
 

 
 
 
 

 

بررسی و نقد دیدگاه ابن عربی در باب کیفیت عذاب اخروی با 

 و براهین عقلی آثار قرآنی هتکیه ب
 محمدحسین بیات

 چکيده
گـردد   ميخورد، عرفان نظری در ذهن شنونده تداعي  به گوش مي "عربي ابن"وقتي نام 
های معروف وی صرفا  متکفل بيان عرفان ناب  انگارد که جميع مباحث کتاب و آدمي مي

. مباحثي همچون عذاب نشئه آخرت، خالفت، امامت، والیت و... ليکن بعـد  استاسالم 
بينـد کـه بسـياری از مباحـث      نگری در آثار برجسته آن عارف نامدار، آدمـي مـي   از ژرف

یـي مطـرح گردیـده و بـا مباحـث      ا نحو برجسـته  ها به کتاب کالمي و حتي فقهي در این
مسئله وقوع عذاب در نشئه آخرت و ابدی یا غير ابدی بودن آن،  است. عرفاني خلط شده

های کـالم اسـالمي    که هر یك از فرقه استبرانگيز دانش کالم  یکي از مباحث جنجال
هـای   از فرقـه انـد، لـيکن هـيچ یـك      طبق مشرب فکری خود در آن باب سـخن رانـده  

ایـي از   گون کالمي وقوع عذاب اخروی و نيز ابدی بودن عذاب دوزخ را برای عـد ه  گونه
اند و کامال  به نصوص و ظهورات  گنهکاران مورد شك قرار نداده بل آن را قطعي دانسته

 اند. آیات قرآني پای بند مانده
و رنـگ عرفـاني مطـرح    ه کالمـي را بـا آب   ئلعربي نيز در آثار عرفاني خود، این مس ابن

نموده ليکن به هيچ روی به تصریحات صدها آیه و حتي براهين عقلي پای بند نمانده و 
با صراحت لهجه، ابدی بودن عذاب بل تحقق خود عـذاب و وعيـدهای الهـي را انکـار     

پایان آخرت برای ابـد از نعمـات الهـي     نموده و مد عي شده که همه آدميان در جهان بي
های دوزخيان بـا بهشـتيان در ظهـور تجل يـات الهـي       گرچه کيفي ت نعمت مند شوند بهره

عربي را مورد نقد قرار داده و با استناد به آیات و  متباین باشند. نویسنده مقاله دیدگاه ابن
 است. براهين عقلي آن را مردود دانسته
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 مقدمه

نظر نمود. از جمله  رخي از آثار عرفاني را باید از نزدیك دید و با تسمل مورد مطالعه قرار داد، آنگاه اظهارب
وی به  فتوحات مکيهو  الحکم فصوص . وقتياستعربي، عارف نامدار اسالمي  آثار برجسته عرفاني ابن

احث و مسائل عرفان نظری را به خورد پندارد که این دو کتاب و مانند آنها، صرفا  بيان مب گوش کسي مي
 ،کند . ليکن وقتي آدمي این آثار را با دقت بررسي مياستعهده دارد و گویای تجارب عرفان عملي 

بيند که بسياری از مسائل کالمي و فقهي با عناوین به ظاهر عرفاني در آنها مطرح گردیده ام ا با  مي
عربي در  ت، عذاب نشئه آخرت و مانند آنها که ابناست. مثل مسئله خالفت، امام مسائل کالمي خلط شده

است. وی  ها به بحث و نظر پرداختهنآثار برجسته خویش این مسائل را آورده و چونان متکلمان در باب آ
خود، در باب ماهيت عذاب اخروی و ابدی یا غير ابدی  فتوحات مکيهو  الحکم فصوص در جای جای

گون اسالمي، هم ابدی بودن  های گونه ف جميع متکلمان فرقهبحث کرده و سرانجام برخال ،بودن آن
عذاب را انکار نموده و مد عي شده که هيچ گنهکاری برای ابد در عذاب نخواهد ماند، هم حقيقت آن را 

باشد که تنها  منکر شده و ادعا کرده که عذاب به معني عذب یعني نعمت گوارا به صورت آتش جهنم مي
 هاست. شتي در تجليات و صورتتفاوت آن با نعمات به

آور خود، نصوص و ظواهر صدها آیه در باب عذاب اخروی را  عربي با این دیدگاه بسيار شگفت ابن

 قرآناست. وی با ارائه این دیدگاه خواسته یا ناخواسته سخن حق   بند نمانده نادیده گرفته و بدان ها پای

ق﴿َفقََکریم را تکذیب و انکار نموده و مشمول آیه   است. ( واقع شده6)االنعام/ ﴾ََدََكَذَبواََباْلََ
 است: الجمله این مقاله در پنج بخش زیر به رشته تحریر کشيده آمده في

 ها؛ برخي واژه (philology) شناسي معنيالف( 
 عربي در باب کيفي ت عذاب اخروی؛ ب( بررسي دیدگاه ابن

 ی گنهکاران؛در باب کيفي ت عذاب اخرو قرآن مجيدج( بيان دیدگاه 
 عربي با تکيه به آیات قرآني و براهين عقلي؛ د( نقد دیدگاه ابن

 گيری. هـ( نتيجه

 شناسی اصطالحات معنی -الف

به : معني واژه عذاب، راغب اصفهاني گفت: (philology) شناسي معني العذاب هو االجیاع الشدید، عذ 

الرجل، اذا ترک املأکل و النوم؛ و قیل تعذیبا  ای اکثر حبه. و اختلف فی اصله، قال بعضهم: عذب 

بة السوط بته أی ازلت  عذب حیاته؛ و قیل اصل التعذیب اکثار الرضب بع ذ  : اصله من العذب فعذ 

ش را افزون نمود در ریشه کلمه سیعني عذاب عبارت از ایجاد رنج شدید است، او را تعذیب کرد یعني حب

خواب و خوراک را ترک گوید، عذاب کشيده باشد؛ و نيز عذاب اختالف است، برخي گفتند: وقتي انسان 

گفته شده که ریشه و اصل این واژه از ع ذب باشد وقتي گفته شود: او را عذاب نمودی یعني شيریني 
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زندگي را از او گرفتي؛ و نيز گفته شده اصل تعذیب، ضرب  بسيار وارد کردن با تارهای سخت تازیانه باشد 

 ، راغب(؛آنالمفردات في غریب القر)

 یعني عذاب عبارت  العذاب: کل  ما شق  علی االنسان و منعه عن مراده:گوید:  المنجد در

 چنين  قاموس القرآناش باز دارد. در  آور باشد و از خواسته از هر چيزی باشد که بر آدمي رنج

 آمده: 

ا ألم و عذاب: شکنجه و عقوبت. طبرسي آن را استمرار درد و الم دانسته، زمخشری آن ر

است. به نظر نگارنده اصل  درد شدید معني کرده، جوهری آن را به معني عقوبت آورده

آن به معني منع باشد، عذاب را از آن جهت عذاب گویند که آدمي را از آسایش و راحتي 

اعذبوا عن ذکر نماید. حضرت علي )ع( هنگام مشایعت لشکر خود فرمودند:  منع مي

کم عن الغرورالنساء انفسکم فان  ذلک : خود را از یاد زنان منع نمایيد چون یا م یکّس 

آنها شما را از جنگ و جهاد باز دارد. عذاب اسم مصدر از باب تفعيل است و فعل آن 

است. عذاب در قرآن  از باب  تفعيل به معني عذاب کردن به کار رفته قرآنپيوسته در 

رساند به سان الفاظ )م هين، اليم،  همراه با قرائني است که معني عقوبت کردن را مي

(: 6)المجادله/ َمهنَي﴾ََعذاَبَََلَلكاَفريَنََ﴿وََحریق، شدید، عظيم و غيره( مثل آیات زیر: 

مَََ﴿وََکننده است؛  برای کافران عذاب خوار (: برای آنان 6)التیابن/ ََأليم﴾ََعذاَبَََلََ

ريق﴾عذاب دردناکي خواهد بود؛  ََعذاَبَاْلََ (: عذاب سوختن 828مران/ع )آل َ﴿َذوَقوا

(: به خدا سوگند به شدت عقوبتش 88)النمل/ َشديدا﴾ََعذاباَََ﴿ََلََعَذَبَنهََرا بچشيد؛ 

مََخواهم کرد؛  ( برایشان عذاب هولناکي است 866)آل عمران/ َعظيَم﴾ََعذاَبََ﴿َلََ

 قرشي(.قاموس قرآن )

: عذاب از حيث وزن به سان معنی   العذاب مثل النکال بناء  ونيز در تفسير خود گفت:   "مالصدرا"

: وقتي ا عذب عن الشیء اذا امسک عنه کام تقول نکل عنهنکال به معني شکنجه و عقوبت باشد. تقول: 

 (308ص8مالصدرا، ج تفسيرکه او را از آن شي باز دارد ) ا عذب عن الشیءگویي 

عدا  و  شود: وعد: راغب گوید: و عد، در خير و شر به کار رود. گفته مي وعيد، وعدت ه بنفع و رض  و 

دت هشود:  کار رود و گفته مي ، پيوسته در شر  بهموعدا  و میعادا . لیکن وعید )املفردات فی غریب  ا وع 

کار برده ليکن وعيد  که راغب اصفهاني وعد رادر خير و شر به چنين آمده: اینقاموس  . درالقرآن راغب(

َكانََََإنََََرَبناَ﴿َسَبحانََباشد. مثال  در آیه  دو واژه در قرآن مي را مخصوص شر  دانسته، دليلش کاربرد این

تردید وعده او عملي خواهد شد. در  (: پروردگار ما منز ه از نقص است بي862)اسراء/ َلَََفَعوال﴾ََرَبناََوَعَدَ

که فرمود:  کار رفته. ليکن در آیه زیر، وعد در معني وعيد و خبر از عذاب است این آیه، وعد در خير به
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مند شوید  تان سه روز بهره ( در خانه06)هود/ ﴾ََمَكَذوبََغَيََََوَعَدََذَلَكَََأَيامََََثالَثةَََداَرَكمَََيَفَ﴿ََتََتَعوا

 سپس گرفتار عذاب بشوید این وعده الهي و راست است نه دروغ.

(: همه 88)ق/ َوعيَد﴾ََفَحَقََالَرَسَلَََكَذَبََ﴿َكَلَاست. مثل آیه  کار رفته تردید در شر  به وعيد، بي

گو پنداشتند پس وعيد و تهدید به عذاب به یقين در باب ایشان عملي خواهد شد.  کافران پيامبران را دروغ

 یعني او را تهدید کرد)قاموس قرآن قرشي(اوعده ایعادا  ایعاد: ظاهرا  در شر  است. گویند: 

 خالد، خ لود، خ لد:

بودن شيء از عروض نابودی و فساد باشد که در نتيجه بر حالتي که بود راغب گوید: خلود، یعني مبر ا 

باقي ماند. و عرب، به هر چيزی که از نابودی و فساد در امان باشد، بدو خالد یا مخل د گوید. قال تعالي: 

َنةََََأَصحاَبََ﴿َأولَئَكَ َنةََََأَصحاَبََ﴿َأولَئَكَ(؛ 28)البقره/ ﴾َخاَلَدونَََفيهاََهمَََاْلََ  ﴾َخاَلَدونَََفيهاََهمَََاْلََ

(: یعني طبق فرموده خداوند، اصحاب بهشت و دوزخ پيوسته در بهشت و دوزخ خواهند بود. 39)البقره/

 )المفردات في غریب القرآن(

. و زمخشری گفت: اخللود هو ال دوامقرشي گوید: خلد و خلود به معني دوام و بقاست. طبرسي فرمود: 

بقاء الزم که غير منقطع باشد. کلمه ابدا  که در برخي آیات به دنبال خلد و خلود یعني ثبات دائم و 

( کلمه خلود، فقط 809و63)النساء/ َأَبدَا﴾َفيهاَ﴿خاَلديَنَخالدین، آمده برای تاکيد بقاء و جاودانگي است: 

َلوَد﴾ََيَومَََ﴿ذَلَكَیك بار در قرآن آمده:  ته است: (، ولي خلد به ضم  او ل شش بار به کار رف38)ق/ اْلََ

َلَد﴾ََعذاَبََ﴿َذوَقوا  (و... )قاموس قرآن قرشي(68)یونس/ اْلََ

 بررسی سخنان ابن عربی در باب کیفیت عذاب اخروی: -ب

باشد، نخست با استناد به حدیث سبقت رحمتي  ترین اثر وی مي که معروفالحکم  فصوص ابن عربي در

نبال آن مدعي شد که با این وصف، جایي علي غضبي ذات خداوند را رحمت نامتناهي معرفي کرد و به د

برای غضب الهي نماند. مضاف براین که انگيزه غضب و انتقام در ذات حق تعالي متصو ر نباشد. در مرحله 

(: خدا پيوسته و همه جا با شماست، گفت: طبق 8)حدید/ َكَنَتم﴾َماََأَيَنَََمَعَكمَََ﴿َهوََبعد با استناد به آیه 

ََرَّبَََإنََََبناَصَيَتهاَآَخَذَََهوََََإالََََداَبةََََمَنََ﴿ماآن خدا همراه انسان است. و طبق آیه تصریح این آیه و مانند 

(: هيچ جانداری نيست جز آن که ناصيه آن به دست خداوند است که 60)هود/ َمَسَتقيَم﴾ََِصاطَََََعىل

دا به خطا نرود. بنابراین، تردید پروردگار من بر صراط مستقيم است؛ انسان نيز ضمنا  با خداست و خ بي

هيچ انساني در هيچ کاری به خطا نرود و برای جميع کارهایش سزاوار پاداش نيز باشد. وقتي گنهکاری 

 در کار نباشد، کيفر و عذاب معني ندارد.
گوید که هيچ گنهکاری عذاب مؤبد و جاودانه نخواهد داشت که همه  وی در باب عذاب، نخست مي
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سرانجام نجات یابند. ليکن نهایت سخن وی آنست که اساسا  عذابي در کار نيست چه کافران و گنهکاران 
پذیر بودن شيء است. اینك ذیال  سخنان وی را به تفصيل و مستند از  عذاب از عذب به معني گوارا و دل

 گذرانيم. نظر خوانندگان فرهيخته مي

علیه للکون نواصینا بیده و  نحن علی الرصاط املستقیم ال ذی الرب  گفت:  فص  سليماني در

: و هو معکم اینما کنتم و یستحیل مفارقتنا ای اه فنحن معه بالتضمنی و هو معنا بالترصیح فانه قال

 نحن معه بکونه آخذا  بنواصينا. فما احد من العال م اال  علي صراط مستقيم و هو صراط الرب تعالي

های ما به دست اوست و محال  يم چون ناصيه(: همه ما بر صراط مستقيم هست863)فص  سليماني، ص

است که ما از او جدا شویم. ما با او هستيم چون ناصيه ما به دست اوست و او با ماست چون فرمود: هرجا 

های ما به دست اوست.  که باشيد خدا با شماست. و ما نيز ضمنا  با او هستيم چون به گفته خداوند، ناصيه

 اط مستقيم نباشد که همان صراط پروردگار متعال است.پس هيچ کس در جهان جز در صر

گفت: با توجه به اینکه همه کارها به مشي ت مستقيم الهي در محل  خاص  یعني به فص  داوودی در 

بختي باشد گرچه انواع  گيرد پس سرانجام همه آفریدگان سعادت و خوش دست انسان صورت مي

از با سبقت گرفتن رحمت بر غضب تعبير کرد. بخشي از عبارت گون باشد. خداوند از این ر ها گونه سعادت

ه علی اجیاد عنی الفعل ال علی من ظهر علی یدیه، فیستحیل ا ال  وی چنين است:  فامر املشیئتة یتوج 

رنا، کان مآل اخللق الی السعادة علی  ... و مل ا کان االمر علی ما قر  یکون إال  فی هذا املحل  اخلاص 

)فص   ها سبقت الغضب   فعّب  عن هذا املقام بان  الرمحة وسعت کل شیء و آن اختالف انواعها

 (806داوودی، ص

 گفت:فص  هودی  در

خطا باشند و کارشان طبق خواسته و رضای خداوند است و  طبق بيان ما، همه آدميان بي

بدیهي است که هر که کارش مرضي  الهي باشد سزاوار پاداش باشد و هر که سزاوار 

بود سعادتمند خواهد بود پس همگان اهل سعادت باشند و اگر در آخرت اندک  پاداش

زماني در رنج و عذاب باشند بدان ماند که یك انسان سعادمند و محبوب در دنيا نيز به 

رنج و مرضي گرفتار آید و بدیهي است که آن رنج تمام شود. با این حال، هيچ کس از 

مند نباشند. ممکن است  ت گنهکاران از نعمت بهرهاهل کشف باور ندارد که در نشئه آخر

آن نعمت به صورت برطرف شدن رنج دوزخ باشد و یا عالوه بر آن از نعمت مستقل 

مند هستند. بخشي از عبارت وی  ایي نيز برخوردار شوند چنانکه اهل بهشت بهره ویژه

نه. فالکل  مصیب و کل  مصیب مأجور و کل مأجور سعید و مرضی  عچنين است: 

م  لمنا باّن  و إن شقی زمانا  ما فی دار اآلخرة فقد مرض و تأّل  اهل العنایة مع ع 

سعداء يف احلیاة الدنیا. و مع هذا ال یقطع احد من اهل الکشف ان ه ال یکون هلم يف 
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ا یفقه ا ّل   کانوا جیدونه أو یکون  نعیم مستقل زائدا  کنعیم  تلک الدار نعیم خاص  إم 

 (888)فص  هودی، ص اجلنان اهل اجلنان يف

در باب نفي غضب و انتقام الهي گفت: معني غضب در یك موجود، آن باشد که او از  فص  ایوبيدر 
چيزی متسذی و رنجور باشد و بکوشد تا با انتقام به راحت درون دست یابد. بنابراین نسبت غضب به ذات 

ار او نباشد، سخني ناصواب باشد. و اینکه ما حق تعالي که دارای قدرت نامتناهي است و کسي را توان آز
پندارند که دوزخيان  زنيم، بدان جهت باشد که محجوبان مي گاهي در سخنان خود از غضب الهي دم مي

باشند. ليکن اگر موضوع چنان باشد که ما گفتيم که سرانجام دوزخيان زوال  مورد غضب دائمي خدا مي
رضای حق تعالي باشد، پس زوال آالم همان زوال غضب  شان در آتش عين عذاب آنان است و دخول

 هایي از عبارات وی چنين است: باشد چون رنج و الم عين غضب است. بخش

ن غضب فقد تأذ ی، فال یسعی فی انتقام املغضوب علیه بایالمه إال  لیجد  فم 

ا  کبریا . و ان ام قلنا  هذا من الغاضب الراحة بذلک و احلق یتعالی عن هذه الصفة علو 

ب  اهلل علیهم دائام  ابدا  يف زعمه. فإن کان کام  اجل م ن یری ان  اهل النار ال یزال غض 

ضا، فزال الغضب  قلنا: مآل اهل النار الی ازالة إال  الم و إن سکنوا النار فذلک ر 

 (.838ص)فص ای وبي،  لزوال اآلالم، إذ عنی االّل عنی الغضب

 گفت: فص  یونسيدر 

ایي دیگر همانند آن باشد، بدین جهت  در برابر گناه و سي ئات خود، سي ئه کيفر و تعذیب

است. و اگر کسي  که قصاص را تشریع فرمود آن را سي ئه به حساب آورده خداوند با آن

قصاص نکند و قاتل را ببخشد اجرش بر خدا باشد که انسان خدا باشد. با توجه بدین 

ز جهاد است یعني اینکه با دشمن روبرو شوید و او را نکته پيامبر فرمود: ذکر خدا باالتر ا

بکشيد، این سخن بدان جهت باشد که فقط کسي که به یاد خدا باشد که قدر و منزلت 

االتراه یقول: و جزاء سی ئة سی ئة مثلها، فجعل القصاص سی ئة نشئه انساني را داند: 

تله فاجره علی من هو أي یسوء ذلک الفعل مع کونه مرشوعا . فمن عفا عنه و ّل یق

وا  علی صورته. و قال رسول اهلل: أال انب ئکم بام هو خری لکم و افضل من أن تلق 

کم فترضبوا رقالبهم و یرضبون رقابکم، ذکر اهلل. و ذلک ان ه ال یعلم قدر هذه  عدو 

 (.802. )فص  یونسي، صالنشئة األنسانی ة إال  من ذکر اهلل

ا اهل النار فمآهلم إلی النعیم و لکن فی النار، إذ البد  : آنگاه در باب عذاب دوزخيان گفت و ام 

ة العقاب، ان تکون بردا  و سالما  علی من فیها و هذا نعیمهم. فنعیم اهل  لصورة الن ار بعد انتهاء مد 
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د يف علمه  ب برؤیتها و بام تعد  من النار بعد استیفاء احلقوق نعیم خلیل اهلل حنی القی يف النار فإن ه تعذ 

ه، فبعد وجود هذه اآلالم وجدها بردا  و  ا صورة تؤّل من جاورها و ما علم مراد اهلل فیها فی حق  اّن 

: سرانجام (809)همان، صسالما  مع شهود الصورة اللونی ة فی حقه و هی نار فی عیون الناس

عذاب مسل م به مندی از نعمت است ليکن در آتش، زیرا صورت آتشي بعد از انتهای زمان  دوزخيان بهره

گونه باشد که بعد از استيفای حقوق خدا و مردم  نعمت  خنکي و سالمت مبد ل شود، نعمت دوزخيان این

که در باب ابراهيم خليل چنين باشد. وقتي او به آتش افکنده شد، از صورت  به صورت آتش باشد، چنان

دانست که  در بدو  امر نميآور بود.  آتش رنجور بود، چون طبق عادت در ذهن وی صورت آتش رنج

مقصود خداوند با او چيست، ولي بعد از آن ناراحتي آتش را نعمت  خنکي و سالمت و گلستان یافت با 

 که در نظر سایر مردمان او در آتش معذ ب بود. آن
گون، باور نهایي خود را با صراحت تمام در آخر فص  اسماعيلي به  عربي بعد از بيان سخنان مقدمه ابن
منزله متشابهات و کالم وی در فص  اسماعيلي  ، بهالحکم فصوصان راند. گویي جميع سخنان وی در زب
وجه  که به هيچ منزله محکمات است. وی در این فص ، دو نکته اساسي را به زبان راند: یکي آن به

ت وارد شرطي در نعم و وعيدهای خداوندی عملي نخواهد شد؛ دیگر آنکه جميع دوزخيان بدون هيچ قيد
های اهل بهشت تفاوت صوری دارد که یکي به صورت آتش دوزخ و دیگری به  شوند که تنها با نعمت مي

های بهشت است. اگر بخواهيم یاور ایشان را با یك مثال بيان نمایيم،  صورت حور و قصور و سایر نعمت
ان انگور سپيد و سرخ های اهل بهشت به س سان انگور سياه رنگ و نعمت است که نعمت دوزخيان به آن

 هایي از عبارات وی: است. اینك بخش

الث ناء بصدق الوعد ال بصدق الوعید و احلرضة االهلی ة تطلب الثناء املحمود بال ذات 

فیثنی علیه بصدق الوعد ال بصدق الوعید، فال حتسبن  اهلل خملف وعده رسله، ّل 

د علی ذلک. فاثنی علی یقل و وعیده بل قال: و نتجاوز عن سی ئاهتم مع ان ه ت وع 

اسامعیل بان ه کان صادق الوعد. و قد زال االمکان يف حق  احلق  ملا فیه من طلب 

ح  .املرج 

 نـن ت عایـق عیـوعید احلـا الـو م       د وحدهـوعـفلم یبق إال  صادق ال

 فــو ان دخ
 
ة فیها نعیــی لــعل       مــاّن  ـلوا دار الشقاء  نـایـم مبــذ 

 نــایـی تبـد التجل  ــام عنـو بینه       دــجنان اخللد و االمر واحنعیم 

ی عذابا  من عذوبة طعم  و ذاک له کالقرش و القرش صائن        هــیسم 

 (93-98)فص  اسماعيلي، ص

چکيده معني: آنچه ذاتا  پسندیده باشد، صدق وعد است نه صدق وعيد. بدین جهت خداوند فرمود: 
گذریم،  شان در ل نکند و نفرمود که خالف وعيد عمل ننماید بلکه گفت: از گناهانخداوند خالف وعد عم
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است. با توجه بدین نکته خداوند در قرآن اسماعيل را به جهت صدق  با آنکه نسبت به گناهان تهدید کرده
کان وعد ستود. مضاف بر این، اساسا  تحقق وعيد و تهدید خداوند ناممکن است چون در باب حق تعالي ام

وقوع وعيد زایل گشت و وقوع وعد وجوب و ضرورت یافت. )یعني امکان وقوع وعد و وعيد در ذات خود 
است  ال اقتضا است که برای وقوع وعد مرجح در کار هست که همان ممدوحي ت ذاتي و رحمت بودن آن

يجه وقوع ليکن برای وقوع وعيد مرج حي در کار نيست چون در وقوع آن رحمت در کار نيست، در نت
 وعيد ممتنع خواهد بود.(

پس خداوند فقط صادق الوعد باشد و برای وعيد الهي اثری مشهود نباشد؛ و هر یك از دوزخيان که به 
مند شوند که به صورت میایر نعمت بهشت جاودان باشد،  تردید همگان از نعمت بهره دوزخ درآیند، بي

تجلي و صورت باشد؛ نعمت دوزخ به جهت گوارایي  شان تیایر در حقيقت هر دو واحد است و فقط ميان
است، )یعني در نظر محبوبان  سان پوست حافت میز آن شود که لفت عذاب به اش عذاب ناميده مي طعم

 عذاب باشد نه در نظر اهل کشف(
 نيز همين سخنان را  فتوحات مکي هترین کتاب خود یعني  ترین و اساسي ، در مفصلعربي  ابن
کوشيم تا لب  سخنان وی را در کوتاه سخن نقل  است. با توجه به درازی مطلب مي بان راندهتر به ز مفصل
 نمایيم.

گفت: همه آدميان بر ميثاق خداپرستي باقي ماندند که طبق آیه ألست  برب کم  فتوحات 366 وی در باب

همگان اقرار به توحيد (: خداوند فرمود آیا پروردگار شما نيستم؟ گفتند آری هستي! 838قالوا بلي)اعراف/

پرستان نيز موحداند، بنابراین اساسا  کافری در کار نيست تا تعذیب و  کرده بودند: جميع آدميان حت ي بت

وا به يف املیثاق و ان ام کيفری در کار باشد.  فام عبد کل  عابد إال  اهلل فصح  بقاء التوحید هلل ال ذی اقر 

بعبدوا الصور مل ا ختی لوا فیها من رت  (83،ص3، جفتوحات مک يه)بة التقر 

سپس با استناد به حدیث سبقت رحمتي علي غضبي، مدعي شد که رحمت ذاتيه مطلق است پس 

همگان مشمول رحمت و عنایت حق باشند و جایي برای غضب نماند. بنابراین، متعل ق غضب امر عدمي 

ب   و حاشا اجلناب االهلی من التقیید و هو القائل بان  خواهد بود:  ق  الغ ض  رمحته سبقت غضبه ف لح 

 )همان(بالعدم

چه در شریعت وارد آمده، اهل نار است نه اهل  فت: اهل نار با اهل عذاب معني واحد ندارند. آنآنگاه گ

عذاب. بدیهي است بسياری از فرشتگان مثل خازنان دوزخ به تصریح قرآن اصحاب النار هستند که 

گون کافران و گنهکاران نيز چنين باشند که مشمول  های گونه این فرقهشوند. بنابر تردید تعذیب نمي بي

رحمت مطلقه حق تعالي هستند ليکن نعمت دوزخ با نعمت جن ت متفاوت است، حتي دور شدن ایشان از 

ا شوند.  دوزخ برایشان عذاب باشد که از موطن مسنوس جدا مي و یکفی من الشارع التعریف بقوله: ام 

هم اهلها و ّل یقل اهل العذاب و ال یلزم م ن کان م ن اهل الن ار ال ذین یعمروّنا أن  اهل النار الذین

رها هم مالک و خزنتها و هم مالئکة و غریها من احلرشات و ال  ام  ا اهلها و ع  بنی هبا فاّن  یکونوا معذ 

لعذاب مفارقته واحد منهم تکون النار علیه عذابا . و کل  من أل ف  موطنه کان مّسورا  به و اشد  ا
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بوا باغرتاهبم عام  اهلوا له  )همان(الوطن فلوفارق الن ار اهل ها لتعذ 

سپس افزود: دليل قطعي از ناحيه شرع در دست است که خداوند همه مردمان را مخاطب قرار داد و به 

ه آنها گفت یا عبادی! بدیهي است که جميع مردمان مشمول رحمت حق تعالي باشند وگرنه محال بود ک

: یا عبادی! و قد قام الدلیل السمعی ان  اهلل یقولشان دهد:  به آنان چنين خطابي نماید و به خود نسبت

فاضافهم الی نفسه و ما اضاف اهلل قط  العباد  لنفسه  إال  م ن سبقت له الرمحة فال یؤبد  علیهم 

قاء  (82)همان، صالش 

ناطقه و نفس حيواني است. نفس ناطقه از  گفت: وجود آدمي متشکل از نفس فتوحات 362وی در باب 

عالم باالست و پيوسته در سعادت است و محال است که معذ ب و غير سعيد باشد و نفس حيواني نسبت 

به نفس ناطقه چونان مرکب و ابزار حرکت است به اسب در دست سوار بر اسب ماند. وقتي گناهي 

باشد و سواره توان کنترل آن را ندارد. بنابراین،  ميگيرد از ناحيه نفس حيواني باشد که چموش  صورت مي

نفس ناطقه معصيت نکند و نفس حيواني نيز طبق غریزه حيواني حرکت کرده باشد و مکل ف به تکليفي 

گيرشان گردد. با توجه به سابقه  نباشد، پس گناهي متوجه هيچ یك از این دو نشود تا عذاب الهي دامن

إن  النفس الناطقة شان نگردد:  ت ابدی شوند و غضب الهي شاملرحمت الهي، هر دو مشمول رحم

قاء آلن ن عاّل الشقاء و النفس احلیوانیة  سعیدة يف الدنیا و اآلخرة ال حظ  هلا يف الش  ها لیست م 

ها غری عاملة بالرشع و النفس الناطقة ال یتمکن هلا  کالداب ة مرکب هلا جتری بحسب طبعها آلن

ناطقة ما عصت و ان ام النفس احلیوانی ة ما ساعدهتا علی ما طلب منها. و إن  املخالفة. فالنفس ال

ب ت بالتکلیف حت ی تت صف بطاعة أو معصیة بل ات قن أن کانت مجوعا 
وط  النفس احلیوانی ة ما خ 

)همان، اقتضاه طبعها املزاج خاص  و ان  اهلل یعم رمحته فان رمحته سبقت غضبه ملا جتاریا علی االنسان

 (860ص

 گفت:  فتوحات 62وی در باب 

کند تا آنجا که به تارکان تکاليف نيز پاداش داده  روز قيامت رحمت مطلقه خدا ظهور مي

شود و هيچ یك از گنهکاران موآخذ  نشوند، چه مرتکب گناهان کبيره و چه صیيره.  مي

هميشه و  مانند که به ظاهر گرفتار بيماری ورغ باشند ليکن برای دوزخيان به کساني مي

مند از انواع نعمت باشند. که به ظاهر در  ابدی ت به خواب رفته باشند و در رؤیا بهره

َََلفيَالَفَجارََََكتاَبََ﴿َإنََ واقع غرق در نعمت هستند. طبق آیه اند ليکن در عذاب

(، ریشه درخت سدر  که همان شجر  زقوم است در سج ين باشد 3)المطف فين/ َسَجني﴾

اند. پس عذاب دوزخيان توهم  يز چون بهشتيان از نعمت آن برخوردارکه دوزخيان ن

ََلذاَعذاب باشد نه آنکه حقيقتا  معذب شوند:  َو َعنَاصحابَاَلكروه َالعفو فيرسع

يؤجرَتاركهاَوَالَيؤخذَفاعلهاَوَيدخلَفيهمَالعصاةَاهلَالكبائرَوَالصغائر.َوَاَماَ
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تیَيراهاَفیَحالَنرمهَوَرَبامَتكونَكتابَالفَجارَلفیَسَجني،َوَفيهَاصولَالسدرةَالََ

َقالَاهللَتعالی:َ َسلطانَوَنعمته. َبؤسَوَفقرَيریَفیَاَلنامَذا َذا فیَفراشهَمريضَا

ای ال یستیقظ ابدا  من نومه. فتلک ( 83)االعلي/ ََيَيى﴾َالَوَََفيهاََيَموَتََالَ﴿َثمََ

فتوحات )وع العذابالرمحة ال تی یرحم اهلل هبا اهل الن ار و قد یکون عذاهبم توهم وق

 (308، ص8، جمک يه

عربي در باب عذاب اخروی گفته آمد، مشتي بود از خروار که در وسع یك  آنچه از دو کتاب مشهور ابن
 تواند نوشته آید وگرنه برای تفضيل کامل کتابي الزم باشد. مقاله مي

 لهیدر باب کیفی ت عذاب اخروی و عملی شدن وعد و وعید ا قرآن مجیددیدگاه  -ج

بار در قرآن مجيد وارد شده  326واژه عذاب و مشتقاتش مثل معذ ب، معذ بين، تعذیب، ا ع ذ ب و... حدود 

است. همه جا همراه قراین مقالي یا مقامي روشني است که دال  بر دردناک بودن و رنج آور بودن آنست، 

و... گاهي همراه قراین و قيودی  مثل م هين، اليم، شدید، غليت، یخزی، حریق، سعير، سوء العذاب، عزام

مَََ﴿َأولَئَكَ نماید. مثل  است که هرگونه شبهه را برطرف مي مَََماَوََََأليمََََعذاَبَََلََ )آل  ناَِصيَن﴾ََمَنَََلََ

َََتََسَبَنَهمَََ﴿َفال(: مر آنان را عذابي دردناک است و هيچ یاور و  فریادرسي نخواهند داشت؛ 98عمران/

ََأنََََإَلَيناََأوَحَيََ﴿َقَدَ(: مپندار که نجاتي از عذاب برایشان باد، 822)آل عمران/ ﴾َذاباَلعََََمَنَََبَمفاَزةََ

پروا عذاب خاص  الهي  پردازی بي (: به ما وحي شده که بر دروغ82)طه/ َتَوََّل﴾َوََََكَذَبَََمَنََََعىلَاَلَعذاَبَ

 در کار است و...

ایي در کار نيست که دال  بر تبدیل عذاب  ذکر، قرینهال یك از موارد فوق توان گفت، در هيچ به جرأت مي

شان یکسان نباشد چه عذاب الهي  به نعمت و ع ذب و گوارایي باشد. بدیهي است که همه گنهکاران عذاب

با سنخ عصيان مناسبت دارد که این مطلب را بعدا  بيشتر توضيح خواهيم داد. ليکن هيچ جای قرآن، 

که کلمه ع ذب )گوارا بودن(، دو بار در قرآن وارد شده و  ت. شایان ذکر آناس عذاب به معني ع ذب نيامده

(: این یکي گوارا و شيرین 63)الفرقان/ َأجاَج﴾ََمَلَحََهذاَوََََفراَتَََعَذَبََ﴿هذا معنایش نيز روشن است.  

است که (: این یکي گوارای شيرین 88)فاطر/ ََشاَبه﴾َساَئَغَََفراَتَََعَذَبََ﴿هذاو آن یکي شور و تلخ؛ 

 نوشيدنش گوارا باشد.

گون آمده  با عبارات و تعبيرات گونه قرآننکته مهم و قابل توجه آنکه عذاب عاصيان و کيفر کافران در 

که یکي از آن عبارات همراه بودن آیه با کلمه عذاب و مشتقات آنست. مثال  در آیات زیر و مانند آنها، 

ََكَنَتمََََاَلتيََجَهَنمَََ﴿هَذهََه عذاب نيستند. مثل عذاب عاصيان با عباراتي آمده که همراه کلم

(: این همان جهن مي باشد که بدان وعده داده 08-03)یس/ َتَكَفَروَن﴾ََكَنَتمََََبامَاَلَيَومََََتوَعَدوَن*اَصَلَوَها

ََذوَقواََجوَهَهمََوَََََعىلَالَنارَََيفَََيَسَحَبونَََ﴿َيَومََشده بودید، امروز داخل آن شوید به جهت کافر بودن تان، 
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(: روزی که گنهکاران با چهره در آتش کشيده شوند، بچشيد کيفر و عذاب دوزخ 82)القمر/ َسَقَر﴾ََمَسَ

وَََهذاََجحيَم*َإنََََتَصَلَيةَََ*وَََََحيمََََمَنََ*َفَنَزَلََالَضاَلنَيََاَلَََكَذبنَيَََمَنََكانََََإنََََأَماَ﴿وََرا، و  ََحَقَََلََ

اش از آب جوشان جهن م و دخول در  پردازان گمراه باشد، بهره (: و ام ا اگر از دروغ96-98ه/)الواقع اَلَيقنَي﴾

دوزخ باشد که این مطلب حق و یقين باشد و در وقوعش شک ي نباشد. صدها آیه شبيه به این آیات در 

هي خداوند کيفر قرآن وارد آمده که ذکرشان در یك مقاله به درازا انجامد. نکته قابل ذکر دیگر، آن که گا

ََعَلَيَهمََََفَإَناََوَعَدناَهمَََاَلذيََنَرَيَنَكَََمَنَتَقَموَن*َأوََََمَنَهمَََ﴿َفَإَناعاصيان را با لفت مستقيم بيان فرمود: 

ایم  (: ما از ایشان انتقام خواهيم گرفت، یا عذابي را که به آنان وعده داده88-88)الزخرف/ َمَقَتَدَرون﴾

(: به یقين ما از 88)السجده/ َمَنَتَقَموَن﴾َاَلَََجَرمنَيَََمَنََ﴿َإَناشان توان داریم؛  ه تعذیبنشانت دهيم، ما ب

 مجرمان انتقام خواهيم گرفت.

بار در قرآن وارد شده که در همه موارد در معني تهدید به تعذیب الهي است مثل آیه  0کلمه وعيد، 

؛ همه آنان پيامبران را تکذیب نمودند پس تهدید و تعذیب (88)ق/َوعيد﴾َََفَحَقََالَرَسَلَََكَذَبََ﴿َكَلَ

(: پس هر که از تهدید من بترسد 86)ق/ َوعيد﴾َََياَفَََمَنَََباَلَقَرآنَََ﴿َفَذَكَرَشان قطعا  عملي خواهد شد؛ 

 به قرآن پندش ده و...

َياَقاَلواَ﴿وََثل است. م بار در قرآن در معني وعيد و تهدید به کار رفته 88کلمه وعد و مشتقات آن نيز 

(: و گفتند: ای صالح! عذابي که به ما وعده 33)االعراف/ اَلَََرَسلنَي﴾ََمَنَََكَنَتَََإنََََتَعَدناََبامَاَئَتناَصاَلَحَ

َنََمََََكَنَتَََإنََََتَعَدناََبامََفَأَتناََجداَلناََفَأَكَثَرَتََجاَدَلَتناََقَدَََنوَحََياَ﴿قاَلواایي بياور اگر جزء پيامبراني؛  داده

چه از عذاب به ما وعده  (: گفتند: ای نوح! بسيار با ما مجادله و ستيز کردی، پس آن38)هود/ الَصاَدقني﴾

(، یا به تو بنمایانيم 88)الزخرف/ َمَقَتَدَرون﴾ََعَلَيَهمََََفَإَناََوَعَدناَهمَََاَلذيََنَرَيَنَكََ﴿َأوََایي بياور؛  داده

 شان توان داریم. که ما بر تعذیبایم  عذابي را که به ایشان وعده داده

بار در قرآن به صراحت اعالن کرد که وعد و وعيد و ميعادش  88توجه آنکه خداوند، حدود نکته قابل

َاهللَََََيََلَفَََلَنََوََََباَلَعذاَبَََيَسَتَعَجَلوَنَكََ﴿وََیابد و جای شك و تردید نباشد. مثل آیه  یقينا  تحقق مي

ان از روی استهزاء از تو شتاب در عذاب را خواهند، به هيچ روی خداوند از وعده (: کافر83)الحج/ َوَعَدَه﴾

ياةََََتَغَرَنَكمََََفالََحَقََاهللََََوَعَدَََإنَََ...َرَبَكمَََاَتَقواَالَناَسَََأَُّيَاَ﴿ياو تهدید به تعذیب، تخلف ننمایند؛  َاْلََ

تردید وعده و تهدید  (: ای مردم! از پروردگارتان بترسيد... بي33)لقمان/ ر﴾اَلَغَروََباهللََََيَغَرَنَكمَََالَوَََالَدَنيا

 الهي تحقق یابد.

 قرآنو ام ا خلود و جاودانگی عذاب کافران در 

الجمله، خلود یعني جاودانگي و  شناسي خلود و مشتقاتش آن را معني کردیم. في تر در بخش معني پيش

خالد یا مخل د در بهشت یا دوزخ یعني برای ابد در نعمات بهشتي یا خالد به معني جاودان باشد. بنابراین، 
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بار در  96های دوزخي بودن و به همان حال باقي ماندن باشد. کلمه خالد و مشتقات آن، حدود  عذاب

مورد آن در باب خلود دوزخيان است. با اینکه، معني خلود جاودانگي در نعمت  36قرآن مجيد بيامده که 

آمده که سبب رفع هر نوع شبهه در جاودانگي « ابدا »بار همراه کلمه  9دوزخ است، ليکن  بهشت یا عذاب

بار در باب  3دال  بر خلود مؤب د است. این کلمه « ابدا »آنان است، به دیگر بيان، همراه بودن خلود با کلمه 

که در باب عذاب بار در باب نعمت ابدی بهشتيان است. آیاتي  0عذاب دوزخيان مؤب د تبه کاران و 

 َأَبدا﴾َفيهاَخاَلديَنَََجَهَنمَََنارََََلهََََفَإنََََرَسوَلهَََوَََاهللََََيَعصََََمَنََ﴿وََدوزخيان است به قرار زیرین است: 

(: هر که در برابر اوامر خدا و رسولش نافرماني کند سزایش آتش جهن م باشد که جاودانه برای 83)الجن /

مََََأَعَدََوَََاَلكاَفريَنَََلَعَنََاهللَََ﴿َإنََابد در آن بماند؛  (: 06-08)االحزاب/ َأَبدا﴾َفيهاَ*خاَلديَنَََسعياََََلََ

َ﴿َإنََشان عذاب سختي مهي ا نمود که برای ابد در آن بمانند؛  همانا خداوند کافران را لعنت فرمود و برای

مََََلَيَغَفَرََاهللََََيَكنَََلَََََظَلَمواَوََََكَفَرواَاَلذيَنَ  َأَبدا﴾َفيهاَخاَلديَنَََجَهَنمََََطريَقََ*َإالََََطريقاََََلَيَهَدَُّيَمَََالَوََََلََ

آمرزد و جز به راه جهن م به راه  شان نمي (: آنان که کافر شدند و ستم نمودند، خداوند809-802)النساء/

 دیگرشان هدایت ننمایند.

این دیگری است که نيازی به شایان ذکر آن که مخل د بودن در عذاب یا نعمت ابدی گاهي همراه قر

های بهشتيان کنار  سوره هود جاودانگي عذاب دوزخيان و نعمت 862و  863ندارد. مثال  آیات « ابدا »کلمه 

َمََفيهاََزَفَيََوََشَهيَقَ﴿است:  هم و با تعبير خاص  آمده َفَمَنَهَمََشَقَیََوََسَعيَدََفَأَماَاَلَذيَنََشَقواََفَفیَالَناَرََلََ

حسرتي فراوان برند و خروشي سخت  َرَبَك﴾:َشاءَََماََاالَََاالَرَضََوَََالَسمواَتَََماَداَمَتََفيهاَخاَلدينَ*

ها و زمين بپاست در آن بمانند جز آنچه پروردگارت خواهد؛ و ام ا آنان که سعادتمند باشد،  کشند؛ تا آسمان

 دگارت خواهد.ها و زمين به جایست در بهشت بمانند جز آن که پرور تا آسمان

ََأنََأَراَدواََكَلامََالَنارََََفَمَأَواَهمََََفَسَقواَاَلَذيَنََ﴿َوَأَمافرمود:  33و  86و نيز در سوره الزخرف آیات 

َ*وََََأَعيَدواََمَنَهاَََيََرَجوا و ام ا آنان که  ماَكَثوَن﴾:ََإَنَكمَََقاَلَََرَبَكَََعَلَيناََلَيَقضَََماَلَكََياَناَدَواََفيَها

شان آتش دوزخ باشد و هرگاه که  اعتنا شده و مرتکب فسق گردیدند، جایگاه سبت به احکام الهي بين

بخواهند از آن بيرون آیند بدان برگردانده شوند؛ با فریاد بلند به خازن دوزخ گویند: ای مالك! از 

ی ابد در عذاب دوزخ پروردگارت بخواه تا ما را بميراند، مالك دوزخ در جوابشان گوید: به یقين شما برا

 مانيد. مي

ََجَلوَدَهمََََنَضَجَتَََكَلامَناراََََنَصليَهمََََسَوَفَََبآياَتناََكَفَرواَاَلذيَنََ﴿َإنََسور  النساء فرمود:  60و در آیه 

هاََجَلوداََََبَدَلناَهمََ  حکام و آیات همانا آنان که به ا َحكيام﴾:ََعزيزاَََكانَََاهللَََََإنَََاَلَعذاَبَََلَيَذوَقواََغَيَ

شان سوخته گردد  های بدن کفر ورزیدند، زود باشد که وارد آتش شان سازیم، هرگاه که پوست

ها جایگزین شان نمایيم تا عذاب ابدی را بچشند همانا خداوند چيره و استوار  های جدیدی غير آن پيوست

 باشد. کار مي

د هلم جلودا  غری اجللود ال تی فیه اقوال: أحدها، ان  شيخ طبرسي در تفسير آیه فوق گفت:  اهلل جید 
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دها بان یرد ها إلی احلاقة ال تی کانت علیها غری حمرتقة یعنی یکون اجللد  احرتقت؛ ثانیها، ان  اهلل جید 

م کاملبتدأ علیهم  واحدا  و ان ام تتغری  االحوال علیه، لیجدوا اّل العذاب. و ان ام قال ذلک لیبنی  اّن 

ون فی کل  حالة ا مل ا  لکن ال کمن یستمر  به الشیء فان ه یصری اخف  العذاب فی کل  حالة  فیحس 

هایي غير  (: در تفسير تجدید جلود اقوالي است: نخست آنکه خداوند پوست93،ص3، جمجمع البيان)علیه

ای که پوست همان است  گونه شان بازگرداند به ها را به حالت او ل شان، همان پوست های سوخته پوست

گون شود تا عذاب را پيوسته بچشند. بيان این مطلب برای آن باشد تا بيان  حاالت و صفاتش دیگر ليکن

باشد تا پيوسته و همه حال درد و زنج را احساس نمایند و سان آغاز شدن عذاب مي شان به دارد که عذاب

 ردد.مثل کساني نباشند که در اثر استمرار بدن عادت کنند و درد و آالم سبك و آسان گ

سان تبدیل  گفت: امام صادق)ع( در باب تبدیل جلود فرمود، تبدیل پوست به "سيد هاشم بحراني"

ث خشتي خورد شده به خشتي دیگر باشد که با افزودن آب همان خشت او ل شود:  د  ان ام هی تلک و ح 

شد، چنين سخني . البته امام وقتي از طرف ابن ابي العوجاء مورد پرسش واقع تغیری آخر و األصل واحد

به زبان آورد و در آخر حدیث بدو فرمود: ویحك هي هي و هي غيرها، یعني از جهتي پوست همان است 

ات واحدة و املتبدل هو (. 882، ص8، جتفسير برهان) و از حيثي غير آن است فخر رازی گفت: الذ 

د ب هو االنسان فإذا جد  اهلل اجللد صار ذلک  الصفة، فالعذاب ّل یصل إال  علی العاصی، فاملعذ 

اجللد سببا  لوصول العذاب الیه. و یمکن ان یقال هذا استعارة عن الدوام و عدم االنتقاع کام یقال: 

له فیکون املقصود بیان دوام العذاب و عدم انقطاعه. و قوله  کل ام وصل إلی آخره فقد ابتدأ من او 

(: حقيقت 860،ص8، جتفسير کبير فخر رازی) تعالی: لیذوقوا العذاب، أی لیدوم هلم ذوقه و ال یقطع

پوست یکي است و شيء متبدل مربوط به صفات  و حاالت آنست. بنابراین، عذاب جز به گنه کار نرسد و 

فقط همان انسان معذ ب خواهد بود. وقتي که خداوند صورت جدید به پوست بدن شان دهد، سبب شود تا 

ود که این تعبير استعاره از دوام و پيوستگي عذاب باشد. پيوسته عذاب الهي بچشد. و ممکن است گفته ش

شود: وقتي به آخر رسد، از سر گرفته شود که مقصود استمرار و پيوستگي عذاب باشد. و  چنانکه گفته مي

 این که خداوند فرمود: تا عذاب بچشد، یعني تا چشيدن عذاب برایشان پيوسته و ابدی باشد.

له اهلل من حلم الکافر جلدا  آخر، قیل هی بعینها تعاد ابوحی ان اندلسی گفت: إذا احر ق جلد بد 

ة، فیکون  ل کل یوم سبع او سبعنی مر  بعد احراقها کام تعاد االجسام بعد البلی فی القبور. و قیل تبد 

(: چون پوست سوخته شود 026ص ،3 ج ،تفسير البحر المحيط) املقصود دوام العذاب و عدم انقطاعه

گوشت کافر پوستي دیگر ایجاد نماید، و نيز گفته شده که هر روز هفت یا هفتاد بار خداوند از همان 

 شوند، که مقصود پيوستگي و عدم انتقاع عذاب باشد. تجدید مي

نکته شایان ذکر در پایان این بحث آن که عذاب ابدی برای جميع دوزخيان در کار نيست. چه عذاب 

تردید برخي از گنهکاران بعد از چشيدن عذاب نجات یابند و  اخروی با گناه گنهکاران سنخيت دارد. بي

اند در عذاب موب د بمانند. گناه به سان بيماری در فرد  برخي دیگر که مرتکب گناهان بسيار سنگيني شده
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انساني است. که گاهي بيماری عالج شود و بيمار از درد و رنج برهد ليکن گاهي دیگر بيماری تمام وجود 

گيرد و هيچگاه از آالم آن نجات نيابد. اگر چنين انساني به فرض برای ابد زنده بماند و  بيمار را فرا

َكانَعلیَفرمود:  38گاه نميرد، پيوسته در عذاب باشد. در سوره مریم آیه هيچ َواردها وَإنَمنكمَإاَل

َمقضَياََ َحتاَم َجثَياَ-رَبک َفيها َالظاَلني َنذر َو َاَتقوا َاَلذين َننَجی  ما نباشد : هيچ کس از شثم

 جز آن که وارد دوزخ شود. این کار بر پروردگارت قطعي و مسل م باشد، سپس پرهيزگاران را نجات 

 فرمود:  28دهيم و ستمگران به زانو درآمده در دوزخ برای هميشه باقي گذاریم. و در سوره البقره آیه

. آنان که مرتکب خاَلَدوَن﴾َفيهاََهمَََالَنارَََحاَبََأَصَََفَأولَئَكَََخطيَئَتهََََبهََََأحاَطَتََوََََسَيَئةََََكَسَبََ﴿َمَنَ

شان، تمام وجودشان را احاطه نماید پس آنان اهل آتش بوده و جاودانه در آتش  گناه شوند و خطای

 بمانند.

ممکن است به دائمي بودن عذاب اخروی کسي اشکال کند و بگوید: چگونه در برابر گناه، در زمان 

 ای ابد معذ ب شود؟ آیا با عدل خدا سازگار است؟محدود عمر دنيایي کسي بر

بود با قدرت مطلقه و عدل الهي سازگاری نداشت. مثال  کسي  شود که اگر چنين نمي در جواب گفته مي

اند، کيفرش باید با گناهش سنخي ت داشته باشد.  گناه کشته ها انسان را بي چون فرعون یا هيتلر و... که ده

کس توان  هيچ :َأَحَد﴾ََعذاَبهََََيَعَذَبََ﴿الفرمود:  86در سور  الفجر آیه  بدین جهت است که خداوند

تعذیب گنهکار را به سان خدا ندارد و نيز بحکم عقل و شرع، کيفر با جرم از حيث کيفي ت قابل مقایسه 

در های نشئه دنيا به صورت کيفي ت همراه کمي ت  باشد نه از حيث کمي ت و زمان. به دیگر بيان کيفي ت

رسد. معني تجسم اعمال که بارها در قرآن وارد شده، بيانگر همين  نشئه عقبا به قدرت الهي به ظهور مي

َزَونََََإَنامَاَلَيَومََََتَعَتَذَرواَالََكَفَرواَاَلذيَنَََأَُّيَاَ﴿يافرمود:  0باشد. در سوره تحریم آیه  راز مي ََكَنَتمَََماََُتَ

آیه قصص  روز عذر نخواهيد کيفر شما همان اعمال شماست و در سوره: ای گروه کافران! امَتَعَمَلون﴾

سان بيماری است که  که در سطور فوق آوردیم، فرمود: گناه به ه بقرهسور 28فرمود: خداوند در آیه  28

وقتي وجود کسي را احاطه کرد برای ابد او بيمار خواهد بود و نيز مثل کسي که در یك لحظه با اختيار 

تر از زندان باشد.  مؤمني را بکشد، در همين دنيا کيفرش ممکن است زندان ابد یا سختخود انسان 

ها  گونه اشکال بنابراین، هيچگاه زمان مجازات را با زمان وقوع جرم نباید مقایسه نمود تا منجر به این

اند که جهت  ها پاسخ داده گردد. بدیهي است که بسياری از مفسران و دانشمندان نيز از این گونه اشکال

 رعایت اختصار، از بسط سخن معذوریم.

 عربی در کیفی ت عذاب اخروی: نقد دیدگاه ابن -د

عربي را مطالعه نماید دریابد که  های ابن هر انسان آگاه به معارف قرآني اگر با دق ت و تسم ل، گفته 
کن ما در این سخنان این عارف سترگ اسالمي چقدر با ظهورات بل نصوص قرآني متناقض است. لي

دهيم و  نمایيم و مورد نقد قرار مي جستار چکيده گفتار وی را به اختصار در شش مورد ذیال  بازگویي مي
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خود مدعي شده که روز قيامت خداوند متعال نه تنها جميع  فتوحات مکيهعربي در  ابن .8

دهد. در دوزخ  يز پاداش ميبخشد بل که به تارکان تکاليف ن گنهکاران را بدون استثناء مي

بودن گنهکاران از نظر محجوبان، عذاب باشد چه باطن آن نعمت و ظاهر آن عذاب باشد. 

مثل کسي که به ظاهر مریض یا فقير باشد و برای ابد به خواب رود و در رؤیا در ناز و 

فيرسعَنعمت به سر برد. پس عذابي در کار نيست بل آنچه هست توهم عذاب است: 

َفيهمََالعفو َيدخل َو َفاعلها َيؤخذ َال َو َتاركها َيؤجر ََلذا َاَلكروه َاصحاب عن

العصاةَاهلَالكبائرَوَالصغائر.َفهمَفیَنعيمَمؤبدونَدائمونَكنعيمَالنائمَاَلذیَالَ

 (.308،ص8،جفتوحات) يستيقظَابدَا،َوَقدَيكونَعذاهبمَتوَهمَوقوعَالعذاب

پایه و اساس است. در زبان شرع، خداوند  بي ناگفته پيداست که این سخن شرعا  و عقال  تا چه حد

َ﴿َإنََفرمود:  68-63متعال به شرط توبه پيش از مرگ جميع گناهان را عفو فرماید که در سوره الز مر آیه 

ََيَأَتَيَكمََََأنََََقَبلََََمَنَََلهََََأَسَلَمواَوََََرَبَكمَََََإَّلََأنيَبواَ*وَََالَرحيمَََاَلَغَفورََََهوََََإَنهَََََجيعاَََالَذَنوَبَََيَغَفَرََاهللََ

ون﴾َالََثمَََاَلَعذاَبَ بخشد، به سوی پروردگارتان توبه کنيد و : به یقين خداوند جميع گناهان را ميَتَنََصَ

 82از صميم دل تسليم او شوید، پيش از آن گرفتار عذاب شوید و یاوری نيابيد. و در سور  النساء آیه 

ََحَتىَالَسَيئاَتَََيَعَمَلونََََلَلذيَنََالَتَوَبةََََلَيَسَتََ﴿وََپذیرفته نخواهد بود: تصریح فرمود که توبه بعد از مرگ 

مََََأَعَتَدناََأولَئَكَََكَفارََََهمَََوََََيَموَتونَََاَلذيَنََالَََوَََاَْلنََََتَبَتَََإَّنََقاَلََاَلَََوَتَََأَحَدَهمََََحَضََََإذا ََعذاباََََلََ

شوند و دردم جان دادن توبه کنند و  که تا دم مرگ مرتکب انواع گناه مي: توبه برای کساني نباشد َأليام﴾

توبه بميرند، ما برای این گونه افراد عذابي دردناک مهي ا  نيز آنان که به احکام الهي کفران ورزند و بي

 ایم. کرده

 عمل  عربي در این باب، ترویج گناه و فساد و در حقيقت نسخ شریعت و ام ا از نظر عقل، سخن ابن

گفت: عيسي خود رادر صليب فدا کرد، و حت ي خود را  باشد که پولس درآیين مسيح چنين کرد. او نيز مي

ملعون نمود چون هرکه بر صليب رود ملعون شود. این کارها را عيسي بکرد تا هر که هر چه کند، شود و 

کاران  ؤمنان و جنایتعربي، فرقي ميان م (. طبق فرموده ابن862و03بهشت رود )بشارات عهدین، ص

ها، شمر و معاویه و یزید و یزیدیان در کار نباشد چه همگان در نعيم دایم خواهند  تاریخ چونان فرعون

 بود!!

وجود عذاب اخروی هيچ گنهکاری عذاب مؤبد نشود. چه بعد  عربي فرمود: به فرض ابن .8

يم خليل)ع( نعمت و از مد تي اهل دوزخ در آتش منع م خواهند بود چنان که آتش بر ابراه

واقع امر  نماید ليکن در گلستان شد. گرچه آتش از نظر محجوبان به ظاهر عذاب مي

 نعمت باشد:
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ة العقاب کنعیم خلیل  ا اهل النار فمآهلم إلی النعیم و لکن فی النار بعد انتهاء مد  ام 

ی  فی الن ار فهی نار فی عیون الن اس
 (.809)فص  یونسي، ص اهلل حنی الق 

: این بنده در شگفتم که این عالم دانشمند چگونه به خود اجازه داده  که آیات بسيار روشن قرآن نقد

کاران تصریح دارد، نادیده بگيرد یا العياذ باهلل، خدا را دروغ یي از گنهمجيد را که بارها به خلود مؤب د عد ه

بار خلود گنهکاران در قرآن آمده که 36پرداز معر في نماید. چنانکه در بخش پسين همين مقاله گفته آمد، 

ََرَسوَلهَََوَََاهللََََيَعصََََمَنََ﴿وََکه فرمود: الجن  سوره  83باشد. مثل آیه  مي« ابدا »سه بار آن همراه با کلمه 

عالوه براین، داستان ابراهيم طبق گفته قرآن بيان اعجاز خليل  َأَبدا﴾َفيهاَخاَلديَنَََجَهَنمَََنارََََلهََََفَإنََ

واَوََََحَرَقوهَََ﴿قاَلوابيامده که فرمود:  09-02. داستان ابراهيم خليل در سوره انبياء و آیات است َاَنََصَ

َتَكمََ : دشمنان ابراهيم گفتند: او را َإَبراهيَم﴾َََعىلََسالماَََوََََبَرداَََََكوّنَنارَََياَ*ََقَلناَفاَعلنَيَََكَنَتمََََإنَََآَلََ

نيد، ما به آتش فرمان دادیم که بر ابراهيم خنك شود و نعمت و سالمت بسوزانيد و خدایانتان را یاری رسا

 باشد.

باید از جناب ابن عربي پرسيد که کجای قرآن چنين فرماني از جانب خداوند متعال بر آتش جهن م 

ای در قرآن  صادر شده تا بر دوزخيان خنك شده و نعمت و سالمت برای شان بشود؟ مسل م چنين آیه

 ارد.مجيد وجود ند

، مد عي شد که همه آدميان فتوحات مک يهو  فصوص الحکمعربي در جاهای مختلف  ابن .3

از خطا مصونند چون همگان همراه خدایند و ناصيه شان به دست خدا باشد. بنابراین هر 

کس هر عملي که انجام دهد، عين صواب باشد و شایسته پاداش شود، پس همه مسجور 

و اگر کسي مد تي گرفتار عذاب آید بدان ماند که یك و سعادتمند و مرضي  خدایند. 

فام احد  من انسان مورد توج ه حق تعالي در این دنيا بيمار شود و آن زمان سپری گردد: 

ب تعالی  (863)فص  سليماني، ص العاّل إال  علی رصاط مستقیم و هو رصاط الر 

ان شقی فی فالکل  مصیب  و کل  مصیب مأجور و کل  مأجور سعید و مرضی  و 

م سعداء )فص  دار اآلخرة فقد مرض و تأّل  اهل العنایة يف احلیاة الدنیا مع علمنا باّن 

 (888هودی، ص

عربي شباهت بسياری به سخنان جبریان دارد، با این تفاوت که جبریان  نقد: این سخن جناب ابن

بدیهي است که سخنان جبریان آدميان را در انجام گناه کاسب گناه دانند گرچه فاعلي جز خدا نشناسند. 

پردازیم. ليکن، روشن است که  در دانش کالم مورد نقد اندیشمندان واقع شده که ما عجالتا  بدان نمي

سخنان جناب ابن عربي در این باب نيز شگفت آور است. تضاد  این گونه سخنان با شرع و عقل برای هر 

ندی چون آن مرد دانشمند، اگر این سخنان عاقلي روشن و واضح است تا چه رسد به عارف و دانشم
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درست باشد و نيز بگویيم که به مقدار هر عملي پاداشي از جانب حق تعالي  مقر ر است که در سوره زلزال 

َاعامَلمفرمود:  0آیه  َالناسَليَيَوا َيصدر َيَره-يومئَذ َخيَا : روز قيامت، روزی فمنَيعملَمثقالَدَرة

پس هر که به مقدار ذر ه یي عملي انجام -ون آیند تا اعمال خود را ببينندباشد که مردمان از قبرشان بر

عربي، هرچه جنایت و گناه بيشتر پاداش نيز بيشتر خواهد بود.  داده باشد آن را بيند. با توجه به  گفته ابن

شان مصيب هستند و اساسا  عمل غير مقبولي در کار نباشد.  چون طبق سخن وی همگان در اعمال

تر از ارتکاب به گناهان صیيره خواهد بود، چون پاداش بيشتر  این، ارتکاب به گناهان کبيره با ارزشبنابر

باشد که مورد انکار  گری مي مباالتي و اباحي خواهد داشت. این سخن در حد  اعلي تشویق به گناه و بي

را به صیيره و کبيره کاران سخن رفته و گناهان  جميع عقالی جهان است. در قرآن بارها از عذاب گنه

 38و38تقسيم کرده و در  توبه را با شرایطي خاص به روی بندگان گشوده است. در سوره النجم آیات 

َسَنىََأَحَسَنواَاَلذيَنََََيََزيَََوََََعَمَلواََبامََأساَؤاَاَلذيَنََ﴿َلَيَجَزيََفرمود:  َوَََاَْلََثمََََكباَئَرََََيََتنََبونَََ*اَلذيَنَََباْلََ

شان به کيفر رساند و به نيکوکاراني که مرتکب  تا خداوند گنهکاران را طبق عمل الَلَمَم﴾:ََإالَََاَحَشَاَلَفو

 اند پاداش نيك عنایت فرماید. گناهان کبيره و کارهای زشت )جز گناهان کوچك( نگشته

و نفس حيواني تقسيم نمود سپس مدعي  عربي، حقيقت آدمي را به نفس ناطقه جناب ابن .8

روی مرتکب گناه نشود. نفس  هيچ نفس ناطقه چون از عالم سعادت است بهشد که 

حيواني نيز با توجه به این که از عقل بهره ندارد مکل ف به هيچ تکليف شرعي نشود و 

اش باشد. در نتيجه نه نفس ناطقه  که به سوی گناه ميل کند طبق حرکت غریزی این

است، پس گناهي صورت  خالفت نمودهگناه کرده و نه نفس حيواني با احکام الهي م

نیا و اآلخرة و ما عصت نگرفته تا عذابي در کار باشد:  إن  النفس الناطقه سعیدة فی الد 

و إن  النفس احلیوانی ة ما خوطبت بالتکلیف حت ی تت صف بطاعة أو معصیة فال 

 (308،ص8، جفتوحات مکيه)عصیان حتی یکون هناک عذاب 

عربي شایان توجه است: یکي آن که اساسا  آیا آدمي بالوجدان به دو  سخن ابننقد: دو نکته در نقد این 

تواند تقسيم شود؟ پاسخ واضح است. هر انساني فقط یك شخص است و خود را نيز  بخش مستقل مي

یابد و روح حيواني و بدن ابزار نفس ناطقه است. این مطلب با علم حضوری و  یك شخص حقيقي مي

نماید و با  گيرد و با پاهایش حرکت مي نساني روشن است. هر کسي خود تصميم ميبالوجدان برای هر ا

شود. در قوانين بشری نيز چنين انساني در برابر قاضي نتواند عذر بياورد که  هایش مرتکب گناه مي دست

این گناه را نفس ناطقه انجام نداد و نفس حيواني نيز بي بهره از عقل بود. پس من گنهکار و مجرم 

عنوان حقيقت واحد مخاطب شارع واقع  نيستم. نکته دو م آن که در جميع اوامر و نواحي الهي نيز انسان به

عنوان یك حقيقت مخاطب قرار داد و باید و  شده و مسئول اعمال خویش است. بارها خداوند انسان را به

(: 0)االنفطار/ اَلَكريَم﴾ََبَرَبَكَََغَركَََماَاَْلََنسانََََأَُّيَاَ﴿يانبایدها را از طریق پيامبرانش بدو رساند. مثل: 

ََكَدحاََََرَبَكََََإَّلَكاَدَحَََإَنَكََاَْلََنسانََََأَُّيَاَ﴿ياای انسان! چه چيز تو را به پروردگار کریم میرور کرد، 
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(: ای انسان! تو با رنج طاعت به سوی پروردگارت رهسپار هستي تا او را دیدار 0)االنشقاق/ َفَمالقيه﴾

 مایي و...ن

عربي نيز در باب نفي عذاب اخروی نه مبنای عقلي دارد و نه بر مباني شرع  بنابراین، این سخن ابن

استوار باشد. پس آميان مکل ف به امتثال اوامر و خودداری از نواهي شریعتند و در برابر اعمال خود مسئول 

 باشند. مي

جویي و خشم و  سبت انتقامگفت: اساسا  ن فتوحاتو  الحکم فصوص های وی در کتاب .6

وجود رحمت مطلقه که سابق بر غضب  غضب به ذات حق تعالي نادرست است. او ال  با

اوست، جایي برای غضب نماند، چون رحمت نامتناهي است پس متعل ق غض ب امر 

جویي در موجود ناقص و ضعيفي فرض دارد که کسي بر  معدومي خواهد بود؛ ثانيا  انتقام

باشد که بعد از انتقام از میضوب عليه، احساس راحت در خود نماید. خدا او ستمي کرده 

حاشا اجلناب االهلی من باشد:  هایي مي که قادر مطلق باشد مبر ای از چنين صفت

، 3، جفتوحات مکيه) التقیید و هو قائل بان  رمحته سبقت غضبه فلحق الغضب بالعدم

املغضوب علیه إال  لیجد راحة فمن غضب تأذ ی فال یسعی فی االنتقام (. 83ص

 (.838)فص  ایوبي، ص بذلک و احلق  یتعالی عن ذلک الصفة

عربي در این باب کامال  میالطه در کار است. چون انتقام کشيدن و غضبناک شدن  نقد: در سخنان ابن

 باال باشد. بدیهي است که خدا را  الفارق مي انسان و خداوند کامال  متفاوت است و قياس این دو مع

گيری از میضوب عليه احساس راحت نماید. ام ا این مطلب در  دستي نباشد تا به او ظلم کند و خدا با انتقام

کند ليکن در مورد خدای متعال انتقام و خشم به معني اجرای عدالت باشد که  مورد انسان صدق مي

ه غضب و انتقام الهي خداوند حق ستم دیده ضعيف را از ستمگر چيره دست بستاند. مضاف بر آن ک

گيری حق تعالي بدین معني باشد نه بدان  صفات فعلي او باشد که در ذات او راه ندارد. در قرآن نيز انتقام

 َمَنَتَقَمون﴾:َاَلَََجَرمنَيَََمَنََ﴿َإَنافرمود:  88آیه السجده  گوید. مثال  خداوند در سوره عربي مي معني که ابن

 . بدیهي است که مجرم به خدا ظلم نکرده بل که بنده ضعيف خدا از مجرمان انتقام خواهيم گرفت

 ستم نموده است. پس انتقام الهي همان اجرای عدالت و ستاندن حق مظلوم از ظالم باشد. و در سوره

َزَونَََالَوََََشَيئاََََنَفَسَََتَظَلمَََالَ﴿َفاَلَيَومََفرمود:  68آیه یس    روز کسي : امَتَعَمَلون﴾ََكَنَتمَََماََإالََََُتَ

 های  اید عوض نگيرید. طبق این آیه و امثال آن، نيز مجازات مورد ستم قرار نگيرد و جز آن چه کرده

سان آدميان که دليل ضعيف و قدرت محدود منتقم  جویي به الهي همان اجرای عدالت است نه انتقام

 است.

که همگان در گوید هيچ عذابي برای هيچ کسي در کار نباشد  عربي در نهایت، مي ابن .0

ها به ظاهر متفاوت باشد که  نشئه آخرت در نعمت خواهند بود گرچه اشکال و انواع نعمت

آتش ظهور نماید و بخشي دیگر به صورت حور و قصور و باغ  بخشي از آنها به صورت
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جنان متجل ي گردد. بنابراین هيچ یك از وعيدها و تهدیدهای الهي تحقق نيابند چون 

دهند  های الهي که به بهشت بشارت مي تي نباشند ولي جميع وعدهمت صف به ثنای ذا

متحقق شوند در نتيجه همگان در عالم آخرت وارد نعمت گردند. اساسا  وقوع وعيد محال 

ذاتي باشد چون امکان وقوع آن را مرج حي در کار نباشد. به خالف امکان وقوع 

باشد:  ب وقوع حتمي آنها ميهای الهي که حسن ذاتي دارند که همان مرجح و سب وعده

الث ناء بصدق الوعد ال بصدق الوعید، فقال اهلل تعالی: فال حتسبن  اهلل خملف وعده و 

ی عذابا  من  ّل یقل خملف وعیده، فلم یبق  إال  صادق الوعد وحده، و العذاب یسم 

 (98)فص  اسماعيلي، ص عذوبة طعمه

در باب عذاب اخروی هم هست، کامال  متناقض با  عربي که سخن نهایي وی نقد: این کالم جناب ابن

باشد. چنانکه پيشتر در بيان دیدگاه قرآن در باب عذاب اخروی  صدها آیه قرآن و نيز عقل سليم بشری مي

بار با  326گفته آمد، خداوند متعال در صدها آیه گنهکاران را تهدید به عذاب اخروی فرمود. گفته شد که 

ها آیه باز هم از تعذیب سخن راند گنهکاران را تهدید به عذاب نمود و در دهکلمه عذاب و مشتقات آن 

بار با کلمه وعد  به معني وعيد،  88بار تهدید به عذاب با کلمه وعيد و  0که بدون کلمه عذاب بود. و نيز 

وع ها با تسکيد تمام اعالن فرمود که سخن خدا راست است و وق تهدید به عذاب فرمود، و در اکثر آن

َََحيَم*وََََمَنََ*َفَنَزَلََالَضاَلنَيََاَلَََكَذبنَيَََمَنََكانََََإنََََأَماَ﴿وََتهدیدها قطعي و بدون تردید باشد. مثل آیه 

وَََهذاََجحيَم*َإنََََتَصَلَيةََ (: اگر از گروه مکذ بان باشد، آب جوشان برایش 96-98)الواقعه/ اَلَيقنَي﴾ََحَقَََلََ

 َوعيَد﴾ََفَحَقََالَرَسَلَََكَذَبََ﴿َكَلَتردید محقق گردد؛  ردد همانا این امر بيمهي ا باشد و وارد دوزخ گ

( همه گنهکاران پيامبران را تکذیب نمودند پس تهدیدهای الهي به یقين در باب ایشان محقق 88)ق/

ان انکار و استهزاء از تو شتاب (: با زب83)الحج/ َوَعَده﴾َاهللَََََيََلَفَََلَنََوََََباَلَعذاَبَََيَسَتَعَجَلوَنَكََ﴿وََشود؛ 

در عذاب را خواهند، بدانند که خداوند هرگز تخل ف از وعيد و تهدیدها نکند. حقيقت مطلب این است که 

گوید که وعيدها و من بنده در شگفت و حيرتم که چگونه دانشمندی چون ابن عربي به صراحت مي

« لن»سوره حج خداوند با کلمه  83، در آیه تهدیدهای الهي محال است که تحقق یابد. چنانکه دیدید

عربي درست نقطه مقابل اینگونه آیات الهي  عدم تخل ف از تهدیدهای خود را اعالن فرمود. سخن ابن

است. ندانم اسم این کار را چه بگذارم، آیا خالف صریح قرآن سخن راندن شجاعت، هتك حرمت 

 شریعت، تکذیب آیات قرآن یا چيز دیگری باشد!!
ام ا استدالل عقلي وی که گفت: چون تهدید همراه لطف و رحمت نباشد محل است که اراده خدا و 

بدان تعل ق گيرد که امکان وقوع آن مرج حي ندارد. در پاسخ این اد عا باید گفت: عملي شدن تهدید و 
حقق آن گران اجرای عدالت الهي باشد که حسن ذاتي دارد پس ت وعيدها و در نهایت وقوع تعذیب ستم

قطعي و عدم تحقق آن محال باشد. به دیگر بيان امکان وقوع وعد و وعيد با توجه به حسن ذاتي اجرای 
مندی مطيعان از نعمت بهشت و تعذیب عاصيان در دوزخ هر دو از مصادیق  عدالت، مرج ح دارد که بهره
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ر کار است. جای توضيح باشد و برای اجرای عدالت ثنای ذاتي د ظهور صفت عدل در مقام فعل الهي مي
 بيش از این در این مقاله نباشد که العاقل یکفيه االشار .

 عربي در باب دیدگاه وی  بجا باشد که در پایان اشاراتي گذرا به سخنان پيروان مکتب ابن
 بشود:
عربي را توجيه و تسویل کردند ليکن مالصدرا  ، سخنان ابنالحکم فصوص الجمله، جميع شارحان في
، نخستين "مؤی دالدین جندی"آوریم:  آن را مردود دانست که ذیال  برخي از سخنان ایشان را ميرسما  
مندی دوزخيان از نعمت آن باشد که آنان بدان به  عربي از بهره گفت: مقصود ابن الحکم فصوصشارح 

ندی عذاب عادت کنند و احساس درد و رنج ننمایند و معني سبقت رحمت بر غضب همين باشد )شرح ج
 (396، صفصوصبر 

 عربي در فص  اسماعيلي گفت: مقصود شيخ آن باشد  الدین عبدالرزاق کاشاني ذیل سخنان ابن کمال

 ها در دوزخ رنج و عذاب تحم ل نمودند بدان عادت کنند و رنجور شوند  که اهل دوزخ بعد از آن که سال

 ند و از بوی خوش گ ل متسذ ی های سرگين خوار که از آن خوراک و رایحه لذ ت بر به سان سوسك

ذوا بهشوند:  ی االحقاب ّل یت عذبوا بل یتلذ  دوا، بالعذاب بعد مض  کاشاني،  فصوص)شرح إذا تعو 

 (.883ص
عربي گفت: مقصود شيخ  باشد، در ذیل سخنان ابن دارترین شارحان فصوص مي قيصری که یکي از نام

های نفوس خبيثه جز چيزهای  شوند ليکن نعمت مند های بهشت بهره آن باشد که نفوس طي به از نعمت
سان سوسك یا ج ع ل که از خوراک سرگين و بوی آن متلذ ذ شود )شرح قيصری بر  ناپاک نباشد به

 (888، صفصوص
نيز در این باب گفت: عذاب با آنکه به معني ع ذب و گوارایي است، به باور  "الدین حسين خوارزمي تاج"

ها تحمل و رنج و عذاب،  است. دوزخيان بعد از سال وبان، عذاب ناميده شدهشيخ به خاطر صيانت از محج
سان ج ع ل که از بوی سرگين متلذ ذ شود )شرح خوارزمي بر  بدان عادت کنند و از آتش لذ ت برند به

 (.386، صفصوص
نان عربي ره به جایي نبرد و مسئله متناقض بودن سخ بدیهي است که هيچ یك از توجيهات پيروان ابن

 وی با شرع و عقل را حل ننماید.

 عربي را نقل نمود و گفت: اکثر حکيمان و عارفان  مالصدرا، نخست در تفسير قرآن خود، سخنان ابن

عربي سرمدی بودن عذاب را انکار  در باب ابدی بودن عذاب گنهکاران حيران ماندند. بزرگاني چون ابن

(. مالصدرا در تفسير 306،ص8مالصدرا، ج تفسيروی کردند )نمود و پيروان و شارحان آثارش نيز از او پير

عربي را مردود  نظر نکرد ليکن در کتاب مشاعر، رسما  سخن ابن خود در باب صحت و سقم مطلب اظهار

در باب عذاب اخروی در این کتاب بسيار سخن راند و در  فتوحاتاعالم نمود و چنين گفت: صاحب  

شان نعمت و سالمت شود که از آن  ان آن باشد که آتش دوزخ برایگفت: سرانجام دوزخي الحکم فصوص

ها اشتیال به ریاضت علمي و عملي دریافتم که جهن م جای نعمت و  لذ ت برند. ليکن من بنده بعد از مدت
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 های دوزخيان  مندی از لذ ت نباشد بلکه جای درد و رنج مستمر و عذاب دائم باشد و پوست بهره

ا انا و ال ذی الح لی، إن  دار اجلحیم لیست ر عذاب ابدی به سر برند: مدام متبدل شود و د  و ام 

 بدار نعیم و إن ام هی موضع األّل و العذاب الدائم لکن آالمها متجددة علی االستمرار بال انقطاع

 (00، صعرشيه)

 گیری نتیجه 

در آثار برجسته خویش موارد عربي  ابن -8توان دید:  الجمله، نتيجه این مقاله را در دوبخش زیر مي في
زیر را اد عا نمود: الف( عذاب اخروی از جميع عاصيان برداشته خواهد شد و هيچ کس برای ابد عذاب 

کشي از مجرمان  نخواهد شد. ب( با توجه به ظهور رحمت مطلقه ذاتيه الهي جایي برای غضب و انتقام
باشد، پس هيچ کس مرتکب  به دست خداوند مينخواهد ماند؛ ج( با توجه به این که ناصيه همه آدميان 

های الهي در نشئه اخروی تحقق یابد و هيچ  گناه نگردد تا مستوجب عذاب الهي قرار گيرد؛ د( تنها وعده
یك از تهدیدها و وعيدهای خداوندی در جهان آخرت متحقق نشود چون تحقق وعيد الهي ذاتا  ممدوح 

اساسا  کسي در نشئه آخرت معذ ب نباشد چه دوزخ و بهشت هر  نباشد پس وقوعش امتناع ذاتي دارد؛ هـ(
مند از نعمت باشند و تنها فرق  دو ظهور لطف الهي است، بنابراین دوزخيان و بهشتيان یکسان بهره

 باشد. های دوزخ و بهشت اختالف در کيفي ت و ظهور تجلي ات مي نعمت
استناد به آیات قرآني و براهين عقلي مردود  عربي مورد نقد قرار گرفت و با یك یك اد عاهای ابن -8

ها آیه قرآن عذاب اخروی برای بخشي از گناهکاران ابدی و  است. چه او ال  به تصریح ده دانسته شده
ایي از آنان منقطع شود و نجات یابند؛ ثانيا  انتقام و غضب الهي  غيرمنقطع خواهد بود گرچه نسبت به عده

نافات با رحمت مطلقه ندارد چون اجرای عدالت باشد که ذاتا  ممدوح و از نسبت به عاصيان و ستمگران م
ها مطيع و  باشد؛ ثالثا  طبق بيانات قرآني و براهين عقلي برخي از انسان مصادیق ظهور رحمت مطلقه مي

برخي دیگر عاصي باشند. پس همگان مطيع نباشند و خطا و گناه با اختيار و اراده آدميان تحقق یابد و 
ها و  صي مستوجب کيفر باشد؛ رابعا  طبق تصریح بسياری از آیات قرآني و براهين عقلي جميع وعدهعا

تهدیدهای الهي در نشئه آخرت تحقق یابد، وقوع همه وعيدهای الهي نه تنها ممتنع نباشد بل که وجوب 
ال خود عاصيان به نها همان ظهور اعم غيری یابد و از امکان به وجوب رسد و با توجه به این که وقوع آ

شکل عذاب اخروی باشد از مصادیق اجرای عدالت بوده و ذاتا  ممدوح باشد و به خدا نسبت داده شود که 
باشد؛ خامسا  طبق نصوص آیات قرآني و براهين عقلي تنها مؤمنان  عدالت از صفات ثبوتي فعلي الهي مي

ایي از عاصيان بعد از تحم ل عذاب  کن عد همند گردند لي و مطيعان وارد بهشت شوند و از نعمات آن بهره
 تردید برای ابد کيفر بيند و معذ ب باشند. ایي دیگر بي نجات یابند ليکن عد ه
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