
 

 
 

 خلود در عذاب

  با تكيه بر تقريري متفاوت از آموزة تجسم اعمال 

    15/11/1393تأييد:          30/07/1393تاريخ دريافت: 

  *محمدرضا بالنيان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  **محمدحسين دهقاني محمودآبادي

  چكيده  
ويژه آن دسـته از   به ،هاي اخروي امكان و وقوع وعيد الهي در خصوص برخي عذاب

آراي متفـاوت مفسـران و    انـد، معركـه   ها كه به خلود و جاودانگي متصف شده عذاب
ديـدگاه موافقـان   متكلمان مسلمان و غيرمسلمان بوده و هست. اين مقاله پس از مرور 

و مخالفان اين موضوع و بررسي ادلة طرفين، بر آن است كه با ابتنـا بـر برخـي مبـاني     
هاي دار جحيم ارائه كند. مسـير   حاصل از حكمت متعاليه، تفسيري متفاوت از عذاب

اين تفسير از بازتعريف هويت انساني، عمل انساني و تقريري متفاوت از مسئلة تجسم 
  گذرد. اعمال مي

  
  خلود، عذاب، عمل انساني، هويت انسان، تجسم اعمال.  :واژگان كليدي

                                                      
 گروه معارف اسالمي دانشگاه يزد.استاديار * 

  يبد.عضو هيئت علمي گروه فلسفه و حكمت اسالمي دانشگاه م **



 
 

 

176  

ان 
مست

/ ز
هم 

وزد
ل ن

سا
13

93
  

  مقدمه  
هـاي   آموزة معاد و زندگي پس از مرگ و چندوچون آن، رهيافت وحـي الهـي و آمـوزه   

دهد كـه پـاي اسـتدالليان در ايـن      خوبي نشان مي پيامبران آسماني است. تاريخ فلسفه به
نرفته است. آخرين حد دستاوردهاي كساني كـه  باب چوبين بوده و از مرز كليات فراتر 

اي دربارة  اند، بيان توضيحات و ادله از روزنة عقل به انديشه و درنگ در اين راه پرداخته
امكان و ضرورت وقوع معاد بوده است. بنابراين تمام جزئياتي كـه متشـرعان و پيـروان    

يع الهي بوده اسـت. طبيعـي   اديان به آن باور داشته و دارند رهاورد اديان آسماني و شرا
هـاي فـراوان و از زوايـاي گونـاگون      است كه در چنين وضعيتي، ممكن اسـت پرسـش  

تـرين و   گمان مهـم  گونه اعتقادات طرح شود. بي دربارة چندوچون و امكان يا امتناع اين
ايـم ـ    كه گفتـه شـده و پذيرفتـه    ها ـ چنان  بارزترين مشخصة حيات اخروي نزد ما انسان

ه حسابرسي دقيق و عادالنة همة اعمال در سـراي ديگـر اسـت. لـزوم محاسـبة      اعتقاد ب
اعمال و مجازات بدكاران، گنهكاران و كافران و پـاداش بـراي نيكـان و فرمـانبرداران و     

كنـيم، نـزد مؤمنـان و     مؤمنان با توجه به اوضاع و مقتضيات دنيايي كه در آن زندگي مي
وجود جهان پس از مرگ كافي است؛ ولي دقت و متشرعان در وهلة اول براي اعتقاد به 

هاي بسياري پيش  ها و اشكال درنگ بيشتر در برايندها و توالي اين نوع استدالل، پرسش
  دهد كه به پاسخ نياز دارد.  روي انسان معتقد قرار مي

ها را تاآنجاكه به مسئلة كيفر اخروي و آن هم  ما در اين مقاله قصد داريم اين پرسش
شود، پيگيري كنيم و  از كيفر، تحت عنوان عذاب و كيفر جاودانه مربوط مي نوع خاصي

ها و مواضع گوناگون در برابر آنها بپردازيم و سرانجام در ايـن معركـه،    به ارزيابي پاسخ
 هاي ديگر را روشن كنيم. نمايد، بپذيريم و بطالن ديدگاه تر مي تر و معقول آنچه را موجه

  طرح مسئله
روي كه از مسلّمات مورد اتفاق بسياري از عالمان ديني اسـت در دو  مسئلة كيفر اخ

  سطح از سوي منتقدان نقد شده است: 
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. اصل كيفر اخروي و اينكه با توجه به نظام كامالً متفاوت حاكم بر حيات پـس از  1
مرگ، آيا چنين چيزي ضرورت دارد؟ امكان دارد؟ فلسفة آن چيست؟ با صفاتي كـه بـه   

  .. يم منافات ندارد؟ مجموعه آيات قرآن، مؤيد آن هست؟ و..ده خدا نسبت مي
شـود يـا    شدت و قوت آن مربوط مـي  . مسئلة كيفيت كيفر اخروي، اعم از آنچه به2

  آنچه با زمان و دوام آن ارتباط دارد.
كننـد، وقتـي    ها را مطـرح مـي   گونه اشكال روشن است كساني كه در سطح اول، اين

شود با دشواري و  طح دوم برسد، مسئله براي آنها حادتر مينوبت به مسائل مربوط به س
هرحال موضوع اين مقالـه، مسـائل دسـتة دوم و     پيچيدگي بيشتري همراه خواهد بود. به

هاي ديني مربوط به زمان و دوام كيفر اخروي است كه معموالً از آن  طورخاص آموزه به
اي  اختصـار اشـاره   يش از هر چيز بهشود. ما در اينجا پ ياد مي» خلود در عذاب«با عنوان 

خواهيم داشت به ادلة موافقان و مخالفان اين ديدگاه و سپس به ارزيابي وجوه قـوت و  
  ضعف ادلة طرفين خواهيم پرداخت.

  ادلة موافقان
هــا در  پايــاني عــذاب برخــي از انســان كــامالً روشــن اســت كــه منشــأ اعتقــاد بــه بــي

ون و بــيش از همــه مســيحيت و اســالم ســراي ديگــر مســتندات نقلــي اديــان گونــاگ 
است. تصريح به عـذاب و لعنـت ابـدي در مواضـعي از انجيـل و تأييـد اينكـه برخـي         

نشـدن كسـي كـه قـول و       گناهكاران بايد به عـذاب جاودانـه كيفـر شـوند و آمرزيـده     
» ناپــذير خــاموش«كــاربردن وصــف  القــدس داشــته باشــد و بــه فعلــي بــر خــالف روح

ــراي آتــش جهــنم و ...  ــون مقــدس مســيحيت (متــي ب  /25: 46 ،متــي /32: 12 ،در مت
) مؤيـد اعتقـاد آن دسـته از مسـيحياني اسـت كـه خلـود در عـذاب را         50: 46 ،مرقس

ــي  ــول م ــفه و      مقب ــان و فالس ــم از متكلم ــلمان، اع ــاي مس ــياري از علم ــد. بس پندارن
مفسـران بــا اسـتناد بــه نـص صــريح آيــات بسـياري از قــرآن (بـيش از پنجــاه آيــه) و      

ديث فراوان و ادعاي اجمـاع اكثـر علمـاي ديـن اعـم از شـيعه و سـني، ايـن بـاور          احا
ــوزه     ــالف آم ــاز و خ ــف از آن را غيرمج ــالم و تخل ــن اس ــروريات دي ــاي  را از ض ه
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دوام عقـاب الكـافرينَ   «گويـد:   ق) مـي 966ــ  911( شـهيد ثـاني  انـد؛ مـثالً    انستهاسالم د
ال ريـب انّـه يجـب التصـديقَ بهـا اجمـاالً التّفـاق        في النّار و دوام نَعيم المؤمن في الجنة فَ

تـا]،   (شـهيد ثـاني، [بـي   » االمة عليها و تـواتر السـمع بهـا فمنكرهـا يخـرج عـن االيمـان       
  .)122ـ  99، ص1385/ ر.ك: شانظري، 164ص

  ادلة مخالفان
كـه   نوع رويكرد مخالفان خلود با رويكرد موافقان ايـن بـاور، متفـاوت اسـت؛ درحـالي     

اند، مخالفان ادلـة   كه گذشت ـ خود را به انواع تأييدات نقلي تجهيز كرده  ـ چنانموافقان  
خود را عمدتاً در رويكردي عقلي با بيان شبهات و اشكاالت عقلي در مخالفت بـا ايـن   

اند. البته در مرحلة بعد در ميان مخالفان، كساني كه از اتهام مخالفـت   ديدگاه ابراز داشته
اند بـه   گيري از تفسير و تأويل كوشيده اند، با بهره لي نگران بودهبا نصوص صريح ادلة نق

مخالفت خود، وجاهتي نقلي نيز بدهند. البته گروه اول نيز مشابه همين كار را انجام داده 
اند ضمن ارائة ادلة نقلي كافي، شبهات عقلي گروه دوم را نيز پاسخ دهنـد   و تالش كرده

شود  هرحال آنچه در وهلة اول سبب مي بپيرايند. به و ديدگاه خود را از محذورات عقلي
  ناپذيري عذاب الهي نتوانند اين ديدگاه را بپذيرند، اين داليل است: مخالفان باور پايان

  . عبث بودن مجازات اخروي1

هـاي جهـان ديگـر و وضـعيت      در اينجا سخن مخالفان اين است كه با توجه به ويژگي
توانـد بـر عـذاب اخـروي      هيچ فايده و هـدفي نمـي  انسان در آن جهان و صفات خدا، 

  مترتب باشد.
گويد: كيفر بدون غايت با هدف صحيح و با تصورات ما دربارة خير و  مي ديويد هيوم

تـوان هـيچ    عدالت، ناسازگار است و پس از اينكه پردة نمايش زندگي فرو افتد با آن نمـي 
نيز نقـل شـده كـه     برتراند راسلز ). ا27، ص1383غايتي را تأمين كرد (قدردان قراملكي، 

هاي محتمل از كيفر به مواردي چون رفورم و بهسازي فردي، رفـورم   پس از تقسيم انگيزه
گويد:  اجتماعي، تشفي خاطر ستمديده، احقاق حق ستمديده و پيشگيري از وقوع جرم مي
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د؛ چون ديگـر  جويانه ناشي از عجز است، انگيزة بهسازانه در آخرت معنا ندار انگيزة انتقام«
  ).28معناست (همان، ص آموزانه هم بي امكان عمل نيست و انگيزة عبرت

  . ناسازگاري با صفات كمالية الهي2

. منافات با عدل الهي: الزمة عادالنه بودن كيفر، تناسب جرم و مجازات است. پس 2ـ   1
 هاي سنگين و نامحـدود وضـع   چگونه خداوند براي گناهان كوچك و محدود، مجازات

چـرا در  «كنـد كـه    خواند و هيوم اعترض مي اين عقيده را ظالمانه مي راسلكرده است. 
  (همان).» ازاي تجاوزهاي موقتي موجود ضعيفي چون انسان، كيفر ابدي؟

تـوان بـاور كـرد كـه خـداي عظـيم و        . ناسازگاري با رحمت الهي: چگونه مي2ـ   2
كند. از سوي ديگر خداوند رحمان  پايان گرفتار رحيم، بندة ضعيف خود را به عذابي بي

ها را از نااميـدي از   و رحيم در برخي آيات قرآن وعدة عفو عمومي داده و تمامي انسان
قُل يا عبادي الذينَ اَسرفوا علي اَنفُسهم، التَقنَطوا من رحمـة  «درگاه ربوبي نهي كرده است: 

  ).53زمر: ( »فور الَرحيماهللا، اَنَّ اهللاَ يغفرُ الذنوب جميعاً، انّه هو الغَ
 ه همـة . منافات با حكمت الهي: خداوند عالم كه با علم مطلق، ازلي و ابدي، ب2ـ   3

تواند از آفرينش موجودي  ها آگاه است چه هدفي مي امور، ازجمله سرنوشت همة انسان
  با چنين سرنوشتي داشته است؟!

  و گناه . فطري بودن توحيد و ايمان به خدا و عرضي بودن كفر 3

اساس ذات و سرشت انسان، توحيدي و متمايل به نيكـي و عمـل صـالح اسـت و      براين
كفر و معصيت به واسطة وجود مانع يا عدم عامل بـه صـورت عرضـي بـر ذات انسـان      

رفتن مانع و قاسـر يـا فـرآهم آمـدن      پذيرد و با ازبين شود و عرضي دوام نمي عارض مي
  گيرد. هاي ذاتي، جاي آن را مي رود و ذات و ويژگي عامل از بين مي

ترين داليلي كه معتقدان به بطالن اعتقاد به خلود در جهنم براي كـافران و برخـي    مهم
انـد، همـين    هاي گناهكار ارائه كرده و در نقض سخن گروه مقابل، به آن استناد كرده انسان

مـي اسـت و   بود كه به آن اشاره شد؛ ولي ازآنجاكه ايـن بحـث اوالً و بالـذات، بحثـي كال    
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كـم   كه گذشت خاستگاه آن متون مقدس و اخبار پيامبران آسماني بوده است، دسـت  چنان
براي كساني كه دغدغة دين و آيات كتب آسماني را دارند، گذشتن از كنار آيـات فراوانـي   

رو چنـين   پذير نيسـت؛ ازايـن   سادگي امكان كه بر اين معنا (خلود في النار) ظهور دارند، به
اند كه به تحليل و تفسيرهايي دست بزنند و بر نكاتي تأكيد كنند  د را ملزم ديدهافرادي خو

  ها از اين قرارند: گونه تحليل كه شائبة تعارض عقل و نقل پيش نيايد. اين

  هاي مخالفان خلود در عذاب از آيات الهي تحليل
  . داللت واژة خلود بر زمان طوالني1

اند كـه   مناقشه كرده» خلود«تفسير و تأويل واژة  برخي منكران ديدگاه مورد بحث از راه
ناپـذيري (قـدردان قراملكـي،     خلود به معناي مدت طوالني است؛ نه جاودانگي و پايـان 

اساس دوام، امري نسبي است و به همين دليـل هـم در قـرآن،     ). براين72، شماره 1376
ا دامت السماوات و م«هاي  بهشتي با قيد  ناپذيري نعمت جاودانگي عذاب دوزخ و پايان

  ) مقيد شده است. 108ـ  107(هود: » االرض
توجه به دو نكته براي ابطال اين سخن كافي است؛ اوالً اين تفسير با نصوص پيـاپي  

عذاب «، »يخلد فيها«، »خالدين فيها«هايي همچون:  قرآني در تضاد است. فراواني عبارت
جايي براي چنين ادعايي باز » ف عنهم العذاباليخَفَ«، »ما هم بخارجين من النّار«، »مقيم
توجـه دارد، در حيـات پـس از مـرگ،      عالمه طباطباييگونه كه  گذارد. ثانياً همان نمي

) و بنـا  30، ص11، ج1374شود (طباطبـايي،   نظامي كامالً متفاوت با نظام دنيوي برپا مي
زمين ديگري تبـديل   ها و زمين در جهان ديگر به آسمان و سورة نحل، آسمان 96بر آية 

شوند. بنابراين دوام و جاودانگي آن جهان، متناسب  شوند و در پيشگاه خدا ظاهر مي مي
با همان نظام و همان آسمان و زمين است؛ نه دوام نسبي و زمـان طـوالني متناسـب بـا     

  نظام حيات دنيوي.
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  . آيات خلود بر انذار و تخويف داللت دارند؛ نه اخبار از واقعيت2

حال همراه با اسـناد حـديثي عـدم     در تفسير آيات خلود به قاعدة عقلي و درعينبرخي 
اند و با اعتقاد به اينكه هدف بعثت انبيا صرفاً ابشار و  وجوب عمل به وعيد استناد جسته

تنذير بوده است با تمسك به آيات ديگر قرآن، آيات دال بـر جـاودانگي عـذاب را نيـز     
تـا]،   القيم، [بي دانند (ابن انذار و تخويف گناهكاران ميصرفاً در جهت بشارت مؤمنان و 

برخي از مفسران قرآن كه خود از موافقـان خلـود هسـتند نيـز بـر ايـن        .)274ـ260ص
)؛ اما به نظر نويسندة ايـن  412، ص6، ج1370اند (مكارم شيرازي،  مطلب مهر تأييد زده

  ست:سطور، اين تحليل از پاسخگويي به حداقل سه پرسش ناتوان ا
. چرا عمل به وعيد واجب نيست؟! يا وعيد به گناه و ارتكـاب حـرام بـه    2ـ   1

اي واقعي در گناه است يا خير. در صورت اول، عدم عمل بـه   خاطر وجود مفسده
وعيد جايز نيست و در حالت دوم، نفس وعيد، عبث و بدون حكمت اسـت. البتـه   

وبـت آن، وضـعي و   اين در صورتي اسـت كـه رابطـة بـين وعيـد و نتيجـه يـا عق       
قراردادي تصور شود [كه به نظر نويسنده تمام اشكاالت اين بحث از همين تلقـي  

كه اين رابطه، تكويني و عيني باشـد، انـذار و تخويـف     شود]؛ اما درصورتي ناشي مي
، متكلم مسيحي قـرن  جاناتان ادواردزدانستن فلسفة آيات خلود هيچ توجيهي ندارد. 

عتقاد به بطالن نظر كساني كه اخبار از عذاب جاودانـه را  هفدهم ميالدي نيز ضمن ا
گويد: اين به طور واضح با حقيقت الهـي   دانند، مي فقط براي انذار و تخويف مي
طورقطع چيزي وجود دارد يا داشته يا خواهد داشت؛  در تضاد است كه بگويد به

    .       داند آن چيز، وجود ندارد و واقعي نيست كه خود مي درحالي
. به فرض صحت عقلي قاعدة فوق، در اين صـورت آيـا عمـل بـه وعيـد بـه       2ـ   2

كيفرهاي محدود و موقتي، ضروري است؟! اگر بتوان ادعا كرد كـه عمـل بـه انـذار بـه      
پايان، واجب نيست، محذوري براي اين ادعا نيز وجـود نخواهـد داشـت كـه      عذاب بي

تي ندارد و اگر چنين باشد كل نظـام  هاي موقت و گذرا نيز ضرور عمل به وعيد به كيفر
 هدف و خالي از حكمت خواهد بود. كيفر و پاداش الهي، كاري بي

. به فرض مبرا بودن قاعدة مذكور از هرگونه ايراد و اشكال، آيا اين قاعده جز 2ـ   3
اين معنا را در بر دارد كه عمل به وعيد واجب نيست؟ و آيا اين معنا مشتمل بر چيـزي  
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است كه ترك عمل به وعيد جايز است؟ روشن است كه جواز عمل نكردن  بيش از اين
به وعيد به معناي حتميت و وقوع ترك مجازات نيست. اگر چنين است، چـه تضـميني   
وجود دارد كه خدا حتماً به وعيد خود عمل نكند؟ با اين وضع، اگر حتي در يك مـورد  

تـوان تمـام اشـكاالت و ايرادهـاي      ينيز اعمال وعيد و كيفر ابدي اتفاق بيفتد، باز هم مـ 
  پايان را طرح كرد. مسئلة عذاب بي

  پايان به مشيت و ارادة خدا  . مشروط كردن تحقق عذاب بي3

دارد كه مسئلة عذاب جاودانه به خواسـت خداونـد مربـوط     آياتي از قرآن كريم بيان مي
مـر بـه اراده و   رغم تصريح به جاودانگي عذاب، تحقق ايـن ا  است. در اين قبيل آيات به

كس از مشـيت   ) و البته هيچ106ـ105/ هود: 28ست خدا موكول شده است (انفال: خوا
  خدا و وقوع يا عدم وقوع و چندوچون آن اطالع ندارد. 

رسـد هـيچ تالزمـي     خود صحيح است؛ اما به نظر مي خودي روشن است كه اين نكته به
ر مورد گناهكاران و كافران آگاه شـود  تواند از مشيت خدا د كس نمي بين اين مقدمه كه هيچ

پذيرد، وجود ندارد. البته ممكن است وعيد الهي دربارة  با اين نتيجه كه كيفر ابدي تحقق نمي
بسياري از مجرمان بنا بر مشيت او تحقق عملي نيابد؛ ولي اگر حتي در موارد محدودي اين 

  خ مانده است.پاس شود، اشكاالت اين بحث بي گمان مي امر واقع شود كه بي
گرفته در قالب نكات فوق از حل مشـكالت   هاي تفسيري صورت نتيجه اينكه تالش
اند و براي رفع شبهات عقلي مربوط به اين بحث بايد در جسـتجوي   بحث حاضر ناتوان
  راهكار ديگري بود.
در رويارويي با ديدگاه جاودانگي عذاب كافران، رويكـردي عقلـي در    جاناتان ادواردز

هايي عقلي، در  هاي تفسيري مذكور با ارائة پاسخ فته است. او ضمن تخطئة تالشپيش گر
تـرين اشـكاالت بحـث حاضـر را همـان       حل مشكالت اين ديدگاه كوشيده است. او مهم

داند كه خلود در عذاب را در مقابل كماالت الهي مانند عدل و رحمـت او   هايي مي اشكال
داند و بـرعكس، خلـود    ي، اشكاالت مذكور را وارد نميداند. او با استناد به داليلي عقل مي

داند. ادواردز در توجيـه ديـدگاه    ها را الزمة عدل و رحمت خدا مي در عذاب برخي انسان
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اوال ًخدا بايد به طرز نامحدودي از گناه بيزار باشد. گناه كه به طـرز  «گويد:  مورد بحث مي
دي است كه او به طرز نامحـدودي  نامحدودي ناپسند و زشت است، شايستة كمال خداون

از آن بيزار باشد. ثانياً اگر بيزاري نامحدود از گناه، مناسـب شخصـيت خداسـت، شايسـتة     
داشـتني اسـت هنگـامي كـه      اظهار كردن نيز هست. آنچه در ذات خود، خـوب و دوسـت  

  .داشتني است نمايان شود و تحقق عيني يابد نيز دوست
نويسـد زمـاني كـه گنـاه،      صـفت عـدل الهـي مـي     نداشتن خلود با او دربارة تعارض
حد بودن مجازات، منافاتي با عدل خدا ندارد. وظيفة ما در قبال خـدا   نامحدود باشد، بي

ندادن اين وظيفه به طور نامحدودي گنـاه اسـت. بـه بيـان ديگـر       نامحدود است و انجام
و، امـر و  چون وجوب اطاعت از خدا و دوست داشتن و احترام گذاشتن و اطاعـت از ا 

. عالمـه  ض ايـن واجبـات، گنـاه نامحـدود اسـت     پرهيز از نواهي او، نامحدود است، نق
مجلسي نيز دربارة گناهاني همچون كفر، ايـن مطلـب را تـذكر داده و معتقـد اسـت در      

ها از نظر زمان و  صورتي نامحدود بودن مجازات با عدل خدا منافات دارد كه گناه انسان
بارة گناهي مانند كفر بايد توجه داشت كه هرچند از نظر زمـان  قدر محدود باشد؛ اما در

انَ الًمعصيه متَناهيه زماناً و هو ظاهر و قَدراً لمـا  «پايان است.  محدود است، از نظر قدر بي
الكُفر، فَا دل، بِخالفالع دهقاعتَناهيه لكونَ ماَن ي زاءها يجبنها فَجم عصيه اَشَدن مم يوجِد نه

  ).372، ص8ق، ج1403(مجلسي، » ال يتَناهي قَدراً و ان تَناهي زماناّ
كـدام از   اما منظور از نامحدود بـودن گنـاه چيسـت؟ ايـن پرسشـي اسـت كـه هـيچ        

صراحت به آن نپرداخته است. روشن اسـت كـه منظـور، تعـداد      گفته به هاي پيش تحليل
تواند مد نظر  كار بودن نيز نميگناهاني كه شخص مرتكب شده نيست. مدت زمان گناه

باشد. اگر ناديده گرفتن قدر و منزلت خداي اليتناهي نيز منظور باشد، در اين صورت با 
شود و نتيجه ايـن خواهـد بـود كـه هـر گنـاهي        هر گناهي، اين منزلت ناديده گرفته مي

خالد در ها  نامحدود است و الزمة اين نتيجه، اين است كه اكثريت قريب به اتفاق انسان
كننـدة   هرحال اين كامالً مبهم است كه نامحدود بـودن گنـاه كـه توجيـه     عذاب باشند. به

  خلود در عذاب است، چيست و مشتمل بر چه معنايي است.
بين آموزة جاودانگي عذاب و صفات رحمت خدا نيز مغـايرت و تعارضـي    ادواردز

تصـور غلـط احساسـي و    بيند. او معتقد است تلقي ناسـازگاري ايـن دو، ناشـي از     نمي
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گويــد چنــين نگــاهي  وار قلمــداد كــردن رحمــت و شــفقت خداســت. او مــي  انســان
ترين عقيده دربارة رحمت الهي است. اين نقصي بزرگ است كـه خداونـد بـه     ارزش بي

                    .اي رحمان باشد كه نتواند عدالت جزايي را تحمل كند گونه
قضي فـوق دال بـر اينكـه رحمـت در خداونـد بـه       افزون بر نكتة ن عالمه طباطبايي

معناي رقت و دلسوزي نيست، در توضيح معناي رحمت الهي گام را فراتر نهاده و معتقـد  
است رحمت الهي به معناي افاضه و بخشش وجودي است و ايـن بخشـش وجـودي در    

ر يعنـي  حد توان، استعداد و قابليت هر موجود است. به نظر نويسندة اين مقاله، نكتة اخيـ 
تكويني و وجودي قلمداد كردن رحمت الهي و حتي عدل و بقية صفات الهـي و پايبنـدي   

توانـد تحليـل    به تمام لوازم اين طرز تلقي و استخراج آنها و مطالـب مـرتبط بـا آنهـا مـي     
  تري از ديدگاه مورد بحث و برخي مباحث ديگر كالمي به دست دهد. موجه

گيرد كه معنـاي صـحيح    رة رحمت خدا نتيجه ميپس از رد عقيدة رايج دربا ادواردز
تنها با عذاب منافات ندارد، بلكه الزمة آن و حتي الزمة عـذاب جاودانـه    رحمت خدا نه

گويد؛ ولـي بـه نظـر     ). او در شرح معناي قابل قبول رحمت الهي سخن نميIbidاست (
  ه باشد.نقل كرديم، تفاوتي نداشت عالمه طباطباييرسد مراد او با آنچه از  مي

انـد   در ادامة مطالب اين مقاله، نويسنده در صدد است با الهام از مشرب كساني كه كوشيده
وار به خدا و صفات و افعـال او و لـوازم و براينـدهاي آن در مسـائل كالمـي و       از نگاه انسان

دا اعتقادي، ازجمله بحث خلود في النار، فراتر روند و بر مبناي رابطة حقيقي و تكويني بين خ
تـري بـراي موضـوع     شـده  و انسان و ... اين مسائل را تبيين كنند به جستجوي راهكار پذيرفته

عالمـه  و  مالصـدرا ، عربـي  ابـن مقاله بپردازد. تجليگـاه ايـن مكتـب در تفكـر اسـالمي، آراي      
بوده است. ما در اينجا بدون اينكه قصد ارائة گزارشي جامع و دقيق از ديدگاه اين  طباطبايي
يشمند برجستة جهان اسالم را داشته باشيم با استفاده از برخي مبـاني متفـاوت آنهـا بـه     سه اند

رويم و به تبيين برايندهاي اين مباني خـواهيم   سراغ بحث حاضر (مسئلة خلود در عذاب) مي
پرداخت. اصل اساسي كه در تفكر اين سه، مبناي تحليل از اين بحث و برخي مباحث مشـابه  

صل حقيقي و تكويني بودن رابطـة عمـل و مجـازات يـا نعمـت (بهشـت و       آيد، ا به شمار مي
هـايي كـه در    اند كه بخـش بزرگـي از اشـكال    جهنم) است. گويا اينها به اين نكته توجه داشته

شود از جعلي و قراردادي پنداشتن رابطة اعمال مـا و نتـايج اخـروي     چنين مسائلي حادث مي
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پرسند چگونه ممكن است خدايي باشد و مـا   ه ميكساني ك«گويد:  آنهاست. شهيد مطهري مي
انـد   هاي بسيار بزرگ كند، اين معنا را درك نكرده هاي بسيار كوچك، مجازات را در برابر جرم

  ).273، ص1369(مطهري، » كه رابطة آخرت با دنيا از قبيل روابط قراردادي اجتماعي نيست
طوركلي عمل  رم و مجازات و بهاما آيا تبيين مقنعي از اين رابطة حقيقي و تكويني ج

و نتيجه در كالم اين بزرگان وجود دارد؟ در اينجا جان كالم اين است كه رابطة جرم و 
هماني است؛ يعني جرم، همان مجازات و مجازات، همان جـرم   مجازات، يك رابطة اين

 نمايـد. چگونـه ممكـن    است. در نگاه اوليه و فهم ابتدايي، چنين چيزي بسيار دشوار مي
رود، همـان مجـازات    است عمل ما كه در اين جهان با سپري شدن زمانش از بـين مـي  

اخروي ما باشد؟ به بيان ديگر، افعال و اعمال صادره از انسـان كـه عـرض بـوده و بقـا      
ندارد، چگونه ممكن است خاصيت ذاتي و جوهري بيابـد و قابليـت دوام و بقـا داشـته     

انـد كـه آن را نزديـك بـه      مـبهم و ثقيـل دانسـته    اي باشد؟ برخي اين مطلب را به اندازه
نـد  ا سفسطه خوانده و از مصاديق انقالب جـوهر و عـرض بـه يكـديگر معرفـي كـرده      

نظرية تجسم اعمال، فقط امكان «اند:  ) برخي نيز گفته230ـ   229ق، ص1403(مجلسي، 
نبايد يـك  آن، قابل اثبات و برهان است؛ اما وقوع و كيفيت آن، قابل اثبات نيست و لذا 

اي كه فعالً اثبات نشده است معلل و  مدعا (خلود در عذاب) را با تمسك به يك فرضيه
  ).1376قراملكي،  قدردان ر.ك: » (مستدل كرد

معتقد اسـت اعمـال،    عربي ابن، اسفاردر جلد نهم كتاب  مالصدرابر اساس گزارش 
هـاي پليـد    يئـت افكار، نيات و اعتقادات انسان گناهكار در شخصـيت او بـه صـورت ه   

آيد و در آن جهان،  آيد و همراه با او به عرصة جهان ديگر مي دروني و شخصيتي در مي
هاي گوناگون بر شخص گناهكار ظاهر و سـبب   هاي زشت به صورت عذاب اين هيئت

را از نگرش ديگراني كه از نظر  عربي ابناي كه ديدگاه  شود. اما نكته رنج و عذاب او مي
كند، اين اسـت   جدا مي عالمه طباطباييو  صدراشباهت دارند مانند  مباني بحث با او

  كند. پذيرد؛ ولي خلود در عذاب را رد مي كه او سرانجام خلود در نار را مي
اهل دوزخ بـه جـزاي كيفـر و عقوبـت، درد و رنـج را بـه       «او بر اين باور است كه 

ت آن بـه سـر آمـد،    كنند و چون مـد  موازات مدت عمر شرك خود در دنيا دريافت مي
كـه اگـر    اي گونـه  دهد؛ بـه  خداوند بر ايشان در سرايي كه در آن مخلدند، نعمت قرار مي
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انـد ـ دردمنـد و     به سبب ناهماهنگي طبعي كه بر آن سرشـته شـده    وارد بهشت شوند ـ  
شوند؛ زيرا آنان به آنچه در سرايشان است، از آتش و زمهرير و گزيدن افعيان  افسرده مي

كه اهل بهشت از سايه و نور و بوسيدن حوران زيبا لـذت   برند؛ چنان ان لذت ميو كژدم
گردان (نـوعي   برند؛ چراكه طبايع آنها اين اقتضا را دارد. مگر نه اين است كه سرگين مي

بـرد و شـخص    حشره) به طبيعت خود، از بوي گل ناراحت و از بـوي گنـد لـذت مـي    
ها تابع چيزهاي سازگار بـا طبـع هسـتند و     تبيند؟ پس لذ دار از بوي مشك آزار مي تب

بـاب را مقبـول    در اين  عربي ابنمالصدرا كه خود در آغاز، ديدگاه ». دردها تابع عدم آن
حـال   عربي ابنپردازد و از زبان  دانسته، در ادامه به بيان شواهد و اقوال ديگري از او مي

  كند:  مخلدان در آتش را چنين وصف مي
گردد  شود و جهنم بسته مي قي بمانند. به همين جهت درها قفل مياهل دوزخ در آن با
شوند و با همين يأس از خروج، آسايش و راحتـي، آنهـا را در بـر     و مأيوس از خروج مي

اند كه از آن خارج شوند؛ چراكه با چشـم خـود    تر، اين نگراني را داشته گيرد؛ زيرا پيش مي
انـد   ي را از دوزخ خارج ساخته است. اينها كسانيا الراحمين عده اند كه خداوند ارحم ديده

اي قرار داده است كه صالحيت سـكونت در آن سـراي را    كه خداوند مزاج آنها را به گونه
دارند. به همين دليل، خروج از آن به زيـان آنهاسـت و چـون مـأيوس از خـروج شـدند،       

اولـين نعمتـي   شوند. پس برخورداري و نعمت آنها همين قدر اسـت و ايـن    خوشحال مي
كنند و حالشان اين اسـت كـه پـس از يـافتن مـدت عـذاب و        است كه آن را احساس مي

مانـد و   ها زايل و عذاب (شيريني) باقي مـي  مشقت، عذاب برايشان عذب و شيرين و رنج
  ).362ـ  346، ص9ق، ج1410ب ناميده شده است (مالصدرا، به اين دليل، عذا

ها در همين حد متوقف شـود و نتيجـة    و تحليلگونه توجيه  روشن است كه اگر اين
حاصل از آن، اين باشد كه خلود در نار جهنم تأييد و خلود در عذاب رد شـود، نـه بـا    

سازگار است، نه با شواهد عقلي مربـوط بـه    صريح آيات قرآن و روايات معصومان
هـاي   لمسئلة كيفر و عذاب. اين است كه مالصدرا خود در مواضع آثار ديگرش با تحلي

هماني عمل و نتيجة آن (تجسم اعمال) از اين ديدگاه عدول كـرده   متفاوت از رابطة اين
  گويد:  و در اثر نهايي خود مي

هاي علمي و عملي برايم نمايان شده، جهنم و سراي جحيم، جـاي   كه با رياضت چنان
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هـا و   نعمت نيست؛ بلكه جاي درد و رنج است و در آن، عذاب هميشگي وجود دارد. رنج
هـا در آن   پايـان اسـت. پوسـت    حال بـي  اليه و تودرتو و درعين دردهايش گوناگون و اليه

شود. آنجا محل آسودگي، رحمت و آرامش نيست؛ زيرا منزلـت جهـنم و دار    دگرگون مي
  ).282ص ،1361جحيم در آخرت، مانند منزلت عالم كون و فساد در دنياست (مالصدرا، 

جهاني آنها دربردارندة نكات  رابطة اعمال ما و نتايج آن هاي صدرا از تبيين و تحليل 
بعدها توانسته با الهام از آنهـا ايـن بحـث را بـه      عالمه طباطباييارزشمندي است كه 

تر كند. به خاطر داشته باشيم كه بنا بر اشـارتي كـه رفـت،     نتايج قابل قبول خود نزديك
ا به يك مسئلة غامض و پيچيده هايي كه مسئلة پيش روي ما ر ريشة اشكاالت و پرسش

پايـان كـافران را    ظاهر ارائة توجيهي عقلي از كيفر اخروي و عذاب بـي  تبديل كرده و به
كرد، نگاه قراردادي و جعلي به كيفر و عذاب الهي در جهان ديگـر بـود. بـه     ناممكن مي

اما افاضات در اين زمينه همة آنچه الزم است را نگفته؛  مالصدرانظر نويسندة اين مقاله، 
او نكات بسيار ارزشمندي را در بر دارد. از نظـر او افعـال و اعمـال صـادره از انسـان،      

شـود كـه    اگرچه عرض بوده و بقا ندارد، تكرار آن موجب پيدايش صفات و ملكات مي
دارد (همـان،  اين صفات و ملكات، ديگر صرفًا عرض نيست؛ بلكه خاصـيت جـوهري   

  گويد:  ). او در شرح اين جمله مي294ص، 9ق، ج1410/ مالصدرا،  162ص
همين صفات و ملكات در جهان ديگر سبب پيدايش موجـودات آن جهـان خواهـد    

كه اخالق و ملكات، نيك و انساني باشد موجودات آن جهان به صورت حور  بود؛ چنان
و قصور و كوثر و شهد و شكر درآيد و اگر زشـت و نكوهيـده و غيرانسـاني باشـد بـه      

كژدم و دد و دام درآيد و هر دم صاحبش را بيـازارد. بنـابراين هرچـه در     صورت مار و
رسـد از حـور و قصـور و غلمـان و فواكـه و لحـوم و ديگـر         عالم ديگر به انسـان مـي  

هاي گوناگون آن، چيزي جـز غايـت افعـال و     هاي بهشتي و نيز از جهنم و عذاب نعمت
نسان نيست. آري، جـزا بـه خـود    هاي اعمال و آثار ملكات و نيات و اعتقادات ا صورت

هـا و   اعمال و در طول آن است؛ نه به چيزهايي جدا و بيگانه از اعمال. درنتيجه پـاداش 
هايي قائم به نفس از نوع قيـام فعـل بـه فاعـل هسـتند. ايـن        كيفرهاي اخروي، صورت

انـد ماننـد خـود نفـس از شـعور و حيـات ذاتـي         ها كه همگـي از منشـأ نفـس    صورت
  چراكه از شئون، تطورات و اضالل اويند (همان).برخوردارند؛ 
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اعمال و صفات انساني بسان حقايق ديگر عالم وجود در مـواطن   صدرالمتألهيناز نظر  
گوناگون داراي ظهورات و آثار گوناگون هستند؛ ماننـد ماهيـت رطوبـت كـه بااينكـه يـك       

محسـوس، در  ماهيت بيش نيست در سه جاي، سه گونه اثر دارد؛ در عالم حـس، صـورت   
  ).160، ص1361عالم خيال، صورت متخيل و در عالم عقل، صورت كلي عقلي (مالصدرا، 

با اين وصف مانعي ندارد كه صفات و ملكات انسان كه محصول اعمـال و افكـار و   
نيات او هستند در اين جهان، ظهور و بروزي از نوع خاص اين جهان داشته باشند و در 

جهاني خود از قبيل حور و قصور و روح و ريحان يا مار و  هاي آن عالم ديگر به صورت
  كژدم و اغالل و آتش ظاهر شوند. 

هايي كه در احاديث از آنها سخن رفته است كـه در آخـرت بـر     رو مار و كژدم ازاين
هاي حقيقي اعمال ما كـه   شوند، چيزي جز همان صورت روح انسان گناهكار مسلط مي

نيسـت. بنـابراين از ديـدگاه مؤسـس حكمـت متعاليـه،       ايـم   از اين عالم بـا خـود بـرده   
هاي اخروي اعمال ما وجودي عيني و واقعي دارنـد؛ نـه وهمـي و پنـداري. بـه       صورت

هـاي بـاطني    ها نيز چيزي جز صورت جهاني انسان هاي كلي و ظاهري آن عالوه صورت
درپـي   پـي  كه يافته از مجموعه اعمال و عقايد و نياتشان است. چنان آنها نيست كه شكل

  هاي اعمال و نياتشان سخن رفته است. ها با صورت در احاديث از حشر انسان
هاي اخـروي   جهاني ما و صورت اما اين مطلب كه چه نسبتي بين اعمال و نيات اين

هاي زيبا يا نازيبـا،   آنها وجود دارد و به بياني ديگر با چه سازوكاري اعمال ما به صورت
شوند، هنوز به توضيح نياز دارد و ظـاهراً   ديگر تبديل مي آور جهان بخش يا عذاب لذت

نيز مبهم رها شده و فقط به بيان آنچه از آيات و  مالصدرااين چيزي است كه در فلسفة 
شود، بسنده شده است. هنوز اين ابهام جدي وجود دارد كه اعمال و  روايات مستفاد مي

مانت، خيرخواهي و تقوا صورت ظاهر نيات ما مثالً دروغ، حسد، ريا و كبر يا صداقت، ا
هاي ديگر باشـند يـا چگونـه     ديو و دد و مار و كژدم يا حور و قصور و غلمان و نعمت

  هاي حقيقي آنها باشند؟ امكان دارد اينها صورت
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 نظر نويسنده دربارة تجسم اعمال

اگـر   رود پردازيم كه گمان مي در اينجا به بيان كلي طرحي دربارة آموزة تجسم اعمال مي
تنها در مسئلة كيفر اخروي و عذاب  درستي تبيين شود نه جزئيات زواياي گوناگون آن به

ها، بلكه حتي در كل حيات نظري و عملـي مـا نقـش مهمـي ايفـا       پايان برخي انسان بي
خواهد كرد. اين طرح مبتني بر مقدماتي است كه هركدام به شرحي مفصل نياز دارد؛ اما 

  ان اجمالي آنها خواهيم پرداخت.در اينجا ما فقط به بي

  . هويت انسان1

هـاي گونـاگون    چيستي انسـان در طـول تـاريخ حيـات عقلـي بشـر، موضـوع سـاحت        
حيـوان  «يي، انسـان بـا تعريـف حـدي     ارسطوشناسي بوده است. در سنّت فلسفي  انسان
اي از جـنس   معرفي شده است. بر اساس ايـن تعريـف، هـر موجـودي كـه بهـره      » ناطق

  شود. فصل ناطقيت داشته باشد، انسان خوانده ميحيوانيت و 
االمتياز انسان از ساير حيوانات، ناطقيت، يعني قوة تفكر و  بر اساس اين تعريف، مابه

هـاي   آيد كه هر موجودي كه بهره تعقل اوست. از اين تعريف نيز اين نتيجه به دست مي
فكـر بپـردازد، انسـان    حيواني همچون خور و خواب و شهوت داشته باشد و بتواند به ت

است و ازآنجاكه تفكر، حركـت از معلـوم بـه مجهـول و كشـف مجهـول اسـت، پـس         
مشخصة انسان، كشف مجهول و به عبارتي تشخيص درست از نادرست و خوب از بـد  

  است. 
انـد؛ امـا    بهـره  طورمطلق از چنين نيرويـي بـي   توان ادعا كرد كه حيوانات به البته نمي

و استعداد انسان در اين خصوص به مراتب باالتر از حيـوان  روشن است كه سطح توان 
است. غرض از بيان اين مقدمه، توجه به يك نكتة بسـيار مهـم اسـت و آن اينكـه ايـن      
تعريف انسان بالقوه است؛ نه انسان بالفعل. روشن است كه در ايـن تعريـف، سـخن از    

. زمـاني بالفعـل   نيرو و قوة تشخيص و تفكر است و ايـن ويژگـي انسـان بـالقوه اسـت     
شود كه واقعاً تشخيص داده باشد. در اين بحث، تبيين ماهيت انسان بـالقوه بـه كـار     مي
شويم به يك اندازه انسان بالقوه هستيم؛ اما به يك  آيد. ما زماني كه از مادر متولد مي نمي
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كنـد،   ياندازه انسان بالفعل نيستيم. فعليت انساني ما كه ما را از حيوانات ديگر متمايز مـ 
گمان متفاوت از يكديگر است. اين فعليت به واسطة تفكرات و اعمال ما با سازوكار  بي

شود. بنابراين اينجا منظـور   خاص خودش كه جاي بحث از آن، اينجا نيست، حاصل مي
الشيء هوهو؛ يعني آن چيـزي اسـت    از ماهيت، مايقال في جواب ماهو نيست؛ بلكه مابه

  دهد. ل ميهويت بالفعل انسان را شك
شـود و چنـين نيسـت كـه هـر       بنابراين هويت هر شخص در طول عمر او ساخته مي

شخصي داراي نفسي ثابت باشد كه همواره به يك صورت باقي، ولـي حـاالت و صـفات    
دانـد. او بـه    مايـه مـي   آن متغير است. مالصدرا چنين ديدگاهي را بسيار ضـعيف و سـبك  

كيكي وجود، حركت جوهري، اتحاد عاقل و واسطة مباني خاص خود از قبيل وحدت تش
يابد. ايـن   بودن نفس به رهاورد ديگري دست مي روحانيةالبقاو  جسمانيةالحدوثمعقول و 

رهاورد جديد، اعتقاد به كثرت نوعي وجود انساني است. بر اساس اين ديدگاه، وجود هر 
و عمل، اشـتداد   فرد انساني بر پاية حركت جوهري و اتحاد عاقل و معقول به واسطة علم

كند و در هر آنـي از حركـت، ماهيـت     وجودي يافته و انحا و درجاتي از وجود را طي مي
رو در حكمت متعاليه بـه واسـطة تبـديل وجـودي، وحـدت       كند؛ ازاين جديدي كسب مي

دهد و انـواع و   نوعي متواطي انسان، جاي خود را به تفاوت تفاضلي و تشكيكي انسان مي
، 1366 و 143و  139، صـص 1384گيـرد (مالصـدرا،    ني شـكل مـي  مراتب متفاوت انسـا 

و...). اصل اگزيستانسياليستي، هايدگري تقدم وجود انسان بـر ماهيـت او    432-431صص
اي ندارد و بشـر، چيـزي    شده كه دال بر اين معناست كه انسان، ماهيت ثابت از پيش تعيين

)، يادآور همـين ديـدگاه   67، ص1377سازد (مك كواري،  نيست؛ جز آنچه كه از خود مي
» حيوان ناطق«يي ارسطواست. البته در ارتباط با تعريف ماهوي انسان، او تعريف  مالصدر
پذيرد و نطق را اخص خواص و فصل منطقي انسان و به معناي تصور معـاني كلـي    را مي

 ). بنابراين اين دقت بايسته است كـه 81، ص9، جق1410داند (مالصدرا،  مجرد از ماده مي
نكتة خاص صدرايي در باب تعدد و تكثر نوع انساني به وضعيت وجودي انسان معطـوف  

كند كه انسان پس از آنكه به حسب طبيعت بشري، نوع واحدي بـوده   است. او تصريح مي
شـود و ايـن امـر بـه سـبب       است، به حسب باطن و روح، به انواع گوناگوني تبـديل مـي  

 ).183، ص1384است (مالصدرا،  اختالف ملكات حاصل از تكرار اعمالشان



 

 
 

  

اب
عذ

در 
ود 

خل
  

191  

  . ماهيت عمل انسان2

گوييم انسان، عملي انجام داده اسـت؟ آيـا اعمـال مـا      عمل انسان چيست؟ چه وقت مي
توان اثبات كـرد كـه چنـين     سادگي مي صرفاً حركات اعضا و جوارح جسممان است؟ به

هـا وجـود    نيست. اگر چنين بود، اوالً تفاوتي بين حركات يـك ربـات و اعمـال انسـان    
ها از نظر جنبة ظاهري و آنچه بر اعضا و جوارح جـاري   نداشت. ثانياً اعمال همة انسان

شود، تفاوت چنداني با يكديگر ندارد. سخن گفتن، غذا خوردن، نگاه كردن، گـوش   مي
تنهـا از انسـاني بـه     آيند، نه كردن و ... همه از نظر نمود ظاهري و آنچه به حواس در مي

  لكه حتي در مقايسة انسان و حيوان نيز سازوكار مشابهي دارند.انسان ديگر، ب
هـا همـان حركـاتي نيسـت كـه بـر انـدام و         بنابراين روشن است كه افعال ما انسان 

شود. دليل اين مطلب، آن است كه خاستگاه اعمال مـا صـرفاً جنبـة     اعضايمان ظاهر مي
هستيم. خاسـتگاه اعمـال    فيزيكي و شيئيتي وجودمان نيست. ما شيئي نيستيم؛ ما شخص

ما شخصيت ماست و عمل ما اوالً و بالذات، همان كنشـي اسـت كـه در شخصـيت مـا      
رسـد. بنـابراين    افتد و در وهلة بعد از طريق جـوارح جسـماني بـه ظهـور مـي      اتفاق مي

هـاي اعمـال مـا هسـتند؛      حركات جوارح جسماني ما عمل ما نيستند؛ بلكه آثار و نشانه
شود، نشانة اين است كه در شخصيتمان عملـي   ما كنشي حادث مييعني وقتي در جسم 

انجام گرفته است (البته توجه داشته باشيم كه اينجا سـخن از افعـال اختيـاري اسـت و     
  اعمال جبري از حوزة بحث ما خارج است).

كه گذشت ـ صـرفاً بـالقوه اسـت، بـه       با اين وصف، شخصيت ما كه در ابتدا ـ چنان 
يابد. اهميت نكتة اخير از آنجاست كه كسـاني   ل بالفعل خود را ميواسطة اعمالمان شك

توانند ديدگاه تجسم اعمال را از اين حيث كه اعمال ما عـرض هسـتند و زايـل     كه نمي
پـذير، همـان    شوند، بپذيرند، بايد توجه داشته باشند كه آنچـه عـرض اسـت و زوال    مي

انة عمـل خوانـديم، نـه خـود     هاي فيزيكي ظاهري است كه ما آن را نش حركات و كنش
وجه  هيچ عمل؛ وگرنه حقيقت اعمال ما با وصفي كه گذشت خاصيت جوهري دارد و به

از دل اعـراض، جـوهر   «زاده آملـي اينجاسـت كـه     پذيرد و به قول استاد حسـن  فنا نمي
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  *).389، صق1404زاده آملي،  (حسن» گردد متكون مي

  . جايگاه نيت3

عمل گذشت نگاه متفاوتي به جايگـاه نيـت و رابطـة آن    توجه به آنچه در مورد حقيقت 
رسد كه نيت به عنوان علـت غـايي مقـدم بـر      طلبد. در آغاز امر به نظر مي با عمل را مي
  شود و عمل، نتيجة آن و مؤخر است. عمل واقع مي

هـاي   هاي نيك و اعمال زشـت، نتيجـة نيـت    اعمال نيك، نتيجة نيت ،اين نگاه بر بنا 
ما بنا بر تحليل فوق از حقيقت عمل، آنچه كه حلقة اتصال شخصيت مـا و  پليد هستند. ا

هـاي   ماسـت همـان نيـت    دهنـدة شخصـيت    تر آنچه شكل عمل ماست و به بيان صحيح
اَال و «چه نيكو مؤيد اين مطلـب اسـت:    ماست و حديث شريف حضرت امام صادق

  ).4، حديث2تا]، ج (كليني، [بي» هي العمل ةالنيانّ 
اين مبني بر مبالغه نيست ـ چنانچـه   «در شرح اين حديث گفته است:  مينيامام خ

اند ـ بلكه مبني بر حقيقت است؛ زيرا نيـت صـورت كاملـة عمـل و       بعضي احتمال داده
فصل محصل اوست و صحت و فساد و كمال و نقص اعمال بـه آن اسـت. پـس تمـام     

(امام خمينـي،  » نيت است حقيقت اعمال، همان صور اعمال و جنبة ملكوتية آنهاست كه
در ادامـة ايـن    ). جالب اينجاست كه حضرت امام صادق317ـ   316، ص1تا]، ج [بي

لُ علـي شـاكلَته    «فرماينـد:   حديث شريف با استشهاد به آية شريفة قـرآن مـي   عمـكُـلُّ ي« 
همـان نيـت اسـت     كه حضرت فرموده است، شاكله چنان» علي نيته«)؛ يعني 84(اسراء: 
). پس اينكه اندكي پيش گفتيم كه شخصيت مـا محصـول   4، حديث2تا]، ج [بي(كليني، 

اعمال ماست، در اين مرحله بهتر است به اين صورت اصالح شـود كـه شخصـيت مـا     
محصول نيات ماست و به بيان ديگر، شاكلة شخصيتي ما همـان نيـات منـدرج در ايـن     

  شخصيت است.
                                                      

 نقـل شـده اسـت.   » تجسم اعمال از منظـر ديـن و فلسـفه   «با عنوان  محمدعلي تجرياين عبارت از مقالة آقاي   *
بـر رسـالة    زاده حسـن اينجانب عين عبارت را در آثار ايشان نيافتم؛ ولي عباراتي با اين مضمون در شرح عالمـه  

  ).38، ص1362زاده آملي،  وجود دارد (ر.ك: حسن قزوينيعالمه رفيعي  اتحاد عاقل و معقول
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  ن. تشكيك در عالم هستي و تشكيك در وجود انسا4

با اين دو عنوان بيگانه نيستند. اوالً نظام هستي ذومراتب  صدرالمتألهينآشنايان با فلسفة 
است و ثانياً وجود انسان، همين حكم را دارد. تشكيك در هستي به ايـن معناسـت كـه    

  االشتراك آنها نيست.  امتياز و تباين موجودات از يكديگر به واسطة چيزي غيراز مابه
اي كـه در ايـن حقيقـت     ي است و هر موجودي بسته به مرتبههستي، حقيقت واحد

يـك از انـواع    هاي خاص خود است. هـيچ  واحد اشغال كرده، داراي مقتضيات و ويژگي
اجناسي چون جمادات، نباتات و حيوانات از اين قاعده خارج نيستند. انسان كـه خـود   

انسـان و هريـك از   اي از هستي را اشغال كرده نيز وجودي ذومراتب است. جسم  مرتبه
دهند و جالب اينجاست كه در ايـن   اي از وجود او را تشكيل مي قواي نفس انسان مرتبه
  هاي تمام مراتب هستي جمع شده است.  ها و استعداد وجود ذومراتب، ويژگي

هـاي   ، امكـان مـارتين هايـدگر  به اصطالح فيلسوف اگزيستانسياليست قـرن بيسـتم،   
توانـد   اين سخن، اين است كه انسان مي يده است. معنانهايتي پيش روي انسان گشو بي

با عطف توجه و تمركز بر هركدام از مراتب هستي خود و به فعليـت رسـاندن لـوازم و    
يافتة همان مرتبه در عالم هستي تبديل  شرايط خاص آن مرتبه، خود را به صورت فعليت

  ع تحت اين اجناس.كند و مثالً بشود جماد، نبات، حيوان و ... يا هريك از انوا
اين نكته نيز شايان ذكر است كه معرف مرتبة وجودي هر موجودي، فعل و اثري اسـت  

تواند نشان دهد؛ نه صرفاً صـورت   دهد و مي كه آن موجود در عالم هستي از خود نشان مي
رغـم صـورت    ظاهري محسوس آن. شاهد اين مدعا اين است كه بسياري از موجودات بـه 

سطة كنشي خاص كه خاص مرتبة وجودي آنهاست در نظـر مـا بـه يـك     ظاهري زيبا به وا
اند و برعكس. اهميت اين نكته از آن حيـث اسـت    آور تبديل شده موجود زشت و وحشت

شود مثالً انساني با اعمالي خاص بـه صـورت بالفعـل موجـودي خـاص       كه وقتي گفته مي
  وجودي آن مد نظر است.شود، صورت ظاهري آن موجود منظور نيست؛ بلكه اثر  تبديل مي
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  نتيجة مقدمات چهارگانه در بحث خلود في النار
هـا بـه واسـطة     توان از مقدماتي كه گذشت نتيجه گرفت كه ما انسان به طور خالصه مي

دهـيم. ايـن شخصـيت بالفعـل،      اعمال و نيات خود، شخصيت بالفعل خود را شكل مـي 
نهايـت   هـاي بـي   مت امكـان هاي نفس ما به سـ  گيري همان اثر وجودي حاصل از جهت
  مراتب و قواي گوناگون آن است.

اين شخصيت به واسطة اعمال و نيات مشابه ما در طول حيات دنيوي در نوع خـود  
بر اثـر تكـرار رفتـار و دوام افكـار،      عالمه طباطبايييابد و به قول  اشتداد وجودي مي

شـود   مـي  تغيير طبيعت و پيدايش صورت نوعية جديدي تحـت جـنس انسـان حاصـل    
ملكـات نفسـانية حاصـل از     صدرالمتألهين) يا به تعبير 413، ص1، ج1374(طباطبايي، 

، ق1410شود (مالصـدرا،   تكرار اعمال به صورت ذات انسان و جوهر طبعش تبديل مي
يافته در دنيا و آخرت قرين و همدم  ). اين طبيعت جديد يا شخصيت فعليت89، ص7ج

هاي جسـماني و   به سبب ادراك ناقص نفس و حجابانسان است؛ منتهي در اين جهان 
نفساني فراوان در برابر آن و حاكميت ظلمـت بـر عـالم مـاده، انسـاني كـه بـه ظـواهر         

هـاي   محسوس اين عالم دل خوش كرده از درك حقيقت امر نـاتوان اسـت و بـه لـذت    
حسي و جسمي حاصل از اعمال و افكار و نيات خـود قـانع و شـادمان اسـت؛ امـا در      

ن ديگر نه موانع جسماني و حسي و نه ظلمتي مشابه آنچه متعلق به دنياست وجود جها
ندارد كه مانع از ادراك حقيقت اعمال شود. اينجاست كه نفس انسان، تضاد و كشمكش 

هاي متعالي ايـن حقيقـت بـا شخصـيت      هميشگي بين حقيقت خدادادي انسان و امكان
شود. ايـن اشـراف، خـود،     و بر آن مشرف مييابد  يافتة حاصل از اعمال را در مي فعليت

پـذير نيسـت و    عامل درك عذاب شديد خودساختة انسان است و رهـايي از آن امكـان  
روست كه دار عقبي عرصـة تغييـر و صـيرورت نيسـت و در آن،      خلود اين عذاب ازآن

  مجالي براي ايجاد تحول در شخصيت خودساختة انسان وجود ندارد.
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