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 .1مقدمه و طرح مسأله
خدای رح ان به عنوان خالق و مدبر جهان شستی که آفرین

مظهر رح ت گسترده اوست،

در مسیر شدایت انسانشا بر مبنای اختیار ایشان موضوعی به نام پاداش نیکیشا و مکافژات
زشتیشا مبتنی بر انتخاب یکای

انسانشا رامدنظر خوی

روش شای گوناگون بوسیله انبیا و رسونن مکرم خوی

قرار داده و به اطالع ذینفعان با
رسانیده است .بهشژت بژه عنژوان

بانترین پاداش و دوزخ به مثابه سختترین جایگاه مکافات و عذاب در نظر گرفتژه شژده
است .ح ال با عنایت به صفات رح انی الهی مسأله پردغدغه فکری متفکران توحیدی دائژر
مدار چگونگی و ک یت میزان حضور در دار مکافژات اسژت ،بژرای دسژتیابی بژه ح ی ژت
موضوع حضور در جایگاه عذاب موحدان و خصوصاً مسل انان موضوع جاودانگی حضژور
در دوزخ در این پووش

بررسی شده است .در برگردان ترج ه آیات بژه زبژان فارسژی از

ترج ه قرآن مح د مهدی فوندوند استفاده شده است.
 .2ادبيات نظری پژوهش
 .2-1پیشینه پژوهش
در این باره م انت بسیاری نوشته شده که از آن میان میتوان این موارد را برش رد:
 م اله تأملی در جاودانگی عذاب کفار از مح دحسژن قژدردان قراملکژی،)1376( ،کیهان اندیشه
نویسنده بی تر عل ای اسالم را در ش ار مواف ان خلود میداند و به آیات و احادیژث
و اج اع عل ا استناد میکند .ولی آیات خلود و روایات را حداکثر در حد وعید میدانژد و
ع ل به وعید را مثل ع ل به وعده نزم و واجب ن یداند .اج اع قطعژی در مسژاله خلژود
مح ق نیست.
 -م اله جستاری در باب خلود در عذاب از عباس نیکزاد ( )1384فصلنامه رواق اندیشه
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نویسنده فطرت بشری را توحیدی میداند ،فسق و کفژر بژرای انسژان عرضژی اسژت در
نتیجه کفار و فساق پس از تح ل عذابشای گوناگون در مدتشای طژوننی پژا و فطژرت
توحیدی آنها مجدداً ظاشر میگردد .ثانیاً مدت حیات و ع ژر بشژر در دنیژا محژدود اسژت و
گناشان او نیز محدود است ،عدل الهی ایجاب میکند که میان جرم و ع وبت آن تناسب باشد.
 م اله خلود در عذاب با مروری بر دیدگاه صژدرال تالهین از حسژن مطیژع ()1387فصلنامه اندیشه نوین دینی
نویسنده دنیل ع لی و ن لی مواف ان و مخالفان خلود و خلود شخصژی و نژوعی را از
دید مالصدرا را میگوید.
 م اله بررسی تأویالت ابن عربی درباره آیات خلود و جاودانگی عذاب در قژرآن ازحسن ابراشی ی )1388( ،فصلنامه مطالعات عرفانی
نویسنده سرانجام ش ه چیز از ج له جهنم را از دید ابن عربی رح ت و نع ت میدانژد
و فطرت توحیدی انسان را باور دارد و حکم آن را در دنیا و آخرت جاری میداند.
 م اله تحلیلی بر جاودانگی عذاب اخروی از دیدگاه مالصدرا و تطبیق آن با آیات وروایات از مح دحسین دش انی مح ودآبادی و مح درضا بالئیان ( ،)1389فصلنامه الهیات تطبی ی
نویسنده از مج وع آیات و روایات خلود میگوید :امکان عذاب جاودانه اخروی برای
برخی انسانشا حت ی و قطعی است .اما وقوع و کیفیت وقوع آن قابل اثبات نیست و کژامالً
به اراده و مشیت الهی بستگی دارد.
 م اله مساله دوام یا پاداش و کیفر اخروی بژا رویکژرد قرآنژی از مح ژود قیژومزاده( )1389پووش شای فلسفی -کالمی
نویسنده گوید :درباره خلود بهشتیان میان عل ای اسالمی اختالفی نیست چژون وعژده
خداوند به مطیع از نظر ع لی و شرعی و عرفی واجب است ولژی در مژورد خلژود کفژار و
مشرکین در عذاب اختالف نظر است.
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 م اله نظام توحیدی قرآن ،نافی جاودانگی عذاب مجرمان از مح ژد اسژدی نسژب،( )1393فصلنامه قبسات
برخی خلود را به معنای جاودانگی رد کردهاند .گروشژی خواسژتهاند آن را بژه شژکل
ع النی ت ریر کنند .ار سوی دیگر تنافی آن با صفات رح ت و حک ت و عدالت الهی سبب
شده برخی عارفان چارهاندیشی کنند و نفی ابدیت ع اب مجرم را بیان کنند.
 م اله بررسی ع لی و شواشد قرآنی ،روایی بر اثبات مفهوم خلژود بژه معنژای عژدمپیوستگی عذاب در جهنم از محسن علی نجی ی ،محسن ( )1394پووش نامه قرآن و حدیث
اقوال مختلف در مورد اح اب بیان شده که به معنای مژدت طژوننی اسژت نژه مژدت
نامحدود و کل ه ماکثون یانبثین آن را تایید میکنند .و جهنم ن یتواند وجه خدا باشد پژس
فانی و از بین رفتنی است.
 م اله بررسی معناشناسی کاربرد اسم فاطر در قرآن کریم از مح دعلی خژوانینزاده،( )1395مطالعات علوم قرآن حدیث
نویسنده به اج ال روش معناشناختی نوین برای بررسی مفاشیم بژه کاررفتژه در قژرآن
کریم ارائه و به بررسی معناشناختی اسم فاطر در قرآن کریم پرداخته است که در روششای
معناشناسی این پووش

استفاده شده است.

 -ن د و تحلیل :شیچ ی

از پووش شای یاد شده یا دیگر پووش شژایی کژه دربژاره

خلود صورت گرفته است ،واژه خلود را ش راه با شبکهشای دان

معناشناسی اعم از روابط

ش نشینی ،جانشینی و مدلولشای زمانی -مکانی آن بررسی نکردهاند.
 .2-2اهمیت و ضرورت پژوهش
اش یت این پووش

در شرایط تاثیرگذاری تربیتی برای حس خژداجوئی  -خژداآگاشی و

توفیق توبه و آراستگی بژه صژفات وانی انسژانی و دوری از گنژاه اسژت .ضژرورت ایژن
پووش

ششدار بزرگی برای انسانشاست تا نسبت به جهان آخرت با دیدی وسیعتر بنگرند
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و به آثار تربیتی و شدایتی برجسته و کاربردی دست یابند .شناسایی و تبیین این نکتژه کژه
خلود در جهنم برای ش ه گنهکاران جاودان و یکسان است یا برای برخی گنهکاران نسژبی
میب اشد ،و با توجه به دامنه گناشانشان مژدتی طژوننی در جهژنم خواشنژد بژود و بعژد از
پاکسازی و تطهیر از عذاب نجات مییابنژد و وارد بهشژت میگردنژد ،بیژانگر ضژرورت و
اش یت این پووش

به ش ار میرود.

 .2-3روش اجرای پژوهش
توصیفی -تحلیلی بر اساس منابع کتابخانهای است.
 .2-4اهداف و سؤاالت پژوهش
 -1آشنایی اج الی با واژه خلود در ادبیات عرب و تفسیربرای فهم این که آیا عذاب
گنهکاران و کیفر دیدگان در جهنم دائ ی است یا خیر؟
 -2شناسایی و تبیین این که در صورت دائ ی بودن گنهکاران در جهژنم آیژا عژذاب آنهژا
پس از مدتی مرتفع میشود و احساس عذابی ندارند یا این که عذاب آنها در جهنم ابدی است؟
 -3شناسایی و تبیین این که آیاخلود در جهنم برای ش ه گنهکاران جاودان و یکسژان
است یا برای برخی گنهکاران نسبی است ونسبت به گناشانشژان مژدتی طژوننی در جهژنم
خواشند بود و بعد از پاکسازی و تطهیر از عذاب نجات و وارد بهشت میگردد.
 .2-5فرضیه اصلی پژوهش
بر اساس شبکه معنایی واژگان ش نشین ،جانشین با خلود در جهنم ،معنای متخذ و مستنبط
از آیات قرآن کریم دنلت بر مدت طوننی حضور و نه جاودانگی را دارد و این پرس
فرضیه اصلی پووش

را تشکیل میدشد.
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 .3معناشناسي

1

دانشی است که ابزاری جدید برای کشف دنلت الفاظ در اختیار قرآن پووشان قرار میدشد.
آن چه در علم معناشناسی ارتباط تنگاتنگ با دان

تفسیر دارد ،معناشناسی زبانی است کژه

درون زبانی و با مطالعه معنا به دنبال کشف چگونگی ع لکرد ذشن انسان در در معنژا از
طریق زبان است .در این معناشناسی اعت اد بر این است که معنای ی
اساس محیط وقوع آن در ی

واژه را میتژوان بژر

بافت زبانی تعیین کرد (پال ر)157 :1374 ،

نخستین سطح در معناشناسی شر متن ،شناخت معنای واژگان آن است.
معناشناسی در ج الت :معنای ی

واژه را میتوان بر اساس محیط وقوع آن در یژ

بافت زبانی تعیین کرد .چرا که شر واژه با معنای اساسی که ش راه خود دارد ،با قرار گژرفتن
در ج لهای خاص یا درون ی

متن ،به دلیل روابط و پیوستگیشا با دیگر مفاشیم و عناصر

معناشناسی جدیدی نیز کسب میکند که معنای نسبی شم نام دارد .که برای رسیدن به مفهوم
نهایی آن واژه نیز الزامی است( .ایزوتسو)14 :1373 ،
 روابط همنشینیپیوند عناصر زبانی را در زنجیرهشای گفتار و ج ژالت توجیژه میکنژد و در اصژل روابژط
موجود میان واحدشایی است که شر کدام ی

ی

م وله دستوری و مک ل یکژدیگر بژوده و در

زنجیره گفتار و ج له بر روی محور اف ژی در ترکیژب بژا یکژدیگر قژرار میگیرنژد و

واحدی معنایی سطح بانتر راتشکیل میدشند( .صفوی)27 :1380 ،
 -روابط جانشینی

2

ارتباط عناصر زبانی را با جانشینشای آنها توصیف مین اید و در اصل روابط موجود میان
واحدشایی است که ش گی از م وله دستوری یکسانی بوده و روی ی

محور ع ودی قژرار
1. ssssssss

2. ssssssssssss ssssssssssss
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میگیرند و میتوانند به جای یکدیگر بیایند و معنای ج له را تغییر دشنژد (بژاقری،1378 ،
صص ) 43-42اما در ی

زنجیره گفتار و ج له ف ط یکی از آنها انتخژاب شژده و ب یژه را

نفی و طرد میکند و در ش ان سطح واحد معنایی تازهای را پدید میآورد (صژفوی:1380 ،
 ،28بیپروی )30 :1363 ،
 .4ریشهیابي و اشتقاق در لغت و تفسير
 .4-1در لغت
 معنای اصلی ماده (خ ل د) در لغت به معنای دوام و ب اء است. خلود در لغت به معنای ب ای طوننی است (فراشیدی1409 ،ق)234/4 : خلد به معنی ثبات و دوام است (ابن فارس1409 ،ق)306/2 :خلد به ضم اول ،ش یشه بودن ،مکث طویل میباشد (قرشی ،بیتا)270/1 : -خلود آن است که شئ از عروض فساد بدور بوده و در ی

حالژت ب انژد( .راغژب

اصفهانی1312 ،ق)115 :
 الخلد :الب اء و الدوام (قیصری رومی)155 :1375 ، خلود به معنای ب ایی که زمانی شروع شده و انتهایی ندارد (ح یری1420 ،ق)189/3 : خلود به معنای دوام الب اء میباشد( .جوشری1420 ،ق)469/2 : خلود به معنای دوام و ب اء با لحاظ شروع زمانی و نیز ثبات و مالزمت آمده اسژت.(مصطفوی1416 ،ق)98 :
 خلود به معنی مکث طویل است (طریحی)44/3 :1375 ، خلود به معنای طول اللبث و مکث طویل میباشد( .آمدی1423 ،ق)380/4 : خلود به معنای بیمرگی است( .زحیلی1418 ،ق)89/16 : -خلود به معنای جاودانگی ،دوام ،ب اء ،ابدیت و ش یشگی است (معلوف)247 :1380 ،
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 خلد یخلد خلداأوخلودا :یعنی ماندگار شد ،جاودان شد ،ابدی شد( ،انیس1408 ،ق،ج ،1ص)531
 در واژهنامهشای عربی به فارسی برای واژهی خلود چندین مرادف بیان شده اسژت:ب اء ،ماندگاری ،ش یشگی ،ش یشه و دائم ماندن ،پیر و پرسژال گشژتن بژدون سژفیدی مژو،
اقامت گزیدن ،باقی ،بهشت ،دوام (سیاح ،363/1 :1365 ،آذرنوش)176 :1384 ،
 خلود به معنی اقامت داشتن ش یشگی در سرایی و خژارج نشژدن از آن بیژان شژدهاست( .ابن ال نظور1414 ،ق)146/3 :
 در زبان عربی برای آرایهشای زینتی ،گوشواره و دسژتبند کژه بسژیار دیژر فرسژودهمیگردند الخلده والخلد کاربرد دارد (انیس1408 ،ق)531/1 :
 در ادبیات عرب خلود ،کنایه از ابدیت و جاودانگی است .مژثالً عژرب گویژد :ایژنوضع برقرار است ،مادام که شب و روز برقرار است .پس خلود در لغت معانی بسیاری دارد
که عبارتند از دوام ،جاودانگی ،دیر فرسوده شدن ،بیمرگی ،مدت طژوننی ،کژه شژایعترین
آنها مکث طویل و طولاللبث است.
 .4-2در تفسیر
 خلود ثبات و دوام و ب ایی است که من طع ن یگردد( .زمخشری1417 ،ق)11/1 : خلود به معنی دوام و ب اء میباشد (طبرسی :1372 ،ذیل آیه) معنای خلود در جهان آخرت ش ان زمان طوننی است( .فخر رازی1420 ،ق)488/1 : -خلد به فتح خ و سکون نم به معنای آن جزئی است که تژا آخژرین دقژایق زنژدگی

بژه

حالت خود میماند و مانند سایر اعضاء دچار دگرگونی ن یشود( .طباطبایی1403 ،ق)23/11 :
 جوادیآملی گوید :معتزله خلود را به معنای زمان م تد ن یداننژد بلکژه بژه معنژاینزم و ثبات می دانند ،اما اشاعره آن را به معنای زمان م تژد و طژوننی یژا مکژث طویژل
گرفتهاند( .مطیع)101 :1387 ،
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پس خلود در تفسیر شم معانی بسیاری دارد که عبارتند از ب ای بدون ان طژاع ،ثبژات،
دوام ،زمان طوننی که شایعترین آنها مکث طویل و مدت طوننی است.
 .5شبکه معنایي واژگان خلود در قرآن مجيد
در قرآن مجید شبکه معنایی واژه خلود 79بار آمده که  38بار در مورد جهن یان است.
در ساختارشای «خالدون» ( )15بار و «خالدین فیها» ( )11بار و «خالدین فیها ابدا»
( )3بار و «خالدا فیه» ( )1بار و «خالدین فیه» ( )1بار و «دار الخلد» ( )6بار که  5بژار در
قالب اضافی و ( )1بار در ساختار فعل ماضی «أخلد» و ( )1بژار در قالژب فعژل مضژارع
«تخلدون» آمده است.
 .5-1واژگان همنشین با خلود (دوام)
خلد در لغت به دو معنای مختلف آمده است .الف :به معنای ش یشگی بودن و بینهایت کژه

ش ان معنای ابدی (واقعی) است ب :معنای لغوی (مدت طژوننی) کژاربرد دارد« .فأ ََّما الَّ نايَ َ ا

نن ن
َش ُقولافَ نفا الََّّا ن ا َُافافنا ا َن
اإا
اإاإن َّرا َكَّ َ
اما ا َشا َا َكَ َ
ال َلما ن الَّ َّ ا َم َِ ُ
اما َ
اِ ِلْلَ ِ ُ
ُِ َ
ضاإنََّّل َ
اِ َشا ن ا َلا َِ َّاَِ َ افا َ ا َ
لت َ
اريفاشَ َ
ن نن ن
فَا َّع َلاَّنم اَ نرَِِأ ََّم الَّ نيَ ن ن
اطاَا ا
ام ا َشا َا َكَ َ
ال َلم ن الَّ َّ َم َِ ُ
اإ َ
ام َ
اِ ِلْلَ ِ ُ
ضاإنَّاَّل َ
اسع ُِِلافَف ال ِْلَََّّةا َِ ََِّ َ افا َ َ
َ ُ
لت َ
َ ُ َ

اَما ُيِ ا» (شود )108-107/و اما کسانى که تیرهبخت شدهاند ،در آتژ  ،فریژاد و نالژهاى
ش َِ
غَ ِ َ

دارند تا آس انشا و زمین مگر آنچه پروردگارت بخواشد[ .که این] بخششى است که بریدنى
نیست .و اما کسانى که نیکبخت شدهاند ،تا آس انشا و زمین برجاست ،در بهشت جاودانند،
مگر آنچه پروردگارت بخواشد[ .که این] بخششى است که بریدنى نیست.
به این ترتیب در بافت متنی قرآن دو آیه فعل «مادامت» از ریشه «دوام» با اسم فاعل
«خالدین» که در این بافت ،حالت دوزخیان و بهشتیان است نه صفت آنشا را دارای رابطژه
ش نشینی از نوع اول ترادف در واژگان است.
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 .5-2ابدا
در قرآن لفظ خلود تنها ی

اإاََا ِاوُم ِ
اولا(ق )34/به سالمت
الُُلُ نا
وه اكن َ ََلما ََّن َ
بار آمده است :ل ِل ُِلُ َ

[و شادکامى] در آن درآیید [که] ایژن روز جژاودانگى اسژت .در معنژای واژه أبژد دو نظژر
متفاوت وجود دارد :الف -لفظ أبد معنای تأسیس (است رار نامحدود) را دارد .ب -لفظ أبژد
بر آینده و مست بل تأکید دارد ،ش ان طور که (قط) بژرای تأکیژد ماضژی و گذشژته اسژت و
معنای تأسیس ندارد( .ما فعلت قط) یعنی شرگز انجام ندادهام .باید دید لسژان آیژات قژرآن
مهر تایید بر کدام معنا را میزند .أبد در قرآن شم برای تأسیس و شم برای تأکید به کار رفته
است «م کثنيافاهاأكِل» (کهف )3/برای تأسیس آمده است ،ولی «ِ َّاَِ افا ا اأكاِل» برای تأکید
است .اما لفظ أبد تنها معنای تأکید مست بل و آینده را میرساند گر چه معنژای دوم أبژد در
م ابل أزل به معنای وصفی برای حق در نهجالبالغه آمده است .خداوند ابد اسژت و امژد و
مدتی برای او نیست( .رضی ،بیتا)210/1 :
مفهوم ابد مانند مدلول زمانی «مادامت» ،وعده حق خدا که سه بار در مژورد جهن ژان
آمده که دو بار آن قطعا در مورد کژافران اسژت کژه واژه خلژود بژا واژه ابژد دارای رابطژه
شمنشینی از نوع واژگان است.

ََِ « .1م ِ اََا ِع ن
ص َّ
اج َ َّ ََّف ا َِ اَّن نَِ َ افنا َ اأَكَِل» (جن )23/شر کس خدا و
اَِ ُسوََّهُ افَنإ َّر اََّهُ َ
اَن َ َ
الَّللَ َ
پیامبرش را نافرمانى کند قطعاً آت دوزخ براى اوست و جاودانه در آن خواشند ماند.

لرالَّ نيَ ا َك َفرِلاِظَلَمولا ََلاَ ُك ن َّ ن ن
اِ اَّن نَِ َ افنا َ اأَكَِلا
اج َاَّ َف َ
اََِّلاَّناَ ِ نََِا ُ ِفاطَ نرَق اإنََّّلاطَ نر َ
َل َ
َ ِ ُ َ ُ َ َّ « .2
الَّللُاَّاَغِف َرا َُُ ِف َ

لَّللاََ ن شل» (نساء )169-168/کسانى که کفر ورزیدند و ستم کردند ،خدا بر آن
إا َطلَىا َّنا
ََِك َرا َاَّن َا
نیست که آنان را بیامرزد و به راشى شدایت کند ،مگر راه جهنّم ،که ش یشه در آن جاودانند؛
و این [کار] براى خدا آسان است.

ن
اس نعشل ا َِ َّن نَِ افنا َ اأَكَِل َاَّل َن
« .3إن َّر َّ
اَي ُِِ َر َاَِّناًّ َاََِّل انَ نصشل»
اِأ َ
َط َِّ ا َُُ ِف َ
الَّللَ ااََّ َع َ الَِّ َك ف نرَ َ َ
َ
(احزاب )65-64/خدا کافران را لعنت کرده و براى آنها آت فروزانى آماده کرده است.

«جاودانه در آن مىمانند ،نه یارى مىیابند و نه یاورى.
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 .5-3شاء (مشیت)
«ِ ََِّ افا » با «ش » در «لَّل ام اش هللا» (شود )106/دارای رابطه ترادف از نوع دوم
شمنشینی در ج الت (سیاق) است.
خدا انجام دشنده مشیت خوی

میباشد که مثلث مشیت

در مورد جهن یان متعلق به

نن ن
 3چیز استَُ « :ف افنا َ ن
ض» که وصف برای
اِ ِلْلَ ِ ُا
،ام ا َل َلم ن الَّ َّ َم َِ ُ
ُِ َ
اِ َش ن ا َال،ا َِ ََِّ َ افا َ َ
لت َ
اريفشَ َ
مدت خلود است .جهن ی شا مش ول مشیت قطعی الهی شستند و م دار عذاب موعودشان را

تح ل میکنند ،این ح ی ت دراین آیه آمده است.

نن ن
ام ا َش َ َّ
اف ا َطالَاف» (انعام[ )128/خدا]
اح نك َا
الَّللُ اإن َّر ا َكَّ َ
إ َ
امثِ َول ُك ِف ا َِ ََِّ َ افا َ اإنََّّل َ
«ق ل الََّّ ُ َ
مىفرماید « :جایگاه ش ا آت است؛ در آن ماندگار خواشید بود ،مگر آنچه را خدا بخواشد

[که خود تخفیف دشد]؛ آرى ،پروردگار تو حکیم دانااست.
 .5-4قتل عمد
ج له فعلیه «ِم اَقتلامومَّ امتعمِل» دارای رابطه شمنشینی و تردف در ج الت از نوع دوم است.

الَّلل َ ن
«ِم اَا ِقتُالام ِْنمَّا امتَع نماِلافََاُل ُ َُاج َ اََّّفا َِ َّناِلافنا َ ا ن
اط نِاما »
اطا َيلا َ
َط َّاِاََّاهُ َ
اِأ َ
اع َُّ
ََ ِ َ ِ ُ ُ َ د
اَِّ ََعََّاهُ َ
اطلَِااه َ
َ
اِغَه َ
ََ َ ُ

(نساء ) 93/و شر کس ع داً مؤمنى را بکشد ،کیفرش دوزخ است که در آن ماندگار خواشژد
بود؛ و خدا بر او خشم مىگیرد و لعنت

میکند.

از این آیه میتوان خلود و أبد را استفاده ن ود .ظاشر آیه عالوه بر خلود و غضب ،لعن
خداوند را در بردارد ،شر چند این ظاشر عرفی را دو قرینه و شاشد از کار میاندازد.
الف -قرینه اول :ت ام این حکم و جزاء برای کسی است که به ع د مؤمنی را بکشژد و
قاتل شرکس که باشد ،کافر یا مشر  ،فاسق یا مؤمن ،با انگیزه باشد یا بر اثژر غفلژت ،ایژن
قتل اتفاق افتاده باشد .عصیان شرچه باشژد ،ولژو مژومن از ای ژان ک ژی برخژوردار باشژد،
استح اق عذاب دای ی را ندارد.
ب -قرینه دوم :آیات غفران شامل
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الِ َر ا ََّن َ ن
ش اِم اَ ِش نر ِك ن ن ن
شر َك اكن نه ن
ن
« .1إن َّر َّ
َِتىاإن ِْث ا
ام ُ
إ اَّ َم ِ اََ َ ُ َ َ ِ ُ
اََِاغِف ُر َ
اا ََّّلل افَا َقِ الف ََ
َ
الَّللَ َاَّل اََاغِف ُر اأَ ِر اَُ ِا َ

َط نِام » (نساء)48/

ش اِم اَ ِش نر ِك ا نا َّن
الِ َر ا ََّن َ ن
الَّلل َاَّل اَاغِ نفر اأَ ِر اَ ِشر َك اكن نه ن
ن
ض ََلَّل»
ض َّال ا َ
َّلل افَا َق ِِ ا َ
ام ُ
إ اَّ َم ِ اََ َ ُ َ َ ِ ُ
اََِاغِف ُر َ
َ
« .2إ َّر ََّ َ ُ ُ َ
(نساء)116/
« .3إن َّر َّ
الَّللَاََاغِ نف ُرلَّينوبامجاع » (زمر.)73 :

از این سه آیه استفاده میشود ش ژه گناشژان جژز شژر بخشژودنی شسژتند .آن چژه
نابخشودنی است ،انحراف فکری است نه ارتکاب ع لی که بسیار زشت باشد و م ید آیژات
خلود شستند و احت ال بیان خلود به معنای واقعی که خلود ش یشژگی اسژت ،را از اعتبژار
میاندازند و شامل ت امی معاصی غیر از شر امی باشند ،در آخر آیه قتژل ع ژد «عَژذَابًا
عَظِی ًا» آمده که خلود و ابدیت را ن یرساند و تنها شدت و عظ ت آن را میرساند.
 -6جمعبندی واژگان همنشين باخلود
 .6-1از نوع دوام
در سوره شود آیات  105تا  108خلود به دوام آس انشا و زمین تعلیق شژده اسژت .فخژر
رازی و زمخشری ،س اوات و أرض را در این آیات مربوط به دنیا و ثواب و ع ژاب آن را
مربوط به عالم برزخ میدانند و در تأیید قول خود به آیژه 46سژوره غژافر و روایژت امژام

اطلَا ا اغُا ُِ ًِّ ن
اولاعلافن ِر َط ِاو َرا
اومالَّ َّ ا َطةُاأَ ِل نِلُ َ
صادق(ع) استشهاد میکنند« :لََّّا ُااَُا ِع َر ُ
ضاو َر َ ِ َ
اََِا ِاوَماوَا ُق ُ
لاِ َطشااًّ َ
َ

لشاِلَّعيلب» (غافر )46/فرعونیان را عذاب سخت فرو گرفت[ .این
آت

شر] صژبح و شژام بژر

عرضه مىشوند ،و روزى که رستاخیز بر پا شود [فریاد مىرسد کژه« ] :فرعونیژان را

در سختترین [انواع] عذاب درآورید .امام صادق(ع) میفرماید :عژذاب فرعونیژان در ایژن
آیه مربوط به برزخ است چون در قیامژت صژبحگاه و شژامگاه وجژود نژدارد( .فخژر رازی،
1420ق ،401/18 :زمخشری 1417ق.)430/2 :
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 مالصدرا و عالمه طباطبایی آس انشا و زمین را مربوط به آخرت (قیامت) میدانند.و در تایید قول خود به آیه 48سوره ابراشیم و حدیثی از رسول خدا استشهاد میکننژدََ .ا ِاوَما

لتاِكارُري نَّن
الْلَ ِ ن
ِلاَّللالَّ َِو نلح نِالَِّ َق َّا نا(ابراشیم )48/روزى که زمین بژه غیژر
وُابَِ ُ
ش ِ
َّل ِ
الْلَ ِ ُ
ضَ
اِلَّ َّ َم َِ ُ َ َ َ
ضاغَ ِ َ

این زمین ،و آس انشا [به غیر این آس انشا] مبدل گردد ،و [مردم] در برابژر خژداى یگانژه
قهار ظاشر شوند .و پیامبر اکرم (ص) فرمودند :زمین دنیا به حالت دیگری تبدیل میشود به
گونهای وسیع و مسطح که ش ژه خالیژق را دربژر میگیژرد( .صژدرالدین شژیرازی:1425 ،
 ،325/3طباطبایی1403 ،ق)30/11 :
 .6-2از نوع ابد
خل د و خلود و خالد و مخلد ت امی از ثبات و ش یشگی بودن امری حکایژت میکننژد کژه
عروض و فساد و زوال در خود نداشته باشد که ش ان معنای ثبات و دوام و پایانناپژذیری
است .البته م کن است در مورد مدت و زمان بسیار طوننی شم به کار روند .ولژی ش ژان
طور که الفاظ برای روح معانی وضژع شژدهاند ،روح معنژای خلژد ،خلژود ،خالژد ،مخلژد،
ش یشگی ،ثبات و دوام است ولی استع ال آن در زمان طوننی با قرینه ع لی امکژان دارد.
مثالً فالنی دولت

ش یشگی است .با این بیان آرزوی طوننی بودن شر چه بیشتر دولژت او

میشود معنای ابد در فرشنگ قرآن تنصیصی بر معنای خلود ابژدی نژدارد و قژرآن چنژین
التزامی را از خود نشان ن یدشد .شرگاه واژه خلود ش راه با واژه ابد بیاید ،تاکید است مثژل
دو واژه ف یر و مسکین که اگر به جای شم به کار روند معنای یکدیگر را تاکید میکنند.
 .6-3از نوع مشیت

اريفنشاِ َش ن ا َل َ ن ن ن
ن
ن
ن
إا
ام ا َش َا َكَ َ
ال َلم ن الَّ َّ َم َِ ُ
ام َ
اِ ِلْلَ ِ ُ
ضاإنََّّل َ
اِ ََِّ َ افا َ َ
لت َ
«فأ ََّم الَّيَ َ ا َش ُقولافَف الََّّ نا َاُُ ِفافا َ َ َ َ
ن نن ن
ن
إافَا َّع َلاَّنم اَارَِاَ نرَِا اِاأ ََّم الَّ نيَ ن
ام ا
لت َا
ال َلم ن الَّ َّ َم َِ ُ
إن َّرا َكَّ َ
ام َ
اِا ِلْلَ ِ ُ
ضاإنََّّل َ
اسع ُِِلافَف ال ِْلَََّّةا َِ ََِّ َ افا َ َ
َ ُ
ُ َ
َ
اطاَ اغَ ِ َشاَمَِ ُيِ ا» (شود)108-107/
َش َا َكَ َ
إ َ
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إ» در مورد اش یاء ش ه افرادی میباشند که به دوزخ
ام ا َش َ ا َكَ َا
 منظور از «إنََّّل َمیروند ،آنها که اشل ای ان و طاعت بوده و گناشانی از آنشا سرزده برای مدت معینی
عذاب شده و سپس از دوزخ خارج شده و به بهشت میروند (طبرسی)130/12 :1372 ،

اإ» در مورد بهشتیان و دوزخیان آمده اسژت زیژرا اسژتثناء در مژورد
ام ا َشا َا َكَ َا
« -إنََّّل َ

بهشتیان ،استثنای از زمان است .در مورد دوزخیان ،اسژتثنا از اعیژان اسژت( .ابژن عربژی،
)280/1 :1397
 خلود کفار و مغ رین در گناه و نیت آنشا را بیانتها و دائ ژی میدانژد( .صژدرالدینشیرازی1425 ،ق)325/3 :
 «إن ما شاء رَبُّكَ » در مورد جهن یان و بهشتیان آمده است .عالمه طباطبایی حت المیدشد «ما» در شر دو ج له موصوله باشد و استثنای مزبور را استثناء از مدت ب ایی
میداند که قبالً به خلود در عذاب محکوم بودهاند و روایات شم مؤید این مطلب شستند .از
امام باقر(ع) در مورد «إَّلام اش هللا» سؤال شد ،فرمودند« :آیه درباره آن عدهای است که از
آت

بیرون میآیند»( .طباطبایی1403 ،ق)24/11 :
 -اندیش ندی میگوید :قرآن موضژوع ابژدیت عژذاب گژروه کفژار معانژد را بژه دوام

آس ان شا و زمین تشبیه کرده است تا بهتر مل وس ش گان شود و ایژن روش بهتژرین بیژان
برای فهم مبانی بلند و دقیق است .زیرا ابدیت در معنا ک تر مل وس ش گان است و محتژاج
تحلیل و کاوش ع لی بسیاری میباشد( .نکونام)94 :1386 ،
 .6-4از نوع قتل عمد
«ِم اَا ِقتل ن
الَّلل َ ن
ن ن
ن
ن
اط نِام »
اط َيلا َ
َط َِّ ااََّهُ َ
اِأ َ
ع َُّ
امتَ َع دمِل افَ ََ َُل ُ َُ َ
ام ِْمَّ ُ
ََ ِ َ ُ ِ ُ
اَِّ ََعََّهُ َ
اطلَ ِاه َ
َّف ا َِ َِّل افا َ َ
اِغَه َ
اج َ َّ ُ
(نساء)93/

ظاشر آیه خلود قاتل در قتل ع دی است و میتواند دلیلی بر خلود دستهای در آتژ
و عذاب باشد و به طور کلی ،ابدیت آت

و عذاب را برای عدهای اثبات میکند ولی شرگژز

موجب اثبات چنین امری با این وسعت ن یشود .زیرا عصیان شر چژه باشژد شنگژامی کژه
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عاصی مؤمن باشد ولو از ای ان ک ی برخوردار باشد ،شرگز استح اق عذاب دائم و ابژدی را
ندارد و آیات غفران و مشیت الهی و احادیث و ع ل و حک ت م ید آیه خلژود قاتژل قتژل
ع دی در عذاب شستند.
الف -آیات غفران الهی

الِ َر ا ََّن َ ن
ش اِم اَ ِش نر ِك ن ن ن
الَّلل َاَّل اَاغِ نفر اأَ ِر اَ ِشر َك اكن نه ا ن
ن
اط نِام »
َِتىاإن ِْث َ
ام ُ
إ اَّ َم ِ اََ َ ُ َ َ ِ ُ
اََِاغِف ُر َ
اا ََّّلل افَا َقِ الف ََ
َ
« .1إ َّر ََّ َ ُ ُ َ

(نساء)48/
مسل اً خدا ،این را که به او شر ورزیده شود ن ىبخشاید و غیر از آن را براى شر که
بخواشد مىبخشاید ،و شر کس به خدا شر ورزد ،به ی ین گناشى بزرگ بربافته است

الَّلل َاَّلاَاغِ نفاراأَ ِراَ ِشار َكاكن ناه ن
ن
ضا َاَلَّل»
ض َّا
شا اُا ََِما ِااَُ ِشا نركِاا نا َّنا
الِ َرا َاَّن َا
اإاَّن َما ِااََ َ
الا َ
َّللافَا َقا ِاِا َ
اما ُ
اََِاغِفا ُار َ
َ
« .2إ َّر ََّ َ ُ ُ َ

(نساء )116/مسل اً خدا ،این را که به او شر ورزیده شژود ن ىبخشژاید و غیژر از آن را
براى شر که بخواشد مىبخشاید ،شر کس به خدا شر ورزد در گ راشی دوری است
« .3إن َّر َّ
الَّللَاََاغِ نف ُرلَّينوبامجاع » (زمر )73 :مسل اً خداوند ش ه گناشان را میبخشد.

از این آیات فه یده میشود ،ت ام معاصی ع لی امکژان عفژو و اغ ژاض دارنژد ،جژز
انحراف فکری و شر در اندیشه و ای ان که بدون توبه مورد عفو حق قرار ن یگیرد .آیات
غفران با آیات خلود ش اشنگ است ،انسان شنگامی که به شژر گرفتژار آیژد ،بژه جژایی
میرسد که اندیشهشای سالم خود را آلوده میسازد و گرفتار پلیدیشای نفسانی میشود.
ب -آیات مشیت الهی

إ» (شود)107/خلود در عذاب دوزخیان به مشیت پروردگار تو
ام ا َش َا َكَ َا
 ََِّ ِ« .1افا اإنََّّل َ
مشروط شده است که ک ال عطوفت پروردگار را نشان میدشد و موارد عدم خلود
دوزخیان را افزای

میدشد.

ام ا َش َ َّ
الَّللُالرا كکاحکافاطلاف» (انعام )28/خداوند در این آیه خلود در
 ََِّ ِ« .2افا اإنََّّل َ
عذاب را به مشیت خود مشروط کرده با این قید که خود را متصف به دو صفت حک ت و علم

میکند که با ان طاع عذاب خلد مناسبت دارد .و باز ت ییدی بر عدم خلود دوزخیان میباشد.
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ج -لبث و احقاب

« ََّلكنثن ن
َح َق اا» (نبا )24/خداوند به جای عذاب خلد ،اسم فاعل «لبث» به معنای مکث
ني افا َ اأ ِ
َ

َح َق اا» را آورده که به معنای مدت زیاد و طوننی است که مشیر به عدم خلود
و قید «أ ِ
دوزخیان است.
الف -احادیث مقید خلود :ابن ابی ع یر از امام کاظم(ع)ن ل میکندَّ« :لاخيلِاهللاافیالََّّ ا

لَّلالهلالَّکفراِلَّعَّولاِالهلالَّهَللاِلَّشرک»
خداوند جز کافران و معاندان و گ راشان و مشژرکان را در آتژ
ن یگرداند .این حدیث نوع مردمی که به خلود عذاب و آت

جژاودان و مانژدگار

مبتال میگردند ،بیان میکنژد.

(مجلسی1403 ،ق)351/8 :
عن ابن عبژاس :قژال رسژول ا)(ص)ِ« :لَّاي اكعثَّایاا الاكشا اشلاِانايَرلاَّلاَعايباهللاااََّّا ا

موحِلالكِلاِاَّلالصلیااََّّ الهلاووحااِ ،اللِلاولاطبا ل الْلَّاه» از ابژن عبژاس روایژت شژده کژه
رسول خدا فرمودند :سوگند به آن که مرا به حق بشارت دشنژده و ترسژاننده بژر انگیخژت،
خداوند شیچگاه یکتاپرست را شکنجه ن یکند و خداوند میفرماید :باورمندان به یگژانگیام
را در آت

ن یسوزانم ،بندگانم به بهشت درآیید .حدیث نبوی تاکید دارد ،موحژد آتژ

و

عذاب را ن یبیند ،گر چه اشل معاصی بزرگ باشژد ،خداونژد بژا دعژوتی عژام میفرمایژد:
بندگانم با شم وارد بهشت شوید و در آن به سر برید .پس احادیث شم م ید آیات خلژود در
عذاب ابدی گنهکاران شستند( .مجلسی 1403 ،ق)358/8 :
ب -عقل و حکمت
حکم کلی ع ل :اگر آیات و احادیث بر خلود ابدی مخلد دنلت دارند ،این مطلژب بژا
استدنل ع لی مبرشن نشده ،بلکه ع ل حکم به استبعاد آن میکند ،لذا ن یتواند از نظر ع ل
معتبر باشد .چگونه از ی

ع ل محدود ،ی

اثر جاودانه به نام عژذاب الخلژد تکوینژا بژه
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وجود آید ،مثالً کسی که ی

ع ر عبادت خدا کرده ،ولی در ساعات آخر ع ژرش بنژا بژه

عللی قتل ع دی کرده است ،چگونه م کن است اع ال چند ساعته او منجر به عذاب خلد
گردد .فخررازی گوید :اگر جن و انس با شم ج ع شوند ،کسانی که خلود در عژذاب را بژه
دین الهی (ظواشر آیات و احادیث) نسبت دادهاند ،باید به این شبهه پاسخ دشنژد و ع ژل را
از این تحیر خارج کنند( .رازی1420 ،ق)120/18 :
 .7آیات جانشين خلود
گفتیم واژه در محور جانشینی ،ارتبژاط عناصژر زبژانی را بژا جانشژینشای آنهژا توصژیف
محور ع ودی قرار میگیرند و میتوانند به جای یکدیگر بیاینژد و

مین اید .که برروی ی

معنای ج له را تغییر دشند (باقری)43-42 :1378 ،
 .7-1آیات دال بر مأوا و مسیر
آیاتی که مأوا و مکان و مسیر اشل دوزخ را بیان میکنند .این آیات ف ط به مکان دوزخیان
ت َام نصشل» (نساء )97/جایگاه اینان جهنم است و بد
اج َ َّ ُا
َّف ا َِ َس َ ِ
اشاره دارند« .فَأََُِّئن َ
امأ َِِ ُ
له ِف َ
إَ
جایگاشی است.
 .7-2آیات دال بر اصحاب جاودانه آتش
ش انگونه که به مال

ی

خانه که برای ش یشه زندگی خوی

در این حیات دنیایی که

درآن ماندگار است ،صاحب الدار ،صاحب البیت گویند و در فارسی ،به صاحب خانه گفته
میشود ،در قرآن نیز بدکاران به اصحاب الجحیم نامگذاری شدهاند .این آیات مربوط به
خلود اشل آت

بالََّّ نا» (رعد)5/
است که اصحاب دوزخ را عنوان میکند «لَُِّئن َ
إاأ ِ
َص َح ُ

 .7-3آیات دال بر عدم مرگ و زندگی دوزخیان
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اَم نرم افَنإ َّراََّهُاج ََّّف َاَّل َاَيُ ُ ن
«إننَّهُام اَي ن
اْا َا» (طه )74/در ح ی ت ،شژر کژه بژه نژزد
ِتا َكَّهُ ُِ
اََِّل َِ
اوتافا َ ا َ
َِ َ
ََ َ

پروردگارش گنهکار رود ،جهنم براى اوست .در آن نه مىمیرد و نه زندگى مىیابد.

نن
امجاع ن
ن ن
«ََّواأ َّ ن ن
الْلَ ن ن
اساون الَّ َِعا َي ن
ااِكَا َِلا َُُ ِافا
ولام ناِف ِ ِ
اِمثِلَهُ َ
َراَّلَّيَ َ اظَلَ ُم َ
ِ
ام َعهُ َاَّلفاِتَ َِ ِِلاكنهاما ِ ُ
لباََا ِاوَمالاَِّقاَ َماة َ
ض َ َ

نام َّن
ولاْتَ ن ابُو َار» (زمر )46/اگر آنچه در زمین است ،یکسره براى کسانى کژه ظلژم
ام ا ََلِاََ ُكونُ َِ
الَّلل َ
َ

کردهاند باشد و نظیرش [نیز] با آن باشد ،قطعاً [ش ه] آن را براى رشایى خودشان از سژختى
عذاب روز قیامت خواشند داد ،و آنچه تصوّر[ش را] ن ىکردند ،از جانژب خژدا بژر ایشژان
آشکار مىگردد.
 .7-4آیات دال بر وعده عذاب
الَّلل َ ن
«ِم ا اَا ِقتُاالام ِْنمَّ ا امتَع نمااِلافََ ااُل ُ َُاج َ اََّّفا َِ َّنااِلافنا َ اا ن
اط نِاما ا »
اطاا َيلا َ
َطا َّاِاََّ اهُ َ
اِأ َ
اع َُّ
ََ ِ َ ِ ُ
ُ َد
اَِّ ََعََّااهُ َ
اطلَاِ ااه َ
َ
اِغَها َ
ََ َ ُ

(نساء )93/و شر کس ع داً مؤمنى را بکشد ،کیفرش دوزخ است که در آن ماندگار خواشژد
بود؛ و خدا بر او خشم و لعنت

مىکند و عذابى بزرگ برای

آماده ساخته است.

 .7-5آیات دال بر عذاب دردناک
اط َيلاانُكِرل» (کهف )87/آنگاه او را عذابى سخت خواشد کرد
«فَااُ َع دنيكُهُ َ

«فَااُ َع دنيكُهُ َّ
الْلکرب» (غاشیه )24 :که خدا او را به آن عذاب بزرگتر عذاب کند.
لب ِ
الَّللُالَّ َِع َي َ

 .7-6آیات دال بر عدم تخفیف عداب
ص ُارِر» (ب ره )86/شرگز تخفیف عذاب در کار نیست و کسی
«َ
فَل ُ
اخيََّف ُ
ف َ
اََِّل ُ
اه ِافاَاَُِّ َ
اطَِّ ُ ُفالَّ َِعا َي ُ
لب َ
آنها را یاری ن یکند.

اََِّلاَا ِقب ن
ص ُارِ َار»
« َِلوَّا ُقولاََا ِوم َاَّل َ
الام َِّ َ ا َ
اٌ َ
اََِّل ُ
اه ِافاَُا َِّ َ
اََِّلاوَا َِّ َف ُع َ ا ا َشا َف َطةَ َ
اطا ِِ َل َ
اطا ِ انَا ِفاٌا َش ِاائ َا ُ َ ُ
اَتِ نُيانَا ِف َ

(ب ره ) 123 /بترسید از روزى که شیچ کس چیزى [از عذاب خدا] را از کسى دفع ن ىکنژد،
و نه بدل از وى پذیرفته شود ،و نه او را میانجیگرى سودمند افتد ،و نه یارى شوند
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 .7-7آیات دال بر عدم خروج از آتش
ني نام َ الََّّ نا» (ب ره )167/و از آت
« ََِم ُ
اه ِف ناِبَ ن نج َ

بیرون آمدنى نیستند.

ن
ن ن
ن
لبال َِ نرَا ناال» (حژژج )22/شژژر بژژار
اِ ُِقُا َ
« ُكلَّ َما اأَ َ ُ
اولاطا َي َ
للِلاأَ ِراخيَُِر ُجااولامَِّ َ ا اما ِ اغَا دافاأُطاا ُِِلافا َ ا َ

بخواشند از [شدت] غم ،از آن بیرون روند در آن باز گردانیده مىشوند [کژه شژان] بچشژید
عذاب آت

سوزان

 .7-8آیات مشتمل بر فعل ذم بئس
اط َي نا ن ن
ٌ الَّ َِم نص اشُ» (ب ره« )126/و[لى] شر کس کفر
« ََِم ِ ا َك َف َر افَأ َُمتدن ُعهُ اقَلناَل ُ
اُثَّاأَ ِ
ضاََرَُ اإن ََل َ
لب الََّّ ا ا َِك ِئ َ

بورزد ،اندکى برخوردارش مىکنم ،سپس او را با خوارى به سوى عذاب آت

[دوزخ]

مىکشانم ،و چه بد سرانجامى
آیه از زشتی و تندی عذاب حکایت می کند بویوه که به ظال ان و متکبران اضافه شده

است .قرینه «فَأ َُمتدن ُعهُاقَلناَلا» این را میرساند که نع تشای صوری یاد شده در دنیا برای آنها

َّیاط َي ن
لب الََّّ نا» حکایت از این است که عذاب دوزخ برای کفار
در دوزخ نیست « ُُثَّاأَ ِ
ض ااََرَُاإن َ

مطابق میل آنان نیست و از این پذیرایی سخت در شدت شستند ،پس عذاب باید دردنا
باشد( .نکونام ،1386 ،ص)95
 .7-9آیات مشتمل بر لفظ جهنم
اج َ َّدف ن
ٌالَّ نِم َ ل» (ب رهُ)206/جهنم براى او بس است ،و چه بد بسترى است.
«فَ َح ِ بُهُ َ َ َ
اََِّب ِئ َ

« َُف نام اج ََّّف نام َل ن
ن
ني» (اعراف )41/براى آنان از
اَن نُي الََِّّ َّن نم َا
إ َِ
اَِك َيَّن َ
ُِ ِ َ َ َ َ َ
اِم ِ افَا ِوق ن ِف اغَ َولش َ

جهنّم بستری و از بانیشان پوش شاست ،و این گونه بیدادگران را سزا مىدشیم.

«ِجعلََِّ اج َّ ن ن
اح نصشل» (اسراء )8/دوزخ را براى کافران زندان قرار دادیم.
َّفاَّلِ َك فا نرَ َ َ
َ ََ ََ َ

 .7-10آیات مشتمل بر لفظ زدناهم
اط َيلا ن
اض ِعف ناِفالََّّ » (ص )61/عذاب او را در آت
«فَ نُ ِلَُ َ

« َه ِل نام ِ َام نَُِ» (ق )30/آیا باز شم شست؟»

دو چندان کن
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قرآن با نفی خارج شدن کافران معاند ،در مواردی بر ازدیاد آت

برای سردمداران کفر

و عناد در دوزخ تاکید دارد .که بر واقعیت شدت و ابدیت عذاب دوزخی دنلت دارد.
 .7-11آیات مشتمل بر لفظ ذَرَأْنَا
اْل َ َّ ن ن ن
ن
اِ ِن
ٌ» در ح ی ت ،بسیارى از جنّیان و آدمیان را براى دوزخ
لْلنِ نا
َّفا َكثشلام َ ال ِْل ند َ
« َََِّ َق ِِا َ َأ ََِن َ َ

اه ُف الَِّغَ فنلُور» (اعراف )179 :آنان ش انند
ض َل اأََُِّئن َ
اه ِف اأَ َ
آفریدهایم« .أَُِّئن َ
إ ُ
إ ا َك ِْلَنِا َع نم اكَ ِل ُ
چهارپایان بلکه گ راهترند[ .آرى ]،آنها ش ان غافلماندگانند.

َِن» بروز و ظهور ح ی ت باطنی جهنم است و یکی از معانی ذرأ ،خلژق اسژت .مژا
« َ َأ َا
ج ع کثیری از جن و انس را برای جهنم آفریدهایم که سنخیت وجودی آنان چنین امری را
ایجاب میکند .آنان دوزخیانی شستند که کردارشان آنان را به این مرحله پستی میرساند.
 .7-12آیات دال بر احاطه جهنم
اج َ َّ ََّفاَّ َُم نحااَةَ نااَِّ َك فن نرَ َا» (توبه )49/و بىتردید جهنم بر کافران احاطه دارد.
« َِإن َّر َ
احاطه دوزخ چگونه است؟ احاطه به معنای مطلق کل ه در جهت کم و کیف میباشد
و چیزی ک تر از ابدیت نیست ،زیرا م ید به زمان و مکان و خصوصژیتی ن ی شژود و بژه

طور ش ول میفرماید َّ َُم نحااَةَا ناَِّ َكا فن نرَ َاا این گروه شرگز از آتژ
ندارند و آت

و عژذاب جهژنم گریژزی

بر ش ه جهات وجودی آنها احاطه دارد .و این احاطه شر گونه محژدودیتی

را دور میکند.
 .7-13آیات دال بر سوخت جهنم
ن
ن
احاَب » (جن )15/ولى منحرفان ،شیزم جهنم خواشند بود.
َّف َ
« َِأ ََّم الَِّ َق ساُو َرافَ َك نُولاْلََ َّ َ

«فَا وَّا ُقولالََّّا الَّا ن اِاقُوله ا الََّّا َاِل ِنَ ا اُاأ ن
َّتاَّنلِ َك ا فن نرَ َا» (ب ژژره )24/از آن آتشژژى کژژه
ُطااِ ِ
َ َُ
ُ َ َ َ
َ

سوخت

مردمان و سنگشا شستند ،و براى کافران آماده شده ،بپره

 .7-14آیات دال بر عدم غیبت آتش
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سه آیه که اثبات ابدیت آت

ن
اج نحافا» (انفطار)14/
و عذاب را میگویندَِ « .إن َّرالَِّ ُف ََّ َ اََّف َ

و فاجران ش انا در دوزخند.

ني» (انفطار )16/و در دوزخ از آت
اط َِّ َ اكنغَ ئنبن َا
اه ِف َ
« ََِم ُ

غایب نیستند.

اط َِّ َ َن
اََِّل َن
اَماص » (نساء )21/جایگاه اینان دوزخ است و گریزی
«أَُِّئن َ
اَي ُِِ َر َ
امأ َِِ ُ
له ِف َ
إَ
َّف َ
اج َ َّ ُ

از آن ندارند.
.7-15آیات دال برلعن وخواری جهنمیان
« َِخيَِلُ ِِافن ناه ُام َ َناا» (فرقان )69/و پیوسته در آن خوار مىماند.

«قَ َلال ِِ َ ئُولافنا َ َاََِّلاوُ َكلند ُمور» (مؤِمنون )108/مىفرماید[« :بروید] در آن گم شوید و با

من سخن مگویید».
 .8جمعبندی آیات جانشين خلود
قیودی چون اصحاب جاودانه آت  ،عدم مرگ و زندگی دوزخیان و  ...که ش گی از
جاودانگی در عذاب حکایت میکنند ،چگونه با عدالت خداوند سازگارند؟
ن د و تحلیل :با توجه به مدت محدود گناه عاصی ،کیفر گناه نیز باید محژدود باشژد و
چنانچه خلود به معنای جاودانگی باشد ،با عدل خدای حکژیم ناسژازگار اسژت .مهمتژرین
قاعده مدنظر ع الء و ح وقدانان قاعده م ابله بژه مثژل اسژت .م ابلژه در لغژت بژه معژانی
رویارویی ،عوض کردن ،تالفی کردن و جنگ و ستیز است ،واژه مثژل بژه معنژای ماننژد و
شبیه است (اسکندری)14 :1379 ،
م ابله به مثل یعنی ش ان ع لی که شخص یا گروشی در مورد دیگری انجام داده است
در باره خود وی انجام شود و مع ونً به شکل انت امگیری در نظر میگیرند ولژی در قژرآن
نوع مثبت آن آمده است (نجی ی)50 :1394 ،
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ن
ن
َِه » (نساء :)86/چون به ش ا درود گفته شد،
َح َ َ ام َِّ َ اأ َِِ ا ُل َ
لاحادناتُ ِف اكنتَحاَّة افَ َحاَولا نِب ِ
« َِإن َ ُ

ش ا به [صورتى] بهتر از آن درود گویید

ن ن
اطوقن ِبتُ ِف اكنناه» (نحل )126/و اگر ع وبت کردید ،ش انگونه که
ام ُ
« َِإن ِر َ
اط قَا ِبتُ ِف افَا َع قبُول انِبثِ نل َ

مورد ع وبت قرار گرفتهاید [متجاوز را ] به ع وبت رسانید،
الف :این قاعده کلی است و در مورد دوزخیان متناسب با کارشای ناشایست آنها نیژز
صادق است .بنابراین خلود در عذاب را باید به گونهای بیان کرد که این قاعده نفی نشود.
ب -اسالم شر چند رضایت به گناه را امری ناپسند میش ارد ،حتی قائل بژه وجژوب
کراشت و حرمت رضایت به گناه است ولی شیچ شرطی برای آن قائل نشده است و در شیچ
فتوایی برای گناه قلبی کیفری در نظر گرفتته نشده است ،حتی در مورد عژزم و تصژ یم بژه
گناه اختالف نظر است .بنابراین ن یتوان گفت :در دنیا که مزرعه آخژرت و منژزل تکلیژف
است ،چنین امری کیفر ندارد ولی در آخرت کیفر دارد( .امام خ ینی 1407ق)438/1 :
ج -ان طاع تکلیف در آخرت از نکات مهم دیگر است و دلیل آن خالص بودن
پاداششای اخروی از ناخالصی شا است ،در صورتی که بنای تکلیف بر مش ت و سختی
استوار است در دنیا که دار تکلیف است کیفر بر اساس جرم و قاعده م ابله به مثل است
چگونه در آخرت که تکلیف من طع میشود ،جرم محدود کیفر نامحدود داشته باشد و این

ظلم است .إن َّرال ََّّللَ َاَّلاََِِلن ُف نامثِ َق َلا َ َّاا(نساء )40/ش انا خدا ذرهای ظلم ن یکند.

د -اع ال و کردار انسان محدود به حدود معینی است .در منطق قرآن جزا یا پاداش
برگرفته از ع ل انسان است ،چون ع ل و کردار انسان مجدود به حدود است جزا یا پاداش
نیز باید محدود به حدود باشد ،پس خلود به معنای لغوی صحیح است.
برخی مفسران مانند صادقی طهرانی مدت بینهایت در دوزخ را دروغی بر عدالت

ٌ ا َش ِائ َاََِّل ُاَتِ َُِِ َر اإنََّّل َام ا ُك َِّتُ ِف اوَا ِع َملُو َار» (یس )54/در
پروردگار حکیم میداند «فَ َِّاَ ِوَم َاَّل اوُِِلَ ُف انَا ِف َ
قیامت به کسی ظلم ن یشود و جز آنچه در دنیا انجام دادهاید ،مجازات ن یشوید.

خلود در جهنم بر اساس روابط همنشینی و جانشینی 107

و آیه  107سوره شود را خالی از قید میداند و دلیلی بر محدودیت جزامی باشد
(حسینی طهرانی1423 ،ق.)649/2 :

اسادنئَةَ نامثِلُ َ » تطابق
اسادنئَة َ
آیاتی چون آیه 40سوره شوری م اثلت را بیان میکند « َِ َج َُل ُ َ

جرم و کیفر است .ش ان م داری که مجرم سیئاتی با ش ه آثارش مرتکب شده است ،کیفر
می بیند ،پس کیفر بدون کسب جرم یا فراتر از آن ظلم در جزاء است و با تعداد دیگری از
آیات سازگار نیست (انعام ،160/قصص ،84/غافر ،40/ب ره )81/در کیفر م اثلت شرط
است نه بدتر تا چه رسد به زیادتر که بدتر و زیادتر شر دو ظلم است و خداوند از آنشا
مبرا میباشد.
 .9نتيجهگيری
شبکه معنایی واژگان خلود  79بار در قرآن کریم آمده است 41 .بژار در مژورد بهشژتیان و
 38بار در مورد دوزخیان است که  28بار آن در باره کفار معاند و  10بار در مورد مومنین
عاصی است .دوم خلود ی

مفهوم فرازمانی است ،چون مرتبط با دنیا نیست و بژه آخژرت

مربوط است .سوم خلود به دو معنای واقعژی (ابژدیت) و معنژای لغژوی یژا نسژبی (مژدت
طوننی) کاربرد دارد .چهارم خلود با ابد ش نشین شده که شر دو از نژوع اول ش نشژینی در
واژگان شستند که اگر با شم بیایند معنای یکدیگر را تاکید میکنند واژه خلود با فعژل شژاء
(مشیت) ش نشین شده و استثنای اصطالحی است و از رشایی و انفطژاع اشژل عژذاب خبژر
می دشد .و قتل ع دی مومن شر چند از معاصی بزرگ اسژت و مجژازات شژدید در دنیژا و
آخرت را دارد ،ولی با آیات غفران م ید شده که خداوند ت ام معاصی ع لی را جژز شژر
عفو مین اید .پنجم واژگان جانشین با خلود که واژه خلود را ندارند و مشابه آن را دارنژد؛
مانند اصحاب الجحیم ،احاطه جهنم بر کفار ،عدم غیبژت از آتژ

و  ...دنلژت بژر شژدت

عذاب اشل نار دارد و التزامی بر خلود ابدی ندارند .این آیات در حد وعید شستند .حژداکثر
وعید شای خداوند ،امکان وقوع است .وقوع یا عدم وقوع موکول به مشیت الهی است .آیات
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خلود در بهشت ،وعده خداوند شستند و ع ل به وعده ،ع ال و عرفا و شرعا واجژب اسژت
ولی ع ل به وعید موکول به مولی است و بین ع ل و یا تژر آن مجژاز و مختژار اسژت.
حداکثر دنلت آیات وعید تهدید و تخویف است که ش ان خلود لغوی اکثر گنهکاران (مدت
طوننی) فرضیه اصلی پووش  ،استنباط میشود.
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