زبان وعد و وعيد در قرآن،
چالشھا و مختصا ِ
ت آن
١

موسی ماليری

چکيـده
قرآن کريم مکرر از زبان وعد و وعيد بھره میبرد .گروهھايی را تھديد به عذاب بیپايان کرده و
گروهھايی را به بھشت جاودان وعده داده است .متکلميـن وعيدھای قرآن را مورد تأمل جدی قرارداده
و در باب مفھوم و مقصود آنھا آراء متفاوتی مطرح كردهاند .وعيديه ھمه آنھا را الزماالجرا دانسته-
اند .متکلمان اماميه و اشاعره ،خلف وعيد را جايزـ بلكه واجب ـ شمردهاند .مھمترين چالش در مقابل
اين گروه آن بوده است که تجويز خلف وعيد مستلزم کـذب سخن خداوند است .اين اشکال را به
صورتھای مختلف پاسخ دادهاند .دراين مقاله پاسخھای مختلف اين مشکل نخست مطرح شده و سپس
مورد بررسی و نقد قرارگرفته شده است .حاصل بررسی آن بوده که ھيچيک از پاسخھای مطرح
شده رضايتبخش نيست .آنگاه به طرح اين مسأله پرداخته شده که برخالف تصور متکلمان زبان وعد
و وعيد در قرآن زبانی است ويژه با قواعد و مختصات ويژه ،و ازآنجا که زبانی توصيفی نيست به
قواعد زبان توصيفی تن در نمیدھد .درفرازی ديگر سعی شده مختصات زبان وعد و وعيد در سه
بخش بررسی شود:
١ـ زبان وعد و عيد زبان خوف و رجاء است؛ لذا ھر گونه تفسيری از آن كه با آموزه خوف و رجاء
سازگار نباشد ،مقبول نيست.
٢ـ به ھمين دليل اين زبان ،عام است و از تخصيص ابـا دارد؛ لذا تفسيرھايی كه برای حل مشكل كذب
سخن الھی ،وعيدھا و حتی وعدهھا را مشروط میشمارند ،كاركرد اين زبان را نفی میكنند.
٣ـ و نيز ،به ھمين دليل اين زبان ازحيث واقع نمايی ،برابھام استوار بوده و از وضوح و روشنی ابـا
دارد .بنابراين ،اصرار بر واقع نمايی يا نمادين بودنش با كار كرد آن ناسازگار است.
واژه ھای کليدی :وعد ،وعيد ،خلف وعيد ،خلف وعده ،زبانشناسـی قـرآن ،زبان توصيف ،زبان
تھديد ،زبان تشـويق.
______________________________
 -١دانشيار گروه فلسفه دانشگاه آزاد اسالمی واحد تھران مرکزی
تاريخ دريافت مقاله  ٩٠/١٢/١٨ :تاريخ پذيرش مقاله ٩١/٣/٢٠ :
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 -١طرح مسأله
مطالعات زبانشناختی پيرامون قـرآنکريم اگـرچـه سابقهای کھن دارد اما پارهای از سؤاالت
زبانشناختی پيرامون اين متن امروزه اھميت بيشتری پيدا کردهاند .تصورغالب و کھن در باب قرآن
زبان قرآن سراسر معرفتبخش و توصيفگر واقعيات عينی است .دراين ديدگاه نقش
کريم آن بود که
ِ
زبان قرآن به توصيف حقايق و اخبار ازآنھا محدود میشود.
دانشمندان مسلمان از زمانیکه به زبان ادبی قرآن توجه کرده و وقوع مجاز درزبان قرآن را
پذيرفتند ،تلويحا ً به اين نکته اذعان کردند که زبان قرآن غير از توصيف و اخبار از وقايع به تحريک
احساسات و انگيزش ابعاد زيبايیشناختی انسان به عنوان تمھيدی برای القای خطاب ،توجه نشان داده
است .با گسترش مطالعات زبانشناختی امروزه کسی دراين مسأله ترديد ندارد که کارکردھای زبان از
توصيف فراتر میرود.
بر ھمين اساس زبانھا را به انواع مختلفی مثل زبان توصيفی ،زبان تمثيلـی ،زبان نمادين ،زبان
عرفی ،زبان ابزاری و کارکردگرا ،تقسيم میکنند.
مسأله محوری اين مقاله نيز به قلمرو زبانشناسی قرآن مربوط میشود .دراين مقاله از ھمين
زاويه به وعيدھا و تھديدھای قرآن توجه شده و اين نکته را مورد تأمل قرار میدھيم که آيا در قرآن
زبان تھديد زبانی است واقعنمـا و توصيفی يا کارکردگرا و ابزاری؟ يا اينكه به گونهای ديگر است.
آنگاه به تبع زبان تھديد ،زبان وعد و تشويق نيز مورد بررسی و تحليل قرار خواھد گرفت.
مقدمه
روشن است که زبان وعيد در قرآن گسترده و فراگير است؛ اما میتوان عمدهترين آنرا تھديد به
خلود درآتش دانست .به ھـمين دليل ما در بخـش زبان وعيد بحث خـويش را به بـررسی نقـش زبان-
شناختی آيات خلود منحصر میکنيم .اگرچه در بخش زبان وعد فقط به آيات خلود در بھشت بسنده
نمیکنيم؛ بلکه برای روشن شدن مطلب به انواعی ديگر از آن اشاره خواھيم کرد.

 -٢آيات خلود در عذاب
قرآن کريم مکرر گروهھايی را به خلود در عذاب تھديد کرده است .تعابيری که برای داللت بر
خلود درآتش انتخاب شدهاند متنوعنـد .گاه از ماده »خلـد« درشکلھای مختلفش استفاده شده .مثل
خالدون )البقره (٨١،خالدين )الجن ،(٢٣،خالداً )النساء (٩٣،و الخلـد )يونس .(۵٢،گاه سخن برسرعدم
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خروج از نار است مثل» :وما ھم بخارجين من النار« )البقره (١۶٧،گاه سخن بر سر تحريم بھشت
بر مشرکين است مثل» :انه من يشرک با 5فقد ُحرم  7عليه الجنة« )المائدة (٧٢،وگاه سخن برسر
داخل نشدن دربھشت است مثل» :اليدخلون الجنة حتی يلج الجمل فی س ّم الخياط« )االعراف(۴٠،
تنوع تعابيـر ،اجمال و ابھام بعضی واژهھا را رفع میکند .يکی ازآن تعابير مجمل واژهی خلود
است که در لغت به دو معنای زمان طوالنی ،و زمان بیانتھا بکاررفته است) .راغب(١۴١٧ ،
برھمين اساس گروھی گفتهاند :اين واژه در قرآن ،برزمان طوالنی داللت دارد و نه برجاودانگی؛ لذا
ممکن است زمانی اھل جھنم ازآنجا خارج شوند؛ اما میتوان گفت ساير تعابير معين میکنند که از بين
دو معنای مذکور ،قرآن خلود را به معنای زمان بیانتھا بکار برده است.
به ھرحال میتوان از مجموع آيات دريافت که قرآن گروھی ازانسانھا را تھديد میکند که برای
ھميشه درآتش خواھند سوخت .اکنون بايد ديد درمورد اين آموزهی روشن و واضح قرآنی ،چه بحث و
گفتگوھايی صورت گرفته است.

٣ـ تفسيرھای مختلف آيات خلـود
علیرغم وضوح بدوی آيات خلود ،مفسران ،متکلمان و حتی فالسفه دربارهی مدلول آنھا اختالف
کردهاند .تاحدی که میتوان گفت در اين باب دستکم سه نظريهی عمده وجود دارد:
 ١-٣گروھی معتقدند ھرکس به جھنم وارد شود ديگر خالصی نخواھد داشت و تا ابـد درآتش
خواھد سوخت .معتزله ،خوارج و زيديه ازايننظرحمايت میکنند .از اين پس برای رعايت اختصار
اين گروه وعيديه خوانده میشوند .
 ٢-٣درست درمقابل وعيديه برخی ديگر معتقدند ھيچکس درعذاب مخلد نيست و ھمهی کسانیکه به
جھنم وارد شوند ،به انحاء مختلفی مثل مغفرت ،شفاعت و يا حتی خوگرفتن به آتش ،از عذاب رھا
میشوند .از اين پس اين گروه »منکرين خلود« ناميده میشوند .بيشتر فالسفه و عرفا براين عقيدهاند.
 ٣-٣و گروه سوم معتقدند برخی از كسانی كه تھديد به خلود درآتش شدهاند )= مؤمنان(خواه قبل از
ورود به جھنم و خواه پس ازآنکه زمانی را درآتش به سر بردند مورد بخشش قرار میگيرند و
ازعذاب رھا میگردند .متکلمان و مفسران اماميه و نيز متکلمان اشاعره اين نظر را برگزيدهاند.
ازاين پس اين گروه قائالن به خلف وعيد ناميده می شوند.
ھرکدام از گروهھای سهگانه نخست برای اثبات نظرخود به آيات قرآن و سپس به روايات وگاه به
ادلهی عقلی تمسک کرده سپس به مدد عقل و نقل نظريهھای ديگر را نقد کردهاند .بنابراين در اين
مبحث با حجم وسيعی از بحث و مناظره و رد و ابطال روبرو ھستيم که جمعبندی و عرضهی آنھا
اثری مستقل میطلبد و البته برخی آثار نيز تاحدی چنين کاری را انجام دادهاند) .نك :محمد
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عبدالخالق١٣٨٣،ق( اما آنچه دراين مقاله دنبال میشود نتايج زبان شناختی اين مباحث و گفتگوھاست؛
لذا درميان اين مجادالت ما تنھا به ذکرپارهای از آنھا میپردازيم که مستقيم يا غيرمستقيم با غرض
مقاله ،يعنی چيستی و چگـونگی زبان تھديد مـرتـبط بـوده و به کـشف شاخصهھای آن مـدد میرساند.
به ھـمين دليل نظريه منکران خلود مستقالً مطرح نشده است؛ بلکه بحث را درميان دوگروه وعيديه و
قائلين به خلف وعد پيگيری میکنيم .درعينحال بابد توجه کرد که منکران خلود نيز دراين نقطه
نظرکه عمل به وعيد واجب نيست ،با قائالن به خلف وعيد ھمراھنـد؛ لذا غالب ادلهی آنھا مشترک
است .بدين ترتيب بحث را با نظريهی جواز خلف وعيد پی میگيريم.

 -۴جواز خلف وعيد
تمامی فرق متكلمان در اين نكته اتفاق نظر دارند كه با توبه ،تمام گناھان )حق  (iحتی كفر و شرك
بخشودنی است .اختالف نظر آنجاست كه كافر ،مشرك و مؤمن مرتكب كبيره )از اين پس مرتكب
كبيره( در صورتی كه توبه نكرده باشد با او چگونه رفتار میشود؟
متکلمان اشاعره و اماميه علیرغم اختالفات بنيادينی که درمسائل مختلف دارند ،دراين مسأله با
ھم در مقابل معتزله اتفاق نظر دارند .ھردو گروه قائلند خلود در عذاب مختص كفار و مشركينی است
كه توبه نكردهاند؛ اما مرتکب کبيره حتی اگر توبه نكرده باشد ،با بخشش ،از عذاب میرھد) .مفيد،
 (۴٧ -۴۶،تفتازانی نيز در شرح مقاصد براين نکته تصريح میکند) .تفتازانی(١۴٨/۵،
اين متکلمان نظريه خويش را به دو دسته دليل عقلی و نقلی مستند میکنند .ادله نقلی آنھا اتکاء به
آيات و روايات فراوانی است که بر مفاھيمی چون مغفرت خداوند ،رحمت گسترده او ،مسأله شفاعت
و توبهپذيری خداوند تکيه میکنند .نمونهھايی ازاين آيات از اين قرارند» :قل يا عبادی الذين اسرفوا
علی انفسھم ال تقنطوا من رحمة  7انَّ  7يغفـر الذنوب جميعا◌ً « )الزمر» (۵٣،و ھوالذی يقبل
التوبة عن عباده و يعفو عن السيئات« )الشوری» (٢۵،ان 7اليغفـر ان يشرک به و يغفر مادون
ذلک لمـن يشاء« )النساء(۴٨،
درکنار جمع کثيری ازآيات که مضامين باال را تکرار و تأييد میکنند ،رواياتی نيز وجود دارد که
بخشش برخی از اھل دوزخ را تأييد میکنند .مانند اين روايت منسوب به امام رضا)ع( که میفرمايد:
»و مذنبوا اھل التوحيد يدخلون النـار و يخرجون منھا و الشفاعة جائزة لھـم«) .مجلسی (۴٠/٨،و نيز
اين روايت منسوب به موسیبنجعفـر)ع( که فرمود» :ال يخلد  iفی النار اال اھل الکفر و اھل
الضالل و الشرک ...ما من مؤمن يرتکب ذنبا ً اال اسـاءه ذلک و ندَ م عليه و قال النبی )ع( کفی بالندم
توبة) «...ھمو (٣۵١/٨،و نيز روايات ديگری که مرحوم مجلسی آنھا را درجلد ھشتم بحار در»باب
فی ذکر من يخلد فی النار و من يخرج منھا« گرد آورده است.
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درکنار ادلهی نقلی باال ،به برخی از ادلهی عقلی نيز تمسک جستهاند .خواجهطوسی درمتن تجريد
الثـواب
دو دليل برمطلب باال اقامه میکند» :والکافر مخلد و عذاب صاحب الکبيره ينقطـع الستحقاقـه
َ
بايمانه و لقبحـه عند العقال«) .خواجه طوسی(۴۴٠،
عالمه حلی اولين دليل را چنين تقريرمیکند :مرتکب کبيره )= فاسق( قطعا ً حسناتی دارد و سيئـاتی،
برای سيئاتش مستحق عقاب و برای حسناتش مستحق پاداش است .احباط نيز باطل است؛ بنابراين
ممکن نيست به مقدار سيئات از حسناتش کاسته شود و از عذاب رھا گردد .پس ابتدا بايد به مقدار
سيئاتش تعذيب شـود سپس از عذاب رھيده و چون استحقاق پاداش دارد به بھشت میرود .و در شرح
دومين دليل میگويد :اينکه خداوند مرتکب کبيره را تا ابد درآتش بسوزاند قبيح است.سپس میافزايد:
چهبسا مرتکب کبيره در سراسر عمرش اھل احسان و نيکی باشد و درانتھای عمرکبيرهای مرتکب
شود .عقالً قبيح است چنين شخصی با کافر يا مشرکی که سراسر عمرخويش را معصيت کردهاست
برابر شود .بنابراين تخليد مرتكب كبيره عقال قبيح است) .ھمانجا (۴۴١،به بيان ديگر نتيجه اين دليل
عقلی آنست كه خروج مرتكب كبيره از عذاب عقال واجب است .ايشان در مناھج اليقين پس از ذکر
ادلهی خواجه ،دودليل عقلی ديگر برآنھـا میافزايد تا مجموع ادلهی عقلی به چھاربرسد) .ھمو،
مناھجاليقين (۴۴١ -۴۴٠ ،با استناد به اين ادله و امثال اينھا که درآثارديگر متکلمين اماميه )فاضل
مقداد (۴۴۴ -۴۴٣ ،و متکلمان اشاعره )فخررازی .٢٣۶ -٢٢٨ /٢ ،و تفتازانی١۴١٩ ،ق -١۴٨/۵،
 (١۵٠آمده است مدعای آنھا يعنی عفو اصحاب کبيره ،و عدم خلودش تثبيـت میشود .بررسی مدعای
فوق و گفتگو در باب ادله آن را به ذيل آراء وعيديه وامیگذاريم.

 -۵وعيديـه
مدعای وعيديه ،يعنی خلود مرتکب کبيـره )بدون توبه( و به بيان ديگر خلود تمام کسانی كه تھديد
به خلود در عذاب شدهاند ،نيز به ادلهای متکی شده است .نخست اينکه از نظر آنھا عقا ب و ثواب
بايد دائم باشند ،عقاب منقطع به معنای دقيق عقاب نيست و ثواب منقطع نيز ثواب نيست) .حلی(۴۴٢ ،
بنابراين به اندازهی حسناتی که مرتکب کبيره داشته است از سيئاتش کسرشـده )= تکفير( و بواسطهی
باقیماندهی سيئات فقط مستحق عقاب است .و به ھمين دليل مخلد درآتش خواھد بود.
و اما ادلهی نقلی آنھا آيات فراوانی است که به صراحت نه تنھا برخلود کفار و مشرکين و مرتدان؛
بلکه به خلود بسياری از اصحاب کبيره داللت دارند .قرآنکريم شانزده گروه را به عذاب جاودان
تھديد میکند .برخی از آنھا مثل :نافرمانان ،ظالمان ،اشقياء ،مجرمان ،رباخواران و قاتالن مؤمنين،
ھمه میتوانند از ميان مؤمنينی باشند که مرتکب کبيره شدهاند .چند نمونه ازآيات از اين قرارند» :و
من يقتل مؤمنا متعمداً فجزاءه جھنم خالداً فيھا« )النساء» (٩٣،ان المجرمين فی عذاب جھنم
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خالدون«) .الزخرف» (٧۶،وعد iالمنافقين و المنافقات و الکفار نارجھنم خالدين فيھا« )البينـه(۶،
» ُثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد« )يونس (۵٢،و صريحتر از ھمه ،اين آيه است که میفرمايد
ھرکس خداوند و رسولش را نافرمانی کند و از حدود الھی تجاوز نمايد درعذاب جاودان خواھد بود.
»من يعص  7و رسوله و يتعـدَّ حدودَ ه ُيدخله ناراً خالداً فيھا« )النساء١۴،و نيز نک حلی ،مناھج-
اليقين .(۴۴٢ ،روشن است که زبان عام آيات فوق مؤمنينی را که مرتکب جرايم فوق شوند
)=اصحاب کبيره( نيز شامل میشود.
قاضی عبدالجبارمعتزلی که خود از سردمداران وعيديه است ،با استناد به آيات مذکور میگويد:
برای مخالفين ما درمقابل آيات مذکور سه راه متصور است که ھمه به بنبســت میرسند .اول اينکه
گفته شود قرآن ،مرتکب کبيره را تھديد به خلود نکرده است و وعيدی درکار نيست .چنين سخنی به
حکم آيات مذکور از اساس باطل است .راه دوم آنـست که گفـته شـود اگـرچه چـنين وعيدی تحقق يافته
است؛ اما خلف وعيد جايز است .پاسخ ما آن خواھد بود که اگر خلف وعيد جايز باشد ،خلف وعده ھم
جايز خواھد بود ،حال آنکه خلف وعده مستلزم ظلم است و ظلم قبيح است .از سوی ديگر خلف وعيد
لدی و ما انا
کذب است و کذب برخداوند جايز نيست .چنانکه خود فرموده است » :ما يبدل القول َّ
بظالم للعبيد«) .ق (٢٩،خداوند ھرگز کالم خويش را تغيير نمیدھد و به بندگان ظلم روا نمیدارد .و
اما سومين راه آن خواھد بود که عموميت آيات فوق انکارشده و گفته شود آيات مذکور عام نبوده بلکه
مشروط به شروطی ھستند که به داليلی درآيات ذکرنشده اند .قاضی عبدالجبار میگويد اين فرض نيز
به سه دليل باطل است و راه به جايی نمیبرد .اوالً بايد اين آيات را از نوع معما و لغـز بدانيد که به
قصد پنھانکاری و تعميه وارد شدهاند و نه به قصد بيان يک واقعيت .ثانيا ً اگرچنين احتمالی را در
عمومات وعيد جايز بدانيد ،ھمين احتمال درعمومات وعد نيز جايز خواھد بود و چنين سخنی قابل
پذيرش نيست؛ چرا که وعدهھا نيز قطعيت خود را از دست میدھند .ثالثا ً شارع حکيم بيانی عرضه
نمیکند که ظاھرش مدنظر نباشد) .قاضی عبدالجبار ،ص (٨۵چنين بيانی عبث و بيھوده بوده و از
شارع حکيم صادر نمیشود.

 -۶بررسی اشکاالت وعيديه
ھمانطورکه ازکالم قاضی عبدالجبار به دست میآيد و ساير منابع نيز نقل کردهاند ،اساسیترين
دليل وعيديه آنست که خلف وعيد سه تالی فاسد دارد .اوالً :تخلف از وعيد قبيح است ،ثانيا ً :وعيدی که
ازآن تخلف شود عبث و بيھوده است ،ثالثا ً :خلف وعيد مستلزم کـذب است.
ما دراين بخش بحث را پيرامون سه اشکال باال تنظيم میکنيم ،ابتدا ھريک ازآنھا را قدری بسط
داده ،سپس بررسی میکنيم که چـه پاسخھايـی به ايـن اشکالھا داده شـده است .آنگاه خواھيم گفت
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ھيچيک از پاسخھای ارائه شده کامل و تمام نيستند .بهگمان ما سـرّ ناتمامی ھمه آنھا دراين نکته نھفته
است که به مسألهای به نام زبان تھديد و کارکردھای آن توجه نشده است.
 -١-۶اشکال اول :خلف وعيد قبيـح است .تقرير اشکال اول چنين است که وعيد و وعد درحقيقت و
ماھيت تفاوتی نمیکنند .جوھر ھردو به نوعی خبر بازمیگردد .گاه خبر متضمن نفعی است که به
کسی میرسد )=وعد( وگاه متضمن منفعتی است که ازکسی سلـب میشـود و يا ضـرری که به او
میرسد)= وعيد( .اگرچنين است که ھردو جوھر مشترکی دارند ،پس ھمانطورکه خلف وعده قبيح
است ،خلف وعيد نيز قبيح است.
پاسخھای اين اشکال عمدتا ً ناظـر به ايجاد نوعی تمايز درجوھر وعد و وعيد است ،تا به کمک آن
اين استدالل تمثيلی که برپايه شباھت در وعد و وعيد استوار شده است ،تخريب شود .تمايز ميان آنھا
را با اتکاء به نظريهی حسن و قبح چنين ترسيم کردهاند که ،ھرکس بالبداھه تمايز روشنی ميان خلف
وعد و خلف وعيد درمیيابد .ھرعاقلی تصديق میکند که ترک عمل به وعيد و بخشش مجرم
نيکوســت و
فاعلش کريم بوده و مستحق تحسين است) .آمدی (٣٧٨/۴ ،حال آنکه ھيچ عاقلی خلف وعده را تحسين
نمیکند .اما سرّ اين تفاوت دراين است که دروعيد حقی برای غيرجعل نشده بلکه فقط تھديد کننده است
كه برای خود حقی جعل کرده و میتواند از حق خويش درگذرد .حال آنکه دروعده ،برای شخصی
که به او وعده داده شده حقی جعل گرديده است .پس وعيد ،حق تھديدکننده است و ھمومیتواند ازآن
حق وعده دھنده نيست ،لذا اخالقا ً نمیتواند خلف وعده نمايد.
درگذرد ،حال آنکه وعده
ِ
)سبحانی .(۴۵٨،تا اينجا به نظر میرسد پاسخ باال به اشکال اول قانعکننده است .اما ازآنجا که اشکال
سوم بيان عميقتری از ھمين اشکال اول است داوری نھايی در باب اين پاسخ را به آنجا موکول می-
کنيم.
 -٢-۶اشکال دوم :وعيدی که ازآن تخلف شود عبث و درنتيـجه ،قبيـح است.
دراشکال اول آنچه قبيح شمرده شد ،تخلف از وعيد بود .به بيان ديگر قبيح ،وصفِ تخلف بود.
اما اين اشکال میگويد وعيدی که به آن عمل نشود عبث است و ھر عبثی قبيـح خواھد بود .دراينجا
اصل تخلف از وعيد مورد بحث نيست بلکه سخن پيرامون اصل وعيد است .پرسش آنست که آيا چنين
وعيدی ،نفعی و غايتی داشته است يا نه؟ ھمينکه ازآن تخلف میشود و به آن عمل نمیشود؛ مبين
آنست که درچنين وعيدی و نيز درعمل به آن نفعی نيست ،و آنچه نفعی ندارد عبث خواھد بود و ھر
عبثی قبيـح است و ھيچ قبيحی از حکيم سر نمیزند .نتيجهی استدالل آن است که عمل به وعيد نيز
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ھمانند عمل به وعده واجب است ١.درمنابع کالمی برای اين اشکال پاسخی يافت نشد؛ اما با آنچه بعداً
در باب زبان تھديد خواھد آمد قابل حل است.
نکتهی قابل توجه آنست که ،اين اشکال به شيوهی اشکال اول قابل پاسخگوئی نيست .در پاسخ به
اشکال اول ،پذيرفته شد که خلف وعيد نه تنھا قبيح نيست؛ بلکه کرم و لطف محسوب شده و برحق
تعالی جايز است .اما اين اشکال متکی به عبث بودن اصل وعيد است ،و ھرگز نمیتوان گفت فعل
نبودن چنين وعيدی را نشان دھد .ما
عبث قبيـح نيست .پاسخی دراينجا کارگشا خواھد بود که عبث
ِ
در بخش انتھايی ) (٢-٩به اشکال باز میگرديم.
 -٣-۶اشکال سوم :خلف وعيد مستلزم کـذب است.
اين اشکال را میتوان مھمترين و دشوارترين اشکال وعيديه دانست .چنين اشکالی عينا ً درآثار
قاضی عبدالجبار)متوفی (۴١۵آمده است) .ھمو  (۵٨ ،و پس از او غالب متکلمان در بحث وعد و
وعيد به آن پرداختهاند.
تقرير اشکال چنين است که وعيد ھمانند وعده درزمرهی جمالت ِاخباری است ،و ھرخبری قابــل
صدق و کذب است .اکنون پرسش آنست که وعيد درچه صورتی صادق و درچه صورتی کاذب است؟
بیشک پاسخ اين خواھد بود که اگر به آن عمل نشود کاذب خواھد بود .بنابراين وعيدی که ازآن
تخلف شود يک خبرکاذب است .حال آنكه حق تعالی متصف به کذب نمیشود .کما اينکه ْ
خود ،صدق
کالم خويش را تضمين میکند و میفرمايد» :و من اصدق من  7حديثا ً« )النساء (٨٧ ،و نيز خود
لدی و ما
برعدم تغيير کالم و تبدل ناپذيری سخن خويش تأکيد میکند و میفرمايد » :و ما ُيبدّ ل القول ُ ّ
انا بظالم للعبيد« )ق .(٢٩،خالصه کالم اينکه خلف وعيد مستلزم ورود کذب درکالم خداست و به
ھمين دليل اسناد آن به خداوند جايز نيست .بنابراين درخطاب» :انَّ  7ال ُيخلف الميعاد« )آل-
عمران (٩،فرقی ميان وعده و وعيد نيست .خلف ميعاد مستلزم ورود کذب درکالم خداست ،و به ھمين
دليل در اين خطاب ،مطلق تخلف چه دروعده و چه دروعيد نفی شده است.
به اين اشکال دو نوع پاسخ داده شده است .درنوع اول که خود ،شامل چندين پاسخ است از اين
نظريه که :خلف وعيد برخداوند جايز است ،دفاع میشود درعينحال گفته میشود خلف وعيد از
مصاديق کذب نيست .ازآنجا که اين پاسخھا درنھايت نمیتوانند مسألهی کذب را حل وفصل کنند،
غالب متکلمان به پاسخ ديگری روی آورده که طبق آن ،عمل نکردن به آيات وعيد ،خلف وعيد
محسوب نمیشود .اکنون نوع اول پاسخھا را درچند بند مطرح میکنيم.
 -١چنين استداللی از شقوق مذکور در شرح اصول خمسه قابل استنباط است .ازکالم شيخ مفيد در فصول مختاره نيز استنباط میشود که از
نظر ايشان وعيدی که از آن تخلف شود عبث است) .الفصول المختاره ،ص .(۶٨
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١-٣-۶ـ خلف وعيد جايز بوده و مستلزم کذب نيست.
تقرير مطلب چنين است که به گفتهی منطقيون مرکب تام دودسته است خبر و انشاء .آنچه قابل
صدق و کذب است مرکب تام خبری است .اما مرکب تام انشائی قابل صدق و کذب نيست .با اين
مقدمه اکنون بايد دانست که وعيد -و ھمچنين وعد -ازاقسام انشاء است و نه ازاقسام خبر .به ھمين
دليل متصف به صدق و کذب نمیشود .توضيح مطلب آنکه وعد و وعيد از قبيل جعل حقنـد .دروعد،
وعده دھنده حقی را برای کسی وضع و جعل میکند .ودر وعيد تھديدکننده برای خود حقی را جعل و
وضع میکند .به عبارتی برای خود اين حق را قائل میشود که کسی را مجازات کند يا منفعتی را از
او سلب نمايد .و معلوم است که وضع و جعل حق و اذعان به آن ،خبرنيست بلکه انشاء است.
بسياری از متقدمان و متأخران اشاعره و اماميه ھمين پاسخ را مقبول و تمام دانستهاند) .ازجمله نک
به )دوانی .٩۵ ،سبحانی .۴۵٨ ،ربانی گلپايگانی.(١٣١ ،
گروھی ديگر اين پاسخ را کافی ندانسته و آن را مورد نقد قراردادهاند .يكي از نقدھای قابل توجه
از عالمه مجلسی است .ايشان بحثی مبسوط ھمراه نقد و بررسی ،پيرامون اين پاسخ در مرآة العقول
)ج ،١١ص (۴۴ -٣٢و نيز در بحاراالنوار)ج ،۶ص  (١٠ -٨آورده است .درمرآت العقول ،تاحـدی
پاسخ مذکور را قبول میکند ،و اما در بحاراالنوار معتقد است اين پاسخ مشکل کذب وعيد را حل
نمیکند.
از نظر ايشان اوالً اينکه وعيد انشاء باشد و نه خبر ،محل گفتگوست .نظريهی غالب آنست که
وعيد خبر است و نه انشاء) .مجلسی .٣٢،و شبـ ّر (۵٠١ ،و اما به فرض آنکه وعيد را انشاء بدانيم
بازھم اشکال به جای خود باقی است .زيرا ھيچ انشائی نيست اال ّ اينکه به داللت التزامی بريک خبر
داللت میکند .دراينجا نيز وعيد به داللت التزامی حاکی از اراده و خواست خداوند است براينکه
عزم نموده است که مرتکب کبيره را الی االبد درآتش دوزخ بسوزاند .و ِاخبار ازچنين عزمی حقيقتـا ً
ِاخباراست و به صدق و کذب متصف میشود) .مجلسی(٣٠ -٢٩ /١١ ،
بنابراين اگرچه وعيد -به فرض آنکه انشاء باشد -ذاتا ً متصف به صدق وکذب نمیشود؛ اما
بالعرض و به اعتبار داللت التزامیاش به يک خبر ،قطعا ً میتواند صادق يا کاذب باشد .و به ھمين
دليل میبينيم درقرآن کريم ْ
وعد -که طبق بيان فوق بايد ازاقسام انشاء باشد ،و به صدق و كذب متصف
نشود -به صدق متصف شده .درآنجا که میفرمايد»:واذکر فی الکتاب اسماعيل انه کان صادق الوعد
وکان رسوالً نبيا« )مريم(۵۴،
با اين نقد كوبنده به نظر نمیرسد انشاء دانستن وعيد ،مشکل لزوم کذب را حل وفصل کند و
برھمين اساس نمیتوان گفت خلف وعيد برخداوند جايزاست.
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به ھمين دليل اکثر محققان پذيرفتهاند که اسناد خلف وعيد به حق تعالی مستلزم کذب وعيد است؛ لذا در
جستجوی پاسخي ديگر برآمده اند .درنوع دوم پاسخھا اين نکته را بسط میدھيم.
٢-٣-۶ـ كذب مربوط به اخبار از گذشته است.
گروھی با توجه به ايـنکه پاسخ باال مسأله کذب را حل نکرده است ،از طريق معنای واژه کذب وارد
شده و گفتهاند :واژه کذب به معنی عدم مطابقت خبر با وقايعی است که به گذشته مربوطند و نه به
آينده .لذا به خبری که با واقع خود درآينده منطبق نباشد ،کاذب گفته نمیشود .اين پاسخ اگرچه در
برخی منابع نقل شده است اما مورد قبول واقع نشده است.
ب خبر از نقطه نظرمنطقی ،بين گذشته و حال فرقی نيست .خبر
ناقدان برآنند که درمسأله صدق و کذ ِ
خواه به گذشته مربوط باشد خواه به آينده ،میتواند صادق يا كاذب باشد .ھمچنين برآيات يازدھم و
دوازدھم سوره حشر استناد کردهاند که قرآن ،خبر منافقين از وقايع آينده را کاذب دانسته است.
)تفتازانی .١۵۴/۵ ،مجلسی.(٣٣/١١،
افزون بر نقد باال به اين نکته نيز بايد توجه کرد که به فرض صحت تعلق کذب به ِاخبار ازآينده-
درمسأله وعيد ،خبر به آينده تعلق ندارد .آيا ھنگامی که خداوند تھديد میکند ،او اکنون عزم کرده است
که تھديد خود را عملی کند يا نه؟ پس سخن برسر عزم و ارادهی کنونی خداوند است .اگرخداوند از
ھم اکنون چنين ارادهای نکرده پس وعيد او کاذب است.
۶ـ٣ـ٣ـ نقض به آيات وعد
فاضل مقداد دريکی ازآثار خود ،پاسخی نقضی به اشکال وعيديه داده است .وی میگويد درھر
صورت خداوند اگرچه اھل کبيره را تھديد کرده و وعيد خلود داده است؛ اما به ھمين گروه وعدهی
بخشش و مغفرت نيزداده شده است.
سپس خطاب به وعيديه میگويد :اگرشما خلف وعيد را مستلزم کذب میدانيد و به ھمين دليل
معتقديد که خداوند وعيدش را عملی میکند ،اکنون سؤال ما آنست که در باب وعدهھای مذکور چه
خواھيد گفت؟ قطعا ً ناچاريد به خلف وعده قائل شويد ،که آن نيز مستلزم کذب است .اگر برای گريز از
لزوم کذب ،خلف وعيد را جايز نمیدانيد ،در باب لزوم خلف وعده چه پاسخی خواھيد داشت) .فاضل
مقداد(۴٢٨،
روشن است که پاسخ فاضل مقداد جدلی است و مشکل را حل نمیکند ،حاصل اين پاسخ اين است
که درھرصورت از لزوم کذب دروعده يا وعي ِد خداوند گريزی نيست .اگر قائل به عفو مرتکب کبيـره
شويم ،وعيدھا کاذب ھستند .و اگر مرتکب کبيره را مخلد دردوزخ بدانيم وعدهھا کاذبند .اگر قرار
باشد که بين اين دو يکی را انتخاب کنيم بھتراست کذب وعيد را انتخاب کنيم تا کذب وعده را .به نظر
میرسد نقض فاضل مقداد نيز راه به جايی نمیبرد چرا که درنھايت مستلزم قبول کذب وعيد است.
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۶ـ٣ـ۴ـ كذب مصلحتي قبيح نيست.
پاسخ ديگری که میتواند مطرح شود ،اين است که گفته شود اشکال کذب در قبح آنست .اگر کذب
مشتمل بر مصلحتی باشد قبيح نبوده و برخداوند نيز جايز است .کما اينکه درمباحث حسن و قبح،
دروغ برای نجات جان پيامبر جايز شمرده میشود .دراينجا نيز میگوئيم اگرچه خلف وعيد مستلزم
کذب است؛ اما کذبی که متکی به مصلحتی باشد قبيح نيست؛ چه ،ترک آن مصلحت اقبح از قبح کذب
است) .فخررازی(٢٩٩/١ ،
ب مصلحتی
روشن است که چنين پاسخی نيز مقبول نيست؛ زيرا وصف قبح ذاتی کذب است .کذ ِ
اگرچه درمقايسه با صدق مفسده انگيـز ،قبحش کمتر است اما ھرگز وصف قبيح ازآن منفک نمیشود.
خداوند صادق است و چنانکه خود میفرمايد» :و من اصدق من  7حديثـا ً« )النساء (٨٩،ھرگونه
کذبی از او قبيح است .و بدين ترتيب اين پاسخ نيز ناکام خواھد بود .تا اينجا ديديم ھيچيك از پاسخھای
فوق در حل مشكل موفق نبودند.
پيشتر گفته شد به اين اشکال که خلف وعيد مستلزم کذب است دو نوع پاسخ داده شده است .تا
اينجا پاسخھای نوع اول )كه متكی بر تجويز خلف وعيد بودند( مورد بررسی قرارگرفت .ازاينجا به
پاسخ نوع دوم میپردازيم.

-۵-٣-۶آيات وعيد مشروطند
غالب متکلمان وقتی ديدهاند تجويز خلف وعيد بر خداوند مستلزم کذب است و پاسخھای مطرح
شده ھيچيک ،اين مشکل را حل نمیکنند ،راھی ديگر را انتخاب کردهاند .اين پاسخ که نوعی رويکرد
اصولی به وعيدھای قرآن است دستکم اززمان فخررازی به بعد سابقه دارد .وی در مفاتيحالغيب
ھنگام تفسير اين کالم خداوند که میفرمايد» :انَّ  7اليخلف الميعاد« )آلعمران (٩،اشکال لزم کذب
در خلف وعيد را مطرح میکند و میگويد» :فأمّا قولک :لو لم يفعل ]  iبالوعيد[ لصارکاذبا ً و مکذبا ً
نفسـه ،فجوابـه :انَّ ھذا انمـّا يلزم لوکان الوعيد جزما ً ثابتـا ً من غيرشرط .وعندی جميع الوعـيدات
َ
مـشـروطة بـعدم العفو ،فال يلزم مـن تـرکه دخـول الکذب فـی کالم  iتعـالی«) .فـخررازی.(١۵٢/٧ ،
ماحصل کالم فخر آنست که درصورتی عملی نشدن وعيد ،خلف وعيد محسوب میشود و کذب الزم
میآيد که وعيد جازم و بدون قيد و شرط باشد .حال آنکه تمامی وعيدھای قرآن مشروط برآنست که
مرتکب کبيره مشمول عفـو و مغفرت و يا شفاعت قرارنگيرد .بدين ترتيب ھمهی وعيدھای قرآن
جمالت شرطيهای ھستند که به صورت خبری بيان شده ،و شروط آنھا درمواضعی ديگر آمده است.
و صورت کامل آنھا چنين خواھد بود که :تحقق اين وعيد قطعی است مادامی که مجرم ،مشمول عفو
يا شفاعت يا ...قرار نگيرد .در اين صورت با عدم تحقق شرط )عدم عفو( ،مشروط )تحقق وعيد( نيز
منجز نيست و ترك آن خلف محسوب نمیگردد.
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چنانکه مالحظه میشود ،نتيجه اين پاسخ آنست که خداوند متصف به خلف وعيد نمیشود و کذبی
الزم نمیآيد .پس از فخرکسانی که به عمق اشكال مذكور پیبردهاند ،اين پاسخ را پذيرفته و آن را
برترين راه حل دانستهاند١ .اما چنانكه خواھيم گفت اين پاسخ نيز خالي از ضعف نيست.

ارزيابی پاسخ اخير
اگر قرار باشد پاسخ باال را طبق اصطالحات علمای اصول تقريرکنيم بيان مطلب چنين خواھد بود
که ،بيانات قرآن کريم گاه عامند و گاه خاص .آيات وعيد درھمه موارد عامند و از ظاھر آنھا چنين
استنباط میشود که ھر كافر و مشرك و ھر مرتکب کبيرهای درعذاب مخلد خواھد بود؛ اما بايد دانست
که ھرعامی ممکن است مخصصھايی داشته باشد .و مخصص اگر لفظی ٢باشد ،يا متصل به بيان عام
است و يا منفصل از آن .درآيات خلود مخصص متصلی ديده نمیشود؛ اما میتوان آيات مغفرت و
شفاعت را از مخصصات منفصل آنھا دانست .بدينترتيب عموم آيات خلود به عدم مغفرت و عدم
شفاعت ،تخصيص میخورد .بنابراين اگر مرتکب کبيره از خلود درعذاب رھا شود خلف وعيدی
حاصل نشده بلکه شرط خلود که عدم مغفرت و عدم عفو بود تحقق پيدا نکرده است .ھنگامی که شرط
منتفی شد مشروط نيز منتفی است.
اين ديدگاه نظر خويش را به وعيد منحصر نمیكند؛ بلكه آيات و روايات وعد رانيز مشمول ھمين
َ
زرت الحسين غفر  iلك« و امثال آن را از باب تعدد شرط
قاعده میداند .بنابراين ،رواياتی مثل »ان
و وحدت جزا ،واستعمال مقتضی بجای علت تامه دانستهاند .نتيجه اينكه اين وعدهھا نير عام نبوده و به
امور ديگری مشروطند .در اصول االستنباط مصنف ،روايت مذكور را عينا ً از ھمين باب دانسته
است) .حيدری (١٠٧ ،بدين ترتيب اميد به اينكه صرفا با زيارت امام حسين مشمول مغفرت شوی،
نامعقول است.
ارزيابی اين پاسخ .تقريراصولی باال ما را با اين سؤال بسيارمھم و دشوار روبرو میکند که چرا
آيات وعيد با ھمه حساسيت و اھميتشان با مخصصھای متصل تخصيص نخوردند .تخصيص بيان به
مخصص منفصل غالبا ً میتواند منشاء اين اشکال باشد که مخاطب به وجود چنين مخصصی ،پی نبرد.
دراينجا نيز دقيقا ً ھمين اتفاق افتاده است .اينکه وعيديــه اين آيات را عام میدانند و معتقدند
 -١پس از فخر رازی )م (۶٠۶برخی از قائلين به اين نظر از اين قرارند :عالمه حلی )م (٧٢۶در تسليک النفس )ص (٢٢۵به صراحت و در
منھاج اليقين )ص (۴۴٣بعنوان يکی از پاسخھای محتمل .عالمه دوانی )م (٧۵۶در تعليقه برشرح عقايد عضديه )ص (٩۵آن را بھترين پاسخ
دانسته .تفتازانی )م (٧٩٣در شرح المقاصد) ،ج ،۵ص .(١۵٣جرجانی )م (٨١۶در شرح المواقف) ،ج ،٨ص( .و عالمه مجلسی )م (١١١١در
بحار) ،ج ،۶ص(٩آن را پاسخ برتر دانسته و میگويد» :فيمکن ان يقال بتخصيص المذنب المغفور عن عمومات الوعيد بالدالئل المنفصلة و ال
خلف علی ھذا التقدير و ال يلزم تبديل القول« .چنانکه گفته شد اين پاسخ از زمان فخررازی )م (۶٠۶درمباحث وعد و وعيد مطرح شده است.
الزم به ذکر است که طرح اين مسأله که آيات وعيد مشروط و مقيد به قيودی ھستند درآثار شيخ مفيد )متوفی) (۴١٣الفصول المختاره ،ص(۶٨
و شاگرد نامدارش سيدمرتضی )متوفی ) (۴٣۶الذخيره فی علم الکالم ،ص (۵١٨ -۵١٧نيز آمده است .اما آن را به عنوان پاسخی برای اشکال
اول و دوم )در بند  (۵تلقی کردهاند .چنانکه گفته شد اشکال سوم ،يعنی اينکه خلف وعيد مستلزم کذب است ،درآثار قاضی عبدالجبار ،متوفی
 ۴١۵آمده است .جای تعجب است که چگونه شيخ مفيد و سيد مرتضی به آن نپرداختهانـد.
 -٢مخصص غيرلفظی )= لبـی( برای آيات وعيد میتواند ادلهی عقلیای باشد که قائلين به عفو مرتکب کبيره اقامه میکنند .دراينجا ما از
پرداختن به اين بحث خودداری میکنيـم.
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مخصصی برای آنھا يافت نمیشود) ،قاضی عبدالجبار ،ص (٨۵و ايـنکه جـمع کثيری از انديشمندان
و قرآنشناسان خلف وعيد را جايز دانستهاند ،ھمه و ھمه از اين نکته پرده برمیدارد که برای آيات
وعيد مخصصی نيافتهاند.
اکنون اگر با استناد بر تقرير اصولی فوقالذکر بتوانيم تخصيص آيات وعيد را بپذيريم و وعيديه و
قائلين به جواز خلف وعيد را ،بدليل ايـنکه به مخصصات منفصل تـوجه نکرده و بـه آنھا دست
نيافتهاند ،درخطا بدانيم؛ اما نمیتوانيم ازاين مشکل شانه خالی کنيم که کثرت آيات وعيد و صراحت
زايد الوصف آنھا درعموم ،و عدم مخصص آشکار ،اموری ھستند که به اين خطای تاريخی دامن
زدهاند.
بهچه دليل کالم خدا که بايد سراسربيان و روشنی باشد ،خود منشاء چنين ابھام و خطای دامنهداری
شده است؟ اگرآيات خلود مشروطند چرا ح ّتی دريک مورد ھيچيک ازآنھا به روشنی به نحو مشروط
بيان نشدهاند.
علمای اصول معتقدند ،متکلم میتواند درصورت وجود مصلحت ،بخشی از بيان خويش را ابالغ
و بخشی ازآن را به تأخير بيندازد .تأخير بخشی از بيان دوحالت دارد الف -تأخير بيان از وقت خطاب
ب -تأخير بيان از وقت حاجت .تأخيربيان از وقت خطاب جايز است چرا که متکلم قبل ازآنکه زمان
عمل به حکم ازسوی مخاطب  -يا اعتقاد به آن در بيانھای اعتقادی -فرا برسد ،تتمهی بيان را نيز
میافزايد و مکلف معطل و بالتکليف نمیماند .امّا تأخير بيان از وقت حاجت ،قبيح ،و مصداق تکليف
به مااليطاق است) .نك :شورای نويسندگان ،فرھنگنامه اصول فقه ،ذيل مادهی تأخير( مضمونش اين
است که وقت عمل و يا اعتقاد به حکم مذکور فرا رسيده و تکليف منجز شده است ،درعينحال تتمه
بيان يا قيود و شروط آن )= مخصصھای منفصل( اظھار نشده است.
اکنون جای طرح اين پرسش است که تأخير بيان مخصصھای آيات وعيد ازکدام قسم است؟ آيا
تأخير از وقت خطاب است و يا تأخير از وقت حاجت است؟ پاسخ آنست که ،از نظر وعيديه و قائلين
به جواز خلف وعيد اصالً بيان متأخری وجود ندارد .اما از نظرنگارنده ،اگر در اينجا تأخيز بيان را
بپذيريم ،تأخير بيان دراين آيات از نوع تأخير بيان از وقت حاجت است؛ لذا قبيح خواھد بود .دليل
مطلب نيزآنست که قرآن برای عموم نازل شده است و تبادر آيات وعيد برای عموم مخاطبين قرآن
تبادر عام است و نه خاص .ودرھمين جاست که اعتقادشان شکل میگيرد ،دراين آيات شدت ظھور
درعموم درحدی است که احتمال عرفی وجود مخصص را منتفی میکند .و به ھمين دليل عامهی
مسلمين اين آيات را عام میفھمند و نه خاص و مشروط.
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برخی از اصوليون شايد ھنگام مواجھه با آيات وعيد و يـا آيات مشابه ،بـرخالف نظر مشـھور
گفتهاند که تأخير بيان از وقت حاجت نيز درصورتی که متکی بروجود حکمت و مصلحتی باشد قبيـح
نيست) ١.خوئی.(۵٠٩/١ ،
اکنون پرسش ما اين است که چه مصلحتی درتأخير بيان مخصص آيات وعيد وجود داشته است؟
نحوهی بيان درآيات وعيد بهگونهای است که عامهی مخاطبين و اکثر قريب به اتفاق متخصصين نيز
در فھم آنھا به خطا رفتهاند .چه مصلحتی وجود دارد که اين تعميه و به خطا انداختن را توجيه کند؟
بهگمان ما پاسخ اين سؤال جز با توجه به مختصات زبان تھديد درقرآن قابل پاسخگوئی نيست .ھنگام
بررسی زبان تھديد خواھيم گفت علیالظاھر زبان تھديد و تشويق درقرآن به تحليل اصولی مذکور تن
در نمیدھد .کشف بيان متأخر و قراردادن آن درکنار بيان متقدم و جمع مخصصھای منفصل درکنار
عمومات ،درزبان تشويق و تھديد ،امری است که رويکرد اصولی برآن اصرار میورزد و اين عينا ً
نافی ھمان مصلحتی است که تأخير بيان بخاطر آن صورت گرفت .اکنون بسط بيشتر مطلب.

 -٧زبان تھديد و تشويق
بیشک قرآن مخاطبين خود را گاه تھديد و گاه تشويق میکند .گاه بذر اميد میافشاند و گاه سايهی
خوف بـرآنھا میافکند .گاه سھل میگيرد و گاه سخت و دشوار .گاه راه بھشت را ھموار و آسـان
مینماياند وگاه دشوار و دستنيافتنی.
ما دراينجا نمونهھايی ازاين تھديدھا و تشويقھا چه ازقرآن و چه ازسنـّت را درمقابل ھم عرضه
میکنيم آنگاه تأمل میکنيم تا چه نکاتی ازآنھا قابل استنباط است.
از اھم آيات تھديد آيات خلود است .گاه میفرمايد» :من يعص  7و رسوله و يت َّعـد حدوده ُيدخله
ناراً خالداً فيھا« )النساء (١۴،وگاه نيز میفرمايد» :قل يا عبادی الذين اسرفوا علی انفسھم ال تقنطوا
من رحمة  7انَّ  7يغفر الذنوب جميعا ً« )الزمر .(۵٣،و نيز میفرمايد» :فيومـئ ٍذ اليسـئل عن ذنبـه
انس والجان«) ٢الرحمن(٣٩ ،
ٌ
واما در روايات از باب وعد و تشويق فرمودهاند :ھرکس به قصد ديدار برادر مسلمانش به خانه او
برود بھشت براو واجب میشود) .کلينی (١٧٧/٢،و نيز فرمودهاند :ھرکس مزار امام رضا درطوس
را زيارت کند جميع گناھان پيشين و پسينش بخشيده خواھد شد) .ھمو (۵٨۵/۴ ،و نيز فرمودهاند:
ھرکس برسختیھا صبرکند جايگاھــش بھشت است) .ھمو (٨٩/٢،و نيز فرمودهاند :ھرکس شرک
 -١عبارت ايشان چنين است» :القبح فی تأخير البيـان عن وقت الحاجـة فضـالً عن وقت الخطاب .فاذا فرض کون المتکلم حکيما ً و انه يرای
الحکمة و المصلحة فی بيان مراده فی کل وقت بخصوصه ،لم يکن تأخير بعض مراداته عن وقت الحاجة قبيحـا ً« درحاشيهی اجود التقريرات
اين موضع آيت  iخويی قدری تعديل شده و چنين گفتهاند که قبـح تأخير خطاب اگرچه ازآن زايل شدنی نيست اما مثل قبـح دروغ مصلحتی
است .که با فرض وجود مصلحتی برتر )اگر چه كما كان قبيح است( جايز خواھد بود) .ھمانجا(۵٠٨/١،
 -٢بنابرروايات تفسيری ،اين آيه برخالف تصور رايج ،ناظر به سرعت حسابرسی نيسـت؛ بلکه ناظر به سعـه رحمت خدا و گستره مغفرت او
در روز قيامت است) .فيض کاشانی ،تفسيرالصافی ١١٢/۵ ،و نيـز بحرانی ،البرھان فی تفسيـر القـرآن(٢٣٩/۵ ،
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نورزد خواه اھل نيکی باشد يا نباشد اھل بھشت است) .مجلسی .(۴/٣ ،و نيز فرمودهاند :ھرکس فقط
يک روز از ماه شعبان را برای رضای خدا روزه بگيرد به بھشت داخل خواھد شد) .ھمو (٧٢/٩۴،و
از اين دست روايات که ھمه ظھور بیقيد و شرط درعموم دارند بسيار فراوان است.
درمقابل روايات فوق به اين روايات نيز از باب وعيد توجه کنيم  :ھرکس به اندازهی مثقالی کبـر
در وجود او باشد به بھشت نخواھد رفت) .کلينی (٣١٠/٢،و نيز از چندين روايت استفاده میشود که:
اشخاص زير وارد بھشت نمیشوند و گاه آمده است بھشت برآنھا حرام است :بخيل ،عاق والديـن،
قاطع رحم ،منکرواليت اميرالمؤمنين ،منـتگذار ،سخن چيـن ،قاتل ،میگسـار و فاجر .درمواردی
تشويق و تھديد دريک روايت جمع شدهاند مثل اين روايت زيبا که» :اليدخل الجنة من فی قلبه مثقال
حبـة من خردل من کبر و اليدخل النـارمن فی قلبه مثقال حبـة من خردل من ايمان«
)مجلسی .(٣۵۵/٨،اندك تأملی ما را با اين پرسش مواجه میكند كه اين وعد و وعيدھا چگونه قابل
جمعند .مفھوم اين ھمه سختگيری و تھديد در مقابل آن ھمه وعده و تسھيل چيست؟
در باب افضل االعمال نيزکه آن ھم از مصاديق زبان تشويق است -روايات مختلفی وارد شده .گاه
افضل االعمال را ايمان ،جنگ و حج دانستهاند .گاه حب و بغض درراه خدا) .ھمو (٢۵٢٩/۶۶،گاه
نماز و ادخال سرور در قلب مؤمن) .ھمو (١٩۴/۴۴،گاه نيکی به والدين ،جھاد و نماز به ھنگام .گاه
آب دادن به تشنگان )ھمو (٣۶٩/٧١ ،و گاه امورديگر .اکنون سخن برسرآنست که کداميک از اينھا
افضل )= بھترين( اعمالنـد؟ و چرا چنين اختالفی در تعابير وجود دارد؟
تا اينجا برخی از مصاديق زبان تھديد و تشويق را برشمرديم .چنانکه مالحظه شد درتمام موارد
باخطابی عام روبرو ھستيم که با ھيچ مخصص متصلی ھمراه نيست .تحليل ما در باب ھمهی اين
موارد و موارد ديگری که قابل احصاء است ،آنست که ھمه اينھا بايد به کمک شاخصهھا و قواعد
حاکم بر زبان تشويق و تھديد تفسير و تحليل شوند .نه جواز خلف وعيد ونه تخصيص اين خطابھای
عام مشكل را نميگشايند.
دراينجا پارهای از نکاتی را که میتوان آنھا را شاخصهھای زبان تأييد وتشويق خواند بر می-
شماريم .و البته اذعان میکنيم که اين بحث ھنوز ھم خام بوده و قابل تدقيق و تعميق است.

٧ـ ١ـ مختصات زبان وعد و وعيد
زبان تھديد و تشويق بايد عام باشد و عمومات آن از تخصيص بواسطه مخصصھای متصل و حتی
مخصص منفصل مبيـَّن ،ابـا دارد .به بيان ديگر اين زبان برابھام بنـا شده است .کما اينکه ما
درزندگی روزمره وقتی ديگران را تشويق يا تھديد میکنيم ،اگرآن را به تمامی قيود و شروطی که
ممکن است درذھن داشته باشيم ،مقيد کنيـم ،آن تشويق و تھديد کارايی خود را از دست میدھد و اثر
گذار نخواھد بود.
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برخالف آنچه در رويکرد اصولی نسبت به آيات وعيد گفته شد ،زبان تھديد و تشويق نمیتواند
مشمول قاعدهی تأخـير بيان از وقـت خطاب ،و يا از وقـت حاجت باشد .دراينجا حاجت متکلم و حتـی
حاجت مخاطب -که آن نيز از سوی متکلم تعيين میشود -چيزی نيست جز نفس تشويق يا تھديـد و يا
خوف و رجاء.
دراينجا خوف و رجا ،تحذير و اغراء عين غرض شـارع است .لذا تفسير اينگونه خطابات به اين
نحوکه مخصصھای منفصلی يافته شود و درکنار خطاب عام قراربگيرد ،آنھا را از غرض و ھدف
خويش دور میکند؛ بلکه آن را به بيانی عبث و بيھوده تبديل خواھد کرد.
ماحصل نظريه قائلين به خلف وعيد و يا كسانيكه وعيدھا را مشروط ميدانند آن بود كه جز كفار و
مشركين ھيچكس مخلد نيست .پس سايرين آسوده خاطر باشند و از ابتدا بدانند كه تھديد ھا مر بوط به
آنان نيست .پرسش آنست كه واقعا ً اين مدعا با خوف و رجائی كه در آيات و روايات مطرح است
سازگار است؟ امام صادق میفرمايد از عجايب وصايای لقمان به فرزندش آنست كه» ،چنان از خدا
بترس كه اگر نيكیھای ھمه جھانيان از آن تو باشد تو را عذاب خواھد كرد .و چنان اميدوار باش كه
اگر بديھای تمام جھانيان از تو باشد بخشيده میشوی) «.كلينی (٧١/١ ،به نظر میرسد خداوند
ھيچكس را از وعيدھا استثنا نكرده است.
ظرفِ اثر بخشی وعدهھا و وعيدھای قرآن ھمين عالم تكليف است در اين ظرف وعدهھا و وعيدھا
ھمه عامند ،وبه سبب ھمين عموميت در ھمه انسانھا مؤثرند .و اما در عالم حساب نيز ھر كس را كه
بخواھد میبخشد .ھمهی سخن بر سر آنست كه ما در عالم تكليف نمیتوانيم حدود مغفرت را معين
كنيم و آيات خوف و رجاء را بیاثر نماييم؟
ھنگامی که به نيّت کشف مختصات زبان تھديد و تشويق به مطالعه منابع بپردازيم درالبالی
نوشتهھای اھل دقت مطالبی را خواھيم يافت که به خوبی نشان ميدان آنھا نيز به مسأله زبان تشويق و
تھديد متفطـن بودهاند .اگر چه آنرا برجسته نكردهاند .دراينجا سه نمونهی روشن نقل میشود.
نمونه اول :سيد مرتضی دربحث وعيد -که آن را به بحث شفاعت نيز میکشاند ـ درالبالی بحث
ھنگامی که میگويد آيات وعيد مشروط به عدم توبه ،عدم عفـو و عدم شفاعتنـد ،درعين حال درقالب
طرح يک اشکال مقدر ،اذعان میکند که اگر اين شروط و مخصصھا درضمن آيات ذکر شوند،
کالم ،اثـر و فايدهی خويش را ازدست میدھد .او اين اشکال مقدر را مطرح میکند؛ اما پاسخ قانع-
کنندهای بـه آن نمیدھد .عبارتش چنين است» :فان قالوا :ال فائـدة فی قوله تعالی :من لم يتـب و لم يـزد
ثوابُه عقا َبـه و لم اَعـفُ عنـهَ ،فانی ا ُعاقبـه .فان ذلک معلوم و الضرورة تدعو اليه ،فان کل من لم يسقط
عقابـه بشیء من مسقطات العقاب البد من ان يکون معاقبـا« )ھمو(۵١٨ ،
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نمونه دوم :يکی از رھيافتھای بسيار صريح و روشن به مسألهی زبان تشويق و تھديد نمونهای
است که فخررازی ،آن را بعنوان تأويل منکرين خلود نسبت به آيات وعيد نقل میکند .منکرين خلود
در پاسخ به اين پرسش که اگر ھيچکس درآتش مخلد نيست ،پس آيات وعيد و خلود درآتش را چگونه
تفسير میشوند و به چه كار میآيند ،گفتهاند :دراين آيات مخبرعنـه مدنظر نيست ،دراين آيات غرض
حق تعالی فقط با نفس خبر تأمين میشود .به عبارتی آنچه در زبان تھديد مدنظراست نفس تھديد است
و نه خبر از ارادهی فاعل و عزم او براعمال تھديد و عملی شدن آن .عبارت او چنين است» :فتـار ًة
منشاء الحکمة من االِخبار ھوالشیء المخبرعنـه و ذلک فی الوعد .و تار ًة يکون منشاء الحکمة ھو نفس
الخبرال المخبرعنه کما فی الوعيد .مما يفيـد الزجر عن المعاصی و االقدام علی الطاعات .فاذا حصل
ھذا المقصود جاز ان ال يوجد المخبرعنه ،کما فی الوعيد« )فخررازی .(٢٩٩/٢،مالصدرا نيز ھمين
عبارات را احتماالً از مفاتيح الغيب عينـا ً نقل میکند) .ھمو(٣٧٧/١،
نمونه سوم :تفتـازانی در بحث وعد و وعيد به اين نکته میپردازد که به اعتقاد او شرک نيز با
توبه بخشوده میشود .آنگاه اين پرسش را مطرح میکند که چرا آيه »:ان  7اليغفر ان يشرک به«
)النساء (۴٨،مطلق است و به عدم توبه مشروط نگرديده است.
در پاسخ ،به اين نکتهی بسيار مھم اشاره میکند که تخصيص آيه باال با مقصود و ھدف آن که
مبالغه در تقبيح شرک و تحذيـر و تھويل است سـازگار نيست .کالم او چنـين است» :علی اَنَّ فی
تخصيصھا اخالالً بالمقصود ،اعنی تھويل شأن الشـرک ببلـوغه النھايـة فی القبـح بحيـث ال ُيغفـر«.
)تفتـازانی.(١۵٠/۵ ،
آنچه از تفتـازانی نقل شد لب کالم را در باب زبان تھديد نشان میدھد .با اينحال برھمين مبنـا
استوار نمانده است و کمی بعد از اين عبارت ،درآنجا که میخواھد مشکل لزوم کذب ھنگام خلف
وعيد را حل و فصل کند راه حل نھائيش ھمان است که آيات وعيد ھمه مشروط به مخصصھای
منفصل ھستند) .ھمو (١۵٣/۵ ،ھمين رويكرد دو گانه در نزد ديگران نيز يافت میشود.از سويی قائلند
تخصيص آنھا مخل به مقصود است .و ازسوی ديگر تخصيص آنھا را میپذيرند .واين عينا ھمان
اخالل به مقصود است.
٢-٧ـ دومين خصيصه زبان تھديد و تشويق آنست که چنين زبانی ،از حيث واقع نمايی ،مبھم است و
بايد مبھم بماند .مرحوم فيض درمقدمه وافـی از تالش غيرضروری و بیثمر برخی از دانشمندان
برای حل و فصل ھمه بيانات شارع شکوه میکند و برآنست که برخی خطابات را بايد به اجمال خود
واگذاشت .به آنھا عـمل کرد و اعتـقاد ورزيد و علم به حقيقت آنھا را به خـدا واگذاشت .سـپس
خطاب به کسـانی که میخواھند ھمه مجملھا را مبين و ھمه مبھمھا را روشن کنند میگويد» :أَ لم
يسمعـوا حديث التثليـث المشھور ،المستفيض المتفق عليه بين العامـة و الخاصة المتضمن الثبـات االبھام
17

فی بعض االحکام» :واَنَّ االمور ثالثـة بيـّنٌ رشـ ُده و بيـّنٌ غ ُيـه ،و امر مشکل يرد حکمه الی «i
)فيض(١۶/١ ،
با اين تفصيل اگرآيات تشويق و تھديد را بدليل ابھامشان از متشابھات بدانيم ،مشمول اين کالم
خداوند ھستند که بايد تأويل آنھا را به خداوند و راسخان درعلم سپرد) .آلعمران (٧،و نيز مشمول
اين روايت امام صادقند که میفرمايد» :انَّ عليـا ً عليه السالم کان يقول :اَبھمـوا ما ابھمـه .«i
)مجلسی (٢٧٢/٢،اميرالمؤمنين میفرمود آنچه را که خداوند مبھم گذاشته است ،شما نيز مبھم
نگھداريد .چهبسا درابھام آن اثری است که در روشنیاش نيست.
غرض آنست كه تأويل آيات وعيد به اين صورت كه تخلف از آنھا واجب است ،چنانكه متكلمان اماميه
و اشاعره میگفتند .ويا اينكه به شروطی مشروطند وھمه گناھكاران را شامل نمیشوند ،چنانكه در
رويكرد اصولی گفته میشد ،با اثر گذاری آنھا سازگار نيست.
مھمترين چالش زبان تشويـق و تھديد مسألهی واقعنمايـی و صـدق است .مسألـه آنست که اين وعدهھا
و وعيدھای عام ،صادق و منطبق بر واقعنـد يـا نه؟ آيا زبان تھديد و تشويق نوعی زبانی ابزاری يا
نمادين است که صرفا ً قصدش تقبيـح اموری و تحذير از آنھا و يا تحسين امورديگری و اغراء به آن-
ھاست؟ و به بيان ديگرآيا جملهھا دراين زبان قصد اخبار از عزم فاعل برای عملیکردن آنھا دارند يا
نه؟ درآنجا که گفته میشود يک روز روزه ماه شعبان انسان را بھشتی میکند ،آيا مقصود آنست که
روزه شعبان فضيلت و پاداش بسيـاردارد ،يا اينكه واقعا ً انسان را بھشتي میكند؟
پاسـخ ما آنست که تالش بـرای بـررسی ايـن مسأله و حل آن ،مشمول ھمان نھيی است که مـکرر ازآن
سخن گفتيم .و نافی ھمان ابھامی است که زبان تشويق و تھديد قائم به آنست.
 -٣-٧و سومين خاصيت زبان وعد و وعيد آنست كه اين زبان بر خالف ابھامش از حيث واقع نمايی،
از حيث كاركرد ھدفش قطعا ً القای خوف و رجاء است .خوف و رجا از آموزهھای مصرح كتاب و
سنت است.ابزارش زبان وعد و وعيد و اثر بخشی اين زبان چنانكه در )(١٠ -٢گفته شد متكي بر
نوعی ابھام است.

٨ـ پاسخ به اشكالھا
درخاتمه يک بار ديگر به اشکالت سهگانهای بازمیگرديم که درصدرکالم مطرح شدند .پيش ازاين
گفته شد ،تا زمانی که بحث زبان تشويق و زبان تھديد و مختصات آن را نشناسيم و تئوری روشنی
دراين باب سامان ندھيم ،پاسخ رضايتبخشی برای اشکاالت مذکور بدست نمیآيد .اکنون که ھمه
مقدمات فراھم شده است پاسخ اشکاالت مذکور را با تکيه برالزامات زبان تشويق و تھديد ،مرور می-
کنيـم.
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١-٨ـ اشکال دوم )بند (٧میگفت وعيدی که عملی نشود عبث و بيھوده است .بنابراين بخشش اھل
وعيد جايز نيست .درھمانجا گفتيم اين اشکال را پاسخ ندادهاند .اکنون با مقدمات فوقالذکر میتوان
گفت اوالً چنين نيست كه بخشش ھيچيك از اھل وعيد مسجل باشد چنانكه حق تعالی آن را به خواست
خود مشروط میكند و میفرمايد»:و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء«) .النساء (۴٨
در عين حال اگر كسی كه تھديد شده بود بخشيده شد در مورد او خواھيم گفت :زبان وعيد زبان تھديد
است .و در تھديد و تشويق نفس تحذير و تھويل و خوف و رجاء ،غرض تھديدکننده است .اگر اين
غرض حاصل شد کالم ثمر خويش را داشته است .مفيد بودن يا مفيد نبودن در زبان تھديد ،به تحقق يا
عدم تحقق وعيد وابسته نيست ،بلکه به تأثيرگذاری وعيد متکی است .و وعيدھای قرآن در نزد عموم
مخاطبان چنيـن اثری را دارند ،پس عبث نخواھند بود) .بحث مذکوردر نمونهی دوم از بند ٧ـ ١شاھد
خوبی برای پاسخ ماست( .گو اينكه در نزد پيشينان مفھوم وعد و وعيد با اخبار از منافع و مضار در
آينده گره خورده است و ثمر ديگری از آن سراغ نداشته اند.حال آنكه غرض اساسی ھمان القای خوف
و رجاء است .در اين صورت میبينم كه آيات وعيد در باب بخشوده شدگان نيز ثمربخش است.
 -٢-٨اشکال سوم )بند ٣ـ (۶مھمترين اشکال وعيديه بود .دراين اشکال گفته میشد خلف وعيد مستلزم
کذب است .پاسخھای مختلف اين اشکال را بررسی کرديم و درھمانجا به نقد ھريک اشاره شد .اين
پاسخ که وعيدھا انشائنـد )بند ۶ـ٣ـ (١مشکل کذب را حل نمیکرد .گروھی که میگفتند کذب مربوط
به گذشته است و نه آينده )بند۶ـ٣ـ (٢نظرشان مقبول نيفتـاد و از نقطه نظر منطقی صحيح نبود.
گروھی که کذب مصلحتی را برخداوند جايز میشمردند )بند۶ـ٣ـ ،(۴درنھايت ،کذب را به خدا نسبت
میدادنـد .و اما مـشھـورتـرين پاسـخ آن بـود که آيـات وعيـد مشـروط بــوده و بـه مخصصات مـنفـصل
تخصيص خوردهاند .دراين رويکرد سعی میشود مخصصھای اين آيات تجميع شوند و درکنارآيه
ذکرشوند .درھمانجا اشاره شد که اين رويکرد نيز زبان تھديد را ازھدف وغايتش تھی و دور میکند.
پاسخ ما آنست كه در زبان وعد و وعيد مسأله ثمر بخشی را با يد از مسأله صدق و كذب  -بمعنای
تحقق وعدهھا و وعيدھا -جدا كرد .آنچه مسلم است اين است كه اين زبان ،زبان خوف و رجاست .و
ت مسلم را ملغی كند ،مقبول نيست .اينكه اراده خداوند
ھر تفسيری در باب واقع نمايی كه اين خاصي ِ
در مورد تحقق اين وعدهھا و وعيدھا چيست برما پوشيده است .و اما اينكه اين عدهھا و وعيدھا بايد
چه اثری بر ما داشته با شند معلوم است .و معلوم را نبايد بخاطر نامعلوم – بلكه دست نيافتنی –
مشوش كرد.
مھمترين نقد ما به نظريهی مشروط بودن وعدهھا وعيدھای قرآن و سنت اين است که اگر آنھا
مشروط باشند ،تالش برای تجميع مخصصھا تالشی ممدوح و ثمربخش خواھد بود ،حال آنکه ديديم
چنين تالشی اين آيات را از ثمربخشی و تأثيرگذاری دورمیکند .از سيد مرتضی و تفتـازانی و
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فخررازی )دربند ٧ـ ١نمونهھای اول تا سوم( خوانديم که اذعان کردند ،تخصيص آيات وعيد با ھدف
اين آيات سازگار نيست.
واما رويکرد معقول به آيات وعيد ،از حيث واقع نمايی ،ھمانست که مرحوم فيض کاشانی به
مسأله مبھمات قرآن و سنـت عرضه میکرد) .بند٧ـ (٢و توصيه او به مبھم گذاشتـن مبھمات ،توصيه-
ای درخور تأمل است .کما اينکه وجدان ما حکم میکند ھرگاه مخاطب قرآن درمورد اين آيات از ما
سؤال کند ،جز به ھمين توصيه عمل نکنيـم .بعيد است كه كسی ـ به قطع ـ چنين توصيه كند كه اين
آيات ھمهی گناھكاران را شامل نمی شوند.
نتايج مقاله
 -١قرآن به نحو عام و بیقيد و شرط از زبان وعد و وعيد بھره برده است.
 -٢متکلمان و مفسران در باب اين آيات اختالف کردهاند ،وعيديـه عمل به وعيدھا را واجب و
گروھی تخلف ازآنھا را جايز)بلكه واجب( شمردهاند.
 -٣مھمترين دليل وعيديه آن است که خلف وعيد مستلـزم کـذب است.
 -۴قائليـن به خلف وعيد پاسخھای مختلفی را آزمودهاند امـا به گمان ما ھيـچ يک به نـحو
رضايتبخش مشکل مذکور را حل نمیکند.
 -۵پاسخ مختار اين مقاله آنست که زبان وعد و وعيد مختصات ويژهای دارد که بدون توجه به
آنھا اشکاالت مذکور قابل حل نيست .اين مختصات بدون آنکه مدعی احصای کامل باشيم عبارتند از:
الف :زبان وعد و وعيد زبانی است عام و ھمهی ھويتش به عام بودن آنست ،لذا از تخصيص ابـا
دارد .پس سعی درتخصيص آن با ھدفش سازگار نيست.
ب :زبان وعد و وعيد زبانی است مبھـم؛ لذا ازروشـنی و وضوح ابا دارد ،سعی درروشنکردن
آن با ھدفش سازگار نيسـت.
ج :واقعنمايی )= صدق( درزبان وعد و عيد برما پوشيده است؛ اما كاركرد آن بر ما روشن است.
ھرگونه تالشی برای كشف مسأله واقع نمايی كه كاركرد آن را مخدوش كند مقبول نبوده و با ھدف آن
سازگار نيست.
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