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آموزش میدهد خ ب اخ میآموزد
اوتا بوده خ اخسد

خرای این عالک خها ی ،حنهات حلنلهی خ جهاخدا در اوت هار

باید با اعماگ تایتت  ،خود را یق درک سعادت موعود ند .این وو  ،بُعد

و نی در اوتا موحّد تکب میگنند خ اخ مصناوّ ب دوباگ فناهک هند توته ای بهنای رسهند به
سناوجام خوتی بنای زودگی اسد ،اما در منحل عمب ،با خسوسه ههای تهنعا درخوهی خ بننخوهی،
دچار لغزش میتود خ منتک

معصند .در اینجا ،اسالم قبب از آوک توسط فنق ههای ضهالّ تستهنن

تود خ هن گناهکاری ب جنم ارتکاب بننهای ب خهاک خ خهو

اهنده تهود خ مفلّهد در آتهش

پنداتت تود ،در لتا پنامبن ا نم(ص) خ ائم معصومنن(ع) جاری میتهود خ خبهن از خجهود خهدایی
می دهد

رحمتش بن غضبش بنتنی داتت  ،آتای

موعود گناهکارا اسد را و عذاب ،بلکه

پا یش رخح میوامد .بیاد را خعده مهی دههد خ دخزخ را خعنهد ،خ این ووه فلهط پهاداش داد به
اعماگ ونب را تضمنن می ند وه عهذاب دخزخنها را .در اسهالم ،خداخوهد ،مووتهی اسهد هن هام
خحاد ،دست ننی اسد هن هام درماوهدگی ،خنهنش ،نهن ،فضهلش قهدیک خ لعسهش دائهک اسهد.
خداخودی

ب صناحد سناوجام دخزخنا را مافص نده خ میفنماید« :ای بندگا من ه بهن

خود اسناف خ ستک ندهاید ،از رحمد خدا وومند واوید

خدا همه گناهکهارا را مهیآمهنزد؛

زینا اخ بتنار آمنزوده خ مینبا اسد» (زمن .)19 :فبق آوچ در این ملال آمهده اسهد ،خهواهنک دیهد
چ وو بزرگا عنفا خ فلتس از این سفن الیی ،دفاع می نند خ خنخج ویایی گناهکارا را از
دخزخ ،ب ولو علالوی ثابد می نند.

خلود در لغت و اصطالح
سال شانزدهم/شماره شصت و دو/بهار 9313

خلود درلغد :از باب خَلَدَ یَفلِدُ اسد ب معنای ابدی بود  ،همنا ی بود خ جهاخداو ی اسهد .از
دیدگاه راغ

اصسیاوی خلود دخر بود چنزی از بنخورد با فتاد خ باقی ماود آ بن حهالتی اسهد

قبالً بوده اسد (راغ اصهسیاوی  .) 9 : 1اخالد ب معنای دائمی ند خ حکک ب بلای آ اسد.
ففن رازی معنای لغوی خلود را فوگ مکس میداود و دخام آ

(دغنک : 00

.)9

خلود در اصعالح :ب معنای جاخداو ی اهب قنامد در جند خ دخزخ خ متهنعک تهد یها معهذب
تد آویا در ملان اسد ب فوری

احتماگ خنخج از آ خجود وداتت باتد.
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قنآ در آیات متعددی ب بلس خلود پنداخت خ آ را بنای افنا خ مان ا متلک میداود اما در
بنخی از آیات جاخداو ی عذاب را فلط بنای زوا ار خ ربا خوار خ قاتب وسس ذ ن می
 1 1ج  .)91 :9خاژه خلود با ریا «خَلَدَ» هاتاد خ تش بار در قنآ ب

ار رفت اسد

مقاله

خلود از دیدگاه قرآن
ند (فبافبایی

ما ب علهد

،نت این قبنب آیات ب بنخی از آویا اتاره می ننک .از جمله آیهة «إلّها مَاتَهاءَ رَبهبَ خعَعَهاءً غَنهنَ
مَجذُخذٍ» (هود،) 02:

در آ ماده جذذ ب معنای قعن اسد خ در آی ب معنای ععهای قعهن واهدوی

اسد .معنای لی آی این اسد

خداخود بیاد را ععایی قعن وادوی قنار داده اسد خ اسهت،نای

خلود را ب معنای تأ ند بن قدرت خداخود میداوهد .به ایهن معنها ه  ،بها اینکه بیاهتنا در وعمهد
قدرت از خداخود متعاگ بنای خارج هند

ج اخدا هتتند اما داخب تد در بیاد ب معنای سل
آوا از بیاد ونتد .ضنخرت تاب خ سند این اسد

بیاد جاخدا اسهد .ایهن متهأل را به

یب اصب عللی اسناد میدهند خ آ لزخم خفای ب عید بنای خداخود اسد خلهی خفهای به خعنهد خ
تیدید خاج

ونتد .چو خعده ،حلی را بنای موعودل وتبد ب آوچ خعهده به آ تعلهق گنفته

اسد ،اثبات می ند خ خفا وکند ب آ در حلنلد تضننن حق غنن بوده خ از مصهادیق للهک اسهد.
بنخالف خعند

حلی را جید خعند ننده جعب ومی ند خ صاح

از حق خود صنف و ن ند .خدای سبلا ب بندگا معنن خود

خعده بیاد داده خ باید ایاا را بیاد ببند تا حلی را

خودش بنای آوا جعب نده ایسا نده

ب گناهکارا داده خاج

ونتد حتماً عملی ند چو حلی اسهد

باتد .اما خعند خ تیدیدی را

بنای خود جعب نده خ میتواود حق خود را اسهتنسا هنده خ از آ صهنف و هن

نهد (فبافبهایی

 1 1ج . )14 :

نظریات مؤید خلود بهشتیان و دوزخیان
تلنیباً تمامی فنق اسالمی ،از فالسس خ عنفا خ دی ن مذاه

بن خلود بیاتنا در بیاد خ بیهنهمنهد

تدواا از وعمدهای الیی اجماع دارود .در رخایات بتناری از ائم معصهومنن علهنیک التهالم ولهب
تده اسد

آوا ونز بن خلود بیاتنا اتساق و ن دارود .از جمل رخایتی اسد ه اههوازی از امهام

باقن(ع) ولب می ند

حضنت فنمودود « :هن امی

خداخوهد بیاهتنا را خارد بیاهد مهی نهد خ

دخزخنا را خارد دخزخ ،منگ را ب تکب گوسسندی بنن بیاهد خ دخزخ قهنار مهیدهنهد .در ایهن

مقايسه ديدگاه امام خميني(س) در باب خلود با ساير آراي مخالف و موافق

را استنسا ند ،بلک جایز اسد

حق جایز ونتد

حق خود
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هن ام منادی ودا می ند :ای اهب دیار بیاد خدخزخ آیا این گوسسند را میبننند؟ این هما منگی
اسد

تما در دونا از آ میتنسندید .در این هن ام بیاتنا ودا میدهند :خداخودا منگ را بن ما

خارد مکن .دخزخنا ونز ودا میدهند :خداخودا منگ را بن ما خارد بسنما .سپس آ گوسسند را ذبه
می نند .بعداز آ منادی ودا میدهد :هنگز وفواهند مُند خ بن خلودتها معمه ن باتهند .پهس تهاد
میتوود اهب بیاد ،تادی

هس ونتهد خ ایهن آیه از قهنآ را تهالخت

ماونهد آ بهنای ههن

می نند« :أَفَما وَلنُ بِمَنِّتِننَ إِلَّا مَوتَتَنَا الْأُخلى خَ ما وَلنُ بِمُعَذَّبِننَ إِ َّ هذا لَیُهوَ الْسَهوزُ الْعَ ِهنکُ لِمِْ،هبِ ههذا
فَلْنَعمَبِ الْعامِلُو » (صافات4 :ه . )12اما وال می نند اهب دخزخ ،وال ای

ماوند آ از هن

س صادر

ومیتود خ این آی را تالخت می نند« :خأَوذِرهُک یُومَ اللَتنَةِ اِذا قُضِیَ األَمن» (منیک )99 :این معل
فور متواتن در ت

مفتل

ب

ولب تده اسد.

علد بلای بیاتنا را در چند اصب میداوند :از جمل تجند وسس وافل خ عهدم جهواز فنهای آ
پس از اتصاگ ب عالک وور خ خقوع در لنف دهن خ مااهدة صورت حور خ التذاذ ب لذات جتهماوی
خ رخحاوی

جایز ونتد فنضی از اخ قعن تود .دلنب دی نی را هاام بهن حکهک به عنهوا چیهنة

بنجتت علک الم معنح می ند

آخنت خاوة تجند اسد خ ملهب فعلنهد تهامّ اسهد .لهذا خاوهة

خلود خ دخام خواهد بود .چو هن چنز ثابتی خالد خ جاخدا خواهد بود .تغننهن خ تلویهب بها ثبهوت
منافات دارد خ عدم خلود زمة تغننن خواهد بود

فنض خقوع تغننن در قنامد منتسی اسهد .اگهن

بیاتنا مفلّد در بیاد وباتند چ باتند؟ یا باید ب ضع

خ ستتی مبتال توود خ آ خالف تجهند

اسد؛ زینا عالک آخنت عالک و خ فتاد ونتد تا ضعسی در آ راه داتت باتد یا باید منگ آوها
را دریابد خ در ذات خداخود فاوی توود

آ هک ب فنض غلط اسد .حهاگ اگهن جینمنها مفلهد

سال شانزدهم/شماره شصت و دو/بهار 9313

وباتند چ باتند؟ یا باید قدرت خ قوت یافت از دخزخ خارج توود خ آ خالف تجند خ فنض بلای
تعننّات خاص خودتا اسد یا باید منگ آویا را فناگنند
دخ گنخه جاخدا باقی بماوند .تنیا دست ای
چاند فعک عذاب ،از آ

فبق فنض ملاگ اسد پس باید ایهن

سن عمق قلباها را وهابود وکهنده مهیتواونهد بعهد از

رهایی یابند (حتننی تیناوی  941ج.)19 : 0

می توا معاوی تبن ب آوچ تا نو گست تده را در ادعن ای ماوند دعای منب یافد .فبق این
دعای متتند ،خلود مفصوص معاود اسد خ فنقی ودارد
معاود تی اسد

داخب در اسالم باتد یا خهارج از آ خ

علک ب حق دارد خ توا تالش علمی را دارد اما وتهاهی خ اهمهاگ مهی نهد خ

44
عذاب جاخدا

ودارد (حتننی تیناوی .) 2 2 : 941

مقاله

غنن معاود آ اسد

با اراده خود امکا تالش علمی را ودارد

در رده متتضعسنن قنار گنفت خ

نظر ابن بابويه و شيخ مفيد :ابن بابوی بلس خلود بیاتنا خ دخزخنها را درخهالگ پهنداختن به
تستنن بنخی از آیات ماوند سوره اعناف آی « 14خَ عَلَى الْأَعنافِ رِجاگٌ یَعنِفُو َ ُلّاً بِتِنماهُک خَ وادَخا
أَصلابَ الْجَنَّةِ أَ ْ سَالمٌ عَلَنکُک لَک یَدخُلُوها خَ هُک یَعْمَعُو » خ در تنح معنهای «اعهناف» بنها
اسد خ تنخ مسند ونز بن آ حاتن زده اسد .ابن بابوی اعناف را حجهابی منتسهن تهبن

هنده

هوه ،منها

دخزخ خ بیاد میداود

بن فناز آ رسوگ ا نم(ص) ب همناه حضنات معصومنن هه علنیک التهالم

هه ایتتادهاود خ هن تی

هس خارد دخزخ

آتهنای بها آویها باتهد خارد بیاهد مهیتهود خ ههن

(جاخدا دخزخی) ومیگندد م ن آوک با معصومنن آتنا وباتد .در نار اعناف ،گنخههی خواهنهد
ایتتاد

ارتا معوق ماوده ،منا بیاد خ دخزخ سهنگندا هتهتند .آویها تهاوی هتهتند

به

فضب خداخود امندخار بوده خ ب اصعالح منجو ألمن اهلل هتتند (ابن بابویه  .)21 : 91تهنخ مسنهد در
تنح این معل  ،خجود چننن وهی را در جایی

و بیاد اسد خ و دخزخ خ بن آ پنامبن(ص) خ

ائم افیار هه علنیک التالم هه ایتتادهاود ،را تأیند می ند خ وموو هایی دی ن از آیات قنآ ماوند آی
1سوره النحمن «یَعنِفُ الْمُجنمُو َ بِتنمَاهُک» خ همچنهنن آیه  14خ  11سهوره حجهن«إ فهی ذلهبَ
خضوح از تاوی سفن گست تده

مندم را ب سنمایاا خواهنهد تهناخد .امها بلهس خلهود در

الم تنخ مسند در بنا حاگ «منجو ألمن أهلل» آمده اسد

آوا ب دلنب عدم مکلّ

بودواا وه

متتلق بیاد خواهند بود و خالد دخزخ .از این بنها ماهفص مهیتهود تهاوی ه از تهساعد
(تناختن پنامبن خاهب بند علنیک التالم) ملنخم باتند خ در زودگی دونایی خهود مکله
تکالن

به اوجهام

الیی باتند خ در آ قصور نند جهاخدا در جیهنک خواهنهد ماوهد (ابهن بابویه  .)21 : 91در

جایی دی ن تنخ مسند ب استناد آی  1تا 4سوره لنب «فَأَوذَرتُکُک واراًَ تَلَ ّی -یَصهالها إِلّها الْاَتهلَی-
اَلَّذی َذَّبَ خ تَوَلّی» خآی  14سوره وتاء «إِ َّ الَّذِینَ َسَنُخا بِآیاتِنا سَوفَ وُصلِنیِک وَاراً» صنفاً افنا را
جادخا دخزخی میتمارد .خی از لم «صالة»

ب معنای داخب تد اسد معنای خلود را قصد

می ند خ تلیتنین افناد را افنا میداود .تنخ مسند ب استناد آی  9سوره جن «فَمَنْ یُهْْمِنْ بنَبِّه ِ
فَال یَفافُ بَفْتاً خَ رَهَلاً» منا گنخه مْمنا خ هافنا تمهایز قهنار مهیدههد خ هافنا را از گهنخه
مْمنا جدا می

ند (ابن بابوی .)91 : 91

مقايسه ديدگاه امام خميني(س) در باب خلود با ساير آراي مخالف و موافق

آیاتٌ لِلمُتِوَسِمننَ خ إِوَّیا لَبِتبنبٍ مُلنکٍ» را ب عنوا تاهد سفن خود بنا می نهد .در ایهن آیهات به
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نظر عالمه مجلسی در باب خلود :عالم مجلتهی و هن خهود را چنهنن معهنح مهی نهد :هن هافن
من کنی
تفسن

ضنخرت دین اسالم را اوکار ند در آتش مفلد خواهد بود خعهذاب اخ به ههن خجه
ومیگنند .م ن متتضعسنن

لنفند اودک فیماا یا تمام واد حجد بن آویا ب تهن

همد ند خ جلد در درک حلنلد ،ب احتماگ در زمنة «منجو ألمن أهلل» خاقن میتوود .از غنهن
تنعنا چ مفالسنن ب امامد خ چ گنخههای غنن تنع اثنی عانی دخ گنخه هتتند .اخگ متعصباوی
با دریافد تمام تنایط امامد خ خ ید باز هک در امن خ ید اختالف ندود
آتش جاخدا خواهند بود خ دست دخم تامب متتضعسنن اسد

یا علب ضعن

آوا همنا در
داروهد یها تهاوی

با خجود دقد خ جتتجو باز هک ب تافنص درسد ونسندهاود یا در زما فتنت یا غنهاب امامها
معصوم بودهاود ب فوری

خبن درستی ب آوا ونسنده اسد ،دراین صورت ونز در زمنة «مُنجو

ألمن اهلل» خواهند بود .منتکبنن معاصی بننه از تنعنا دخازده امامی حتماً داخب در دخزخ خواهند
تد خ بعد از آ رها میتوود (مجلتی ال بیتا.)1 1 :
بنخی از رخایات بنا می نند این گنخه قبب از خرخد ب

دخزخ تساعد مییابند» (حتننی تیناوهی

.) 1 9 : 1 9

ديدگاه خواجه نصير و عالمه حلی :ب همنن ولو ،خواجه وصهنن (وصهننالدین فوسهی  )901 : 101خ
عالم حلی(عالم حلی  ) 4 : 1 4ونز اذعا می نند بن اینک
اسد خ صاح
توق

گناها

افن همواره جاخدا خ مفلد در آتهش

بننه ونز چو دلش منور ب وور ایما اسد ،لذا متتلق بفاش بهوده خ بها

در دخزخ زمننة رهایی خود را فناهک میسهازد؛ لهذا معنهای خلهود فلهط در مهورد هافنا خ

مان ا صدق خواهد

ند (وصننالدین فوسی .)901 : 101
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ديدگاه مالی اسفراينی :مال اسسناینی ضمن همناهی با و ن خواجه وصهنن اضهاف مهی نهد ه
بنناه رفتن وسس وافلة اوتاوی خ ابتال ب معاصی خ بائن بنای اخ حکک منضی اسد

عارض بن اخ

تده اسد .بنای مداخای این تهفص از آب دخزخ خ عهذاب تجهویز مهی ننهد تها از آ بفهورد خ
بنماریش مداخا تود خ جای اه آوا با تن از فبل دخزخ اسد خ خنخجاا تا زما تساعد حضنت
رسوگ(ص) فوگ خواهد اند .در هن ام خنخج بن پنااوی آوا مُین خواهند زد

ایهن اههب دخزخ

اسد! بعد از غتب ند در آب عنن اللنوا اثن این مُین پاک خواهد تد .اما در مورد اهب جلود
خ افن اختالف اسد .لاهن اخبار خلودتا را تصنی می ند؛ هنچند ه بنخهی خلهود را مکهس

47
(اسسناینی .)109 : 929
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فو وی میداوند خ بنخی دی ن قائلند ب اینک از ابدید در جلنک ،ابدید در عذاب زم ومهیآیهد
نظريه شيخ اشراق در باب خلود :تنخ اتناق و ن خود در ایهن متهأل را درخهالگ پهنداختن به
جای اه خع مد ملام پنامبنا نم(ص) خ منات

ووری مادخ وورا ووار ،معهنح مهی نهد .خی معتلهد

اسد ع مد خجودی پنامبن ا نم(ص) ب خافن تفلق ایاا ب اخالق الیی اسد
ساین موجودات از جن خاوس ونتد .لذاسد
تد چنا

قابب ملایته بها

تا قنام قنامد هن پنامبن دی هنی مبعهون وفواههد

مفلوقی بنتن خ ع نک تن از خجود ایاا قابب تللق ونتد .هن س این اصب را بپذیند خ

با این اعتلاد خارد صلنای ملان تود به یلهنن از خلهود در عهذاب در امها خواههد بهود خ الّها در
حجاب جیا ت من ب جاخدا

خواهد ماود (هنخی.)99: 949

ديدگاه ابن ميثم در بحث خلود :خی ابتال ب عذاب الیی را بنای منتکبنن معاصی مهیپهذیند خ
معتلد اسد

مىتوا این عذاب را خا نش مبود وسس داوتد

اعماگ اسد؛ زینا تى

بنخاست از وتاهى در اوجام

هن ام منگ دستش از عمب خالى باتد اسنن دسهد تهنعا ههاى وسهس

اسد ،خ پنش از این داوتتنک

اسنن تنعا بود  ،خود ،دخوگ در آتش خ ملنخم ماوهد از للهاى

پنخردگار متعاگ اسد (ابن من،ک .)91 : 1 1

این وکت

زم ب ذ ن اسد

من ور از منکنین خلود در عذاب ،خارج تد از دخزخ ونتد بلک

دائمی وبود عذاب دخزخ اسد .ب عبارت دی ن ،اهب عنفا خ فلتس با اقتباس از مضهامنن عنفهاوی
خ عللی معتلدود

خلود در دخزخ ب معنای چاند عذاب دائمی ونتد دخزخنا در آ حضهور

دائک دارود و عذاب دائک.
دیدگاه ملی الدین بن عنبی :بنجتت تنین چینه در اوکار خلود عذاب الیی ملهی الهدین بهن
عنبی اسد

با تمتب ب مباوی عنفاوی خ بنداتدهای متساخت خود از مباوی توحندی ،به اوکهار

خلود پنداخت اسد .میکتنین دلنب خی در اوکار خلود را میتوا غلب خ سعوت رحمهد الیهی بهن
تمام اعنا خ اسماء از جمل اسمای جاللن خ عنن غض
عنبی بنای توجن و نی خود قائب ب این امن اسد

الیی داوتد (حتننی قائک ملامی  .)2 : 919ابن
خجود رحمهد الیهی امهنی اسهد ه بهنای

هم ا بدییی اسد اما آوچ مورد غسلد خاقن تهده اسهد ایهن اسهد ه خداخوهد دارای دخ وهوع

مقايسه ديدگاه امام خميني(س) در باب خلود با ساير آراي مخالف و موافق

نظریات منکرین خلود در عذاب الهی
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رحمد اسد .رحمد رحماون خ رحمد رحنمن !
ایجاد تده اسد؛ لذا این تبی
بیمعنا خواهد بود .چنا

اعتلاد ب خلود از خلهط منها ایهن دخ رحمهد

اعتلاد ب دخزخ با رحمد الیی واسازگار اسد فبهق ایهن توجنه

هن دام از این دخ رحمد در بتتن متهتلب خ در تهنایعی خهاص عمهب

نده خ دارای ار ند متساخت اسد .اصب تللق خجودی جینک خعهذاب خامهدار تجلهی خ ععهای
رحمد رحماون اسد؛ لذا خلود در عذاب الیی و تنیا منافاتی با رحمد رحماونه خداخوهد وهدارد،
بلک اثن خ وتنج آ اسد .اما رحمد رحنمن مفصوص بندگا
ملهامی  .)9 : 919با می دقد مافص میتود
عذاب الیی ونز خجود تضاد منتسی اسد چنا

خهاص خمهْمن اسهد (حتهننی قهائک

منا ایهن معنها از رحمهد -رحمهد رحنمنه  -بها
آوا

تامب حاگ رحمد رحنمن الیی میتهوود

اصالً خرخدی ب جینک وفواهند داتد تا عذاب را درک ننهد .خی همچنهنن دلنهب دی هنی را در
تأیند و نخود بنا می ند خ آ اینک تمام ارخاح ب خللد توحندی خلق تدهاود خ سهن خ ضهالگ،
بعد از آ عارض تده اسد خ تمام امور عنضی زائب میتود خ همة ارخاح ب سوی مناأ توحنهدی
خود بنمیگندود (اسسناینی .)1 : 929

یکی از متأثنا تسکن عنفاوی ابن عنبی
ند مالصدرا بود

تواوتد تیودات عنفاوی خی را ب زبا بنهها بنها

با ارائ اصوگ فلتسی،گام بلندی را در وسی خلود در عذاب الیی بنداتد.

ادله عقلی مالصدرا در بيان پايان پذيری عذاب الهی :مالصدرا در ت

متعددی از جمل

اسفار

اربعه ،شواهدالربوبيه خ عرشيه از و نی خلود بلس می ند .خی تبی خارد بن ایهن بلهس را در تهاب
اسفار خود چننن میگوید :پنخردگار از فاعهد بنهدگا سهودی وبهنده خ از معصهند آوها ضهنری
ومیبنند خ هن چنزی متناس

با قضا خقدر الیی اوجام میپذیند خ اختنارخرزی آدمنا در افعالاا ب

سال شانزدهم/شماره شصت و دو/بهار 9313

جبن خداخود اسد ،بنابناین استمنار عذاب بنآوا چ توجنیی دارد؟ با عناید ب احادی،ی م،هب ایهن
حدیس

آخنین تی

تساعد می ند مینبا تنین مینباوا اسد.

ادلة صدرای تننازی در وسی خلود را میتهوا در سه عنهوا خالصه

هند ) .دخام واپهذینی

حن د قتنی؛ ) قضای الیی؛  )9اعتناد.
دخام واپذینی حن د قتنی :مالصدرا در این باره میگوید«:األصهوگ الحكميةة دالةة علهى أ
اللتن یدخم على طبيعة خ أ لکب موجود غاية یصب إلنیا یومهاً خ أ الرحمة اإللهيةة خسهعد هب
تیء ما قاگ جب ثناؤه عَذابِی أُصِن ُ بِ ِ مَنْ أَتاءُ خَ رَحمَتِی خَسِعَد

ُبَّ تَیءٍ» (مالصدرا .)9 1 : 940
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خ ارادة خودتا راه خصوگ ب سعادت ح لنلی را پنموده خ با حن د در متنن فعنت الیی خهود به
ماگ حلنلی خ معلوب ذاتی خود دسد یافتند

مقاله

خی آدمنا را ب س دست تلتنک می ند .دست اخگ سعادتمنداوی هتتند

با استساده از اختنهار

اینا اهب بیاهد بهوده خ فبهق اجمهاع قهنآ خ

سند خلود در بیاد دارود لذا از این بلس جدا هتتند .دست دخم آواوی

ب خافن وابلد بهود خ

گمناه تد  ،از متنن حق الیی دخر ماودود خ ذرهای وور ایما در دلاا راه ونافت خ به خهافن عهدم
تناخد راه منتیی ب خنن خ ماگ ،وتواوتتند آوچنا
منتک

معاصی فناخا تدود .لذاسد

داوتد چنا

باید ب غاید خجهودی خهود دسهد یابنهد خ

عمب این گنخه را ومیتوا حلنلتهاً عمهب از رخی اختنهار

اختنار ،فنع بن حضور آگاهی خ علک وزد فاعب اسهد خ تهی ه آگهاهی خ علمهی

ودارد دروتنج از داتتن اختنار ونز مبنّاسد .وکت ای در این بنن خجود دارد خآ اینک فصهب ممنهزه
اوتا خ حنوا در داتتن اختنار اسد خموجودی

اختنار ودارد ،زیتتنش ،تمایالتش خ تمام حظّ

خ بینهاش از زودگی ماوند حنواوات اسد .با توج ب اینک عالک آخنت چنزی غنن از لیور خ تجلی
عالک دونا ونتد ،ب عبارت دی ن مبنای حان اخنخی بن فبق زیتتن دونایی اسد وهاگزین ایهن گهنخه
در قنامد ب تکب حنواواتی ملاور خواهند تد

زیتد دونهاییاتها  ،بنفبهق خلهق خخهوی آ

معنایی ودارد چو بن خضعند خود راضی هتتند هنچند دی نا

از بننخ حاگ آوا را میبنننهد

گما بن عذاب آوا

نند .دست سوم آواوی هتتند

حلنلد را ب درستی درک ندود خدر عهنن

حاگ از آ رخی بنگنداودود .اینا جزء گنخه وساق هتتند
آوا ب اودازة فاصل ای

از فعنت خ ذات خداجوی خود گنفتند در عذاب الیی غوف خر هتتند.

ب عبارت دی ن از منا س گنخه آدمنا تنیا اینیا هتتند
درک این عذاب این اسد

از فعنت وفتتنن خود فاصل گنفتند.
عذاب الیی را درک مهی ننهد .علهد

دگهای آوا ب خافن دارا بود وور ایمهاوی هنچنهد اوهدک ،متهتعد

میتود تا پذینای عذاب الیی گندد .ب بنا سادهتن ،این افناد

در زودگی دونایی خود آلوده به

گناه بودود ،ارتکاباا ب معاصی در حد متخ تدواا خ از بنن رفتن ذات اوتاوی واده اسد (ماوند
گنخه دخم) .اما در عنن حاگ اوجام معاصی منجن تده اسهد تها بنخهی از صهسات حنهواوی در آوها
رسوخ ند

با عذاب الیی ،این صسات بفانده میتوود (حتننی قائک ملامی  .) 1 : 919مالصدرا در

این قتمد ب وکت لعنسی اتاره می ند خ آ اینک عذاب وتبد ب

تی

وور ایما را در دلش

راه داده خ ب جید اعماگ واتایتد خارد دخزخ تده اسد از جیتی واگوار خ عذابآخر خ از جید

مقايسه ديدگاه امام خميني(س) در باب خلود با ساير آراي مخالف و موافق

حنوا بوده اسد خ چ بتا تفص تن نبی از چند حنوا مفتله

باتهد .بهنای ایهن گهنخه عهذاب
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دی ن گوارا خ دلچت

خواهد بود .جنب وهاگوار آ همها تلمهب روه خ عهذاب خ آتهش خ فعهام

دخزخی اسد خ جنبة دلچت
میداود؛ لذا عذابش موج

آ در این امن اسد

اخ در عذاب خود ،عذاب ننده را خداخوهد

مااهدة حق تعالی بوده خ این بنتنین وعمد بهنای اخسهد (حتهننی قهائک

ملهامی )9 : 919؛ اما آوچ تلد عنوا دخام واپذینی حن د قتنی بنا
اسد .حن د قتنی حن تی خالف فبنعد تیء اسد

ندیک منبو ب این گنخه

ماون رسند تهیء به

مهاگ معلهوبش

میگندد .این حن د چو خالف ذات خ فبنعد اتناء اسد لذا در بنخی موارد خ با داتتن علهد
خاصی ایجاد میگندد خ با زخاگ علد خود ونز ،پایا میپذیند .بنای اوتا حن د ب سوی ماگ،
حن د فبنعی اسد خ خنخج از متنن الیی خ دخر تد از ماگ ب عنوا حن هد قتهنی خواههد
بود .آوچ ب عنوا علد بنای حن د قتنی اسد هن گاه دخام وفواههد داتهد ،چنا ه بها ذات
اوتاوی واسازگار اسد خ عدم متاعدتش بها تمهایالت اوتهاوی منجهن به زخاگ آ خ در وتنجه  ،زخاگ
حن د قتنی خواهد تد .عملی

ب عنوا علد بنای ایجاد حن د قتنی(درک عذاب الیهی)

بنای اوتا اسد ،گناهاوی اسد

خی در فوگ زودگی دونایی خود اوجام داده اسد .این گناهها

چو با فعنت خ ذات الیی واسهازگار بودوهد (عهدم معابلهد بها ذات اوتهاوی) لهذا به عنهوا علهد
حن ات قتنی در اوتا ملتوب میتوود .اوجام این گناها (علهد حن هد قتهنی) بها چاهند
عذاب الیی از فعنت اوتاوی پاک خواهند تد خ فندی

ذات خود را بها اوجهام معاصهی به ذات

حنواوی تبدیب وکنده با گذارود دخرهای هنچند فو وی گناهاوش پهاک خواهنهد تهد .لهذا دی هن
علد خ دلنلی بنای حضور بناتن اخ در جینک خجود وفواهد داتد خ فهند از دخزخ خهارج خواههد
تد ،فیوالمعلهوب (حتهننی قهائک ملهامی  .) 9 : 919به بنها خالصه تهن ،گناهکهارا در دخزخ حاضهن
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میتوود در حالی

قنین خ همناه عذاب الیی هتتند .این گنخه گناهکار دخ دسهت اوهد :یها عهذاب

خداخود ب منزل فبنعد خ باألخنه صورت اخنخی آوا تده اسد یها اینکه فعهنت ذاتهی واتهی از
تجلی خداخود

حکک فعنت اخلن اوتاوی را دارد بن صور متأخنآ

معاصی ب غنن اوتا (منات

ب خافن ،نت گناهها خ

مادخ ) تبدیب تده اسد خ همنن صور متأخن مناأ عذاب الیی بودهاود

غلب می ند؛ لذا همة وسوس داخب در رحمهد خداخوهد هتهتند خ وتهبد تهنک خ سهن به فعهنت
توحندی ،عنضی اسد در ملابب ذاتی خ عنضی ونز زائب تدوی اسد.
از رحمد آمدود خ ب رحمد رخود خلق

این اسد سنّ عاق

حننا

ند علوگ
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خهللا ههم به فهعنت تهوحند زادهاوهد

این تنک ،عارضی تِمُن خ عارضی یزخگ
(آتتناوی )114 : 92

قضای الیی :مالصدرا این دلنب خود را مبتنی بن ادل وللی خ اقتباس از بنخهی آیهات خ رخایهات
میداود ،هنچند

در تلنین خی میتوا مای هایی از جبهن را دیهد .مالصهدرا از آیه «خَلَلَهد ذَرَأوها

لِجَینکَ َ،نناً مِنَ الجِنِّ خَاِإلوس» (اعناف ) 19 :خ«عَذابی اُصن ُ بِ مَن أَتَاءُ خَ رَحمَتی خَسِعَد

ُبَّ تیءٍ»

(اعناف ») 14 :خ رخایاتی م،ب«قاگ اهلل تعالی :إوی جعلدُ معصيةَ آدم سبباً لِعَمارةِ العالَک؛ ب درسهتی ه
گناها اوتا را علد آباداوی زمنن قنار دادم» استساده می ند خ بنا می ند

فبق قضا خملدرات

الیی غاید خجودی بنخی از مفلوقات بن خرخد ب جینک تعلق گنفت اسد

این خارد تد بهنای

آوا حکک خصوگ ب غاید خجودیاا اسد .گویی اوجام معاصی بنهدگا سهب

بلهای و هام عهالک

مادی اسد لذا با توسب ب این قبنب آیات خ رخایات ،خجود رذگتنین رذائب خ پاکتنین فعهنتهها
از خصوصنات خ لوازم و ام مادی اسد

بنای هن دخ گنخه غایاتی خجود دارد

ذاتی خ فعهنی

آویاسد خ خصوگ آ مالئک با وستاا خواههد بهود (مالصهدرا  ) 20،9 9 : 94از آوجهایی ه

مهاگ

خجودی هن تفص در رسند خی ب غاید خجودی اسد ،بنابناین هن رو خ عذابی را در جیهنک
درک وفواهند ند ،چنا

عذاب دخزخی مالئک خ موافق با وسس آوا اسد (فبق این اصب

هن

اعتناد :الیام بفش این و نی بنای مالصدرا ،تارح فصوص الحکم داخخد قنصنی اسد

خهود

این و ن را از ملیالدین بن عنبی اقتباس هنده اسهد .تلنیهنی ه مالصهدرا از ایهن بنهها ارائه
میدهد تباهد زیادی ب بنا قنصنی دارد (حتننی قائک ملامی  .) 9 : 919قنصنی بنها خود را چننن
معنح می ند

دخزخنا تلد تنبند اسک تنی

«المنتلک» قنار میگننود .اگن چه در آغهاز به

ملتضای دردواک بود  ،دتمنی خ صعوبد آتهش را درک مهی ننهد لنهب رفته رفته بهدا اوهس
میگننود آوچنا

جدایی از آ بنایاا سفد خ زحمدزا میتهود ،ماونهد تهی ه در آغهاز

ارتکاب عمب گناه خ قبن خود ،آزرده خ تنم نن اسد خلی با تکنار این عمب خ از بنن رفتن تهنم
واتی از آ  ،اوزجار اخلن از بنن رفت خ ک ک فند به اوجهامش عهادت مهی نهد .ایهن عهادت همها
حصوگ اعتناد در فند اسد

با اوجام مکنر فعب گناه در تفص ایجاد میتود .چنهنن افهنادی در

دخزخ خ معذب ب عذاب الیی هتتند اما ب خافن ،هنت زمها خعهذاب به آ عهادت هنده خ از
عذاب الیی روجی ومیبننند (حتننی قائک ملامی  . )90 : 919مالصدرا همنن بنا را میپذیند خ با اود ی
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توضن ختستنن بناتن آ را بنا می ند .خی در تکمل بلس خود از این موضوع بلس می ند
تاوی

معتلد ب خلود در عذاب الیی هتتند از دقد در این وکت غافلند

چننن اعتلادی منجن

ب واامندی اوتا ها از درک رحمد الیهی اسهد .وتهبد داد چنهنن صهسات خ افعهالی به خداخوهد
خالف خضن تنیعد ،ارساگ پنامبنا خ وزخگ ت

تمام اینیا بیاو ارتبها خ

آسماوی اسد .چنا

وزدیکی اوتا ب خداخود هتتند (مالصدار .)140 : 940
نظريه خلود در نگاه موالنا  :مو وا در دفتهن دخم خهود ایهن معله

را در چنهد بنهد چنهنن بنها

می ند:
وهههههاف مههههها بنمیهههههن اخ ببنیهههههدهاوهههههد

عاهههق اخ بهههن جههها مههها اریهههدهاوهههد

درسههههسن گههههن رخم بننههههی یهههها خُههههتن

خفههههن

ههههی رخد از دگ تههههو را حهههه

اصهب ولههدش جهود خداد خ بفاههش اسههد

قیههن بههن خی چههو غبههاری از غههش اسههد

گههههن عتههههابی ههههند دریههههای ههههنم

بتههههت

ههههی گندیههههد در پههههای ههههنم

در بههههال هههههک مههههیچاههههک لههههذات اخ

مههههات اخیههههک مههههات اخیههههک مههههات اخ

این ابنات اتاره ب این اصب دارد

ویایتهاً تمهامی ارخاح داخهب در رحمهد الیهی هتهتند خ از

عذاب الیی رها میتوود .بن این و ن مو وا چند اتکاگ خارد تده اسد

ب تکب منهالنه بها خی

صورت گنفت اسد .اخلنن اتکاگ را این وو خارد ندهاود ه موجهودات هم هی م هاهن صهسات
لع

خ قین الیی هتتند خ هنیب از این صسات ،پنخرش دهندة گنخهی از مفلوقات اسد .چناوچ

گنخهی از اوبنا خ اخلنا م ین اسک هادی خ اتلنا خ لالمنن هم ی م ین اسک مضب خداخودود .صسات
حق تعالی منلعن خ موقتی ونتتند خ ب ذات الیی دخام دارود .پس باید تمام م اهن اسهمای الیهی ونهز
سال شانزدهم/شماره شصت و دو/بهار 9313

موجود باتند خ پنوست صسات الیی درآویا موجود خ متجلهی باتهد .پهس بنفهنف تهد عهذاب از
اهالی دخزخ ،متتلزم ایجاد اولعاع خ زخاگ پذینی صسد قین خ قیاریهد خ منهتلک بهود در خداخوهد
اسد .صسات قیاری در خداخود ب صسات لعنسن بن میگندد خ آ ونز از ذات خداخود واتهی تهده
اسد

اولعاع در هن دام از این صسات زمهة زخاگپهذینی ذات الیهی اسهد (وعوذبهاهلل) .مو وها

پاسخ میدهد :موقد داوتتن عذاب الیی هن امی ماهکب مسهنخض را ایجهاد مهی نهد ه حضهور
تمامی دخزخنا (م اهنصسد مضب الیی) یکبهاره در دخزخ فهنض تهود خ بعهد از مهدتی فهو وی
تمامی آوا هماو وو

خرخد جمعی ب دخزخ دارود خنخجاا ونز ب صهورت جمعهی خ گنخههی
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الیی اسد ،درحالی
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باتد ب فوری

با خنخجاا جینک خالی از سکن گندد .ایجاد چننن فنضهی زمهة اولعهاع ذات

دخزخ گنخهی دی ن جای زین ایاا خواهند تد .در این صهورت ههن زخالهی بهنای م هاهن اسهک
قیارید خ منتلک بود خداخود حاصب ومیگندد خ همواره تللق تام دارود .متتاکب دخبهاره چنهنن
اتکاگ می ند
ودارد .چنا

زمة این امن تغننن خ تلوگ اسد ه ایهن تغننهنات در عهالک ثابتهات دهنیه راه
عالک ثابتات ،ابدی اسد خلی میتوا این حالد را بنای بنزخ للاظ ند .مو وها به

این اتکاگ چننن پاسخ میدهد :اگن خنخج از دخزخ با ثبات عالک دهنیه تضهاد دارد پهس چ ووه
گنخهی از گناهکارا بعد از مدتی از آ خارج میتوود؟ متتاکب چننن جواب مهیدههد عهذاب
اهب بائن در ملام جتک خ حنواوند ایاا اسد و در ملام ذات خ حلنلد ملکهوتی .آویها در فبله
اخگ جلنک حضور دارود

متصب ب عالک زما خ زماونات اسد خ لذا تجدد خ تغنن در آ راه دارد.

بن خالف سار مفلد در عذاب

عذاب آویا در ملام حلنلد وسس مجند ونز مللق اسد .بنخهی

از اهب معنفد معتلدود اهب ایما ب هن خج داخب در جلنک اصلی

فاقد تغننن خ تلوگ اسهد،

ومیتوود بلک در خعاین خ اضالگ آ خواهند بود .ههن یهب از فبلهات دخزخ دارای تهب خ للّهی
اسد

آ را خعاین دخزخ میگویند

رخح سهار جهن خ اههب بهائن از مهْمننن داخهب در آ

از اوس خ افساگ داخب آ هتتند؛ لهذا اگهن مهنتکبنن معاصهی از اههب ایمها بعهد از دخرهای از آ
خارج می توود ب خافن این اسد
فبل خ متصب ب

آوا یا در جلنک اصلی حضور ودارود یها اینکه در بها تنین

عالک زماونات هتتند( ...اسسناینی.)109 : 929

خلود از ديدگاه فارابی و ابن سينا  :بزرگا ماائنن ماوند ابن سهننا خ فهارابی در پهنداختن به بلهس
خلود عذاب الیی یا عدم آ  ،قائب ب مالک خاصی تدود خ تمامی و نات خود را بهن ایهن مهالک
مبتنی ندود .مالک خ معنار آوا در «جوهنی بود یا عنضی بود مناأ عذاب» بود

به خاسهع

این معنار لی ،حکک بن ولوه عذاب الیی دادهاود .ب اعتلاد آوها اگهن منهزا ارتکهاب معاصهی در
اوتا ب اودازهای باتد

جوهن خ ذات اوتاوی را تغننن خ تبدیب داده باتهد تها جهایی ه اثهنی از

فعنت الیی در آ باقی وماوده باتد ،این ذات خ جوهنِ منلل

تده ،خود مناهأ عهذاب الیهی بهنای

فند خواهد بود .چننن ذاتی عذاب الیی را خواهد چاند اما از این چاند معذب وفواهد بود؛ چنا
این عذاب موافق با ذات اسد خ تضادی

موج

درک عذاب باتد خجود وهدارد .در فهنض

مقايسه ديدگاه امام خميني(س) در باب خلود با ساير آراي مخالف و موافق
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دخم اگن مناأ عذاب در فند عنضی باتد

بعد از مدتی زایب تده خ فند از عذاب الیهی خهالص

خواهد تد .ابن سننا همچننن مالک دی نی را در این زمنن معنح می ند خ بن اساس آ بن خلهود
یا عدم خلود عذاب خداخود ،الیار و ن می ند .مالک خی امب بود یا وبود علک بنای تهفص
اسد .بنابن علنده تنخ النئنس خ اتباع اخ ،عذاب تفص وهاقص در عمهب خ امهب در علهک ،دائمهى
ونتد ،بلک منلعن مىتود؛ چو جوهن وسس ب خاسع ا تتاب معنفد ،ب حد اعلى سعند اسد خ
تلاخت عارض بن وسس

از واحن هنآت بدوى عارض تده اسد ،پایدار ومىباتهد خ ههن عنضهى

زایب مىتود خ ذاتى ،باقى خ دائمى اسد خ زایب ومىتود م هن به زخاگ ذات .به خهالف علوبهد
تفص واقص در علک

ابدى خ دائمى اسد (آتتناوی  .) 2 : 92معنهار ابهن سهننا در ایهن دیهدگاه،

خالف و ن مالصدرا اسد .چنا

فنلتهوف تهننازی ،پهاداش خ ثهواب را فهنع بهن عمهب مفتاراوه

میداود خ اختنار را مانخ بن داتتن علک خ آگاهی .ب این بنا عملی
اود ی داتت باتد از اختنار خ جزا مبّناسد در صورتی

همناه با علک وباتد یا علک

ابن سننا علک وهاقص را مهالک دریافهد

عذاب ابدی میداود.

آراي امام خمینی در باب خلود دوزخیان و بهشتیان
با مناجع ب آثاری
جنب های مفتل

از امام خمننی ب یادگار ماوده اسد این وکت مافص میگندد

ایاا از

عللی خ فلتسی ،اخالقی خ تستننی ب این مبلس پنداخت اسد .ایاها در ضهمن

اثبات فلتسی خ علالوی تللق خلود در آخنت ،به بنها ضهنخرت رحماونهد خ رحنمنهد خداخوهد
پنداخت خ بینهمندی از وعمد تساعد ا بن را بعد از واامندی از تساعد ساین تسنعا ملان ،معنح
سال شانزدهم/شماره شصت و دو/بهار 9313

می نند .رخیکند امام خمننی ب متأل خلود ب گوو ای اسد ه تنیها به بنها تهنایط ،الزامهات خ
خیژگیهای مفلدیّن در آتش ومی پندازود خ در نار آ ب ولو فلتسی علهد عهدم تلمهب عهذاب
آخنت ،همچننن راههای خالصی از آتش دخزخ را ونز آموزش میدهند.
تبننن اخالقی خلود از دیهدگاه امهام خمننهی :ایاها به صهناحد بنها مهی نهد ه در دخزخ
اخنخی ،عده بتنار می هتتند

توسط تساعد نندگا دست ننی ومهیتهوود خ ا ،نیهد اههب

دخزخ بدخ وناز ب تساعد خداخود از آتش خالصی مییابند .امام خمننی در تاب جهاد اکبر چننن
میفنمایند:

خ مندخد گندد خ از رحمد الیی ملنخم تود،

جز خلود در آتش جینک،

مقاله

خدا وکند

اوتا بن اثن ،نت معاصی از درگاه حضنت باریتعالی راوده
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راه دی نی وفواهد داتهد .بتنسهند از اینکه خهدای وفواسهت از رحمهد خ
عناید الیی ملنخم گندید خ مورد خاک خ غضه خ عهذاب اخ خاقهن تهوید.
مبادا اعماگ تما ،ندار خ گستار تهما فهوری باتهد ه توفنلهات را از تهما
سل

ند خ جز خلود در وار بنای تما راههی وباتهد .تهما اآل یهب سهن

گنم را ومیتواونهد دقنله ای منها

ه

دسهد و ه داریهد؛ از آتهش جیهنک

بپنهنزید (امام خمننی .) : 929

تبن ب این بنا را میتوا در بنخی از آثار دی ن ایاا یافد

در آ با اتاره ب اوواع عذاب

آخنت خ سوزاوندگی آ خ تصنی بن جاخداو بود عذاب اخهنخی ،اوتها را به ملاسهب وسهس خ
اصالح عمب توصن

ندهاود .در خاقن ،امام خمننی در تبننن اخالقی خلود ،ضمن بنها دردوها ی خ

فو وی بود عذاب آخنت ،راه درما را در قال
دی ن از وکاتی

توصن ب ملاسهبة وسهس ،بنها مهی نهد .یکهی

امام خمننی در بنا خلود در عذاب الیهی به آ مهیپندازوهد ،تلمهب واپهذینی

عذاب الیی اسد .در مجموع امام خمننی در تبننن اخالقی خلود ،بناهتن از آوکه به بنرسهی اصهب
موضوع بپندازود ،سعی ندهاود ب بنا تدت خ سفتی عذاب الیی ،همچننن راهیای مبتال تهد خ
عوامل شدت عذاب :امام خمننی تدت عذاب الیی را واتی از چنهد علهد مهیداوهد .از جمله :
قوت ادراک در قنامد بناتن اسد .این تدت قوت را ونز مالصدرا ب عدم حضور جتک مادی ه
ماوعی بنای ادراک حلنلی اسد ارتبا میدهد .عامب دخم تدت عذاب قهوت ،صهالبد خ تهدت
قبوگ جتک اسد ،چو منزا تأثننپذینی اجتام باهک متساخت اسد .سهومنن عامهب تهدت عهذاب،
آلد عذاب در تأثننگذاری تدید باتد .امام خمننی در این باره میوویتد« :سوم از موجبات تدت
عذاب این اسد

خود آلد عذاب در تأثنن تدید باتد؛ چو هن چند چنهزى باتهد ه قابلنهد

قبوگ هزار منتب از حنارت را داتت باتد ،خلى خود آتش ده درج بناتن حنارت وداتت باتهد آ
چنز چندا

باید متألک ومىتود» (امام

خمننی اله

زیاد وسس خ اتتغاگ ک در آخنت می داود
خمننی

ال

 92ج :9

).

سب

 92ج  ) 9 :9ایاا چیارمنن علهد را در توجه
دریافد تدیدتن عذاب اخنخی میگندد (امهام
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راه رهایی از خلود در عذاب
محاسبه نفس :امام خمننی ملاسبة وسس را در قال

س تن ماارف  ،مناقب خ ملاسب بنا می ند.

ایاا معتلدود اوتا بنای آوک در ملاسبة وسس خود موفق باتد زم اسد تا از ابتهدا بهنای خهود
تنخفی را خضن ند خ خود را ملزم ب عمب ند آ قواونن وماید .هن چ قدر الهزام اوتها بناهتن
باتد ،منحل مناقبة خی ،مْثنتن خ مسندتن خواهد بود .بعد از ایهن منحله  ،ووبهد به ملاسهب وسهس
می رسد

در آ  ،فبق آوچ بنای خود تن گذاتت بود خ قاوووی را بنای خود خضن نده بهود،

ب ملاسب میپندازد خ منزا خفای ب تن خود را در این ملاسب
اصالح عمل :از دی ن راههای خالصی از عذاب خداخود
قابب تللنب باتد ،اصالح عمب اوتا اسد
افناد اسد .این اعتلاد

میسنجد (امام خمننی

ب

.)9 : 92

میتواود ب ولهو فلتهسی خ عنفهاوی

والن ب تأثنن متلابب اعماگ در تفصهند خ اعتلهادات

اوتا هن چ را عمب ند ،تجتمی از عمب خهود را در قنامهد مهیبننهد،

مورد تأ ند امام خمننی ونز خاقن تده اسد .درخاقن ،ایاا جینک را چنزی جدای از خجود اوتاوی خ
صورت غنبن اعماگ خی ومی داوند ،ب همنن دلنب اسد

قائب به ابهدی بهود عهذاب مهیتهوود.

ایاا در این باره میوویتد:
باید داوتد

از بناى هن یب از اعماگ ،چ اعماگ خننیّ خ چ اعماگ تنّی

فاسده ،در وا ة ملکوت خ عالک غن یب صورت غنبنّ ملکوتنّ اسد ه از
آویا ب گستة ارباب قلهوب خ اصهلاب معهارف الینه خ اتهارات خ صهناحات
تاب تنی

الیى خ صلنس ووراوى آسهماوى خ رخایهات خارده از اههب بنهد

خحى الیى ،بیاد اعماگ خ جینّک اعماگ تاکنب تود .خ ارض ملکوت ،خود
در ابتداء امن ساده خ قنعا اسد ،خ عمب بنى آدم آ را آبادا خ معمور ند.
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در قنآ تهنی

به تعبنهنات مفتلسه از ایهن حلنلهد غنبنه پهنده بنداتهت ،

چناوچ در آیة  90از آگ عمنا فنماید« :یَومَ تَجِدُ ُهب وَسْهسٍ مها عَمِلَهد مِهنْ
خَننٍ مُلضَناً خَ ما عَمِلَد مِنْ سُوءٍ تَوَد لَو أَ َّ بَننَیا خَ بَننَ ُ أَمَداً بَعِنداً» .خ ایهن آیه
تنیس الصنی در این اسد

اوتا خهودِ اعمهاگ را در آ رخز مهىبننهد؛

چ اعمهاگ صهالل خ چه اعمهاگ سهنّ  ،خ تأ نهد نهد ایهن معله را آوکه
مىفنماید در ذیب آی

 :آرزخ مى ند

بتنار باتد (امام خمننی  2 : 92ه .) 2

بنن اخ خ اعماگ سهن اش جهدایى
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می داوند

اعماگ خ ندار در قل

اوتا می گذارود خ معتلدود اوتا با ارتکاب ب اعماگ مفتل ،

می تواود بنضایی خ سودایی تود .ایاا تصنی می نند
خجود دارد ب تن ووراوی بود  ،می تواود قل

این صورت ملکوتی

مقاله

ایاا تأثننگذاری اعماگ اوتا در قنامد خ ساخد زودگی اخنخی اوتا را ب خاسهعة تهأثننی
بنای هن عملی

اوتا را وهوراوی سهاخت خ اخ را به غایهد سهعادت

اوتاوی بنساود .الم ایاا در این باره چننن اسد:
هن یب از اعماگ را در قل اوتاوى اثنى اسهد ه از آ در رخایهات تعبنهن
تده ب ولع بنضاء خ ولع سودا ؛ زینا

از هن عمب صاللى اگن بها تهنایط

صوریّ خ معنویّ خ قالبنّ خ قلبنّه آخرده تهود ،یهب وهوراونّتى در بهافن قله
حاصب تود خ یب صهساى بهافنى از بهناى اوتها رخ دههد ه اوتها را به
معنفد اللَّ خ توحند وزدیب ند تا آ جها ه حلهایق خ سهناین توحنهد در
قل جای زین تود ،خ از آ در ملب بد ونز سناید نهد ،خ ارض فبنعهد
ووراوى خ مانق ب وور الیى تود

ایهن غایهد سهعادت اوتهاوى اسهد(امهام

خمننی  29 : 92ه .) 2

ب عنوا م،اگ یکی از اعمالی

ارتبا متتلنک با خلود در عذاب الیی دارد خ در دیدگاه امام

خمننی تاهدی بن تأثننگذاری اعماگ خ رفتار اوتا بن ولوة حان اخنخی اسد ،صسد عُج

بن ،غنخر ،تللنن دی نا خ خودبزرگ بننی همناه بوده خ یکهی

از عوامب مْثن در خلود در عذاب خداخود اسد .ب همنن تنتن
ب

رهایی از عذاب الیی باتد (امام خمننی

ب

پنهنز از این صسد میتواود منجن

. )10 : 92

شفاعت :آخنین راه وجات از عذاب الیی در دیدگاه امام خمننی بینهمنهدی از وعمهد تهساعد
اسد

ب زعک ایاا وصن

همة دخزخنا خواهد تد .در رخایات خ احادیس ،سهفن از تهساعد

نندگا مفتلسی اسد ،از قبنب :وبی مکنم اسالم خ خاودا اهب بند؛ تیندا ؛ اوبنها خ اخلنهای الیهی
در ملافن مفتل

ب تساعد دخزخنا میپندازود .در دیدگاه امام خمننی آخنین تساعد نندة

رخز ملان ،خداخود متعاگ اسد

قلک عسو بن گناها هم ا می اد .حاگ ابیامی خجهود دارد خ

آ اینک در اعتلاد ب خلود دخزخنا در عذاب خ در عنن حاگ بینه منهدی گناهکهارا از تهساعد
خداخود ،گویی تناقضی موجود اسد .چنا

زم اسد تا دخزخنا ههک در آتهش بتهوزود خ ههک

توسط خداخود از عذاب خالصی یابند .این تناقض با بنرسی الم امام خمننی از بنن مهیرخد .چهنا
ایاا در بنخی از آثارتا ب ولوه درک تساعد اتاره ندهاود خ تصنی بن ایهن وکته داروهد

مقايسه ديدگاه امام خميني(س) در باب خلود با ساير آراي مخالف و موافق

با صسات مذموم دی نی چو

اسد
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تا فند یق وباتد ،ومی تواود این وعمد را درک ند .این عدم درک از بفنهب بهود یها تهافی
وبود خداخود ونتد بلک ب دلنب عدم لناقد خ قابلند فندی اسد
تبيين عرفانی خلود از ديدگاه امام خمينی :ایاها در
خاموتی وور فعنت را

گنفتار عذاب تده اسد.

تهاب شررح حرديث جنرود عقرل و جهرل

در ذات خجود اوتا ویادین تده اسد دلنلی بنای خلود در آتش جینک

میداوند.
معنای فطرت از ديدگاه امام خمينی :در بنا ایاا  ،ملصهود از فعهنت امهنی فناتهن از توحنهد
اسد .عبارت امام خمننی در معنای فعنت این اسد
جمنن معارف حل از امورى اسد
ب

« :فعنت» اختصاص ب توحند وهدارد؛ بلکه

حقّ ،تعالى تأو  ،مسعور فنموده بندگا را بن آ

 .) 20 : 92ایاا در بنا ملتوای فعنت خ مصادیق امور فعنی

خلود در عذاب بناوجامد ،معتلدود « :اصوگ خ ار ا ایما ،
هه

تفلّه

از آویها مهیتواوهد به

عبارت از معنفد خ توحند خ خ ید

ایما ب رسب اسد هه خ ایما ب یوم المعاد خ ایما ب مالئک خ ت

اسد؛ الّا آ

» (امام خمننهی

الینّ [اسد] ،از فعنیات

بعضى از آویا از فعنیّات اصلنّ اسهد چهو معنفهد خ توحنهد ،خ بعضهى دی هن از

متسنعات اسد»(امام خمننی .)92: 92
همچننن ایاا میوویتند:
خ اما اقباگ [ب علب] در حلنلد جیلنّ متللق و ندد؛ زینا
اصب تنی

آ متلوم ب دخ

اسد  :یکى تنک اواونّد خ اونّد عالک [اسد] معللهاً ،ه در

آ منعوى اسد تنک اواونّد خویش .خ جیب هن چه رخ به تنقّنهات جیلنّه
رخد ،این خاصند هه یعنى خودخواهى خ خودبننى هه در آ افزخ گندد خ از
این جید ،وماز چیار هزار سالة تنعا جز تأ هد اواونّهد خ ،هنت عجه خ
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افتفار ،ثمنه [اى] از آ حاصب واد خ ب آ جا رسند

در ملابب امن حهق،

قنام ند خ «خَلَلْتَنِی مِهنْ وهارٍ خَ خَلَلْتَه ُ مِهنْ فِهننٍ» گسهد خ از غایهد جیهب خ
خودبننى خ خودخهواهى ،ووراونّهد آدم(ع) را ودیهد خ قنهاس مغهالعى هند .خ
اصب دی ن ،ح

ماگ معلق اسد

ب اصب فعنت در خمننة اوتا مفمّن

اسد خ آ در جیب مغلوب خ ملکوم؛ بلک گاهى منعسى خ معدخم گهندد خ
خلود در جینَّک ،تابِنِ اوعساء وور فعهنت اسهد خ آ از «إخْهالدِ إلَهى الْهأَرضِ»
بعور معلق حاصب تود (امام خمننی 11 : 92ه.)11
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در بفش دی نی از این تاب ،امام خمننی در قال

متأل خلود را ونز معنح می نند .ایاا تمام خننات را واتی از وور فعنت اهلل میداوند ه در اثهن
غسلد خ عدم توج ب خداخود ،فعنت الیی اوتا پوتنده با حُجُ

مقاله

بنا ضنخرت اصالح وسس ب فور ضمنی
للماوی تده خ در چننن فعنتی

دی ن اثنی از ملبد الین وفواهد ماود .در صورت ادامه غسلهد خ عهدم توجه به خداخوهد ریاه
درهای سعادت بن اخ بتهت مهیتهوود.

عداخت خداخود خ اخلنای الیی متتلکک تن تده تا جایی

بافن چننن فعنتی در عالک آخنت هما جاخدا ماود خ خلود در آتش دخزخ اسد .در این زمنن
چننن میفنمایند:
ا نو
صورتى

معلوم تهد تمهام خنهنات از سنچاهمة وهور فعهنت اللَّه اسهد در
ملتج ب حجابهاى فبنعد وباتد ،خ اسهنن دامههاى پنچهاپن

وسس خ ابلنس و ندد ،خ سنب سهعادت معللهة اوتهاوى همهنن فعهنت تهنیس
اسد ،خ ونز معلوم تد

تمامى تنخر از فعنت ملجوبة م لمهة به للمهات

فبنعد اسد ،خ مناأ همهة تهلاخات خ بهدبفتیهها در دونها خ آخهنت ،همهنن
احتجابات اسد ،باید داوتد

اگن اوتا از خهود غسلهد نهد خ در صهدد

اصالح وسس خ تز ن آ بنوناید خ وسس را سن خود بار آخرد ،ههن رخز ،بلکه
هن ساعد بن حجابهاى آ افزخده تود ،خ از پسِ هن حجابى حجابى ،بلک
تود ،خ از ملبد الینّ در آ اثنى خ خبنى باقى وماود؛ بلک از حق تعهالى خ
آوچ ب اخ منبو اسد از قنآ تنی

خ مالئكة اللَّه خ اوبنهاء ع هام خ اخلنهاء

نام هه علنیک التالم ههه خ دیهن حهق خ جمله فضهائب متنسّهن گهندد ،خ ریاه
عداخت حق هه جبّ خ عالههه خ ملنَّبها درگهاه ملهدس اخ در قلهبش ملکهک خ
متتلکک گندد تا آ جا

بکلهى درههاى سهعادت بهن اخ بتهت تهود ،خ راه

آتتى با حق تعالى خ تسعاء -علنیک التالم -منتهدّ گهندد ،خ مفلَّهد در ارض
فبنعد گندد

بافن آ در عالک دی ن جلهوه نهد خ آ خلهود در عهذاب

جینک اسد (امام خمننی .)29 : 92

نتیجهگیري از تبیین عرفانی خلود
امام خمننی در تبننن عنفاوی خلود ،بهنش از همه به تأثننگهذاری فعهنت الیهی اوتها در آخهنت
میپندازود .فعنتی

فبق صنی آیات قنآ  ،الیی بوده خ ب همنن خافن در دیدگاه عنفاوی امهام

مقايسه ديدگاه امام خميني(س) در باب خلود با ساير آراي مخالف و موافق

حُجُبى بناى اخ پندا تود تا آ جا

وهور فعهنت بکلهى خهاموش خ منعسهى
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خمننی ،هنگز قابب زخاگ خ وابودی ونتد خ تنیا میتواود ب حجابههای للمهاوی واتهی از معاصهی
گنفتار تود .اگن اوتا گناهکار ،میتواود ب خالصی از دخزخ امندخار باتد ،از بن د ووراوی تد
مجدّد فعنت الیی اسد

با تلمب عذاب دخزخ ،حجاب خود را از دسد داده اسد.

تبيين فلسفی خلود از ديدگاه امام خمينی :پنداختن ب بلس خلود را مهیتهوا در خهالگ بنخهی از
تأمالت فلتسی امام خمننی بنای اثبات متائلی چند از جمل اثبات تجند وسس ،مااهده ند .زماوی
گنخهی از ملدثنن از جمل عالم مجلتی وسس یا رخح اوتا را جتمی لعن
فارغ از تجند اسد (مجلتی ب بیتا ج  ) 01 :12امام خمننی در قال

معنا می ند

ارائ دلنلی بنای اثبات بعال ایهن

سفن ،آ را خالف معاد خ خلود میداود .ایاا در این باره چننن استد گ ندهاود« :معنای لعن
باتد ،مکا

بود چنتد؟ اگن جتک لعن

قبالً در آوجا بوده جاسهد؟

زم دارد؛ آ مکاوی

عالخه بن این ،تداخب اجتام ملاگ اسد خ عالخه بن همة اینیا فتاد اجتام مبنهن اسد خ این منهافی
معاد خ خلود اسد» (امام

خمننی ال

 92ج. ) 90 :9

ایاا متأل مادة آخنت خ هنو ی صور باقن را ونز بیاو دی نی بنای اثبات خلود در آخهنت
قنار داده خ ضمن دست بندی مادة اخنخی اوتا ب هسد دسهت

ه در اثهن ولهوة اعمهاگ خ افعهاگ خ

ملکات وستاوی اوتا در عالک دونا ایجاد میتود ب تستهنن آیه  2سهوره بلهنه «هُهک فِنیها خالِهدخُ »
میپندازد .امام خمننی در این باره چننن میگوید:
اوتا هن عملى را

اوجام دهد ،اثنى از آ عمب در وسس اخ بهاقى ماوهده خ

در جوهن خجود اوتاوى ،اثنى از خود ب یادگار مهىگهذارد خ ههن چه بناهتن
تکنار تود ،بنخز اثن بناتن مىگندد (امام

ایاا معتلدود

خمننی ال

اعماگ اوتا تلد تتلط خ و ارت هن رتبه ای از مناته
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منجن ب قدرت خ سنعنه بناتن بنای آ منتب میگندد .اعمالی

 92ج .)401 :9

وسهس تللهق یابهد،

با تتهلط قهوه تهیوی یها غضهبن

صورت میگننود ،منجن ب تلوید این قوا میگندود خ در ویاید ،منتب ای از وسس

توسط اعماگ

اوتا  ،تلوید تده ،در آخنت ب عنوا ماده بنزخی ملتوب میتود .امهام خمننهی دربهاره اوهواع
ماده اخنخی ،میگویند:
هسد قتک ممکن اسد تصور تود - :ماده تیوت فلط - ،غضه فلهط،
 -9قوه خاهم فلط -1 ،تیوت خ غض  -1 ،غض خ خاهمه  -4 ،تهیوت خ
خاهم  -1 ،هن س قوه با هک مزدخج باتند.
خ این چننن اتفاصى گنفتار عذاب هایى هتتند

ا ،نتا ب فعالند مبهدأ

مجههند تهها از عههالک فبنعههد رفههد ،بههدخ هنههولى خ امکهها اسههتعدادى اسههد،
موجبات الک خ عذاب

مقاله

خاحد یا مبادى مفتلس هه چناوک تنح دادیک ههه حاصهب مهىگهندد ،خ چهو
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یب عائلة تنخرود بناى اخ خواهند بود تا سهناوجام

عالک غن لاهن تود ،خ سلعند رحماوند غلب نهد خ آخهنین تهافن ،یعنهى
ارحک الناحمنن ،ب تساعد بنى تجلهى فنمایهد ،بعهد از آوکه دسهد هها از
دامن تافعنن دی ن وتاه تود .خ از احتا قدیک ا حتا امند آ اسد ه
هن

تى از خرخد ب دار ا حتها عمهومى ممنهوع و هندد (امهام خمننهی

اله

 92ج .)401 :9

امام خمننی معتلدود
حجاب های مفتل

فعنت الیی

اوتا ها هم ی از آ خلق تدهاود ،ممکن اسد در دام

گنفتار تود ،اما ممکن ونتد

تمام فعنت الیی توسط قوای تنعاوی از قبنب

تیوی خ غضبن  ،وابود تود ،بلک فلط میتواود مورد غسلد قنار گنفته خ در سهای قهوای تهنعاوی
قنار ب نند

در این حالد ونز ،در رخز قنامد

فعنت الیی اوتا ها بندار تده خ مورد لع

تمام عالک به وهور پنخردگهار منهوّر مهیگهندد،

الیی قنار میگنند .ایاا بن این وکت تصنی می نند

تستنن خلود خ آیاتی از قبنب «هک فنیا خالدخ » باید با توج ب سابل رحماوند خداخود خ لعه
بنکنا

اخ باتد (امام

خمننی ال

 92ج 402 :9ه.)401

میوویتند:
حتى جینمش هک رحمتى اسد
با فاارهاى قبن خ مواق

اگن سناهى رخى ما بندگا سهن رخى را

رخز قنامد وتواوتد پاک ند ،با جینک ،سناهى دگ

ما را باوید تا رذایب خ حجابات بتوزد خ جماگ فعنت ومایها گهندد ،خ وهور
فعنت لاهن تده خ با وور تافن ا بن ،مزدخج گندیده خ ب جذبة وور احهدى،
وور فعنت توحند مجذخب تود .خ این آخنین آتنایى اسد

اگهن اوتها

وتواوتد با یکى از اووار تسعا ،از اوبنا خ ائمه ههدى علهنیک التهالم آتهنایى خ
تناس

پندا ند ،اخ ب تساعد مىآید (امام

امام خمننی ،ب دلنب بنخورداری از سلوک عنفاوی ،در ت
خاص نده خ بنای بنا رحمتی
عنبی اقتباس می ند خ میفنماید

خمننی ال

 92ج .)402 :9

مفتل  ،ب رحمد خداخود اتاره

در قنامد تامب حاگ گناهکهارا مهیتهود ،به سهفنی از ابهن
بنا بن فنیلى

تنخ ملنى الدین عنبى دارد متأل رحنمند

مقايسه ديدگاه امام خميني(س) در باب خلود با ساير آراي مخالف و موافق

ایاا ب جینک خ عذاب خداخوهد ونهز به عنهوا تجلهی رحمهد الیهی و هاه هنده خ ایهنگووه
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حضنت حق در هن دخ جیا رختن اسد،

بنا ب متلب اخ ارحک الناحمنن در وزد وام «المنهتلک»

تساعد مى ند خ زمام دخلد را خود ب دسد مىگنند ،خ «المنتلک» تلهد سهلعند خ حکومهد اخ
قنار مىگنند (امام خمننی .)11 : 1 9

خلود تبيين ماهوی دنيا و آخرت :ایاا همچننن با ملابب هک قنار داد معنهای دونها خ آخهنت،
خلود خ ثبات ،این دخ معنا – خلود خ تغننن – را ب آخنت خ دونا وتبد میدهنهد .بها توجه به ذ هن
حدی،ی از مرآة العقول ب این مضمو
خ از یکی از ملللا ولب فنماید

دونها خآخهنت تهو عبهارت اسهد از دخحالهد از

حا ت قل تو :آوچ وزدیب اسد خ قبب ازمند  ،وامش دوناسد .خ آوچ بعد از این
آید خ پس از مند اسد ،وامش آخنت اسد ،پس آوچ از بهنای تهو در آ حهظ خ
وصههن
ب

خ تههیوت خ لههذت اسههد قبههب از مههوت ،آ دوناسههد در حههق (امههام خمننههی

. ) 0 : 92

امام خمننی در ذیب این سفن معتلدود

دونا هما وا وازل خجود اسد

خ مجاز اسد خ آخنت ب رجوع از این وا ب ملکوت خ بافن خود
اسد ،اتاره دارد (امام خمننی

ب

دار تصنم ختغننن

دار ثبهوت خ خلهود خ قهنار

.) 0 : 92

نتیجه گیري از تبیین فلسفی خلود:
بینه مندی از تساعد الیی خ عدم قنار جاخدا در عذاب آخنت ،وکت ای اسد
تبننن فلتسی خلود ونز ب آ اتاره ندهاود .اما ب

امام خمننی در

ار بند بنخهی اصهعالحات خ تعبنهنات فلتهسی

منجن ب تمایز این تللنب تده اسد .امام خمننی ،در بنا فلتسی خلود ،ب اثنگذاری اعماگ اوتا بن
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منات

وستاوی اتاره ندهاود خ با بنا اینک منات

وستاوی توسط اعماگ میتواوند تلوید تده خ بن

هک غلب یابند ،از ولوه ساخت تد ماده اخنخی پنده بنمیدارود .ایاا معتلدود اگن خقوف فو وی
در عذاب صورت میگنند ب دلنب تاکنب ماده اخنخی از منات

مادخ وسس(ماوند قوای غضبن خ

تیوی ) اسد .در خاقن ماده اخنخی چنزی غنن از منتب ای از وسس ونتد .این منتبة مادخ از وسس،
آثار معاصی را

در حنات دونایی خود ت

یق درک تساعد از تسنعا ملان میتود.

نده بود را با چاند فعک عذاب از دسد داده خ

77
فبق مباحس گست تده ،میتوا دیدگاه امام خمننی در باب خلود را در زمنه آرای مفهال

خلهود

مقاله

نتیجه گیري کلی از بحث:
قنار داده خ ایاا را هم چو دی ن فالسس خ عنفا ،معتلد به وجهات ویهایی گناهکهارا از عهذاب خ
بینهمندی آوا از تساعد تسنعا ملان داوتد .ایاا ضمن تللنبهای مفتل
خ فلتسی ،این معل

را با تعابنن مفتل

بنا

اخالقی ،عنفهاوی

نده خ در هن س تللنهب ،به وکهات ماهتن ی اتهاره

ندها ود از جمل اثنگذاری اعماگ اوتها بهن وسهس ،زخاگ واپهذینی فعهنت الیهی ،رحمهد عهام خ
گتتنده خداخود

زمنن تساعد از گناهکارا اسد.

منابع
-

آتتناوى ،سندجالگ الدین ) 92 ( .شرح بر زاد المسافر ،قک :دفتن تبلنغات اسالمى ،چاپ سوم.

-

ابن بابوی  ،ملمد بن علهی ) 91 ( .ترجمره اعتقرادات  ،تنجمه ملمهد علهی بهن سهند ملمدحتهنی ،تیهنا :
اوتاارات اسالمن  ،چاپ اخگ.

-

ابن من،ک ،من،ک بن علی 1 1( .ق) شرح نهج البالهغه ابن ميثم ،تنجمه قنبهاوعلی ملمهدی ملهدم خ علهی اصهغن

-

اسسناینى ،مالاسماعنب ) 929( .أنوار العرفان ( جلدی) ،قک :دفتن تبلنغات اسالمى چاپ اخگ.

-

امام خمننی ،سند رخح اهلل ) 92 ( .شرح حديث جنود عقل و جهل ،تیهنا  :مْسته تن هنک خ واهن آثهار امهام
خمننی ،چاپ خ وان عنخج ،چاپ هاتک.

-

هههههههههههههه .

(ال

 ) 92تقريرات فلسفه ،تینا  :مْست تن نک خ وان آثار امام خمننهی ،چهاپ خ واهن عهنخج،

چاپ اخگ.
-

هههههههههههههه .

(ب

 ) 92شرح چهل حديث ،تینا  :مْست تن هنک خ واهن آثهار امهام خمننهی ،چهاپ بنتهد خ

پنجک.
-

هههههههههههههه  ) 929( .جهاد اکبر يا مبارزه با نفس (تقرير بيانات امام خمينی) ،تینا  :مْست تن نک خ واهن آثهار
امام خمننی ،چاپ خ وان عنخج ،چاپ یازدهک.

-

هههههههههههههه  1 9( .ق) شرح دعاء السحر ،تینا  :مْست تن نک خ وان آثار امام خمننی ،چهاپ خ واهن عهنخج،
چاپ دخم.

-

حتننى تیناوى ،سندملمد حتنن 1 9(.ق) معاد شناسى ( 0جلدی) ،ماید :وورملکوت قنآ  ،چاپ اخگ.

-

حتننى تیناوى ،سندهاتک ) 941( .توضيح المراد،تینا  :اوتاارات مسند ،چاپ سوم.

مقايسه ديدگاه امام خميني(س) در باب خلود با ساير آراي مخالف و موافق

ووایی یلنی زاده ،ماید :بنناد پژخهایای اسالمی ،چاپ اخگ.

77
پژوهشنامة متين

-

حتننی قائک ملامی ،سند عباس ) 919( .رنج بی پايان (جستارهايی در فلسفه و عرفان) ،تینا  :اوتاهارات امنهن
بنن ،چاپ اخگ.

-

دغنک ،سمن  ) 00 ( .موسوعة مصطلحات اإلمام فخر الدين الرازی ،بننخت :مكتبة لبنا واتنخ  ،چاپ اخگ.
راغ

اصسیاوی ،حتنن بن ملمد 1 ( .ق) مفردات فی هغرير القررآن ،تللنهق صهسوا عهدوا داخخدی،

بننخت :دارالعلک الدار الاامن .
-

سجادى ،سندجعسن ) 919( .فرهنگ معارف اسالمى (1جلدی) ،تینا  :اوتاارات داوا اه تینا  ،چاپ سوم.

-

فبافبایی ،سند ملمد حتنن 1 1( .ق) الميزان فی تفسير القرآن ،قک :اوتاارات وان اسالمی ،چاپ پنجک.

-

عالم حلی ،حتن بن یوس  1 4( .ق) تسليک النفس الی حظيرة القدس ،قک :اوتاارات مْست امام صهادق
علن التالم ،چاپ اخگ.

-

مجلتى ،ملمد باقن بن ملمدتلی( .ال بیتا) حق اليقين ،تینا  :اوتاارات اسالمن .

-

ههههههههههههه ( .ب بیتا) بحاراالنوار الجامعة لدرر أخبار االئمة االطهار ،بننخت :دار احناء التنان العنبی.

-

مالصدرا ،ملمد بن ابناهنک ) 94 ( .العرشيه ،تینا  :اوتاارات مولى.

-

ههههههههههههه  ) 940( .شواهد الربوبيه فى المناهج السلوکيه ،ماید :المن ز الجامعى للنان ،چاپ دخم.

-

وصننالدین فوسى ،ملمد بن ملمد 101( .ق) تجريد االعتقاد ،دفتن تبلنغات اسالمى ،چاپ اخگ.

-

هنخی ،ملمد تنی

و ام الدین ) 949( .انواريه ،تینا  :اوتاارات امنن بنن ،چاپ دخم.

سال شانزدهم/شماره شصت و دو/بهار 9313

