
 

 
 

  نظام توحيدي قرآن، 

  نافي جاودانگي عذاب مجرمان
  (تأملي در توجيه فلسفي آيات خلود بر مبناي تحول ذات مجرم)

    15/11/1393تأييد:          05/04/1393 تاريخ دريافت:

  *نسب محمدعلي اسديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  چكيده
خلود برخي مجرمان در عـذاب جهـنم، يكـي از اعتقـادات مشـهور طرفـداران اديـان        
. آسماني است كه از ابتـدا تـاكنون از سـوي برخـي انديشـمندان كـاوش شـده اسـت        

هـاي وحيـاني    سو به تنافي حكم عقل با ظـواهر آمـوزه   معضل اصلي اين مسئله از يك
 چالشي پديد آيد كه در اين زمينـه  بر سر خلود در آتش جهنم است كه موجب شده

انـد آن را بـه شـكل     اند يا گروهي خواسته يا خلود به معناي جاودانگي را انكار كرده
في آن با برخي صفات حق همچـون رحمـت،   عقالني تقرير كنند و از سوي ديگر تنا

درپـي بـه ايـن صـفات      عدالت و حكمت خداونـدي اسـت كـه در آيـات قرآنـي پـي      
خداوندي اشاره شده است. اين چالش سبب شده برخي عارفان كه بـه كفـة رحمـت    

انديشـي كننـد.    چـاره  رفـت از ايـن مشـكل    ، براي بروناند انتهاي الهي چشم دوخته بي
مبناسازي براي نفي ابديت عقاب مجرم و نقد ادلـة طرفـداران   هدف اصلي اين نوشته 

ويژه دليل اصلي برخي فالسفه مبني بر تحول ذات مجرم بـر اثـر    ، بهجاودانگي عذاب
  گناه است؛ ذاتي كه سبب جاودانگي او در عذاب است.

  خلود، عذاب، جهنم، ذات، گناه، كافر، توحيد، فطرت.  واژگان كليدي:

                                                      
 پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسالمي. پژوهي گروه قرآن استاديار* 
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  مقدمه
ويـژه بـر مبنـاي عقايـد شـيعي،       آني با عقل فطري و احكام قطعي عقل بـه هاي قر آموزه

هماهنگي دارد؛ اما مبحث خلود به معناي ماندگاري هميشگي مجرمان در جهنم، صحت 
كشد؛ زيرا داليل عقلي كه به آنها اشـاره خواهـد شـد دربـارة      اين آموزه را به چالش مي

كنند. اين شبهه را شماري از فالسفة  ابديت ماندگاري مجرمان در عذاب جهنم ترديد مي
 غربي نيز به عنوان ايراد بر اديان آسماني طرح كرده و شواهدي بر ناسازگاري آن با عقل

). روشـن  31، ص1354/ راسـل،   97، ص1372هيـك،  انـد (ر.ك:   و صفات خدا آورده
است هرگاه امثال اين شبهات درسـت پاسـخ داده نشـود، دينـداري عقلـي و اعتقـادات       

تـوان ادعـاي سـازگاري     يادين اسالمي براي انديشمندان مقبـول نخواهـد شـد و نمـي    بن
  هاي قرآني با قواعد عقالني از سوي دين و دينداران را اثبات كرد. آموزه
در اين نوشته ابتدا نگاهي به داليل موافقان جاودانگي عذاب خواهيم افكنـد و سـپس    

 مبنـاي  بـر  خلـود  آيـات  فلسفي ني بر توجيهويژه دليل اصلي برخي فالسفه، مب اين ادله به
اي به ادلـة مخالفـان خلـود     شود و سپس اشاره مجرم، بيان و به نقد كشيده مي ذات تحول

خواهيم داشت و پس از آن و بر اساس نظـام توحيـدي برخاسـته از قـرآن كـريم، نظريـة       
اين نوشـته،  مختار خود را بيان خواهيم كرد. درخور يادآوري است كه منظور از مجرم در 

تمامي مجرمان است و مدعاي اين مقاله آن است كه مجرم ـ چه معاند و چـه غيرمعانـد ـ     
  سرانجام بايد تطهير شود و به مقصود و هدف نهايي آفرينش، يعني سعادت برسد.

 . داليل جاودانگي عذاب و نقد و بررسي آن1

  . داليل جاودانگي عذاب 1ـ  1

ود را به معناي جاودانگي مجرمـان در عـذاب جهـنم    و گروهي از فالسفه، خل متكلمان
انـد كـه در ايـن نوشـته      قلمداد كرده و به داليل قرآني، روايي و عقلـي تمسـك جسـته   

  شود: اختصار به آنها اشاره مي به
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 قرآن . آيات1ـ  1ـ  1

عذاب كـافران بيـان شـده     جاودانگي براي داللت بر اثبات مجيد قرآن در آيات فراواني
دينَ «: آياتي كه در آنها اين عبارات و جمالت ذكـر شـده اسـت    است؛ مانند فيهـا  خالـ« 

ذاب « )52(يـونس:   »الْخُلْـد  بعـذا « )،69(فرقـان:   »فيه يخْلُد«)، 1629(بقره:  عـ  قـيمم« 
نْهم  يخَفَّف ال« )،167(بقره:  »النَّارِ منَ بِخارِجينَ هم ما« )،37(مائده:  عـ  ذاب بقـره:   »الْعـ)

162 ،(»دار فصلت:  »الْخُلْد)28،( »ونَ فيهادبقره:  »خال)ي«) 39ذابِ  ف الْعـ  م ونَ  هـد خالـ« 
  ).57(نساء:  »أَبداً فيها خالدينَو« و )103(مؤمنون:  »خالدونَ جهنَّم في« )،80(مائده: 

  روايات 1ـ  1ـ  2
آنـان دانسـته اسـت     نيـت  در روايتي، معيار خلود مجرمـان را سـوء   صادق جعفر امام

  .)136ـ  135ص ،3جق، 1395 كليني،(
 و ثابـت  جهـنم  در پاسخ به پرسشي سوگند خوردنـد كـه جـاودانگي    صادق امام
  ).133، ص3ج ق،1416(بحراني،  است برقرار
سخن گفته كـه همـواره در جهـنم قـرار      نيز از ذبح مرگ براي جهنميان باقر امام
  .)347ص ،8ق، ج1403 مجلسي،( دارند
 وعـدة  او به كه را نيز از وعدة خدا به جهنميان سخن گفته؛ يعني كافري رضا ماما
/ براي نحـوة  362ص كند (همان، نمي خارج جهنم از داده را آن در خلود و جهنم آتش

  ).169ـ  163، ص1379استدالل به آيات و روايات مربوطه ر.ك: قدردان قراملكي، 

  . داليل عقلي  1ـ  1ـ  3
ترين دليل آنان، تحـول ذاتـي    اند و مهم ود به داليل عقلي نيز تمسك كردهمعتقدان به خل

به سبب آثار تكويني گناه است كه ديگر مجالي بـراي بازگشـت او بـه صـالح را      مجرم
گذارد؛ زيرا تبديل به موجودي جهنمي و آتشين شده است و دليل ديگري كـه   باقي نمي

  ناه برخي مجرمان است.اند آثار نامحدود گ برخي به شكل شفاهي گفته

   مجرمان ذاتي تحول اساس بر عذاب جاودانگي بر فالسفه از برخي دليل .1ـ  1ـ  3ـ  1

 ايـن  بـر  آخـرت،  عذاب نبودن قراردادي مبناي بر معاصر فالسفة و انديشمندان از بسياري
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 كشد مي دوش بر را خود عمل قهري نتيجة، جهنم جاودان در مجرم كه دارند اصرار اصل
 بـه  درنتيجـه  كـرده و  خارج انساني حالت از را خود ذات خويش، ناشايست كردار با وا و

 و نيسـت  او در اصـالح  امكـان  ديگر كه شكلي به شده؛ تبديل جهنمي و آتشين موجودي
  :گويد مي زمينه اين در طباطبايي عالمه .بماند باقي معذب جهنم قعر جاودانه در بايد

 ايـن . اسـت  شده انسان نفس مالزم كه است تيشقاو خاصيت و اثر جاودانه، عذاب
 نفسـي،  چنين از ما گفتگوي و تصور چون شود؛ ديگري نوع تواند نمي ديگر انسان، نوع
 آن بـه دنبـال   سـپس  و شـد  مرتكب گناهاني خود، اختيار به نخست كه است آن از بعد

 ذات رد شـديدي  اسـتعداد  بـه دنبـالش   و آمد پديد او نفس در درپي پي احوالي گناهان،
 حـوادث  تمـامي  در كـه  اسـت  علتـي  نفس، استعداد يافتن شدت همين شد و پيدا نفس
 درنتيجـه  .آورد پديـد  نفـس  در اسـتعداد  آن سـنخيت  با متناسب صورتي شود مي باعث
 انسان كه ديگري مواد و عناصر و ميوه و گوشت و نان شدنِ انسان از بعد كه طور همان
 چـرا  و كـرده  پيدا شعور مركب اين چرا پرسيمب نيست صحيح ديگر است، آن از مركب
 يك سؤاالت، اين همة به پاسخ اينكه براي ديگر؛ چراي صدها و چرا و چرا و دارد فكر
 صـحيح  مـا،  بحث مورد در همچنين ».شده انسان چون« كه است اين آن، و است كلمه
 سـر  آن از شـقاوت  آثار دائماً و دارد نمي بر او يقة از دست شقاوت، چرا بپرسيم نيست

 كـه  اسـت  اين اينها همة جواب است؛ چون جاودانه عذاب آثار، آن از يكي كه زند؟مي
 كـرد  خاص انساني يعني ساخت؛ شقي را خود خود، اختيار به و خود به دست او چون
  .)414ص ،1جق، 1404 طباطبايي،(اوست  وجود الزمة شقاوت، كه

همـين مطالـب    »گنـاه  و كيفـر  تناسـب « ضـرورت  اشـكال  پاسـخ  در مطهري شهيد
ــا تعــابيري ديگــر بيــان مــي  جــوادي . اســتاد)237ص ،1ج ،1374 مطهــري،(كنــد  را ب

آن اسـت كـه خطـا، انسـان را احاطـه       دوزخ، در خلـود  معيـار  انـد كـه   نيـز بـرآن   آملي
 نجــاتش باشــد و راه پوشــانده را قلــبش ســفيدي همــة گنــاه، كــرده باشــد و ســياهي

 شــرك و معصــيت از بمانــد، دنيــا در هميشــه ايبــر اگــر كــه ايگونــه بــه شــود؛ بســته
  .)337ـ  336ص ،5ج ،1381 آملي، جوادي(كشد نمي دست آن، از ناشي
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  . توجيه عقالني عذاب جاودانه1ـ  1ـ  3ـ  2

تـوان   ممكن است برخي بر اساس نامحدود بودن آثار جرم برخي مجرمـان بگوينـد مـي   
هـا بـه واسـطة     ر اين باورند كـه انسـان  عذاب جاودانة آنان را توجيه عقالني كرد. آنان ب

رو تا ابد در  اند و ازاين اند و درنتيجه به كمال نرسيده مجرماني از نعمت هدايت بازمانده
  جهنم يا در درجات پايين بهشت قرار خواهند گرفت.

  . نقد و بررسي داليل جاودانگي عذاب1ـ  2

  . نقد و بررسي ادلة نقلي1ـ  2ـ  1

 استدالل به آياتنقد  .1ـ  2ـ  1ـ  2

  :شوند مي تقسيم دسته چند به بحث اين در مربوطه آيات كه گفت بايد آيات دربارة
 سيئَةً كسب منْ  بلي«وجود دارد؛ مانند  واژة خلود اي در آنها مشتقات دسته: اول دستة

و أَحاطَت بِه ك خَطيئَتُهفَأُولئ حابالنَّارِ أَص مونَ فيها هد81بقره: ( »خال(.  
 جـاودانگي  معنـاي  بـه  خلود اينكه يكي دارند؛ قول دو خلود، معناي در شناسان واژه

 طـوالني  مـدت  معنـاي  به خلود اينكه و ديگر) 164ص ،3ج ق،1414 منظور، ابن(است 
 وجود با .)360ص ،2ج ق،1420 رازي، فخر /154ص ق،1412راغب اصفهاني، (است 
 و هميشـگي « مفهـوم  تنهـا  اسـت  كلمـه  ايـن  شـامل  كـه  آياتي از توان نمي احتمال، اين

 قطعـي  عقلـي  دليل برابر در قوي نقلي دليل عنوان به را آن و كرد برداشت را »جاويدان
  .شود مي خارج ابديت معناي در صراحت از حداقل ديگر تعبير به و داد قرار

 زاب:احـ ( آيـه  دو در. داراسـت  را »ابد«واژة  خلود، ذكر از پس كه آياتي: دوم دستة
 اسـت؛  آمـده  آن تأكيد براي جهنم، واژة ابد در مجرمان خلود بيان از پس) 23 جن: /65

 بـراي  نه آيد؛ مي مستقبل تأكيد براي و است زمان ظرف ابد،«: هآمد الموارد اقرب اما در
 »ابـد «كه واژة  معناست بدان حرف . اين)4ص ،1ج ،1371 قرشي،( »آن استمرار و دوام

 مـدت  معنـاي  بـه  خلـود  باشد معتقد كسي هرگاه بنابراين كند؛ مي يدتأك را خلود مفهوم
 معنـاي  و كنـد  مـي  تأكيـد  را طوالني مدت همان »ابداً«واژة  حالت اين در است طوالني
مانند اينكه كسي بگويد در ايـن مـدت يـك سـال، هرگـز       كند؛ نمي تأسيس را جديدي
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 بـه  »ابـداً  فيهـا  خالـدين « گفت قاطعيت با توان نمي كنم؛ درنتيجه زنداني را خالص نمي
  .است جهنم آتش در ماندن جاودانگي معناي

 دارد داللت عذاب از خارج نشدن مجرمان بر شكلي به كه است آياتي سوم: دستة
 سـورة مائـده   37آية  ديگري و سورة بقره 167 آية يكي است؛ شده بيان آيه دو و در
 تَبـرَّؤُا  كما منْهم فَنَتَبرَّأَ كرَّةً لَنا أَنَّ لَو اتَّبعوا الَّذينَ قالَ و«: فرمايد مي بقره سورة در. است
 آن (و [در »النَّـارِ  مـنَ  بِخـارِجِينَ  هم ما و علَيهِم حسرات أَعمالَهم اللَّه يرِيهِم كذلك منَّا

 از تا م]گشتيمي باز دنيا به [كه بود ما براي ديگري بار كاش اي: گويند پيروان هنگام]
 خداونـد  .جستند بيزاري ما از [امروز]آنها  كه گونه همان جوييم؛ بيزاري پيشوايان اين
 آتـش  از هرگز و دهدمي نشانآنها  به آنهاست حسرت ماية كه راآنها  گونه اعمال اين

 پيداسـت، خـارج نشـدن،    آيه از سياق گونه كه اوالً همان. نيستند) آمدني بيرون دوزخ،
ثانياً به  بهشت. به جهنم از شدن خارج پاسخ نه دنياست؛ به بازگشت درخواست پاسخ

دليل سياق آيات قبلي، اين حالت مربوط به لحظة ديدن عذاب است؛ نه زماني كه بـه  
 جهنميـان  زبـان  از سورة مائده 37 آية در .اند و تطهير شده  اندازة كافي عذاب چشيده

 »مقـيم  عـذاب  لَهـم  و منْهـا  بِخارِجِينَ هم ما و النَّارِ منَ يخْرُجوا أَنْ يرِيدونَ«: فرمايـد  مي
 آنـان  بـراي  و نيسـتند  آمـدني  بيرون آن از كه درحالي آيند؛ بيرون آتش از خواهند مي(

 مجرمـان  ارادة روي را سـخن  آيه اين است كه روشن چنان). بود خواهد پايدار عذابي
 بـه  آنـان  اوالً چون نيست؛ آنان اراختي در جهنم از خروج فرمايد مي و است داده قرار
 عـذاب،  از خروج ثانياً شوند و خارج جهنم طوالني عذاب توانند از نمي ها زودي اين
 بـه  اقامـت  معنـاي  بـه  توانـد  مي هم »مقيم«واژة . آنان ارادة نه خداست؛ دست در تنها

 مردم رود و مي به كار معنا همين با روزمره محاورات كه در چنان باشد؛ طوالني مدت
 طـوالني  مـدت  به سكونت منظورشان و است شهري در مقيم شخص، فالن گويند مي

  .هميشه براي نه است؛
 إِنَّ« ماننـد  دارد؛ داللـت  معانـد  آمرزيده نشدن كـافران  بر كه است آياتي: چهام دستة

) 34 محمـد: ( »لَهـم  اللَّـه  يغْفـرَ  فَلَنْ كفَّار هم و ماتُوا ثُم اللَّه سبِيلِ عنْ صدوا و كفَرُوا الَّذينَ
 از كفـر  حال در سپس بازداشتند، خدا راه از را] [مردم و ورزيدند كفر كه كساني (همانا
  بخشيد). نخواهد را آنان هرگز خداوند پس رفتند؛ دنيا
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 در معانـد  كافران با خداوند تعامل كه كرد تفسير چنين توان مي را آيات از دسته اين
 عـدم  ديگـري  و اسـت  عـذاب  عـدم  آن، الزمـة  كه مغفرت يكي است؛ گونه دو قيامت
 يا باشد كوتاه بسيار است ممكن كيفر اين حال است. مجرمان كيفر آن، الزمة كه مغفرت
 پس داريم، آن بودن زمانمند بر عقلي دليل چون و هميشه براي و يا طوالني مدت براي
بيان  باشد؛ به منحصر اول قسم دو همان در تواند مي و ندارد داللت عذاب جاودانگي بر

ي  قرينة كه عقلي داليل به عنايت با ما مدعاي ديگر اسـت  آيـات  تفسـير  در منفصلة لبـ 
 كيفـر  از هرگـز  يعنـي  بخشد؛ نمي را آنان هرگز فرمايد مي خداوند هرگاه كه است چنين
 از ديگـر  مؤمنان همانند تا جرمشان با متناسب عذابي كند؛ مي عذابشان و گذرد نمي آنان
  .شوند پاك ها آلودگي انواع

  . نقد استدالل به روايات  1ـ  2ـ  1ـ  3

  است: قبيل اين ترين آنها از فراواني وجود دارد كه مهم روايات زمينه اين در
 از جهـنم  ابـواب  كـه  آيدمي زماني ايمشنيده: پرسيد صادق امام حضرت از راوي

 خـدا  بـه  نـه، : فرمـود  حضـرت  آن .نيسـت  كار در آتشي ديگر و شودمي خاموش آتش
 اسـتثناي  از راوي .بـود  خواهـد  پيوسـته بـاقي   عذاب، و آتش نيست و چنين اين سوگند

 از كـه  اسـت  كسـاني  دربارة امر اين: فرمود امام پرسيد كه »االرض و السموات مادامت«
  .)346ص ،8ج ق،1403 مجلسي،: ك.ر( شوندمي خارج آتش

 ديگر روايات با همراه كه درصورتي سندش و بودن اشكال بي صورت در روايت اين
 دليـل  برابر تواند در نيز نمي و نيست چنين اما شد؛ خواهد معتبر دليل برسد تواتر حد به

  كند. مقاومت عقلي قطعي
 أهـل  ويـا  أبدا موت فال خلود ،الجنّة أهل يا يقال ثم: «است آمده والّد ابي حديث در
 زبـان، نـدا   يـك  بـا  دوزخ و بهشت اهل (به) 149ص همان،( »ابدا موت فال خلود النار،
  .نيست) كار در مردني هرگز و است شود؛ خلود مي

 توانـد  مـي  خلود اوالً چون كند؛ نمي وارد عذاب انقطاع نظرية به ايرادي روايت، اين
 شـكلي  به كند؛ مي داللت جهنم عذاب شدت بر ثانياً و داشته باشد طوالني مدت معناي

 جهـنم  در اسـت  مقـرر  كـه  زماني تا فرمايد مي خداوند دارند. مرگ آرزوي جهنميان كه
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  .داشت نخواهيد مرگي قيامت، در و بمانيد
 و آتـش  و دوزخ و در بهشت خلود دربارة علت صادق امام از: گويد مي ابوهاشم

 خـود  روش هميشگي نيت آنان، از هريك: فرمودند پاسخ در حضرت پرسيدم و عذاب
 علـت  هـاي اينـان،   نيـت : فرماينـد مي بهشت اهل بيان ت پس ازحضر. داشتند دنيا در را

 معناسـت  بـدين  كردند كه قرائت را »شاكلته علي يعمل كلّ«آية  در ادامه. آنهاست خلود
  .)347ص همان،( كند مي عمل خود شاكلة بر اساس هركس كه

 بـه  معتقـد  دينـي،  هـاي  بر پاية آموزه اسالمي و عالمان نيست عمل مورد روايت اين
 از برخـي  دليـل  همـين  بـه . نيسـتند  عمل مرحلة به رسيدن بدون مجازات در نيت أثيرت

 مـتن  بـه  كـه  مـادامي  گناه، نيت صرف اند گفته و برآمده آن توجيه صدد در انديشمندان
 لـدود  و لجاج عناد، الحاد، همان هويت، مقوم فصل ولي نيست؛ معصيت نرسد، عصيان
 گنـاه  بودنـد،  جاويـد  دنيا در افرادي چنين اگر رو ازاين؛ است ناپذير زوال كه است بودن
 دنيـا  بـه  و شـوند  خـارج  جهـنم  از محـال  فـرض  بـر  اگـر  حتي و بود جاودانه نيز آنان

 ».لكـاذبون  وإنّهـم  عنـه  نهوا لما لعادوا ردوا ولو«شوند؛  مي تباهي آلوده به باز بازگردند،
 كننـد و  فرمـانبرداري مـي   نـد، بازگرد دنيا به ـ اگر محال فرض ـ بر نيز بهشتيان كه چنان
 .)741ص ،5، ج1381 آملـي،  جـوادي : ك.ر( شـد  نخواهنـد  الهي خارج تقواي از هرگز
 يـا  اسـت  غيـرممكن  يـا  تحـولي  چنـين  كه شد روشن گفته، مطالب پيش اساس بر البته
  .شود جهنم در انسان حضور جاودانگي سبب تواند نمي

 أهـل  إالّ النار في اللّه يخلد ال: «ندكمي نقل جعفر بن موسي حضرت از عمير ابي ابن
  .)131ص ،8ج همان،( »الشرك و الضالل وأهل والجحود الكفر

 چنـين  بـا  ديگـر  سـوي  از و نـدارد  صـراحت  جاودانگي در خلود، شد كه بيان چنان
  كرد. اثبات را اعتقادي امر توان نمي نيستند قطع مفيد كه رواياتي

ـ  صادق امام از: گويد حازم منصوربن  »النـار  مـن  بخـارجين  هـم  ومـا «ارة آيـة  درب
 هميشگي و دائم به طور هستند كه علي دشمنان: آنها فرمودند حضرت آن پرسيدم كه

 بيـاني  چنـين  بـا  را امـر  اين حضرت ).362(همان، ص برندمي سر به عذاب و آتش در
 مـال احت و تـوهم  براي جايي ديگر و »الداهرين ودهر اآلبدين أبد: «كه فرمايندمي عنوان
  .نيست علي دربارة دشمنان آتش و عذاب انقطاع
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و  اسـت  تضـاد  در نوشـته  ـ با ايـن  شده ذكر عقل قطعي حكم با ـ چون روايت اين
 :گفـت  كـرد و مـثالً   تأويل ديگري معناي به را آن سند، صحت صورت در ناچار بايد به

 بخواهد خدا گرم شوند؛ خارج جهنم از توانند نمي خويش و با اختيار خود خودي به آنان
يعنـي تـا آتـش     .نباشـد  بر آنان جهنم عذاب بمانند؛ ولي جهنم در شود يا محو جهنم يا

  جهنم است، آنان همواره در آن قرار دارند؛ ولي زماني آتش تمام خواهد شد.
 خلـود  در روايات و آيات است درست بگوييم كه است نقلي، آن ادلة بررسي نتيجة
 گرامـي  خواننـدة  تـا  كـرديم  ذكـر  احتماالتي مربوطه ياتآ دارند؛ ولي ذيل ظهور عذاب
 آن در بلكـه  ندارنـد؛  صراحت عذاب جاودانگي در خلود روايات و مربوطه آيات بداند
 پايـة  توانـد  و نمـي  آورد نمـي  اعتقـادي  يقـين  ظن، و است آور ظن ظهور و دارند ظهور

  .گيرد قرار اعتقادي باورهاي
 تـواتر  حـد  در چون روايات اين گفت توان يم فوق سخن بر روايات، افزون دربارة
 نـدارد؛  حجيتـي  اعتقادات در واحد خبر معتقديم ما و واحدند خبر حد در بلكه نيستند؛

 روايـات  و قرآن ظواهر عالوه بر اين، اعتقاد ظن شد كه اشاره چنان و است آور ظن زيرا
شود، دربـارة   مي لتأوي عقل با غيرمتباين معنايي به باشد قطعي عقل حكم با مخالف اگر

  نيز وجود دارد. طرد امكان باشند ـ السند ضعيف كه درصورتي روايات ـ
  هاي نقلي از آيات و روايات داد: توان به استدالل دو پاسخ كلي نيز مي

يكم: تمامي آيات و رواياتي كه در ظاهر بر جاودانگي وجود مجرم در آتش و عـذاب  
ش است، آنان درون آن قـرار دارنـد؛ امـا ممكـن     جهنم داللت دارد بدين معناست كه تا آت

است زماني فرا برسد كه ديگر آتش يا جهنمي وجود نداشته باشد كـه اگـر چنـين اسـت     
  ).341، ص8، ج1365توان گفت آنان هميشه در آتش قرار دارند (صادقي تهراني،  مي

 موضوع بحث، مجرم، كافر است؛ يعني به شكل قضـية  تدوم: در همة آيات و روايا
حقيقه بيان شده كه هر كافر معاندي در آتش قرار دارد؛ اما اگر زماني كفرش به ايمان و 

پذيري تبديل شود و مصداق مؤمن پرهيزكـار شـود ديگـر موضـوع ايـن       عنادش به حق
  آيات و روايات نخواهد بود و اين، زماني است كه تطهير شده باشد.
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  داليل عقلي بررسي و . نقد1ـ  2ـ  2

  . نقد دليل تحول ذات مجرم1ـ  2ـ  2ـ  1

 هماهنگي بسياري و روايات آيات با رابطه اين و پذيرفته است انسان درون با گناه رابطة
 را تكـويني  رابطـة  اصـل  حضـوري،  علم با و خود درون در منصف انسان دارد و حتي

 پـاك  را مجـرم  نتوان ديگر كه بدانيم شكلي به را رابطه كيفيت ولي هرگاه؛ كند مي درك
 ةمسـئل  شـود،  سـزوار كيفـر ابـدي    شود و درنتيجه تبديل جهنمي موجودي به او و كرد

 دليـل  دربـارة  زيـرا  نيست؛ دست در آن براي كافي دليل رسد مي نظر به و است ديگري
  :گفت توان مي فوق

 در ذكرشده توحيدي نظام او مطابق فطرت بر گناه تأثير نحوة نيز و انسان الف) ذات
 آفريده اي گونه به را آدمي ذات كه خداست اين يعني خداست؛ خود معلول نوشته، اين
 بلكه حيوانيت، به و خارج انسانيت از و دگرگون كلي به درونش گناه، ارتكاب اثر بر كه

 عـالم  در هرآنچـه  و نيست آفريدة غيرخدا ذات، اين كه است روشن شود و تبديل بدتر
 بـا  نداشـتن كيفـر   تناسـب  از كه كساني حال ندارد؛ از خدا اي غير آفريده شود، آفريننده

 ذات خداونـد  چرا بگويند و دهند تغيير را خود پرسش توانند مي كردند مي پرسش جرم
 آيـا  بيـان ديگـر   بـه  و نبينـد  آسـيبي  چنين موقت گناهان با تا نيافريد شكلي به را آدمي

 مكافـات  جـرمش  انـدازة  به هرگاه كه اي بيافريند به گونه را انسان توانست نمي خداوند
 الزمـة  امـر،  ايـن  آيـا  بپيونـدد؟  بهشـتيان  به و يابد نجات ها آلودگي شود، از پاك كشيد
  نيست؟ خردمندان پسنديده نزد و نيست خداوند عدالت

به بيان ديگر درست است كه خداوند انسان را مختـار آفريـده اسـت؛ ولـي محـدودة      
هر كاري بكند و از نظر جسـمي و  تواند  نمي  اختيار هم دست خداست؛ براي نمونه انسان

توانـد خـود را    تواند در محدودة خاصي اعمال نفوذ داشته باشد؛ مثالً انسان نمي روحي مي
به حيواني تبديل كند و اختيار او در محدودة خاصي قرار دارد. حاال كه چنين اسـت چـرا   

  حدود نكرد؟خداوند عليم، رحمان، كريم و عادل، اختيار او را در دگرگون كردن ذاتش م
 تبـديل  ديگـري  موجود و به يافته تغيير گناه بر اثر آدمي ذات بپذيريم اگر ب) حتي

تواند او  نمي است آفرينندة مايشاء كه خداوند آيا هم حال همين در گفت توان مي شده،
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 اژدهـا  بـه  آني در را موسي دست عصاي كه خداوندي آيا درآورد؟ اوليه حالت به را
 از پـس  كـه  ندارد تواني چنين گرداند مي باز شكل عصا به را آن بارهدو و كند مي تبديل
 خـود  اوليـة  فطـرت  بـه  را آنـان  گرفتنـد،  قـرار  جهنم آتش در عذاب مجرمان كه مدتي

 را او كيفـر ديـد،   جنايتش و گناه اندازة به مجرم تواند هرگاه نمي خداوند آيا بازگرداند؟
 مجـرم  ذاتـي  تحول عامل دنيا در را هانگنا كه خداوندي كند؟ خارج جهنم از و اصالح
 به خباثت از او دگرگوني ذات عامل نيز را جهنم وحشتناك عذاب نتواند چرا داده، قرار

 تأثير نداشـتن  بر دليل توان مي را آخرت در عذاب نبودن اختياري آيا دهد؟ قرار طهارت
ـ  ندارد؟ تأثير انسان روي مصائب دنيا در مگر دانست؟ تطهير و عذاب  همـة آنهـا را   اآي
  پذيرد؟ مي خويش اختيار با انسان

 را آن نيـز نتـوان   جهـنم  آتـش  با حتي ديگر كه گناه اثر بر آدمي ذات كلي ج) تحول
 باشد داده دست از را خود انساني و خدايي هستي همة او اينكه به و اعتقاد كرد اصالح

 ادعا توان مي دنيا همين در آيا ندارد. سازگاري چندان او ناپذير تبديل خدادادي فطرت با
 هيچ با ديگر واند  داده دست از را خود هستي همة معاند، مشرك و كافر هاي كرد انسان

 كـرد  مرگ احساس كه گاه آن فرعون آيا نيستند؟ پذير نيز بازگشت سختي امتحان و ابتال
معبـودي جـز    هـيچ  كه آوردم ايمان: نگفت قرارگرفت، شدن غرق شُرُف در كه وقتي و
 ؛)90يونس: ( شدگانمتسليم از من اند وجود ندارد و گرويده او به اسرائيل فرزندان نكهآ

  است. اندك و ناچيز بسيار اخروي عذاب برابر در عذاب اين بااينكه
 و اسـت  انسـاني  جهان خدادادي هاي ظرفيت تفاوت كفر، تكويني علل از د) بخشي

. شـود   نيـز حـل   اختيـار  و جبر علمي مشكالت برخي بحث، امكان دارد همين ساية در
 ايـن  اختيار، و جبر چالشي بحث و مهم مباحث از يكي كه است قرار اين از آن توضيح
 داراي همـه  و آفريـده  يكسـان  شـقاوت  و از نظر سـعادت  را همه خداوند اگر كه است

 اتفـاقي  چه درواقع گزيند و بر مي را خوب مسير ديگري و بد راه يكي چگونه اختيارند
 يكسـان  نظـر  هـر  از كنيم آنان فرض اگر شود؟ مي جدا يكديگر از آنان مسير كه دافت مي

 تحـت  هـردو  و گذاشته اثر يكسان شكل به بر آنان غيراختياري و عوامل اند آفريده شده
 نيسـت.  چنـين  كـه  صورتي در باشند؛ كافر يا مؤمن هردو بايد اند، شده واقع يكسان علل
 يكسـان  ظرفيتـي  بـا  را آنـان  خداونـد  و گفت شد ملتزم فرض پيش آن به توان نمي پس
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 بـه  آفريـده تـا   متفـاوت  اي گونـه  به را انساني عالم نظام خداوند خود بلكه است؛ آفريده
 بـه  و كننـد  انتخاب را كفر ديگر گروهي و ايمان گروهي خود، اختيار با و طبيعي شكل

 خود اختيار با را رباني طريق ديگر گروهي و شهواني هاي لذت مسير گروهي بيان ديگر
 قـرار  خـويش  بهشـت  را خود شود و دنياي ور غوطه مادي هاي لذت در يكي. برگزينند

كـه   كنـد؛ چنـان   جهـنم  خويش براي را دنيا و بايستد خود برابر نفس در و ديگري دهد
  ).363ص ،4ج ق،1404 صدوق،(» الكافر جنة و المؤمن سجن الدنيا«: فرمود پيامبر

 داراي نفوسـي  وجـود  بـا  مگـر  يابـد؛ نمي استقرار دنيا نظام كه است بر آن مالصدرا
 داشـتن  بـا  مـردم  همـة  اگـر  و قسـاوت  و شقاوت هايي داراي قلب و شقاوت و غلظت
 دنيـا  گمان نظـام  بي بودند سعادت الهي اهل عقاب از ترسان هايي دل و پرهيزكار نفوسي

 قبيـل  از نظـام  ايـن  سـازمان  با مناسب اعمالي مرتكب و ستمكار نبودن افرادي علت به
 ايبهيميـه  نفـوس  گـر و  حيلـه  و فريبنـده  صفت شيطان هايانسان و صفتان دجال فراعنه،
 فرمايـد: مـي  خدا كه است آمده حديث در شد و مي معطل و مختل جاهل، كافران مانند

 منظـا  بقـاي  سبب را آدم بني گناهان من يعني ؛»العالم لعمارةِ سبباً آدم معصيةَ جعلْت انّي«
 لĤَتَينـا  شـئْنا  لَو و« گويد:مي مجيد قرآن. دادم قرار عالم آن آبادي و عمران موجب و دنيا
سـجده:  ( »أَجمعـينَ  النَّـاسِ  و الْجِنَّةِ منَ جهنَّم لَأَملَأَنَّ منِّي الْقَولُ حقَّ لكنْ و هداها نَفْسٍ كلَّ
 و داديممي نشان فردي هر به را ستگارير و هدايت راه هرآينه خواستيممي ما (اگر) 13
 ايـن  سـخن،  آن و ايمگفته حقيقت و راستي به سخني كرديم؛ وليمي رهبري بدان را او

 مـأوايي  و جـاي  آن، در همـه  و كرد انباشته خواهيم انس و جن از را جهنم ما كه است
 الهـي بـه   انفرمـ  و حكـم  قدر، در مؤثر و نافذ الهي، الزم قضاي و اراده به لكن. دارند)
 هـر  وجـود  كـه  هنگـامي  پـس . شد مبرهن و ثابت هم بختان و شورخبتان با نيك وجود
 بـوده  هـاي ربـاني   نـام  نـامي از  ظهور مقتضاي به الهي و نافذ قضاي حسب بر ايطايفه
 و اسـت  فطـري  و هـايي ذاتـي   منزل و طبيعي هايي غايتآنها  وجود براي بنابراين باشد،
 انـد، اشـخاص  و اشـيا  جبلي و فطري كه ذاتي امور به شتبازگ و رجوع كه است مسلّم
 غايـات،  آن از بسياري زمان و طوالني مدتهرچند  آنهاست؛ طبع با ماليم و لذيذ امري

 و اشـيا  ميـان آن ) قيامـت  روز ظهـور  آفرينش تـا  آغاز از(درازي  زمان و داشته مفارقت
 و باشـد  شـده  فاصل و لحايآنها  در استقرار و سكونت و فطري منازل و طبيعي غايات
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 وجود) سافله و متوسطه و عاليه( مراتب و مقامات جميع در اسما جميع به متعال خداي
: ك.ر(اسـت   قهار هم و عزيز هم و است رحيم هم رحمان و هم او پس. كندمي تجلي

  .)382ـ  381ص ،1361و  500ـ  487ص ،9ج ،1380 مالصدرا،
 شـايد  كه دليلي هر به خداوند: است ينچن ساده، و گويا شكل به بخش اين مدعاي

 و معرفتـي  خالص قلبي نيازمند آن فهم شايد چراكه( است نامكشوف ما امثال براي فعالً
 آنان و گوناگون آفريد هاي ظرفيت با و معمولي افراد با را انساني جهان) باشد عالي بس
 از گروهـي  رطبيعيطو به كه شكلي به داد؛ قرار گوناگون، مختار هاي ظرفيت همين در را

 كه آنان. برگزينند را و خباثت كفر ديگر، گروهي و طهارت و ايمان خود، اختيار با آنان
 آفـرينش خـود   هـدف  بـه  دنيـا  در نتوانستند شدند غرق مادي هاي و لذت ها شهوت در

 برسـند و مؤمنـان   سـعادت  سرانجام بـه  آخرت، در الهي عذاب با ناچار بايد و به برسند
 عـالم  در باشـند  داشته كمبودي هم اگر و ندارند جهنم به نياز رسيدند فهد آن به چون
  .شوند مي بهشت وارد سپس و يابند مي را الزم طهارت برزخ،
هايي كه توسط مجرمان از  گوييم انسان در پاسخ دليل عقلي دوم مي .1ـ   2ـ   2ـ   2

ت و گناه به دنبال اند؛ بعضي از آنان از روي خباث اند دو گروه نعمت هدايت محروم شده
انـد و راه   اند و برخي مظلوم واقع شده مجرمان رفته و با اختيار خود از آنان پيروي كرده

رسيدن به هدايت بر آنان، توسط مجرمان بسته شده اسـت. تكليـف گـروه اول روشـن     
اند و بايد كيفر گمراهي خـود را   است؛ زيرا خود آنان با اختيار خود گمراهي را برگزيده

اند. به همين دليـل اسـت    توان گفت آن مجرمان اوليه، علت گناه آنان بوده د و نميبكشن
توانند گناه خود را به گردن شيطان بيندازند و دربارة گـروه دوم بايـد    كه گناهكاران نمي

ناچار گمراه  گفت عدالت الهي، اين اقتضا را دارد كه جبران نقص كند؛ يعني كسي كه به
كـرد نبايـد بـه جهـنم بـرود و بايـد بـا         ناخت از آن اطاعت مـي ش شده و اگر حق را مي

تـوان گفـت آثـار جـرم      سازوكاري به كماالتي كه از دسـت داده، برسـد. بنـابراين نمـي    
  مجرمان، نامحدود است.

شـود؛ زيـرا    تـر مـي   اختيـار روشـن   با توحيد فوق در بحث خلود، نسبت سازوكار با
بـه طـور     دنيـا  امـور  همـة  و خداسـت  ن،شـيطا  و حتي چيز آفرينندة همه يعني توحيد،

 هـيچ  او و خواسـتة  خـدا  اذن بدون و غيرخدا يابد مي و يافته تحقق الهي اذن تكويني با
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 و حتـي  وي تـأثير  قلمـرو  و او حركـات  و كافر سرچشمة آفرينش درنتيجه ندارد؛ اثري
 شكفـر  بـه  علـم  بـا  را كافر خداوند چرا شود پرسيده اگر خداست. حال او ارادة تحقق
  .باشد جهنم وي سعادت ابزار گرچه برسد؛ سعادت به آنكه براي گوييم مي آفريد؟
 كفـر  راه خود، اختيار با خواهيم گفت او شد؟ خواهد چه اختيار پس شود گفته اگر

 و او اختيـار  كـه  اسـت  آن پاسـخش  شود؟ مي چه توحيد پس شود گفته اگر .برگزيد را
 جهنم در ابد تا است ممكن اگر گويند .خداست از همه شود، مي داده او به كه امكاناتي
 از نـدارد؛  وجود فرضي چنين اوالً گوييم مي پاسخ در. نكند بازگشت صالح و به بسوزد

 صـالح  سـوي  بـه  طـوالني،  سـاليان  سـوختن  بـا  كـه  انساني آفرينش چنين گذشته اين
و  دور به ندخداو ربوبي مقام از كه شود مي آفرينش شمرده در اشتباه معناي به بازنگردد
  اي كه بيان خواهيم كرد در تضاد است. با ادله

  . نظرية منكران خلود و ادلة آنان 2
اش حمل كرد و با توجـه بـه داليـل     توان بر معناي ظاهري برخي معتقدند خلود را نمي

عقلي و اشارات لفظي بايد از ظهور آيات خلود دست برداريم و آنها را بر معنايي حمل 
بنـدي   با عقل قطعي نباشد. داليل اين نظريه بـه نقلـي و عقلـي دسـته     بلتقاكنيم كه در 

  شود: شود كه در ادامه به آنها اشاره مي مي

  . داليل نقلي2ـ  1

  . آيات2ـ  1ـ  1
  از آياتي كه براي انقطاع عذاب به آنها استدالل شده از اين قرارند: برخي
ــنَّم انَّ«ِ. 2ـ    1ـ    1ـ    1 هج ــت ــاغينَمرْصــاداً  كانَ ــينَ * للطَّ ــاً * البِث ــا مĤب  فيه

 بــراي بازگشــتي محــل و بــزرگ كمينگــاهي اســت ) (جهــنم23ـ   21(نبــأ:  »أَحقابــاً
  مانند). مي آن در طوالني هاي طغيانگران [كه] مدت

انـد و كـار را از    (طغيانگران) يعني كساني كه در معصيت خدا طغيان كـرده » طاغين«
خروج از مرتكب ) يا كساني كه همواره 643، ص10، ج1372اند (طبرسي،  حد گذرانده
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هاي  به معناي مدت» احقاب«) و 167، ص20ق، ج1404اند (طباطبايي،  ود الهي شدهحد
نداشتن عـذاب جهـنم بـراي طاغيـان داللـت دارد.        طوالني است؛ بنابراين آيه بر ابديت

  ت.تر اس وقتي طاغيان در جهنم ابدي نباشند، وضع مجرمان ديگر روشن
 يحب ال إِنَّه اللَّه علَي فَأَجرُه أَصلَح و عفا فَمنْ مثْلُها سيئَةٌ سيئَةٍ جزاء و«. 2ـ   2ـ   1ـ   2

 و كنـد  عفـو  هـركس  است؛ پـس  آن مانند اي بدي بدي، جزاي ) (و40(شورا:  »الظَّالمين
ندارد). ايـن آيـه بـر     دوست را ستمكاران او همانا خداست؛ بر او پاداش نمايد، اصالح

همانندي مجازات با جرم داللت دارد و روشن است كه مجرمان در دنيا مرتكـب جـرم   
  اند تا مجازات نامحدود را تحمل كنند. نامحدود نشده

 عملُـوا  و آمنُـوا  الَّـذينَ  أَمـا  * يستَوونَ ال فاسقاً كانَ كمنْ مؤْمناً كانَ فَمنْ«. 2ـ   1ـ   1ـ   3
 كلَّمـا  النَّـار  فَمأْواهم فَسقُوا الَّذينَ أَما و * يعملُونَ كانُوا بِما نُزُالً الْمأْوي جنَّات فَلَهم لحاتالصا
 و * تُكـذِّبونَ  بِـه  كنْـتُم  الَّـذي  النَّارِ عذاب ذُوقُوا لَهم قيلَ و فيها أُعيدوا منْها يخْرُجوا أَنْ أَرادوا

 مؤمن ) (آنكه21ـ   18(سجده:  »يرْجِعون لَعلَّهم الْأَكبرِ الْعذابِ دونَ الْأَدني الْعذابِ منَ ذيقَنَّهملَنُ
 و آورده ايمـان  كـه  كساني اما اند؟ يكسان و همانند چگونه است پيشه عصيان آنكه با است

 امـا  يابنـد؛  ابد بهشت در پرنعمت منزلگاه صالح، اعمال پاداش به اند،كرده شايسته كارهاي
 شوند، بيرون آن از بخواهند وقت هر و است جهنم جايشان اند،ورزيده عصيان كه كساني
  .)بچشيد كرديدمي تكذيبش كه را جهنمي عذاب: گويند و گردانند بازشان بدانجا

انـد؛ ولـي سـياق آيـات مربوطـه       را به عذاب دنيا تفسير كرده» عذاب ادني«مفسران 
تواند شاهدي بر فلسفة عذاب آخرت  كه دربارة عذاب آخرت است و مي كند روشن مي

آفرينش  هدف بر كه آياتي براي تطهير مجرمان و رجوع آنان به حق و سعادت باشد. نيز
اسـت   آفريـده  معرفـت  يـا  عبـادت  بـراي  را آنـان  خداوند، اينكه و كند مي داللت انسان

 بيـان  چنـين  كـرده و  مقيد خدا ارادة به را جهنميان ماندن كه اي همچنين آيه .(ليعبدون)
. بخواهد خدا را آنچه مگر بود؛ خواهيد ماندگار آن در است آتش شما جايگاه«: دارد مي

  .)128 انعام:» (داناست حكيم تو پروردگار آري،
اشاره به اين حقيقت باشد كه خداوند، حكيم است و كار بيهوده » حكيم«شايد واژة 

دهد و افرادي را نيافريده تا در عذاب جهـنم مانـدگار باشـند؛     و غيرحكيمانه انجام نمي
  زيرا ماندگاري ابدي آنان در جهنم، غرض معقول و حكيمانه ندارد.
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 . روايات2ـ  1ـ  2

كدام داللتـي بـر    انقطاع عذاب جهنم ذكر شده؛ اما به نظر ما هيچ اثباترواياتي نيز براي 
دلـه نيسـت از ذكـر، نقـد و بررسـي آنهـا       آن ندارند و چون هدف اين نوشته، نقد اين ا

مربوطـه ر.ك:   و روايات آيات به استدالل اطالع بيشتر از نحوة كنيم (براي خودداري مي
  .)254ـ  246 ص ،1379 قراملكي،  قدردان

  . نظرية مختار3
دليل بر جاودان نبودن عذاب جهنم مجرمان، دليل عقلي است؛ ولي اشـاره بـه    ترين مهم

  است:دو مطلب، ضروري 
 حجيت از و كرد حركت آن بر اساس بايد باشد داشته قطعي حكم عقل، يكم: هرجا

 مـورد  در و چـه  آخـرت  يـا  باشـد  دنيـا  در آن صادرشده از احكام چه است؛ برخوردار
. كـرد  تعيين عقل براي اي محدوده و كشيد اي دايره توان نمي و ماديات يا باشد مجردات
 ماننـد  برخي اما نيست؛ استثنا قاعده اين از خلود مبحث كه است آن نوشته، اين مدعاي
 مباحـث  در تواند نمي چون عقل كه اند برآن عذاب جاودانگي مبحث در طباطبايي عالمه
 بـاب  و كند دريافت وحي از تنها را اخروي هاي آموزه بايد حكم كند، آخرت به مربوط
  نويسد: مي تشفاع مبحث ذيل در طباطبايي عالمه. است مسدود آن در عقل ورود

 و برسـد  بـدان  عقلي براهين دست كه نيست چيزي معاد، مسئلة تفاصيل و جزئيات
ــ   هم علتش و نمايد اثبات شده، وارد سنّت و كتاب در كه معاد جزئيات از آنچه بتواند

 و بچينـد  ما براي عقلي براهين بايد كه مقدماتي آن كه است آن ـ  سينا بوعلي به گفتة بنا
 نيسـت  آدمـي  عقـل  دسـترس  در بگيرد، نتيجه را جزئيات آن يك يكها آن چيدن از بعد

  .)183ص ،1ج، ق1404 طباطبايي،(
 را آن تـوان  نمـي  خلود مبحث در اما است؛ صحيح عالمه كالم اصل رسد مي نظر به

 عقـل  خـود  اين چراكه شود؛ وارد مسئله اين در نبايد يا تواند نمي عقل پذيرفت و گفت
 از آخـرت  به مربوط مطالب و نكنم يا كنم دخالت بايد يا توانم مي من گويد كه مي است
  .ندارد فرقي دنيا به مربوط مطالب با حيث اين
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 و تضاد عقل، قطعي حكم با شريعت قطعي هاي آموزه و سنّت و كتاب گاه هيچ دوم:
. اسـت  ظـاهري  و ابتـدايي  تضاد برسد، نظر به تضادي جايي در اگر و ندارد ناسازگاري

 خواجـه . اسـت  دينـي  علماي پذيرش مورد نقل، و عقل ميان جمع در اهكارر اين اصل
» التعـارض  عنـد  تأويلـه  ويجـب  القطـع  اللّفظـي  يفيد وقد: «گويد مي طوسي نصيرالدين

 عالمـه كـرد).   تأويل را آن بايد تعارض، صورت در و است آور قطع لفظي، دليل (گاهي
  : نويسد مي عبارت اين شرح در حلي

 را نقلـي  دليـل  بايـد  كردنـد،  تعـارض  هم با نقلي و عقلي دليل يا لينق دليل دو اگر
 ادلة است محال زيرا است؛ روشنمسئله نقلي،  دليل دو تعارض صورت در. كرد تأويل
 و عقلـي  دليل تعارض صورت در .باشند داشته ناسازگاري و تناقض هم با شرعي نقلي
 اسـت  نقلـي  دليـل  متوجـه  ه، تنهاتوجي و تأويل دليل، اين به. است همين چاره نيز نقلي

 باشد كريم قرآن در عقل مخالف حكم اگر البته .)244صق، 1407  حلي، عالمه: ك.ر(
 حكم بايد ـ  قرآن قطعي وحيانيت به اذعان با نيز و عقل با قرآن سازگاري به عنايت باـ 

 اشـد ب نداشـته  تضادي و منافات عقل، حكم با شود كه توجيه و تفسير اي گونه به قرآني
 الشـرع  به حكم العقل به حكم ما كل« جملة اساس بر .)57، ص1ج ق،1419 انصاري،(

اسـت   سـازگاري  رابطة نقل، و عقل حكم رابطة »العقل به حكم الشرع به حكم ما وكل
  .)217ص ،1ج ،1370 مظفر،: ك.ر(

شـود آن اسـت كـه بـا توجـه بـه نتيجـة         اي كـه در ايـن نوشـته پيگيـري مـي      نظريه
نداشــتن عــذاب  تعــالي بــه عنــوان مبــاني نظريــة جــاودانگي   ت حــقحاصــله از صــفا

كنـد و بـا وجـود     مجرمان و نيز داليل عقلي كه هريـك بـر انقطـاع عـذاب داللـت مـي      
شـده بـر جـاودانگي عـذاب بـر مبنـاي تحـول ذات دارد         ضعفي كه دليـل عقلـي اقامـه   

رو  ايـن تـوان در جـاودانگي عـذاب ترديـد كـرد؛ از      (كه در اين نوشـته بيـان شـد) مـي    
  براي اثبات اين نظريه بايد دو مرحله را پيمود:

  . مباني توحيدي انقطاع عذاب پس از تطهير نفس و تغيير صفات مجرمان3ـ  1
شـمرده   هـاي پيـامبران   آمـوزه  ترين مهمترين مسئله و  توحيد در قرآن كريم، محوري

اي نظـامي  شده و حالل مشكالت علمي و عملي فراوان است. آيات توحيدي قـرآن دار 
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فـردي را ارائـه    اند و هريك در كنار ديگري، ساختار معرفتـي خـاص و منحصـربه    متقن
هاي مبنايي توحيدي قرآن مرتبط با موضوع ايـن نوشـته كـه بـه      از آموزه برخيدهد.  مي

  توان از قرآن درك كرد از اين قرارند: هاي كالمي طوالني نمي دور از جنجال
خدا: از منظر قرآن، ماسـوي اهللا مخلـوق خداسـت. در    . انحصار خالقيت در 3ـ   1ـ   1

اي غيرخدا نيست؛ حال چه موجود مخلوق در نظر ما ناپسند باشد يـا   ه ود، آفرينندعالم وج
پسنديده؛ بنابراين مؤمن و كافر، خير و شـر، دنيـا و آخـرت، و بهشـت و جهـنم مخلـوق       

) 62(زمـر:   »لق كـل شـئ  اهللا خـا «خدايند و اين مفهومي است كه از تعـابير قرآنـي چـون    
شود. كل نظام كيهاني و انساني متعلق به خداست. از اين گذشته افعـال آدميـان    استفاده مي

هم به شكلي مخلوق خداست؛ چراكه اختيار آنان و كميت اين اختيار، خـدادادي اسـت و   
 اهللا«فرمايـد:   محدودة اعمال را خدا براي آنان تعيين كرده است. قـرآن در ايـن زمينـه مـي    

  شود. ). اين مسئله بعداً توضيح بيشتري داده مي49(صافات:  »خلقكم و ماتعملون
اي خواهد شد تا ذات انسان و نيز رابطة گناه آدمي بـا   انحصار خلقت در خدا، زمينه

  آثارش را نيز مخلوق خدا بدانيم و بر اساس آن، داليل انقطاع را بيان كنيم.
هـا را مختـار،    هايي گوناگون: خداوند انسان فيتهاي مختار و با ظر . انسان3ـ   1ـ   2

هاي مختلف آفريده است؛ حال اين اختالف، ممكن است بر اساس تماس  اما با ظرفيت
طورمسـتقيم   هاي ديگر و محيط جغرافيايي و زيستي حاصل شـده باشـد يـا بـه     با انسان

چـون كـل   ها نهاده باشد. در هردو صورت، مربوط به خداست؛  خداوند در درون انسان
ها در راه انتخاب، در  جهان و مافيها مخلوق خداست. به علت تفاوت در ظرفيت، انسان

گيرنـد و بـا اختيـار خـود، راه ايمـان يـا مسـير كفـر را بـر           مسيرهاي گوناگون قرار مي
گزينند. درنتيجه بايد در دستگاه عدالت الهي اين مسئله در نظر گرفته شـود و ميـزان    مي

در عنادورزي مجرمان لحاظ شود. البتـه حسـاب دنيـا و تعامـل بـا       تأثير مسائل خارجي
  مجرمان، مسئلة ديگري است كه احياناً با تعامالت اخروي خداوند فرق خواهد كرد.

. حاكميت ربوبيت الهي بر كل جهان: ربوبيت به معناي پروراندن و تـدبير  3ـ   1ـ   3
فرمايـد:   ). خداونـد مـي  426، ص1383كردن، در قرآن آمده است (ر.ك: جوادي آملي، 

 »جهانيـان  پروردگـار  زمين، پروردگار و ها آسمان پروردگار خداست؛ آن از سپاس پس«
؛ يعني تدبير و پرورش و به كمال رساندن تمامي موجودات، تنها در دسـت  )36جاثيه: (
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رو حتـي شـيطان بـا     خداست و كسي يا موجودي از تحت تدبير او خارج نيست؛ ازاين
شـده   تواند از مسير تعيـين  دهد و نمي ت تكويني الهي، كار خود را انجام ميتدبير و والي

رو در گمـراه   دهـد؛ ازايـن   كند به اذن تكويني خدا انجام مي تخطي نمايد و هر كاري مي
 بـه  پروردگـارا، «گويـد:   كردن بندگان خالص خدا ناتوان است و قرآن از زبـان وي مـي  

 را همه و آرايممي برايشان زمين در] را هانشانگنا[هم  كردي، من گمراه مرا آنكه سبب
). آري 40ـ   39حجـر:  ( »را آنـان  ميـان  از تـو  خـالص  بنـدگان  كرد؛ مگر خواهم گمراه

هاست؛ امـا در نظـام الهـي، محـدودة تـأثيرگزاري او       كنندة انسان شيطان، مختار و گمراه
دف آفرينش انسان تواند با ربوبيت الهي و سلطة رباني دربيفتد و ه مشخص است و نمي

را خنثي كند. آري خدا بر همه چيز احاطة كامل دارد و همه چيز بـا ارادة الهـي، مسـير    
شـود كـه    اين نكته روشن مـي  پيمايد. با نگاهي به داستان حضرت يوسف خود را مي

مسير انتخابي وي در راستاي تحقق و تعبير روياي وي بوده و اين خداست كـه تمـامي   
  كند. فراهم مي اختياري به مقصد را براي حضرت يوسفهاي رسيدن  زمينه

دهد ربوبيت الهي بر همة جهان حاكم است و كسي را نشايد كه  مبناي فوق نشان مي
خدا را از انجام كار خيري باز دارد و چون چنين است پس او به هدف آفـرينش خـود   

  كه جود بر بندگان است خواهد رسيد.
صدور خيـر: خداونـد خيـر و كمـال محـض اسـت؛       . منبعيت خداوند در 3ـ   1ـ   4

شـود و   افزون بر اين، منبع هر خير و كمال نيز است و هيچ شر مطلقي از او صادر نمـي 
توان آموزة قرآن در اين مورد را تحت عنوان توحيد در كماالت نام برد و  طوركلي مي  به

سـماي  گفت: تنها خداست كـه هـر كمـالي را داراسـت و او جـامع جميـع صـفات و ا       
 لَـه  الْمصـور  الْبـارِئُ  الْخـالقُ  اللَّه هو«فرمايد:  حسناست. خداوند در يك جملة نوراني مي

ماءني الْأَسسالْح حبيس ي ما لَهف ماواتالس ضِ والْأَر و وزيزُ هكيم الْعايـن  )24حشر: ( »الْح .
شـود.   هاي ديگر نيز مي امل انواع توحيدترين مفهوم را در خود دارد و ش توحيد، گسترده

نيـازي   الزمة اين توحيد، عدالت مطلق، رحمانيت مطلق، قدرت مطلق، علـم مطلـق، بـي   
مطلق و منبعيت تمامي خيرات و بركات است و نيز به معناي دور بودن از تمامي عيوب 

هاست. پس همة مخلوقات او خير است؛ چون خدا تنها منبـع خيـر اسـت و از     و نقص
  شود؛ گرچه امكان دارد خيريت آن براي ما روشن نباشد. خير مطلق، جز خير صادر نمي
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شـود و اگـر    رساند كه شر مطلق از خدا صادر نمي مبناي فوق، ما را به اين نتيجه مي
اثبات شود وجود جهنمي، دائمي و عذاب مجرمان به شكل هميشگي، شر محض اسـت  

  توان گفت از خدا صادر نخواهد شد. مي

 مجرمان عذاب انقطاع عمدة . داليل3ـ  2

انـد گونـاگون اسـت؛ امـا      اي كه انديشمندان براي انقطاع عذاب اخروي ذكـر كـرده   ادله
توان گفت دغدغة اصلي و چـالش   ترين داليل در اين باب، داليل عقلي است و مي مهم

عمده در مقابل نصوص، همين حكم عقل است. محور اصلي اين نوشتة مختصر، بحث 
» تحول ذات مجرمان به واسطة گناه و درنتيجه اسـتحقاق عـذاب ابـدي آنـان    «د دليل نق

  پردازيم. است. اكنون به داليل عقلي نفي عذاب جاودانه مي

 . لزوم تحقق هدف خدا در آفرينش انسان3ـ  2ـ  1

هدف خداوند بايد در مخلوقش تحقق يابـد؛ چراكـه مـانعي بـر سـر راه تحقـق هـدف        
. هدف خداوند، سعادت و كمال همگان در ساية عبادت و بنـدگي  خداوند وحود ندارد

 جريـان ( قسـر  كـه  دارد داللـت  ايـن  بـر  بر آن است كه اصول حكمي مالصدرااوست. 
 غـايتي  را طبيعـي  موجودات از هريك اينكه يابد و نمي ادامه طبيعت بر) طبيعت خالف
 بـه  را خداوند اشـيا  هاينك كمال اوست و خير و آن شود و مي منتهي بدان وقتي كه است
شود  مي حفظ موجودشان خير بدان، كهاند  شده سرشته اي قوه بر كه آورده پديد اي گونه

 راآنهـا   از هريك كه است جهت اين از. طلبند مي را مفقودشان كمال همان، وسيلة به و
 را همـان  اوسـت كـه   ذاتـي  غايـت  آن، كه است وجود كمال به شوق و وجود به عشق
 تـا  غـايتش،  و غايـت  آن غايت در سخن. كند مي حركت آن سوي به الذاتب و طلبد مي
 را وياينكـه   مگـر  اسـت؛  گونـه  ايـن  نيـز  بينجامـد  خيـرات  خير و غايةالغايات به آنكه

 نـه  زور، بـه  هـاي  وادارنده وها  بازدارنده ولي. بازدارد زور، به اي وادارنده يا اي بازدارنده
 مهمل و تعطيل اشيا، شد و مي بيهوده و باطل آفرينش، نظام وگرنه اند؛ دائمي نه و اكثري

 پديـد  دنيـا  و آخـرت  و نبودنـد  برپـا  آسـمان  و زمين شدند و مي ياوه و پوچ خيرات، و
 كراهت هستند و او لقاي مشتاق و حق طالب ذاتاً اشيا، تمام كه شد دانسته پس. آمد نمي
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نيـز   خداوند بدارد، تدوس بالذات را الهي لقاي هركس. است عرضي حق، به عداوت و
 وارد نفسش بر كه مرضي سبب به را خدا لقاي هركس و دارد دوست بالذات را او لقاي
 بـه . دارد نـاخوش  را او لقـاي  نيز بـالعرض  خداوند باشد، داشته ناخوش بالعرض شده،
 اصـلي  فطـرت  بـه  و يابـد  اش بهبـود  بيمـاري  آنكه تا كند مي عذابش سبب مدتي همين

 حصـول  سـبب  به عذابش و درد كند و مي عادت كيفيت اين به آنكه يا بازگردد خويش
  .)346ـ  362ص ،9ج ،1380 مالصدرا،(شود  مي زايل نااميدي

 . عدالت3ـ  2ـ  2

كند كيفر، متناسب با جرم باشد. جرم محـدود، مجـازات محـدود     عدالت الهي اقتضا مي
ر آنـان نيـز بايـد محـدود     ناچار كيف طلبد و چون جرم مجرمان در دنيا محدود بوده به مي

شود و اگر گفته شـود ايـن ثمـرة گنـاه خـود       باشد. در غير اين صورت ستم قلمداد مي
كنـد كـه هرگـاه بـه انـدازة       گوييم عدالت الهي در تكوين اقتضا مـي  اوست در پاسخ مي

يابد؛ زيرا عدالت الهي، هـم در عـالم تشـريع و هـم در      گناهش عذاب چشيد نجات مي
  ن دارد.عالم تكوين سريا

  . رحمت3ـ  2ـ  3
تـوان مـوردي را از آن اسـتثنا كـرد؛      رحمت خداوندي همه چيز را در بر گرفته و نمـي 

توان ساية رحمت الهي را مشـاهده   بر مجرماني كه در قعر جهنم مخلدند نمي كه درحالي
كرد. افزون بر اين از منظر عقل اگر روزي جهنميان از عذاب خالص نشوند آيا رحمت 

غضبش پيشي گرفته و غلبه يافته است؟ روشن است كـه اگـر در آنجـا پـس از      خدا بر
مدت مديدي از گذشت عذاب بر اهل جهنم، آنان خالص نشـوند رحمـت خداونـدي    

  فرمايد:  حق در اين زمينه مي به عربي بن الدين محيدربارة آنان محقق نشده است. 
 ألزال خلقـه  فـي  اللّـه  كّنهم لو بحيث الرحمة علي جبل ممن نفوسنا في وجدنا قد و
 الصفة وصاحب به أحق الكمال ومعطي الصفة هذه اعطاه قد واللّه العالم عن العذاب صفة

 وقـد  منّا بخلقه ارحم انه شك وال واغراض اهواء اصحاب مخلوقون عباد ونحن وأمثالي
 ههـذ  نفوسنا من عرفنا ونحن بخلقه ارحم انه فالنشك الراحمين، ارحم انه نفسه عن قال

  .)26، ص3تا]، ج عربي، [بي ابن( المبالغة
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 . حكمت و علم خداوند3ـ  2ـ  4

كنـد؛ زيـرا    جاودانه ماندن در عذاب، در حكمت و علم مطلق الهي ترديـد ايجـاد مـي   
كم پس از استقرار مجرمان در جهنم و پس از آنكـه بـه انـدازة جرمشـان كيفـر       دست

حكيمانه است و نه بر علم نامحـدود  آنان در جهنم سوزان، نه  داشتن نگهشدند ديگر 
توان غايتي معقول را تصور كرد و از  را براي چنين عذابي نميخداوند منطبق است؛ زي

دانست افرادي جهنمي  توان اين پرسش را مطرح كرد كه خدايي كه مي سوي ديگر مي
 شوند و قرار است در كنار خدا تا ابد بسوزند، چرا آنـان را آفريـد؟ و اگـر وجـود     مي

ها در دنيا بوده، چرا بايد تا ابد عذاب بكشند؟ به تعبيـر ديگـر،    آنان، الزمة رشد انسان
هدف حكيمانة خداوند از آفرينش هر فردي، سعادت و تكامل اوست؛ حال در مـورد  

شود و سپس تا ابد در جهنم سـوزان قـرار    دانست كافر معاند مي فردي كه خداوند مي
دف معقولي را دنبـال كنـد. الزم اسـت كـه هـدف از      تواند ه گيرد آفرينش او نمي مي

كه اگـر   خلقت موجودي با عاقبت و سرانجام آن موجود منافات نداشته باشد؛ درحالي
كافر همچنان معاند باقي بماند و تا ابد در آتـش باشـد، هـدف از آفـرينش او محقـق      

  نخواهد شد.
بـراي امتحـان و   ممكن است كسي بگويد وجود اشرار، الزمة نظام مـادي و دنيـوي   

هاست؛ ولي در پاسخ بايد گفت تحقق چنين هدفي،  ظهور استعدادها و پخته شدن انسان
تواند  مالزم جاودانگي مجرمان و عذاب آنان در جهنم نيست و دو راه ديگر است كه مي

با منظومة صفات الهي هماهنگ باشد؛ يكي اينكه پس از ايفاي نقش، آنان را محو كند و 
ان را به جهنم ببرد و به قدري عذاب كند تـا تطهيـر شـوند و درنتيجـه بـه      ديگر آنكه آن

  هدف آفرينش آنها برسند.

 . نظام احسن3ـ  2ـ  5

كـه   پايـان محقـق نباشـد؛ درحـالي     كند شر مطلـق و بـي   نظام احسن در جهان اقتضا مي
پايان اسـت و رخنـة چنـين حـالتي در عـالم       جاودانگي عذاب مجرمان، شر مطلق و بي

با احسنيت نظام جهان ناسازگار است و پيوسته در بخشي از اين جهان، گروهـي   وجود
 در حال تحمل بدترين عذاب هستند.  
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كنيم كه يكـي نظـامي همـراه جهنمـي كـه       به بيان ديگر، ما هرگاه دو نظام را تصور 
چيـز   سوزند و ديگري نظامي كه همـه  اند و در آتش آن مي هميشه مجرماني در آن جمع

ر مسير سعادت و كمال در حركت است و اگر هم آتشي است، ظاهر اين آتش، در آن د
عذاب و باطنش رحمت براي اهل عذاب است؛ اين دو تصوير با يكديگر تفاوت بسيار 

توان گفت نظام اولي با نظام احسن سازگار نيست و گويا خللـي در آن واقـع    مي  دارد و
ته است؛ اما در نظـام دومـي، توحيـد    شده و چيزي بر خالف خواستة خداوند تحقق ياف

يك از صفات خداونـد منافـات نـدارد؛     پذير است و با هيچ گر و كامالً توجيه الهي جلوه
چراكه خداوند نظامي آفريده كه يكسره رو به كمال و سـعادت اسـت. بـه تعبيـر سـوم،      

 اهللا خالقيت خداوند اقتضا دارد كه همة عالم به خـدا نسـبت داده شـود؛ يعنـي ماسـوي     
تنها نبايد هيچ نقصي راه يابد، بلكـه بايـد بهتـرين     مخلوق خداست و در مخلوق خدا نه

نظامي را داشته باشد كه قابل تصور است؛ زيرا جهان، معلول خداسـت و معلـول خـدا    
نبايد از كمال چيزي كم داشته باشد. اگر معلول ناقص باشد، بيانگر نقص علـت اسـت.   

توانـد از خـالق    و بنالند، جهاني ناقص اسـت و نمـي  جهاني كه همواره گروهي بسوزند 
  نقص سر بزند. بي

  انساني . فطرت3ـ  2ـ  6
 نهـاده  او ذات در كه است انسان طلبي كمال خلقت و فطرت قرآن، مهم هاي آموزه از يكي
 پـس  و عـذاب.  نـابودي  براي نه اند؛ آفريده شده كمال به رسيدن براي ها انسان است. شده
 چـون  و دانسـت  شدني اصالح را هاي ذاتي، وي انساني و گرايش فطرت يبر مبنا توان مي

 اصـالح  آتشـين  گرزهـاي  بـا  بايسـت  نشسته، مي قلبش بر ضخيم بس بر اثر گناه، زنگاري
 و جهـنم  عـذاب  انديشـمندان  از برخي حتي .شود خالص خدا براي و آيد خود به تا شود
 ؛انـد  دانسته انساني حد از ن انسانخارج نشد و الهي فطرت بقاي اساس بر را آن در خلود
 جهنم زيرا برود؛ به جهنم نبايد كند ديگر خارجها  انسان گروه از را انسان گناه، اگر چراكه
  .)55، ص12، ج1378آملي،  جوادي :ك.ر(انسان  غير نه هاست؛ انسان جاي
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  خاتمه
  كنيم: ـ اشاره آن به مرتبط ـ اما خلود بحث از خارج دو نكته به بايد اينجا در

نخست: مورد نزاع در اين نوشته، عذاب جاويدان، غيرمنقطع و دردآور براي مجـرم  
و كافر معاند است؛ بنابراين هر تأويلي دربارة ادلة نقلي كه در آن، عقاب جاويدان مجرم 

  تواند پذيرفتني باشد؛ مانند: كه مؤيد داشته باشد مي حل شود درصورتي
شـود و مجرمـان از    ر آن هستند؛ اما جهنم نابود مـي . تا جهنم موجود است مجرماني د1

  ).58، صم1997يابند (ر.ك: محمد شلتوت،  آن نجات مي
  )؛431، ص1، ج1375. رفع عذاب با وجود ايشان در جهنم (قيصري، 2
عربي،  . رفع عذاب و احساس لذت در جهنم و راضي نشدن براي رفتن به بهشت (ابن3

  )؛349، ص9تا]، ج [بي
ي جهنم و جاودانگي عذاب مجرماني كه پيوسته و براي هميشه پس از مـرگ،  . جاودانگ4

  ).350، ص9، ج1380شوند (مالصدرا،  شوند و سپس از آن خارج مي داخل آن مي
هايي كه برخي براي حل مشكل خلود ارائه  ضمناً از محتواي اين نوشته روشن شد طرح

  اند نارواست؛ مانند: داده
  )؛431، ص1، ج1375تحمل عذاب (قيصري،  . صبور شدن مجرمان براي1
  )؛152ـ151ق، ص1422زاده،  هميشه در جهنم (بالي . وجود عذاب آميخته با نعمت براي2
  ).395ق، ص1420حزم،  پس از تحمل عذاب (ابن . فناي اهل جهنم3

 وجـود  كسـي  بـراي  عـذاب  در جـاودانگي  واقعاً اگر پرسيده شود است دوم: ممكن
 نتواننـد  بيشتر مـردم  كرده كه استفاده مسئله اين در و زباني تعابير زا خداوند چرا ندارد،

  كنند؟ درك را عذاب انقطاع آساني، به
 رسـد  مـي  نظـر  كرد. بـه  دريافت قرآن هدايتمندي از فلسفة بايد را پرسش اين پاسخ
جهنم  از خروج به ها انسان كه بوده آن مجرمان، از برخي خلود بيان در قرآن زبان فلسفة

 بـا  اگـر  ندارنـد  جهـنم  عـذاب  شـدت  از درسـتي  درك چـون  نكنند؛ چراكه خوش دل
 اسـت  ممكـن  شـد،  خواهيـد  خـارج  جهنم سرانجام از شما گفته شود آنان به صراحت
 رو شـوند؛ ازايـن   انحراف و فجور و فسق از انواعي مرتكب آساني به ها انسان از بسياري
 گرفتـار  آخـرت  هاي عذاب به نانآ المقدور حتي خواسته ايشان به لطف باب از خداوند
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 چنـين  نيز ارتداد بحث در كه خداوند چنان نشوند؛ آلوده پليدي انواع به دنيا در نشوند و
 نكـرده اسـت؛   فـراوان تقسـيم   انـواع  بـه  را آنان و دانسته جهنمي را مرتد انسان و كرده

 مؤمنـان  روحيـة  تضعيف غرض به و نفاق روي از ارتداد با شبهه روي از ارتداداينكه با
 قـرآن  اگـر  اسـت  روشـن  امـا  .اولي نه است؛ اعدام دومي، حكم تنها و دارد فرق بسيار
 گرفتـه  افـراد  از بسـياري  هـدايت  زمينـة  شوند، مرتد توانند مي افراد فرمود مي باره دراين
 دهـد  جلوه دين بي را خود بهانه اين با توانست مي روز هر هركس اين شد؛ افزون بر مي
  .داد مي دست از را خويش اعتقادي هويت المياس جامعة ديگر و

  گيري نتيجه
خداوند همه چيز را بر اسـاس هـدفي عـالي آفريـده و جـز خيـر، چيـزي از او صـادر         

 همـة  تـوان كنـد. پـس    توانـد او را در رسـيدن بـه ايـن هـدف نـا       نمي كسيشود و  نمي
 گـاه  هجلـو  دنيـا  و چـون  روند پيش الهي هدف تحقق سوي به شكلي به بايد موجودات
 در تفـاوت  آن و الزمـة  انـد  شـده  آفريـده  متفاوت اما مختار، ها و انسان است اختالفات

 بـراي  خـود  هـاي  ظرفيـت  در اخـتالف  حالت، اين نتيجة است؛ و كردار باورها، اخالق
 را خـويش  تواننـد  مـي  دنيـا  در خـود  اختيار با برخي كه اي گونه به است؛ خويش اصالح
 انـد ايـن   ناهان بسياري كه با اختيار خود مرتكـب شـده  به سبب گ برخي كنند و اصالح
 الهي ربوبيت چون ولي شود؛ دار مي ريشه وجودشان در منفي عوامل يابند و نمي را توان

 را همـه  اصالح ها اقتضاي حكمت او در آفرينش انسان و گرفته فرا را همه او رحمت و
 سـعادت  بـراي  او راه سر رب مانعي و است خير منبع و تنها محض خير او چراكه دارد ـ 
 از دنيـا  در نكردنـد و  عمـل  قـرآن  نوراني احكام به كساني اگر بنابراين ـ نيست همگان
 آفـرينش خـود   هدف و به شدند غرق شهوات در و كردند پيروي خود نفساني هواهاي
 و برسـند  خلـوص  بـه  تا شوند اصالح الهي عذاب با جهنم در يا برزخ در بايد نرسيدند

  .شود محقق آفرينش آنان هدف شوند و درنتيجه بهشت وارد گاه آن
بنابراين جاودانگي و ابدي بودن عذاب براي مجـرم در جهـنم بـا توحيـد قرآنـي و      
صفات الهي و عقل آدمي چندان سازگار نيسـت. الزمـة توحيـد الهـي، انحصـار رونـد       
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ي توانـد منبـع جهـنم ابـد     چيز به خداست و خداوند كه منبع خير محض است نمي همه
باشد كه پس از تطهير مجرمان با عذاب، هيچ جنبة خيري در آن نيست و نيز خدايي كه 

اي، بـا   كند. چنين نظريه عادل است به سبب جرم اندك و محدود، مكافات نامحدود نمي
اختيار آدمي، با توحيد الهي، با هدف آفرينش، با علم، حكمت و عدالت خدا بـه آينـدة   

ر و ايمان در مردمي كه همگي مخلوق خدايند و نيز بـا نظـام   ها و نيز با وجود كف انسان
احسن، همساز است. البته شايان ذكر است كه آنچه ما در اين مقالـه گفتـيم بـر اسـاس     
قلمرو تفكر و عقل ناقص و حقير خود و بدون آگاهي كافي و وافي از آخرت و اسـرار  

ر نظام اخـروي، برخـي از   توان رد كرد كه شايد د شگرف آن است و اين احتمال را نمي
اموري كه از منظر عقل دنيانگر و محدود ما ناروا بوده، روا گردد و معناي معقولي پيـدا  

كه در عالم رؤيا، اموري كه تا حدي ناممكن است گاهي بـراي مـا ممكـن و     كند؛ چنان
  كنيم. كند و از ديدن و شنيدن آن هيچ تعجبي نمي عادي جلوه مي
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