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Abstract 
Leiden Encyclopedia of the Quran and Oliver Lyman's Encyclopedia of the 

Quran are among the most important Quranic studies of Orientalists that 

have been written with the aim of presenting the teachings of the Holy 

Quran. This article examines the entries of reward, punishment, heaven and 

hell in these two encyclopedias and explains their methodological and 

content-related flaws separately. The overlap of some entries with each 

other, the existence of incomplete entries, citing non-original or invalid 

sources, incompatibility and inconsistency of the content of articles with 

each other are among the most important methodological drawbacks, and 

regarding the teachings of the Quran as an echo of previous religious 

teachings, considering Satan angelic, depicting heaven and hell with material 

terms, presenting a harsh and unbalanced image of punishment and reward 

in the Qur'an, and describing incorrectly the human being's relationship with 

God's rule and Satan in Hell are among their most important content-related 

flaws. This article, citing authoritative Islamic sources and referring to solid 

Quranic arguments, shows that the orientalists who have studied and written 

on the Quran have not been able to gain an accurate understanding of the 

religious teachings of the Qur'an, and therefore their encyclopedic works are 

unreliable. 
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ثواب و عقاب و بهشت و دوزخ در دو  یو نقد مدخل ها یبررس

 خاورشناسان یالمعارف قرآن رهیدا

 

 

 .رانی، اقم، یاسالمپژوهشگاه علوم و فرهنگ  اریاستاد   یاسعد رضایعل

  

 چکیده
خاورشناسان است  یقرآن یپژوهش ها نیاز مهم تر منیل وریو دانشنامه قرآن ال دنیالمعارف قرآن ل رهیدا

 یالمعارف هر چند ادعا م رهیدو دا نیشده اند. در ا فیبه مخاطبان تال میکه با هدف ارائه معارف قرآن کر

خورد.  یبه چشم م یمتعدد ییواو محت یروش یاما در آنها خطاهاشده اند  نیو منصفانه تدو قیشود که دق

 یو استدالل ها یو با استناد به مصادر معتبر اسالم یلیو تحل یفیمقاله درصدد است تا به روش توص نیا

المعارف بپردازد و به  رهیدو دا نیثواب و عقاب و بهشت و جهنم در ا یمدخل ها یبه بررس یمتقن قرآن

. بر ست؟یمقاالت بهشت و جهنم و ثواب و عقاب چ التها و اشکا یپاسخ دهد که کاست یسوال اساس نیا

 ای لیاص ریاستناد به منابع غ گر،یکدیمدخلها با  یبرخ یپژوهش، همپوشان نیا یها افتهی نیاساس مهم تر

 یقاو ال ،یاشکاالت روش نیاز مهم تر گریکدیمقاالت با  یمحتوا یو ناهمخوان ینامعتبر، ناسازگار

از بهشت و  یجسمان یرپردازیتصو س،یابل یفرشته انگار ن،یشیپ میاز تعال یرآنق میتعال یرویو پ یریاثرپذ

نادرست از ربط و نسبت  نییو پاداش در قرآن و تب فریخشن و نامتعادل از مسئله ک ییمایجهنم، ارائه س

 نیامقاالت  ییاشکاالت محتوا نیتر با دوزخ از مهم طانیارتباط ش زیخداوند و ن تیانسان با حاکم اریاخت

از  یقینتوانسته اند به فهم دق سندگانیدهد نو یالمعارف در مسئله مورد بحث است که نشان م رهیدو دا

 .ابندیقرآن دست  یمعارف اعتقاد

  .المعارف قرآن، دانشنامه قرآن، خاورشناسان، بهشت و دوزخ، ثواب و عقاب رهیدا :ها واژهکلید
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 .مقدمه0

 دست هاییالمعارفدایره تدوین به قرآنی مطالعات حوزه در اخیر هایدهه در رشناسانخاو

 سر ( به Encyclopaedia of the Quranقرآن) المعارفدایره آنها ترینمهم از که اندزده

 دانشنامۀ نیز و (Jane Dammen Mcauliffeاولیف) جین دمن مک خانم ویراستاری

 (Oliver Leamanلیمن) الیور ویراستاری سر ( (بهThe Qur’an: an Encyclopediaقرآن)

 هایآموزه تبیین در انحرافی گونه هر آثار، این ارزشمندی و اهمیت موازات به. است

 صیانت رو این از. دارد پی در را تریگسترده و ترجدی هایآسیب آثاری، چنین در قرآنی

 همواره که کندمی اقتضا اسالمی زرگب مفسران و دانشمندان میراث و قرآنی هایآموزه از

 خاورشناسان آثار در زیرا. شود پرداخته آنها نقد و بررسی به دقت با و شده رصد آثار این

 وجود نیز مطالب نامناسب تقریر در تعمد قرآن، هایآموزه از سوءبرداشت احتمال بر عالوه

 اندشده تدوین منصفانه و قیقد که شودمی ادعا چند نیز هر المعارفدایره دو این در .دارد

 .خوردمی چشم به متعددی محتوایی و روشی خطاهای

 .پیشینۀ پژوهش1

های قرآنی خاورشناسان)ر.ک؛ المعارفمقاالت متعددی به بررسی و نقد کلی دایره

و رضایی اصفهانی و اعتصامی،  5831المعارف قرآن لیدن، رضایی اصفهانی، بررسی دایره

( و یا به بررسی و نقد برخی مقاالت آنها 5833رف قرآن الیور لیمن، المعابررسی دایره

اند ولی تاکنون به مسئله مورد بحث در پرداخته و نقاط قوت و ضعف آنها را بررسی کرده

 است. این مقاله پرداخته نشده

 .هدف پژوهش3

یعنی  ترین مسائل حوزه اعتقاداتهای مرتبط با یکی از مهممدخل بررسی به مقاله این

پردازد. محور مباحث مقاله پیش رو مسئله پاداش و کیفر و نیز بهشت و جهنم می

نوشته « دوزخ»نوشته ویم ریون، « ثواب و عقاب»نوشته لئه کینبرگ، « بهشت»های  مدخل

های المعارف قرآن و همچنین مدخلنوشته جین اسمیت از دایره« معاد»روزالیند گوئین و 
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استفان وایلد از دانشنامه قرآن است. سوال اصلی در این مقاله این نوشته « جهنم»و « جنت»

است که گزارش خاورشناسان از دیدگاه قرآن نسبت به مسئله بهشت و جهنم و ثواب و 

ها و اشکاالتی دارد. برای پاسخ به این پرسش پس از توصیف و گزارش عقاب چه کاستی

 مصادر از استفاده دگان مقاالت، باترین خطاهای روشی و محتوایی نویسنبرخی از مهم

 پردازیم.آنها می به نقد قرآنی متقن هایاستدالل و اسالمی معتبر

 نویسی المعارف. اشکاالت و نقدهای ناظر به روش و اصول دایره8

هایی که در جهت قرآن و نیز دانشنامۀ قرآن علیرغم تالش المعارفنویسندگان دایره

های آنها اند در مواردی تالشلمعارف خوب، انجام دادهاهای یک دایرهرعایت شاخص

 و جهنم و بهشت به مربوط مقاالت در جمله ناکام مانده و دچار خطاهای روشی متعددی از

 اند که در زیر به برخی از آنها اشاره می شود.ثواب شده و عذاب

  یکدیگر با هامدخل برخی پوشانی.هم 8-0

ای تدوین و المعارف این است که مقاالت به گونهت دایرههای مقاالترین شاخصهاز مهم

تنظیم شود که واجد کمترین تکرار باشند. مقاالت مرتبط با بهشت و جهنم و ثواب و عقاب 

المعارف قرآن هم مدخل اند. برای نمونه در دایرهدر این جهت بسیار ضعیف ظاهر شده

آمده و هم « ثواب و عقاب»مدخل همچنان که هم «. جنت»است و هم مدخل آمده« بهشت»

به ویژه آنکه محتوای مشترک این مقاالت با یکدیگر نیز نسبتا زیاد است. «. عذاب»مدخل 

و « آتش»و « عذاب»المعارف به مباحث ها، مدخل معاد نیز در این دایرهبه جز این مدخل

مورد این مسائل ای که در است و با مقاالت جداگانهپرداخته« های بهشتیباغ»و « پاداش»

ها و رسد در انتخاب مدخلاست مشترکات بسیاری دارد. از این رو به نظر مینوشته شده

است و از آنجا که نویسندگان مقاالت افراد ویرایش علمی آنها دقت الزم صورت نگرفته

اند این تکرار در مواردی موجب ناسازگاری محتوای مقاالت با یکدیگر متعددی بوده

 ها اشاره خواهد شد.هایی از این ناسازگاریه در ادامه به نمونهاست کشده
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  ها و منابع غیر اصیل یا نامعتبرپژوهش به استناد .8-1

آیند و قاعدتاً بر اساس معتبرترین های مرجع به شمار میها کتابها و دانشنامهالمعارفدایره

المعارف به این ان یک دایرهشوند و هر چه میزان اهتمام نویسندگمنابع اصیل تدوین می

مهم بیشتر باشد، اثر حاصل از اعتبار بیشتری برخوردار است. اما خاورشناسان در تدوین 

 مقاالت خود بر آثار تدوین شده پیشین خود اعتماد و تکیه بسیار دارند. 

کند و المعارف قرآن منابع پایانی مقاالت را به دو دسته اصلی و فرعی تقسیم میدایره

ابع اصلی که همان منابع اسالمی است در موضوع مورد بحث غالباً به چند منبع محدود من

آیند. می شود. و عمده منابع آثار خاورشناسان است که منابع فرعی و غیر اصلی به شمار می

ای جهت دار گزینش نکته قابل تأمل این است که همین منابع محدود اصلی نیز به گونه

 اند.شده

 گاری و ناهمخوانی محتوای مقاالت با یکدیگرناساز. 8-3

شوند از این رو ممکن ها توسط افراد متعددی نوشته میها و دانشنامهالمعارفمقاالت دایره

های متفاوت آنها موجب شود محتوای مقاالت انسجام الزم را نداشته و حتی است دیدگاه

المعارفی سرویراستاری دارد تا از گاهی با هم ناسازگار باشند. برای حل این مشکل هر دایره

المعارف بیفزاید. در عین حال های احتمالی مقاالت آن بکاهد و به انسجام دایرهناهمخوانی

شود. برای هایی مشاهده میالمعارف قرآن و در مقاالت مورد بحث، ناسازگاریدر دایره

 نمونه به موارد زیر توجه کنید:

المعارف قرآن در مورد ح شده در دو مقالۀ دایرهالف( نمونه نخست به ادعاهای مطر

آیات قرآن دربارۀ اینکه آیا »خوانیم: می« دوزخ»جاودانگی دوزخ مربوط است. در مقاله 

(. در حالی 93: 8، ج5831مک اولیف،«)انددوزخ جاودانه است یا نه به قدر کافی روشن

برانگیزتر این است سش چالشپر» نویسد:در این زمینه به صراحت می« معاد» که در مقاله

تر است بحث کیفر ابدی است که آیا کیفر و پاداش اخروی ابدی است؟ البته آنچه چالشی

 مک«)آیا دوزخیان تا ابد در دوزخ خواهند بود؟ پاسخ قرآن به این پرسش روشن نیست

 (.659: 1، ج5831 اولیف،
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ت از بهشت و ب( نمونه دیگر چگونگی توصیف بهشت و جهنم است. برخی مقاال

جهنم توصیفی کامال جسمانی به دست می دهند که گویا هیچ جنبه معنوی و روانی در آن 

است و در چنین تصویری از آن ارائه شده« ثواب و عقاب»وجود ندارد. چنانکه در مقاله 

ادامه به نقد آن خواهیم پرداخت. ولی در برخی دیگر از مقاالت، وقتی سخن از بهشت و 

، «بهشت»شود برای نمونه در مقاله های معنوی نیز اشاره میان می آید به جنبهجهنم به می

( و در مقاله 173: 5، ج5831 اولیف، های معنوی)مکهای بهشتی به لذتذیل عنوان پاداش

 (.99: 8، ج5831 اولیف، است)مکبه دو نوع عذاب جسمی و روحی اشاره شده« دوزخ»

طالب آن دربارۀ کاربرد آتش در خصوص جهنم ج( نویسندۀ مقالۀ آتش، که عمده م

در باره خورشید) شمس( در قرآن باید گفت روشن است که »در قرآن است می نویسد: 

چیزی به جز آتش جهنم نیست. گفته می شود که در غرب زمین در چاهی از گل و لجن 

رار دارد و روز ( ق39)کهف:« فِی عَیْنٍ حَمِئَۀٍ»)یا بر اساس قرائتی دیگر در چاهی جوشان، 

اند که در طی شب همانند الهه خورشید بین النهرینی، کند و گفتهبعد در مشرق طلوع می

، 5831 اولیف، مک«)شَمَش، باید از جهنم زیرزمینی که مخزنی از آتش دارد عبور کند

 (.51: 5ج

 تحقیق اینکه از دیدگاه قرآن کریم، آتش جهنم همان خورشید است نه تنها ادعای

است زیر المعارف قرآن از آن سخن گفته شدهدائره مقدمه در نویسندگان راکه افانهموشک

المعارف و از جمله مقاالت مرتبط با برد، با محتوای سایر مقاالت خود دایرهسؤال می

 ( و یا خورشید)ر.ک؛ مک9771: 8، ج5831موضوع نظیر مقاله دوزخ )مک اولیف، 

-انی دارد و در هیچ کجا چنین مدعایی مطرح نشده( ناهمخو915-911: 6، ج5831 اولیف،

 است. 

 محتوایی اشکاالت و نقدهای .5

تر از اشکاالت روشی و نقد آنها، آن دسته از خطاهایی است که در تبیین تعالیم قرآنی مهم

گیرد و ناشی از دریافت نشدن دقیق معارف قرآنی و یا عناد و لجاج است. ما در صورت می

 شویم.یت و انگیزۀ نویسندگان، برخی از این خطاها را یادآور میادامه فارغ از ن
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 نیشیپ میاز تعال یقرآن میتعال یرویو پ یریاثرپذ القای. 5-0

اثرپذیری تعالیم اسالمی و بلکه اقتباس قرآن و پیامبر اکرم)ص( از تعالیم عهدین، فلسفه 

ری بر آن تاکید دارند. آنها یونان، فرهنگ زمانه و ... از مواردی است که خاورشناسان بسیا

کوشند تا تعالیم اسالمی و قرآنی را به عوامل بیرونی پیوند دهند. حتی در همواره می

المعارفی نیز نویسندگان مقاالت غالباً به صورت غیر مستقیم در صدد القای مقاالت دایره

ونه به بیان چند این امر هستند. چنین مواردی در مقاالت مورد نظر بسیار است و ما برای نم

 کنیم:مورد اکتفا می

های سنّت عهدینی است، در بسیاری از جزئیات آتش و باغ )در قرآن( بازمانده»الف( 

مک «)اندها بازتاب دهنده رنگ و بویی از اشعار کهن عربیحالی که دیگر توصیف

 (.658: 1، ج5831اولیف، 

ن مکان جایگاه کسانی است گوید آاند که میای پرداختهبرخی مفسران نظریه»ب( 

ای شبیه نظریه لیمبو )در الهیات که به خودی خود اهل بهشت یا جهنم نیستند که نظریه

 (.659: 1، ج5831مک اولیف، «)مسیحی( است

کیفر الهی، جسمانی است اما مرگ رهایی  5در شباهت عجیب به اسطوره پرومته»ج( 

 (.535: 5835)لیمن، « از آن نیست

های بسیار وع حوریان بهشتی در میان علمای غیرمسلمان مورد بحثمنشا موض»د( 

برداشت از متون قدیمی آشوری و تابلوهای دینی است. افکار زردشتی، سوء-قرار گرفته

مجددا فرضیه  6است. الکسنبرگمسیحی از زنان، به عنوان منابع احتمالی آن مطرح گردیده

ن قرآنی وجود خود را مدیون سوءبرداشتی آشوری را پیش آورد و استدالل کرد که حوریا

 (.578: 5835لیمن، «)از کلمه آرامی به معنی انگور هستند

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

5 .prometheus  در اساطیر یونان، از خدایان، که آتش را دزدید و در اختیار انسان قرار داد و بدین دلیل گرفتار

 خشم زئوس گردید.

2  .  luxenberg, 200 
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 بررسی و نقد *.

المعارف و نیز دانشنامه قرآن، تعالیم شود نویسندگان مقاالت دایرهچنانکه مالحظه می

ارجاع  ها، عهدین، اشعار کهن عربی، الهیات مسیحی و دیگر مصادرقرآنی را به اسطوره

یابی و ارجاع به گذشته خواه ناخواه شبهه اقتباس یا اثرپذیری دهند. این حجم از شباهتمی

کوشند اصالت تعالیم سازد. خاورشناسان با طرح این شبهه میرا به ذهن خواننده متبادر می

ترین دلیل ارائه شده از سوی ها را زیر سؤال ببرند. مهمقرآنی و وحیانی بودن آن

و عهدین و  قرآن میان مشترک هایاسان بر مدعای اثر پذیری و یا اقتباس، آموزهخاورشن

 یا قرآن و برخی تعالیم پیشینیان است. 

وجود منبع پژوهان مسلمان در پاسخ به این شبهه به مواردی همچون دانشمندان و قرآن

ره تعلیم دربا تاریخی گزارش نبودن هیچ گونه، قرآن کریم و عهدینمشترک وحیانی برای 

بودن آن و... وحیانی  کید برأطلبی قرآن و ت پیامبر، امّی بودن پیامبر، تحدی و مبارزه

اند که به تفصیل و به صورت موردی به کنند و آثار مهمی در این زمینه نگاشتهاستشهاد می

است)برای آشنایی تفصیلی با نقد ادعای اقتباس و شبهات آنها در این زمینه پاسخ داده

 (.5838فیاض: ؛5833 ذیری قرآن، ر.ک؛ میرعرب:اثرپ

 ابلیس انگاری.فرشته 5-1

به چگونگی آفرینش آدم و حوا اشاره دارد. او در « بهشت آدم»الیور لیمن ذیل عنوان 

ای از فرشتگان الهی نام ضمن از مسئله سجده ابلیس یاد کرده و از ابلیس به عنوان فرشته

فرشتگان) ابلیس( از فرمان خدا برای سجده در برابر آدم سپس یکی از »نویسد: برد و میمی

 (.576: 5835لیمن، «)سر پیچید

 *.بررسی و نقد

در حالی که غالب دانشمندان اسالمی آن را از جنیان دانسته و در زمره فرشتگان به شمار 

 چون دیگر بسیاری ( و515: 5ج تا،قتاده)ر.ک؛ شیخ طوسی، بی و بصری اند. حسننیاورده

 ( زمخشری)ر.ک؛ زمخشری،656: 5ق، ج5713 رازی، رازی)ر.ک؛ ابوالفتوح والفتوحاب
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 قطب)ر.ک؛ سید ( سید815 :5، ج5893 مشهدی، قمی)ر.ک؛ قمی (5:567ق، ج5717

 رأی این بر را شیعه مفید، شیخ .دانند می جن از را ( ابلیس13: 5ق، ج5761 قطب،

-داده نسبت معتزله رابه آن رازی فخر و (533: 5، ج5876 دانسته)ر.ک؛ طبرسی،

 . (428: 6ج ق،5761است)ر.ک؛ فخررازی، 

است، قرآن کریم است که در بهترین استدالل بر این مدعا، که ابلیس از جنیان بوده

َوإِْذ قُلَْنا لِلَْمََلِئَكِة اْسُجُدوا ِِلَدَمَ فسَجدوا إاِلَّ إِبلیس کَاَن ِمن الِجنِّ فََفسَق َعن أَمِر »آیه شریفه 

جز - [ پس ]همه« آدم را سجده کنید،»[ هنگامى را که به فرشتگان گفتیم:  و ]یاد کن؛ َربِّهِ 

 «[ جن بود و از فرمان پروردگارش سرپیچید سجده کردند، که از ]گروه -ابلیس

( به این امر تصریح دارد. بنابراین هر چند در اینکه ماهیت ابلیس چیست 11)کهف/

-گونه اشارهرود که بدون هیچای انتظار نمیک مقاله دانشنامهاختالف نظر وجود دارد، از ی

  ها و نظرات مطرح شده قاطعانه به فرشته بودن آن حکم کند. ای به دیدگاه

 جهنم و بهشت از جسمانی .تصویرپردازی 5-3

ها بر اساس اعمال خود در دنیا از بهشت و جهنم مظهر پاداش و کیفر الهی است که انسان

شوند. برخی خاورشناسان پاداش و شت و یا کیفرهای جهنم برخوردار میهای بهلذت

کیفر را از منظر قرآن در امور جسمانی منحصر دانسته و کامال بهشت و جهنم قرآنی را 

های جنسی بهشتیان را از اند تا لذتکنند. برخی از آنها نیز کوشیدهجسمانی تصویر می

اسالم را مورد هجمه قرار دهند. در برخی مقاالت  منظر قرآن برجسته کرده و تعالیم قدسی

خورد. برای نمونه به موارد زیر المعارف قرآن نیز این چنین رویکردی به چشم میدایره

 توجه کنید:

ترین مقاله در این مسئله است تصویری صرفاً ، که مهم«ثواب و عقاب» الف( مقاله 

در این مقاله ،  ویم ریوندهد. دست میها و کیفرهای بهشت و جهنم به جسمانی از پاداش

هایی دلنواز پاداش این است که در باغ یا باغ» نویسد: ، میماهیت جزای اخرویذیل عنوان 

)نک: جنت( که زیر درختان آن نهرها جاری است سکنی می گزینند جایی که با طعام و 

بها)نک: پوشش( های گرانشوند لباسشراب گوارا) نک. خوردن و نوشیدن( پذیرایی می



 7817 بهار | 88شماره | سیزدهم سال |نامه معارف قرآنی  پژوهش یفصلنامه علم | 718

مند خواهند شد. عقاب کنند و از خدمت پسران و مصاحبت زنان زیباروی بهرهبه تن می

گناهکاران یعنی کافران این است که به دوزخ افکنده می شوند جایی که نه می میرند ونه 

بینند تا ابد در آتش خواهند شود و شکنجه میمانند و پوست شان کنده میزنده می

 (.  638: 6، ج5831 اولیف، )مک« سوخت

ب( جین اسمیت در مقاله معاد، در پایان بحث خود ذیل عنوان عذاب آتش، چنین 

بنابراین عذاب جهنم در بیان قرآن حالتی جسمانی دارد، نه روحانی یا »کند: نتیجه گیری می

از  روانی و اگر ندامتی هم اظهار شود بر اثر عواقب اعمال شخص است، نه به سبب پشیمانی

(. البته نویسنده در ادامه به این نکته 657: 1، ج5831 اولیف، مک«)ارتکاب خود آن اعمال

است که مسلمانان در باره جسمانی یا روحانی بودن عذاب و پاداش اخروی اشاره کرده

اختالف نظر دارند و فهم رایج اکثر آنان جسمانی بودن است. ولی همانگونه که از عبارت 

 کند. بر این باور است که قرآن جسمانی بودن را تأیید می گذشته روشن شد،

های بهشتی ذیل عنوان پاداش« بهشت» ج(لئه کینبرگ در بخش پایانی مقاله 

یکی از مباحثی که محققان غیر مسلمان به دقت آن را بررسی کرده و در عین »نویسد:  می

ه درمقام پاداشی بهشتی به اند موضوع زنان بهشتی است کحال در معرض انتقاد قرار داده

 (.173: 5، ج5831 اولیف، مک«)شودمومنان اعطا می

کند متن قرآن نسبت به برخی از احادیث از میانهنویسنده با آنکه در ادامه بیان می

برد: روی بیشتری در این زمینه برخوردار است مقاله خود را با این عبارات به پایان می

ای برای مجادله با اسالم تبدیل شد. این ر قرآن به حربههای بهشتی دتوصیف این لذت»

های ها خشم متالهان را بر انگیخت ...دوشیزگان درشت چشم، میوهتوصیفات قرن

جویان غیرمسلمان های مجلل و امثال آن نزد عیبهای گوارا، تختطعم و نوشیدنی خوش

وی سپس به بیان نقل  (. 131: 5، ج5831 یف،)مک اول«.رسیدبیش از حد دنیوی به نظر می

پردازد که به زعم وی تا حدودی قول منسوب به عبدالمسیح کندی) احتماال قرن سوم( می

همه اینها ) توصیفات بهشت در قرآن( فقط »دهد:ماهیت واکنش غیر مسلمانان را نشان می

راکشان در اند و قوه ادبهرهاست که از سواد بیبرازنده مردمانی کودن، جاهل و عقب افتاده
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است؛ یعنی جماعتی از اعراب زمخت بادیه نشین های منسوخ و باطل باقی ماندهسطح سنت

 (.  131: 5، ج5831 اولیف، مک«)اندکه به خوردن سوسمار و مارمولک بیابان خو کرده

تعامل خدا و و تحت عنوان « جنت» الف( در دانشنامه قرآن نیز الیور لیمن ذیل مدخل 
به اختصار به آیات مربوط به استقبال خداوند از برگزیدگان و سالم  در بهشت انسان

( و نیز لذت مشاهده پروردگار 3:76(، رضوان و خشنودی الهی ) 89:13خداوند به بهشتیان)

در مجموع توصیف تعامل »نویسد: ( اشاره کرده و می68-66: 71در آیات قرآن کریم )

مدارانه و واضح لذات شهوانی رنگ نسانخدا با مؤمنان در بهشت در برابر تصاویر ا

 (.577-578: 5835لیمن، «)بازد می

 *. بررسی و نقد

در بررسی این تصویرپردازی چند مالحظه جدی وجود دارد که به تفکیک به آنها 

 پردازیم: می

الف( چنین تصویری از بهشت و دوزخ و پاداش و کیفر الهی نشان از ناآشنایی 

های قرآنی دارد. قرآن نی و یا تعمد در عدم انعکاس دقیق آموزهنویسندگان با تعالیم قرآ

های ها و عقابهای جسمانی به پاداشها و عذابکریم به موازات مطرح ساختن نعمت

های جسمانی است و نباید ماهیت جزای اخروی را به پاداش و عذابروحانی نیز پرداخته

 نوع دو به را بهشتی هایها و لذتمتنع توانفروکاست. با بررسی دقیق آیات قرآنی می

 کرد.  تقسیم معنوی و جسمانی

شود، برترین و واالترین از منظر قرآن کریم برای انسان مومنی که به بهشت وارد می

و هیچ لذت « أَکْبَرُ اللَّهِ مِنَ وَرِضْوَانٌ» اوست:  از خداوند خشنودی و رضایت لذت و نعمت

باشد. آیات متعددی به مسئله رضایت الهی از بهشتیان و تواند جایگزین آن جسمانی نمی

، توبه/ 553؛ مائده/ 51. نیز ر.ک؛ آل عمران/ 76شادمانی آنها از این امر اشاره دارد)توبه/ 

 (.  61؛ حدید/ 81-67؛ فجر/ 65

 رَضِیِ»از سوی دیگر بهشتیان نیز از خداوند احساس رضایت کرده، خرسند و شادند: 

 ؛ مجادله/3)بینه/ «خدا از ایشان خشنود و آنان ]نیز[ از او خشنودندعَنْهُ؛  رَضوا وَ عَنْهُمْ اللّهُ
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  غم، اندوه (،95زمر/  ؛577عمران/  بدی)آل هر از بهشت، سرایی است که. (511؛ توبه/ 66

مندی بهشتیان از شرایط و عاری است. رضایت  ضعف خستگی و (،73نگرانی)اعراف/  و

گونه تغییری را در وضعیت خود ای است که هیچاحوال خویش به گونه

  (.513 -517/  خواهند)کهف نمی

غاشیه/  ؛61واقعه/  ؛96بیهوده)مریم/   سخنان و (81)نبأ/  دروغ  شنیدن از آنان در بهشت

  که شود می یادآوری  ایشان  به (69واقعه/ ؛96/  مکرر)مریم هایسالم با و اند امان در  (55

 (.78 )اعراف/  آنهاست  پاداش ، بهشت  هاینعمت

در مقابل، اگر وضعیت دوزخیان را از منظر قرآن کریم مالحظه کنیم آنان نیز 

های روحی روانی است. خداوند در قرآن کریم از هایشان، عذابترین دردها و رنج سخت

بُوا ِبآیاتِنا »فرماید: کند و مییاد می« عذاب مهین» یَن کََفُروا َو کَذَّ فَاولِئَک لَُهْم َعذاٌب َوالذَّ

 عذابى آنان براى اند، پنداشته دروغ را ما هاى نشانه و ورزیده کفر که کسانى ؛ وُمهینٌ 

به جنبه « آورعذاب خفت»شود تعبیر چنانکه مالحظه می .(17حج/ «)بود خواهد آور خفّت

رسوایی و ذلت » روحی روانی عذاب نظر دارد همچنان که آیه دیگری به

 است.آور است اشاره کرده( که عناصری روانی و رنج536عمران/ «)دوزخیان

توجهی خود به دوزخیان و سخن نگفتن با عالوه براین خداوند در برخی آیات از بی

 (.77عمران/  کند)آلآنان یاد کرده و همین امر را عذابی دردناک معرفی می

توان هد که نه تنها نمیدتوجه به این قبیل آیات، که در قرآن فراوان است، نشان می

های اخروی را صرفاً جسمانی دانست. بلکه حتی به صورت محکم و ها و درد و رنجلذت

های جسمانی بهشت از سنخ جسمانی بودن مواهب دنیوی  توان گفت که نعمتمتقن نمی

 است. 

 و جنسی لذات کردن مطرح به کریم، قرآن به نسبت شده مطرح شبهات از ب( یکی

 از حتی و زده دامن به این شبهه خاورشناسان برخی. گرددباز می بهشت در شهوانی

ناروا متهم  )ص( را به این نسبت اکرم پیامبر خود و رفته فراتر بهشت جنسی توصیف
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 بهشت از جنسی است. آنان توصیفاتبوده جنسی مسائل دنبال به حضرت آن که اندساخته

 . اندانستهشخصی پیامبر اکرم)ص( د تمایالت را بازتاب

و  همین شبهه القای پی در گویا قرآن المعارفدایره لئه گینبرگ در مقاله بهشت از

است، هر چند به صراحت چنین امری را  بهشت در جنسی لذات بر قرآن حد از بیش تمرکز

های غیرمسلمانان به قرآن کریم است. مطرح نکرده و به ظاهر در مقام گزارش واکنش

پذیر بودن آن یا با نقل قولی کامال خالف واقع، و بدون اشاره به خدشهپایان دادن مقاله 

 های مسلمانان به آن، حکایت از تالش غیر مستقیم نویسنده برای القای این شبهه دارد.پاسخ

ها اشاره کرد که اگر نویسنده بنا داشت به هر دلیلی به این واکنشانصاف حکم می

های برخی دیگر از اسالم پژوهان غربی و یا حتی واکنشکند، در مقابل به پاسخ مسلمانان 

کرد. تا مطلب ناصوابی به ذهن مخاطب القا نشود. تصویرپردازی صرفاً جسمانی و اشاره می

ای است که نه تنها با واقعیت سازگار نیست و دانشمندان اسالمی یا جنسی از بهشت، نظریه

پژوهان غربی نیز به تبیین برخی اسالماند بلکه با دالیل محکم به رد آن همت گماشته

 دیون جان» سخن نقل اند. برای نمونه بهنادرستی آن اذعان کرده و به رد آن پرداخته

 شودمی آشکار تفکّر از پس»...  نویسد:می او. کنیممی اکتفا در پاسخ به این شبهه «پورت

 که . . این. معناستبی و ودهبیه بسیار اندکرده تصور عموماً باره این در مسیحیان آنچه که

 بخشلذت هایباغ از و استداده وعده را هازن از استفاده مؤمنین به قرآن در( ص)محمّد

 در را لذت ترینمهم که این تصور ولی است صحیح کند،می بحث هابهره و لذایذ سایر و

 مخصوص سهم روح، برای همیشه( ص)... محمّد است؛ اشتباه دهدمی قرار چیزها قبیل این

 هالذت ترینبزرگ را خدا جمال مشاهده که بیان این به بود قائل هالذت از را خود به

 دانست.

 دروغ نیز باشد داشته جسمی لذایذ جنبه کالً( ص)محمّد بهشت لذایذ که این وانگهی

 و دارد، تشبیه و تمثیل جنبه بیانات این که معتقدند برخی نظریه این برخالف زیرا است؛

 که معتقدند مسیحیت مکتب علمای که طورهمان است، روحانی لذایذ هاآن از صودمق
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 و کرد اراده آن از روحانی معنایی باید بلکه نیست داماد و عروس برای[ سلیمان سرود]

 .(657-658: 5887 ، )داون پورت.... «دانست کلیسایش و مسیح به عشق از اینمونه

است، با ابهاماتی روبروست. استشهاد کرده ج( سخن کندی، که لئه گینبرگ بدان

 و فاضل شود وی فردیگفته می کِنْدی، اسحاق بن دانید در معرفی عبدالمسیحچنان که می

 رساله ردّ در است دارد که جوابی المجیدیه الرسالۀ نام به تالیفی بود و مذهب مسیحی

 خالفت) عباسی مأمون مانز در که عباس بنی دولت امیران هاشمی از  اسماعیل بن عبداهلل

است)ر.ک؛ نموده اسالم به دعوت را کندی رساله، آن در و زیست می( ق533-653

 . (577: 9تا، جبی کحاله،

 این معتقدند و دانسته غیرحقیقی را شخص دو این بین گران جدلبرخی پژوهش

 .شدبا شده تالیف چهارم قرن در رود می گمان و است مسیحی فرد یک ساخته مکاتبات

 به و آورده گو و گفت یک قالب در بیشتر تاثیر خاطر به را اسالم بر هجوم رساله، این مؤلف

قبیله  فرزندان از یکی زبان به تا نموده کوشش شود، پنداشته واقعی هجوم این اینکه خاطر

 فرد و شود آورده داشتند، برتری قریش و عرب بقیه بر لغت حتی چیز هر در که کِنْده

نشود)ر.ک؛  تلقی شخصی کینه مجادله این انگیزه تا دانسته او دوستان از را حیمسی مقابل

 (.19-11ق: 5756 سزگین،

المعارفی که کاهد و شایسته دایرهبنابراین استشهاد به چنین کتابی از اعتبار مطلب می

 ادعای دقت و انصاف علمی دارد نیست.

 و پاداش در قرآن. ارائۀ سیمایی خشن و نامتعادل از مسئله کیفر 5-8

آید که در از مجموع توصیفات خاورشناسان در مقاالت متعدد این دو کتاب چنین بر می

قرآن کیفر بر پاداش غلبه دارد و رویکرد قرآن بیش از آنکه رحمانی و بشارت دهنده باشد 

 مبتنی بر خشم و انذار است. برای نمونه به موارد زیر توجه کنید:  

در دانشنامه قرآن ذیل عنوان راهبرد بالغی « جهنم»ر مقاله الف. استفان وایلد د

هدف اصلی وحی قرآن، »نویسد: وحشت، پس از اشاره به آیاتی در باره عذاب الهی، می

راهبرد بالغی قرآن بیشتر راهبردی انذار دهنده » دهد: نویسنده ادامه می« القای ترس است
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تر ترساندن گنهکاران از جذب مومنان مهمرسد است تا راهبردی بشارت دهنده؛ به نظر می

 (.538: 5835لیمن، «)باشد

ترین جنبه، آنکه شاید وحشتناک»نویسد: ب. او در جای دیگری از همین مقاله می

-رحمانه با عذاب شدید مجازات میخدای قرآن خود عامل مستقیم این عذاب است او بی

پردازد که بر شدت تی از قرآن کریم می(. نویسنده در ادامه به آیا535: 5835لیمن، «)کند

عذاب جهنم و گفتگوی خداوند با جهنم تأکید دارد. بر اساس این گفتگو خداوند از آن 

 (.81گوید: آیا باز هم هست؟) ق/ پرسد: آیا پرشدی؟ و جهنم در پاسخ میمی

ز ج. استفان وایلد ذیل عنوان ساکنان جهنم برداشت خود را از قرآن کریم چنین ابرا

این برداشت که تعداد ساکنان دوزخ بیش از ساکنان بهشت است، تقریباً »کند: می

اگر مهلتم دهی قطعا فرزندانش را جز »ناپذیر است. شیطان از خدا درخواست کرد  اجتناب

جهنم پر خواهد ( و مکرراً تأکید شده که 96اسرا/ «)اندکی از آنها، ریشه کن خواهم کرد

توانند امیدی به رستگاری داشته بود. این فکر هم که بعد از پیدایش اسالم، تنها مسلمانان می

 (.536: 5835لیمن، «)ناپذیر استباشند ظاهرا در همان حد اجتناب

 *. بررسی و نقد

های تر آموزهتر و دقیقدر عبارات پیش گفته چند ادعای مهم وجود دارد که فهم عمیق

 کند آنها را به صورت جداگانه بررسی کنیم.  آنی اقتضا میقر

  ترس القای دانستن اصلی در قرآن و هدف انذار و تهدید الف. راهبرد

کریم نه تنها به هر دو راهبرد بشارت و انذار با هم و در کنار هم توجه داشته است  قرآن

 که موردی 57 مجموع ( بلکه از63و سبا/  553؛ نیز ر.ک؛  بقره/ 71)ر.ک؛ احزاب/ 

 امر این. استآمده انذار از پیش بشارت مورد 58 در ، هم آمده کنار در انذار و بشارت

 خدا رحمت مجموع، در اینکه آن و دهدمی نشان اسالمی تعالیم را در بزرگ حقیقت یک

دارد. روح حاکم بر تعالیم قرآن کریم، امید، بخشش و رحمت  پیشی او، غضب و عذاب بر

 است.
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بنابراین اگر در آیاتی از قرآن کریم صرفاً بر انذار تأکید شده در ورای آن حکمتی 

برخورداری از  پرهیز از گناهان از مردم است و آن اینکه هدف و انگیزه بیشترنهفته

جهنم و عذاب است که  از ترس این بلکه بردن از آنها نیست، و لذت بهشت های نعمت

هایی ها در دنیا از لذتدارد. انسانو ترک نواهی وامیآنان را به انجام اوامر الهی 

های نسیه اخروی انگیزه کافی برای ها و لذتبرخوردارند و لذا وعده برخورداری از نعمت

کند. اما اگر مسئله مجازات و عقاب مطرح شود ترک این لذات را برای آنها ایجاد نمی

کند. داند، ترک مین مستلزم عقاب میهای دنیوی را چوکند و انسان لذتقضیه تفاوت می

در نتیجه اهتمام قرآن به انذار از این روست که هسته مرکزی هدایت و تبلیغ، انذار 

(. ولی این هرگز بدین معنا نیست که 677-676: 5،ج5835آملی،  است).ک؛ جوادی

 هدف اصلی قرآن و وحی الهی نیز انذار و ترس باشد.

 .گیرند می جای کلی دسته سه در که فرموده بیان افیاهد خود نزول برای کریم قرآن

 ارائۀ زدایی، غفلت مانند است؛ مرتبط بشر آگاهی و بینش به قرآن، اهداف از بخشی

 انسان های گرایش با قرآن اهداف از دیگر ؛ برخی... و آنها بر استدالل و صحیح های بینش

؛ ...  و ر یا به عبارتی بیم و امید دهیانذار و تبیش پندپذیری، و دهی پند مانند دارد؛ ارتباط

 برپایی شکرگزاری، نظیر است؛ آدمی رفتار و عمل ناظر به قرآن، اهداف از سوم دستۀ

 .(79-65: 6، ج5836)ر.ک؛ مصباح یزدی، ...  و عادالنه جامعه

بنابراین اهداف قرآن و وحی صرفاً منحصر در انذار نیست بلکه در قرآن اهداف 

توان آنها را به اهداف نهایی، متوسط و ابتدایی) اولیه ( تقسیم که می متعددی مطرح شده

شود زیرا خداوند برای خود انذار نیز کرد. در این میان انذار هدف نهایی شمرده نمی

 و رستگاری) (؛ یادآوری8 سجده/ حق و حقیقت) است. هدایت بهغایاتی مطرح کرده

(؛ 6؛ نحل/ 15؛ انعام/ 8-6 /نوح پرهیزکاری) و ( ؛ تقوا93 ؛ اعراف/16 ابراهیم/ ؛79 قصص/

( از جمله اهدافی است که در قرآن کریم برای 98الهی)اعراف/  رحمت برخورداری از

 است.انذار آمده
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 ب. فزونی تعداد دوزخیان بر بهشتیان 

ای با این مضمون است: نخست آیات شریفهاستفان وایلد این ادعا را بر دو پایه استوار کرده

کند خورد بنی آدم را از راه حق منحرف سازد و خداوند نیز قسم یاد میشیطان قسم می که

(. دوم اینکه از 31-36؛ 58؛ سجده/ 96که جهنم را از پیروان شیطان پر خواهد کرد)اسرا/ 

دیدگاه مسلمانان تنها خودشان اهل نجات هستند. اما هر دوی ادعای او ناصواب است؛ زیرا 

سازد، صرفا سخن خود کند که فرزندان آدم را منحرف میم یاد میاین که شیطان قس

است که شیطان تنها بر اولیا و است بلکه خداوند فرمودهاوست و خداوند آن را تایید نکرده

ا إِنَُّه لَْيَس لَُه ُسلْطَاٌن َعََل الَِّذيَن آَمُنوا َوَعََل* َربِِّهْم يَتََوكَّلُوَن » دوستان خودش سلطه دارد:  إَِّنَّ

 توکل پروردگارشان بر و اند، آورده ایمان که کسانى بر را ؛ اوُسلْطانُُه َعََل الَِّذيَن يَتََولَّْونَهُ 

 و گیرند، برمى سرپرستى به را وى که است کسانى بر فقط او نیست تسلّط تسلّطى کنند، مى

الهی مبنی بر پر  ( و تهدید511-33نحل/ «) .ورزند مى شرک[ خدا]= او به آنها که کسانى بر

است و هرگز بدان معنا نیست که خداوند کردن دوزخ، در مقابل تهدید شیطان رخ داده

کند. لذا این ادعا که تعداد ها را تأیید میسخن ابلیس یعنی گمراه شدن اکثریت انسان

 روایات و کریم قرآن آیات دوزخیان از بهشتیان بیشتر است مستند قرآنی ندارد. بلکه از

 تنها اند. زیرااند که در اکثریتتوان برداشت کرد که در نهایت امر این بهشتیانمی میاسال

 (.93جاویدان خواهند ماند)توبه/  جهنم در همیشه برای کفار و منافقان

دانند پایه و اساس قرآنی ندارد؛ این ادعا نیز که مسلمانان تنها خود را اهل نجات می

 در نجات عدم و نجات مسأله با ن و غیر مسلمان بودنباطل و مسلما و حق زیرا مسأله

 مشمول آخرت در غیر مسلمانان تالزم ندارند. یعنی چنین نیست که لزوماً همه آخرت

آیات و روایاتى که داللت »باشند. به تعبیر استاد مطهری  نجات محروم از شده و عذاب

آن است که آن انکارها از روى کند اعمال منکران نبوّت یا امامت مقبول نیست، ناظر به  مى

عناد و لجاج و تعصب باشد؛ اما انکارهایى که صرفاً عدم اعتراف است و منشأ عدم اعتراف 

هم قصور است نه تقصیر، مورد نظر آیات و روایات نیست. این گونه منکران از نظر قرآن 

 روند. به شمار مى  کریم، مستضعف و مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ
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المتألّهین، اکثریّت مردمى که به حقیقت حکماء اسالم از قبیل بوعلى و صدربه نظر 

اعتراف ندارند قاصرند نه مقصّر؛ چنین اشخاصى اگر خداشناس نباشند معذّب نخواهند 

و اگر خداشناس باشند و به معاد اعتقاد داشته  -هر چند به بهشت هم نخواهند رفت -بود

ه انجام دهند پاداش نیک عمل خویش را خواهند گرفت. باشند و عملى خالص قربۀ الى اللّ

: 5، ج5876 )مطهرى،«شوند که مقصّر باشند نه قاصر تنها کسانى به شقاوت کشیده مى

875-876.) 

 ج. ادعای عذاب بی رحمانه و مستقیم دوزخیان توسط خداوند

 ست. ازا« رحمانهبی»سومین مسئله، مباشرت خداوند به مجازات اخروی و توصیف آن به 

 بد و نیک اعمال مُلکى چهره چند هر که شود مى استفاده فراوان روایات و کریم قرآن

 باطن در انسان اختیارى افعال ملکوتى هاىصورت ولى رود مى بین از دنیا این در انسان

 او آینده تلخ یا شیرین زندگى سرمایه و اوست همراه برود که جا هر و شود مى مستقر انسان

 نیست دنیوى اعتبارى و قراردادى هاىمجازات نوع از اخروى ز این رو مجازاتباشد ا مى

؛ 63-67: 6، ج5876است)ر.ک؛ مطهرى،  حقیقى و تکوینى هاىمجازات نوع از بلکه

اگر پاداش و کیفر ما رابطه  .(553ـ565: 8، ج5877 یزدى، مصباح ؛683-681: 5همان، ج

وجه رحمانه و مستقیم کامال بین ادعای عذاب بیتکوینی با اعمال دنیوی ما دارند بنابرای

های داشت که کسی در زمینی هیچ نکارد یا مثال خار بکارد ولی میوه انتظار تواناست. نمی

 :گوید مى رابطه این در مولوى شیرین از آن زمین برداشت کند.

ــر ــارى گ ــته بخ ــود اى خس ــته خ  اى کش

 رُســت مظلــوم بــر زخــم دســتت ز چــون

 کژدمـــت و مـــار چـــو هـــاىســـخن آن
 

ــر ور  ــود قــــزدرى و حریــ  اى رشــــته خــ

ــوم ازو گشــــت درختــــى آن ــت زقّــ  رُســ

ــار  ــژدم و م ــت ک ــى و گش ــرد م ــت گی  دُم
 (599)مولوی، مثنوی معنوی، دفتر سوم، بخش
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 خداوند حاکمیت با انسان اختیار نسبت و . ربط5-5

نویسد: می ثواب و عقاب در کالمتحت عنوان « ثواب و عقاب»ویم ریون نویسنده مقالۀ 

اند اما در در قرآن، اگر چه صُورِ خیال گوناگونِ مربوط به سوداگری و قضا به هم آمیخته»

اند. در کالم نیز چنین است... اگر آدمی اختیار کنار یکدیگر سازواری به وجود نیاورده

توان او را مسئول اعمال خود دیگر نمی -حداقل به صورت محدود -باشدعمل نداشته

معنا خواهد بود. اما هر اندازه اختیار انسان در نتیجه موضوع ثواب و عقاب بی دانست و

توان گفت بیشتر باشد به همان نسبت حاکمیت خداوند کمتر خواهد شد. به طور کلی می

الشعاع قدرت خداوند بر نیات که در قرآن، حدیث و کالم اسالمی اساساً اختیار انسان تحت

 (.639: 6، ج5831یف، مک اول«)و اعمال آدمی است

 *. بررسی و نقد

است. نخست اینکه اختیار انسان موجب کاهش در این عبارت دو ادعای مهم مطرح شده

شود. دوم اینکه در قرآن، حدیث و کالم اسالمی اختیار انسان حاکمیت خداوند می

یون اوال است. بنابراین ویم رالشعاع قدرت خداوند بر نیات و اعمال آدمی قرار گرفته تحت

کند که قرآن کریم در است و ثانیا ادعا میناسازگاری اختیار را با حاکمیت خداوند پذیرفته

 است.عمل جانب حاکمیت خداوند را گرفته و اختیار انسان را محدود کرده

رسد هیچ یک از این دو مدعا صادق نیست؛ نه بین اختیار انسان و اما به نظر می

اری وجود دارد و نه قرآن کریم جانب حاکمیت و قدرت حاکمیت مطلق الهی ناسازگ

است. این ادعاها ناشی از مطلق الهی را گرفته و اختیار انسان را تحت الشعاع آن قرار داده

ویژه توحید در خالقیت های قرآنی از جمله توحید افعالی)و بهبرداشت از برخی آموزهسوء

و قضا و قدر است که بر گستردگی  و قدرت مطلقه الهی(، اراده و مشیت عام الهی

 حاکمیت و سلطنت خداوند داللت دارد.

ها و استشهاد به آیاتی از کسانی همچون جبریه و اشاعره، با استناد به همین آموزه 

رسد ویم ریون نیز بر اساس آثار اند. به نظر میقرآن کریم به نوعی جبرگرائی باور کرده

کریم نسبت داده باشد. در حالی که دانشمندان شیعی به اشاعره چنین برداشتی را به قرآن 
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اند. توحید افعالی با اختیار انسان سازگار است زیرا هر سه مسئله مورد اشاره پاسخ داده

دهد اما چون انسان و همه صفات کمالش نظیر علم و انسان با اختیار خود فعل را انجام می

آید. به عبارت دیگر علیت مار نمیقدرت و ... مخلوق خداست، فعل او مستقل به ش

خداوند و انسان نسبت به افعال انسانی در طول یکدیگرند و نه در عرض. بنابراین استناد 

 فعل به قدرت انسان نافی استناد آن به خداوند نیست.

در مسئله عمومیت اراده الهی و اختیار انسان نیز حق این است که خداوند وقوع فعل 

گیرد بلکه خصوصیات لی اراده خداوند به وقوع فعل به تنهایی تعلق نمیکند ورا اراده می

شود. از جمله خصوصیات فعل انسانی، ارادی بودن آن آن نیز متعلق اراده الهی واقع می

است که انسان با اختیار و اراده خودش افعال خود را است. بنابراین خداوند اراده کرده

خن بگوید. از این رو افعال انسان با اراده خودش انجام انجام دهد. مثال با اراده خودش س

-33: 5، ج5831شود و این نافی تعلق اراده خداوند به آن فعل نیست)ر.ک؛ طباطبائی، می

511 .) 

سومین مسئله، شبهه ناسازگاری قضا وقدر الهی با اختیار انسان است. پاسخی که 

سازد و ها را قطعی میخداوند همه پدیده اند این است کهدانشمندان شیعه به این شبهه داده

ها از طریق اسباب و علل خاص به آنهاست و بخشد ولی این قطعیت یافتن پدیدهتحقق می

آفریند. در افعال اختیاری انسان نیز اراده انسان خداوند هر چیزی را از طریق علل آن می

ادی بودن بودن افعال انسان جزء اجزای علت تامه آن فعل است لذا قضا و قدر الهی نافی ار

و نقش انسان در افعال خود نیست. همچنان که تعلق قدرت انسان به افعال خود نافی 

 سلطنت و قدرت الهی نیست زیرا این دو در عرض هم نیستند.  

بنابراین در مجموع هر دو ادعای ویم ریون در این مقاله مردود است و نظریه اختیار با 

از منظر قرآن کریم ناسازگار نیست. ناسازگاری تنها در صورتی حاکمیت و سلطنت الهی 

شود که کسانی به اختیار مطلق یا به تعبیری به نظریه تفویض باور داشته باشند که تصور می

های قرآنی ناشی از البته این نظریه هم مردود است. توهم عدم انسجام ناسازگاری در آموزه

ای که اهل بیت)ع( مطرح کرده و شیعه آن را ت. نظریهاالمرین اسعدم درک نظریه امر بین
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است. بر اساس این نظریه است و احتماال ویم ریون از فهم آن محروم بودهشرح و بسط داده

استناد افعال انسان به خدا و انسان هر دو امکان پذیر است زیرا انسان را در عرض خداوند 

ایان به اسباب قریب فعل و جبرگرایان به گرنویسد تفویضبیند. چنانکه مالصدرا مینمی

اند. ولی اند و از اسباب متوسط و ترتیب صدور آنها غفلت ورزیدهاالسباب نظر کردهسبب

 دو دارای االمرین باور دارد. چنین کسی قلبشنگرد به نظریه امر بینکسی که به درستی می

چه خیر و چه شر، به قضای کند و همه چیز را، است. با یک چشم به خداوند نظر می چشم

کند و تأثیر خلق را در افعال دهد و با چشمی دیگر به خلق نظر میالهی و قدر او نسبت می

کند و نه به طور استقالل)ر.ک؛ مالصدرا، به واسطه قدرت و کمک الهی اثبات می

 (.616-615ق: 5816

 .ارتباط شیطان با جهنم 5-6

است مسئله ارتباط شیطان با ر مقاله دوزخ بدان پرداختهگوئین د از جمله مسائلی که رُزالیند

اگر دوزخ قرینه معکوس بهشت است آیا شیطان » نویسد: دوزخ است. او در این زمینه می

هایی که در تفاسیر بعدی به این ماجرا داده شده، مسئول است؟ بر خالف شاخ و برگ

است او . آن طور که گفته شدهارتباط شیطان با مناطق دوزخی در قرآن نسبتاً ضعیف است

( اما در تنها آیه دیگری 66گیرد تا آنها را شماتت کند)ابراهیم/ در برابر گناهکاران قرار می

دهد گفته شده که این کیفر گناهان اوست. )ابلیس( گفت: به که او را در دوزخ نشان می

ر تا روز قیامت مهلتم من بگو این کسی را که) خدایا( بر من برتری دادی برای چه بود؟ اگ

دهی قطعا فرزندانش را جز اندکی از آنها ریشه کن خواهم کرد. و خدا فرمود: برو که هر 

کس از آنان تو را پیروی کند مسلما جهنم سزایتان خواهد بود که کیفری تمام است)اسراء/ 

 (.93-97: 8، ج5831)مک اولیف، (« 96-98

 *. بررسی و نقد

بارات به مسئول نبودن شیطان در قبال دوزخ و دوزخیان و نیز رزالیند گوئین در این ع

است. به گمان ضعیف بودن ارتباط شیطان با مناطق دوزخی از منظر قرآن کریم اشاره کرده
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سوره ابراهیم  66است. یکی آیه او تنها دو آیه در قرآن به ارتباط شیطان با دوزخ پرداخته

کند. و مورد دوم ز خود در قبال دوزخیان نفی میکه در آن شیطان هر گونه مسئولیتی را ا

سوره اسرا؛ که بر خالف ادعای رزالیند گوئین شیطان را در دوزخ نشان  98و  96آیات 

 .استشده داده شیطان به جهنم عذاب وعده آیات این دهد بلکه تنها درنمی

تر ر و وثیقتاین درحالی است که قرآن کریم ارتباط شیطان با دوزخ را بسیار گسترده

داند و هم بر دوزخی بودن خود شیطان و هم به نقش و مسئولیت او در دوزخی ساختن می

های دوزخیان آنها را به صورت افراد تأکید دارد. عالوه بر آیاتی که با توصیف ویژگی

( آیات متعددی به 87گیرد)انفال/کند و آن اوصاف شیطان را نیز در بر میکلی معرفی می

؛ حشر، 1؛ نیز ر.ک؛ ملک، 93دن شیطان و جنود و پیروان او داللت دارد)مریم/دوزخی بو

ای که از سوی دیگر شیطان نقش موثری در سرنوشت دوزخیان دارد. آیه شریفه. (59-57

نویسنده مقاله بدان استشهاد کرده صرفاً در مقام این است که فریب و وسوسه شیطان، 

شود و انسان همچنان با اختیار خود خیر یا شر و نمیموجب جبر و سلب اختیار از دوزخیان 

ها و فریب شیطان در سوء اختیار گزیند ولی نافی نقش وسوسهسعادت یا شقاوت را بر می

 انسان نیست. 

ها اصوالً درخواست مهلت شیطان از خداوند و تهدید شیطان به گمراه ساختن انسان

است. و خداوند بارها و بارها نقش گمراه مبتنی بر همین تاثیرگذاری در سرنوشت انسان 

-کنندگی و بسترسازی او را برای دوزخی شدن برخی آدمیان مورد تأکید قرار داده

 (.93و مریم/  98؛ اسرا/ 53؛ اعراف/ 78-76. نیز ر.ک؛ حجر/ 565-561است)نساء، 

 گیریبحث و نتیجه

م و قرآن کریم، هر چند از این ای خاورشناسان در حوزۀ اسالالمعارفی و دانشنامهآثار دایره

تواند به ترویج اندیشه و فرهنگ قرآنی اسالمی در جهان بینجامد، امری مثبت جهت که می

های ناصواب یا القای واژگونه تعالیم شود اما از این جهت که غالباً با برداشتتلقی می

ان قرآن پژوه به هایی به همراه دارد. زیرا خاورشناسقرآنی و اسالمی همراه است، آسیب

گونه که هست دریافت کرده و در اند معارف اعتقادی قرآن را آندالیل متعددی نتوانسته
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گیری از تحریف باورهای قرآنی و اسالمی آثار خود بازتاب دهند. از این رو به منظور پیش

یرد. الزم است تا نقد عالمانه مقاالت مربوط به حوزه اعتقادات باید در دستور کار قرار گ

ها به زبان فارسی اهمیت این نقد را مضاعف المعارفطبیعی است ترجمه این دایره

های پاداش و کیفر و بهشت و جهنم پرداخته شد که از در این مقاله به مدخل است. ساخته

هایی که المعارفترین مسائل حوزه معارف اعتقادی اسالمی است که در دایرهمهم

ها نشان داد که اوالً نویسندگان حتی است. بررسی این مدخلخاورشناسان بازتاب یافته

 پوشانیاند. همالمعارفی را نیز رعایت نکردهگاهی اصول و ضوابط نگارش مقاالت دایره

 و ناسازگاری نامعتبر یا اصیل غیر منابع و هاپژوهش به یکدیگر، استناد با هامدخل از برخی

گواه این مدعاست. ثانیا ادعای دقت و انصاف  یکدیگر با مقاالت محتوای ناهمخوانی و

المعارفی، ناصواب است. خطاهائی همچون نویسندگان در تدوین مقاالت دایره

 و خشن سیمایی جهنم؛ ارائه و بهشت از جسمانی ابلیس؛ تصویرپردازی انگاری فرشته

 با نسانا اختیار نسبت و قرآن؛ تبیین نادرست ربط در پاداش و کیفر مسئله از نامتعادل

کند. از این رو نادرستی این ادعا را به خوبی اثبات می شیطان خداوند و ارتباط حاکمیت

 المعارفی خاورشناسان اعتماد کرد.برای فهم معارف قرآنی هرگز نباید حتی به آثار دایره
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