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  خلود در عذاب از دیدگاه مالصدرا و ابن عربی

  *فرد محمد حیدري

  **فرقانی محمدکاظم

  چکیده
و  مسئلۀ جاودانگی نفس در جهنم و بقا در عذاب الهی ازجمله مسائل مهم کالمـی 

اعتقادي است که از همان آغاز، توجه بسیاري از متفکرین مسلمان را به خود جلب 
کرده است. در این میان مالصدرا به اشکاالتی که در باب خلـود در عـذاب وجـود    

ها و اثبات خلود برخـی از   دادن به آن کند و سعی کرده است با پاسخ دارد اشاره می
ر عدم خلود را رد کند. امـا بـه نظـر نگارنـده     کفار در جهنم، هرگونه اندیشۀ مبنی ب

تواند عقیده به خلود را ثابت کند. بنابراین بـا ردشـدن    پاسخ وي ناکافی بوده و نمی
استدالالتی که مالصدرا بر خلود در عذاب کرده، این مسئله توجیهی عقلی نخواهد 
یافت و صحت آن منوط به پذیرش نصوص دینی خواهد بود. امـا ابـن عربـی بـر     
خالف مالصدرا سعی کرده با تأویل آیاتی که به مسئلۀ خلـود جهنمیـان در عـذاب    

  اند، راهی براي رهایی از مسئلۀ خلود بیابد. اشاره کرده
  مالصدرا، ابن عربی، خلود نفس، تغییر طبیعت، عذاب الهی. ها: کلیدواژه

  
  . مقدمه1

خلود در عـذاب و جـاودانگی در آن یکـی از مباحـث مهـم فلسـفی و کالمـی اسـت.         
وجو کرد. آیات بسیاري  هاي آغازین پیدایی این بحث را باید در متون دینی جست ریشه
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کریم و همچنین روایات کثیري از حضرات معصومین (ع) در این باره هست و قرآن از 
تـر ایـن موضـوع     اي تبیین هر چه صحیحهاي فکري بسیاري بر به تبع این امر، کوشش

صورت گرفته است. مالصدرا، چهرة برجسته و شاخص در تفکـر اسـالمی، در کتـاب    
خود به این موضوع پرداخته و سعی کرده است اشکاالت مربوطـه را رفـع   تفسیر قرآن 

کند. به عقیدة مالصدرا، خلود در عذاب، یک امر قطعی و انکارناپـذیر اسـت. او بـراي    
هاي معتقدان به عـدم خلـود در عـذاب     مدعاي خود، تالش کرده است به اشکالاثبات 

پاسخ دهد. گرچه تالش وي در خور تقدیر است، ناکافی است و براي تکمیل آن بایـد  
برخی شواهد عقلی و نقلی دیگر به آن اضافه شود تا مبناي مستشکل کامالً ابطال شود. 

را حل کند. اما بایـد توجـه داشـت فـارغ از     نگارنده سعی کرده با این کار، این مسئله 
اي که از مباحـث خـود گرفتـه نیـز      جوابی که مالصدرا به اشکاالت مذکور داده، نتیجه

نادرست است. البته این به معناي اخذ مقدمات نادرست نیست. تفصیل ایـن بحـث در   
م متن مقالۀ مذکور است. ابن عربی که از عرفاي طراز اول جهان اسـالم و مؤسـس علـ   

عرفان نظري است در برخی از کتب خود به مسئلۀ خلود اشاره کرده و سعی کـرده بـا   
توجه به مبانی اندیشۀ خود آن را حل و فصل کند. وي به عدم خلـود افـراد در جهـنم    

گیرد محل اشکال است. بـه   اعتقاد دارد، اما استدالل و مبانی که براي این کار درنظر می
خلود بعضی از افراد در عذاب است و ابن عربی معتقد  طور خالصه مالصدرا معتقد به

کس در عذاب نیست. نگارنده معتقد است گرچه ادعاي نهـایی مالصـدرا    به خلود هیچ
نادرست است، وي از برخی مقدمات صحیح براي اخذ این نتیجه اسـتفاده کـرده و در   

در مجمـوع   مقابل، ادعاي ابن عربی گرچه صحیح است، مبانی وي قابل مناقشه است و
یک را به طور کامل پذیرفت. براي جبران این نقص باید به متـون   توان ادعاي هیچ نمی

نهایی و جامع  حل راهو روایات مربوطه به قرآن  دینی مراجعه کرد تا با استفاده از آیات
  در این باره رسید.

  
 . معناي لغوي خلود2

 2لسان العرب ) و ابن منظور در291ق:  1412(راغب،  1مفردات با توجه به بیانات راغب در
) خلود به معناي باقی و پایدار ماندن بر یک حال، بدون تغییـر و  164ق:  1414(ابن منظور، 

گـوییم منظـور، خلـود     تحول از آن است و هنگامی که از خلود در اندیشۀ دینی سخن مـی 
  نفوس انسانی در عذاب یا پاداش الهی است.
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  یثو احاد قرآن آیات در خلود. 3
 بـار در  87لفظ خلود، به همراه مشتقات آن (خالدون، یخلـد، مخلـدون، و ...)،    کلی طور به

مـورد   38مورد آن در مورد خلود بهشتیان در نعمـات الهـی و    39به کار رفته است که  قرآن
 بـر  عـالوه مورد آن در موارد دیگر است.  10آن مربوط به خلود دوزخیان در عذاب الهی و 

ث بسیاري به این مسئله اشاره شده و از زبان معصومین (ع) نیـز در ایـن بـاره    احادی در این
  3سخن به میان آمده است.

گرچه لفظ خلود هم دربارة بهشتیان و هم دربارة جهنمیـان بـه کـار رفتـه اسـت، چـون       
این پس موضوع این مقاله، خلود اهل عذاب در آن است، ما فقط به این مسئله پرداخته و از 

  هرجا واژة خلود را آوردیم منظورمان خلود در عذاب است.
  

  مالصدرا بیان. 4
قدر، با مسئلۀ خلود مواجهـۀ خاصـی داشـته و آن را بـه      مالصدرا به مثابۀ مفسري گران

نحوي خاص تفسیر کرده است. سؤال مهمی که براي وي در این باب وجود دارد ایـن  
بودن فرد در آن، قابـل اثبـات    است که آیا خلود در جهنم، به معناي دائمی و همیشگی 

اب از آن فهمیـده  بـودن عـذ   اي معنا کـرد کـه دائمـی    توان خلود را به گونه است؟ یا می
پردازیم. اما قبل از آن باید دیـد کـه علـت     نشود؟ که در ادامه به پاسخ این سؤاالت می

  هاي جهنمی چیست؟ وجود عذاب
  

 . چرایی عذاب5

شود نفس انسان به عذاب الهی دچار شود و از فـوز   چه موجب می به باور مالصدرا، آن
شدن در عالم طبیعت و توجه  تن و غرقرسیدن به مقامات عالیۀ بهشتی باز بماند، فرورف

به لذایذ دنیوي است. او در این باره معتقد است که سبب عقلی براي تعذیب اهل جهنم 
آن است که جهنم اخروي از جنس همین دنیا است، پس اگر حس طوري بر کسی غلبه 
کند که در محسوسات غرق شود، در درون خود، وجود عالم دیگر را تصدیق نکند، به 

اعتقادات فاسد و دچار ایق ایمانی نرسیده و عملی به مقتضاي آن انجام نداده باشد، حق
 که سرانجامش عذاب دوزخ است و در عذاب پایدار خواهد بـود  شود می اخالق پستی
  4).115/ 6: 1366(مالصدرا، 
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چـه موجـب عـذاب افـراد در قیامـت       د که به نظر مالصـدرا آن شو با این بیان معلوم می
همان اخالق و رفتارهاي دنیوي است، و درواقع عذاب اخروي، تجلی همان عقاید شود،  می

  دادند. فاسد و اعمال زشتی است که مرتکبان آن در دنیا انجام می
  

  ها . بیان اشکاالت وارده بر مسئلۀ خلود و جواب آن6
 که چرایی عذاب اهل جهنم مشخص شد، باید دید که نظر مالصدرا دربارة خلود پس از آن

آید، ایشان به  گونه که از بیانات مالصدرا برمی اهل عذاب در جهنم چیست؟ به طور کلی آن
کند اشکاالت وارده از طرف مخالفان ایـن عقیـده را    خلود در عذاب، معتقد بوده و سعی می

  پردازیم: هاي وي می حل کند. در ذیل به ترتیب به بیان اشکاالت مخالفان و پاسخ
  
  ر مسئلۀ خلوداشکاالت وارد ب 1.6

گـذارد و هنگـامی کـه     هاي اعمال و گفتار در صفا و پاکی روح اثـر نمـی   اشکال اول: زشتی
گردد، به این معنا که اجساد بـه   روح، بدن دنیوي را رها کند، هر چیزي به اصل خود باز می

یک از اعمال پست و ناشایسـتی کـه    عالم عناصر و ارواح به عالم ملکوت منتقل شده و هیچ
  5).306/ 4ها نخواهد شد (همان:  ام دادند مزاحم آنانج

د، و به مقدار تعلق بـه مشـتهیات   شون اشکال دوم: اگرچه ارواح به اعمال زشت آلوده می
شود، بعد از مفارقت از بدن، ایام معدودي را در عـذاب خواهـد بـود، بـه      نفسانی پست می

شود سپس از عـذاب خـالص   مقداري که تعلقات از او جدا شود و کدورات از او برطرف 
  6).99: 1385د (شانظري، شو شده، روانۀ بهشت می

اشکال اسـت و آن چنـین اسـت:     نتری به نظر مالصدرا این اشکال، اساسیاشکال سوم: 
نیـاز و از   مطیعـان بـی   طاعـت  از و اسـت  محـض  خیـر  تعالی خداوند شد ثابت که هنگامی

ادن ابـدي کفـار در آخـرت بـاقی     د معصیت مجرمان منزه است، پس چه سببی براي عـذاب 
ماند؟ در حالی که برهان بر این امر قائم است که مقتضاي طبیعت هر نوعی از انـواع بـه    می

شود، به این معنا که هر یک از طبـایع نوعیـۀ اشـیا، مـادامی کـه بـر        طور دائم از آن منع نمی
ي او در طبیعت اصلی خود باشد واجب است که از کمال خاصی که در مسـیر خلقـت بـرا   

نظر گرفته شده است منع نشود، بلکه اگر هم به علت وجود قاسر، کمالی از او منع شـود بـا   
گـاه از   زوال آن قاسر او به کمالش برسد، زیرا قسر، دائمی و اکثري نیست و هر طبیعتی هیچ

  کند: ماند. حال مسئله دو شق پیدا می کمالش به طور ابدي محروم نمی
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ن را از فطرت اولی خود خارج کنـد و او را در فطرتـی دیگـر    الف) کفر و معصیت انسا
وارد کند. بر طبق این فرض، فرد به علت تکرار اعمال شهوي و غضـبی، از فطـرت اصـلی    
خود دور شده، و اعمال زشت و ناپسند او بـه صـورت ملکـۀ نفسـانی بـراي او درآمـده و       

ال، مالئم طبـع او شـده و   د. در این هنگام این اعمشو صورت ذات و طبیعت جوهري او می
شود، بلکه به آن مبـتهج   چه مالئم نفس و طبع او است دچار عذاب نمی هیچ موجودي به آن

انـد   هاي اخروي که صورت باطنی همین اعمال دنیایی و شادمان نیز خواهد بود. پس عذاب
  آور نبوده و مایۀ ناراحتی وي نیستند. براي فرد عذاب

فطرت اصلی خود نشـود. بـر طبـق ایـن فـرض اگـر        گناهان موجب خروج فرد ازب) 
بپذیریم که فرد بر فطرت اولی خود باقی مانده، و گناهان که همان عوارض غیر الزم و غیـر  
دائم هستند، صرفاً فطرتش را محجوب کرده است، هنگامی که این عوارض پـس از مـدتی   

سـعۀ الهـی قـرار    عذاب، زائل شوند فرد به فطرت اصلی خود بازگشته و مشمول رحمت وا
  ).89/ 7: 1981خواهد گرفت (مالصدرا، 

یک از فروض، وجهی براي خلود  که هیچ شود با بررسی هر دو فرض مسئله، روشن می
  گذارد. در عذاب فرد باقی نمی

  
  پاسخ اشکاالت وارد بر مسئلۀ خلود 2.6

حاصـل  پاسخ اشـکال اول: مالصـدرا ایـن اعتقـاد را گمـان باطـل و کفـر صـریح، و آن را         
فرمایـد: فـرد عاقـل بـه طـور محسـوس        داند و می هاي شیطانی و امري نامعقول می وسوسه

وري از لذات نفسانی، موجب پدیدآمدن  کند که تبعیت از شهوات حیوانی و بهره مشاهده می
اخالق زشت از قبیل حرص، کینه، و حسد است و کسی که به وسـیلۀ مجاهـدات و تـرك    

ها و لذایذ آن، داراي مکارم اخالق و صفا و نورانیـت   واستهشهوات و نهی هواي نفس از خ
سان  د، بعد از مفارقت از بدن، یککن د، با کسی که از نفس امارة خود تبعیت میشو قلب می

  7).306/ 4: 1366نیست (مالصدرا، 
پاسخ اشکال دوم: مالصدرا این پندار را نیز نادرست خوانده و آن را وهمـی باطـل   

و احاطت به خطیئتـه فاوائـک اصـحاب     ئۀیسکسب  من  بلى«تناد به آیۀ داند و با اس می
فرماید: هر کس مرتکب معصیتی شـود بـه همـان     )، می81(بقره: » النار هم فیها خالدون

شـود، اگـر توبـه کـرد ایـن آلـودگی محـو         مقدار ناپاکی و آلودگی بر قلب او ظاهر می
اي کـه آیینـۀ قلـب او را فـرا      شود و اگر توبه نکرد و بر سیئات، اصرار کرد به گونه می
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الی از آن گرفت و چیزي از صفاي فطرت او باقی نماند، و نور ایمان و اطاعت حق تعـ 
برداشته شد، اعمال صالحش نابود شده و به طور دائم در عذاب الهی جاویدان خواهـد  

  8).307/ 4: 1366(مالصدرا، بود 
ها به افـرادي کـه سـیئات،     این جا است که مالصدرا با دو دسته کردن افراد و تقسیم آن

صـفا و نورانیـت قلـب     کنند و کسانی که بر اثر معصیت، ها را فرا نگرفته و توبه می قلب آن
ها تفاوت گزارده و دستۀ اول را مشمول عفو و مغفـرت و   دهند، بین آن خود را از دست می

  داند. دستۀ دوم را مستحق عذاب ابدي الهی می
  دهد: پاسخ اشکال سوم: مالصدرا با ذکر اصولی از فلسفۀ خود به این اشکال پاسخ می

 و نیسـت  اکثـري  و دائمـی  قسـر  کـه  تاس آن گویاي طبیعت بر حاکم اصل اول: اصول
طبع هر موجودي در نهایت به او خواهد رسـید و از او بـه طـور دائـم منـع       مالئم کماالت

 نخواهد شد. زیرا دوام قسر مستلزم بطالن هدف آفرینش موجودات است.
 و شده آفریده خاص هدفی اساس بر طبیعت عالم موجودات از موجودي اصل دوم: هر

ده، شـ  گرفتـه  نظـر  در موجـود  هـر  زنـدگی  بـراي  که مسیري. کند می حرکت آن سمت به
 د.شو مخصوص به خود اوست و رسیدن به آن غایت اصلی او محسوب می

 حـال  در پیوسـته  ها آن ذات که آفریده اي گونه به را موجودات تمام اصل سوم: خداوند
 به اند شده خلق آن براي که هدفی سمت به همواره ها آن از هر کدام و است تبدل و حرکت

 بـراي  موجـودات  تمـام . عـالوه بـر ایـن،    ندهست حرکت حال در تکوینی صورت فطري و
بـراي   کـه  هدفی تا ورزند، می کرده و به آن عشق را خود تالش تمام نهایی کمال به رسیدن

 را در خود تحقق بخشیده و به آن برسند. اند شده خلقآن 
 غایـت و تمـام موجـودات در آن،    توحیدي، هستیبینی  اصل چهارم: بر طبق نظام جهان

و رسـیدن بـه او را مقصـد و هـدف نهـایی خـود        دیـده،  تعالی حق را خوداصلی و نهایی 
 ).347/ 9: 1981دانند (مالصدرا،  می

 امـر  گویـد هـر   مـی ، خود حکمت اصول عنوان به گفته، پیش مبانی بیان از پس مالصدرا
د خـو  اصلی مقصد به نیل از را او و آید پیش نانسا باالخص موجودي هر براي که عارضی

دور سازد، گرچه در باطن مایۀ عذاب وي است، این امر عرضی بوده و قابل زوال است، زیرا 
جـا کـه رسـیدن بـه      انـد، قابـل دوام نیسـتند. و از آن    امور عرضی که قاسـر طبیعـت نوعیـه   

آید، پس از زوال  الغایات طلب درونی هر فرد بوده و اقتضاي طبیعت او به حساب می غایت
این عوارض، فرد به حرکت در مسیر اصلی خود که منجر به حصول سـعادت حقیقـی وي   
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دهد، اما اگر این امور درونی بر اثر تکرار، ملکۀ جـان فـرد شـده و ذاتـی وي      است ادامه می
ازند که با طبیعت نخستینش متفاوت باشد، فرد بر اسـاس  شوند و طبیعت دومی براي او بس

همان طبیعت به عذاب الهی دچار شده و به طور دائم در عذاب جاودان الهـی خواهـد بـود    
  ).348/ 9(همان: 

  
  . نقد پاسخ مالصدرا7

در تحلیل پاسخ مالصدرا باید گفت که وي در مواجهه با ایـن مسـئله، قسـمت اول آن    
دانست که تمام صفحۀ قلب را فراگیرد، و بعد از  قدر نمی ر را آن(که معاصی و حالت کف

دانست، و به خلـود در مـورد ایـن دسـته از افـراد اعتقـاد        ها را قابل زوال می مدتی آن
نداشت)، را مورد پذیرش قرار داده، و یگانه کـار وي ایـن اسـت کـه بـراي ایـن امـر،        

است. امـا در مواجهـه بـا شـق دوم     توجیهات فلسفی ذکر کرده و آن را مستدل ساخته 
مسئله که قائل بود بر اثر احاطۀ کفر و سیئات بر جـان فـرد، فطـرت اصـلی و اولـی او      

هاي اخروي مالئم طبع او گشته،  دگرگون شده و با از دست رفتن طبیعت اصلی، عذاب
ماند، ضـمن قبـول مـدعاي تغییـر      و بدین ترتیب خلود در عذاب الهی بدون توجیه می

آید،  اي برایشان پدید می و فطرت، بیان شده که آنان که بر اثر گناه فطرت ثانویهطبیعت 
رسد بیـان   نظر می به طور دائم در عذاب الهی بوده و خلود براي آنان ثابت است، که به

وي وافی به مقصود نیست. زیرا طبق هر دو دیدگاه، این دسته از افراد، خالد در جهـنم  
اه مستشکل، خلود در جهنم به علت مالئمت فطـرت ثانیـه بـا    خواهند بود، اما از دیدگ
که مالصـدرا خلـود    حالی دربودن عذاب براي جهنمیان نیست،  عذاب، به معناي دائمی

داند و فطرت ثانیـه را مالئـم بـا     بودن دائمی آنان می آنان را در جهنم مساوي با معذب
بـا مالصـدرا اسـت کـه     داند. و این نکتۀ اصلی و محـل افتـراق مستشـکل     عذاب نمی

که مدعاي خصم را باطل نکرده، براي ادعاي خـود   مالصدرا در این موضع عالوه بر آن
  نیز برهانی ذکر نکرده است.

باید توجه داشت که مسئلۀ اصلی که هر دو طرف به آن اذعان داشته و رأي خـود را بـر   
نیه بـراي وي اسـت،   شدن طبیعت فرد و به وجود آمدن طبیعت ثا اند، عوض آن استوار کرده

انـد،   که مستشکل از این امر، انقطاع عذاب و مالصدرا با استفاده از آن، خلود را نتیجه گرفته
د. بـه بیـان   مان و در صورتی که این امر ابطال شود، سخن هر دو طرف بدون توجیه باقی می

شـود امـا مستشـکل     دیگر هم مستشکل و هم مالصدرا معتقدند که طبیعت فرد عوض مـی 
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گویـد بـا    د و مالصـدرا مـی  شـو  شدن طبیعت، عذاب به لذت تبـدیل مـی   گوید با عوض یم
شدن طبیعت، عذاب سر جاي خود بـاقی اسـت. هـر دو بـا خالـد بـودن در جهـنم         عوض
کند و قـول دوم، خلـود    ند اما قول نخست، خلود را با نوعی راحتی و لذت همراه میا موافق

  داند. را همراه با نوعی عذاب می
شدن طبیعت و به وجود آمدن فطرت ثانیه دقیقاً به چه معناست؛  اید دید که عوضحال ب

به نظر نگارنده هر یک از مستشکل و مالصدرا تغییر طبیعت را به معنـایی خـاص بـه کـار     
اند. اگـر مـراد از تغییـر طبیعـت، تغییـر       اند و بر اساس آن، نظریۀ خود را استوار ساخته برده

بر اثر آن نفس انسانی تبدیل به نفسی دیگر شود و از فطرت  هویت شخصی انسان است که
انسانی که بر اساس آن سرشته شده به فطرتی دیگر مبدل شود (که بیان مستشکل نـاظر بـه   
این معناست) این امر هیچ پشتوانۀ عقلی و نقلی ندارد و اشکاالت فراوانی بر آن وارد است، 

گـاه   کند طبیعت و فطرت انسان هیچ که ثابت میو در این زمینه ادلۀ فراوانی در دست است 
شود. ازجمله خود مالصدرا در اثبات حفظ هویت واحد شخصی انسانی دلیل و  عوض نمی

  برهان ذکر نکرده است.
شدن طبیعت، داراشدن صـورت نـوعی جدیـد بـراي نفـس       ولی اگر مراد از عوض

گرچـه اشـکالی نـدارد و    انسانی است (که بیان مالصدرا ناظر به این معناست) این امر 
که  اي که بعداً خواهد آمد ثابت خواهد شد که به دلیل آن توان آن را پذیرفت، با ادله می

توانـد   هویت شخصی، منافاتی ندارد، این امـر نیـز نمـی    انحفاظتغییر صورت نوعی با 
اي که مالصدرا از این بیـان خـود    نفسه موجب خلود در عذاب شود. بنابراین نتیجه فی
  ته نادرست است.گرف

که ادعـاي مستشـکل کـه قائـل بـه       نماید: اول آن جا اثبات دو امر ضروري می لذا در این
تبدیل هویت و فطرت انسانی شده بود را رد کنیم و بر اساس آن ایـن مطلـب کـه عـذاب     

ضمن تأیید بیان اخروي با طبیعت انسان مالئم خواهد بود را امري نادرست بدانیم و سپس 
اي  مالصدرا مبنی بر تغییر طبیعت به معناي دوم (تغییر صورت طبیعی) بیان کنـیم کـه نتیجـه   

بودن اهل جهنم در عذاب اسـت نادرسـت اسـت. و     که وي از این بیان گرفته و آن جاودان
آن توان استداللی براي اثبات  بنابراین، خلود در عذاب از لحاظ عقلی قابل دفاع نبوده و نمی

که آن را نه بر اساس براهین عقلی بلکه بر اساس برخی شواهد نقلی بپذیریم.  آورد، مگر این
عقلی و نقلی که دال بر ابطال نظریۀ تغییر طبیعت به معنـاي اول  در ذیل به برخی از شواهد 

  پردازیم. و به وجود آمدن فطرت ثانیه است می
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  نفس (به معناي اول) . رد مدعاي مستشکل مبنی بر تغییر طبیعت و ذات8
  شاهد عقلی 1.8

که نفس از مراتب جسـمانی تـا    به نظر مالصدرا وجود شخصی انسان، واحد است، و با این
کند، در همۀ این احوال شخص واحـدبودن و وجـود متشـخص     مراتب عالی تجرد سیر می

  9).97/ 9داشتن او محفوظ است (همان: 
اتصالی است که در تمـام مراتـب بـه یـک     بنابر این بیان، هویت شخصی انسانی هویتی 

اي که تبدیل به یـک وجـود دیگـر     وجود موجود است. در نتیجه تغییر در هویت او به گونه
  شده و طبیعت و فطرت دیگري پیدا کند، محال است.

مالصدرا از این وحدت وجود متشخص انسانی، فروع و نتایج بسیاري را اثبات کرده که 
کند که نفس انسانی داراي مقامـات و   فس است. وي بیان میاز آن جمله حرکت جوهري ن

ها از سنخ عـالم امـر و برخـی دیگـر از سـنخ عـالم        نشئات گوناگون است که بعضی از آن
طبیعت و ماده است و نفس بر اثر حرکت جوهري خود از نشئۀ مـادي ترقـی کـرده و وارد    

  10).393/ 8د (همان: شو نشئۀ تجرد مثالی و عقلی می
که داراي احواالت گوناگون در نشئات گوناگون  حرکت جوهري براي نفس و ایناثبات 

چـه دچـار تبـدل و تغیـر      است، فرع بر این است که هویـت اصـلی او محفـوظ بـوده و آن    
اي است که در ابتدا مـادي و در انتهـا بـه اعلـی مراتـب تجـرد        د، همان هویت یگانهشو می
از بین برود، اصالً مراتب و مقامـات بـراي    رسد و اگر بنا باشد که وحدت شخصی نفس می

آن معنایی ندارد. پس حرکت جوهري و تبدل مراتب نفس، که مالصدرا به آن معتقد اسـت  
 مبتنی بر وحدت هویت شخصی انسانی در همۀ مراتب و نشئات است.

در نهایت مالصدرا با اذعان به این مطلب که انسان قوه و استعداد همۀ انواع و اجناس را 
بیـان   11)180/ 7(همان: زند  ر خود دارد ولی این ضرري به وحدت و شخصیت نفس نمید

و کند که انسانیت انسان که همان هویت شخصی واحد اوست به حال خود باقی اسـت،   می
کنـد، عـذاب    جا که نفس انسانی باطن صور نوعیۀ متفاوتی است که در آخرت پیدا می از آن

  ي فطرت او نبوده، و فرد جهنمی پیوسته در عذاب است.اخروي مالیم طبع او و به اقتضا
  
  شاهد نقلی 2.8

التـی فطـر النـاس علیهـا ال      اهللا فطرة فاًیحنفأقم وجهک للدین «بر اساس آیۀ مشهور فطرت، 
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)، فطرت یا همان سرشت و روح انسانی، همان است که خداوند 30 (روم: »تبدیل لخلق اهللا
مقتضاي آن اراده فرموده و انسان را به آن شکل تسـویه کـرده   ها را به  خلق و آفرینش انسان

که در آیۀ شریفۀ فوق آمده، به این مسئله ناظر اسـت کـه   » ال تبدیل لخلق اهللا«است. عبارت 
سان است.  ها یک فطرت، سرشت و روح آدمی غیر قابل تبدیل و تغییر بوده و در همۀ انسان

)، بـر ایـن   8 - 7(شـمس:  » تقویها و فجورها لهمهافأ سویها، ما و نفس و«همچنین آیۀ شریفۀ 
هـا   ها و نیکی زشتی او به کرد، تسویه را انسانی نفس که خداونديکند که  مطلب داللت می

سـتند هرچنـد   ه اند و از خوب و بد آگاه سان تسویه شده را شناساند، یعنی همۀ نفوس یک
حجـاب عـالم طبیعـت کنـار رود     ند. هنگامی که ا برخی در این دنیا از آن فطرت خود غافل

که خداوند از قول  ها به خود آمده و متوجه اشتباهات و خطاهاي خود خواهند شد، چنان آن
و لـو تـري اذ المجرمـون ناکسـوا     «فرماید:  ها حتمی شده است می جهنمیان که عذاب بر آن

 مجرمان ببینى راگ (و» رؤسهم عند ربهم ربنا ابصرنا و سمعنا فارجعنا نعمل صالحاً انا موقنون
 وعـده  آنچـه ! پروردگارا: گویند مى، افکنده زیر به سر پروردگارشان پیشگاه در که هنگامى را

 یقـین ) قیامت به( ما دهیم انجام اى شایسته کار تا بازگردان را ما شنیدیم و دیدیم بودى کرده
 ).12داریم) (سجده: 

خوبی گواه است  که این آیه و نظایر آن به فرمایند می آیه این تفسیر در طباطبایی عالمه
اند، قبل از ورود به جهنم، بصیرت یافته و با شناخت  که مجرمینی که حتی مستحق عذاب

ها را به دنیا برگرداند تا اعمال صـالح   خواهند آن حق و شناخت راه صحیح، از خدا می
 ها اسـت  ت انسانی آننشدن و تغییرنیافتن ذات و فطر گر متبدل انجام دهند. و این نشان

  ).253/ 16ق:  1417(طباطبایی، 
با این بیان، قول مستشکل که قائل بود طبیعت برخی افراد با مدتی ارتکاب اعمال زشت 

  شود. د باطل میشو ها گوارا می تغییر یافته و بر این اساس عذاب بر آن
  

  شدن عذاب . رد مدعاي مستشکل در باب مالئم9
  شاهد نقلی اول 1.9

گرفتن به آن و سپس ظهـور همـین    کردن انسان به اعمال زشت و پست دنیایی و انس عادت
است، اما این، دلیلی نادرسـت اسـت؛    شدن عذاب دلیل مستشکل له مالئم احوال در قیامت،

زیرا با توجه به اقتضائات هر نشئه، فرد احکام خاصی داشته، و احواالت او متفاوت اسـت.  
شـده در   رفتـه و غـرق   که فرد محجوب به احتجابات این عالم و فرو در عالم ماده به دلیل این
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لذات عالم طبیعت است، باطن ناري اعمال او بر وي ظاهر نشـده و وي از ایـن امـر مطلـع     
بـرد کـه ایـن همـان سـنت امهـال و        ها لذت نیز می ، بلکه بعد از مدتی از انجام آنشود نمی

و الـذین کـذبوا   «فرمایـد:   اشاره کـرده و مـی  کریم به آن  قرآناستدراج است که خداوند در 
). و 183 - 182اعراف: ( »و املی لهم ان کیدي متین ،بآیاتنا سنستدرجهم من حیث ال یعلمون

) 4نمل: (» زینا لهم اعمالهم فهم یعمهون باالخرةان الذین ال یؤمنون «فرماید:  در جاي دیگر می
را رها کرده و وارد عالم آخـرت شـد،   اش  که روح او بدن مادي و جسمانی اما به محض آن

کـه   اي حقایق برایش روشن شده و ضمن شناخت حقیقت نفس خـود و سـعادت حقیقـی   
توانست به آن برسد با مشاهدة سیئاتی که انجام داده، دچار پشیمانی و حسـرت شـده و    می

 و بدا لهم سیئات ما کسبوا و حـاق بهـم مـا   «د: شو عذاب دردناك الهی در حق او مسجل می
بردن از اعمال زشت منحصر به نشئۀ مادي است و با  ). پس لذت48زمر: ( »کانوا به یستهزؤن

ورود به عالم قیامت و آشکارشدن حقایق، فرد از خواب جهالت و غفلت خود بیدار خواهد 
  ).22ق: (» من هذا فکشفنا عنک غطاءك فبصرك الیوم حدید غفلۀلقد کنت فی «شد: 
  
  شاهد نقلی دوم 2.9

شدن عذاب وجود دارد که عالوه بـر آن نظریـۀ    شاهد نقلی دیگري نیز بر ابطال نظریۀ مالئم
 ند، و آن همـان حقیقـت مسـخ اسـت. خداونـد در     ک تغییر نوع (به معناي اول) را نیز رد می

اند را مجازات کرده و خطاب بـه   اسرائیل که از دستور وي تخطی کرده بنی، گروهی از قرآن
). درواقع آن قوم بر اثر عمل قبیح خود، صـورتی  65(بقره:  »خاسئین قردةً واکون«آنان فرمود: 

اي که حائز اهمیت اسـت   و از انسان به میمون تبدیل شدند. نکته اند مناسب با آن عمل یافته
که این افـراد بـه    این است که این تبدل با حفظ فطرت و سرشت انسانی است؛ یعنی با این

انــد. در تأییــد ایــن مطلــب،  انــد انســانیت خــود را از دســت نــداده میمــون تبــدیل شــده
 کسـب  را ملکات صور از صورتى، عمل رارتک اثر بر انسان فرمایند وقتى طباطبایی می عالمه

بـه   شا انسـانی  در این حال است کـه صـورت   شود، مى متصور صورت به آن نفسش، کند
 صـورت  شـده، و  مبـدل  خـوك  و میمـون  قبیـل  از، حیوانـات  انواع از دیگر نوعى صورت

 یـا ، خـوك  است انسانى کسى چنین و، بسته است نقش شا انسانی صورت روى حیوانیت
 میمونى و خوکى صورت شده باشد و باطل انسانیتش به کلى که این نه، میمون است انسانى

  ).314/ 1ق:  1417باشد (طباطبایی،  بسته نقش شا انسانی صورت به جاى
تـرین   دهد و بدون کوچـک  باید دانست که همین نوع مسخ است که در قیامت روي می
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اند نیـز   صورت باطنی حیوانی به خود گرفتههایی که بر اثر تکرار گناه  تفاوتی در مورد انسان
و لـو  «فرمایـد:   اي از کفار در روز قیامت مـی  صادق است. خداوند کریم در مورد مسخ عده

 بخـواهیم  اگر و«)؛ 62(یس: » نشاء لمسخناهم علی مکانتهم فما استطاعوا مضیا و ال یرجعون
و » برگردنـد  عقب به یا دهند امهاد را خود راه نتوانند تا کنیم مى مسخ خود جاى در را ها آن

یحشـر المکـذبون   «فرماینـد:   ها در روز قیامت می همچنین امام باقر (ع) در مورد مسخ انسان
کننـدگان   تکـذیب «)؛ 119/ 5تا:  (مجلسی، بی »و خنازیر قردة بقدر اهللا من قبورهم قد مسخوا

آیند که به  بیرون می قضا و قدر الهی در حالی در روز قیامت محشور شده و از قبرهاي خود
  ».اند شکل میمون و خوك مسخ شده
گر این است که  هاي آن در مجامع روایی فراوان است، نشان این گونه احادیث که نمونه

د، درواقـع  شـو  هـا مـی   چه در قیامت روي داده و موجب تغییر و دگرگونی صورت انسان آن
تبـدل و از بـین رفـتن ایـن      ها با حفظ صورت و باطن انسانی اسـت، نـه تغییـر و    مسخ آن

هـا بـه    هاي شقی که از مسیر ایمان و تقوي دور شده و صورت بـاطن آن  صورت. لذا انسان
آید، نفس ناطقۀ انسانی خود را از دسـت   ها در می صورت یکی از حیوانات یا ترکیبی از آن

  ها گوارا و مالئم نخواهد بود. هاي اخروي به هیچ نحو براي آن اند و عذاب نداده
با توجه به شواهدي که ارائه شد و از جمله حقیقت مسخ، ادعاي مالصدرا مبنی بر تغییر 

بـر    مبنیشود و عالوه بر آن ادعاي وي  صورت نوعیه و انحفاظ هویت شخصیه نیز ثابت می
د؛ زیرا بر اساس یکی از اصول خود، که آن را قبالً بیان شو خلود اهل عذاب در آن باطل می

کند که کماالت مالئم طبع هر موجودي به او خواهد رسید و او به سـمت   یکردیم، اذعان م
هدفی که براي آن آفریده شده است در حرکت خواهد بود، زیرا این به مقتضاي طبیعـت و  
فطرت اوست که به بیان مالصدرا و با توجه به معناي حقیقت مسخ، این هویت باقی بوده و 

ة عدم دوام قسر، عذاب امـري قسـري و قابـل زوال    محفوظ است. بنابراین به مقتضاي قاعد
بودن عذاب و خلـود در   است و چون به مقتضاي طبع و سرشت هیچ انسانی نیست، دائمی

  آن وجود نخواهد داشت.
  د:شو گفته چند امر ثابت می از مجموع مبانی پیش

 ت؛فطرت و طبیعت انسان (به معناي اول) محال اسشدن  . تبدل در نوع انسانی و عوض1
 کس گوارا نبوده و مالئم طبع او نخواهد بود؛ . با عدم تبدل نوع و فطرت، عذاب براي هیچ2
یک از نفوس انسانی، خلود به معناي  نبودن عذاب براي هیچ . با عدم تبدل نوع و مالئم3
 بودن عذاب توجیهی عقلی نخواهد داشت. ابدي
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ترین نتایج به دست آمده از مبانی پیشـین اسـت اهمیـت فراوانـی      نتیجۀ سوم که از مهم
گاه دچار تغییر و تحول  دارد؛ زیرا هنگامی که اثبات کردیم نوع انسانی و فطرت اولیۀ او هیچ

(به معناي تبدل از فطرت اولیه و به وجود آمدن طبیعت و فطرت ثانیه) نخواهد شد، نفـوس  
حقیقت، به زشـتی اعمـال خـود پـی      روشن شدنه گناه، با ورود به قیامت و شقیه و آلوده ب

ها هنوز باقی اسـت،   انسانی آن ناطقبرده و مستحق عذاب الهی خواهند شد. اما چون نفس 
جرم خود در عذاب الهـی بـاقی    تناسب بهو این نفس مالئم عذاب نیست، بعد از مدتی که 

یابند. بنابراین طبق  هی شده و از عذاب رهایی میماندند، در نهایت مشمول رحمت و عفو ال
توان قائل به تبدل ذات و فطرت و در  تنها نمی مبانی عقلی که مالصدرا به آن اشاره کرده، نه

عذاب شد، بلکه با توجه به شواهد نقلی که بیـان شـد بایـد نظریـۀ عـدم       مالئم شدننتیجه 
این نظر مالصدرا نیز که قائل به خلـود  خلود را به طور کلی براي همۀ نفوس پذیرفت. بنابر

  اي از کفار شده بود، توجیهی نخواهد یافت. عده
در پایان بحث از نظر مالصدرا، الزم به ذکر است که مباحثی که تاکنون مطـرح شـد بـر    

اند  سان آفریده شده ها در آغاز با فطرتی الهی و یک این اساس بود که قائل باشیم همۀ انسان
غیر و تبدل این فطرت بود اما اگر از اسـاس قائـل باشـیم کـه هـر یـک از       و سخن دربارة ت

اند  ها با فطرتی شقی و دوزخی آفریده شده ها فطرتی ویژة خود دارد و برخی از انسان انسان
ها در آخرت بـه تبـع همـین     ها در این دنیا و سرنوشت دوزخی آن و اعمال شقاوتمندانۀ آن

انـد و اعمـال سـعادتمندانۀ     سعید و بهشتی آفریده شدهفطرت است و برخی دیگر با فطرتی 
ها در آخرت به تبع همین فطرت اسـت (مالصـدرا،    ها در این دنیا و سرنوشت بهشتی آن آن

) خلود در جهنم براي دستۀ نخست موجه خواهـد بـود هرچنـد همچنـان ایـن      231: 1363
گاري بـا فطـرت   آور نیسـت و بـه علـت سـاز     بحث باقی است که براي اینان، جهنم عذاب

کند. بحث تفصیلی در مورد این مبنا و نتایج  ها، الم و ناراحتی بر ایشان وارد نمی نخستین آن
خورد را بـه فرصـتی دیگـر     آن که با بحث از جبر و اختیار و عدالت خداوند و غیره گره می

بـدان   پـردازیم  کنیم هرچند در ادامه که به بیان اشکال مالصدرا بر ابن عربـی مـی   موکول می
  اشارتی خواهیم داشت.

  
  . تحلیل مبانی ابن عربی در مسئلۀ خلود10

دانـد. گرچـه    ابن عربی، انقطاع عذاب دائمی را بر اساس اصول خودش امري مسلم می
اي که وي  نگارنده با قول ابن عربی مبنی بر عدم خلود در عذاب موافق است، اما مبانی
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ها  داند، که در ادامه به برخی از آن بل دفاع میبراي اثبات نظر خود آورده است را غیر قا
  کنیم. اشاره می

که گواه بر خالدبودن اهل عذاب در جهنم است. امـا ایـن    کند می اشاره آیاتی به ابتدا او
پذیرد؛ وي براي اثبات  مالزمه که خالدبودن در جهنم به معناي خلود در عذاب است را نمی

اي کـه در   گوید: مالئکـه  اي که جایگاهشان در جهنم است می این مطلب، با اشاره به مالئکه
شوند؛ پس خلـود در   جهنم، عذاب داده نمی اند، با وجود خلود در آتش بوده و مأمور عذاب

). وي سپس بـه روایتـی از   153/ 1تا:  جهنم به معناي خلود در عذاب نیست (ابن عربی، بی
اما اهل النار الـذین هـم اهلهـا ال    «فرمایند:  کند که می پیامبر اکرم (ص) در این باره اشاره می

کند  گونه تعبیر می او این روایت را این )؛124/ 1تا:  (نیشابوري، بی» یموتون فیها و ال یحیون
بخشـد   افکند، نعمتی از جانب عرش خود بر آنان می که چون خداوند به اهل جهنم نظر می

بخـش اسـت و مـادامی کـه آنـان در ایـن        که حاصل آن، فرورفتن جهنمیان در خوابی لذت
در جهـنم اسـت،    شوند. بنابراین گرچه جایگاهشان میرند و نه زنده می خواب هستند، نه می

شـوند.   بر اثر فرورفتن در این خواب که نعمتی الهی است، دیگر معذب به تعذیب الهی نمی
 ).290/ 1گیرد (همان:  ها از گناهان صورت می شدن آن البته به بیان وي، این امر پس از پاك

انـد،   کـه در جهـنم   بر آتش با وجـود ایـن   موکَّل مالئکۀ کهدر مورد این سخن ابن عربی 
 دادن شوند باید گفت که اساساً فلسفۀ حضور این مالئکه در جهـنم، عـذاب   عذاب داده نمی

ها تعلق نگرفته است که بخواهنـد بـه سـبب آن     جهنمیان است و درواقع اصالً عذابی به آن
اند، را نباید با مجرمینی که مسـتحق   مجازات شوند، و حکم آنان که تخصصاً از بحث خارج

  و از آن براي شاهدي بر قول به عدم عذاب استفاده کرد. عذاب هستند یکی کرد
اي کـه معنـاي نعمـت از آن     ثانیاً تفسیرکردن حدیث منقول از پیامبر اکرم (ص)، به گونه

الذي یصـلی النـار   «فرماید:  جا که می است، آن قرآنبرداشت شود خالف صریح خود آیات 
؛ عالمه طباطبـایی در تفسـیر ایـن آیـه     )13 - 12(اعلی: »  یحیى ال و فیها ثم ال یموت ،الکبري

نشدن، خود نـوعی عـذاب اسـت، زیـرا ایـن بـدان معناسـت کـه          فرمایند: نمردن و زنده می
شوند به این معنا که وارد بهشت شـوند   دوزخیان از آتش جهنم خالصی ندارند، نه زنده می

با این تفسـیر، بیـان    ).269/ 20ق:  1417میرند که از عذاب رهایی یابند (طباطبایی،  و نه می
 ابن عربی از این حدیث توجیهی نیافته و محل اشکال است.

خالدین فیها  ،فاما الذین شقوا ففی النار لهم فیها زفیر و شهیق« آیات به اشاره با عربی ابن
، )107 - 106(هـود:  » ما دامت السماوات و االرض اال ما شاء ربک ان ربک فعـال لمـا یریـد   
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ها و زمین بر پـا باشـند و معتقـد اسـت      داند که آسمان اب را تا هنگامی میبودن در عذ باقی
شود. بنابراین عـذاب   ها فرا رسد، عذاب از اهل آن برداشته می هنگامی که زمان فروپاشی آن

 ).354/ 2تا:  براي اهل جهنم دائمی نخواهد بود (ابن عربی، بی
ازجمله عالمه طباطبایی قرار گرفته فهم ابن عربی از آیات، مورد نقد بسیاري از مفسرین 

یـوم تبـدل االرض غیـر االرض و    «فرماینـد: بـر اسـاس آیـۀ      است. ایشان در این مورد مـی 
)، آسمان و زمـین در روز قیامـت دگرگـون    48(ابراهیم: » السماوات و برزوا هللا الواحد القهار

راین آسمان و زمینی که شوند. بناب سنخ می اي از تجرد، با قیامت هم شده و با ورود به مرحله
رود، آسمان و زمین دنیایی است نه آخرتی. و دلیلی در دست نیست که بخـواهیم   از بین می

آسمان و زمین مطرح در آیه را دنیوي گرفته و آن را اخروي معنا نکنیم. بلکه چون آسمان و 
یان وعـده  زمین قیامت به طور ابدي و دائمی در قیامت موجود هستند، عذابی که براي جهنم

تواند دلیلی بر عدم خلود اهل عذاب  داده شده نیز ابدي خواهد بود. بنابراین این آیه نیز نمی
  ).89/ 12: 1417قرار گیرد (طباطبایی، 

کرده، که مالصدرا به این امر اشاره داشـته   تصریح دوزخ اهل عذاب انقطاعبه ابن عربی 
عذاب مخلَّدین قائل شده، آن جاست که  یکی از مواردي که ابن عربی به انقطاعگوید  و می

) اشاره کرده و سپس با ذکر 39(بقره: » اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون«وي ابتدا به آیۀ 
، از پیـامبر اکـرم (ص)، نظریـۀ خـود را بیـان      »اهلها هم الذین إال النار فی یبق لم و«روایت 

اند خواسته  که در آیه و روایت آمده» اهل«و » اصحاب«دارد. وي با توجه به معناي کلمۀ  می
است این امر را توجیه کند و گفته است شدیدترین عـذاب بـراي فـرد، دوري از مـوطن و     
جایگاهی است که به آن خو گرفته است پس اگر اهل آتش از آن دوري کنند، با مفارقت از 

خداوند آنان را به اند، دچار عذاب و ناراحتی خواهند شد. با این حال  چه به آن خو گرفته آن
پـس   12انـد.  اي آفریده است که به آن موطن یعنی جهنم انس گرفته و بدان الفت یافتـه  گونه

مانند دچار عذاب نیستند و بودن در جهنم براي آنان عین لـذت   اهل آتش که در آن باقی می
  ).352/ 9: 1981و سرور است (مالصدرا، 

عقیدتی او ابراز شده، مقـدمات بسـیاري را    این بیان ابن عربی که مبتنی بر نظام فکري و
جا  طلبد، و ما در این ها، خود پژوهش مستقلی می در خود دارد که پرداختن به همه و نقد آن

هـا   براي اختصار، صرفاً برخی از اشکاالتی که بر بیان او وارد است و مالصـدرا هـم بـه آن   
  کنیم: اشاره کرده است را ذکر می

اسـتوار  » اصـحاب «و » اهـل «ۀ تفسیري خاص از معناي دو کلمـۀ  . این استدالل بر پای1
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که این دو کلمـه معنـاي    اي دیگر فهمید. مانند این توان معناي آن دو را به گونه است، اما می
 نسبی مانند مقارنت، مجاورت، و استحقاق داشته باشند؛

که مفارقـت   که مفارقت از موطن، شدیدترین عذاب است را قبول نداریم مگر این . این2
کـس نیسـت، زیـرا بـالعرض      که جهنم موطن طبیعـی هـیچ   از موطن طبیعی باشد و حال آن

 آفریده شده و غایت حقیقی انسان، قرارگرفتن در آن نیست؛
اي را بدان گونه آفریده باشد که به جهنم عادت کرده باشند محـل   که خداوند عده . این3

اسـت و نفـوس انسـانی همگـی فطرتـاً       اشکال است، زیرا جهنم محل عذاب و درد و رنج
 اند و نه درد و عذاب؛ طالب خیر و راحتی

هـا   . اگرچه نفوس انسانی در دنیا به اعمال زشت و بد خو کرده باشـند و از انجـام آن  4
کـاران   )، و بروز باطن آلودة گنه9لذت ببرند، در آخرت که روز آشکارشدن حقیقت (طارق: 

کـاران از مشـاهدة    ه و آن لذت موهوم از بین رفتـه و گنـه  است، این پردة غفلت برداشته شد
باطن حقیقی اعمال خود که همان عذاب الهی است، شرمگین و مغموم شـده و حتـی آرزو   

که از مانـدن در عـذاب خوشـحال و آسـوده      )، نه این40کنند که کاش خاك بودند (نبا:  می
 13).353/ 9: 1981باشند (مالصدرا، 

ن عربی را ضعیف و غیر قابل دفاع دانسته و براي توجیـه مسـئلۀ   مالصدرا، این تفسیر اب
و لقـد  «خلود در عذاب جهنم، تفسیر دیگري ارائه داده است، بدین گونه که با توجه به آیـۀ  

)، غایت وجودي برخـی از مخلوقـات را   179(اعراف: » ذرانا لجهنم کثیرا من الجن و االنس
جهنم دانسته و بر اساس این تقـدیر، جهـنم را   به حسب تقدیر و قضاي الهی قرارگرفتن در 

موافق طبع و کمالی وجودي براي قرارگیرندگان در آن دانسته است. به این دلیل کـه غایـت   
  14).353/ 9: 1981 ،هر شیء کمال اوست و کمال هر شیء موافق طبع اوست (مالصدرا

ایـن مطلـب غفلـت    بر بیان مالصدرا در این مورد، اشکاالتی نیز وارد است، زیـرا او از  
لهم قلوب ال یفقهون بهـا و لهـم   «کرده که در ادامۀ آیه، علت این حکم مشخص شده است؛ 

کـه   ) و درواقـع بـه واسـطۀ آن   179(اعراف: » اعین ال یبصرون بها و لهم آذان ال یسمعون بها
کننـد   اندیشند و از چشم و گوش خود در راه هدایت استفاده نمی مجرمین با قلب خود نمی

د و این امر نتیجۀ ارادة خود آنان است. یعنی این دسته از افراد به شون حق این عذاب میمست
شوند، نـه   مقتضاي تبعیت از هواهاي نفسانی و تدبرنکردن در آیات الهی به عذاب دچار می

که خداوند آنان را از روز اول براي ورود به جهنم آفریده باشد. به قـول عالمـه    به علت این
رادة به جهنم رفتن اینان تبعی است نه اصلی، یعنی خداوند اراده کرده که هر کس طباطبایی ا
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از فرمـانش سـرپیچی کنــد وارد جهـنم شـود. بنــابراین ورود بـه جهـنم نــه غایـت اصــلی        
شـود   ها کمال هم محسـوب نمـی   هاست و نه موافق طبع و میلشان، لذا طبیعتاً براي آن انسان

  ).335/ 8ق:  1417(طباطبایی، 
واقع مالصدرا با این بیان بار دیگر بر عقیدة خود مبنی بر خلود اهل جهنم تأکیـد  در

ها از آغاز  تر اشاره شد، مبناي او، اختالف فطرت انسان که پیش کرده است هرچند، چنان
کنند است که بحث از ایـن امـور،    هایی که می خلقتشان و مضطربودن ایشان در انتخاب

 طلبد. فرصتی دیگر می
  
  گیري نتیجه. 11

اي از افراد در آن، ازجمله مسائل مهم و مشکلی  ماندن دائمی عده خلود در جهنم و باقی
است که ذهن بسیاري از مفسران و اندیشمندان را به خود معطوف داشته است. در این 
میان مالصدرا با اعتقاد به این مطلب سعی کرده است تا شبهات وارده بـر آن را پاسـخ   

جا باید میان دو مسئله، تفکیک کرد و آن خلود در جهنم و خلود در عذاب  دهد. اما این
دیگر گرفته و آن را به طور قطع براي کسانی کـه   است. مالصدرا این دو را مساوي یک

داند، اما کسانی که  طبیعت اولیه و فطري آنان بر اثر رسوخ گناهان تبدل یافته، قطعی می
اند ولی فطـرت نخستینشـان از بـین نرفتـه را      شدهبه علت برخی از گناهان وارد جهنم 

  داند. داراي خلود نمی
شود؛ ازجملـه   هایی دیده می در خالل پاسخ مالصدرا به شبهات منکرین خلود، نارسایی

ها اذعان دارد و بر اساس آن، مـدعی شـده کـه     که مالصدرا به تغییر ذات و طبیعت انسان آن
توان بـه تغییـر    که بر اساس مبانی عقلی و نقلی نمیها دائمی است، در حالی  عذاب براي آن

ها قائل شد، بنابراین باید مراد مالصدرا از تغییر طبیعت و فطرت را بـه معنـاي    فطرت انسان
ها دانست. بر این اساس گرچه صورت  تغییر صورت نوعیۀ افراد با حفظ هویت شخصیۀ آن

آنـان و بـه عبـارتی فطـرت      کند، چون هویت شخصی و وجود خاص نوعی افراد تغییر می
شان هنوز باقی است، عذاب جهنم امري به خالف مقتضاي طبیعت آنان بـوده و امـري    اولیه

  شود. قسري است که بعد از مدتی رفع می
در این مقاله ضمن آوردن شـواهدي دال بـر عـدم تغییـر ذات افـراد کـه مـورد ادعـاي         

رود و  گاه از بین نمـی  اولی آنان هیچمستشکل بود، بیان شد که ذات افراد و طبیعت اصلی و 
کس نخواهد بود، و بر اساس  بنابراین ادعاي مستشکل ابطال شده، لذا عذاب مالئم طبع هیچ



 خلود در عذاب از دیدگاه مالصدرا و ابن عربی   56

  

توان قائل به خلود اهل  شدن عذاب، تصریح کردیم که نمی ابطال نظریۀ تغییر فطرت و مالئم
  قل قبول کنیم.که این امر را فقط سمعاً و از طریق ن عذاب در آن شد، مگر این

ابن عربی بر خالف مالصدرا با خلود اهل عذاب موافق نیست و نگارنده گرچه در ایـن  
اي نـامعقول   جهت با نظر ابن عربی موافق است، ولی معتقد است وي این مسئله را به گونه

حل کرده است، به طوري که اشکاالت فراوانی بر نظریۀ وي وارد است. او با تفکیـک بـین   
دیگر ندانسته و بـا آوردن شـواهدي    هنم و خلود در عذاب آن دو را مساوي یکخلود در ج

، این مسـاوي بـا   اند اي در جهنم جاودانه کند این مطلب را ثابت کند که اگرچه عده سعی می
  ها نیست. بودن آن معذب
  

 

  نوشت پی
 االتی هو علیها، و کـل مـا یتباطـ    الحالۀ ء من اعتراض الفساد، و بقاؤه على ود: هو تبري الشیلالخ« .1

خلود به معناي برکناري شیء از فساد و بقـاي آن بـر   «؛ »عنه التغییر و الفساد تصفه العرب بالخلود
نیسـت، موصـوف بـه خلـود اسـت و      حالت خود است و هر چیزي که در معرض تغییر و فساد 

  .)291ق:  1412 شود که مدت طویلی باقی بماند (راغب، مخلد به کسی گفته می
ـ : بقـی و أَقـام. و دار الخ  خلـوداً  و خلـداً  یخلد خلدالخلد: دوام البقاء فی دار ال یخرج منها. . «2  د:ل

 صـورت  آن از خـروج  هرگز که است جائی در بقا دوام معناي به خلود« ؛»هلها فیهاالبقاء  اآلخرة
(ابـن   »بـود  خواهنـد  بـاقی  آن در آن، اهـل  کـه  شده نامیده دارالخلد دلیل این به آخرت و نگیرد

  ).164: ق 1414 منظور،
 فیهـا  هـم الجنـۀ   اصـحاب  اولئـک  ربهـم  الـی  اخبتوا و الصالحات عملوا و آمنوا الذین ان«. الف) 3

  )؛23: هود» (خالدون
المنافقات و الکفار نار جهنم خالدین فیها هی حسبهم و لعـنهم اهللا  وعد اهللا المنافقین و « )ب

  ؛)68: توبه» (و لهم عذاب مقیم
درجات متفاضالت و منازل متفاوتـات  «فرمایند:  امام علی (ع) در باب صفات بهشت می )ج

 ق: 1414(سـید رضـی،    »س ساکنهاأَال ینقطع نعیمها و ال یظعن مقیمها و ال یهرم خالدها و ال یب
 کـه  دارد وجـود  متفاوت و گوناگون هایى جایگاه و، برتر دیگر یک از درجاتى، بهشت در ؛)116

 هرگـز ، جاویـد بـوده   بهشت ساکنان، نگردند خارج هرگز آن ساکنان و، ندارد پایان هایش نعمت
  .شد نخواهند ها سختى و شدائد گرفتار و، نگردند فرسوده و پیر

 »ابغضنا و لم یؤد الینا حقنا ففی النار خالـدا مخلـدا فیهـا   من «فرمایند:  امام صادق (ع) می) د
کس که ما را دشمن بدارد و حق ما را رعایت نکند جایگاه او آتش  هر ؛)401/ 1: 1365 ،کلینی(

  دوزخ است که تا ابد در آن خواهد بود.
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لحس و علیه جهۀ اخروي من جنس هذه الدار، فکل من غلب و السبب العقلی فیه إن الجحیم اال« .4
لـى حقـائق   االوصول رتبۀ  المحسوسات و لم یصدق بوجود عالم آخر ضمیرا و اعتقادا، و لیس له

» لـى الجحـیم و لـه عـذاب مقـیم     ااالیمان، و ال العمل بمقتضاه و السلوك على وفق مؤداه، فمآلـه  
  ).115/ 6: 1366(مالصدرا، 

عمـالهم و  ان قبـائح  الفرط غفلتهم قـد ظنـوا    الفالسفۀو جهال المالحدة ن بعض من ضالل ااعلم . «5
جسـاد  رواح االذا فارقـت اال احوالهم فارواحهم و تغیر افی صفاء  ثرقوالهم ال یؤافعالهم و افضائح 

لى حظائر القـدس، و ال  ارواح ترجع لى العناصر، و االاجساد ترجع صله، فاالالى اء  یرجع کل شی
  ).306/ 4: 1366(مالصدرا، ...» معدودة  یامااال اعمال ء من نتائج اال یزاحمها شی

عمال و تدنست بقـدر تعلقهـا بمحبوبـات طباعهـا،     ارواح بقبائح ن تکدرت االاو بعضهم قالوا: و . «6
لى قدر انقطاع التعلقات عنها و زوال الکـدورات،  یاما معدودات عابقیت فی العذاب  المفارقۀفبعد 

  .)99 :1385(شانظري،  »لى حسن المآباثم یتخلص من العذاب و یرجع 
ن العاقل یشـاهد حسـا و   و هذا ظن فاسد و کفر صریح من وساوس الشیطان، و لیس بمعقول، ال« .7

و  من الحـرص الذمیمۀ خالق یورث اال النفسانیۀو استیفاء اللذات الحیوانیۀ تتبع الشهوات  ناعقال 
الشـهوات، یـورث مکـارم    ن الذي یرتاض نفسـه بالمجاهـدات و تـرك    ا...، و  الحقد و الحسد و

ال یکـون مسـاویا    مارةاال ن الروح المتبع للنفسایشک فی خالق و صفاء القلب و ... فالعاقل ال اال
  ).306/ 4: 1366(مالصدرا، » مع الروح المتبع اللهامات الحق المفارقۀبعد 

 خطیئتـه  بـه  احاطت و یئۀس کسب من  یضا و هم فاسد و خیال کاسد، فکذبهم بقوله: بلىاو هذا . «8
 مـرآة یظهر بقـدرها علـى   سیئۀ یعنی من کسب  ،)81(بقره:  خالدون فیها هم النار اصحاب فاولئک

قلبـه ریـن   بمـرآة   حاطـت ان لم یتب و یصیر على السیئات حتى ان تاب محی عنه، و اقلبه رینا، ف
عمالـه  احبط اسیئاته بحیث ال یبقى فیه صفائه الفطري، و خرج منه نور االیمان و ضیاء الطاعات، ف

  ).307/ 4: 1366(مالصدرا، » حاطت به الخطیئات، فهو خالد فی النار مؤبدااالصالحات و 
مختص بأن واحدا شخصیا من نوعه قـد یکـون    الطبیعیۀکوان االجملۀ نسان من ن االافاعلم «. 9

»  على نعت االتصال الشخصیۀ المستمرةعالها مع انحفاظ هویته الى ادنى المراتب امترقیا من 
  ).97/ 9: 1981 مالصدرا،(
مـر و التـدبیر و بعضـها مـن عـالم      بعضها من عالم اال ذاتیۀ مقامات و نشآت نسانیۀاال ن للنفسا« .10

 نشـأة  لـى اولى ا نشأةترقیات و تحوالت من  نسانیۀاالالخلق و التصویر ... فنقول لما کانت للنفس 
مر یصـیر وجـوده وجـودا مفارقـا     عالم االلى اذا ترقت و تحولت و بعثت من عالم الخلق اأخرى ف

  .)393 /8 :1981(مالصدرا،  ...» عقلیا
نـواع و  مـن اال  ،من جمیع مـا فـی العـالم    مجموعۀ نه ذاتاالمکونات کجملۀ  نسان مناالن اثم « .11

مـن   طبقـۀ  جناس الموجـودات و ان کل جنس من ا، بمعنى ةجناس على وجه االستعداد و القواال
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ء ناقص فـی االبتـداء مسـتعد     یوجد فیه شی العقلیۀ و النفسیۀ و الطبیعیۀ الطبقات و عالم من العوالم
  ).180/ 7: 1981(مالصدرا،   »لالستکمال ...

على انقطاع العذاب للمخلدین فی النار قوله تعالى  المکیۀ و مما استدل به صاحب الفتوحات. 12
و ما ورد فی الحدیث النبوي من قولـه (ص): و لـم یبـق    ». خالدون فیها هم النار اصحاب اولئک«

لفه فلو فـارق  االموطن الذي  مفارقۀحد اشد العذاب على ان هلها و ذلک الاال الذین هم افی النار 
 »تـألف ذلـک المـوطن    ةانشـ  ن اهللا قـد خلقهـم علـى   اهلوا له و اهلها لتعذبوا باغترابهم عما االنار 

  ).352/ 9: 1981(مالصدرا، 
صحاب و یجوز استعمالهما فی معنى آخـر  هل و االقول هذا استدالل ضعیف مبنی على لفظ االا. «13

الموطن  مفارقۀن ایضا او االستحقاق و غیر ذلک و ال نسلم  النسبیۀ کالمقارنۀ و المجاورةمن المعانی 
  ).353/ 9: 1981(مالصدرا، » ثبات ذلک مشکلان یراد به الموطن الطبیعی و اال اشد العذاب ا
 مـن  کثیـرا  لجهـنم  ذرانـا  لقد و«ن یستدل بقوله تعالى اولى فی االستدالل على هذا المطلب . و اال14

ن یدخل فی جهنم بحسـب  اوجوده  غایۀ ن المخلوق الذياف اآلیۀ) 179(اعراف: » االنس و الجن
ذ اکمـاال لوجـوده   ن یکـون ذلـک الـدخول موافقـا لطبعـه و      الهی و القضاء الربانی البد الوضع اال

  ).353/ 9: 1981(مالصدرا، » ء الموافق له الغایات کما مر کماالت للوجودات و کمال الشی
  
  منابع
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 العامـه  الهیئـه : قـاهره ، 1 ج یحیـی،  اسـماعیل  عثمان محقق ،مکیه فتوحات). تا ی(ب علی بن محمد عربی، ابن

 .للکتاب المصریه
 نصر. مطبعۀدمشق:  ،رحمۀ من الرحمن ).تا ی(ب علی بن محمد عربی، ابن
 .صادر دار: بیروت ،العرب لسان). تا ی(ب مکرم بن محمد منظور، ابن

 .الشامیه الدار العلم دار: بیروت ،القرآن غریب فی المفرداتق).  1412بن محمد ( ینحس ی،اصفهان راغب
 .هجرت: قم ،هنهج البالغق).  1414( یرض سید

 نامـۀ  فصـل  ،»ییدر دوزخ از منظر مالصدرا و عالمه طباطبا یجاودانگ یعقل یلتحل). «1385جعفر ( شانظري،
 .2 ش دوم، دوره ،ایران اسالمی معارف انجمن پژوهشی علمی

 .اسالمیه: تهران ،الکافی). 1362( ینیکل شیخ
، 6 و 4 جلدهاي خواجوي، محمد تحقیق ،الکریم القران تفسیر). 1366( یممحمد بن ابراه صدرالمتألهین،

 .بیدار: قم
 .مولی: تهران خواجوي، محمد تعلیق و ترجمه ،جمعه سورة تفسیر). 1363( یممحمد بن ابراه صدرالمتألهین،
، 9 و 8 و 7 جلـدهاي  ،األربعـۀ  یـۀ االسـفار العقل  یف یۀالحکمۀ المتعال ).1981( ابـراهیم  بن محمد صدرالمتألهین،

 .التراث احیاء دار: بیروت
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  دفتر: قم، 20 و 16 و 12 و 8 و 1 جلدهاي ،القرآن تفسیر فی المیزانق).  1417( ینمحمد حس یدس طباطبایی،
 .قم علمیۀ حوزة مدرسین جامعۀ اسالمی انتشارات

 .الوفا مؤسسه: جا بی، 5 ج ،بحاراالنوار). تا ی(ب باقر محمد مجلسی،
  .دار الغرب االسالمی :بیروت، 1 ج ،القرآن معانی عن البیان ایجاز). تا ی(ب ابوالحسن بن محمود نیشابوري،

  


