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 : جلسه هفتم خالصه  

ودود، و لطیف پنج اسم از اسمای حسنای خداوند سیمایی بسیار مهربان از پرورداگر را  رمحان، رحیم، رئوف،  

ت. اسمای حسنای  نمایش یم گذارد. از غضب و هم خانواده های آن هیچ اسیم برای خداوند به اکر نرفته اس به

 یم آیند.   خداوند اسایم یب مسیم یا الفاظ یب پشتوانه نیستند. این اسماء جتیل ذات الیه به شمار 

انسانه لکیه  مجله  از  خملوقات  لکیه  رمحانیه  رمحت  و  است،  الیه  سنن  از  یا  رمحت  درست  باور  از  )فارغ  ا 

شود. در حایل که غضب تنها انسانهایی که اعملانه و اعمدانه   نادرستشان و عمل صالح یا ناصاحلشان( را شامل یم

 حق را زیر پا گذاشته اند دربریم گرید.  

رمحت رمحانیه اعم، مطلق، واسعه، نقد و بالفعل است، در حایل که غضب الیه خاص، مقید به عدم توبه،  

 نسیه و بالقوه است و در آخرت نقد و بالفعل یم شود.  

آثار غضب الیه در آخرت بروز یم کند واال در این دنیا یلع االغلب حیت همنی گروه از بنداگن ناسپاس و 

 منان از لکیه مواهب الیه بهره مند هستند و مشمول رمحت رمحانیه الیه قرار دارند.  تبهاکر هم همانند مو

https://kadivar.com/18689/
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ی و تبهاکری این افراد است. این غضب برآیند اخالیق عدالت، قسط و  منطیق حق ستزی  غضب الیه نتیجه

 انصاف در نظام الیه است.  

در حایل که رمحت و شش هم    اند.   بار در قرآن استعمال شده  ۹۸  خانواده هایش به حلاظ بسامدی غضب و هم

در هر    و اخواتش »یک به هفت« است. بار استعمال شده اند. نسبت غضب و اخواتش به رمحت    ۶۶۷خانواده اش  

خانواده هایش پرداخته شده است، در حایل که حبث غضب  صفحه قرآن به طور میانگنی یک بار به رمحت و هم

 ر است.  خانواده هایش در هر هفت صفحه یک با و هم 

رادی که ایمان و در قرآن، خدا ارحم الرامحنی، پیامرب رمحة للعاملنی، و قرآن کتاب رمحت معریف شده اند. اف

یمیه« در آخرت یم شوند که این  عمل صالح پیشه کنند و متیق باشند عالوه بر رمحت رمحانیه مشمول »رمحت رح 

 اکمیایب آشاکر آنهاست.  

 رمحت بر غضب الیه« شالکه قرآن کریم و سنن الیه خداوند است. بنابراین حتقیق »تقدم و سبقت 

د پیاده نموده »اسالم رمحاین«  معریف کرده و پیامرب در سنت عمیل خو با تامل در نکات فوق، اسالیم که قرآن 

 است. مهمرتین شاخص اسالم رمحاین سبقت رمحت واسعه الیه بر عذاب اوست.  

این حبث و مطاب فوائد جنیب  این سلسله مباحث عرضه شد: »اسالم رمحاین« در  از مجله  ق حتقییق که در 

قتدارگرا« است. اینکه کیس تصویر دیگری به قرآن، خدا و اسالم نسبت  تعارض تمام عیار با اداعی »پیامرب ا

 ادرست است.  دهد نسبیت یب پایه، گزینیش و ن

*** 
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 با شما را یافته ام. حبث را با داعی خری در دوازدهمنی روز از ماه مبارک رمضان دوباره توفیق سخن گفنت

ن این جلسات معرفت و ذکر، و نزی خطیب حمرتیم که  آاغز یم کنم و برای همه شنونداگن گرایم، برگزارکننداگ 

 مسئلت دارم.   رأیش در حاشیه این جلسه نقد یم شود رمحت و مغفرت 

ایلف حممد بن عبداهلل و جتیل روان او پنداشته  در اداعی »پیامرب اقتدارگرا« عالوه بر پیامرب )ص(، قرآن که ت

اقتدارگرایانه، و خدا » اقتدارگرا« معریف شده است. در  شده »خوف نامه«ای با گفتار  سلطاین عبوس، خشن و 

و   اینها خطابه های مورد حبث رمحت، مغفرت و حمبت خدا  اداع شده  اما  است،  نشده  انکار  قرآن  در  پیامرب 

اقتدارگرایی   با  یا سلطان مآیب خداوند ندارند و نباید نادیده گرفته شوند.    authoritarianismتعاریض  پیامرب 

عشق  شکنجه« ترمجه شده( و با تکیه بر مفاهییم از قبیل خوف، خشیت، تقوی و حزن به جای  عذاب )که به »

شکنجه، ترساندن،    این تعبریات ]»تعذیب،و طرب در قرآن از نشانه های اقتدارگرایی شمرده شده است. اداع شده »

شاهد آورده    ۵۰و ابراهیم    ۳۲-۲۹، حاقة  ۵۶به عنوان نمونه آیات نساء    تهدید«[ رستارس قرآن را فرا گرفته است« 

»ا  آیات  شده است.  نیست.«ین  آنها  از  قرآن خایل  ازصفحات  ای  تقریباً صفحه  است که  زیاد  از ترمجه    آنقدر 

عبودیت به »بردیگ« )به جای بندیگ(، خدا ارباب عبوس و خشین معریف شده که از موضع ارتفاع با راعیای خود  

ا و پیامرب در قرآن »زبان تهدید و اراعب است، تهدیدی بسیار زیادتر  سخن یم گوید. گفته شده زبان اسالم، خد

یوان شمس هستند، و بسامد این واژه ها در قرآن را با و مهیب تر از تورات و اجنیل«. »کتب مرجع« مثنوی و د

 کتب مرجع باید مقایسه کرد. 

پ درباره  فوق  اداعی  روایئ  و  قرآین  شواهد  نقد  به  حبث  این  خنست  جلسه  پیامرب شش  )یعین  )ص(  یامرب 

اقت نقد »خدای  از جلسه هفتم  آاغز شده اقتدارگرا( گذشت.  قرآن«  در  اقتدارگرایی  »گفتمان  و  است.    دارگرا« 

جلسه قبل به این پرسش بنیادی که »آیا غضب خداوند بر رمحت الیه سبقت دارد؟« پاسخ داده شد. در این جلسه  
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پرداخته یم شود. برای دقت بیشرت و اجتناب از یلک گویی این داعوی    به نقد داعوی دیگر در مورد خداوند و قرآن

ا استناد به آیات قرآن جامع و خمترص پاسخ داده  به چندین پرسش جتزیه شده و کوشش یم شود به هر پرسش ب

شود. مرادم از جامع استناد به مهمرتین آیات موافق و خصوصا خمالف هر حبث است. مقصود اصیل من در این  

حث حتریر حقیقت و معریف واقع نگرانه، همه جانبه و منصفانه خدا، قرآن، پیامرب و اسالم است، نقد داعوی  مبا 

و مقصود بالعرض و از فوائد جنیب این حتقیق است. به مزیاین که وقت جلسه اجازه دهد به این  ابراز شده حاشیه  

)از پرسشهای اعالم شده در اعالن جلسه(  پرسشهای معرفیت پاسخ یم دهم. بهره این جلسه پاسخ به ده پرسش  

ب و رمحت و مغفرت،  است که در ضمن چهار مبحث به رشح زیر ارائه یم شود: خوف و رجا، عقاب و ثواب، عذا 

بندی هزار لکمه ای این منت  و جهنم و بهشت. پیشاپیش از انتقادات و پیشنهادات اهل نظر استقبال یم کنم. مجع 

 .    طوالین در انتها آمده است

 مبحث اول. خوف و رجا 

 

نامه« در عنوان حبث طوالین ترین   تناسب »خوف  به  پنج پرسش( و  به  پنج حبث )پاسخ  این مبحث شامل 

 مبحث این جلسه است.  
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 حبث اول. آیا خوف از خداوند رذیلت است یا فضیلت؟ 

عش یم رود رشط  در آن توقع رضر مشکویک که گمان وقو  خوف در لغت به معنای ترس در مقابل امن است و

مورد آن خوف از مؤمننی نیف شده و دست کم    ۱۹بار در قرآن استعمال شده که حداقل    ۱۲۵ماده    است. از این

ِ اَل َخوٌْف َعلَیِْهْم َواَل ُهْم    مورد آن  خوف از خداوند توصیه شده است. از موارد خوف منیف  ۸۶در   ْویِلَاَء اَّللَّ
َ
اَل إِنَّ أ

َ
أ

شوند.« این خوف از  خدا نه بییم بر آنها خواهد بود و نه اندوهگنی یم   دوستان  که  باشید  »آاگه(  ۲۶  یونس) ََيَْزنُونَ 

غریخداست. دوستان خدا به اتکای ایمان و تولکشان از آینده بییم ندارند و از چزیی نیم ترسند، و از گذشته  

طمینان رسیده است، آرامش درون، ا شان هم اندوهگنی نیستند. به عباریت مؤمن به مزیان ایمانش به مقایم امن

خاطر و سکینه، دقیقا مقابل افرسدیگ از بیماریهای دوران مدرن است. واضح است که »خوف از غریخدا« رذیلیت  

 است که باید کوشید آن را از ساحت جان زدود و به آن مبتال نشد.  

ف  قرآن مطرح شده است. این خودر مقابل، »خوف از خدا« یا آچنه به او متعلق است به عنوان فضیلت در  

دوگونه است، اگیه خوف از معصیت، خوف از عقاب اخروی، خوف از عذاب دنیوی یا اخروی، و خوف از  

احوال قیامت است، نتیجه این خوف اجتناب از عمل ناشایست است. گونه دوم خوف، »خوف از مقام خداوند«  

این دو خوف مربو است و خضوع و خشیت در مقابل عظمت کربیایی ربویب. وا  ط به دو درجه ضح است که 

متفاوت از حاالت انسان هستند و حاکیت از دو رتبه خمتلف کمال آدیم یم کنند. به آیایت از این دو گونه خوف  

 توجه کنید: 

َخاُف إِْن َعَصیُْت َرِّبي َعَذاَب یَْوٍم َعِظیمٍ : خوف از قیامت: قُْل  خوف   گونه اول
َ
: من اگر  ( »بگو۱۵)انعام    إِِّني أ

ترسم.« مؤمنان از قیامت بیم دارند. این یک واقعیت  رماین کنم، یقیناً از عذاب روزی بزرگ یم رم را نافپرورداگ
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ُم بَِما َيُقولُونَ 
ْعلَ

َ
ُْن أ َوَما   است. یکی از وظایف پیامرب بیم دادن مردم و تهدید حق ستزیان و تبهاکران است: َّنَّ

نَت َعلَیِْهم ِِبَبَّارٍ 
َ
رْ فَذَ  أ گویند داناتریم، و تو هرگز بر  ( »ما به آچنه ]به ناروا[ یم۴۵)ق    اُف َوِعیدِ  بِالُْقْرآِن َمن َيَ کي

ترسد یادآوری  آنان سلطه نداری ]تا بر پذیرش حّق جمبورشان کین[، پس با این قرآن هر کس را که از تهدید من یم 

برحذر    تسلیم خود کردنبه ایمان آوردن و  دن مردم  اجبار کرکن.« این آیه به رصاحت و شفافیت پیامرب را از  

داشته است. آیا همنی آیه برای نیف اداعی اقتدارگرایی پیامرب اکیف نیست؟! یکی از رسخطهای قرآن یادآوری  

 وعید اخروی است: اعقبت سوء حق ستزیان و بداکران.  

قل  یدن به معصیت و جرم یا حدااز مجله نتایج نیکوی خوف از قیامت و جدی گرفنت این تهدید، دست نیاز

نَا بِبَاِسٍط یَِدَي إیَِلْ 
َ
َك  اکهش آن است. به این استدالل زیبای هابیل توجه کنید: لَِِئ بََسطَت إََِلَّ یََدَك ِِلَْقتُلَِِن َما أ

ْقتُلََك 
َ
الَْعالَِمنیَ  ِِل َ رَبَّ  َخاُف اَّللَّ

َ
أ تو برای کشنت من دیب»(  ۲۸  مائده) إِِّني  ست به سویم بگشایی، من گمان، اگر 

ترسم.« این خوف جّدا  ز برای کشنت تو دست به سویت خنواهم گشود، زیرا من از خدا، پرورداگر جهانیان یمهرگ

سازنده است. این همان ترس از جمازات قانون اعدالنه است که برای داشنت جامعه ای اعری از جرائم امروز هم  

 ن علوم انساین است. گذاران و اعملا دقیقا مورد توجه قانون
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ا َمن َطَغى یعین خوف از مقام پرورداگر:  گونه دوم خوف  مَّ
َ
ْنیَا   احْلَیَاةَ  َوآثَرَ  فَأ َوىى  ِهَ  اْْلَِحیمَ   فَإِنَّ  ادلُّ

ْ
ا َمْن   الَْمأ مَّ

َ
َوأ

َوىى   ِهَ   اْْلَنَّةَ   فَإِنَّ  َخاَف َمَقاَم َربيِه َوَنیَه انلَّْفَس َعِن الَْهَوىى 
ْ
۳۷ه طغیان کرده، و زندیگ  ( »اّما هرک۴۱-  ت نازاع)  الَْمأ

دنیوی را ترجیح داده، قطعاً دوزخ جایاگه اوست، و هرکه از ایستادن ]در پیشاگه عدل[ پرورداگرش ترسیده و نفس  

(  ۴۶ن  )رمح   َربيِه َجنَّتَانِ   َولَِمْن َخاَف َمَقامَ و واضح تر از آن:    خود را از هوس بازداشته، قطعاً بهشت جایاگه اوست.«

»و برای هرکس که از ایستادن در پیشاگه پرورداگرش برتسد دو بهشت است.« این خوف ترس از عذاب و معصیت  

نیست، خوف از عظمت و کربیایی ذات ربویب است، از جنس خشیت و تواضع و خشوع قلب است. برای همنی  

هم پاداشش »دو بهشت« است که جزئیات آن بر ما پوشیده است. آنانکه از  ترس عقاب و جهنم گناه  نیم کنند،  

یا به طمع ثواب و بهشت عمل صالح مرتکب یم شوند اکرث مردم هستند و ابلته به مقصود خود هم یم رسند،  

یعین رهایی از جهنم و عذابش یا وصول به بهشت و ثوابش. اما »السابقون السابقون اوئلک املقربون« )واقعه  ۱۰- 

۱۱( و اویلای الیه اگر از گناه  اجتناب یم کنند یا عمل صالح مرتکب یم شوند از خوف جهنم و سودای بهشت  

ِ اَل نُِریُد ِمنُکْم َجَزاًء َواَل ُشُکوًرا  إِنَّا   خَنَاُف   ِمن   نیست، از رس حمبت و وجه اهلل است.   إِنََّما ُنْطِعُمُکْم لِوَْجِه اَّللَّ

بينَا   یَْوًما   َعبُوًسا   َقْمَطِریًرا  )انسان  -۱۰(  »]و یم گویند:[ ما تنها برای رضای خدا به شما طعام یم دهیم، از شما نه  ۹ رَّ

 پادایش یم خواهیم و نه تشّکری. همانا ما از پرورداگرمان در روزی که عبوس و سخت است یم ترسیم.«  

است که  واضح مصداق بارز چننی خویف در فرهنگ دیین ما حممد مصطیف )ص( و یلع مرتیض )ع( هستند. 

گونه اول ارشف و افضل است. اما و صد اما، آیا رسیدن به چننی مقایم برای اکرث    و خشییت از خوف  چننی خوف 

مردم میرس است؟ و آیا چننی انتظاری از توده مردم انتظاری واقع بینانه و عمیل است؟ قرآن سفره ای است که  

هد آن  همت  وجهه  اما  طعایم هست،  آن  در  ای  ذائقه  هر  ا برای  مردم  توده  نه رصفا خنباگایت  عرفان  ست  ن. 
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رویکردی نیکو برای اقلییت از مردم است که استعداد و توان آن را دارند. در نهایت خوف از خدا در هر دو  

 گونه آن بدون تردید »فضیلت« است.   

 

 

 حبث دوم. در رده بندی فضائل قرآین باالترین فضیلت چیست؟ 

دا.  ز مجله احسان به بنداگنش، دانش، و جهاد در راه خقرآن فضائل خمتلیف را برای انسان برشمرده است، ا

همه صفایت که در جلسه قبل ذیل عنوان »آنها که خدا دوستشان یم دارد« آمد در زمره فضائل قرآین قابل ذکرند  

حمسننی، متقنی، ُمقسطنی، پاکزیاگن، تّوابنی، صابرین، و متولکنی. اما به نظر یم رسد باالترین فضیلت به  ل  از قبی

نََثى وََجَعلْنَاُکْم ُشُعوبًا َوَقبَائَِل  معریف قرآن »تقوای الیه« است:  
ُ
ن َذَکٍر َوأ َها انلَّاُس إِنَّا َخلَْقنَاُکم مي يُّ

َ
 إِنَّ  ِِلََعاَرفُوایَا أ

ْكرَ 
َ
ْتَقاُکمْ أ

َ
ِ أ َ  إِنَّ  َمُکْم ِعنَد اَّللَّ و زین آفریدیم و شما را   ای مردم، ما شما را از مرد »( ۱۳ حجرات)  َخِبریٌ  َعِلیمٌ   اَّللَّ

یب ش بشناسید.  را  یکدیگر  تا  دادیم  قرار  قبیله  قبیله  و  شعبه  گرایمعبه  تقواترین  گمان،  با  خدا  نزد  شما  ترین 
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اِد اِلَّْقَوىى .« یا این آیه: َوتََزوَُّدوا  شماست. همانا خدا دانای آاگه است بْلَاِب   َواتَُّقونِ  فَإِنَّ َخرْیَ الزَّ
َ
وِِل اِْل

ُ
(  ۱۹۷)بقره    یَا أ

 پروا کنید.«  -ای خردمندان   - و توشه برگریید و قطعاً بهرتین توشه تقواست؛ و از من »

ر اکری مالحظه او را کردن  تقوی که با خوف و خشیت هم خانواده است، پروای الیه داشنت است، در ه

شاکر خود دانسنت است. متیق  است. رضا و کراهت او را مالک و مدار اقدام قرار دادن است، او را داور نهان و آ

ّب الیه مرتبه ای  جمذوب عظمت الیه است و جانش متاثر از این عظمت در خشیت و تواضع و خشوع است. ح

 حبث بعدی به آن یم پردازم.  درمادون تقوی است و از آن جداشدین نیست. 

 

 

 حبث سوم. خوف از خدا با حمبت به خدا چه نسبیت دارد؟ 

َشدُّ  مؤمنان با خدا بر اساس حمبت است:  خدا مالزم هستند. رابطه  خوف از خدا با حمبت به   
َ
یَن آَمنُوا أ ِ َواَّلَّ

 ِ َّ ر است.« خدا انسانهای مورد نظرش را اینگونه  شدیدت  خدا  به  حمبّتشان  اندآورده   ایمان  که  »آنان(  ۱۶۵  بقره ) ُحبًّا َّللي
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بُّوبر اساس حمبت متقابل معریف کرده است:   بُُّهْم َوَُيِ ةٍ یلَعَ الاَْکفِِریَن ُُيَاِهُدوَن ِِف َسِبیِل   نَهُ َُيِ ِعزَّ
َ
ِذلٍَّة یلَعَ الُْمْؤِمِننَی أ

َ
أ

ِ َواَل َيَافُوَن لَْوَمَة اَلئٍِم )مائده   دارند. در برابر مؤمنان دارد و آنان ]نزی[ او را دوست یم ت یمآنان را دوس ( »۵۴اَّللَّ

کننده ای بیم    کنند و از رسزنش هیچ رسزنش در راه خدا جهاد یم  و فروتن و بر اکفران چریه و رسسختند.  نرم 

با توجه به آیات فوق، خوف از خدا منهای حمبت او  از خدا برتسند.   ندارند.« بیشک اینها همانها هستند که باید

تر، اوال گونه دوم خوف )خوف از مقام رب( و خشیت و خشوع از ذات  در قرآن مّد نظر نیست. به شلک دقیق 

چرا که کیس که از ترس جهنم و سودای بهشت گذشته و به مقام    ربویب بدون حمبت به ذات احدیت ممتنع است، 

ت ربویب است نیم تواند حمبت خدا را در دل نداشته باشد. در چننی مرتبه ای خشیت رضا رسیده و جمذوب عظم

هنم( اگرچه عقال بدون حمبت و حمبت متالزم هستند.  اما خوف نوع اول )یعین خوف از معصیت و عذاب ج

ثانیا ادهل   چننی خویف جمرد از حمبت الیه مطابله شده باشد.خدا ممتنع نیست، اوال هیچ دیلیل در دست نیست که  

متعددی از مجله آیایت که در صدر همنی قسمت گذشت از حمبت مومنان به خدا سخن گفته است، مؤمناین که  

راین از مجع آیات خوف و حمبت یم توان به سادیگ تالزم آنها را نتیجه  خوف از خدا الزمه ایمانشان است، بناب

 گرفت.   

 غلبه دارد؟ حبث چهارم. آیا در اسالم و قرآن، خوف بر رجا  
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  ۲۷رجا توقع حصول خری و میل به سوی آن است. رجا و امید به رمحت الیه از اراکن ایمان است. قرآن    الف. 

ا یَرُْجوَن    ست.بار رجای به خداوند را بکار برده  َِك 
ى
وئَل

ُ
أ  ِ َسِبیِل اَّللَّ َهاَجُروا وََجاَهُدوا ِِف  یَن  ِ َواَّلَّ آَمنُوا  یَن  ِ اَّلَّ إِنَّ 

 ِ ُ  رمَْحََت اَّللَّ   جهاد  خدا  راه  در  و  کرده  هجرت   کهکساین   و  آورده  ایمان  کهکساین   »همانا (  ۲۱۸  بقره )   رَِّحیمٌ   َغُفورٌ   َواَّللَّ

نَا   إِنََّما   قُْل   «.است  مهربان  ۀآمرزند  خدا  و  امیدوارند،  اخد   رمحت  به  که  آنانند  اند،نموده 
َ
ثْلُُکمْ   بََشٌ   أ   إََِلَّ   یُوَحى   مي

نََّما 
َ
ىُهُکمْ   أ َ ٌ َواِحدٌ   إِل

ى
َحًدا إهَِل

َ
  بگو: ( »۱۱۰)کهف   َفَمن اَکَن یَرُْجو ِلَقاَء َربيِه فَلْیَْعَمْل َعَماًل َصاحِلًا َواَل یُْشِْك بِِعبَاَدةِ َربيِه أ

شود که خدای شما خدایی یاگنه  این نیست که من بشی مانند شما هستم ]با این امتیاز[ که به من وح یمجز  

کس را در عبادت پرورداگرش  قای پرورداگرش امیدوار است، باید اکری شایسته کند و هیچاست. پس هرکس به ل

 رشیك نسازد.«

یَن  دی با واژه های قُنوط و یأس تعبری شده است.  ناامیدی از رمحت خدا گنایه بزرگ است. این ناامی  ب.  ِ َواَّلَّ

َِك یَئُِسوا ِمن  
ى
وئَل

ُ
ِ َوِلَقائِِه أ یِلمٌ   رَّمْحَِت َکَفُروا بِآیَاِت اَّللَّ

َ
َِك لَُهْم َعَذاٌب أ

ى
وئَل

ُ
 آیات   به  کهکساین   »و(  ۲۳  عنکبوت ) َوأ

( آنان از رمحت من ناامیدند، و آنان  ر ندارند کنند و باویعین آن را انکار یم )   اند،ورزیده   کفر  او  لقای  و  خدا

نفُ 
َ
ى أ فُوا یلَعَ رْسَ

َ
یَن أ ِ ِ ِسِهْم  عذایب دردناك دارند.« قُْل یَا ِعبَاِدَي اَّلَّ َ   إِنَّ  اَل َتْقنَُطوا ِمن رَّمْحَِة اَّللَّ نُوَب   َيْغِفرُ   اَّللَّ یًعا   اَّلُّ   إِنَّهُ  مَجِ

  خدا   رمحت  از  اید،کرده   رویزیاده [  گناه  در]  خویش  زیان  به  که  من،  بنداگن  ای:  »بگو(  ۵۳  زمر) الرَِّحیمُ   الَْغُفورُ   ُهوَ 

  از   و  بود   مؤمن  توان  نیم  «. است  مهربان  ۀهمانا او خود آمرزند .  آمرزد یم  را   گناهان  ۀ هم  خدا  زیرا   نشوید،  ناامید

 . نیستند مجع قابل هم با  دو این .  بود  مایوس  خدا رمحت

دو در کنار هم دعوت  را به حفظ هر  دو متالزم هستند. قرآن مؤمنان  بنی خوف و رجا تقابیل نیست. این  ج. 

کرده و از پشت پا زدن هر یک به شدت نیه کرده است. مؤمن کیس است که خوف از خدا و قیامت را با رجا به  

 رمَْحََت   إِنَّ  ا َواْدُعوُه َخْوفًا َوَطَمعً   به شواهدی از این همرایه توجه کنید:   فضل و کرم و رمحت الیه مجع کرده است. 
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 ِ نَ   قَِریٌب   اَّللَّ -۵۶( »و او را از روی بیم و امید خبوانید، همانا رمحت خدا به نیکواکران ۵۵ْحِسِننَی )اعراف  الْمُ   مي

ْن ُهَو   مَّ
َ
نزدیك است.« در این آیه خوف از خدا با امید به رمحت او با تذکر نزدیکی رمحت الیه مجع شده است. أ

( »]آیا چننی کیس بهرت است[ یا کیس که در  ۹)زمر   َة َویَرُْجو رمَْحََة َربيهِ ََيَْذُر اْْلِخرَ یِْل َساِجًدا َوقَائًِما قَانٌِت آنَاَء اللَّ 

ساعتهای شب در حال سجده و قیام عبادت یم کند و از آخرت یم ترسد و به رمحت پرورداگرش امید دارد؟« در  

این آیه ترس از آخرت با واژه حَذر تعبری ش ده همراه با رجای به رمحت خدا ترکیب زیبایی را ساخته است. نکته  

 آخر در این قسمت، خوف از خدا همراه با امید به رمحت او از ایمان اسالیم جداشدین نیست. 

 حبث پنجم. چرا خوف، خشیت و خشوع در برابر خداوند با »اداعی اقتدارگرایی الیه« ناسازاگر است؟ 

 

تقوی )ماده ویق حفظ یشء از خالف و عصیان مقابل وف و واژه هایی از قبیل  اینکه در قرآن استعمال خ

بار(، خشوع )حالت حاصل از نریم، تواضع، پذیرش و گریندیگ که ابتدا    ۴۷بار از این ماده(، خشیت )   ۲۷۴فجور،  

خوف  ة )بار(، رَهبَ   ۱۷ل یم شود،  در قلب و سپس در چشم و گوش در مقام انقیاد، تسلیم و تلیق و طاعت حاص

بار(، شفقت )امر جامع بنی رخوت، دقت و ضعف مقابل شدت، غلظت و قوت    ۱۲،  مستمر مستدیم ضد رغبت
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بار(، وََجل )تغری در باطن، حصول حالت حترک و اضطراب در قلب و سلب طمأنینه در    ۱۱چه مادی چه معنوی،  

 هلایی از استعمال هر یک: است اداعی حیق است. مثا  بار( برجسته و چشمگری ۱بار(، خضوع ) ۵نفس، 

ا  ْمِرِه یرُْسً
َ
ُ ِمْن أ َ َُيَْعل هلَّ  قرار  آساین  اکرش   در  او   برای[  خدا]   کند  پروا   خدا از  هرکه  »و(  ۴  طالق) َوَمن َيتَِّق اَّللَّ

رْبِ   َواْستَِعینُوا   «.دهدیم  اَلةِ   بِالصَّ ینَ  اْْلَاِشِعنیَ   یلَعَ   إاِلَّ   لََکِبرَیةٌ   َوإِنََّها  َوالصَّ ِ نَُّهم  َيُظنُّونَ   اَّلَّ
َ
اَلقُو   أ نَُّهمْ   َربيِهمْ   مُّ

َ
  إیَِلْهِ   َوأ

۴۵( »و از صرب و نماز یاری ِبویید، و به راسیت آن جز بر خاشعان بیس گران است. همانان که  ۴۶-)بقره  َراِجُعونَ 

او بازیم یقنی دارند به لقای پرورداگرشان یم اینکه به سوی  ِمْن عِ   إِنََّما َيیَْش   ردند.« گرسند و   َ الُْعلََماءُ اَّللَّ   بَاِدهِ 

ْشِفُقونَ ( »از بنداگن خدا تنها اعملان )اهل معرفت( از او بیم دارند.« إِنَّ  ۲۸)فاطر   ْن َخْشیَِة َربيِهم مُّ یَن ُهم مي ِ   اَّلَّ

ِ ]جمازات[ پرورداگرشان نگرانند.« إِنََّما الُْمْؤِمنُوَن  ( »همانا آنان که از ترِس  ۵۷)مومنون   ُ وَِجلَْت  یَن  اَّلَّ إَِذا ُذِکَر اَّللَّ

ُوَن )انفال    قُلُوبُُهمْ  ى َربيِهْم َيتََولکَّ مؤمنان فقط کساین هستند که چون  ( »۲َوإَِذا تُِلیَْت َعلَیِْهْم آیَاتُُه َزاَدْتُهْم إِیَمانًا ویلََعَ

خدا یاد گردد دلهایشان یم ترسد، و چون آیات او بر آنان خوانده شود بر ایمانشا ن یم افزاید، و تنها بر پرورداگرشان  

 توّّك یم کنند.« 

خوف از خدا خشیت و خشوع در مقابل عظمت اوست که با حمبت و امید به رمحت، کرم و فضل    اوالاما  

و عدالت و رمحت الیه اکرکردی اکمال    او همراه است. خوف به این معین فضیلت است و با توجه به حکمت 

باور به قدرت خداوند مشیلک ندارد. باور به قدرت مطلقه الیه در کنار حکمت    خدا با   خوف از  . ثانیاسازنده دارد 

بالغه و رمحت واسعه خداوند از لوازم ایمان اسالیم است. اینکه دینداری در اسالم با تسلیم خمتارانه به خداوند  

ست و امری خمیف هم نبوده تا  با خوف توأم با رجای به رمحت او ادامه یم یابد، حرف تازه ای نیآاغز یم شود و  

 کشف آن فضیلیت حمسوب شود!  



 

 

خوف نامهعذاب، عقاب و جهنم در  15  

اما و صد اما، از خوف از خدا »اقتدارگرایی الیه« استنتاج کردن قابل مناقشه جدی است. مشلک بنیادی در  

تدارگرایی است. خدای اسالم قادر متعال، یلَع لّک یشء قدیر،  این اداع عدم تمایز بنی واژه قدرت و اقتدار با اق

متکرّب )دارای کربیای حقییق و واقیع، این صفت    در، قوّی، ذو قّوة متنی، عزیز، ُمَهیِْمن، قاهر، قّهار، َمِلک،مقت

ت  برای خداوند برخالف انسان صفیت مثبت است نه منیف(، جبّار )ظهور عظمت، و نفوذ قدرت و تسلط؛ جربو

ه یم گذارند تا قّوتش غلبه کند و شکسته  از همنی ریشه است؛ جبریه یعین آچنه بر عضو شکسته یا آسیب دید 

از  از  یابد، نزی  همنی ریشه است. جبّار هم به معین بسیار قدرتمند هم به معین مبالغه در جابر به معین    اِلیام 

ه است و در مورد خداوند مثبت است(، و ذو  شکسته بندی، در غری خداوند همواره به شلک منیف استعمال شد

ینها لکیه اسمای  د بعد از اتمام حجت آن هم با راعیت حکمت، عدالت و رمحت( است. ا انتقام )از جمرمان عنو

 حسنای خداوند در قرآن مرتبط با حبث ماست.  

اکمال منیف است. در    اما یقینا و قطعا خداوند در اسالم »اقتدارگرا« نیست. اقتدارگرایی واژه ای مذموم و 

 ,power)ام بار منیف ندارند. درباره تفاوت قدرت، اقتدار و زور  حایل که واژه های داّل بر قدرت الیه هیچکد 

force, authority)  با اقتدارگرایی  (authoritarianism)    در جلسات بعدی با ذکر مدارک و مستندات حبث

ند وقیت جماز است که حکیم و اعدل و رحیم نباشد. از خدای  خواهم کرد. امجاال اطالق اقتدارگرایی به خداو 

ودود واقرب ایلکم ِمن حبل الورید    دیر عظیم ذو اْلالل واالکرام والکربیاء و ابلته رمحان و رحیم وحکیم ق 

بیشک باید خوف و خشیت و تقوی و خشوع داشت. چننی خدای حمتشیم زساوار چننی خشوع و خویف است.  

هیچ قانوین مقید نیست،    خدایی است که همانند یک زمامدار خوداکمه به (  authoritarian) را  اما خدای اقتدارگ

، موجودی ترسناک، خموف، دهشتناک و رعب آور است. از چننی موجودی حقیقتا اهل عدالت و قسط نیست

ف افسانه هاست  باید ترسید. اما چننی تریس ترس سازنده نیست، تریس از جنس ترس از حیواین درنده یا دیو خمو 



 

 

خوف نامهعذاب، عقاب و جهنم در  16  

چننی خدایی با خدای اسالم و قرآن بیاگنه است. خوف  . این که برای رهایی از شکنجه او باید از او اطاعت کرد 

و تقوی ابلته مالزم با خدای قادر یلَع لّک یشء و در عنی حال حکیم و اعدل و ارحم الرامحنی است،    و خشیت

ابراین خدای »اسالم رمحاین« با »خدای اقتدارگرا« در دو قطب  اما با خدای اقتدارگرا در تعارض آشاکر است. بن

 لف هستند.   خما 

 مبحث دوم. عقاب و ثواب 

 

این مبحث پاسخ به این پرسش لکیدی است: »آیا در قرآن، وعده عقاب بیش از وعده ثواب است؟« در این  

 کوتاه برریس یم شوند.   مبحث عالوه بر واژه های عقاب و ثواب، واژه های جزاء و اجر در ضمن چهار حبث

 حبث اول. عقاب 

شت چزی دیگر و متصل به آن است چه مادی و چه معنوی. اعقبت  قوع چزیی پ ماده عقب و  به حلاظ لغوی 

بر  هر چزی یعین آن  به گناه و معصیت یم شود. عقاب داللت  چه در آخرش واقع یم شود. عقوبت آچنه ملحق 
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رآن  بار در ق  ۲۰ه مزیان جزاء استمرار یم یابد. از حیث بسامدی عقاب  استمرار تعقب یم کند، چرا که تا رسیدن ب

إْعلَُموا    بار با صفت ایلم.  ۱ار با صفت رسیع، و  ب  ۲بار بدون صفت،    ۳بار با صفت شدید،    ۱۴استعمال شده است،  

َ َغُفوٌر رَِّحیمٌ  نَّ اَّللَّ
َ
َ َشِدیُد الِْعَقاِب َوأ نَّ اَّللَّ

َ
  ۀکیفر است، و اینکه خدا آمرزند دا سخت خ   که  »بدانید(  ۹۸  مائده) أ

َربَّ   «.است  مهربان یعُ إِنَّ  رَِّحیمٌ َك رَسِ لََغُفوٌر  َوإِنَُّه  الِْعَقاِب  اعراف  ۱۶۵)انعام      تو  ( »۳و اغفر  ۱۶۷،  پرورداگر  همانا 

و    « .است  مهربان  ۀزودکیفر، و همو آمرزند یِلمٍ إِنَّ َربََّك ََّلُ
َ
( »همانا پرورداگر تو دارای  ۴۳)فصلت    َمْغِفَرةٍ وَُذو ِعَقاٍب أ

 است.«  آمرزیش ]گسرتده[ و کیفری دردناك

   حبث دوم. ثواب

لکمه در    ۲۰ثواب به حلاظ لغوی به معین اجر به قید رجوع به صاحبش است. از ریشه ثواب هم مثل عقاب  

اِکِرینَ   وََسنَْجِزي  َوَمن یُرِْد ثََواَب اْْلِخَرةِ نُْؤتِِه ِمنَْها وبة و مثابة(.  قرآن استعمال شده است، از فعل و اسم )ثواب، مث   الشَّ

  پاداش   را   سپاسگزاران  زودی  به  و  دهیم؛یم   وی  به  آن  از  خبواهد،  را   آخرت   پاداش  هرکس  »و(  ۱۴۵  عمران  آل)

نَُّهمْ   َولَوْ   «.داد  خواهیم
َ
َقْوا   آَمنُوا   أ ْن ِعن   َواتَّ ِ َخرْیٌ لََمثُوبٌَة مي َّوْ  ِد اَّللَّ   آوردند یم   ایمان  آنان  اگر   »و(  ۱۰۳  بقره )  َيْعلَُمونَ   اَکنُوا   ل

اگر یم یب   ند،کرد یم   پیشه  تقوا   و بود،  بهرت  ]برایشان[  نزد خداست  از  پادایش که  بریم  گمان،  را  ]همنی  دانستند 

 گزیدند[.« 

   حبث سوم. جزاء

ت. در قرآن از این ماده در ارتباط با خداوند حداقل  جزاء ماکفات و پاداش عمل اعم از ثواب و عقاب اس

ا َمْن آَمَن  بار استعمال شده است، استعمال آن در ثواب و عقا  ۱۱۰ مَّ
َ
ب تقریبا مساوی است. جزا به معین ثواب:  َوأ

بهرتین پاداش را خواهد  ( »و اّما هرکه ایمان بیاورد و اکری شایسته کند،  ۸۸)کهف    فَلَُه َجَزاًء احْلُْسیَنى وََعِمَل َصاحِلًا  
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ْمثَالَِهاداشت.« دو مثال برای جزاء به معین عقاب، مثال اول: َمن َجاَء بِاحْلََسنَِة فَلَ 
َ
یيئَةِ   َجاءَ   َوَمن ُه َعْشُ أ فَاَل   بِالسَّ

دارد؛ و هرکس اکر بد    ( »هرکس اکر نیکو بیاورد، ده برابر آن پاداش۱۶۰َوُهْم اَل ُيْظلَُموَن )انعام    ُُيَْزىى إاِلَّ ِمثْلََها 

طان: قَاَل اْذَهْب َفَمن تَِبَعَك  شود.« مثال دوم خطاب به شی بیند، و به آنان ستم نیم بیاورد، جز مانند آن زسا نیم

ْوفُوًرا ِمنُْهْم   ( »]خدا[ گفت: برو که هرکس از آنان از تو پریوی کند، قطعاً ۶۳)ارساء  فَإِنَّ َجَهنََّم َجَزاُؤُکْم َجَزاًء مَّ

 کیفرتان دوزخ خواهد بود که کیفری تمام است.« 

 حبث چهارم. اجر 

به معین ثواب    بار استعمال شده و همیگ  ۹۳خداوند حداقل    اجر اجرت عمل است. این واژه در ارتباط با 

یَن آَمنُوا َواَکنُوا َيتَُّقونَ است. شاهد اول:   ِ يَّلَّ ْجُر اْْلِخَرةِ َخرْیٌ ل
َ
که گمان، پاداش آخرت برای کساین و یب ( »۵۷)یوسف   َوَِل

ن َذَکرٍ َمْن َعِمَل َصاحِلً اند بهرت است.« شاهد دوم:  ایمان آورده و تقوا پیشه کرده  نََثى َوُهَو ُمْؤِمٌن فَلَنُْحِییَنَُّه َحیَ   ا مي
ُ
ْو أ

َ
اًة  أ

ْحَسِن َما اَکنُوا َيْعَملُونَ  َطیيبَةً 
َ
ْجَرُهم بِأ

َ
اکری شایسته کند و مؤمن    -از مرد یا زن    -( »هرکس  ۹۷)َّنل    َونَلَْجِزیَنَُّهْم أ

اند  کردهو قطعاً پاداش آنان را طبق بهرتین عمیل که یم   داریمباشد، حتماً او را به زندیگ پاك و دلپذیری زنده یم 

 خواهیم داد.« 

بار استعمال جزاء تقریبا به طور    ۱۱۰بار در قرآن استعمال شده اند،    ۲۰عقاب و ثواب هر یک    تیجه مبحث: ن 

هم  بار در ثواب بکار رفته است. در جمموع ثواب و    ۹۳مساوی در عقاب و ثواب به اکر رفته است. اما اجر  

ثواب و مرتادفات آن بیش از  اند، یعین  بار استعمال شده    ۷۵بار و عقاب و هم خانواده آن    ۱۶۸خانواده های آن  

. تکیه قرآن بر پاداش و ثواب است نه عقاب و جمازات.  دو برابر عقاب و مرتادفات آن در قرآن استعمال شده اند

 این نتیجه با اداعی »خدای اقتدارگرا« سازاگر نیست.  
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 حث سوم. وعده عذاب، مغفرت و رمحت ب م 

 

 این مبحث شامل دو حبث پاسخ به دو پرسش را بر عهده دارد.

 حبث اول. آیا در قرآن، وعده عذاب خداوند بیش از وعده مغفرت و رمحت اوست؟ 

اقسام عذاب، پیش  رشطهای عذاب، و بسامد  در این حبث معین لغوی عذاب، واژه های قرآین مقابل آن، 

 حبث شامل چهار مطلب است.    بلهای قرآین آن برریس یم شوند. اینعذاب و مقا 

   معنای لغوی عذاب و واژه های مقابل آن   مطلب اول.

به حلاظ لغوی عذاب از ماده َعْذب به معین آچنه مالیم طبع و مقتیض حال است، مثل ماء َعْذب یعین   الف. 

متداد دارد، و در مکروه و عقوبت استعمال یم  گورا. عذاب هم از همنی باب است، الف عذاب داللت بر اآب  

و لطف  شود. عذا  از عدل  برخاسته  قرآن  دارد. عذاب  باطین مکدر  است که  انساین  و مالیم حال  ب مقتیض 

به مقتضای رسیره شان خداوند به بداکران است که جز به مقدار استحقاقشان جاری نیم شود و آنها را جز  
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مقتضای ذات  عت و مالیم طبع جمرم است در حایل که رمحت )رمحانیه(  عقوبت نیم کند. عذاب مقتضای طبی

تر »عذاب به چزیی گفته یم شود که بر انسان مشقت داشته باشد و او را از مرادش  خداوند است. به شلک دقیق 

 بازدارد«. )املنجد(  

ین شواهد به ابل سه واژه رمحت، مغفرت و جزاء بکار برده است. به اقرآن به شلک مشخص عذاب را مق

ُب َمن یََشاُء َویَرَْحُم َمن یََشاءُ دقت توجه کنید. تقابل عذاب و رمحت:     را   »هرکه(  ۲۱  عنکبوت )  ُتْقلَبُونَ   َوإیَِلْهِ  ُيَعذي

شوید.« تقابل  او برگردانده یم   سوی  به  فقط  و  دهد،یم   قرار  رمحت  مورد   خبواهد  را   هرکه  و  کندیم   عذاب  خبواهد

بْ إِن تُ عذاب و مغفرت:   فَِإنَُّهْم ِعبَاُدكَ َعذي نَت   فَِإنََّك   لَُهمْ   َتْغِفرْ   َوإِن ُهْم 
َ
( »اگر عذابشان  ۱۱۸)مائده    احْلَِکیمُ   الَْعِزیزُ   أ

د پریوزمنِد حکییم.«  گمان آنان بنداگِن تواند، و اگر بر آنان ببخشایی ]از ناتواین تو نیست، زیرا[ تو خوکین، یب

ْو َيتُوَب َعلَیِْهمْ   تقابل عذاب و جزا به معین ثواب:
َ
َب الُْمنَافِِقنَی إِن َشاَء أ اِدقنَِی بِِصْدقِِهْم َویَُعذي ُ الصَّ َْجِزَي اَّللَّ   إِنَّ  یلي

 َ پاداش دهد و منافقان را  شان  ( »تا رساجنام خدا راستگویان را به سبب راسیت ۲۴)احزاب    رَِّحیًما   َغُفوًرا   اَکنَ   اَّللَّ

 « .است مهربان ۀنان ببخشاید؛ قطعاً خدا آمرزنداگر خبواهد عذاب کند یا بر آ

 اقسام عذاب   مطلب دوم.

 عذاب در قرآن به دو قسم عذاب اخروی و عذاب دنیوی تقسیم یم شود.  

 ده است:  . با استقصای اکمل عذاب اخروی با بیست و سه صفت به رشح زیر توصیف ش الف. عذاب اخروی 

نَا الَْغُفوُر الرَِّحیمُ ِعبَادِ   َنبيئْ   مورد(. شاهد اول:   ۶۹) . عذاب ایلم  ۱
َ
ِّني أ

َ
نَّ  ي أ

َ
یِلمُ   الَْعَذاُب   ُهوَ   َعَذاِب   َوأ

َ
  حجر )  اِْل

  دردناك   عذاب  همان[  نزی]  عذابم  اینکه  و .  مهربانم  ۀگمان، من خود همان آمرزندیب  که  ده  خرب  بنداگنم   »به(  ۴۹-۵۰
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یِل :  دوم  شاهد  «.است
َ
یٍم وََعَذاٌب أ ْن مَحِ اٌب مي ( »برای آنان به سبب اینکه کفر  ۷۰)انعام    ٌم بَِما اَکنُوا یَْکُفُرونَ لَُهْم رَشَ

 هد بود.«  ورزیدند، نوشابه ای از آیب جوشان و عذایب دردناك خوا یم 

قُوا َواْختَلَُفوا ِمن َبْعِد َما َجاَءُهُم ابْلَیينَاُت   ۲۳)   . عذاب عظیم ۲ یَن َتَفرَّ ِ ِ  بار(: َواَل تَُکونُوا اَکَّلَّ
ى
وئَل

ُ
َ َوأ ُهْم َعَذاٌب  َك ل

  و   شدند   پراکنده   آمد،  برایشان  روشن  هایدیلل   آنکه  از   بعد   که  نباشید   کساین  مانند  »و(  ۱۰۵  عمران  آل) َعِظیمٌ 

 با هم اختالف کردند؛ و همانانند که عذایب بزرگ خواهند داشت.« 

َربَُّکمْ   ۲۳) . عذاب شدید  ۳ اتَُّقوا  انلَّاُس  َها  يُّ
َ
أ یَا  ْ   إِنَّ  مورد(:  اَعةِ   لَةَ زَ َزل ءٌ   السَّ   لُکُّ   تَْذَهُل   تََرْوَنَها   یَْومَ  َعِظیمٌ   ََشْ

ا   ُمرِْضَعةٍ  رَْضَعْت   َعمَّ
َ
ِکنَّ  مَحْلٍ   َذاِت   لُکُّ   َوتََضعُ   أ

ى َولَ بُِساَکرَىى  ُهم  َوَما  ُساَکرَىى  انلَّاَس  َوتََرى  مَحْلََها     ِ اَّللَّ َعَذاَب 

۱  را  آن  که  روزی. است بزرگ ای حادثه  قیامت ۀروا کنید، که زلزل( »ای مردم، از پرورداگر خود پ۲- حج)  َشِدیدٌ 

ببینید،  هر   زین   که   در  حال  شری  دادن   است   ] از  شّدت  وحشت،[  کودیک  را   که  شری یم دهد از یاد یم برد، و هر زن  

بارداری بار خود را سقط یم کند، و مردم را مست یم بیین در حایل که مست نیستند، بلکه عذاب خدا سخت  

 است.«   

ِهینًا  مورد(:  ۱۴)  یا خوارکننده ُمهنی  . عذاب  ۴ َعدَّ لِلاَْکفِِریَن َعَذابًا مُّ
َ
َ أ رای  گمان، خدا ب( »یب۱۰۲)نساء    إِنَّ اَّللَّ

   اکفران عذایب خوارکننده آماده کرده است.« 

  ورد(، م  ۸عذاب انلار )مورد(،    ۸)   دیگر صفات عذاب اخروی با بسامدشان: عذاب سوء یا سوء العذاب   .۵-۱۸

  ۴عذاب اکرب )عذاب بزرگرت،  مورد(،    ۵عذاب آتش سوزان،  مورد(، عذاب حریق )  ۵عذاب مقیم )عذاب پایدار،  

  ۴مورد(، عذاب السعری )عذاب ]آتش[ افروخته،    ۴مورد(، عذاب جهنم )  ۴سخت،    مورد(، عذاب غلیظ )عذاب 
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مورد(،   ۲(، عذاب قریب )عذاب نزدیک، مورد  ۳آور، مورد(، عذاب اهلُون )عذاب ذلّت ۳مورد(، عذاب اْلحیم )

 مورد(؛   ۲مورد(، عذاب اْلدُل ) عذاب همیشیگ،  ۲عذاب نُْکر )عذاب سخت، 

ک بار: عذاب َصَعد )عذاب سخت(، عذاب واصب )عذاب دائم(، عذاب َغرام )عذاب  و این موارد ی.  ۱۹-۲۳

 )عذاب روزی فراگری(.    پیوسته و پایدار(، عذاب یوم کبری )عذاب روزی بزرگ(، عذاب یوم حمیط

قُّومِ کبه یک مورد که در زمره ترسنا  ثِ   َطَعامُ  ترین موارد است اشاره یم کنم: إِنَّ َشَجَرَت الزَّ
َ
  َيْغِل   اَکلُْمْهلِ  یمِ اِْل

 رَ  فَْوَق  ُصبُّوا   ُثمَّ  اْْلَِحیمِ  َسَواءِ  إِیَلى  فَاْعِتلُوهُ  ُخُذوهُ  احْلَِمیمِ  َکَغْلِ  ابْلُُطونِ  ِِف 
ْ
نَت  إِنََّك  ُذْق  احْلَِمیمِ  َعَذاِب  ِمنْ  ِسهِ أ

َ
  الَْعِزیزُ  أ

پیشاگن است. همچون مس آب  ( »همانا درخت زقّوم، طعاِم گناه ۵۰-۴۳  دخان)  َتْمرَتُونَ   بِهِ   ُکنتُم  َما   َهىَذا  إِنَّ  الَْکِریمُ 

ه سخیت و خواری به میان گویند:[ او را بگریید و بجوشد. مانند جوشیدن آیب جوشان. ]یم ها یم کرده در شکم 

یب  که  بگویید:( ِبِِش  )و  ریزید.  فرو  بر رسش  آیب جوشان  از عذاِب  آناگه  همان  دوزخش بکشید.  تو  گمان، 

 کردید.« ند بزرگواری! این است آچنه در آن تردید یم پریوزم

 عذاب دنیوی بر دو قسم است:   ب. عذاب دنیوی. 

نْ . شاهد اول:  . عذاب ِخْزی ۱ ( »برای آنان در دنیا ۱۱۴)بقره   ْم ِِف اْْلِخَرةِ َعَذاٌب َعِظیمٌ یَا ِخْزٌي َولَهُ لَُهْم ِِف ادلُّ

َّ   خواری و در آخرت عذایب بزرگ خواهد بود.« ْنیَا ل َشقُّ   اْْلِخَرةِ   َولََعَذاُب  ُهْم َعَذاٌب ِِف احْلَیَاةِ ادلُّ
َ
نَ   لَُهم  َوَما  أ ِ   مي  ِمن  اَّللَّ

تر است. و هرگز برای  و قطعاً عذاب آخرت سخت در زندیگ دنیوی عذایب دارند( شاهد دوم: »آنان ۳۴)رعد  َواقٍ 

 ای از ]عذاب[ خدا خنواهد بود.«  آنان بازدارنده 

: عذاب نابودی اقوام رسکیش که هدایت نپذیرفته اند در دنیا، مانند اقوام اعد، ثمود و  استیصال . عذاب  ۲

ْعِرْض َعْن َهى 
َ
ْمرُ  َجاءَ  قَدْ  إِنَّهُ  َذالوط. مثال: یَا إِبَْراِهیُم أ

َ
]به او گفته  ( »۷۶)هود  َوإِنَُّهْم آِتیِهْم َعَذاٌب َغرْیُ َمرُْدودٍ  َربيَك  أ
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گمان، فرمان پرورداگرت در رسیده است  از این ]میاجنیگری درباره قوم لوط[ روی بگردان. یب شد:[ ای ابراهیم،  

 ناپذیر به رساغشان خواهد آمد.« و یقیناً آنان عذایب بازگشت 

 رشطهای عذاب پیش   مطلب سوم. 

 

ى َنبَْعَث  َوَما ُکنَّا  عذاب تنها بعد از اتمام حجت صورت یم گرید:    الف.  بِنَی َحیتَّ
  اگه هیچ  »و(  ۱۵  ارساء) رَُسواًل ُمَعذي

  بدون  کسهیچ .  است  الیه  الیتغری  سنت  این  «.برانگزییم   پیامربی[  عذاب  از  پیش]  آنکه  تا   ایمنبوده   کنندهعذاب 

 . شود  نیم اخروی   و دنیوی عذاب به مبتال  حجت«   »اتمام

ُ یِلَُعذي :  عالوه بر آن دو امر مانع فعلیت عذاب یم شود   ب.  نَت ِفیِهمْ َوَما اَکَن اَّللَّ
َ
ُ   اَکنَ   َوَما  َبُهْم َوأ َبُهمْ   اَّللَّ   ُمَعذي

که تو ]حممد )ص([ در میانشان هسیت  ( »ویل خدا چننی نیست که آنان را در حایل۳۳)انفال    یَْستَْغِفُرونَ   َوُهمْ 

وجود    مانع اول   «.باشد  آنان  ۀکنندذاب طلبند ع که آمرزش یم عذاب کند، و ]نزی[ خدا بر آن نیست که در حایل 

نازننی پیامرب )ص( بوده است. واضح است که وجود بابرکت پیامرب )ص( مانع از عذاب مجیع بوده و اال در زمان  

مانع  ایشان عذابهای فردی حسب مورد نازل یم شده است. این مانع به زمان حضور پیامرب رمحت مربوط است. 

هر دو قسم عذاب دنیوی و اخروی را شامل یم   جاری است و آن »استغغار« است و  دائیم است و امروز نزی دوم
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شود. به عبارت دیگر توبه و استغفار )در موارد مرتبط به حقوق خداوند( و در موردی که به حقوق مردم مربوط  

  یم شود »ادای حق انلاس یا کسب رضایت صاحب حق« باعث خبشش و مغفرت الیه و منتیف شدن عذاب یم 

این نکته عذاب  رصفا شامل افرادی یم شود که تا قبل از مرض احتضار پشیمان نشده و به    شود. با توجه به 

رسکیش، عصیان و گردنکیش در برابر حق ادامه داده باشند و استغفار نکرده باشند. این رسخط حبث است و  

 اال تفصیل آن نیاز به جمال و مقایل دارد.    

 ب، رمحت و مغفرت  مطلب چهارم. بسامد عذا   

 

بار واژه عذاب در مورد عذاب الیه بکار رفته است. از دیگر مشتقات آن    ۳۱۳در قرآن    از حیث بسامدی

بار از این ماده در قرآن به اکر رفته است. از    ۳۶۷لکمه در قالب فعل یا اسم استعمال شده است، جممواع    ۴۶نزی  

  ۸۰۸بار، جممواع   ۲۴۴مغفرت بار، و از ماده  ۵۶۴ماده رمحت  سه واژه مقابل عذاب یعین رمحت، مغفرت و جزاء از

استعمال تقریبا به طور مساوی بنی ثواب    ۱۱۰بار است. ماده جزاء با    ۳۶۷بار که بیش از دو برابر ماده عذاب با  
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کفه رمحت و مغفرت در قرآن بیش از دو برابر از کفه عذاب سنگنی تر  و عقاب استعمال شده است. در نتیجه  

 .  تاس

 ان تبهاکر مؤید اقتدارگرایی خداوند است؟ حبث دوم. آیا جمازات حق ستزی

 

چه کساین عذاب یم شوند؟ کساین که حق را شناخته آن را نپذیرفته به ستزی با مدافعان حق پرداخته    الف.

فر« یا پوشاننده باشند و اوامر و نوایه الیه و موازین اخالیق را نقض کرده باشند. در لسان قرآن به حق ستزیان »اک

. اکفر یم تواند مشک یا منافق باشد. اکفری که در دنیا عمال به ستزی با حق نرپداخته باشد  حق گفته یم شود 

مشمول عذاب دنیوی نیم شود. راعیت اوامر و نوایه الیه و موازین اخالیق در زبان قرآن »عمل صالح« گفته یم  

غری مسلمان همانند اهل  ت و ضعف عذاب مؤثر است. موحدان  شود. فقدان یا برخورداری از عمل صالح در شد

کتاب اگر حق را کتمان یا انکار کرده باشند و بر خالف کتاب آسماین خود به ستزی با پیامرب بعدی برخاسته 

باشند مشمول عذاب اخروی یم شوند. مسلمان گناهاکر که »فاسق« خوانده یم شود به مزیاین که عمل صالح  

ده باشد عذاب خواهد شد. بنابراین »ایمان به خدا و آخرت و  مردم یا حقوق خداوند( را نقض کر)اعم از حقوق 

 عمل صالح« باعث جنات از عذاب است، و تابع یدک کشیدن اسم این دین یا آن مذهب نیست.  
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چنان که گذشت دو رشط اسایس دارد، رشط  وعده عذاب چه زماین فعلیت یم یابد؟ فعلیت عذاب آن   ب.

یامرب یا وح الیه پیام خداوند را شنیده باشد و از سالمت عقیل برخوردار  اتمام حجت است، یعین فرد توسط پاول  

باشد و بتواند حق را انتخاب کند، اما آاگهانه و از رس عمد و عناْد حق )مشخصا خدا، آخرت و وح الیه( را  

اب نیم  دا و آخرت داشته باشد، مشمول عذانکار کرده باشد. اگر کیس عذر عقیل موجیه برای عدم باور به خ 

 شود. مرجع تشخیص موجه بودن عذِر فرد خداوند در آخرت است.  

رشط دوم عدم استغفار و توبه است. کیس که تا مرض احتضار از حق ستزیی توبه و استغفار نکند، ْلاجت 

هان به استثنای رشک مشمول  و عناد خود را نشان داده است. با این همه خداوند وعده داده است که همه گنا 

َك بِِه َویَْغِفُر َما ُدوَن َذىلَِك لَِمن یََشاءُ   و خبشش الیه واقع یم شوند.  مغفرت  ن یُْشَ
َ
َ اَل َيْغِفُر أ ِ   إِنَّ اَّللَّ َوَمن یُْشِْك بِاَّللَّ

گمان، خدا این ]گناه[ را که به وی رشك ورزیده شود  ( »یب۴۸و مانند آن نساء    ۱۱۶َفَقْد َضلَّ َضاَلاًل بَِعیًدا )نساء  

آمرزد. و هرکس به خدا رشك ورزد، قطعاً دچار گمرایه دور و درازی  آمرزد، و جز آن را برای هرکه خبواهد یم نیم

 شده است.«  

ن نه »عذاب  دو  است،  مراد  از »عذاب خادل« )عذاب جاویدان(  اول. ظاهر خبشش خداوند  کته: نکته 

که خبشیده یم شود حق اهلل است نه حق  موقت« به مزیان استحقاق معصیت و جرم. نکته دوم. دامنه گناهاین  

احب حق نبخشد اختیار انلاس. در جرایم و گناهاین که به حقوق مردم جتاوز شده است تا حق مردم ادا نشود یا ص

خبشش آن با خداوند نیست. در هر صورت، جمازات جتاوز به حق انلاس عذاب خادل نیست و در زمره عذابهای  

 ث را در جلسه بعدی ارائه خواهم کرد.     موقت حمسوب یم شود. تفصیل حب 
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معادل )رضیب    به عالوه اگر چه حسنات به شلک مضاعف پاداش داده یم شوند اما سیئات رصفا جمازایت 

ْمثَالَِها
َ
یيئَةِ   َجاءَ   َوَمن یک( پیدا یم کنند و عدالت به دقت راعیت یم شود: َمن َجاَء بِاحْلََسنَِة فَلَُه َعْشُ أ  ُُيَْزىى  فَاَل   بِالسَّ

س اکر بد بیاورد، ( »هرکس اکر نیکو بیاورد، ده برابر آن پاداش دارد؛ و هرک۱۶۰َوُهْم اَل ُيْظلَُموَن )انعام    إاِلَّ ِمثْلََها 

بنابراین عذاب  شود.« رضیب ده، حداقل پاداش مؤمنان صالح است.  بیند، و به آنان ستم نیم جز مانند آن زسا نیم 

 ننی رشایط دشواری مقتضای عدالت، کرامت، رمحت و مغفرت الیه است.         چننی افرادی آن هم با چ

د که خدای معریف شده در قرآن متناسب با موازین بسامد یک به دو عذاب به رمحت و مغفرت هم نشان دا

اقتدارگرا )و نه مقتدر!( نیم توا  ند اهل  »اسالم رمحاین« است، نه با اداعی »اقتدارگرایی پیامرب و خدا«. خدای 

رمحت، مغفرت، عدالت و حکمت باشد، و اگر چننی باشد چه جایی برای اقتدارگرایی بایق یم ماند؟ ادهل اقامه 

»اقتدارگرایی خداوند« را تایید نیم کنند. مگر اینکه مدیع، اصِل عذاب حق ستزیان و تبهاکران را   شده، اداعی

 د.    زیر سوال بربد. در حبثهای بعدی نکات بیشرتی خواهد آم

 مبحث چهارم. جهنم و بهشت 

 .  این مبحث در پاسخ به دو پرسش اصیل شامل دو حبث است

 حبث اول. آیا در قرآن، توصیف جهنم بر توصیف بهشت غلبه دارد؟ 

خانواده هایش. در هر مطلب  خانواده هایش، و بهشت و هم حبث را در دو مطلب دنبال یم کنم: جهنم و هم 

ب بسامد استعماالت را هم برریس یم کنم و در انتها اکتفا یم کنم. در انتهای هر مطلبه شاخص ترین نمونه آیات  

 نتیجه یم گریم. 
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 هایش خانواده مطلب اول. جهنم و هم 

 

هشت آیه در این قسمت انتخاب کرده ام. لکیه شواهد مدیع اقتدارگرایی خداوند را در بریم گرید. کوشیده  

 دا شده باشد.     ارائه شود تا حق مطلب منصفانه اام به اصطالح رعب آورترین آیات جهنم 

ًة َواِحَدةً .  ۱ مَّ
ُ
ىلَِك  َربَُّك   رَِّحمَ   َمن  إاِلَّ  خُمْتَِلِفنیَ   یََزالُونَ   َواَل  لَْو َشاَء َربَُّك َْلََعَل انلَّاَس أ ْت  َخلََقُهمْ   َوَِّلَ   َربيَك   لَکَِمةُ  َوَتمَّ

نَّ 
َ
ْمََل

َ
نَّةِ   ِمنَ   َجَهنَّمَ   َِل مْجَِعنیَ   نلَّاِس َوا   اْْلِ

َ
خواست، مردم را اّمیت یاگنه قرار ( »و اگر پرورداگر تو یم ۱۹۱-۱۱۸)هود    أ

که پرورداگر تو آنان را مورد رمحت قرار دهد، و آنان را برای همنی  داد، ویل آنان پیوسته در اختالفند، جز کساین یم 

ه پر  مان، دوزخ را از جّن و انس یکرسگ]رمحت[ آفریده است؛ و سخن پرورداگرت تمام و حتیم است که: یب 

این است که اگر خدا یم خواهم کرد.« به گفته صالیح جنف آبادی: »   را   مردمان  ۀتوانست همخواست یم مراد 

 معرض   در  طبعاً   و  خمتارند  ها انسان  اساس  همنی  بر  و  است؛  نکرده  چننی  ویل   گرداند  دین  یك از  پریوی  به  جمبور

روند.« این آیه از شواهد تنوع  نبال دین و آییین یم دبه   گرویه  هر   و   اختالفند  در  تهپیوس   جهت  همنی   به   و  آزمونند 

 تکرث دیین در اسالم و نیف اداعی یب پایه جواز اجبار مردم بر پذیرش اسالم از جانب پیامرب)ص( است.  
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نُکْم إاِلَّ َوارُِدَها .  ۲ ى   اَکنَ  َوإِن مي ْقِضیًّا   َحتًْما   َربيَك   یلَعَ یَن اتََّقوا وَّ   ُثمَّ  مَّ ِ الِِمنَی ِفیَها ِجِثیًّا ُننَِّجي اَّلَّ ۶۷-  مریم) نََذُر الظَّ

۷۲( »و هیچکس از شما نیست مگر اینکه به آن در آید، این ]اکر[ بر  پرورداگرت ]حکیم[ حتیم و اجنام شدین  

است. سپس کساین را که تقوا پیشه کرده اند جنات یم دهیم، و ستمگران را به زانو درافتاده در آن رها یم کنیم.«  

راه بهشت از جهنم یم گذرد. همه بدون استثنا از جهنم گذر داده خواهند شد. سبکباران به رسعت برق یم  

گذرند. گناهاکران به مزیان معصیتشان یم مانند تا پاک شوند. اندیک هم در جهنم ماندین هستند. در آیه به جنات  

 پرهزیاکران و به زانو در آمدن ستماک ران اشاره ظرییف دارد.   

ْصَفادِ   .۳
َ
نِنَی ِِف اِْل َقرَّ ابِیلُُهم َوتََرى الُْمْجِرِمنَی یَْوَمئٍِذ مُّ ن  رَسَ ُ   یِلَْجِزيَ  ُم انلَّارُ وُُجوَههُ   َوَتْغیَشى   قَِطَرانٍ   مي   َنْفٍس   لُکَّ   اَّللَّ

ا  َ   إِنَّ  َکَسبَْت   مَّ یعُ   اَّللَّ .  اند شده   بسته  هم  به  ها غل  در  که   بیینیم   روز   آن  در  را   رمانجم  »و(  ۵۱-۴۹  ابراهیم) احْلَِساِب   رَسِ

آچنه به دست آورده    به  را   کس   هر   خدا [  گونهبدین ]  تا .  فراپوشد  را   هایشانچهره   آتش  و   است  قری   از  هاشانجامه

نه گمان، خدا رسیع است جزا دهد. یب  با جرایمشان است  احلساب است.« جمازات جمرمان در آخرت متناسب 

 . جمرمان در زجنری با جامه هایی آتشنی در آتیش که خود افروخته اند سوزانده یم شوند.  بیشرت

۴ .   ُ ْمَوال
َ
یَن َکَفُروا لَن ُتْغِِنَ َعنُْهْم أ ِ ِ َشیْئًا إِنَّ اَّلَّ َن اَّللَّ ْواَلُدُهم مي

َ
َِك ُهْم َوقُوُد انلَّارِ  ُهْم َواَل أ

ى
وئَل

ُ
(  ۱۰  عمران  آل) َوأ

 دارد، بازنیم   آنان  از  را   خدا[  عذاب]  از  چزیی  اوالدشان  و  اموالشان  هرگز  اند،ورزیده   کفر  کهکساین   گمان،»یب

مؤید به آیات متعدد دیگر است، این است که    که آیه این  شاهد   « .بود   خواهند[ دوزخ]  آتش  سوخِت  خود،  آنان  و

ایشان هزیم چننی آتیش هستند. به عبارت دی اتش  در جهنم آتش معصیت خود جمرمان است و  گر کیس در 

افکنده نیم شود، آتیش که با کناه و حق ستزیی شخص در دنیا در درون خود افروخته در اخرت بروز یم کند و  

 احساس یم شود، نه چزی دیگر.  
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نَاًرا   .۵ ُبُطونِِهْم  ِِف  ُكلُوَن 
ْ
یَأ إِنََّما  ُظلًْما  ایْلَتَایَمى  ْمَواَل 

َ
أ ُكلُوَن 

ْ
یَأ یَن  ِ اَّلَّ »۱۰)نساء   َسِعرًیا   نَ وََسیَْصلَوْ  إِنَّ  گمان، یب( 

کنند، و به زودی در خورند، جز این نیست که شکم خود را از آتش پر یمکه اموال یتیمان را به ستم یم کساین 

فروخته خواهند سوخت.« خوردن مال یتیم به باطل یعین پرکردن شکم با آتش، یعین آتش خوردن. این  آتیش برا 

در غفلت است احساس نیم شود. در آخرت این آتش شعله ور یم شود و جمرم درد  خواری در دنیا که جمرم  آتش 

ف چننی است. آن که  سوزش ان را احساس خواهد کرد. خوردن مال یتیم مثال است، هر گنایه با شدت و ضع

 اکر اتش افروز است نه خداوند! آتش جهنم را جمرمان برافروخته اند نه خداوند.  باید رسزنش شود گناه 

ن َصدَّ َعنْهُ   . ۶ ْن آَمَن بِِه َوِمنُْهم مَّ ینَ   إِنَّ   َسِعرًیا   ِِبََهنَّمَ   َوَکیَفى  فَِمنُْهم مَّ ِ نَاًرا لُکََّما   نُْصِلیِهمْ   َسوَْف   بِآیَاتِنَا   َکَفُروا   اَّلَّ

نْلَاُهْم ُجلُوًدا َغرْیََها یِلَُذوقُوا الَْعَذاَب  َ   إِنَّ  نَِضَجْت ُجلُوُدُهم بَدَّ ینَ  َحِکیًما   ِزیًزا عَ   اَکنَ   اَّللَّ ِ احِلَاِت   وََعِملُوا   آَمنُوا   َواَّلَّ  الصَّ

ْنَهارُ   حَتِْتَها   ِمن  جَتِْري   َجنَّاٍت   َسنُْدِخلُُهمْ 
َ
ینَ   اِْل    ِفیَها   َخادِلِ

َ
َُّهمْ  بًَداأ ْزَواجٌ   ِفیَها   ل

َ
َرةٌ   أ َطهَّ - ۵۵  نساء) َظِلیاًل   ِظالًّ   َونُْدِخلُُهمْ  مُّ

برافروختۀ  دوزخ   آتش  و  کردند،  اعراض  او  از  آنان  از  بریخ  و  آوردند  ا یمان  او  به  آنان  از  بریخ  پس   «  )۵۷

]برایشان[  اکیف   است .  یب گمان،  کساین  را   که  به   آیات  ما   کفر  ورزیده اند،  به  زودی  در آتیش ]وصفناپذیر[ خواهیم  

خدا   همانا  ِبشند.  را  عذاب  تا  یم کنیم  آن  جایگزین  را  دیگری  پوست  شود،  خپته  پوستشان  بار  هر  سوزاند. 

بهشت هایی  به  را  آنان  زودی  به  کرده اند،  شایسته  اکرهای  و  آورده  ایمان  کساین که  و  است.  حکیم  پریوزمند 

دریم آوریم که از پاینی ]درختان[ آنها   نهرها روان است ]و[ برای همیشه در آنها جاودانهاند، و در آجنا همرساین  

پاکزیه خواهند داشت، و آنان را به سایه ای پای دار دریم آوریم.«  در این دسته از آیات أحوال اهل جهنم و بهشت  

در کنار هم أورده شده است. حق ستزیان )اکفران( برای چشیدن درد بیشرت زماین که پوستشان  از آتیش که خود  

با گناهشان برافروخته اند سوخته شود، پوست جدیدی جای آن یم گرید. به عبارت دیگر رشد بدین شان متوقف  
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نیم  شود. بیشک این دردناک است، اما این زسای اعمایل است که در دنیا مرتکب شده اند. در مقابل پرهزیاکران  

 هم از أنواع نعمتها برخوردارند. انتخاب با خود ماست.    

ن نَّاٍر یَُصبُّ ِمن فَْوِق رُُءوِسِهُم احْلَِمیمُ   . ۷ َعْت لَُهْم ِثیَاٌب مي یَن َکَفُروا ُقطي ِ   َولَُهم  ْصَهُر بِِه َما ِِف ُبُطونِِهْم َواْْلُلُودُ یُ  فَاَّلَّ

َقاِمعُ  َراُدوا   لُکََّما  َحِدیدٍ   ِمنْ   مَّ
َ
ن  أ

َ
ِعیُدوا   َغم    ِمنْ   ِمنَْها   َيْرُُجوا   أ

ُ
۱۹( »و کساین  ۲۲-  حج) یَها وَُذوقُوا َعَذاَب احْلَِریِق فِ   أ

که اکفر شدند، بلاسهایی از آتش برایشان بریده شده است و از  باالی رسشان آب جوشان ]روی آنان[ ريته  

یم شود، که آچنه در شکم های آنهاست و پوستشان به وسیلۀ  آن  گداخته  یم گردد.  و  برای  ]کوبیدن  بر  رس[  آنان  

گرزها یی از آهن خواهد بود. هراگه خبواهند از شّدت اندوه از آن )آتش( بریون بیایند، در آن بازگردانده یم شوند  

]و به آنان گفته یم شود:[ ِبشید عذاب آتش سوزان را.« اکفر  حق ستزی با اعمال ناپسند خود در دنیا اعقبت تلیخ  

را برای خود تدارک دیده است. بلایس از اتش، آب جوشان از  بریون و داخل بدن آزارشان یم دهد. پوستشان از  

اتش گداخته یم شود، و به جمردی که قصد فرار از از این موقعیت تلخ داشته  باشند گرزی از آهن بر رسشان 

 اصابت یم کند. این نتیجه دقیق کرده هایشان است. چزیی بر آن افزوده نشده است.   

۳۰شود:[  ( »]گفته یم ۳۲-)احلاقة   فَاْسلُُکوهُ  ِذَرااًع  َسبُْعونَ   َذْرُعَها  ِسلِْسلَةٍ  ِِف  ُثمَّ  ُثمَّ اْْلَِحیَم َصلُّوهُ  ُخُذوُه َفُغلُّوهُ . ۸

او را در   آتِش شعله ور دراندازید و بسوزانید. آناگه  او را در  او را بگریید و به طوق و بندش درآورید. سپس 

زجنریی که طولش هفتاد ذراع باشد به  بند کشید.«  حق ستزی تبهاکر در غل و زجنری اعمالش در جهنیم که خود  

 با گناهانش آتش ان را افروخته است افکنده یم شود.  

(، نار ۷۷جهنم )ها در قرآن )اعداد داخل پرانزت تعداد استعمال هر واژه است(:  ژوضعیت بسامدی این وا 

 مورد.   ۲۵۴. مجع ( ۱(، هاویة )۲(، ُحَطِمة )۴(، َسَقر )۱۶(، سعری )۲۶(، جحیم )۱۲۸)
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 هایش  مطلب دوم. بهشت و هم خانواده 

 

ترین آیات قران انتخاب  در این مطلب هم هشت آیه معادل تعدادی که برای جهنم به اکر رفت از شاخص  

 شده است.  

احِلَاِت    .۱ یَن آَمنُوا وََعِملُوا الصَّ ِ ْصَحاُب اْْلَنَّةِ َواَّلَّ
َ
َِك أ

ى
وئَل

ُ
ونَ خَ   ِفیَها   ُهمْ  أ   آورده   ایمان  کهکساین   »و(  ۸۲  بقرة) ادِلُ

  جاودانه   بهشت  زا  برخورداری  رشط   «.بود   خواهند  جاودان  آن  در[  و]  بهشتند  اهل  آنان  اند،کرده   شایسته  اکرهای  و

 .  است  صالح عمل  و ایمان

ن    . ۲  وََسارُِعوا إِیَلى َمْغِفَرةٍ مي
َ
َماَواُت َواِْل بيُکْم وََجنٍَّة َعرُْضَها السَّ ْت لِلُْمتَِّقنیَ رَّ ِعدَّ

ُ
( »و بشتابید  ۱۳۳)آل عمران    رُْض أ

  تقواپیشاگن   برای  و  است  منی ز  و  ها آسمان [  ۀبه سوی آمرزیش از پرورداگرتان و بهشیت که وسعت آن ]به انداز

  قریب   اکرث  یعین است،  مهیم  بسیار  نکته این است،  وسیع  بسیار –  جهنم  خالف   بر  –  بهشت   «.است شده  آماده

 فاق مردم متناسب با اعمالشان در نهایت به درجه ای از درجات بهشت بار یم یابند.  ات به

ِمثْلَهَ   .۳ فَاَل ُُيَْزىى إاِلَّ  َسیيئًَة  ن  َصاحِلًا   َعِمَل   َوَمنْ  ا َمْن َعِمَل  وْ   َذَکرٍ   مي
َ
نََثى   أ

ُ
َِك   ُمْؤِمنٌ   وَُهوَ   أ

ى
وئَل

ُ
  اْْلَنَّةَ   یَْدُخلُونَ   فَأ

( »هرکه ]اکر[ بدی کند جز مانند آن کیفر نبیند، و هر مرد یا زین که اکری  ۴۰)اغفر    رْیِ ِحَساٍب بِغَ   ِفیَها   یُْرَزقُونَ 
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حساب روزی داده شوند.« اوال گناه در  آیند و در آجنا یب بهشت دریم به    شایسته اجنام دهد و مؤمن باشد، آنان 

نهایت دارد. )نکته بسیار مهم و تازه صورت عدم توبه و استغفار رضیب یک دارد، اما اجر عمل صالح رضیب یب

اری از  این آیه( ثانیا زن و مرد در آخرت به یکسان و تساوی اکمل پاداش یا جمازات یم شوند. ثاثلا رشط برخورد 

 بهشت ایمان و عمل صالح است.  

تَُها انلَّْفُس الُْمْطَمئِنَّةُ   . ۴ يَّ
َ
رِْضیَّةً   َراِضیَةً   َربيِك   إِیَلى   ارِْجِع  یَا أ ۲۷( »ای  ۳۰-)فجر    َجنَِّت   َواْدُخِل  فَاْدُخِل ِِف ِعبَاِدي  مَّ

جاِن آرمیده، خشنود و مورد رضایت ]خدا[ به سوی پرورداگرت بازگرد، و در   میان بنداگن من درآی. و در بهشت  

من داخل شو.«  از صمییم ترین آیات قرآن: حداقل شش بار خدا خود را با ضمری متصل ی به معین»من« خطاب  

کرده است. مؤمن صالح در زمره بنداگن مقرب خداوند در بهشت خاص او وارد یم شود در حایل که مورد رضایت  

 او واقع شده است. بلخند رضایت خدا از هر چزیی باالتر است.   

اِدقِنَی    .۵ ُ َهىَذا یَْوُم یَنَفُع الصَّ بًَدا  حَتِْتَها   ِمن  جَتِْري   َجنَّاٌت   لَُهمْ  ِصْدُقُهمْ قَاَل اَّللَّ
َ
یَن ِفیَها أ ْنَهاُر َخادِلِ

َ
ُ   رَِّضَ  اِْل  َعنُْهمْ   اَّللَّ

شان سود پیشاگن را راسیت گوید: این روزی است که راسیت   خدا( »۱۱۹-۱۱۸)مائده   الَْعِظیمُ   الَْفْوزُ   َذىلَِك   َعنْهُ   َورَُضوا 

اند،  ت. برای همیشه در آنها جاودانه هایی است که از پاینی ]درختان[ آنها نهرها روان اسخبشد. برای آنان بهشتیم 

 به  خدا از آنان خشنود است و آنان از او خشنودند. این است آن اکمیایب بزرگ.« بهشت جاودانه حتقق وعده الیه 

مؤمنان صالح است. رضایت طرفیین بهشتیان و خداوند از یکدیگر بار دیگر مورد تاکید قرار یم گرید. نکته  

آیه »اکمیایب بزرگ«   )فوز عظیم( است. از اینجا بهشت به صیغه مجع آمده است )جنات( نه مفرد. یک  جدید 

 یده شده است.     جهنم بیشرت نداریم، در حایل که بهشتها برای مؤمنان صالح تدارک د 
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َوالُْمْؤِمنَاِت  .  ۶ الُْمْؤِمِننَی   ُ اَّللَّ َجنَّاِت  وََعَد  ِِف  َطیيبًَة  َوَمَساِکَن  ِفیَها  یَن  َخادِلِ ْنَهاُر 
َ
اِْل حَتِْتَها  ِمن  جَتِْري  َجنَّاٍت 

نَ   َورِْضَوانٌ  َعْدنٍ  ِ   مي ْكرَبُ   اَّللَّ
َ
هایی را وعده داده  به مردان و زنان مؤمن بهشت   ( »خدا ۷۲)توبه   الَْعِظیمُ   الَْفْوزُ   ُهوَ   َذىلَِك  أ

های هایی پاکزیه در بهشتاند، و نزی مسکن [ آنها نهرها روان است و در آنها جاودانهاست که از پاینی ]درختان

دائیم ]به آنان وعده داده است[ و رضاییت که از جانب خداست ]از همه اینها[ برتر است. این است همان اکمیایب 

مؤمنان صالح، جاودانیگ    ها )نه یک بهشت!(، حتقق وعده خداوند بهعالوه بر تساوی جنسییت در بهشت   بزرگ.«

در این باغهای مصفا، سخن از خانه های پاکزیع به میان آمده است: مساکن طیبه اخروی. صفت جنات عدن  

ن آیه تشیح شده است رضوان  های دائیم( نکته دیگر این آیه است. اما اکمیایب بزرگ در آیه قبل در ای)بهشت 

رتین بهره بهشت برای پرهزیاکران است. این همان بلخند معشوق  )رضایت( الیه از هر چزیی برتر است. این بزرگ

 است که به تمام رجنهای دنیا یم ارزد.   

ْنَهارُ   . ۷
َ
اِْل حَتِْتَها  ِمن  جَتِْري  یَْدُخلُوَنَها  َعْدٍن  لَِك  ونَ یََشاءُ   َما   ِفیَها   لَُهمْ  َجنَّاُت  ُ   َُيِْزي   َکَذى (  ۳۱)َّنل    الُْمتَِّقنیَ   اَّللَّ

ها نهرها روان است. هرچه خبواهند برای آنان در  شوند از پاینی ]درختان[ آن یم که وارد آنها یمهایی دای»بهشت

این    دهد.« عالوه بر جنات عدن )بهشتهای دائیم نه یک گونه خدا تقواپیشاگن را پاداش یم آجنا ]آماده[ است. 

نی شده نیست، هرچه بهشیت  بهشت موقت( و باغهای مصفا، نکته تازه این آیه نعمتهای بهشت از پیش تعی

 گونه با اکرام پاداش یم دهد.   خبواهد در اختیارش است، چه از این بهرت. خدا بنداگن مقرب و پرهزیاکران را این 

لِلُْمتَِّقنَی حَلُْسَن َمآٍب  َهىَذا ِذْکرٌ   .۸ َفتََّحةً   َعْدنٍ   اِت َجنَّ  َوإِنَّ  َُّهمُ   مُّ بَْواُب   ل
َ
۴۹است، و    مه این پندنا ( »۵۰-)ص    اِْل

یبگمان، برای تقوا پیشاگن بازگشتاگیه نیکو خواهد بود.  بهشتهایی همیشیگ که درهای آنها برایشان گشوده  

شده است.« این پندنامه است نه خوف نامه! حبث از اعقبت نیکوی پرهزیاکران و تقوی پیشاگن است.  نکته تازه  
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آیه درهای همیشه گشوده بهشت است. مقایسه کنید با درهای نوزده اگنه جهنم که فرشتاگن عذاب نگهبان آنند  

 )مدثر ۳۰( تا اهایل جهنم نگریزند.    

(،  ۷۰وضعیت بسامدی بهشت )اعداد داخل پرانزت تعداد استعمال هر واژه در مورد بهشت است(: جنت )

(، دار القرار  ۱الُمقامة )  (، دار۲(، علیون )۲(، دار السالم )۲(، فردوس )۳(، عقیب ادلار )۹ْلخرة )(، دار ا۵۸جنات )

( را هم در نظر بگرییم  ۲۲۷مورد. اگر رمحت رحیمیه )  ۱۵۱(؛ مجع:  ۱(، روضة )۱(، مقام امنی )۱(، دار املتقنی )۱)

 است که شامل مومنان در آخرت یم شود.   مورد بالغ یم شود. مراد از رمحت رحیمیه رمحت الیه ۳۷۸مجع به 

هایش( در  خانوده هایش( بیش از دو برابر جهنم )بدون حلاظ هم انودهخاگرچه بسامد جنت )بدون حلاظ هم 

مورد بالغ یم    ۲۵۴هایش را در نظر بگرییم این عدد به  خانواده قرآن است، اما اگر بسامد واژه های جهنم و هم 

 ۱۵۱ه هایش )منهای رمحت رحیمیه( این عدد بب بسامد واژه های جنت و هم خانوادهشود، در حایل که با احتسا 

٪ جهنمیات است. اما این نسبت سنیج زماین اکمل یم شود که رمحت رحیمیه که در قیامت  ۶۰یم رسد که نزدیک  

 است.   ٪ توصیفات بهشت ۶۷شامل حال مومنان یم شود را نزی در نظر بگرییم. در این صورت توصیفات جهنم  

 رگرایی خداوند است؟ حبث دوم. آیا وضعیت عقاب، عذاب و جهنم در قرآن مؤید اداعی اقتدا 
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بود. بسامد عذاب    ۱۶۸خانواده های آن  بود. بسامد ثواب و هم   ۷۵های آن در قرآن  خانوادهبسامد عقاب و هم 

هم آن  و  های  رمحت    ۳۶۷خانواده  و  مغفرت  بسامد    ۸۰۸و  هم بود.  و  آن    خانوادهجهنم  و   ۲۵۴های  بهشت  و 

بود. مجع هر دو به رشح زیر است: بسامد عقاب، عذاب و جهنم    ۱۵۱های آن )منهای رمحت رحیمیه(  خانوادههم 

)ششصد و نود و شش( یم شود. در حایل که بسامد ثواب، رمحت و مغفرت، و بهشت  ۶۹۶خانواده های آنها و هم

و بیست و هفت( بالغ یم شود. نسبت عذاب و هم ردیف هایش    )هزار و یکصد  ۱۱۲۷های آنها به  خانوادهو هم 

٪ )شصت و دو درصد( است. این درست است که به طور میانگنی »هیچ  ۶۲به رمحت و مغفرت و هم ردیفهایش  

  هایشان نیست«، اما در هر خانواده صفحه ای از قرآن خایل از حداقل یک بار ذکر عقاب، عذاب و جهنم و هم 

هایشان به چشم یم خورد. ذو  خانوادهکمرت از دوبار ثواب، رمحت و مغفرت و بهشت و هم  صفحه قرآن تقریبا 

العیننی باشیم و با دو چشم منصفانه به امور بنگریم. بسامد این دو دسته لکیدواژه اداعی اقتدارگرایی خدا و  

 قرآن را تایید نیم کند. 
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رسناک و رعب آور است، در حایل که جزئیات  ن جزئیات انصافا تاما از زاویه جزئیات عذاب و جهنم، ای

رمحت و مغفرت و بهشت هم حقیقتا جذاب و تشویق کننده است، چه برای طابلان َّلات مادی، چه برای طابلان 

َّلات معنوی. آیا جزئیات عذاب و جهنم )فارغ از حلاظ جزئیات رمحت، مغفرت و بهشت، و فارغ از بسامد این  

رایی خدا را تایید یم کند؟ اگر این جزئیات را با جو یلربایل و حقوق بشی قرون  ژه( اداعی اقتدارگدو دست وا 

بیستم و بیست و یکم در نظر بگرییم پاسخ مثبت است و این عذابها موید اداعی اقتدارگرایی خواهد بود. چرا  

انسان و  این جو یلربایل  در  برای هر جریم  (  humanistic)مدارانه  که  بدین  بزریگ    - هرگونه جمازات  هر    - به 

شکنجه و خالف کرامت انساین حمسوب یم شود، حیت اگر به اندازه چنگزی، نرون و هیتلر هم آدم کشته باشد.  

به عالوه در چننی فضایی اصوال انکار خدا و آخرت حیت با علم قطیع به وجود آنها اصوال جرم نیست. در  

 خداوند، با تمسک به اصل یلربایل »حق ناحق بودن«  ن اخالیق و زیرپاگذاشنت اوامر و نوایهارتکاب نقض موازی

جناب جمرِم تبهاکر »حمرتم و صاحب کرامت« حمسوب یم شود، و حداقل هیچ جمازات بدین یا هیچ جمازات دائیم  

لیسیت اصل جمازات اخروی  غریبدین )برای هر جریم به هر بزریگ هم اجنام داده باشد( جماز نیست. در جو یلربا 

د آخرت و خدا زیر سوال یم رود! اگر مقصود مدیع اقتدارگرایی خداوند چننی نتاییج است ابلته  بلکه اصل وجو

یم توان گفت در چهارچوب یلربالیسیت قرون بیستم و بیست و یکم مداعی ایشان قابل تأیید است، ابلته به  

 قیمت نیف خدا و آخرت!  

 خطاهای فراواین نهفته است:  اما در چننی داوری 

َوَما  مطابق قاعده    -وحیاین اسالم در چهارچوب فرهنگ قرن اول هجری حجاز نازل شده است تا    منت  اوال

قَْوِمهِ  بِِلَساِن  إاِلَّ  رَْسلْنَا ِمن رَُّسوٍل 
َ
لَُهْم )ابراهیم    أ  َ   -  و هیچ پیامربی را نفرستادیم مگر به زبان قومش« »  ( ۴یِلُبَنیي

پیام برای خماطب ثانویه ترمجه فرهنیگ یم شود. اما اگر در دورانهای    برای خماطب اویله قابل فهم باشد. اینپیامش  
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یا پدیده   رخ یم دهد. اعرضه ای که    anachronicبعدی تفاوت فرهنیگ در نظر گرفته نشوند زمان پرییش 

 مدیع اقتدارگرایی خدا، پیامرب و قرآن به آن مبتال شده است.  

جمازاتهایی که در رشق و غرب فارغ از دینشان جاری بوده چزیی  ر دوران میانه )و نزی دوران باستان( د  ثانیا 

شبیه همنی جزئیات بوده که تهدید آن به عنوان عذاب اخروی در قرآن آمده است. در چنان فضایی این عذابها 

یخ ارشاق شهاب ادلین سهروردی در  معنای امروزین و بار ارزیش معارص را ندارد. اکیف است رصفا َّنوه کشنت ش

یا َّنوه  قرن   امیه، َّنوه جمازات خمالفان در چنی،  یا َّنوه جمازات خمالفان حکومت در زمان بین  ششم هجری، 

 جمازات دگراندیشان در دوران تفتیش عقاید آٓباء لکیسا در اروپا در نظر گرفته شود. 

اشد؟! آچنه  ، چرا عذابهای مادی جهنم »نمادین« نبباشد  symbolicاگر ثوابهای مادی بهشت »نمادین«    ثاثلا 

که بسیاری عرفا و حکما برآنند. در این صورت ترسیم جذاب ثوابها یا ترسیم ترسناک عذابها رصفا برای بشارت  

و انذار است، نه اینکه حقیقتا در آخرت حورالعنی با آن صفات و غل و زجنری هفتاد ذریع آتشنی با این صفات  

وری حقییق خواهند بود، یعین تهدید حقییق است اما وقوع  ابلته عمق َّلت آن و عمق الَم این ام  در اکر باشد.

 جزئیات آن لزوما نه.  

مطابق رصیح بسیاری از آیایت که تالوت شد معنای جهنم و عذاب آن این نیست که جمرم در گودال    رابعا 

شود در  اه و حق ستزیی در درون جمرم روشن یم  آتش بریوین افکنده شود. این آتش دروین است که با ارتکاب گن

همنی دنیا هم شعله ور است، اما در آخرت حقیقت همه چزی بروز یم کند و آتش درون بروز یم کند و احساس  

یم شود. بنا براین تفسری که من به آن قائلم و مؤید به آیات متعدد قرآن است چننی آتش دروین حقیقت و جزئیات  

 است.  آن تمثییل و جماز 
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ه اداعی اقتدارگرایی خداوند فاقد پشتوانه و یب دیلل حمسوب یم شود. تفصیل  بنا هر یک از این وجوه چهاراگن

این وجوه چهاراگنه در صورت لزوم در جلسه بعد ارائه خواهد شد. حبث جلسه آینده پاسخ به دیگر پرسشهای  

 رآن خواهد بود.  مرتبط با اداعی اقتدارگرایی خداوند و گفتمان اقتدارگرایی ق

 السالم علیکم و رمحة اهلل وبراکته.  غفر اهلل نلا ولکم و

 

 مجع بندی 

همان ترس از جمازات قانون اعدالنه است که    خوف از خدا دوگونه است، خوف از معصیت و قیامت که

که  آنانین است.  گذاران و اعملان علوم انسا برای داشنت جامعه ای اعری از جرائم امروز هم دقیقا مورد توجه قانون 

گناه نیم کنند، یا به طمع ثواب و بهشت عمل صالح مرتکب یم شوند اکرث مردم هستند  از ترس عقاب و جهنم  

 و ابلته به مقصود خود هم یم رسند. 
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اویلای الیه نه    گونه دوم »خوف از مقام خداوند« و خضوع و خشیت در مقابل عظمت کربیایی ربویب است.

خوف ایشان از خوف گونه  هلل عبادت یم کنند. سودای بهشت بلکه از رس حمبت و وجه ا  از خوف جهنم و نه به

اول افضل است. اما رسیدن به چننی مقایم برای اکرث مردم میرس نیست و چننی انتظاری از توده مردم انتظاری  

 برای هماگن.  واقع بینانه نیم باشد. عرفان رویکردی نیکو برای اقلییت بسیار حمدود است، نه نسخه ای 

که با خوف و خشیت هم خانواده است، تقوی پروای   قرآن »تقوای الیه« است  باالترین فضیلت به معریف

 الیه داشنت و خدا را داور نهان و آشاکر خود دانسنت است. 

حمبت او در قرآن هرگز توصیه  خوف از خدا منهای  از مجع آیات خوف و حمبت تالزم آنها نتیجه یم شود.  

 نشده است.   

   قیامت را با رجا به فضل، کرم و رمحت الیه مجع کرده است.مؤمن کیس است که خوف از خدا و 

و   استعمال خوف  از خدا فضیلیت تقوی چشمگری است اداعی حیق است.  اینکه در قرآن  اوال خوف  اما 

سازنده است که با حمبت و امید به رمحت، کرم و فضل او همراه است. ثانیا اینکه دینداری در اسالم با تسلیم  

 وند آاغز یم شود و با خوف توأم با رجای به رمحت او ادامه یم یابد، حرف تازه ای نیست! خمتارانه به خدا

نتیجه نیم شود. خدای اسالم قادر متعال ویلَع لّک یشء قدیر است اما    از خوف از خدا »اقتدارگرایی الیه«

حایل که واژه های داّل بر    یقینا و قطعا »اقتدارگرا« نیست. اقتدارگرایی واژه ای مذموم و اکمال منیف است. در

حکیم، اعدل و  قدرت الیه هیچکدام بار منیف ندارند. امجاال اطالق اقتدارگرایی به خداوند وقیت جُماز است که 

 رحیم نباشد.  
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خدایی است که همانند یک زمامدار خوداکمه به هیچ قانوین مقید نیست،    (authoritarian)خدای اقتدارگرا  

موجودی ترسناک، خموف، و رعب آور است. از چننی موجودی حقیقتا باید ترسید.    اهل عدالت و قسط نیست،

ترس از حیواین درنده یا دیو خموف افسانه هاست که برای  اما چننی تریس ترس سازنده نیست، تریس از جنس  

 چننی خدایی با خدای اسالم و قرآن بیاگنه است.  رهایی از شکنجه او باید از وی اطاعت کرد. این 

ذاب در قرآن به دو قسم عذاب اخروی و دنیوی تقسیم یم شود. عذاب اخروی دردناک، بزرگ، شدید و  ع

 خوارکننده است.  

»اتمام حجت« مبتال به عذاب دنیوی و اخروی نیم شود. دو امر مانع فعلیت عذاب یم شود:    کس بدونهیچ

 وجود پیامرب رمحت و استغغار.

ه اما آن را نپذیرفته به ستزی با آن پرداخته باشند و اوامر و نوایه  کساین عذاب یم شوند که حق را شناخت

خدا و آخرت و عمل صالح« باعث جنات از عذاب است، و   الیه و موازین اخالیق را نقض کرده باشند. »ایمان به

 تابع یدک کشیدن اسم این دین یا آن مذهب نیست.  

سیئات رصفا جمازایت معادل دارند و عدالت به    اگر چه حسنات به شلک مضاعف پاداش داده یم شوند اما 

 دقت راعیت یم شود. 

ت، عدالت و حکمت باشد، و اگر چننی باشد  خدای اقتدارگرا )و نه مقتدر!( نیم تواند اهل رمحت، مغفر

 چه جایی برای اقتدارگرایی بایق یم ماند؟  

های آن  خانواده، عذاب و هم ۱۶۸آن    خانواده های، ثواب و هم۷۵های آن در قرآن  خانواده بسامد عقاب و هم 

خانواده هشت و همو ب  ،۲۵۴و مجعا    ۱۷۷و  ۷۷به ترتیب  خانواده های آن  ، جهنم و هم۸۰۸، مغفرت و رمحت  ۳۶۷
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،  ۶۹۶است. مجع بسامد عقاب، عذاب و جهنم    ۱۵۱مجعا    و  ۳۳  و   ۱۲۸به ترتیب  های آن )منهای رمحت رحیمیه(  

بالغ یم شود. نسبت عذاب و هم ردیف هایش    ۱۱۲۷مغفرت، و بهشت به  و    در حایل که مجع بسامد ثواب، رمحت

٪ )شصت و دو درصد( است. در هر صفحه قرآن تقریبا یک بار عذاب  ۶۲به رمحت و مغفرت و هم ردیفهایشان  

 و جهنم و حدود دوبار ثواب، رمحت و مغفرت و بهشت به چشم یم خورد.  

ر است، در حایل که جزئیات رمحت و مغفرت و بهشت هم  آو  جزئیات عذاب و جهنم انصافا ترسناک و رعب

 حقیقتا جذاب است.  

جزئیات عذاب و جهنم اداعی اقتدارگرایی خدا را تایید یم کند اگر این جزئیات را با جو یلربایل و حقوق  

  -   بشی قرون بیستم و بیست و یکم در نظر بگرییم. چرا که در این جو هرگونه جمازات بدین برای هر جریم

شکنجه و خالف کرامت انساین حمسوب یم شود. به عالوه در چننی فضایی اصوال انکار خدا و    -به هر بزریگ  

 آخرت حیت با علم قطیع به وجود آنها اصوال جرم نیست، بلکه اصل وجود آخرت و خدا زیر سوال یم رود!  

 اما در چننی داوری خطاهای فراواین نهفته است:  

م در چهارچوب فرهنگ قرن اول هجری حجاز نازل شده است تا پیام برای خماطب اسال در منت وحیاین    اوال

اویله قابل فهم باشد. این پیام برای خماطب ثانویه ترمجه فرهنیگ یم شود. اما اگر در دورانهای بعدی تفاوت فرهنیگ  

رب و قرآن به آن مبتال  یامدر نظر گرفته نشوند زمان پرییش رخ یم دهد. اعرضه ای که مدیع اقتدارگرایی خدا، پ 

 شده است.  

بوده    ثانیا  دینشان جاری  از  فارغ  و غرب  پیشامدرن جمازاتهایی که در رشق  چزیی شبیه همنی  در دوران 

 جمازاتها بوده که تهدید آن به عنوان عذاب اخروی در قرآن آمده است.  
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»نمادین« نباشد؟! آچنه که بسیاری  اگر ثوابهای مادی بهشت »نمادین« باشد، چرا عذابهای مادی جهنم   ثاثلا 

 عرفا و حکما برآنند.  

این نیست که جمرم در گودال آتش بریوین  مطابق رصیح بسیاری از آیات قرآن معنای جهنم و عذاب آن    رابعا 

افکنده شود. این آتش دروین است که با ارتکاب گناه و حق ستزیی در درون جمرم روشن یم شود در همنی دنیا  

است، اما در آخرت حقیقت همه چزی بروز یم کند و آتش درون بروز یم کند و احساس یم شود.  هم شعله ور  

 آن تمثییل و جماز است.  چننی آتش دروین حقیقت و جزئیات

 بنا هر یک از این وجوه چهاراگنه اداعی اقتدارگرایی خداوند فاقد پشتوانه و یب دیلل حمسوب یم شود.            
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 منابع: 

، ده  اِلحقیق یف لکمات القرآن الکریمژه شناسانه مفاهیم قرآن برگرفته از این کتاب است: حسن مصطفوی،  حتقیقات وا  -
 جدل.  

 .املعجم املفهرس اللفاظ القرآن الکریمامدی واژه های قران برگرفته از این منبع است: حممد فؤاد عبد ابلایق،  حتقیقات بس -

  صالیح جنف آبادی نقل شده است.  ترمجه آیات قرآن کریم از ترمجه قرآن نعمت اهلل -

 است.    ۱۳۹۹زمستان  جلسات »دین و قدرت« وی منتشه در وبسایت زیتون درعبدالکریم رسوش گزارش منبع آراء  -

 

 سازمان پژوهشگران ایراین سزباندیش   وبینار نواندییش دیین 

 ۱۴۰۰اردیبهشت    ۵یکشنبه  
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