون تصور و گفتوگو مرا

اگد قسد به نوع نسبت داده شود ،میتواند دائمی و اکثردی

از چنین نفسق بعد ازآن است که نخسرت بره اختیرار خرود

قسد وص
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گناهانق مدتکب شد و سسس به دنبرال آن گناهران ،احروالق

استعداد تام گفت :ال  :یا قبالً صاحب اسرتعداد ترام بروده

پیدرپی در نفس او پدید آمد و به دنبالش استعداد شردید

است (فطدت الهی) و بعداً صفات رذیله را کسب و تغییرد

در ذات نفس پیدا شد (طباطبایی.)454 ،5 :5905 ،

کدده است .پس در این صرورت مریتروان گفرت پرس از

عالمه در ادامه بیان میکند رحمت خدا از صفات فعلری و

تحمل عذاب استعداد دیگدی مییابد .ب :یا قبالً صراحب

امرردی تکرروینی و حقیقرری اسررت ،نرره انفعررالی و شرربهه

استعداد تام نبوده است و بعد صفات رذیله را کسب کردده

جاودانهنشردن دوزخیران ناشری از مقایسره رحمرت خردا برا

است .پس در این صورت ،صفات رذیله ذاتی نبوده اسرت

مهدبانی و رقّرت قلرب انسرانهاسرت کره درنتیجره ،آن را برا

و چیزی که ذاتی نباشد ،دوامی نخواهد داشت.

عذاب ،ناسازگار دانستهاند .درمورد حضردت حرق ،عرذاب او
عین رحمت است و عذاب او ناشی از رحمانیت اوست.

عالمه طباطبایی بداساس تبیینی که از رحمت حق دارد،
خلود در عذاب را منافی با رحمرت خداونرد نمریدانرد و

رحمت دو نوع است رحمت عام که عبارت اسرت از:

اینچنین بیان میکند که کلمره «رحمرت» بره معنرا ترأثد

افاضه چیرز کره موجرود ،اسرتعداد آن را یافتره و بره آن

قلب است؛ اما نره هرد ترأثدی؛ بلکره ترأثد خاصرق کره از

مشتا شده و در صدا وجود و تکوین بدان محتا شده

مشاهده ضدر و یا نقص در دیگدان به آدمق دست مقدهد

است و دوم ،رحمت خاصه که عبارت است از :افاضره و

و آدمق را وامیدارد که در مقام جبدان ضدر و اتمام نقص

اعطاء خصوص آن چیزهایق که موجود در صدا هردایت

او بدآید؛ ولق وقتق این کلمه بره خردا تعرالق کره فاقرد

بهسوی توحید و سعادت قدب بدان محترا اسرت و نیرز

جسم و جسمانیت است؛ نسبت داده شود ،دیگد به معنرا

افاضه و اعطاء خصوص آن چیزهرایق کره انسران مسرتعد

تأثد قلبق نیست ،بلکه به معنا نتیجه آن تأثد است .نتیجره

بدا شقاوت (آن هم با استعداد شدید و تام )محتا به آن

تأثد در ما آدمیان این بود که در مقام جبدان نقرص طرد

شده است و آن عبارت است از رسیدن شرقاوت بره حرد

بدآییم .رحمت خدا تعالق نیز به همین معنا اسرت .پرس

کمال ،بهگونه ای که به حدِ صرورت نوعیره بدسرد .چنرین

اینکه گفته میشود خدا رحیم است ،معنایش این است که

صورت نوعیه که اثردش عرذاب دائرم اسرت ،منافراتق برا

نقص بنده را جبدان میکند و حاجتش را بدآورده میسازد

رحمت عمومق و همچنین رحمت خاصه خداوند نردارد.

و بیماریاش را شرفا مرقدهرد ،و در یرک عبرارت جرامع

زیداکسانی که میگویند عذاب دائم بارحمت خدا منافرات

«رحمت خدا منطبق است با اعطا او و افاضه وجرود برد

دارد ،اگررد مدادش ران از رحمررت ،رحمررت عمررومق اسررت

خلقش» .البته این نسبت هم تفاوت مقکند .اگد رحمت او

(چنانچه گفته شد) شقاوت شقق و به دنبالش عذاب خالد

به مطلق خلقش نسبت داده شود ،منظرور از ایرن رحمرت

او هیچ منافاتق با رحمت ندارد؛ بلکه عین رحمت است و

(رحمت رحمانق او) دادن هستق به خلق اسرت؛ امرا اگرد

اگد مدادشان رحمت خاصه او است ،باز هم منافات ندارد؛

رحمت خدا به مؤمنان نسبت داده شرود ،در ایرن صرورت

زیدا شقق درخور این رحمت نیست (همچنانکه جاودانره

منظور از آن( ،رحمت رحیمیه او) رحمتق خواهد بود کره

بودن خدان در خدیت با رحمت خاصه خدا منافات ندارد؛

مختص به مؤمنان اسرت و آن عبرارت اسرت از :سرعادت

رحمتی که مخصوص اصحاب صدا مستقیم از انسانهرا

زندگق انسانق انسان .آن سعادت ،مظاهد مختلفق دارد کره

است) .همچنین اگد این اشکال صحیح باشرد ،نره تنهرا در

خدا تعالق آنها را تنها به مؤمنان مدحمت مقکند؛ نظیرد

عذاب موقت هم وارد است ،بلکه عذابهای دنیوی را نیز

داشتن معار

حقه الهیه ،اخال کدیمه ،اعمرال صرالحه و

دربد میگیدد (همان .)454 :برا توجره بره تبیرین عالمره از

حیات طیبه در دنیا و آخدت و جنرت و رضروان .بنرابداین

رحمت حق (رحمت یعنی افاضه) ،میتروان در رابطره برا

رحمت در خدا تعالق به معنا رحمت در ما انسران هرا
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نیست؛ زیدا رحمت در ما برهخاطدداشرتن اعضرایق چرون

عذاب او مستند به گنهکاران است نه مستند به خود او.

قلب و اعصاب و هد عضو دیگرد کره در حرال رحمرت

عالمه بیان میکند دلیل اینکه گفته شرد از ناحیره خردا

عکس العمل نشان میدهد ،به معنا رقت قلب و اشفا و

جز رحمت و نعمت ناشق نمقشود ،بدا ایرن اسرت کره

تأثد باطنق است و معلوم است که این حاالت درونق ،ماده

سعه رحمت و افاضره نعمرت از مقتضریات الوهیرت و از

میخواهد؛ یعنق حاالت یک موجود ماد است و خردا

لوازم صفت ربوبیت است .هیچ موجود ،مدبوب و مخلو

تعالق منزّه از ماده است؛ بلکره بره معنرا عطیره و افاضره

نیست ،مگد اینکه وجودش بدا خود او و بردا بسریار

است؛ افاضه آنچه که مناسب با استعداد تام مخلو اسرت؛

از موجودات دیگد نعمت است؛ چون موجودات همره بره

مخلوقق که به خاطد بهدسرتآوردن اسرتعداد ترام ،قابلیرت و

هم مدبو اند و خید و شد که در یک موجود هست ،یرا

ظدفیت افاضره خردا را یافتره اسرت .شرخص مسرتعد وقترق

هم بدا خودش و هم بدا دیگدان نعمرت اسرت ،ماننرد

استعدادش به حد کمال و تمرام رسرید ،دوسرتدار آن چیرز

نیدومند و ثدوت و امثال آن دو کره هرم صراحبش از آن

میشود که استعداد دریافت آن را پیرداکدده اسرت و آن را برا

منتفع مقشود و هم دیگدان ،و یا اگد بدا خودش نقمرت

زبان استعداد طلب مقکند و خداوند هم آنچه را مرقطلبرد و

است دستکم بدا دیگدان نعمرت اسرت ،ماننرد بالهرا و

درخواست مقکند به او افاضه مقفدماید .بنابداین اگد رحمرت

امداض و آفاتق که بدا صاحبش مایه ضردر اسرت ،ولری

به همان معنایی که عالمه مطدح کددنرد معنرا شرود ،براز ایرن

موجررودات دیگررد از بررال او منتفررع مررقشرروند .بنررابداین

عذاب دائمی ،نوعی از رحمت محسوب میشرود و رحمرت

مقتوان گفت که رحمت الهق واسعه است و اختصاص به

اثدبخشی خود را دارد و بهنوعی میتوان گفت عذاب نیسرت

مؤمن و یرا صراحبان شرعور نردارد و مخصروص دنیرا یرا

(طباطبایی.)556-550 ،57 :5904 ،

آخدت نیز نیست .حتق شمول و عمومیتش فعلق است نره

در نگاه عالمه ،رحمت خدا امدی عام است؛ اما عرذاب

شأنق و مشیت او هم ،همواره مرالزم برا رحمرت اوسرت.

او امدی خاص است .وی در ذیل آیه « قالَ عَذابی أُصِریبو

پس مقتوان گفت که بدا خدا تعالق دو قسرم رحمرت

بهِ مَنْ أَشاءو وَ رَحْمَتِی وَسِرعَتْ کُرلَ شَریْءٍ» (اعردا )518/

است -5 :رحمت عام .مؤمن و کافد ،نیکوکرار و فراجد و

بیان میکند :اگد رساندن عذاب را مقید به جمله «هد که را

با شعور و بقشعور همه با رحمت عام خداوند بره وجرود

بخواهیم» کدده و در رحمت خود چنین تقیید را به کرار

آمدهاند و از ابتدا هستق و در مسید وجودشان ،مادامیکه

نبدده ،بدا این بوده اسرت کره عرذاب از اقتضرا عمرل

وجود دارند ،به واسطة این رحمت روز مرقخورنرد-8 .

گنهکاران ناشق مقشود نه از ناحیه خداوند؛ زیدا از ناحیره

رحمت خاص .این رحمت ،عطیها است که خداونرد آن

او جز رحمت ناشق نمقشرود همچنران کره فدمروده« :مرا

را تنها به کسانق مقدهد که ایمان و عبودیت دارند ،ماننرد

یَفْعَلُ اللَهو بعَذابکُمْ إنْ شَکَدْتُمْ وَ آمَنْرتُمْ"  0و نیرز فدمروده«:

حیات طیب و زندگق نورانق در دنیرا و جنرت و رضروان در

لَئِنْ شَکَدْتُمْ لَأَزیدَنَکُمْ وَ لَئِنْ کَفَدْتُمْ إنَ عَذابی لَشَردِید"  6و

آخدت که کفار و مجدمان به خاطد کفد و جدم از آن بهردها

از این دو آیه بهخوبی بدمیآید که اگد خداونرد گنهکراران

ندارند و بهده آنان چیز است در مقابل ایرن رحمرت ،ماننرد

را عذاب مقکند ،این عرذابکرددن بره اقتضرا ربروبیتش

عذاب استیصال و زندگق نکبتبار از دنیرا و آترش و آالم آن

نیسررت وگدنرره جررا داشررت تمررامق افررداد را عررذاب کنررد؛

در آخدت .پس این قسم رحمت است که در مقابرل عرذاب

حالآنکه مشیت خدا به عذاب افداد معینق تعلق مقگیدد و

است ،نه رحمرت واسرعه عامره؛ زیردا عرذابق کره در مقابرل

معلوم است که مشیت او تعلق نمقگیدد ،مگرد بره عرذاب

رحمررت واسررعه قرردار بگیرردد ،وجررود نرردارد .همچن رین هررد

کددن آن افداد که نعمتش را کفدان کرددهانرد .پرس براز

موجود که بتوان کلمه « چیز» را بد آن اطال کدد ،مصرداقق

خلود در عذاب جهنم از منظد ابنقیم جوزی و عالمه طباطبایی69 /

از مصادیق رحمت عامه واسعه است؛ حال یرا بردا خرودش

بین جدم و جدیمره و گنراه و عقوبرت آن تناسرب وجرود

رحمت است و یا بدا غید؛ چون اصل خلقتش بره مرالک و

داشته باشد ،نمیتوان بره خلرود در عرذاب ترن داد؛ زیردا

بهمنظور رحمت بوده است .بنابداین ،چیز باقق نمقماند کره

الزمه آن این است که خداوند بنده خودرا به خاطدگناهران

کلمه «چیز» بد آن اطال بشود و از مصرادیق عرذاب شرمدده

محدود ومتناهی ،عقوبرت نامحردود و نامتنراهی کنرد کره

شود (طباطبایی.)918-910 ،6 :5904 ،
اشکال دوم :عذاب وقتق عذاب است که با طبع معذب

خال

عدل است؛ یعنی چطرور ممکرن اسرت مجرازات،

ابدی و نامحدود باشد.

سازگار نباشد و یا به عبارت علمرق ،قسرد و غیدطبیعری

درواقع ،یکی از مسائلی که متکلمان و فیلسوفان و نیرز

باشد و در جا خود مسلم شده است که قسد دوام ندارد؛

محدثان در زمده بحثِ معاد و حیات به آن توجه داشتهاند،

پس چگونه عذاب دائمق تصور میشود؟

مسئله چگونگی و کیفیت کیفد و جزای الهری اسرت و در

پاسخ عالمه :به نظد عالمه نخست بایرد معنرا مالیرم
نبودن با طبع را فهمید و دانست که منظور از آن چیسرت؟

این میان ،میزان عقاب و بودن در عذاب بیش از همه ذهن
انسان کمالگدا و لذتجو را مشغول کدده است.

چون گاهق منظور از ایرن عبرارت ،نبرودن سرنخیت میران

مهمتدین و اصلیتدین اشکال مسئله خلود این است که

موضوع و اثد است که با آن موضوع موجرود مریشرود؛

باید میان جدم و کیفد تناسب وجود داشرته باشرد و کیفرد،

ولق اثد ،اثد طبیعق آن نیست ،بلکه اثد قسد آن است کره

متناسب با جدم و گناه تعیین شود .در این صورت با اینکه

قسد قاسد آن را به گددن موضوع انداخته است .در مقابرل

زمان جدم و گناه محدود بوده است ،چگونه عرذاب ابردی

این اثد ،اثد مالیم است که منظور از آن ،اثد طبیعق موضوع

توجیه پذید است؟ انسانی که حداکثد صد سرال در کفرد و

است؛ یعنق آن اثد که از موضروع ،درصرورتیکره آفرت

عناد زندگی کدده است ،چگونه میتوان او را در بدابد یک

گدفته باشد ،صادر میشود و در اثد تکردار در آن ،رسروخ

صد سال گناه ،عذابی بینهایت کدد؟ آیرا ایرن کراری غیرد

مییابد و صورت آن میشود؛ بهطوریکه موضوع با وجود

عادالنه نیست؟ بنابداین باید دید مدحوم عالمره طباطبرائی

آفتزدگی ،در عین اینکه آن را دوست نمیدارد ،طالب آن

چگونه به این سؤاالت پاسخ میدهد.

اثد مرقشرود؛ مثرل آن شرخص مالیخولیرایق کره مثرال آن
گذشت (طباطبایی454 ،5 :5905 ،الی .)458

پاسخ عالمه :در مورد اشکال سوم باید توجه داشت که
عذاب در حقیقت عبارت است از :تدتب اثد غیدمدضق برد

پس در انسانهای شقق هم آثرار شرقاوت ،سرازگار برا

موضرروع ثابررت و حقیق ریاش ،و درمررورد بحررث ،عررذاب

ذات آن هاست؛ چون بره مقتضرای طبرع ،شرقاوت از آنران

عبارت است از :آثار که بد صرورت و نوعیرت شرقاوت

صادر میشود .معلوم اسرت کره آثرار صرادره از طبرع هرد

متدتب میشود و این آثرار معلرول صرورتق اسرت کره آن

چیز  ،سازگار با آن چیز است و درعینحال ،چون مفهوم

صورت بعد از جمعآمدن علتهرایق کره معرد آن اسرت،

عذاب بد آنها صاد است ،آثار عذاب هرم هسرت؛ زیردا

یعنق مخالفتهایق محدود ،پیدا میشود .پس مخالفتها

صاحب آن آثار دوستدار آنها نیست .پرس ازنظرد ذو و

نامبدده علرت پیردایش آن صرورت و نوعیرت اسرت و آن

وجدان آن آثار را دوست نمیدارد؛ هدچنرد کره از حیرث

صورت ،بدا پیدایش آثار مناسب با خودش علت است و

صدور دوست میدارد.

عذاب عبارت است از :تدتب آن آثار برد آن صرورت؛ نره

اشکال سوم :مدت حیات و عمد بشد محدود و موقت

اینکه آثار نرامبدده مسرتقیماً و بالواسرطه معلرول آن علرل

است و گناهانی که انجام میدهد نیز محردود و متنراهی و

(مخالفتها) باشد تا بگویق :مخالفتها محدود و انگشرت

منقطع است .با عنایت به اینکه عدل الهی ایجاب میکندکه

شمار است؛ پس چدا باید عذابش بقنهایت باشد؟ با اینکه
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محال است متناهق ،اثد نامتناهق داشته باشد.
نظید چنین مثالی ابد و باد و مره و خورشرید و فلرک و

عبودیت هم مانند رحمرت دو گونره اسرت -5 :عبودیرت
عامه؛ یعنق خضوع و انفعال وجود در بدابد مبدأ وجرود؛

صدها عوامل دیگداند که یا علتها مهیاکننرده هسرتند و

 -8عبودیررت خاصرره؛ یعنررق خضرروع و انقیرراد در صرردا

یا مقدبها و شدایطق چند و محدود که دستبهدست هم

هدایت بهسو توحید .هد یک از ایرن دو قسرم عبودیرت

میدهند و باعث میشوند مواد طبیعت بهصرورت انسرانق

بدا خود پاداشق از رحمت و اثد مخصوص و مناسرب

درآیند؛ انسانق که همه آثار انسانیت از او سد میبزنرد کره

با خود دارد .پاداش عبودیت عامه رحمت عامه اسرت کره

در این مثال ،عوامل محدودند و معلول محدود که همان

در سداسد عالم هستق و در نظام تکوین بدقردار اسرت .در

صورت انسانیت است ،پدید آوردهاند؛ ولرق ایرن صرورت

این رحمت نعمت دائمق و عذاب دائمق ،هد دو ،مصردا

محدود ،آثار نامحدود دارد .پس دیگد معنا نردارد کسرق

آن رحمت اند .و اما جزاء و پراداش عبودیرت خصوصرق،

بسدسد چطور آدمق با اینکه علرل و عوامرل پدیدآمردن آن

رحمت خاص خداست و آن نعمت و بهشت اسرت .ایرن

محدود و معدود بودند ،بعد از مددن تا همیشه مریمانرد و

رحمت مخصروص کسرانق اسرت کره رحمرت خراص و

آثار دائمق از او سد مقزند .و خالصره چگونره عوامرل

هدایت خاص خدا را پذیدفتند و این خود روشرن اسرت.

پایانپذید ،علت پیدایش بقپایان میشود؟ بردا اینکره آن

عالوه بد اینکه اگد این اشرکال وارد باشرد ،بایرد درمرورد

عوامل دستبهدسرت هرم دادنرد و یرک معلرول را پدیرد

عذاب غیددائمق آخدت و حتق درمورد عذاب دنیو نیرز

آوردند .آن هم صورت انسانیت برود؛ ولرق ایرن صرورت

وارد باشد.

انسانیت که علت فاعلق صردور آن آثرار نامحردود اسرت،
خودش هم دائماً با آثارش موجود است.

اشکال پنجم :عذاب افداد عاصی و سدکش البرد بردای
انتقام است و انتقام درموردی فدض میشرود کره منظرور،

همچنین وی در جایی دیگد در پاسخ به این سؤال بیان

جبدان و رفع نواقصی باشد که عصریانکننرده بره شرخص

میکند« :به هد نفسی آن جزایی کره شایسرتگی آن را دارد

منتقم مقتدر وارد کدده است و این معنا درمرورد خداونرد

داده میشود .بره نیکوکراران جزایری نیکرو و بره بردکاران

متعال که غنی مطلق است ،تصور نمیشود؛ بنابداین چطور

جزایی بد داده میشود و چون این عالم گنجایش آن جزاء

ممکن است کسی را عذاب کند تا چه رسد به عذاب دائم

را ندارد ،قهداً باید جزای مرذکور در عرالمی دیگرد باشرد»

و مخلد؟

(طباطبایی .)508 ،56 :5905 ،و نیرز در جرای دیگرد بیران

پاسخ عالمه :عذاب دائم ،مسرتند برهصرورت شرقاوتق

میکند« :کسی نمیتواند خدا را با اینکه تهدید بره عرذاب

است که معرذب را نروعق مخصروص از انسرانهرا کردده

کدده است از عذابش جلوگیدی کند؛ بنابداین عذاب وعده

است؛ نه مستند به خدا ،تا گفته شود انتقام از خردا محرال

دادهشده ،قطعی و واقعشدنی است» (طباطبرایی،9 :5905 ،

است .بله استناد آن به خدا تعرالق بره ایرن مقردار و بره

.)518-511

همان معنایق است که هد موجود دیگد را بره او نسربت

اشکال چهارم :خدماتی را که شقاوتمندان از نظد نظرام

میدهیم .پس اینکه مقگوییم خدا کفار را عذاب مرقکنرد،

عالم تکوین و آفدینش انجام می دهند ،کمترد از خردمات

معنایش این نیست که از آنهرا انتقرام مرقگیردد و د دل

سعادتمندان نیست و اگد آنهرا نباشرند ،سرعادتمندان هرم

درمقآورد تا بگویق انتقام و تشفق از خردا محرال اسرت؛

نمیتوانند به سعادت بدسند؛ بااینحال ،چدا آنها مبتال بره

بلکه بهطورکلق انتقام خدا تعالق از گنهکراران انتقرام بره

عذاب دائمی شوند؟

معنا جزاءدادن سخت است کره مرولق بنرده خرود را در

پاسخ عالمه :پاسخ این اشکال این است که خردمت و

مقابل تعردی از عبودیرت و خردو از سراحت انقیراد بره

خلود در عذاب جهنم از منظد ابنقیم جوزی و عالمه طباطبایی61 /

عدصه تمدّد و نافدمانق به آن عذاب ،معذب مقکند .چنین

طباطبایی با توجه به تبیینی که از رحمت حرق دارد ،شربهه

انتقامق در خدا سبحان صد دارد؛ ولرق ایرن معنرا از

جاودانه نشدن دوزخیان را ناشی از مقایسه رحمت حرق و

انتقام مستلزم آن اشکال نیست .عالوه بد اینکره ،اگرد ایرن

رقّت قلب انسان میداند و میگوید کره رحمرت درمرورد

اشکال وارد باشد ،باید ماننرد اشرکالهرا قبلرق درمرورد

خداوند به معنای افاضه و اعطاء است؛ افاضه آنچه مناسب

عذاب موقت و منقطع نیز وارد باشد؛ چه عذاب دنیرایق و

با استعداد ترام مخلرو اسرت و رحمرت در خداونرد بره

چه عذاب اخدو (همان).

معنای تأثد قلبی نیست؛ زیدا خداوند منزّه از داشرتن قلرب

عالمه ،با توجه به آنچه درباره عذاب دائم گفته اسرت،

است .پس به معنای نتیجه تأثد است.

بطالن همه این اشکاالت را روشن میدانرد؛ زیردا عرذاب

به نظد ،کفد و شدک از دو حال خار نیست :ال ) یرا

دائم از آثار و خواص صرورت شرقاوت اسرت کره الزمره

انسان را از فطدت اصلی خار میکند و به نروع دیگردی

نفس شقی است؛ بنابداین ،پس از آنکه ذات انسان صورت

تبدیل میکند ،که در این صورت میتروان گفرت چنانچره

شقاوت به خود گدفت ،دیگد جایی بدای این سؤال مطدح

فطدت اولیه به نوع دیگدی تبدیل شد ،آن صرورت نوعیره

نمیشود که چدا لوازم و آثار شقاوت دامنگید او میشرود؛

دوم نیز پس از تحمل عذاب پاک میشود و خلود معنرایی

زیدا استعداد شدید و تام باعث افاضة صورت های مناسب

ندارد؛ زیدا اگد قدار باشد عذابی صورت بگیردد و ثمرده و

آن استعداد است.

نتیجه ای نداشته باشد ،عذاب امدی بیهوده تلقی مریشرود.
حال آنکه خدای متعال هرم در ذات و هرم در صرفات از

 -6نتیجه
با وجود اینکه ابنقیم و عالمه ،هد دو ،شد را منسروب بره
خدا نمیداننرد و معتقدنرد کره هرد

خردا از عقوبرت و

عذاب بدای آرامشدن دل نیست ،اما هدیک تبیین متفراوتی
دارند .ابنقیم بد این باور است که عذاب و عقوبرت فعرل
الهی است و ذات شدور مقصود و غایت بالرذات آفردینش
نیست؛ بلکه مفعول هایی هستند که بدای یک امد محبروب
مقدر شدهاند؛ اما عالمه طباطبایی قائرل بره تجسرم اعمرال
است و چنین بیان مریکنرد کره عرذاب از اقتضرای عمرل
گنهکاران ناشی میشود ،نه از ناحیره خداونرد« .ان الجرزاء
علق األعمال إنما هو نفس األعمال بحسب الحقیقرة » .هرد
دو بد این باورند کره عرذاب خداونرد در آخردت نیرز از
رحمت اوست؛ با این تفاوت که عالمه خلرود را منحصرد
در کفار میداند ،ولی ابنقیم کفرار را هرم خالرد در آترش
نمیداند و معتقد است که همگی پس از تحمل عذاب بره
فطدت اولیه خویش بازمیگددند و کفد را امدی عدضری و
زایلشدنی میداند؛ بهطوریکره گنهکراران بعرد از تحمرل
عذاب و اعتدا

و خضوع در بدابد حق ،مشرمول رحمرت

الهی قدار میگیدند و از عذاب الهی رهایی مییابند .عالمه

انجام فعل عبث و بیهوده منزّه است .ب) یا اینکره فطردت
اصلی باقی است؛ منتهی کفد ،مانع و قاسردی اسرت کره از
همین شق هم بنا بد قاعدة فلسفی القسد ال یدوم میتروان
دوامنداشتن عذاب را نتیجه گدفت.
با وجود اینکه هم ابنقیم جوزی و هم عالمه طباطبایی
به عدم وجوب عمل به وعید الهری قائرل هسرتند ،امرا در
رابطه با خلود اهل نار ،ابنقریم بره جاودانرهنبرودن معتقرد
است وعالمه قائل بره خلرود اسرت .در اینجرا ایرن سرؤال
مطدح است که باتوجه به اینکره خلرود اهرل نرار یکری از
مصادیق وعیدالهی است و از آنجایی که عمل به وعید برد
خداوند واجب نیست ،چدا عالمه قائرل بره خلرود اسرت.
همچنین با توجه به دیدگاه عالمه ،هرد

از خلقرت کرافد

همچنان بیپاسخ باقی میماند.
به نظد میرسد ابنقیم در اقامه بدخی از دالیل خرویش
بد جاودانه نبرودن ،گردایش هرای عدفرانی دارد و حتری در
بدخی از موارد طبق مبنای اشرعدی خرویش عمرل نکردده
است .ازجمله اینکه اشاعده با انکار حسرن و قربح عقلری،
تمام افعال الهی را متص

بره حسرن شردعی مریکننرد و
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ازسوی دیگد ،افعال الهی را فاقد هدگونره غایرت و انگیرزه
میدانند .درصورتیکه ابن قیم ،یکی از اهردا

عقوبرت را

تطهید نفس میداند و بیان میکند محال اسرت کره افعرال
الهی خالی از حکمت ،مصلحت و اهدا

نیک باشد.

 )5 ( -0اگد سساس دارید و مؤمن باشید ،خدا را با عرذاب
شما چکار( .نساء )540 /
 )8 ( -6و اگد سساس دارید ،افزونتان دهرم و اگرد کفردان
کنید ،عذاب من بسیار سخت است( .ابداهیم )0 /

بنابد آنچه گفته شد ،نتای حاصل را میتروان در مروارد
ذیل خالصه کدد:

منابع

 -5اثبات خلود در نار با توجره بره معناشناسری کره از
واژه خلود صرورت گدفتره اسرت ،برا تکلر

بیشرتدی

روبهرو است تا قول به جاودانهنبودن.
 -8با توجه به اینکه ابن قیم جوزی مشی اشعدی دارد،
اما در رابطه با خلود در عرذاب تبیرین هرای عدفرانی و
بعضاً فلسفی دارد.
 -9با اینکه عالمه و ابن قیم ،عرذاب الهری را مصردا
رحمت الهی میدانند ،ولی هد دو در باب خلود یا عدم
آن راه متفاوت پیش گدفتهاند .به این صرورت کره ابرن
قیم خلود را بره طرورکلی نفری مریکنرد؛ ولری عالمره،
مختص و منحصد در کفار میداند.
پی نوش ها

 -5قرآن کریم
 -8ابنقیم ،محمد بن ابی بکد( ،بیتا) ،حادی االرواح الی
بالد الفراح ،زائد بن احمد نشریدی ،موسسرة سرلیمان برن
عبد العزیز الداجحی الخیدیه ،دارالعلم الفوائد.
 -9رررررررررررررررررررررررررررر ،) 5456( ،مختصتتتتتر
الصواعق المرسله علی الجهمیه المعطله ،شدح و تعلیقره
رضوان جامع رضوان ،بیدوت :دارالفکد.
 -4شانظدی ،جعفد ،)5961( ،ت لیل عقلی جاودانگی در
دوزخ از منظر مالصدرا و عالمه طباطبتایی ،فصرلنامره
علمی پژوهشی انجمن معار

اسالمی ،شماره دوم.

 -1صدرالدین شیدازی ،محمد بن ابداهیم( ،بیتا) ،ال کمه
المتعالیه با حاشیه عالمته طباطبتایی ،جلرد  ،0دار احیراء

 -5کسانق که عمل زشت انجام دادهاند ،اهل جهنم هستند

التدا

و در آتش پیوسته معذب خواهند بود (بقده.)93/

 -8طباطبایی ،محمدحسین ،)5905( ،المیزان فتی تفستیر

 -8هد کس مؤمنق را عمداً بکشد ،مجازاتش آترش جهرنم

القرآن 87 ،جلد ،اسماعیلیان ،قم.

است که در آن جاوید و معذب خواهد بود (نساء.)39/

 -0رررررررررررررررررررررررر ،)5904( ،ترجمتتته تفست تیر

« -9ان اهلل خلق خلقاً مِن غضبه ،و أسکنهم بالمشد ینتقم

المیزان ،سیدمحمدباقد موسوی همردانی 87 ،جلرد ،دفترد

بهم مِمن عصاه»

انتشارات اسالمی ،قم.

« -4بَلْ بَدا لَهومْ ما کانُوا یوخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَ لَروْ رودووا لَعرادووا

 -6ررررررررررررررررررررررر ،)5983( ،انسان از آغتاز تتا

لِما نُهووا عَنْهو وَ إنَهومْ لَکاذِبوونَ» (انعام )86 /

انجام ،صا الریجانی آملی ،الزهداء ،تهدان.

« -1وَ مَنْ کانَ فِی هذِهِ أَعْمق فَهووَ فِی الْآخِدَة أَعْمق وَ أَضَلُ
سَبیالً» (اسداء )08 /
« -8وَ لَوْ عَلِمَ اللَهو فِیهمْ خَیْداً لَأَسْمَعَهومْ وَ لَوْ أَسْمَعَهومْ لَتَوَلَروْا
وَ هومْ موعْدضُونَ» (انفال .)89 /

العدبی ،بیدوت.

 -3قدردان قداملکی ،محمد حسرن ،)5900( ،جهنم چرا؟،
دفتد تبلیغات اسالمی ،قم.
 -57مجلسی ،محمد باقد ،) 5474( ،ب ار االنتوار ،جلرد
 ،6موسسه الوفاء.

