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 تاريخي بازتاب مباني كالمي مفسران بررسي
 »آية خلود«در تفسير 

 
14Fاميريحاجي شهربانو 16/12/1395تاريخ دريافت: 

1 
15Fعلمداري پورنصراهللا ابراهيم 27/03/1396تاريخ تأييد: 
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 چكيده
 ذيل كه است شده همراه الهي مشيت استثناي با »هود« سورة 107 آية در »خلود« مسئله

 از كبائر اهل خلود و داشته نظر عذاب، اتفاق در كافران خلود بارةدر مسلمان مفسران آن
اشعري،  مفسران آيا كه است اين روپيش پرسش مقالة .است اختالف محلها  آن نزد مؤمنين،
كه  آن يا اندبوده خويش كالمي مذاهب از متأثر) 107: هود( خلود آية تفسير در امامي و معتزلي

 گرِ اين نكته است حاضر بيان تحقيق اند؟كرده عدول خويش كالمي مذهب اصول از مواردي، در
انديشه از متأثر امروز به تا گذشته از تاريخي مختلف هايسده در امامي و معتزلي مفسران كه

 كالمي مذهب از متأثر كامالً نيز دهم قرن تا متقدم اشعري مفسران. اندبوده خويش كالمي هاي
 در چهاردهم و سيزدهم قرن در اشعري متأخر مفسران اما اند،پرداخته آيه تفسير به خويش

 آيه تفسير به جديدي چارچوب در و كرده عدول اشاعره ميان رايج تفسير از خويش كتب
  .اندپرداخته
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 درآمد

 »سعيد« و »شقي« دستة دو به ار قيامت در آدمي ، نفوس»هود« سورة 108 الي 105 آيات
 نَفْس تَكَلَّم ال يأْت يوم«: كندمي تصوير چنين راها  آن از كدام هر عاقبت سپس و كندمي تقسيم

 فيها خالدينَ*  شَهيقٌ و زفيرٌ فيها لَهم النَّارِ فَفي شَقُوا الَّذينَ فَأَما*  سعيد و شَقي فَمنْهم بِإِذْنه إِلّا
تمادام ماواتالس و ضما إِلّا الْأَر شاء كبإِنَّ ر كبالٌ رما فَعل ريدي  *ا ووا الَّذينَ أَمدعي سنَّةِ فَفالْج 
 .»مجذُوذ غَيرَ عطاء ربك شاء ما إِلّا الْأَرض و السماوات دامت ما فيها خالدينَ
 را شقي افراد عاقبت كه پردازيممي سوره اين 107 آية به خاص طور به نوشتار اين در
 هستند، برقرار زمين و هاآسمان كه آتش، مادام در خلود راها  آن نصيب و كندمي ترسيم

 اهلبارة در بيان اين نظير. گيرد تعلق آتش ازها  آن رهايي بر الهي مشيتكه  آن مگر داند،مي
 نيز) 128: انعام( »عليم حكيم ربك إِنَّ اللَّه شَاء ما إِلَّا فيها خَالدينَ مثْوئكُم رالنَّا قَالَ« آيه در دوزخ
 16F1.دارند دوزخ در خلود دربارة گوناگوني تعابير قرآن آيات است ذكر قابل البته. دارد وجود

 عالمه و الصدراسينا، مابن همچون بزرگ فالسفة منظر از دوزخ در جاودانگي عقليِ تحليلِ
 همچون بزرگي عرفاي آراي ديگر، سوي از .است گرفته قرار متعدد هايبررسي مورد طباطبائي

 هافرضپيش نقش نيز مقاالت برخي در. است درآمده نگارش قلم به زمينه اين در نيز عربيابن
 از يكي. ستا گرفته قرار توجه مورد» رؤيت« آيه خاص طور به و قرآن تفسير در كالمي مباني و

 را قرآن تفسير در اماميه كالمي مباني كلي طور به اخير هاي سال در نيز دكتري هايرساله
 به جزئي و خاص طور به مزبور موارد از يك هيچ كه حالي در؛ است داده قرار بررسي مورد

است،  خلود آية تفسير در مفسران كالمي مباني تاريخي بررسي كه ما، بحث محل مسئله
 .اندتهنپرداخ

فرضية ما در اين نوشتار اين است كه تمامي مفسران اشعري، معتزلي و امامي در تفسير آية 
بند هستند. در اين مقاله، منابع كالمي و تفسيري به  هاي كالمي خويش پاي خلود به انديشه

ج اي مورد بررسي و تحليل قرار گرفته و آراي مفسران به ترتيب تاريخي استخرا خانه روش كتاب
 بندي گرديد.  و سپس با توجه به اين ترتيب دسته

شناسي تفاسير اشعري متأخر توان در روشگفتني است، از نتايج حاصل از اين پژوهش مي
 بهره گرفت.

                                                             
: و زخرف 37: مائده ،39: بقره هايسوره در كه» ماكثون« و »هامن بخارجين ما هم« ،»النار اصحاب« نظير تعابيري. 1

 .شودمي ديده 77
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 »خلود« اصل قرآني بسامد

 صورت به ريشه اين استعمال غالب .است گسترده بسيار قرآن در »خلد« اصل قرآني بسامد
 استعمال بيشتر. است رفته كار به جمع و مفرد، مثني صورت به» فاعل ماس« قالب در و اسمي
 و» خالدين« صورت به قرآن در بار 69 است كه »جمع فاعل اسم« صورت به ريشه اين قرآني

 : شرح بدين. است شده استعمال» خالدون«
 از .است» النار اصحاب«دربارة  آن از مورد چهارده كه رفته كار به بار 25» خالدون«تعبير ـ 

 شأن در موارد بقية و» الجنة اصحاب« دربارة خاص طور به هاكاربرد از مورد دسته، هشت اين
 .است رفته كار به ديگري افراد

 در خلود دربارة آن مورد چهارده كه رفته كار به مرتبه 44 قرآن در» خالدين« تعبيرـ 
: ك.ر( دارد اشاره دنيا رد خلود به مورد دو و است بهشت دربارة آن مرتبة 28 و عذاب

 ).317ـ315 :1384عبدالباقي، 

 دوزخ در خلود مسئله طرح تاريخي هايريشه

 و تعارض مسئله گفت بايد اسالم دين در »خلود« مسئله طرح هايريشه بررسي در
 و توجه مورد كه است بشري معرفت بنياني و مهم مسائل از يكي» دين و عقل« ناسازگاري

 اين پيشين سدة دو دركه  اين با. است گرفته قرار مشرق و مغرب ملحدان و متألهان نظر مطمح
 طوالني سابقة اسالم در است، اما شده مطرح دين فالسفه و متكلمان بين جدي صورت به بحث
 مسئله .گرددبرمي آيات و روايات يا و روايات ميان تعارض باب در مختلف هاي ديدگاه به و دارد

 از كه است» دين و عقل تعارض« مبحث هايزيرمجموعه از يكي» عذاب در جاودانگي و خلود«
 ).129: 1376قراملكي،  قدردان( است بوده اسالمي عالمان توجه مورد ديرباز

 بر كه است فريقين اتفاق مورد مباحث از» بهشت نعيم در خلود« مسئله است ذكر قابل
17Fاسالمي روايات و قرآن نص اساس

 محل دوزخيان براي خلود ثباتا اما ،است اثبات قابل 1
 چندان بهشتيان براى خلود اثبات«: نويسدمي باره اين در آملي جوادي اهللاآيت. است اختالف
 دوزخيان خلود، رو اين از؛ نيست آسان چندان دوزخيان براى آن اثبات كه نيست، چنان دشوار
 .)482: 2، 1389آملي،  جوادي» (است اختالف محل

                                                             
اذَا دخَلَ أَهلُ  9سعيد الْخُدرِي قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهو روى مسلم في الصحيحِ بِالْإِسنَاد عنْ أَبِي: «روايات اين هجمل . از1

فَيشْرِفُونَ و ينْظُرُونَ و قيلَ يا أَهلَ النَّارِ فَيشْرِفُونَ و ينْظُرُونَ فَيجاء بِالْموت  النَّارِ النَّار قيلَ يا أَهلَ الْجنَّةِ الْجنَّةِ الْجنَّةَ و أَهلُ
د عرَفَه قَالَ فَيقَدم و يذْبح ثُم يقَالُ يا أَهلَ الْجنَّةِ خُلُود كَأَنَّه كَبش أَملَح فَيقَالُ لَهم تَعرِفُونَ الْموت فَيقُولُونَ هو هذَا و كُلٌّ قَ

 .)345ـ344 :ق1403 (مجلسي،» فَلَا موت و يا أَهلَ النَّارِ خُلُود فَلَا موت قَالَ و ذَلك قَولُه و أَنْذرهم يوم الْحسرَةِ الْآيةَ
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 به حديثي منابع اما كرده، اشاره جهنم در خلود مسئله به متعددي آيات در كريم قرآن
 عالم مناظرة به كه روايتي اند، جزنكرده اياشاره خلود اصل دربارة صحابه شبهات يا و پرسش
: گفت  اسالم پيامبر به نقد و اعتراض زبان با وي كه اشاره دارد رسول حضرت با يهودي

 نكرده، به معصيت معدودي روزهاي جز كه را شخصي چگونه نيست، پس ظالم پروردگارت اگر«
 اهللا علم فَمن نيته علي يخلد«: فرمودند پاسخ در حضرت كه »دارد؟مي نگه دوزخ در ابدي طور
؛ »نيته علي ناره في خلَّده ـ عز و جل ـ اهللا يعص كان انقضائها إليء الدنيا في بقي لو أنه نيتَه

 او اگر دارد علم خداوند چراكه كند،مي خالد عذاب در نيتش ساسا بر را شخصي چنين خداوند
 ).398: ق1398صدوق، ( كردمي را خداوند ماند، معصيتمي زنده دنيا انتهاي تا

 عصر در حتي و  اسالم مكرم نبي عصر در مسلمانان كه است اين گرِ بيان روايت اين
 كردندنمي وجوپرس آن اصل از و تهدانس بديهي مسائل از را» جهنم در خلود« مسئله تابعين،

 .)8: 1382كاظمي، ( 
 گناه مرتكب شخص حكم بوده، مسئله مطرح» قدر و قضا« از پس كه كالمي مسئله اولين

 شخصِ كه است اين بر اشاعره و اماميه نظر. است بوده گوناگون زمينه اين در اقوال. است كبيره
 براي جهنم در خلود به قائل معتزله اما الهي؛ طاعت از فاسق اما است، كبيره، مؤمن مرتكبِ

مسلمين،  نه است كفار به مربوط تنها خلود داشتند اعتقاد هاغيرمعتزلي. اند  بوده كبائر مرتكبين
 ).303: 8، تا سبحاني، بي( باشند كبائر مرتكب مسلمين آن هرچند

 محل كهـ  خلود سئلهم از غير اماميه و معتزله، اشاعره است ذكر قابل موضع اين در البته
 و است مرتبط خلود مسئله با كه دارند نظر اختالف نيز ديگري مبنايي مسئلة ماست ـ، در بحث

 شد؟ خواهند خلق آينده در يا هستند مخلوق حاضر حال در دوزخ و بهشت آيا كه است اين آن
 نامِ اب فصلي رسيده، تحت ما دست به آن از جلد يك تنها كه تفسيرش كتاب در رضي سيد

 زمينه اين در علما اختالف سخن گفته و به باره اين در» تخلقان؟ أم مخلوقتان النار و الجنة«
 ديگر بعضي و مخلوقند حاضر حال در )جنت و دوزخ( دو آن قائلند برخي كه كندمي اشاره

اين صواب رضي، رأي سيد منظر از. است موجود و مخلوق خاص طور به بهشت تنها معتقدند
 پديد آينده در دوزخ و بهشت، او منظر از يعني؛ »بعد تخلقان أنهما و الصحيح: «است گونه

 .)245: ق1406رضي، ( آمد خواهند
 اشاعره بزرگانِ. است داشته وجود معتزلي قديم و اشعري متكلمان اختالف، در اين گويا
دوزخ،  و تبهشكه  اين به قائلند بصري ابوالحسن و معتمر بن بِشر ،جبائي ابوعلي همچون
 عمر، بن ضميري، ضرار عباد مانند معتزله بزرگان ولي موجودند، حاضر حالِ در و مخلوق
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 برادرش مانند نيز مرتضي سيد 18F1.اندكرده انكار را امر معتزلي، اين عبدالجبار قاضي و هاشمأبي
 هاياشعر مانند اماميه اكثر قول). 245: ق1406رضي، ( است متمايل معتزله قول به رضي سيد

 احاطه را ظالمان اكنونهم آتش سراپردة و است موجود حاضر حال در دوزخ كه است اين بر
 كامالً( »عتيد« و موجود بالفعل دوزخ اهل بر آتش احاطة قرآن، آيات اساس بر و. است كرده
 جوادي: ك.ر( شودمي افزوده دوزخ اهل هايسختي و گرفتاري بر قيامت در گرچه، است) آماده
 .)377ـ375: 8، 1389 آملي،

جوزي  قيمپرداخته، ابن خلود مسئله به مستدل و مبسوط طور به كه عالمي اولين
 الي االرواح حادي كتاب در وي. است بوده خلود مخالفان زمرة در خود كه استق) 751ـ691(

 عرفا اولين ميان در اما. است كرده فرساييقلم موضوع اين در صفحه چهل حدود االرواح بالد
 ق)638ـ560( عربي الدينكرده، محيي مستدل را خلود مسئله با خود صريح مخالفت كه كسي

 همگام او با نيز مسئله اين اند، دربوده او عرفاني مشرب از متأثر نوعاً كه متأخر عرفاي .بود
 .)130: 1376قراملكي،  قدردان( اندشده

 كالمي پيچيدة و غامض مسائل از را خلود مسئله اسالمي، بزرگ فالسفة از صدرالمتألهين،
 اهل« عنوان با هستند خلود موافق كه عرفا از كند؛مي اشاره دسته دو به زمينه اين در و داندمي

 ميان در را مسئله اين ايشان. كندمي ياد» الرسوم علماء« تعبير با خلود مخالفان از و »الكشف
اعتقاد  دوزخ اهل سرمدي عذاب به برخي كه صورت اين به؛ داندمي اختالف محل نيز عرفا خود
 بهها  آن براي و بوده دارمدت عذاب معتقدند ديگر برخي نيست، و آن براي نهايتي كه دارند
 ).346: 5، 1981شيرازي،  صدرالدين( رسندمي نعيم به دوزخ همان در اما رسد،مي پايان

 و دربارة خلود )و امامي اشعري، معتزلي( كالمي بزرگ مذاهب متكلمان آراي، موضع اين در
 .گذرانيممي نظر از را كالمي مذاهب اين مفسرانِ تفسير در آرا اين ورود

 خلود مسئله به اشعري متكلمان نظرگاه

» طويل مكث« را خلودها  . آناندپرداخته آن به اشاعره كه است كالمي مهم مسائل از خلود
 مانند آياتي در» ابداً« كلمه باشد، ذكر ديتاب معناي به خلود اگر: كنندمي استدالل و دانسته

 .)379: 8، 1389آملي،  جوادي: ك.ر( بود خواهد لغو) 57: نساء» (أبداً فيها خالدين«
 زمينه اين در خوارج و معتزله نظرگاه به خلود، ابتدا مسئله تبيين در المواقف در ايجي قاضي

                                                             
 معتقد ايادله و با دارد رضي سيد مشابه نظري اماميه نيز هجري هفتم قرن علماي از بحراني، ميثمناب است ذكر . قابل1

 .)167: ق1406 بحراني، :ك.ر( شوندمي خلق آينده در و نار جنت است
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 بود خواهند جاويد دوزخ در، نكنند توبه نآ از كبيره گناه صاحبان اگر معتقدند كه كندمي اشاره
 نقلي و عقلي ادلة ادامه، در وي. )493: 3، 1997ايجي، ( شد نخواهند خارج آن از هرگز و

 غير«: گويدمي قرآن آيات به استناد با و دهدمي پاسخ بدان وكرده  ذكر را مطلب اين بر معتزله
 )7: زلزله( »يره خيراً ذرة مثقال يعمل فمن« لقوله النار ال يخلد الكبائر مرتكبي و العصاة من الكفار

 قبل للخير رؤيته أي ذلك يكون أن فإما ايمانه هو خيراً عمل قد الكبيرة مرتكب أن شك ال و
 خروجه هو و المطلوب فيه و عنها خروجه بعد أو باالجماع باطل هو و النار يدخل ثم النار دخول

 . )500 :3، 1997ايجي، ( »فيها خلوده عدم و النار عن
 عمل مصداق كهرا  مؤمنان، ايمان از كبائر مرتكبين است معتقد شريفه آية بر تكيه با ايجي

 آتش در دخول قبل خير، يا عمل نتيجة اين كهببيند  را آن نتيجة بايد اند؛ لذاداشته، است خير
 اين كه ستا آتش از خروج بعد خير اين رؤيت يا و داند؛مي باطل را آن باالجماع كه است

 استدالل با وي. نيستند جاودان آن در و شده خارج جهنم آتش از افراد اين زيرا، است مطلوب
 و كفار از غير گيرد: گنهكارانمي نتيجه آن به عقلي استدالل كردن ضميمه و شريفه آية به

 .ندارند خلود جهنم آتش در بزرگ، گناهان مرتكبين
 كبائر مرتكبِ مؤمنينِبارة در مسلمانانكه  اين بيان با ت،سناهل اشعري متكلمان از، تفتازاني

 قطع زمينه، عدم اين در نظر اشاعره است معتقد دارند، نظر بروند، اختالف دنيا از توبه قبلِ كه
 فرض بر اما. است الهي مشيت به بسته امور ايني دو هر بلكه، هاست آن عقاب يا و عفو به

 از يقيناً بلكه بود، نخواهد جاويدان دوزخ در شخصي چنين كه دارند اين به الهي، قطع تعذيب
 و الهي هايوعده مقتضاي به بلكه، نيست واجب خداوند بر امر اين البته .شد خواهد خارج آن

 )228: 2، 1401ي،(تفتازان .شودمي ثابت بهشتيان خلود ادلة
 گناهان صاحب نمؤمنا دارند اعتقاد اشعري بزرگ متكلمان گرديد گذشت، آشكار آنچه از
 .داشت نخواهند عذاب در خلود) كفار از غير( بزرگ

  مسلكاشعري مفسران نزد خلود

 رعايت با مسلكاشعري مفسران ميان در اعتقاد اين تأثيرگذاري و ورود موضع، اين در
19Fگيرد.مي قرار بررسي و تحقيق مورد تاريخي ترتيب

 ذيل سنتاهل مسلكاشعري مفسران رأي 1
 : است تقسيم قابل دسته چند به خلود آية

                                                             
 ايازي محمدعلي هنوشت و منهجهم حياتهم المفسرون كتاب از، پژوهش اين در مفسران تمامي كالمي مذهب و قرن. 1

 . است شده ذاخ
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 قرن( كثيرابن و) چهارم قرن( حاتمأبيابن همچون اشعري متقدم مفسران :دستة اول
 شافعين شفاعت با دوزخ از خروجشان و دوزخ در گنهكار مؤمنان خلود عدم به ، كه)هشتم

 به، خلود عدم اين تأييد در و زده پيوند شفاعت كالمي مسئله با را خلود اعتقاد دارند، مسئله
 كندمي اشاره» براني وادي« به روايات اساس بر حاتمأبيابن. كنندمي استناد ايصحيحه روايات

 بهشت به  اسالم مكرم نبي شفاعت با سپس و شده عذاب آن در گنهكار موحدان كه
 .)302ـ301: 4، ق1419كثير،  ابن ؛2085: 6ق، 1419حاتم، أبيابن( گردندبرمي

 رازي ، فخر)ششم قرن(اندلسي  عطيهابن همچون سنتاهل متقدم مفسران دستة دوم:
 معتقدند آيه ذيل كه )دهم قرن( ، سيوطي)نهم قرن( ، ثعالبي)هفتم قرن( ، قرطبي)هفتم قرن(

 آتش از توحيد اهل اخراج به مربوط آيه در موجود استثناي و است كافران آنِ از تنها خلود
 هستند صالة اهل فساق شده، همان برداشتهها  آن از ودخل حكم كه كساني و است دوزخ

: 1ق، 1346قرطبي،  ؛402ـ400: 18ق، 1420رازي،  ؛ فخر208: 3ق، 1422اندلسي، (
  ).350: 3ق، 1404سيوطي،  ؛303: 3 ق،1418ثعالبي،  ؛100ـ99

 را خود كالم اول دستة كه تفاوت اين با، است يكي دوم و اول دستة قول است كه ذكر قابل
 .اندكرده شفاعت كالمي مسئله به مستند

 دروزه و عزت )سيزدهم قرن( آلوسي مانند مذهباشعري متأخر مفسران برخي دستة سوم:
 استثناي و ندارند اياشاره اشاعره مشهورِ قول به خلود، آية ذيل كه هستند )چهاردهم قرن(

 نقض كه است خداوند بر واجب امري خلود، كه دانندمي توهم اين دفع متوجه را آيه در موجود
 دروزه عزت. )339: 6، ق1415آلوسي، ( دارند اعتقاد بدان معتزله كه گونه نيست، آن ممكن آن

 دائمي خلود يعني است؛» تأبيد« معناي به عرب رسم به» فيها خالدين« تعبير است نيز معتقد
 جاييبرد، آنمي بين از را قرآن ديگر آيات و آيات اين ميان تناقض تعبير، توهم اين و ابدي. و

 است رفته كار به» ربك شاء ما الّا« قيد بدون دوزخ و بهشت اهل براي» فيها خالدين عبارت كه
 .)538: 3ق، 1383دروزه،  عزت(

قطب،  سيد مانند چهاردهم قرن مسلكاشعري معاصر مفسران برخي قول دستة چهارم:
 تريدقيق كالمي چارچوب در اما است، سوم قول همان نحوي به قول اين .است مراغي و قاسمي

قطب،  سيد مثال براي؛ اندزده پيوند الهي مشيت با را خلود مسئله مفسران اين .است شده ارائه
 دو هر در خلود و رساندمي را استمرار آيه سياق است، معتقد اشاعره مشهور رأي به اشاره بدون
 رها و آزاد الهي مشيت دارد تأكيد وي .است دهخور تعليق الهي مشيت به) مؤمنان و كفار( حالت

 را هر آنچه) ذاتي قبح و حسن( ايضابطه هيچ بدون خداوندكه  اين و است بندي و قيد گونه هر از
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 ملك همگان زيرا نيست، قبيح و بندگان، مذموم به نسبت او ظلم حتي و كندمي بخواهد، اراده
 از مراغي ـ و التأويل محاسن صاحب ي ـقاسم. )1929: 4ق، 1412قطب،  سيد( اويند طلق

 معتقدند و كرده عدول اشعري كالمي اصول از كه هستند چهاردهم قرن مسلكاشعري مفسران
 آيه استثناي در مهم نكتة و داللت دارد استمرار و ثبوت بر شريفه آية در الهي مشيت به استثناي

 آن كند اراده خداوند گاه هر و است يدائم و ثابت الهي، امري مشيت واسطة به خلود كه است اين
 .)87: 12، تا مراغي، بي ؛132: 6ق، 1418قاسمي، ( داد خواهد انجام را آن دهد، قطعاً تغيير را

گردد مفسران متقدم اشعري قائل به عدم خلود صاحبان كبائر  مي گذشت، آشكار آنچه از
مسلك متأخر به دو دسته  اشعريكردند، اما مفسران  بوده و آن را به شفاعت شافعين مستند مي

اي به قول مشهور متكلمان اشاعره ندارند و استثناي  اي كه اشاره قابل تقسيم هستند؛ عده
دانند كه خلود عصاة امري واجب بر خداوند است. و  موجود در آيه را متوجه دفع اين توهم مي

زنند كه از  پيوند مي شود كه خلود را با مسئله مشيت الهي دستة ديگر مفسراني را شامل مي
 تالي فاسدهاي اين قول، اعتقاد ضمني به جبر است. 

 نظرگاه متكلمان معتزلي به مسئله خلود

عاقبت مرتكبِ گناه كبيره (مرگ قبل از توبه) محل اختالف ميان مسلمين است. معتزله در 
بود و هرگز از اين باره اعتقاد دارند كه چنين شخصي در عذابي دائم بدون عفو و گذشت خواهد 

اين اعتقاد به آياتي  ها در ). معتزلي229: 2ق، 1401(تفتازاني، آتش دوزخ خارج نخواهد شد 
و منْ يعصِ اللَّه و «ها در دوزخ داللت دارد؛ مانند:  اند كه بر خلود كافران و غير آن تمسك كرده

و منْ يقْتُلْ مؤْمناً متَعمداً فَجزاؤُه جهنَّم «؛ )14(نساء: »رسولَه فَإِنَّ لَه نار جهنَّم خالدينَ فيها أَبدا
 »جحيم * يصلَونَها يوم الدين * و ما هم عنْها بِغائبينَ  و إِنَّ الْفُجار لَفي« )؛93(نساء: » خالداً فيها
ست. البته شرح اين آيات از مساوق با خلود ا» عدم غيبت از دوزخ«)، كه تعبير 16ـ14(انفطار: 

 ).230: 2ق، 1401وسعت بحث ما خارج است (براي مطالعة بيشتر ر.ك: تفتازاني، 
تفتازاني معتقد است غلط شايعي در قول معتزله در مسئله خلود وجود دارد. وي منشأ اين 

خود سوء برداشت كه صاحبان گناه كبيره نزد معتزله نه در بهشتند و نه در دوزخ را، كالم 
گويند براي چنين شخصي منزلتي است ميان منزلتين؛ يعني در حالتي  داند كه مي معتزله مي

 )229: 2ق، 1401تفتازاني، برند ( غير از ايمان و كفر به سر مي
كنند: خداوند به پيامبر  دانسته، چنين استدالل مي» جاودانگي«معتزله، خلود را به معناي 

؛ ما براي هيچ انساني  »لبشَرٍ منْ قَبلك الْخُلْد أَ فَإِنْ مت فَهم الْخالدون و ما جعلْنا«فرمود:   اكرم
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 ها جاويدانند؟ ايم. آيا اگر تو از دنيا بروي، آن پيش از تو خلود را در عالم طبيعت مقرّر نكرده
نسبت به باشد، مدعاي مزبور » عمر طوالني«و » مكث طويل«اگر مراد از خلود  )34(انبياء: 

شود، زيرا فقط دوران نبوت آن حضرت  نقض مي صاحبان عمر طوالني، مانند حضرت نوح
)؛ بنابراين، مراد از 14(عنكبوت:  »فَلَبِثَ فيهِم أَلْف سنَةٍ إِال خَمسينَ عاماً...«... سال بود:  950

 خلود ابديت است.
ت خلود نباشد و شخص بهشتي، معتزله در اثبات خلود اهل بهشت نيز معتقدند اگر در بهش

جا بيرون برده شود، همواره غمگين است و هر چه در بهشت  پس از مدتي زندگي در بهشت از آن
تر خواهد شد، زيرا هراسِ فراق دارد؛ در حالي كه بهشت  هايش افزوده شود، اندوه او افزون بر نعمت

برند  سر مي  د را كه در جهنم بهجاي اندوه نيست. حتي انسان مؤمن در بهشت، بستگان تبهكار خو
 ).48: 2، 1389شود (جوادي آملي،  آورد، زيرا موجب حزن و اندوه او مي ياد نمي به 

 خلود نزد مفسران معتزلي

شود كه متأسفانه  قسمت اعظم تفاسير معتزلي در دو قرن چهارم و پنجم قمري ديده مي
ها بر جاي مانده  و تعداد اندكي از آن ها در طول تاريخ دستخوش نابودي شده حجم زيادي از آن

ق) است كه تنها 406اثر سيد رضي (م.  حقايق التأويلبها تفسير  جملة اين تفاسير گران است! از
جلد پنجم اين تفسير بر جاي مانده است. در اين جلد به مسئله خلود پرداخته نشده و نگارنده 

. )248ـ245ق: 1406رضي، است ( تنها در يك بخش به مسئله خلق بهشت و دوزخ پرداخته
(فرقان:  »إِنَّ عذَابها كَانَ غَرَاما«... به آيه شريفه » غراما«البته در يك مورد، ذيل بحث از مفهوم 

كند. در ادامه متذكر  كند و آن را به عذاب دائمي مالزم با انسان تفسير مي ) اشاره مي65
گويند آيه بر خلود  ريفه احتجاج كرده و ميشود كه گاه اصحاب وعيد يا معتزله به آية ش مي

 ).298ق: 1406رضي، فساق در دوزخ داللت دارد (
تنها به نقل » هود«سوره  107از مفسران متقدم معتزلي، ذيل آية  ق)450(م.  »ماوردي«

گر  پردازد. شايد اين امر نشان هشت تأويل دربارة استثناي آيه اكتفا كرده و به بررسي اقوال نمي
شد كه با وجود اقوال گوناگون پيرامون خلود در آن زمان، جدال و مناظرة جدي بر سر اين آن با

 ).228: 2تا،  اقوال وجود نداشته است (بغدادي ماوردي، بي
است كه بيشتر  الكشافق) صاحب 538سنت، زمخشري (م.  از مفسران متقدم معتزلي اهل

اند. وي  نقد آن در تفسير خود پرداخته مفسران اشعري با طرح ديدگاه او در زمينة خلود، به
داند و معتقد است عذاب اخروي  استثناي در آيه را، استثناي از خلود در عذاب آتش (دوزخ) مي
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تر از آن ـ كه  منحصر در عذاب دوزخ نيست، بلكه غير از آن، عذاب زمهرير و حتي عذابي سخت
واننده را به تأمل در آيات شود. وي خ سخط و غضب الهي است ـ شامل حال اهل دوزخ مي

دارد و مسئله خروج مرتكبين  بر حذر مي دعوت كرده و از خدعه و فريب مجبره (اشاعره)
(قول اشاعره) را به شدت نفي كرده و استثناي دوم در  گناهان كبيره از دوزخ به واسطة شفاعت

 ).430: 2ق، 1407 داند (زمخشري، گويي مجبره (اشاعره) مي را مسجل افترا و دروغ 108آية 
عمر مال «زمخشري بيان شده است. دكتر  كشافتبيين اصلي موضع معتزله دربارة خلود در 

داند كه  معتقد است زمخشري در مقابل آيات مذكور متحير گشته و آن را كالمي مي» حويش
 پذيرد.  اي جز اعتراف بدان ندارد، زيرا كالم قرآن صريح بوده و تأويلي نمي چاره

پردازد. وي تفسير خاص  مي كشافيش با مذهب اشعري خويش به نقد تفسير مال حو
داند كه در آن  اساس و همراه با تكلف مي زمخشري از استثناي در آيات را تفسيري واهي و بي

زمخشري به دنبال مفرّي است كه بگويد اهل دوزخ تنها مخلد در آتش دوزخ نيستند، بلكه بعد 
كه آيه را  د چشيد. در واقع اين تفسير زمخشري تالشي است براي اينها را خواهن آن انواع عذاب

تر كند. مال حويش  به اعتقاد خويش (خلود اهل كبائر از مؤمنين و كافرين در عذاب) نزديك
است كه تنها در شأن اهل » عطاء غير مجذوذ«معتقد است محلّ استشهاد زمخشري، تعبير 

 ).128ـ125ق: 1390قول معتزله باشد (مال حويش،  تواند دليلي بر بهشت وارد شده و نمي
پس از آشنايي با آراي كالمي اشاعره و معتزله دربارة خلود عصاة موحدين در دوزخ، در اين 
بخش از پژوهش، آراي كالمي اماميه را از نظر گذرانده و سپس تأثير آن را در مفسران مذهب 

 كنيم.  وجو مي اماميه تحقيق و جست

 لمان اماميهخلود نزد متك

اماميه اتفاق نظر دارند كه وعيد به خلود در آتش، متوجه كافران به طور خاص است، غير از 
مرتكبين گناهان كه اهل معرفت بوده و به فرايض اقرار داشته و اهل صالتند؛ كه اين دسته اگر 

خارج شده، به واسطة گناهانش در دوزخ عذاب گردند، در آن خلود نداشته، بلكه سرانجام از آن 
گردند و علي الدوام در نعيم بهشت خواهند بود. شيخ مفيد معتقد است مرجئه  وارد بهشت مي

نظر هستند، اما معتزله  غير از محمد بن شبيب و قاطبة اهل حديث در اين زمينه با اماميه هم
اقِ از برخالف قول اماميه اتفاق نظر دارند كه وعيد به خلود در جهنم، ميان كفار و تمامي فس

 ).46تا:  اهل صالة عموميت دارد (مفيد، بي
داند، زيرا آنان به  عالمه حلّي معتقد است شيخ طوسي عذاب صاحبان كبائر را منقطع مي

ق: 1417ها در عذاب نزد عقال قبيح است (حلّي،  واسطة ايمان خود مستحق ثوابند و خلود آن
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كه معتقدند عذاب كافران، ابدي و  ). عالمه حلي نيز به اجماع مسلمانان اشاره دارد561
غيرمنقطع است، اما دربارة اصحاب كبائر اختالف نظر وجود دارد كه اماميه و اكثر معتزله و 

). وي بر اين اعتقاد 562ق: 1417ها منقطع است (حلّي،  اشاعره بر آن هستند كه عذاب آن
 آورد:  چنين استدالل مي

)، و 7(زلزله:  »من يعملْ مثْقَالَ ذَرةٍ خَيرًا يرَه«َوابند: اين افراد به دليل ايمان، مستحق ث اول:
ايمان از برترين افعال خير است و اگر شخص مؤمن به واسطة ارتكاب گناه مستحق عقاب باشد، 
اين سه حالت دارد؛ يا اين عقاب متأخر از ثواب است كه به اجماع باطل است، يا برعكس؛ عقاب 

شوند  كه ثواب و عقاب با هم جمع مي رد كه اين همان مراد است، و يا اينگي بر ثواب پيشي مي
 كه چنين فرضي محال است.

اگر بندة مؤمن خدا كه عمري به عبادت و بندگي خداوند اشتغال داشت، در پايان عمر  دوم:
گناهي بزرگ از او سر زند، با شخص مشرك نزد خداوند عذابي مساوي داشته باشد، اين امر نزد 

 ).563ـ562ق: 1417قال امري قبيح است (حلّي، ع
گويد: وعيد  اهللا سبحاني، از متكلمان معاصر شيعه نيز به اجماع اماميه اشاره دارد كه مي آيت

به خلود، تنها متوجه كافران بوده، نه مرتكبان كبائر از اهل معرفت و مقرّ به فرايض الهي 
 ).37تا:  (سبحاني، بي

رگذاري آراي كالمي اماميه در تفسير اماميه ذيل آيات محل بحث را از جا، ورود و تأثي در اين
 كنيم:  بندي مي گذرانيم و آن را در سه دسته تقسيم نظر مي

 دستة اول: تفاسير متقدم شيعه

20Fاماميهق)، از متكلمان و مفسرين متقدم 436سيد مرتضي (م. 

، دربارة استثناي موجود در 1
كند. وجه چهارمي كه  ها شواهدي ذكر مي براي برخي از آن كند و آيه، هفت وجه را مطرح مي

كند، همان قول معتزله در آيه است كه به خلود در انواع ديگر عذاب اشاره دارد. وجه  مطرح مي
پنجم او، همان قول اشاعره در آيه است كه تخليد يا عدم تخليد را منوط به مشيت الهي 

كند، با رأي متكلمان اماميه سازگاري دارد  ح ميداند. اما وجه آخري كه سيد مرتضي مطر مي
كه خداوند اخراج  شوند، مگر آن گويد: مؤمنينِ اهل معاصي در آتش دوزخ عقوبت مي كه مي

). 451ـ449: 2ق، 1431ها به بهشت و دادن پاداش طاعتشان را اراده كند (شريف مرتضي،  آن
 ند و احتمال دارد آوردن اين وجه درك لبته سيد مرتضي نظر خاصي دربارة اين وجه مطرح نميا

                                                             
 نقد را معتزلي اعتقادات هايشنوشته برخي در اما، شده معرفي معتزلي منابع، متكلم برخي در مرتضي سيد . هرچند1

 .ايمداده قرار مطالعه مورد امامي مفسر و متكلم عنوان به را او، نوشتار اين ما در. است كرده
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 اي رأي او را به تصوير بكشد؛ واهللا أعلم.  نهايت كالم پس از چينش اقوال ضعيف، به گونه
داند و ده قول را  ق) نيز ذيل آيات محل بحث، آن را از آيات مشكله مي548طبرسي (م.

اش  مرتضي در قول نهايي كند كه قول پنجم نظر مختار اوست كه دقيقاً با كالم سيد مطرح مي
 ).299ـ297: 5، 1372تطابق دارد و قائل به عدم خلود اهل كبائر است (طبرسي، 

ق)، از مفسران متقدم شيعي نيز به مانند طبرسي، وجوه گوناگون 588شهرآشوب (م. ابن
كاري است كه پس از ديدن  شمرد و معتقد است استثنا دربارة مؤمنان معصيت ذيل آيه را برمي

بينند  بت اعمال خويش در دوزخ، به خواست الهي از آن خارج شده و ثواب طاعتشان را ميعقو
 ).109: 2ق، 1410شهرآشوب،  (ابن

 دستة دوم: تفاسير روايي اماميه

آورد، معتقد است خلود ابدي در دوزخ،  ق) بر اساس رواياتي كه مي1091فيض كاشاني (م. 
: هاتان اآليتان في غير قال الباقر«جمله اين روايت: از گنهكاران اهل توحيد نفي شده است؛ از 

 ).437: 2ق، 1416(فيض كاشاني،  »الخلود من أهل الشقاوة و السعادة
كند؛ از  ق) نيز در تفسير مأثورش روايات فراواني ذيل آية شريفه مطرح مي1112حويزي (م.

حضرت استثناي موجود در  شود كه دربارة آية شريفه پرسيده مي جمله روايتي كه از امام باقر
). 339: 2ق، 1412شوند (حويزي،  داند كه از آتش دوزخ خارج مي آيه را مربوط به كساني مي

مضمون روايت، همان اعتقاد معروف اماميه است كه وجود استثنا را دليل بر عدم خلود دائم 
 دانند. گنهكاران موحد در دوزخ مي

 دستة سوم: تفاسير متأخر اماميه 

قدر قرن چهاردهم نيز بحث مبسوطي ذيل آية شريفه مطرح  طباطبائي، مفسر گرانعالمه 
 اند.  سنت نيز پاسخ داده و در آن به اشكاالت مفسران اهل  كرده

. استثناي از مدت بقايي باشد 1كند:  عالمه طباطبائي دو احتمال در متعلق استثنا مطرح مي
. استثناي از ضمير جمع 2بر آن داللت دارد؛ كه قبالً به خلود محكوم شده كه سياق آيه نيز 

كه با  باشد كه معنايش اين است كه همه در آن خالد هستند، مگر اين» خالدين«مستتر در 
خواست خداوند از آن خارج شده و در جنت وارد گردند كه اين قول، تصديقي است بر رواياتي 

د ماند، بلكه از آن خارج شده و داخل گويند: گنهكارانِ مؤمن علي الدوام در دوزخ نخواهن كه مي
گردند، البته به واسطة شفاعت. در اين موضع، خروج برخي از دوزخ در صحت استثنا  جنت مي

 ).29ـ28: 11ق، 1417كند (طباطبائي،  كفايت مي
 اً اينـاميه قابل رديابي است و عالمه نيز تلويحـال، به روشني ديدگاه كالمي امـدر اين احتم
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آورد كه  پذيرفته است. ايشان در بحث روايي نيز به طور مستقل، روايات فراواني را ميروايات را 
). البته قابل ذكر 36: 11ق، 1417بر خروج گنهكاران مؤمن از دوزخ داللت دارد (طباطبائي، 

است كه ايشان در موضع ديگري از تفسيرش، در توجيه خلود در عذاب براي صاحبان كبائر به 
جا به  مراد از خلود در همهتوان گفت  مي«فرمايد:  مچون قتل نفس و زنا) ميغير از شرك (ه

معناى مكث طوالنى است، ولى چيزى كه هست اين است كه در شرك، اين مكث طوالنى، 
). اين توجيه 242: 15ق، 1417(طباطبائي، » پذير است ابدى است و در غير آن باألخره پايان

 دانند. مي» مكث طويل«ها نيز خلود را به معناي  كه آن عالمه با مذهب اشاعره نزديك است
محمدجواد مغنيه، از مفسران بزرگ قرن چهاردهم معتقد است، مفسران ذيل آية شريفه 

و معناي   دربارة تعليق خلود بر مشيت الهي دچار اطالة كالم شده و وجوه فراواني را ذكر كرده
كه آيه از محكمات و واضحات است؛ و  ، حال آناند آيه را در حد طلسم و متشابهات قرار داده

اش اين است كه هر شخصي كه به واسطة گناهي وارد دوزخ شود، قادر بر خروج از آن  خالصه
اي و نه با دادن فديه، ولي اگر خدا بخواهد كه او را از  كننده نيست؛ نه با واسطه و شفيع و ياري

شود، زيرا هيچ چيزي ارادة الهي را  ج ميخار» خلود«آن خارج سازد، آن شخص عاصي از وصف 
گردد. پس سبب خلود مادام، ارادة الهي  چيز در نهايت به ارادة الهي برمي كند و همه محدود نمي

 ).270: 4ق، 1422است؛ اگر خداوند اراده نكند، از رأس هيچ عملي صادر نشود (مغنيه، 
نقطة ثقل آيه را اين نكته  سنت، در حقيقت محمدجواد مغنيه، مانند مفسران معاصر اهل

داند كه خلود گنهكاران در دوزخ به مشيت الهي وابسته است و هر گونه بحث ديگر در آيه  مي
 شود. داند و وارد آن نمي هاي كالمي) را مصداق اطالة كالم مي (بحث

يل يابيم، اماميه به دل در اين موضع، پس از مالحظة اقوال مفسران اماميه ذيل آية شريفه درمي
اند، هرچند  نزديكي آراي كالمي پيرامون خلود با اشاعره، تفسيري مشابه آنان ذيل آيه ارائه كرده

 تر از تفسير اشاعره است.  بيت: منسجم گيري از زالل مكتب اهل تفسير اماميه به دليل بهره

 بندي جمع

 نكاتي كه در مسير پژوهش آشكار گرديد عبارتند از: 
شده، صحت ادعاي شيخ مفيد آشكار گرديد كه معتقد بود مرجئه  . در خالل بررسي انجام1

رأي هستند و  (غير از محمد بن شبيب) و اهل حديث (اشاعره) با اماميه در مسئله خلود هم
باالتفاق به خلود كافران در عذاب و عدم خلود گنهكاران موحد در دوزخ قائلند، اما معتزله در 

گناه كبيره بدون هيچ عفو و گذشتي وارد دوزخ شده و تا ابد  ها معتقدند كه مرتكبينِ مقابل اين
 مقيم آن خواهند بود.
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كه جايگاه خاصي براي عقل در استنباط احكام و معارف از قرآن قائل  . اشاعره با وجود اين2
ها ذيل آيه، مسئله  كردند. آن نيستند، اما دربارة عدم خلود، استدالل عقلي را به آيات ضميمه مي

ها دارد؛ يعني مسئله خلود  نزد آن» جبر«كنند كه ارتباط وثيقي با اعتقاد  را مطرح مي» الهيمشيت «
اي براي آن وجود ندارد و حتي اعمال  دانند كه گويا هيچ ضابطه را به نحوي معلق به مشيت الهي مي

  رسند. ها تحت جبر مطلق الهي به نظر مي و كردار افراد، مورد غفلت قرار گرفته و انسان
بسيار پررنگ » شفاعت«سنت، مسئله كالمي  در كنار مسئله مشيت الهي در تفاسير اهل

شود كه با مذهب كالمي اشاعره دربارة خلود هماهنگي دارد. گويا استدالل عقلي بر  ديده مي
عدم خلود (كه از نظر گذشت) و مسئله مشيت الهي و شفاعت، سه ضلع مثلثي است كه اعتقاد 

كشد كه بدون اعتقاد به هيچ گونه حسن و قبح ذاتي و بدون  ود را به تصوير مياشاعره دربارة خل
كند و حتي ظلم او به بندگانش قبيح  اي قائلند خدا هر آنچه بخواهد، اراده مي هر گونه ضابطه
ها در دنيا  ها ملك طلق اويند؛ يعني خلود يا عدم خلود افراد بسته به اعمال آن نيست، زيرا آن

به مشيت الهي و تحت جبر اوست. قابل ذكر است كه مسئله شفاعت در تفاسير  نيست، بلكه
 اماميه ذيل آيه نيز مشهود است كه مباني اين مسئله نزد آنان متفاوت از اشاعره است.

مذهب را شاهد  . تا قرن دهم، تأثيرگذاري جدي آراي كالمي اشاعره بر مفسران اشعري3
كه ظاهر آيه،  كنند و حال آن گنهكاران موحد معرفي مي هستيم كه محل بحث آيه را مستقيماً

ساكت از اين تخصيص است؛ اما در مفسران قرن چهاردهم به بعد، شاهد هستيم كه نقطة ثقل 
دانند و قائلند استثناي آيه در مقام دفع اين توهم است كه  آيه را مسئله قدرت مطلقة الهي مي

ر است كه اين نگاه متفاوت به آيه، در مفسران قرن خلود بر خداوند واجب است. البته قابل ذك
چهاردهم و پانزدهم شيعه نيز قابل رؤيت است كه محتمل است واكنشي به اطالة كالم مفسران 

 متقدم ذيل آيه باشد.
شان، متعلق  اند در تأييد مذهب كالمي . بزرگان معتزله همچون زمخشري مجبور شده4

ستثناي از خلود را به استثناي خلود در دوزخ تأويل برده و به استثناي در آيه را تغيير دهند و ا
ها حاصل شده و ظاهر آيه كه عدم  انواع عذاب همچون زمهرير و... قائل شوند، تا مفرّي براي آن

كند، رها كرده و معتقد شوند گنهكار در عذاب دوزخ خالد نيست، بلكه پس از  خلود را ثابت مي
 شود.  آن وارد انواع ديگر عذاب مي

» حسن و قبح«. اماميه در استدالل به عدم خلود گنهكاران موحد، آن را با مسئله كالمي 5
اند كه بر خداوند قبيح است مؤمني را كه به واسطة ايمانش مستحق  پيوند داده و استدالل كرده

 اي، خالد در عذاب نمايد.  ثواب است، به واسطة گناه كبيره
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شده، تمامي مفسران تحت تأثير  هاي تاريخي انجام اس بررسيتوان گفت، بر اس در نهايت مي
اند، جز برخي  اند و از آن عدول نداشته آراي كالمي مذهب خويش، به تفسير آية خلود پرداخته

مفسران متأخر اشعري كه از اصول كالمي خويش عدول كرده و در بعضي مواضع به عقايد 
 براي مؤمنان فاسق، معتقد شدند. معتزله نزديك شده و به ثبوت و دوام در دوزخ
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