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الدين بلخي و مقايسه آن با خلود از منظر موالنا جالل
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  حسن ابراهيمي 

  دهيچك
 شمارو بنيادين اديان الهي بهبحث خلود و جاودانگي در ادامه حيات و زندگي پس از مرگ، از مباحث مهم 

قرآني مورد توجه انديشمندان مذهبي  و با رويكردهاي فلسفي، كالمي، عرفاني مسئلهاين . رودمي
ارتباط با  صدرايي بي  با توجه به اينكه حكمت متعاليه. مسلمان واقع شده است يعلما و عرفا خصوصبه

هاي عرفاني است، اين پژوهش درصدد امدار انديشهاش بخشي را و عرفان اسالمي نبوده و در ساختار كلي
خصوص پيرامون خلود در عذاب، با آرا و افكار بهاست تا انديشه مالصدرا، حكيم مسلمان را در باب خلود، 

 -  آنچه در اين پژوهش به شيوه تحليلي. مولوي، عارف شهير و نامي جهان اسالم مقابل و برابر گذارد
آنها را  -  بنابر مشربي فلسفي -  بارهمعتقَداتي كه مالصدرا دراين بيشترت كه اين اس ،توصيفي معلوم شده

كند، داراي سابقه قبلي و صورتي لطيف و متمثّل و متخيل در قالب  در قالب استدالالت برهاني تصوير مي
ن بدان البته در اين ميان مواضع مخالف نيز وجود دارد كه در مت. اشعاري عالى، در آثار موالنا هستند
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  مقدمه
ساز زندگي پس از مرگ، بسياري از انديشمندان موحد را در مسائل اساسي و سرنوشت تبيين

وارد نمايند و از درياي نحوي خود را در مباحث مبدأ و معاد طول تاريخ بر آن داشته كه هريك به
نمايند،  الحيلي، درخور فهم آدمي تبيين مطلباج علم الهي دري دريابند و به لطايفژرف و مو

خي به لسان لين شعر برخي به زبان سخت و دشوار عقل و استدالل و بر باشد كه راهي بنمايانند؛
  . برخي در مسند مدرسه و برخي در منبر موعظه و ادب و حال؛

 -  چه معاد جسماني و چه معاد روحاني - د به هر شكلشازجمله مسائلي كه در بحث معا
له دوام آن چيزي است كه حيات ئمطرح است و انديشه خردورزان را به خود مشغول داشته، مس

برداري از نتايج اعمال دنيوي است و ثمره ازآنجاكه آخرت سراي بهره .شود اخروي ناميده مي
دل الهي براي گروهي درد و رنج و عيم و به عاعمال به لطف و رحمت الهي براي برخي لذت و ن

دائم و  -در هر دو فرض تألم و تلذذ  -رويارويي با اين پرسش كه آيا حيات اخروي  ،لم استا
 ،در اين ميان. متفكران مسلمان را به خود مشغول داشته است ،پذيرخالد است يا موقت و پايان

هاي فكري مورد اتفاق فرق و نحله ،اي دينتبع مدعاصل خلود و جاودانگي در بهشت و دوزخ به
گوناگوني را از  يمختلف مسلمان بوده و هست؛ اما تبيين خردپذير و معقول اين جاودانگي، آرا

نظر همراه عيم آن نيز به نوبه خود با اتفاقخلود بهشت و ن. روي ما گذارده استسوي آنها پيش
بيشتر در عرصه تبيين  ،ر اختالفي هستاگ ؛شودبوده و كمتر در باب آن اختالفي ديده مي

متفاوتي  يخلود و دوام عذاب، از معضالت و غوامضي است كه دانشمندان مسلمان آرااما . است
نظر در باب اصل خلود در دوزخ،  اتفاقا وجود دانشمندان مسلمان ب. انددرباره آن اظهار داشته

اختالف نخست درباره مصداق مخلد . ددو اختالف اساسي در باب عذاب دوزخيان با يكديگر دارن
درباره مصداق مخلد در دوزخ، اماميه تنها كفار . در دوزخ و اختالف دوم درباره نفس عذاب است

وي را باور دارند، مؤمن مرتكب كبيره دانند و اگرچه به عذاب موقتي را مشمول اين حكم مي
 نظر دارندبا اماميه اتفاق بارهرايناشاعره نيز د. )46، ص1413مفيد، ( دانندمخلد در دوزخ نمي

 معتزله به خلود مؤمن مرتكب كبيره در دوزخ عقيده دارنداما ؛ )139، ص1، ج1368شهرستاني، (
هاي ها و مشرباما اختالف دوم، بيشتر ميان صوفيه و ديگر نحله .)666، ص1408قاضي عبدالجبار، (

به خلود در دوزخ و عذاب، هردو ...) و  اماميه، معتزله، اشاعره(اكثريت . فكري مسلمان است
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، 1، ج1368؛ شهرستاني، 669، ص1408؛ قاضي عبدالجبار، 46، ص1413مفيد، : به بنگريد( اعتقاد دارند

كه عذاب مخلَّد در دوزخ منقطع است و  اندكه بيشتر اهل مكاشفه بر آندرحالي .)139ص
 1.شوندمند ميسرانجام، آنان از نعيمي در دوزخ بهره

صدرالمتألهين شيرازي،  ،عارف واصل و در ميان حكما و فالسفه اسالمي، حكيم فرزانه
حكمت متعاليه كه بر بساط عقل و نقل و كشف و شهود پيچيد و با علو روح و فكر گذار بنيان

بخش حكمت و معرفت گرديد نيز همانند بسياري از انديشمندان مسلمان، بخش خويش، تعالي
ش را به معاد اختصاص داد و درخصوص اصل خلود اي فلسفي و تفسيريها عظيمي از نوشته

ي ابراز يآرا ،و بيشتر خلود و جاودانگي عذاب - اعم از خلود در بهشت و دوزخ  - حيات اخروي 
 نظر از تببين معقول وي درصرف. رسدنظر ميمتعارض و متناقض به در برخي مواردداشت كه 

ه براي پيروان حكمت متعاليه از اهميت بسزايي برخوردار است ك - باب خلود نعيم و عذاب اخروي 
  . برانگيز استداران انقطاع عذاب مخلد در دوزخ، تأملمخالفت با طرف گاهاو در همراهي و  يآرا - 

 كوشش علمي در باب زندگي پس از مرگ و احوال آن، در تاريخ حيات اسالمي به اهل بحث
الحان باغ طبع و مرغان خوشانديشان خوشه بودند خوشچ ؛است  و استدالل فلسفي ختم نشده

آن عارف كامل، معروف اهل دل و شاعري  ،الدين محمد بلخيادب و هنر همچون موالنا جالل
حسب ساختار كه مساعي خود را در جهت تبيين و تفهيم امور در طريقي به ،مشعر به معارف حقّه

او مسائل  .دفتنگركار ميو و مبتني بر عقالنيت بهاما در باطن همس ،ظاهري غير از طريق حكما
دارد تا جان پيچيده و غامض ديني و عقلي را به زبان تمثيل و تشبيه و قصه و مثل بيان مي

موالي رومي نيز همچون ديگر . )164، ص1366كوب، زرين( تشنگان حقيقت را سيراب نمايد
عيم آن را در آثار خود مورد توجه قرار داده و ويژه عرفا، خلود بهشت و نبه ،انديشمندان مسلمان

عربي و ي مشابه ابنيآرا ،در باب دوزخ و عذاب آن براساس اصول و مباني معتبر نزد خويش
  .شارحانش ابراز داشته است

الدين بلخي در باب جالل هاي مالصدراي شيرازي و موالناآرا و انديشه ،در اين پژوهش
نهد، مورد بررسي و تحقيق به روش روي ما مياخروي پيشلم امسائلي كه سرمديت لذت و 

                                                               
 .105-124، ص1376ابراهيمي، : به بنگريدعربي ويژه ابنبه ،درباره انقطاع عذاب نزد صوفيه .1
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دو به شيوه مقايسه و تطبيق در برابر هم نهاده شده آن يتحليلي قرار گرفته و آرا -توصيفي
نظرگاه حكيمي اهل تعقل فلسفي و كشف و شهود و شاعري  ،است تا از رهگذر اين تطبيق

اند كه رو با هم مقابل گشتهو انديشمند ازآناين د يآرا. مسلك فراچنگ آيدضمير و شهوديصافي
كدام جانب عقل را ي بر انديشه و افكار هردو حاكم است و در عين حال هيچ اروح عارفانه
 عربياند و از عرفاي نامداري چون ابن راه معرفت حق را پوييده ،هردو به گام عرفان. اندفرونگذارده

را در تطابق با قرآن و سنت براي راهيابي به  همچنين هردو عقل و كشف. اند ر گشتهمتاث
  .اندكار بسته و به نتايجي يكسان در عين اختالفي كه بيان خواهد شد، رسيدههحقيقت ب

  خلود 
ي دور بودن چيزي از برخورد با فساد و تباهي و باقي ماندن آن چيز بر حالت امعنبه »خلود«

يعني جاويد بودن و دوام بقا  ، خلودعبارت ديگر به .)291، ص1، ج1412راغب اصفهاني، ( سابق است
، خلود يرازيش نيلهأصدرالمت .)164، ص3ج ،1414منظور، ابن( آن خروجي نيست ازدر سرايي كه 

 يمعناخلود به يداند، اما اذعان دارد كه گاهيدوام م يمعنابه عيطور مطلق و در استعمال شارا به
چه  -  يمكث طوالن: ديافزايم ي همچنينو .»سجنٌ مخلد«ند رود؛ مانيكار مبه زين يمكث طوالن

تواند يمنيز و  ،است نيچننيدرباره كفار ا كه؛ چنانباشد نيزتواند دائم يم -  يمجاز هچ ،يقيحق
  .)331، ص3، ج1366صدرالدين شيرازي، ( گونه استنيدر مورد فاسقان ا كهنمنقطع باشد؛ چنا

  خلود در بهشت
در آن  ، هميشهيست كه زوال و تباهي در بهشت راه ندارد و اهل آنن يجاي هيچ ترديد

 ،در بهشت: گويد مي )17واقعه، ( »يطوف عليهِم الولدانُ المخَلَّدون«شريفه   مالصدرا ذيل آيه. جاودانند
قدسيه هستند و حركات   گردند، داراي نفوس مجرده اي كه به دور اهل بهشت مي اوالد روحاني

 ؛دارد دواماي كه بر آنها در نشئه آخرت جاري است،  سبب دوام اشراقات عقليههشان ب شوقيه
  . )30، ص7، ج1366صدرالدين شيرازي، ( برخالف اين نشئه كه عالم زوال و انقطاع است

بنابراين به بقاي فاعلش باقي بوده،  ؛يافته استبهشت موطن نفوس مطهر و پاك و كمال
به ذكر  )9واقعه، ( »اليصدعونَ عنها و الينْزِفُون«  مالصدرا ذيل آيه. دنقصان و تباهي در آن راه ندار
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بدين سبب شراب بهشتي  :گويد پردازد و مي شت و اهل آن ميداليل ديگري در باب خلود به
اضداد پاك و   شود كه از كدورت شر و آفت و فساد و تركيب و غلبه موجب ناراحتي و سردرد نمي

 .)30- 31، ص7، ج1366صدرالدين شيرازي، ( مجرد است ،مزاحمات فارغ و از عوالم تركيبمبرا و از تأثير 
 است ماده و عوارض ماده و تركيب و داشتن ضد ،فساد و تالشي است آنچه مايه ،توضيح آنكه

اما در موطن امر بسيط اليتالشي خبري از تركيب و تضاد  ؛گرددكه هر امري به ضدش نابود مي
همگي  ،داشتن ضد و فساد ناشي از تركيب و مزاحم چراكه ؛لوازم ماده نيست و ساير عوارض و

حال آنكه نشئه  ؛گردند از لوازم و خصوصيات ماده و نشئه اولي هستند كه سبب فنا و تباهي مي
  .بهشت جز سراي جاويد نيست رو؛ ازايندور استثاني از ماده و عوارض و لوازم ماده به

چه او نيز براي  ؛كار بسته استبه مثنويتر موالنا در  باب را پيشاستدالل مالصدرا در اين 
پسند اقامه اثبات بقا و حيات آن جهان، روشي چون روش حكما در پيش گرفته، برهاني عقل

 ؛يافتني است شدني و زوال فنا ،هر آنچه از اضداد متقابل تركيب يافته باشد: گويدكرده و مي
بر اين اساس، چون بهشت مركب از اضداد . شونديكديگر مي رو كه اضداد موجب تفانيازآن

مبتني  -در نظر موالنا  -عدم تركيب بهشت از اضداد .  باقى است و فنا در آن راه ندارد ،نيست
 ؛ل نگشته تا در معرض فساد و تباهي قرار گيرددنيايي متشكاست كه از عناصر اينبر اين فرض 

  .بنابراين خالد و جاودانه است
آفتابي ) حرارت(در آنجا نه ؛ اليرون فيها شمساً و الزمهريراً...«اساس قسمتي از آيه بر النامو

را به نحو بديعي استنباط  بهشتدر فقدان اضداد  ،)13دهر، ( »فرسابينند و نه سرمايي طاقت
اند، عدم و از نبودن حرارت و سرما در بهشت كه ضد هم ،)34، ص6، ج1382اني، مز( كرده است

  .كيب اضداد را نتيجه گرفته استتر
  ستيداد نـاز اض بيزآنكه آن ترك    ستين و آباد يـز باقـان جـآن جه

  اـچون  نباشد  ضد  نبود  جز  بق    د راــض دـيد آــاز ض يـتفان نـيا
  ريكه نباشد شمس و ضدش زمهر    رنظييضد كرد از بهشت آن ب يِنف

  )56- 58ص دفتر ششم، ،1382، موالنا(
اما  ،ا نيز چون مالصدرا متأثر از قرآن و به مقتضاي ايمان به محتواي وحي نبويموالن

و سراي آخرت، حيات حقيقي و محض است و  امستظهر به برهان عقلي بر آن است كه قيامت كبر
وا كان لو وانيالح يلَه االخرةَ الدار انَّ و« :خانه بهشت مانند در و ديوار وجود انسان، آگاه و حساس است
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گمان همان زندگي پرحركت و پربركت بي - اند دانستهاگر مي - راستي خانه آخرين و به ؛علمونَي
ازآنجاكه سراي بازپسين حي و مدرِك است، درخت و ميوه و آب . )64عنكبوت، ( »است) حقيقي(

ح مادي و را از ابزار و مصال زيرا آن ؛پردازندصاف و زالل بهشت با بهشتيان به گفتگو و سخن مي
و چون  ،آن از عمل صالح و نيت خالص است بلكه مصالح ساختمان ،اندآب و گل مرده نساخته

  . اجزاي آن مادي نيست تا فنا يابد، هميشگي و جاويد است
بلكه قائل به اين است كه  ،داندبهشت و دوزخ را مخلوق بالفعل نمي ند مالصدرامولوي همان

اي از برخالف اعتقاد دسته .گيردل نيك و بد صورت ميواسطه اعماخلق آن تدريجي و به
، مفاتيح الغيب، الشّواهد الربوبيهآثار حكمي و عرفاني خود نظير  يشترمالصدرا در ب ،متكلمان

 مكرر به اثبات رسانده است ،با تكيه بر عقل و نقلاين مطلب را ، رساله عرشيهو  المبدأ و المعاد
له كه سراي آخرت نيازي به اسباب و علل ئنا براي تفهيم اين مسموال. )156، ص4، ج1374اني، مز(

واسطه گناه، آلوده گونه كه روح بهيعني همان ؛كنددل و جان تشبيه مي  را به خانه  آن ،مادي ندارد
بلكه تنها با توبه  و ادوات مادي نيست،سازي آن نيازي به جارو ولي براي پاكيزه ،شودو پريشان مي
شود، عالم آخرت نيز چون عالم قلب مبرا از علل مادي ى است، پاك و باصفا ميكه امري درون

  .است
  زشت و جانيب وارهايچون د ستين      تبهش واريد كه ديگو يحق هم

  ستيـشاهنشه ونـد خانه، چـباش دهـزن      تسيتن با آگه واريچون در و د
  الــقو در م ثـيدر حد يــبهشت با      هم آب زالل وه،ـيدرخت و م هم

  دـانهـبست تياعمال و ناز  هــبلك      اندجنّت را نه ز آلت  بسته زآنكه
  ستده، شدـت زنـا از طاعــآن بن و      ستل مرده بدـبنا زآب و گ نـيا
  لــود كه علمست و عمـل خـبه اص وآن       ماند پر خَلَل شيبه اصل خو نيا

  وابــجدر  ؤال وــدر س يــبهشت با      ابيو قصر و هم تاج و ث ريسر هم
  ودـش دهــياس روبــمكنىـب هــخان      ودـش دهـيچيپ فـرّاشيب رش،ــف
  دـش دهـيروب ييهـاز توب كنّاسيـب      شد دهيم ژولـغز  نـيدل ب انهـخ
  دــوال شـرب و قـو در، مط هــحلق      دـــش حمـالي، باريـس او تـتخ

  ود؟ـچه س دآييم چون نمــزبان در      لودـدارالخ يدگـدر دل، زن هست
  )472- 482ص، دفتر چهارم، 1382موالنا، (
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نشـئه   و سر آنكه نشئه آخرت عين حيات است، آن است كـه از « :گويدحكيم سبزواري مي
نه مثل عالم دنيا كه بنـايش بـر    ،)اتحاد و وحدت(علميه است و بناي آن بر حضور و جمع است 

   .)261، ص2، ج1375ري، سبزوا( »)تفرقه و كثرت(غيب و فرق است 
برگرفته از ديدگاه  ،آخرت با حيات بيان داشت آنچه سبزواري در باب عينيت نشئه

ها عالم آخرت و درختان و رودها و خانه ،از نظر مالصدرا. صدرالمتألهين درباره عالم آخرت است
و موجودات  كيد مالصدرا بر ادراكي بودن عالم آخرتأت. و ابدان آن همگي صور ادراكي هستند

صدرا بارها . آن بدين معناست كه وجود براي اين اشيا عين مدرك بودن و محسوس بودن آنهاست
هاي محسوس عين محسوس بودن و نفسه صورتكيد ورزيده كه وجود فيأدر باب صور ادراكي ت

او حكم صور معقول نيز از نظر . تر عين وجود آنها براي جوهر داراي احساس استبه بيان دقيق
نفسه معقوالت عين معقوليت و وجود آنها براي جوهر داراي قوه تعقل گونه است و وجود فيهمين
بدون  ،داندحاس و محسوس و عاقل و معقول را شيء واحد مي ،صدرا در بيان نهايي خود. است

رو و برمبناي ازاين. اينكه اختالف جهتي ميان آنها با جوهر حاس و عاقل وجود داشته باشد
داند و معناي حيوان بودن را به ذاتي بودن وي دار آخرت را حيوان و زنده مي ،صلي كه گذشتا

اجسام و ابدان دنيوي در نظر مالصدرا در ذات خود جوهر . بردحيات براي اجسام اخروي تأويل مي
 برخالف ؛شودالكوني هستند كه حيات از خارج بر آنها وارد ميمرده و از ذوات تاريك و مجهول

شمارد و آنها را عين نفوس برمي ،ابدان و اجسام اخروي كه براساس قاعده اتحاد عاقل و معقول
طور كه بنابراين همان. )183- 184، ص9، ج1981صدرالدين شيرازي، ( داندحيات را ذاتي آنها مي

. تكي بودن آن اسسرّ حي بودن نشئه آخرت، علمي و به تعبير مالصدرا ادرا ،سبزواري بيان داشت
 نفوسي كه حي ؛واسطه عينيت اجسام اخروي با نفوس و يگانگي ميان آنهاستاما اين حيات به

  .اندتبع اين اتحاد و يگانگي حيبالذاتند و اجسام نيز به

  خلود در عذاب
خلود در جهنم از غوامض معاد جسماني است و مواضع مختلفي پيرامون آن ايجاد  مسئله

و سرمديت   كماي مقيد به ظواهر قرآن معتقد به خلود اهل دوزخعلما و ح بيشتر. گرديده است
از سوي ديگر برخي عرفا و اهل كشف و شهود، عذاب دائم را با استناد به رحمت . عذاب هستند



  1394تابستان  بهار و، 33 شماره، پژوهي دينيانسان پژوهشي –دوفصلنامه علمي 

 

124  

عذاب  ،عربي و صدرالدين قونوي و قيصريابن افرادي چون كهچنان ؛نمايند الهي، رد و تأويل مي
ويژه رحمت مطلق الهي سازگار و وثوق خود در خداشناسي، بهدائم را با اصول و مباني مورد 

عذاب را به ذائقه اهل نار عذب  ،به انواعي از لطايف توسل جسته روازاينبينند؛ همخوان نمي
داراي موضع  -حسب ظاهر عبارات او در آثار مختلفش به -اما در اين ميان مالصدرا . 1نمايندمي

عربي اتخاذ نموده، موافق و همگام با اصحاب كشف چون ابنبار موضعي  وي يك. واحدي نيست
و بار ديگر مطابق ساير علما از سياق قرآن، بدون تأويل آيات  ،كند حكم به نفي عذاب دائم مي

كه بيان خواهد شد، مالصدرا خود را همواره داراي يك اما چنان. نمايد عذاب، متابعت كامل مي
  .بيندعربي هيچ مخالفتي نميرفايي همچون ابنشمارد و ميان رأي خود و عرأي مي

  :گويد ابتداي ورود به بحث خلود در عذاب مي در شواهدمالصدرا در 
هي موضع خالف بين علماء الرسوم و بينَ علماء الكشف و كذا موضع خالف  هذه مسالةٌ عويصةٌ و«

د. بينَ اهل الكشفاوالعذاب عليهم إلي ما ال نهاية له  هل تَسرْم بدار الشقاء في هينتيكون لهم نعيم  العذاب

اين ؛ ال نهايةَ له فيهم الي اجلٍ مسمي مع اتفاقهِم علي عدمِ خروج الكُفّار منها و إنَّهم ماكثون الي ما
اي است بسيار دشوار كه موضع اختالف بين علماي رسوم و علماي كشف و شهود است و  مسئله

محل نزاع است در اينكه آيا عذاب براي اهل آن ابدي  همچنين مابين اهل كشف و شهود نيز
است، يا اينكه باالخره در جهنم چيزي از نعيم الهي نصيب آنان خواهد شد، و در نهايت عذاب 
ايشان تا زمان معلومي به انتها خواهد رسيد؟ ولي همگي بر عدم خروج كفار از آن و اينكه در 

  .)385، ص1386صدرالدين شيرازي، ( »نظر دارندجهنم تا ابد گرفتارند، اتفاق
پرده و صريح از آغاز تا انجام، با عارف مؤثر در  خود بي شواهدلهين در كتاب أصدرالمت

 الشواهد الربوبيهوي در . عربي و برخي از تابعين او همراه شده استالدين ابنمحي ،آثارش
او پس از اثبات . گذاردبحث مي ، كامالً به سياقي عرفاني خلود در عذاب را به)385-390صهمان، (

با را  دست به تأويل عذاب دائم زده، آن -همچون كفار  - خلود كساني كه شايسته خلودند
او با استمداد از صفات الهي و لزوم وجود مظاهر براي . داند بقاي آنها در جحيم، ثابت نمي وجود

له ئ، به مبرهن كردن مساين اسما و صفات و همچنين لزوم وجود سكنه براي دو سراي باقي

                                                               
 .105- 124، ص1376يمي، ابراه: بنگريد به .1
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چنين است كه هريك از بهشت و  :گويد وي مي. پردازد انقطاع عذاب در عين خلود در دوزخ مي
كننده آنجا هستند و آنجا را از وجود خويش جهنم داراي اهل و سكنه است كه آبادگر و عمران

 و ثبات ندارد و دروانگهي مطابق با اصول و قوانين فلسفي، قسر در طبيعت دوام  .سازندپر مي
كند كه جحيم و آالم و سپس اضافه مي. نهايت هر موجودي به اصل خويش خواهد رسيد

با اين تفاوت كه  ،شان دائم هستندشرورش و همچنين جنت و نعيم و خيراتش نسبت به اهل
  .دو متفاوت استمعناي دوام براي هركدام از آن

 ؛دانديا را الزمه و اقتضاي حيات دنيا ميادامه، وجود هريك از سعدا و اشق مالصدرا در
چراكه بودن همه طوايف جن و انس در يك طبقه و درجه از سعادت يا شقاوت منافي حكمت 

الوقوع در عالم امكان است و اين الهي و موجب اهمال و تعطيل ساير طبقات و درجات ممكن
كه  چنان ؛اين عالم استتفاوت و تفاضل خود سبب بقاي نظام دنيا و موجب عمران و آبادي 

 هايكُلَّ نفسٍ هد نايو لَو شئْنا لĤَتَ«آيه شريفه  و »آدم سبباً لعمارة العالم هيجعلت معص يانّ«حديث قدسي 

نِّ ويلكن حقَّ القولُ م عمالنّاسِ أَج ن الجِنَّة وم لَئَنَّ جهنَّمهستند ناظر به همين معنا )1سجده، ( »نيألَم.  
صفات  لهين ذيل تفسير اين آيه شريفه با اشاره به ضرورت وجود مظاهر اسما وأرالمتصد

  :گويد الهي، گاه تجلي اين اسما را هنگام جاري شدن آنها بر عبد مذنب دانسته است و مي
 عيبجم اهللا سبحانه يالفضائل و الرَّذائل، لتجل يف اءيمن السعداء و االشق ةطبق كلِّ بوجودالحكم  و ...« 

َفإن الغفور و العفو و العدل و المنقسم و التَّواب و المضلَّ و امثالَها،  ياسمائه الحسن عيمنه جم ظهرُيالصفات و 

  .)95، ص6، ج1366صدرالدين شيرازي، (» العبد ذنب يعل يالحقُّ بها إال إذا جرَ يتجلَّياسماء ال
داند كه هرچنـد از   ه وجود اهل ظلمت و حجاب مي، استقرار نظام دنيوي را بشواهددر  وي

  :انددر اين نشئه متنعم امااند،  دار كرامت و محبت دور شده
ـ  يف هايالمحتاج ال ةيو الدن سةيالنّظام اال بوجود االمور الخس يتَمشَّيفال« بِهـا اهـلُ    قـوم ي يهذه الدار الّت

، 1386همـو،  (» الكرامة و المحبة و النـور  و القَسوة، المبعدون عن دارِ بها اهل الذلَّة تَنَعميالظُّلمة و الحجاب و 

  .)386ص
رباني  ياينكه وجود سعدا و اشقيا برحسب قضاي نافذ الهي و به مقتضاي اسمي از اسما بنابر

بوده، قطعاً براي وجود آنها غاياتي طبيعي و منازلي ذاتي و فطري است، كه هركدام از آنها كه 
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و بازگشت به امور ذاتي  ،يك، عذاب يا نعمت محسوب است طبع آنهاست، متناسب با هر ماليم با
هرچند مدت  ؛اند، امري لذيذ و ماليم با طبع ايشان است كه فطري و جبلّي اشيا و اشخاص

حتي به مدت مابين آغاز خلقت تا ظهور روز  -  طوالني از آن غايات مفارقت داشته و زمان طويلي
  .ل و فاصل باشدشان حائ فطري ن اشيا و غايات طبيعي و منازلميان آ -  قيامت

اثبات خلـود  . 1 :سازدبحث را براي پذيرش دو امر آماده مي ،ايوي در واقع با چنين مقدمه
عربـي در كتـاب   مطالب خويش را بـه لسـان ابـن    ست كهاز اينجا .نفي عذاب دائم .2 ؛در جهنم

كنـد، تـا شـايد    يكي از اهل كشف و شهود معرفي مـي عنوان هگويد و وي را بمي فتوحات مكيه
  :گويدوي مي. عرشي بودن اين حكمت را بنماياند

 نزلُوني السعداء بفضلِ اهللا و اهل النّار بِعدل اهللا و هما،يف نِياهلُ الدار دخلُي نيو قال بعض المكاشف«

فإذا  ايالدن يالشِّرك ف يلمدة العمرِ ف اًيالعقوبة موازااللم جزاء  اخذُيفَ. اتيبالنِّ همايف خلُدونيباالعمالِ و  همايف

انّهم لو دخلوا الجنَّه تأَلّموا؛ لعدمِ موافقة الطَّبع  ثيبح هايف خلُدوني يالدار الّت يف مايفرغَ االمد، جعلَ لهم نع

اهلُ  لتَذُّيو العقارب، كما  اتيالحدغِ ل من هايمن نارٍ و زمهريرٍ و ما ف هيبما هم ف تلَذُّونيفهم  هيجبِلوا عل يالّذ

 تضرَّري عةيطب يالجعلَ عل يذلك، اال تَرَ يقتَضيألنَّ طباعهم  ور؛الجنة بالظَّالل و النُّور و لَثم الحسان من الح

» اآلالم لعدمهذات، تابعة للمالئم و المسك فاللّ حيبر تألّميبالنّتن، و المحرور من االنسان  لتذُّيالورد و  حيبر

  1.)387همان، ص(
سبب اعمالشان و نتيجه افعالشان در جهنم وارد گشته و به نياتشان در آن اشقيا به بنابراين

سبب موافقت طبعشان در آن ، به2پايان پذيرفتن زمان عذاب دوزخيان پس از .نداجاودان
نفي عذاب دائم را تبيين  جهنم، در عين بدين ترتيب مالصدرا مسئله خلود در .مخلّدند و متلذّذ

  . نمايد و اثبات مي

                                                               
 .است نشانه خلود در جهنم» يخلدون فيها«و  ،عنوان مجازات حاكي از نفي عذاب دائمجزاي موازي با مدت عمر به. 1
معناي عذاب به ،لهين براي واژه عذاب دو معناي مصدري و اسمي قائل است كه در معناي نخستصدرالمتأ. 2

براي مثال آتش كه  .شودوسيله آن عذاب محقق مير چيزي دارد كه بهداللت ب ،عذاب كردن است و در معناي دوم
بنابراين ). 315، ص4، ج1366صدرالدين شيرازي، (تواند عذاب ناميده شود در معناي اسمي مي ،وسيله عذاب است

ر عذاب خلود د ،ويل كردأتنها اگر بتوان نصوص ناظر بر خلود در عذاب را براساس بيان صدرا به معناي اسمي آن ت
  . تواند با فقدان درد و الم سازگار افتدمي
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عربي درباره انقطاع عذاب اظهار داشت با آنچه از ظاهر ابن يآنچه مالصدرا در موافقت با آرا
كفروا بĤياتنا  الذينَ إنَّ« :فرمايدشود، ناسازگار است؛ زيرا قرآن با قاطعيت ميآيات قرآن فهم مي

زودي كساني كه به آيات به؛ يذوقوا العذابها للناهم جلوداً غيرَدهم بلودج تضجلما نَصليهم ناراً كُسوف نُ
هاشان بريان گردد، تبديل به ما كفر ورزيدند، آنان را گيرانه آتشي خواهيم كرد كه هرچه پوست

اين تبدل پوست بدين معناست . )56نساء، ( »كنيم، تا عذاب را بچشندهاي ديگرشان ميپوست
شود تا عذاب برايشان گوارا ر رخصت عادت كردن و خو گرفتن به عذاب داده نميكه به اهل نا

فَذوقوا فَلَن نَزيدكم إلّا «: فرمايددر جاي ديگر خطاب به اهل نار مي .گردد و رنجشان پايان يابد

 پيروان انقطاع عذاب به عدم .)30نبأ، ( »افزايمپس بچشيد كه جز عذاب، هرگز برايتان نمي؛ عذاباً
گونه آيات را با توجه به اتقان نظريه موافقت نظريه خود با ظاهر آيات قرآن تفطن داشته و اين

  1.اندعدم سرمديت عذاب به براهين عقلي و مباني نظري، به تأويل برده
 :گويداو مي. مطابق با صريح آيات و موافق عذاب دائم است عرشيهبيان مالصدرا در  البته ظاهراً

شن شده اين است كه دوزخ جاي رنج و الم روهاي علمي و عملي بر من  رياضت واسطهآنچه به
ي در و .است و ممكن نيست ماليم طبع اهل آن قرار گيرد و هميشه نيز در آن اهلي خواهد بود

طور حتم محل راحت و امن نبوده، ساكنينش كند كه آنجا به تصريح مي انتهاي كالم خود
سايش نخواهند بود؛ زيرا منزلت دوزخ نسبت به عالم آخرت را اي از عذاب و عقاب در آ لحظه

ضمن  روازاين. داندمي ،همانند نسبت و منزلتي كه عالم كون و فساد نسبت به عالم آخرت دارد
  :تلميحي بر عدم راحت در دنيا دارد ،كيد بر عدم راحت در دوزخأت

متجددة علي االستمرار بالانقطاع و ننة المها متفانّما هي موضع االلم و المحن، فيها العذاب الدائم لكن آ«

؛ ألنّ منزلتها من ذلك العالم منزلة عالم الكون و الجلود فيها متبدلة و ليس هناك موضع راحة و االطمينان

  .)282، ص1361صدرالدين شيرازي، ( »الفساد من هذا العالم
بلكه  ،ندارد عرشيهبه اختصاصي  ،ظاهر مخالف مالصدرا با نظريه انقطاع عذابسخنان به

اصولي : گويدمي - عربي در آن داردييد را نسبت به نظريه ابنشترين تأكه بي - شواهدوي در 

                                                               
 .5- 26، ص1388ابراهيمي، : به بنگريدداران انقطاع عذاب درباره تأويالت آيات خلود نزد طرف. 1
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طور همان ؛طور دائم بر اهل آن جاري استنزد من است كه بنابر آن جهنم و آالم و شرور آن به
اي هريك از آنها به البته دوام بر. كه بهشت و نعيم و خيرات آن براي اهل بهشت دائمي است

  .)314، ص1386همو، ( معنايي غير از ديگري است
شود، مخالفتي كه از بيان او درباره انقطاع عذاب استشمام مي ا وجوداما صدرالمتألهين ب

در ادامه اين بحث در  روازاين. داندعربي نميويژه ابنبه ،نظر خود را در مقابل اهل مكاشفه
  :گويدمي شواهد
الواردة في حقهم بالتعذيب كلها حق و صدق و كالم أهل المكاشفة الينافيها ألنّ كون الشيء فاآليات «

عذابا من وجه الينافي كونه رحمة من وجه آخر فسبحان من اتسعت رحمته ألوليائه في شدة نقمته و اشتدت 

  .)319، صانهم( »نقمته ألعدائه في سعة رحمته

دار سرمديت عذاب و توان وي را گاهي طرفنميمالصدرا  بنابراين براساس برخي عبارات
جمع ميان ظاهر آيات  ،گاه ديگر پيرو نظريه انقطاع عذاب دانست؛ بلكه در نظر او رأي صحيح

 عرشيهعبارتي كه از  رو با وجودازاين. قرآن مبني بر عذاب و سختي در دوزخ با نظريه عرفاست
اعتبار و از وجهي هبلكه ب ،موافقت تام نيست اما اين ؛نقل شد، او همواره موافق نظريه عرفاست

  .  خاص است
الدين  كه سيد جاللچنان ؛داستان نيستنداما برخي شارحان صدرالمتألهين با او هم

عنوان كرده است كه مالصدرا از قول وحياني عدول نموده و  شواهدآشتياني در حاشيه خود بر 
  .)390ص رقيهمان، پاو( حق اين است كه عذاب جهنم دائم است

از متشابهات سخنان وي را حكيم سبزواري نيز كلمات صدرالمتألهين درباره انقطاع عذاب 
روشن . گونه سخنان او را به محكمات كالم وي بازگرداندشمارد و بر آن است كه بايستي اينمي

ت از محكمات اس -هاي وي از آخرين نگاشته - عرشيهاست كه از نظر وي، سخنان مالصدرا در 
ييد و اثبات نظريه انقطاع عذاب از متشابهات است و و ديگر آثار در تأ شواهديا  اسفارو سخنان 

  .)778، ص1386سبزواري، ( برگردد عرشيهبايد به 
رتي ديگر تفسير صو له خلود عذاب به، خود اقوال مختلفش را درباره مسئصدرالمتألهين

 شواهد الربوبيهاي از باره، در حاشيه نسخهييد هر دو نوع سخن خود دراينوي ضمن تأ. كندمي
ميان آنچه ما در ابتداي اين فصل درباره  :دارداظهار مي ،كه در زمان خود او نوشته شده است
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دانند، مخالفت دوام آالم بر اهل آتش ذكر كرديم و اقوال اهل مكاشفه كه عذاب را منقطع مي
توان تخالفي ميان اين دو نظر نيست و ميدرستي دقت شود، آشكاري وجود دارد؛ ولي اگر به

  .)4شماره ، پاورقي320ص، 1386صدرالدين شيرازي، ( ميان اين دو نظر جمع كرد
از نظر . توان چنين نتيجه گرفت كه مالصدرا همواره بر رأي واحدي بوده استرو ميازاين

درباره انقطاع عذاب بيان داشته، بيان  اسفاريا  شواهدبا آنچه در  ،اظهار كرده عرشيهاو آنچه در 
سبزواري  حكيمرو رأي ازاين. يك عقيده است و تنافي و تنافري ميان اين دو سخن وجود ندارد

محكم و  توان از سنخرا نمي مالصدراتوان صحيح دانست و اختالف دو گونه سخن را نمي
 ا وجوديان دو نظر خود، بمالصدرا م ،طور كه گذشتزيرا همان متشابه قرآني قلمداد كرد؛

ألنّ كون الشيء عذابا «وجه جمع كالم مالصدرا در عبارت . بيندامكان جمع مي ،مخالفت ظاهري

  . نمود يافته است )390همان، ص( »من وجه الينافي كونه رحمة من وجه آخر
عربي و مالصدرا وجود بهشت و بهشتيان و دوزخ و دوزخيان را موالنا نيز همچون ابن

وي . كنداس مقتضاي اسماي الهي و ضرورت مظهر براي اسماي جمالي و جاللي تفسير ميبراس
بر آن است كه صفت لطف و رحمت الهي بدون  ،دوزخ را به حكم كمال مطلق الهي الزم دانسته

كند كه زيرا كمال الهي اقتضا مي ؛صفت قهر و غضب مستلزم عدم كمال مطلق الهي است
لطف و رحمت از صفات جمالي است و قهر و . جمالي و جاللي باشد خداوند داراي دو نوع صفت

الهي هريك مظاهري دارند، بهشت مظهر اسم رحيم و  يو چون اسما ،قدرت از صفات جاللي
 كهچنان ؛دوام اين دوزخ به ظلم ظالمان خواهد بود .لطيف، و دوزخ مظهر اسم قهار و منتقم است

اشارت است به  او اين معن ،جهنم از كجا غذا يابد ،طلباني چون فرعون نباشنداگر رياست
 »اقسمت اَن تَملَأها من الكافرين منَ الجِنّة و الناسِ اجمعين و اَن تُخَلّد فيها المعاندين«: )ع(فرموده علي

  .)چهارم دفتر، 1376شهيدي، (
  روريــم پـد جهنـا بايـاز كج    ريـون و سـاه فرعـد جـر نباشـگ

  برگند در دوزخ كالب يزآنكه ب      كش اي قصاب فربهش كن آنگهش
  خشم اندرمردمان يپس بمرد      گر نبودي خصم و دشمن در جهان

  بكشَدش يميرح يور ن د،يتا زِ    دشيبا يدوزخ آن خشم است، خصم
  يبد يك يپس كمالِ پادشاه      يو بد  قهريلطف،  ب يپس  بماند
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  )1084- 1088بيت  ، دفتر چهارم،1382موالنا، (
موالنا در اين ابيات، لطف صرف و بدون قهر را با كمال پادشاهي خداوند متعال سازگار 

شمارد و در نتيجه به حكم رو وجود فرعون و ديگر ستمگران را در جهان الزم مييابد؛ ازايننمي
دهد كه انديشه و اين ابيات آشكارا نشان مي. دانددوزخ را در كنار بهشت الزم مي ،مسانخت

عربي مطرح و جايگزين نظريه خلق و صدور در اسمايي كه در قرن هفتم از سوي ابن نظام
هاي خود را در باب بهشت و دوزخ و آفرينش شد، بر تفكر موالنا نيز تأثير گذارده و وي ديدگاه

  . سازدضرورت آن در قالب نظام اسمايي مطرح مي
از نظر . و عمل خود انسان استغايت فعل  ،اما مولوي بر اين اعتقاد است كه دوزخي شدن

كند كه اي تفسير ميگونهو اصحاب نار بودن را بها .وي شراره آتش دوزخ از خود نفس است
رو نسبت ازاين. انسان دوزخي حقيقتي مغاير با نار دوزخ ندارد و جزئي از آن است ،بنابر آن

در  -نهكاران به دوزخ د و روانه شدن گشابانسان دوزخي و دوزخ همچون نسبت جزء به كل مي
در مقابل نار دوزخ از نظر موالنا، نور بهشت . سوي كل خود استروانه شدن جزء به -  يونظر مول

  .گونه سنخيتي نداردنوري كه با ناريان هيچ ؛قرار دارد
  !ارـن !ارـن ابـم ز اصحـكه ببينيدم من    نفسِ تو هر دم بر آرد صد شرار

  شوم شوم من نه نورم كه سوي حضرت    وي كلّ خود رومـزوِ نارم، سـج
  )2503-2504بيت دفتر سوم، ،همان(

  :آورددر فرازي ديگر مي
  اـطبع كل دارد هميشه جزوه      چونك جزو دوزخ است اين نفس ما

  )1418بيت ، دفتر اول،همان(
  جزو سوى كل خود گيرد قرار    ى پس هوش دارـچون تو جزو دوزخ

  ودـكى دم باطل قرين حق ش    دوـق شـن ملحـان يقيـخ با تلخــتل
  )276-277بيت دوم، ، دفترهمان(

انسان با نار و نور نسبتي  نسبتآيد كه در انديشه موالنا چنين برمياز ظاهر ابياتي اين
گونه كه جزء هميشه تابع كل است، پس نفس چراكه همان ؛نه عرضي و قابل زوال ،ذاتي است

دوزخ نزد اهل  .)104ص، 3ج، 1374 زماني،( دوزخ روان استسوي اره نيز صفت دوزخ را دارد و بهام
كه بهشت نزد ايشان سواي روح و اوصاف چنان ؛تحقيق وراي نفس و صفات نفساني نيست
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، 1374زماني، ( و جميع اوصاف ذميمه جزو دوزخ است ،)48ص ،3ج ،1383اكبرآبادي، ( روحاني نيست

موالنا  ،رودانتظار مي) نسبت جزء و كل(زخ اما برخالف آنچه از نسبت نفس و دو. )104ص، 3ج
شود و هم داند و در ادامه اين نوشتار از آنها ياد مياي كه عذاب را منقطع ميهم براساس مباني

  : گويدكه ميچنان كند؛صراحت از زوال ناريت نفس و تبدل آن به نور ياد ميدر ابياتي به
  ور اي بوالحزنتا شود نار تو ن      اندك اندك آب بر آتش بزن

  تا شود اين نار عالم جمله نور      ورــا آب طهـزن يا ربنـو بـت
  )1333- 1334بيت، دفتر اول، 1382موالنا، (

  :گويددر فرازي ديگر درباره تبدل نار مي
  رينــاء نارالكافـم اطفــنورك      نار شهوت را چه چاره نور دين

  از اوستاـا سم رــور ابراهيـن      داـد اين نار را نور خـچه كش
  وارهد اين جسم چون عود تو      س چون نمرود توـار نفـتا زن

  )3700- 3702بيت ،همان(
كننده نار نفس كننده و به تعبيري اطفاو نور مؤمن را تبديل اموالنا نور دين، نور خدا، تقو

با وجود  بنابراين،. زياده از حصر است مثنويباب تبدل نار نفس در  چنين درو ابياتي اين داندمي
اما  .شماردپذير و قابل زوال مينسبتي كه موالنا ميان نفس و دوزخ قائل است، اين نسبت را تبديل

 عربي وتوان همچون ابنمي ناپذيري آن به نوربا فرض ذاتيت ماهيت دوزخي براي نفس و تبدل
دوزخ غايت  زيرا ؛بلكه عدم عذاب را در انديشه موالنا نتيجه گرفت ،پيروانش، انقطاع عذاب

  :طبيعي نفس دانسته شد و به گفته مالصدرا
فإذا كان وجود كل طائفة بحسب قضاء إلهي و مقتضي ظهور اسم رباني فيكون لها غايات طبيعية و «

منازل ذاتية و األمور الذاتية التي جبلت عليها األشياء إذا وقع الرجوع إليها يكون مالئمة لذيذة و إن وقعت 

صدرالدين شيرازي، ( »...اً بعيداً و الحيلولة عن السكون إليها و االستقرار لها زماناً مديداً المفارقة عنها أمد

  ).314- 315، ص1386
طور كه اما همان. ف انساني به غايت طبيعي خود امري لذيذ استجوع هريك از طواير
رحمت الهي  موالنا اين طريق را نپيموده و ترجيح داد نار نفس را به نور ايمان و نور ،گذشت

اي كه براي اهل دوزخ قائل بنابراين موالنا را براساس طبيعت ناري. خاموش و مبدل به نور سازد
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اين  با وجودموالنا  ،از اين گذشته. توان پيرو عقيده به عذاب سرمدي قلمداد كرداست، نمي
تنها دنيا گويي  ،شودبلكه عدم عذاب استشمام مي ،سنخيت كه برمبناي آن عدم خلود در عذاب

داند و براي عذاب نار در آخرت نيز كاركردي تنبيهي قائل را سراي تغيير و امتحان و توبه نمي
  :گويدكه ميچنان ؛است

  د امتحانـار باشـكه حجر را ن      نار از آن آمد عذاب كافران
  )3601بيت، دفتر اول، 1382موالنا، (

ثم قَست قلوبكم «ران است و به آيه از كاف همعناي سنگ و استعاردر مصرع دوم به »حجر«

اما چرا . )181، ص4، ج1376شهيدي، ( دارد هاشار )74 ه،البقر( »من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة
گردد و هدف از آتش براي نفس كافران در مي) گداخته(نفس همچون سنگ به آتش امتحان 

  آخرت چيست؟ 
  دــپذرفت پنم و نميـگفتيميرم ـن      آن دل چون سنگ ما را چند چند

  گـدان سـدنزد ـر را سـر خـمر س      د يافت رگـب ش بد را دارويـري
  زشت را هم زشت جفت و بابت است      الخبيثات للخبيثين حكمت است

  )3602-3604بيت ، دفتر اول،1382موالنا، (
ز با داغ كند و ريش بد جهاي سنگ اثر نميپاسخ موالنا اين است كه موعظه نرم در دل

تحليل مرحوم شهيدي از  .اندروي كه زشت با زشت جفت و درخور همازآن ؛يابدبهبود نمي
اما اين رحمت با همه سازگار نيست و  ،تعالي رحمت مطلق استديدگاه موالنا اين است كه حق

  . )181- 182، ص4ج ،1376 ي،هيدش( برخي را جز عذاب سود ندهد و اين عذاب نوعي رحمت است
 1به سبق رحمت بر غضب ،عربينا در ابياتي ديگر و در هماهنگي با نظام اسمايي ابنموال

، يعني دوزخيان الزم دانسته اشاره كرده و اين سبق را براي اعطاي سرمايه وجود به اهل امتحان
  :گويدكه ميچنان است؛

                                                               
سوره غافر  7كه در آيهچنان ؛صورت سعه و شمول بر تمام اشيا مطرح گرديده استتقدم رحمت در قرآن به. 1

، كنوز الحقايق: بنگريد »سبقت رحمتي غضبي«درباره حديث قدسي . »ل شيء رحمةربنا وسعت ك«: آمده است
: صورت ديگري از اين حديث با عبارت. 95، ص8، جصحيح مسلم؛ 397 و 258، 242، ص2، جمسند احمد؛ 89ص

. است آمده 72، ص1، ججامع صغيردر  »انّ اهللا تعالي لما خلق الخلق كتب بيده علي نفسه انّ رحمتي تغلب غضبي«
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  مـدگان جودي كنـه تا بر بنـبلك    ســودي كنــمق تا ــردم خلـمن نك
  )1770بيت، دفتر دوم، 1382 موالنا،(

  حانـامت لـت گردد اهـتا ز رحم    ر زانــرحمتش سابق بده ست از قه
  تا كه سرمايه وجود آيد به دست    رحمتش بر قهر از آن سابق شده است

  )4166- 4167بيت، دفتر سوم، همان(
مين براساس ه - )ع(اشاره به خالفت آدم -موالنا عصيان فرشتگان و اشكال و شك آنان را 

  :كندانبساط رحمت توجيه و تفسير مي
  اطــق انبســد از طريـه بگوييـك     ر ما بساطـرد بهـحكم حق گست

  درـه با پــالن يگانــو طفــهمچ     ذرـر حـه آيد بر زبانتان بـهرچ
  رحمت من بر غضب هم سابق است     ها چه گر نااليق استزانكه اين دم

  اشكال و شك يهـداعي تو بنهم در     سبق اي ملكهار اين ـي اظـاز پ
  ارد دم زدنـــمم نيــر حلـــمنك      نـر تو مـرم بـي و نگيـتا بگوي

  اــد در فنــدرافتد ــس زايـهر نف     اندر حلم ما د مادرـد پدر، صـص
  استـا بجـي دريـد ولـود آيكف ر      حلم ايشان كف بحر حلم ماست

  )2670- 2676بيت، دفتر اول، همان(
نه فقط وجود ستمگران و فاسقان از ميان آدميان به حكم انبساط رحمت است و بنابراين 

بلكه وجه ظلماني در موجودات رحماني چون فرشتگان نيز به حكم  ،الزمه كمال مطلق الهي
بنابراين فاسقان و فرشتگان عاصي و . كندسبق رحمت بر غضب مجال ظهور و بروز پيدا مي

 ؛الزمه و مظهر قهر و جالل خداوندي هستند ،كه در آنهاستگر به حكم فسق و اشكالي اشكال
زيرا با ظهور سلطان و  اند؛اما به اعتبار وجود و استقرار و دوام وجودشان مشمول انبساط رحمت

آيد اي در وجود نميماند تا در برابر حق عصيان نمايد و فرشتهسلطنت جالل الهي فاسقي نمي
شناسي مبتني بر بنابراين در جهان. شكال و اعتراض كندتا به خالفت آدمي بر روي زمين ا

                                                                                                                                                   
 :به نقل از(آمده است ) يا من سبقت رحمته غضبه( 19حديث در دعاي جوشن كبير فصل مضمون مشابه اين 

 .)116، ص1381حيدري، 
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 ،طلبندخداشناسي موالنا و در نظام اسمايي، اسما و صفات جمالي و جاللي مظاهر خود را مي
  .اما سبقت و سلطنت با جمال و رحمت الهي است

سخن را به مناجات بنده با پروردگار و  ،موالنا به مناسبت گفتگوي اياز در حضور محمود
نگرد و به خدا با عنايت و محبتي كه به بندگان دارد، به گناه آنان نمي. كشاندلطف دائم او مي

هاي آتش دوزخ را كه در آن غوطه كه كوثر سوختهچنان ؛كندمي هعفو خود با آنان معامل
از  ،و شهوت را كه بدو رو آرند اسوختگان هو ،روياند و عنايت و اكرام پروردگاراز نو مي ،خورند

  .)596، ص9، ج1376شهيدي، ( بخشدنو تازگي مي
  هـدوختـت و انــردد از وي نابِـگ      چيست؟ كه هر سوختـه كار كـوثر

  كĤنچه دوزخ سوخت من باز آورم      قطــره قطــره او منــادي كـــرم
  هست كوثر چون بهار اي گلستان      همچو سرمـاي خـزانهست دوزخ 
  مثال نفـخ صـورر بر ـت كوثـهس        همچو مرگ و خاك گورهست دوزخ 

  انـد اكرامتـكشر ميـوي كوثـس        اي ز دوزخ سوختــه اجسامتــان
وم حـي لطـف        يـي يربح علـچون خَلَقت الخلق كَ تـو فـرمود اي قيـ  

  ها درستكه شود زو جمله ناقص        ال ألن أَربـح عليـهم جود تـوسـت
  )4168- 4174بيت، دفتر پنجم، 1382موالنا، (

إنّ «موالنا دوزخ را به سرماي خزان در نابود ساختن آثار طراوت تشبيه كرده و بنابر حديث 

قوماً يحرَقونَ في النّار حتي إذا صاروا حمماً أدركتهم الشفاعةُ فينطَلَقُ بهم إلي نهرٍ يخرج من رشح أهلِ الجنّةِ 

هم و دماؤُهوملُح تلونَ فيه فَتَنبغتَسالنّارِفَي عنهم قَشف بسوخته ) دوزخ(مردماني در آتش ؛ م و تَذه
پس آنان را به نهري برند كه از عرق . شفاعت بدانها رسد ،سوز گردندشوند تا آنكه چون نيم

هاشان برويد و ها و خونپس در آن نهر شستشوشان كنند، پس گوشت. بهشتيان بيرون آيد
 :به نقل از ،361، ص8ج، 1370، مجلسي( »برود ،آمدهكه از آتش پديد ) پوست(پليدي و چرك 

تعالي به مقتضاي لطف خود بر سوختگان دوزخ بر آن است كه حق )365، ص5، ج1376شهيدي، 
در نهر بهشت غسل كرده و گوشت و  ،اندسوخته شدهقهر خود خواهد بخشيد و دوزخيان كه نيم

پس از تحمل كه  آن استكنايه از ن اين بيا. )595، ص9همان، ج( شودخون آنان روييده مي
متكلمان كه بخشش پس  بيشترموالنا برخالف . گرددگناهكاران ميشامل عفو و بخشش  ،عذاب
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دانند، در بيان خود هر سوخته دوزخ را مشمول از عذاب را محدود به مؤمن مرتكب كبيره مي
  . داندميكار كوثر 

كه مؤمن و عاصي در هر دو سراست و چنانگر وجود در انديشه موالنا انبساط رحمت توجيه
انقطاع عذاب از عاصيان مستحق جاودانگي عذاب نيز برمبناي سبق دولت و  ،خواهد آمد

عربي و پيروانش انقطاع عذاب را تنها براساس اما وي برخالف ابن .سلطنت اسم رحمن است
در نظام فكري خود  اي براي شفاعتبلكه وي جايگاه ويژه ،كندالهي تبيين نمي يحكم اسما
 .1داندبسياري از گناهكاران را مشمول عفو و گذشت مي ،وي براساس آموزه شفاعت. قائل است

موالنا بر آن است كه عفو همه بندگان به رحمت سابقه ازلي صورت بندد، و هم از سر لطف 
؛ در ستجهت تكريم مقام آنان ااوست كه به گزيدگان خود مقام شفاعت بخشيده است و اين به

از رحمت حق كه  ،مگر ممكن است رحمت بنده كه رحمتي حادث و عاريتي است صورت غير اين
پس شفاعت بدين معناست كه خدا رحمت ! تر باشد؟تر و واسعقوي ،رحمتي ازلي و ذاتي است

زماني، ( دهد تا آنان را گرامي و مجلل داردمقدر خود را از طريق بندگان مخلَص خود صورت مي

  :موالنا اين موضوع را در حكايت تمثيلي اياز و سلطان محمود، نيك پرورده است. )172، ص1382
  وـت وقـي، همه مسبـلطفقِ ـساب    عفو كن، اي عفو در صندوقِ تو
  ي امرِ كناي تو سلطان و خالصه    من كه باشم كه بگويم عفو كن
  تنـها دامنـمه جمله ـاي گرفت    من كه باشم كه بوم من با منت؟

  دود را؟ـانمـمِ علـحلم ـره نماي    آلود را؟من كي آرم رحم، خلم
  اميـردانــها گعـونِ صفـر زبـگ    امزاران صفه را ارزانيــد هـص

  م شرط كَرَم؟ـه وايادت دهـيا ك    من چه گويم پيشت اعالمت كنم
  ييآن شفاعت هم تو خود را كرده    ييزانكه از نقشم چو بيرون برده

  )4150- 4161دفتر پنجم، گزيده ابيات  ،1382 موالنا،(
  :گويدكه ميچنان ؛داندمي )ص(باالترين مقام را از رسول اكرم ،موالنا در ميان شافعان

  ريز؟كي گذارم مجرمان را اشك    گفت پيغمـبر كه روز رستخيـز
  رانـان ز اشكنجه گـشمـتا رهان    من شفيع عاصيان باشم به جان

                                                               
 .107-139، ص1381حيدري، : به درباره شفاعت در انديشه مولوي بنگريد. 1
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  دــضِ عهـابِ نقـعتم از ـوارهان    هدـرا به جئر عاصيان و اهلِ كبا
  )1783-1785بيت ، دفتر سوم،همان(

گفت، شفاعت عاصيان و اهل كبائر  )ص(محمدحضرت اما آنچه موالنا در باب شفاعت 
آن حكم صالحان امت . و البته آن را در لفظ و بيان خود محدود به امت اسالم هم نكرد ،است

  .اندكه آنها خود اهل شفاعتزيرا ؛نيز حكمي ديگر است حضرت
  دـروز گزنن، ـهاي متـاز شفاع      اندان اُمتم خود فارغـصالح

  رودگفتشان چون حكم نافذ مي      ها بودبلكه ايشان را شفاعت
  )1786- 1787بيت، همان(

  :گرددكند كه شفاعت شافعان شامل آنها نميبه كساني در قيامت اشاره ميموالنا  ،با اين وجود
  زـز، رستخيـر مثال راست خيـب      ريزكـزدان اشـاده پيش يـايست

  اندر اين مهلت كه دادم مر تو را      راـچه آوردي م: حق همي گويد
  هيبتي بر جان زدشكه خطاب       ودشـــادن نبـــا ايستــقوت پ

  حضرتش گويد سخن گو با بيان      رانــپس نشيند قعده زان بار گ
  رامـا و آن كــان انبيـوي جـس      مرو به دست راست آرد در سال

  سخت در گل ماندش پاي و گليم      شاهان شفاعت، كين لئيميعني اي 
  افزار زفتدستچاره آنجا بود و       تــاره رفـويند روز چـا گــانبي

  وـدر مشـوخون ما انـا گـترك م      ت روــهنگامي اي بدبخمرغ بي
  ، گويندش كه خَپدر تبار و خويش      رو بگرداند به سوي دست چپ
  جان آن بيچاره دل، صد پاره شد      ني از اين سو، ني از آن سو چاره شد

  )2148-2171، گزيده ابياتهمان(
تواند كه مراد از انبيا در مي« :گويداكبرآبادي در شرح خود درباره عدم شفاعت انبيا مي

كس در شفاعت بر هيچپس عدم شفاعت انبيا بنابر آن باشد كه . باشند )ص(اينجا وراي مصطفي
هيچ احدي از انبيا لب به  ،تا وي اول شفاعت نخواهد فرمود .سبقت نتواند كرد) ص(محمد

هو اولُ من يفتح باب الشفاعةِ فيشفع في  )ص(كما ورد في الخبر اَنَّ رسولَ اهللاِ« :شفاعت نخواهد گشود

تواند كه مراد جميع ميو  .»ما يشفَع هو ارحم الراحمين الخلقِ ثم االنبياء ثُم االولياء ثم المؤمنونَ و آخَرُ
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و عدم شفاعت بر اين تقدير به آن  ،نيز در اين حكم داخل باشند )ص(انبيا باشند و آن حضرت
مگر بعد حساب  ،و ديگر انبيا و اوليا مر عاصيان را نخواهد بود )ص(باشد كه شفاعت رسول امعن

ناچار از  ،پس چون از هيبت حساب طلب شفاعت كند. حسابو بعد وقوع در عذاب، نه در عين 
  .)1243- 1244، ص3، ج1383اكبرآبادي، ( »شفاعت شفيعان نااميد بازگردد

اما در  -  گردنداگرچه مشمول شفاعت انبيا و اوليا نمي - هاي گناهكاراين گروه از انسان
. ه روي آنها بسته نيستشناسي موالنا محروم از لطف حق نيستند و باب رحمت يكسر بفرجام
  :گويدمي روازاين

  دو دست اندر دعاپس برآرد هر       از همه نوميد شد مسكين كيـا
  اول و آخــر تويــي و منتــها      گشتم اي خدا نوميـد ز همهـك

  تا بداني، كين بخواهد شد يقين      ها بيندر نماز اين خويش اشارت
  )2172- 2174بيتدفتر سوم، ، 1382، موالنا(

و شايد كه در اينجا « :گويدرو اكبرآبادي در احتمالي ديگر درباره عدم شفاعت انبيا مياينزا
اكبرآبادي، ( »مگر حضرت رحمان ،كس شفاعت او نكنداحوال آن كس بيان فرموده باشند كه هيچ

 .)1243-1244، ص3، ج1383
 ،و شفاعت شافعان بنابراين در انديشه موالنا با وجود اصولي همچون رحمت واسعه و سابقه

اعتقاد و باور به سرمديت و  ،به تعبير ديگر. برانگيز استمسئله سرمديت عذاب بسيار تأمل
بيني موالنا همچون رحمت واسعه و سابق و نيز شفاعت در جهان جاودانگي عذاب دوزخ با اصولي

پسند نيست و اما در عين حال او منكر عذاب و كيفر در برابر اعمال زشت و نا. ناسازگار است
كه در احوال حوض كوثر و رويش گوشت و پوست سوختگان دوزخ گذشت، عذاب در برابر چنان

مندي از باقي و برقرار است؛ اما سرانجام آنان نيز رهايي و بهره ،گناه براي بعضي بندگان حق
  .رحمت است

  تا نماند جرم و زلّت بيش و كم      برفروزيم از كَرَم خوش آتشي
  بسوزد جرم و جبر و اختيارمي      اش كمتر شرارعلهآتشي كز ش

  مـي كنيـزار روحانـار را گُلـخ      مـي زنيـه در بنگاه انسانـشعل
  )1848- 1850بيت ، دفتر پنجم،1382موالنا، (
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عقوبت  ، از نظر اوبه تعبير ديگر. داندموالنا عقوبت گناهان را تنها به آخرت محدود نمي
هايي عقوبت ،بلكه در زندگي دنيوي و برخالف انتظار بنده ،افتدتأخير نميتا آخرت به  گناه همواره

 ا،نماز و روزه بدون ذوق و چاشني را طاعتي بدون معن وي. داندكه او نميدرحالي ،رسدبر او مي
  .شماردهمانند گردوي بدون مغز از مصاديق عقوبت پنهان حق نسبت به عبد در اين دنيا مي

  ست عيبكه خدا از من بسي ديده      عهد شعيبگفت در آن يكي مي
  راــگيرد مزدان نميـرم يـوز ك      هارمـمن گناه و جد ديد از ـچن
  واب او فصيح از راه غيبـجدر       بـشعي گوش گفت درتعالي حق

  م الهـجرمت در ـنگرفرم ـوز ك      اهـكردم من گني چند ـكه بگفت
  رفته تيهـبگ رده ره وـكا ـاي ره      مقلوب، اي سفيهگويي و عكس مي

  يي پا تا به سرماندهدر سالسل       چند چندت گيرم و تو بي خبر؟
  طاعت دارد از صوم و دعاآنكه        گيرم ورايـكه مـانِ آنـك نشـي

  دارد ذوقِ جانـليك يك ذره ن      رِ آنـات و غيـاز و از زكــوز نم
  يـارد چاشندـك يك ذره نـلي      الِ سنيـات و افعـد طاعـكنمي

  در وي مغز، ني جوزها بسيار و      طاعتش نغزست و معني نغز، ني
  رـه شجـد دانـد تا دهـز بايـمغ      رـات بـطاع دـا دهـتد ـذوق باي

  الـجان نباشد جز خيبيصورت       ي گردد نهال؟ـز كـي مغـب هـدان
  )3364- 3397، دفتر دوم، گزيده ابيات همان(

  .هاي دنيوي گناه در مكتب موالناستقوبتاز ديگر ع ،اثر شدن دعابي
  انـنمايد در زبآن دلِ كژ مي      بس دعا رد شود از بويِ آن
  چوبِ رد باشد جزايِ هر دعا      اـاخسئُوا آيد جوابِ آن دع

  )169-170بيت ، دفتر سوم،همان(
وبت پاسخ نخواهد ماند؛ اما گاهي عقگناه در انديشه موالنا عقوبت دارد و بي ،حاصل اينكه

افتد و گاهي نيز افزون بر عقوبت دنيوي، خير ميأت به و گاه به آخرتشد در دنيا واقع خواهد 
صورت منتهاي ربوبي كه گاه خود را بهبنابر رحمت بي ناموال اما. عقوبت اخروي هم وجود دارد

مان ها را عفو و بخشش و اويژه انساندهد، سرانجام همه موجودات بهشفاعت شافعان نشان مي
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چه آنكه آنان به خلود  ؛تر استعربي و پيروان وي پيشگام از ابن كي وياز اين نظر . داندمي
خلود  ناكنند؛ اما موالند و بنابر مباني خداشناسي خود، عذاب سرمدي را نفي ميادر دوزخ قائل

  .كنددر دوزخ را براساس نظريه رحمت و شفاعت نفي مي

   نتيجه
 و مشابه نسبتبه نتايج ،)خلود( واحد ايمسئله در - ار قرن اختالف چه وجود با - مالصدرا و موالنا 

 دعوي تبعبه انديشمند دو اين براي دوزخ عذاب و بهشت نعيم در خلود مسئله. نداهگرفت يكساني
 كيفر و پاداش اين اينكه اما ؛گرديد مطرح ديگر سراي در دنيوي اعمال كيفر و پاداش باب در دين

و اگر پايدار  ،آيا موقت است يا پايدار و ابدي ،ا عمل انسان در دنيا داردب نسبتي چه و است چگونه
پاسخي  تواني است كه با مراجعه به آيات شريف قرآن نميتسؤاال ،آيا زوال آن ممكن است ،است

انديشمنداني همچون موالنا در قرن هفتم و صدرالمتألهين در  روازاين. قطعي براي آنها يافت
يازدهم، اين سؤاالت برآمده از دعوي دين را با مراجعه به سنت و نيز بهره بردن از مباني قرن 

رو ورود به بهشت نزد ازاين. اندنقلي خويش پاسخ داده -در بعضي موارد  -خداشناسي عقلي و 
همچنين دوام و . به عدل الهي نسبت داده شد ،آنان به فضل و رحمت الهي و دخول به دوزخ

با كمترين  ،منتهاي الهي نسبت به بندگانش سازگار استم بهشت كه سخت با لطف بيبقاي نعي
موضوع اين مقاله قرار گرفت، و عذاب دوزخ و  رأيحباختالف مورد توافق هر دو متفكر و صا

تعالي از سوي هر دو دانشمند دريغ حقآالم آن براساس رحمت واسعه الهي و عفو و كرم بي
اما . كه هردو بر اصل عذاب در برابر گناهان توافق داشتنددرحالي ،شد مسلمان منقطع دانسته

تعالي را در كنار تحليلي كه از رحمت سابقه، شفاعت انبيا و اوليا و در نهايت حق عالوه برموالنا 
  .داندسازنده آنان از دوزخ ميبلكه خارج ،بخش الم و رنج دوزخيانخاتمه ،فلسفه خلقت دارد

موالنا و صدرالمتألهين  ،جه و اهميت است و نبايد از نظر دور داشت اينكهآنچه درخور تو
اگرچه مباني  - اند اي رسيدهو نقلي شيرازي در خداشناسي و فلسفه هستي به اصول و مباني عقلي

همانند  - دو كه موجب گرديده است آن -  ستا نقلي آنها نيز در جاي خود پشتوانه عقلي يافته
برخالف آيات خلود در بهشت و  - آيات دال برخلود در عذاب را  - هل انديشه بسياري ديگر از ا

ت ئدو نشهاي فردي و فكري آنالبته اين رويكرد تأويلي تنها از گرايش. به تأويل برند - نعيم آن 
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از متن سنت برخاسته و آنان را به  بيان شد،طور كه در نوشتار حاضر بلكه همان است، نگرفته
  .  ين رسانده استچننتايجي اين
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