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Abstract
Analysing the meaning of the narrations about the believer salvation,
including sinner and righteous, is one of the complicated topics in
theology regarding the belief in monotheism and the avoidance of
polytheism. Citing the apparent meaning of these narrations, regardless
of these themes: ‘Is the salvation of the monotheist with deeds auditing?’
or ‘Is salvation without auditing the purpose of narrations?’ has consequences such as being from the paradise of the sinful believer without
questioning, conflict with the narrations about the conformity of the
Hereafter punishment with worldly act, etc. With a descriptive-analytical method, the present study aimed to express semantic aspects and
conflict resolution alternatives of these narrations by analysing documents,
paying attention to the issuance and written origin of narrations, validating
sources and analysing the hadith explanation approaches of the two sect
scholars. The results indicated that we had reached the techniques from
“Absolute Acceptance” to “Absolute Denial” of hadiths, often organised
with divine justice to adapt and harmonise. Restricting the meaning of
words and interpreting the apparent meaning on issues such as not doing
disruptive and denying acts of faith, the believer succeeding in repenting
of sin, not going to hell, etc., are the solutions of the scholars to the
understanding profound meaning of Imams.
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چکیده
ً
تحلیــل معنــای روایــات دال بــر رســتگاری مؤمــن اعــم از مذنــب و محســن ،صرفــا بــه
ســبب باورمنــدی بــه توحیــد و احتــراز از شــرک ،از جملــه مباحــث مشــكل در حــوزه
کالم اســت .اســتناد بــه داللــت ظاهــری ایــن دســته از روایــات ،بــدون توجــه بــه ایــن
ّ
حســاب اعمــال اســت؟
ـتگاری فــرد موحــد ،تــوأم بــا رســیدگی بــه
درونمایــه کــه رسـ
ِ
ِ
رســتگاری بــدون حسابرســی مقصــود روایــات اســت؟ ،پــیآورد ثمراتــی اســت
یــا
ِ
نظیــر بهشــتی بــودن مؤمــن خطــاکار بــدون بازخواســت ،تعــارض بــا روایــات دال بــر
ِ
منطبقبــودن ج ـزای اخــروی بــا عمــل دنیــوی و  ....نوشــتار حاضــر بــا تحلیــل اســناد،
توجــه بــه خاســتگاه صــدوری و مكتــوب روایــات ،اعتبارســنجی منابــع و نیــز تحلیــل
رهیافتهــای شــرحالحدیثی عالمــان فریقیــن ،ســعی دارد بــه شــیوه توصیفــی ـ تحلیلــی،
ّ
وجــوه معنایــی و نیــز راهکارهــای حلــی تعــارض ایــن دســته از احادیــث را بیــان نمایــد.
ثمــره ایــن پژوهــش ،دســتیابی بــه رویکردهایــی از «پذیــرش مطلــق» تــا «انــکار مطلــق»
روایــات اســت کــه اغلــب بــا هــدف ســازواری و هماهنگســازی بــا حــوزه عــدل الهــی
ســامان یافتهانــد .تحدیــد معنــای واژگان و تأویــل معنــای ظاهــری بــر امــوری همچــون
ّ
عــدم انجــام اعمــال مخــل و منکــر ایمــان ،توفیــق مؤمــن بــر توبــه از گنــاه ،عــدم خلــود
در جهنــم و  ...از جملــه راهکارهــای حلــی عالمــان بــه شــمارمیروند کــه بـرای درک مـراد
جــدی معصــوم (ع) ،ارائــه گشــتهاند.
کلیدواژهها
روایات متعارض ،مشکل الحدیث ،رابطه ایمان و عمل ،توحید.
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 .1طرح مسأله
باورمنــدی بــه توحیــد ،اصلــی اساســی در دیــنداری تلقــی میشــود و هــر خللــی در آن ،انســان
را از دایــره ایمــان ،بــه وادی شــرک (ظلــم عظیــم) داخــل میکنــد (لقمــان .)13 :در متــون روایــی،
حجــم قابــل توجهــی از روایــات بــه مباحــث توحیــدی اختصــاص یافتــه کــه از ایــن میــان ،قریــب 35
«مـ ْ
روایــت ،صــرف باورمنــدی بــه توحیــد را در نجــات و ســعادت اخــروی انســان کافــی میداننــدَ :
ـن
َ َ َ ِ ُ ْ ُ َّ َ ْ ً َ َ ْ َ َ
ــيئا َدخــل الج َّنــة» (بــرای نمونــه :ر.ک :ابنحنبــل ،بیتــا161 :5 ،؛
ــه ش
ــرك ِبالل ِ
مــات و ال يش ِ
حاکــم نیشــابوری ،بیتــا66 :1 ،؛ ابنحبــان1414 ،ق 446 ،و  .)...چیســتی مــراد ظاهــری ایــن
روایــات بــا دو زاویــه نــگاه قابــل تحلیــل اســت:
 .1منــوط بــودن ســعادت اخــروی بــه عــدم شــرک شــخص موحــد؛ بــه طــوری کــه اگــر موحــد از
دنیــا بــرود و هیــچ شــرکی بــه خداونــد متعــال نورزیــد ،چــه نیکوکــردار و چــه معصیتکننــده باشــد،
بــه بهشــت وارد خواهــد شــد.
 .2منوط بودن رستگاری به تحلیلگویی؛ «گفتن ذکر ال اله اال الله» در دنیا.
ً
برخــی از ایــن روایــات ،صراحتــا اظهــار میکننــد کــه غیــر از شــرک ،حتــی بزرگتریــن
گناهــان نیــز نمیتواننــد مانــع از ورود مؤمــن موحــد بــه بهشــت گردنــد .روایاتــی بــا مضمــون
ِ
«بخشــودگی مؤمــن حتــی بــا وجــود داشــتن گناهانــی همچــون ســرقت ،زنــا و شــرب خمــر»،
ّ
«حـرام بــودن جســد موحــد بــر آتــش»« ،اعظــم بــودن اقـرار بــه توحیــد الهــی نســبت بــه بزرگــی
ـت ِصــرف باورمنــدی بــه توحیــد در رســتگاری ،داللــت دارنــد
گناهــان» و  ...بــه روشــنی بــر کفایـ ِ
(بــه عنــوان نمونــه :صــدوق1404 ،ق411 :4 ،ـ412؛ همــو ،بیتــا20 ،؛ ابنحنبــل ،بیتــا،
161 :5؛ مســلم نیشــابوری ،بیتــا .)66 :1 ،از ظاهــر ایــن دســته روایــات چنیــن برمیآیــد کــه
الزمــه ورود بــه بهشــت فقــط شــرک نورزیــدن در کنــار باورمنــدی بــه توحیــد اســت کــه ثمــره آن،
ایجــاد چالشهــا و پرســشهای زیــر اســت:
ً
ـ ایــن روایــات مطلقــا بــر عــدم ورود موحــد به جهنــم و کفایــت دوری از شــرک ،در رســتگاری
داللــت دارند؟
ـ چگونــه مومــن موحــد بــدون حسابرســی و صــرف توحیدبــاوری ،رســتگار خواهــد بــود حــال
ِ
آنکــه خــاف آن در ســایر روایــات بیــان شــده اســت؟
ـ ناسازواری ظاهری مضمون این روایات با عدل الهی چگونه تبیین خواهد شد؟
اساسـیترین مشــکل در فهــم ظاهــری ایــن روایــات ،تعــارض ظاهــری آنهــا بــا دیگــر یافتههــای
دینــی اعــم از آیــات و روایاتــی اســت کــه بــر لــزوم منطبــق بــودن جـزای اخــروی بــا عمــل دنیــوی
داللــت دارنــد و قائلانــد هــر انســانی بــه میـزان عملــش در قیامــت جـزا خواهــد دیــد (بـرای نمونــه:
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الزلزلــة8-7 :؛ الجاثیــه14 :؛ االنعــام .)120 :همچنیــن ایــن بــاور بــه عقائــد مرجئــه و غــات کــه
از فــرق منحــرف اســامی بــه شــمار میآینــد نیــز بیشــباهت نیســت (شهرســتانی1364 ،ش،:1
162؛ مجلســی1403 ،ق،71 :27؛ همــان، .)297 :65از ای ـنرو روایــات مــورد بحــث در زمــره
ی میگیرنــد و بــا وجــود اینکــه فهــم ظاهــری آنهــا گویاســت امــا کشــف
مشــکلالحدیث جــا 
مدلــول و مـراد اصلــی معصــوم (ع) از بیــان ایــن روایــات نامعلــوم مینمایــد.
پیــش از طــی فرایندهــای فهــم روایــات ،نیــاز اســت در گام اول ،میــزان اصالــت و وثــوق
صــدوری آنهــا بررســی شــود .ســپس ،معنــای اصیــل حدیــث و م ـراد جــدی فهــم گــردد و در
نهایــت ،راه حــل رفــع اختــاف بــا متــون دینــی اســتخراج شــود.
نیازمنــد نــگاه جمعــی بــه تمــام روایــات هممضمــون در ایــن
طــی مراحــل پیشگفتــه،
ِ
حــوزه ،تحلیــل اســناد ،توجــه بــه خاســتگاه صــدوری و مكتــوب ،تحلیــل می ـزان اعتبــار منابــع
و نیــز واكاویهــای تالشهــای شــرحالحدیثی عالمــان اســت کــه نوشــتار حاضــر بــه شــیوه
توصیفــی ـ تحلیلــی بــر انجــام آنهــا نظــر دارد .از ایـنرو نخســت بــه اعتبارســنجی صــدوری ایــن
احادیــث پرداختــه اســت .ســپس ،بــه تالشهــای دانشــوران فریقیــن در ابهامزدایــی از فحــوای
احادیــث توجــه داده و در بخــش ســوم ،عهــدهدار تحلیــل رهیافتهــای عالمــان و ارائــه راهکارهــای
ّ
حلــی در رفــع تعــارض گشــته اســت.
علیرغــم اینکــه متکلمــان بــه اصــل تاثیــر گنــاه در ســعادت و شــقاوت مؤمــن موحــد
بســیار پرداختهانــد و محدثــان نیــز بنــا بــه ضــرورت دیــد خــود ،در میــان نگاشتههاشــان بــه
شــرح برخــی از ایــن روایــات نظــر داشــتهاند (ب ـرای نمونــه ،نــک .صــدوق1404 ،ق،381 :4 ،
411ـ412؛ مفیــد1413 ،ق53 ،ـ54؛ قمــی ،بیتا،30 :1؛ مجلســی1403 ،ق،8 :3؛ شهرســتانی،
1364ش166 :1 ،؛ تفتازانــی1408 ،ق،131 :5ـ 136؛ ابنحجــر عســقالنی ،بیتــا 226 :1 ،ـ
 227و  )...امــا تاکنــون هیــچ پژوهــش مســتقلی صــورت نگرفتــه اســت کــه بــه تبییــن مقصــود
ایــن مجموعــه روایــات نظــر داشــته باشــد .تنهــا یــک مقالــه بــا عنــوان «ایمــان و ارتــکاب گنــاه»
(پاکـزاد ،رســتمی و جاللــی1398 ،ش  )52-35 ،11بــه تحلیــل فقهالحدیثــی دو روایــت از بــاب
َ َّ ْ
َ َ ُ
کتــاب کافــی بــا عنــوان «أن ِال َیمــان ل َیضـ ُّـر َم َعـ ُـه َسـ ِّـی َئة» پرداختــه اســت کــه از چهــار جنبــه بــا
پژوهــش حاضــر تفــاوت اساســی دارد:
 .1دو روایــت مــد نظــر مقالــه مذکــور ،در مجموعــه روایــات مــد نظــر نوشــتار حاضــر
ً
نمیگنجــد؛  .2مبنــای آن صرفــا نگرشهــای عالمــان امامیــه اســت و بــه دیــدگاه عالمــان فریقیــن
نپرداختــه؛  .3بــه تحلیــل روایــات در یــک نگــرش جمعــی و خانــواده حدیثــی نظــر نداشــته اســت؛
 .4بــه تحلیــل جمعــی اســناد و تعییــن وضعیــت درایهالحدیثــی و اعتبــار صــدوری احادیــث
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هممضمــون در ایــن حــوزه نپرداختــه اســت .از ای ـنرو پژوهــش حاضــر در نــوع خــود ،کاری نــو
و بیســابقه بــه شــمارمیرود.
 .2اعتبارسنجی احادیث
اعتبارســنجی حدیــث از رهگــذر توجــه بــه صــدور و اطمینــان از متــن آن صــورت میپذیــرد.
تحلیــل و ارزیابــی ســه شــاخصه «مصــدر»« ،ســند» و «اصالــت متــن» در ایــن مرحلــه از
اهمیــت ویــژهای بــرای دســتیابی بــه صــدور حدیــث برخــوردار اســت« .اصالتســنجی
واکاوی صحــت یــا ســقم انتســاب ســخن بــه معصــوم (ع) را برعهــده دارد.
ـالت
صــدوری»؛ رسـ ِ
ِ
در «اصالتســنجی متنــی»؛ حدیــث نیــز ،گونههــای نقــل روایــات و تفــاوت گزارشهــا مــورد
بررســی قـرار میگیــرد و اهتمــام در دســتیابی بــه قــدر مشــترک روایــات اســت کــه از ایــن رهگــذار
درســتی متــن منقــول پرداخــت.
میتــوان بــه ارزیابــی
ِ
ِ
 .1-2اصالتسنجی صدور ی احادیث
اطمینــان از انتســاب حدیــث بــه معصــوم (وثــوق صــدوری یــا اصالــت صــدوری) و احـراز صــدور
آن ،از جملــه مراحــل ابتدایــی در فهــم روایــات اســت ،بهطــوری کــه اح ـراز عــدم انتســاب یــک
روایــت بــه معصــوم موجــب بیاعتبــاری آن حدیــث میگــردد؛ از ای ـنرو هرگونــه خوانــش ارائــه
ِ
شــده از متــون نیــز فاقــد ارزش دینشــناختی و مطالعــات حدیثــی خواهــد بــود .پرواضــح اســت
کــه بــه محــض اثبــات عــدم انتســاب روایــات بــه معصــوم ،تمامــی معضــات و مشــکالت
پیشگفتــه ،بــه خــودی خــود رفــع میگــردد؛ چــرا کــه تعــارض در اخبــار و آموزههــا زمانــی
تحقــق مییابــد کــه طرفیــن تعــارض از جهــت انتســاب بــه منابــع معرفتــی (قــرآن و ســنت) دچــار
ضعــف نباشــند.
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 .1-1-2مصدرشناسی و تحلیل منابع
بخشــی از اعتبــار دادههــای نقلــی ،تابــع اعتبــار مصــادری اســت کــه در آن روایــات گــزارش
شــدهاند و بــه هــر میــزان کــه منابــع دارای قــوت ،کثــرت ،اشــتهار و اعتبــار باشــند ،انتســاب
حدیــث مــورد ارزیابــی بــه معصــوم (ع) نیــز تقویــت میشــود.
ِ
مضمــون دال بــر «کفایــت توحیدبــاوری بــر رســتگاری» از جملــه روایــات
روایــات هم
ِ
مشــترک در میـراث روایــی فریقیــن ،بــا کثــرت طریــق و نقــل اســت کــه ســابقه ذکــر مکتــوب آنهــا
در منابــع متقــدم شــیعی بــه قــرن  4و در منابــع متقــدم ســنی بــه قــرن  3میرســد .ایــن محتــوای

 .2-1-2تحلیل اسناد
تتبــع در نقلهــای ایــن حدیــث ،از وجــود بیــش از  35روایــت منقــول در  5منبــع متقــدم شــیعی و 6
منبــع متقــدم اهــل ســنت نشــان دارد .تعــدد و کثــرت نقلهــا موجــب امتنــاع از بررســی تــک بــه تــک
اســناد روایــات میگــردد ،زیـرا چنانچــه بــا بررســی احــوال راویــان حاضــر در زنجیــره اســناد ،ضعفــی
در راوی یــک ســند مشــاهده شــود ،اســناد دیگــری در ایــن انبــوه ،یافــت میشــود کــه ضعــف موجــود
را جبــران و ترمیــم نمایــد .بنابرایــن بــه ســبب چنیــن همپوشــانیهای ســندی ،میتــوان نگرشــی
جمعــی بــه اســناد داشــت و بــا ترســیم شــبکه عنکبوتــی اســانید ،مجموعــه اســانید را در تحلیلهــای
ســندی و سندشناســی معیــار قـرار داد .در ادامــه بــا ایــن رویکــرد بــه برخــی از مشــابهتهای ســندی
میــان منقــوالت فریقیــن و نیــز کارآمــدی «شــبکه عنکبوتــی اســانید» در تحلیلهــای ســندی ،بهجــای
بررســی احــواالت راویــان در یــک بــه یــک اســناد توجــه داده میشــود.
«شــبکه عنکبوتــی اســناد» (نمــودار  )1شــمار راویــان ایــن محتــوا از طبقــه اصحــاب
پیامبــر(ص) را در نقــل مشــترک شــیعه و ســنی  11تــن نمایــش میدهــد کــه ایــن آمــار بــا افــزودن
اصحــاب ائمــه (ع) در نقلهــای اختصاصــی شــیعی بــه  16تــن خواهــد رســید .در ســایر طبقــات
نیــز کثــرت راویــان حدیــث ،حــد تواتــر را گــزارش میدهــد .دیــدن نــام راویــان برجســته در
سلســله اســناد ایــن روایــات نشــان از اهمیــت آن دارد.
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روایــی بیــش از  10بــار در مصــادر شــیعی (کلینــی1363 ،ش385 :2 ،؛ صــدوق1368 ،ش2 ،؛
همــو ،بیتــا25 ،22 ،20 ،19 ،ـ30 ،29 ،26؛ همــو1404 ،ق411 :4 ،ـ412؛ همــو1417 ،ق،
 )372و  25بــار در مصــادر ســنی نقــل شــده اســت (ابنمنصــور ،بیتــا332 :2 ،؛ ابنحنبــل،
بیتا443 ،425 ،382 :1 ،؛ 391 ،79 :3ـ392؛ 321 :4ـ345 ،322؛ 151 :5ـ161 ،152ـ،166
240ـ 419 ،241؛ بخــاری1401 ،ق69 :2 ،ـ70؛ 82 :3ـ83؛ 176 :7ـ177؛ مســلم نیشــابوری،
بیتــا65 :1 ،ـ66؛ 75 :3ـ76؛ ترمــذی1403 ،ق136 :4 ،؛ طبرانــی ،بیتــا231 :4 ،ـ232؛ :5
 369ـ370؛ 248 :7ـ .)249
ایــن روایــات در شــیعه بــه نقــل از پیامبــر (ص) ،امیرالمؤمنیــن ،امــام ســجاد ،امــام باقــر و امــام
صــادق (ع) و در اهــل ســنت بــه نقــل از پیامبــر (ص) روایــت شــده اســت و بــا توجــه بــه اینکــه
ً
حتــی نقلهــای شــیعی کــه بــه امــام ســجاد و امــام صــادق (ع) منســوباند نیــز عمدتــا بــه نقــل
از امیرالمؤمنیــن (ع) و یــا پیامبــر (ص) اشــاره دارنــد ،میتــوان بــا توجــه بــه مســتندات خاســتگاه
صــدوری آن را بــه دوران پیامبــر (ص) و صــدر اســام بازگردانــد و ایــن مســئله را بحثــی درازدامــن از
زمــان پیامبــر (ص) تــا عصــر امــام صــادق (ع) ،بــه شــمار آورد.
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بــا کثــرت طــرق روایــات و اســتقرار راویــان فـراوان در هــر طبقــه و بــا معیــار قـرار دادن مبانــی قدما
در مواجهــه بــا احادیــث ،بــر پایــه وثاقــت صــدوری ،میتــوان بــه صحــت صــدور قــدر مشــترک
معنایــی ایــن مجموعــه روایــی ،حکــم نمــود.
چنــد نکتــه از رهگــذر مقایســه ســندی منقــوالت فریقیــن بــه چشــم میخــورد کــه خــود قابــل
تأمل اســت:
تشــابه ســندی و متنــی بســیاری در نقــل شــیخ صــدوق بــا نقــل بخــاری وجــود دارد .شــیخ
صــدوق بــا ســند ...« :حدثنــا إسحاقبنإســرائيل ،قــال :حدثنــا حريــز عــن عبدالعزيــز ،عــن
زيدبنوهــب ،عــن أبــيذر» (صــدوق ،بیتــا25 ،ـ )26و بخــاری بــا ســند ...« :حدثنــا جريــر
عــن عبدالعزيــز بنرفيــع عــن زيدبنوهــب عــن أب ـيذر» (بخــاری1401 ،ق .)176 :7 ،داســتان
ً
طوالنــی همراهــی شــبانه ابــوذر بــا پیامبــر (ص) را کامــا یکســان در الفــاظ ،روایــت کردهانــد.
ً
بیهقــی نیــز در کتــاب «الســنن» خــود ،ایــن حدیــث را بــا ســند و متنــی تقریبــا مشــابه « ...ثنــا
إســحاق بــن إبراهيــم أنبــأ جريــر عــن عبدالعزيــز بنرفيــع عــن زيدبنوهــب عــن أبــيذر»
ـث بســیار طوالنــی ،بــا جزئیــات ،آن هــم بــا
(بیهقــی ،بیتــا )190 :10 ،آورده کــه نقــل ایــن حدیـ ِ
ـال قــوی را ایجــاد میکنــد کــه بخــاری در قــرن  ،3صــدوق در قــرن 4
الفاظــی یکســان ایــن احتمـ ِ
و بیهقــی در قــرن  ،5بــه منبعــی مکتــوب و یکســان از ایــن حدیــث دسترســی داشــتهاند و دور از
ذهــن اســت کــه اخــذ حدیــث آنــان شــفاهی بــوده باشــد.
از مقایســه ســه ســند برمیآیــد ،تصحیفــی در ذکــر نــام راوی «حریــز /جریــر» صــورت گرفتــه
اســت کــه بــا جســتجوی ایــن ســند در منابــع شــیعی و ســنی مشــاهده شــد طریــق «جریــر از
عبدالعزیــز از زیدبنوهــب» از جملــه طــرق اهــل ســنت و صــورت صحیــح ســند ایــن روایــت
اســت .شــاید از همینروســت کــه عالمــه مجلســی در بحاراالنــوار در مقــام اصــاح ایــن
تصحیــف ،نــام «جریــر» را برمیگزینــد (مجلســی1403 ،ق )7 :3 ،در منابــع شــیعی جــز شــیخ
ّ
صــدوق در همیــن روایــت ،محدثــی از ایــن طریــق بهــره نبــرده اســت .بنابرایــن «جریــر» از جملــه
شــیوخ بــا واســطه و ســنیمذهب شــیخ صــدوق بــه شــمار م ـیرود.
نکتــه قابــل ذکــر دیگــر ،نــام «إسحاقبنإســرائيل» در ســند صــدوق اســت کــه بــا
«إســحاقبنإبراهيم» در ســنن بیهقــی تفــاوت دارد .در منابــع شــیعی ،شــیخ صــدوق ،فضلاللــه
راونــدی و ســیدبنطاووس تنهــا دانشــورانی هســتند کــه از «إسحاقبنإســرائيل» یــاد کردهانــد
(صــدوق1361 ،ش323 ،265 ،؛ همــو ،بیتــا409 ،25 ،؛ راونــدی ،بیتــا161 ،؛ ابنطــاووس،
ـال رجالــی او نــزد عالمــان شــیعی نامشــخص اســت (نمــازی شــاهرودی،
1413ق )174 ،امــا حـ ِ
1414ق .)548 :1 ،در مقابــل نــام او در بســیاری از منابــع اهــل ســنت بــه چشــم میخــورد کــه بــه

 .2-2اصالتسنجی متنی احادیث
پــس از اح ـراز صــدوری و اطمینــان از حدیــث بــودن متــون گ ـزارش شــده ،نوبــت بــه بررســی
جمعــی احادیثــی کــه بــا
اصالــت متــن یــا «اینهمانــی الفــاظ حدیــث» اســت .در ارزیابــی
ِ
الفــاظ مختلــف گــزارش شــدهاند ،امــا مضمونــی نزدیــک بــه یکدیگــر دارنــد ،همگونیهــای
درونمایــهای میتوانــد بــه عنــوان قــدر مشــترک معنایــی ،اصالــت یابــد کــه خــود از رهگــذر
پیگیــری مفــاد واحــد همــه ایــن روایــات حاصــل میآیــد .از آنجــا کــه بحــث از الفــاظ ،میــان
اعتبارســنجی و تحلیــل محتوایــی مشــترک اســت و همچنیــن بــا توجــه بــه تاثیرگــذاری بهس ـزایی
کــه در فهــم متــن دارد ،دســتیابی بــه مفــاد و قــدر مشــترک روایــات در ادامــه تحلیــل مــی گــردد.
 .1-2-2تحلیل محتوایی
ً
ـورت گزارششــده:
بحــث از ورود موحــدان بــه بهشــت صرفــا بــه جهــت دوری از شــرک ،پنــج صـ ِ
ً
گونــه اول کــه کوتاهتریــن نقــل ایــن حدیــث و تقریبــا قــدر مشــترک ســایر نقلهاســت ،بیــان مـیدارد
هــر كــس شــرک نورزيــده از دنيــا بــرود ،داخــل بهشــت خواهــد شــد .ایــن نقــل در برخــی گزارشهــا
بــا اضافاتــی همـراه اســت؛ گاه ورود بــه بهشــت شــامل همــه انســانهای موحــد اســت ،اعــم از اینکــه
نیکــوکار باشــند یــا بدکــردار (صــدوق ،بیتــا )30 ،19 ،و گاه مشــروط بــر اســام و ایمــان اســت و تنهــا
امــت پیامبــر (ص) را شــامل میشــود (ابنمنصــور ،بیتــا332 :2 ،؛ ابنحنبــل ،بیتــا161 :5 ،؛
مســلم نیشــابوری ،بیتــا 66 :1 ،و  )...و گاه آن را بــه اظهــار تحلیــل «الالــه اال اللــه وحــده ال شــریک
لــه» مقیــد م ـیدارد (صــدوق ،بیتــا22 ،؛ همــو1368 ،ش2 ،؛ طبرانــی1415 ،ق.)49 :20 ،
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وثاقــت شــناخته شــده اســت (هیثمــی1408 ،ق .)51 :9 ،بــه نظــر میرســد «إسحاقبنإسـرائيل»
از دیگــر مشــایخ بــا واســطه و ســنیمذهب شــیخ صــدوق باشــد ،امــا هیچیــک از اســناد،
«اسحاقبناســرائیل» را در زمــره شــاگردان «جریــر» معرفــی نکردهانــد ،بلکــه «جریــر» بــه
عنــوان شــیخ «إســحاقبنإبراهيم» معرفــی شــده اســت (ب ـرای مثــال ،نــک .حاكــم نیشــابوری،
ِ
بیتــا307 :1 ،؛ 317 :3؛ 96 :4؛ بیهقــی ،بیتــا .)440 ،310 :1 ،ایــن نکتــه بــه انضمــام
ســنی بــودن «محمدبنأحمــد بــن إبراهيمبنتميــم السرخســي» و «أبولبيــد محمدبنإدريــس
الشــامي» کــه در ســند صــدوق بــه عنــوان شــاگردان «اسحاقبناســرائیل» معرفــی شــدهاند،
ســبب میشــود در ایــن ســند نیــز احتمــال تصحیــف نــام «اسحاقبناســرائیل» شــکل بگیــرد
اوی مدنظــر باشــد و ســند بیهقــی
و گمــان ایــن م ـیرود کــه «إســحاقبنإبراهيم» نــام صحیــح ر ِ
درســت بنمایــد.

277

مطالعات فهم حدیث ،سال هشتم ،شماره دوم (پیاپی  ،)16بهار و تابستان 1401

278

گونــه دوم عــاوه بــر محتــوای گونــه اول ،مقابــل افــراد پیشگفتــه را کســانی میدانــد کــه بــه
ِ
خداونــد شــرک ورزیــده و جایگاهــی از آتــش را بـرای خــود رقــم زدهانــد (صــدوق1368 ،ش2 ،؛
همــو ،بیتــا20 ،؛ ابنحنبــل ،بیتــا392 ،391 :3 ،؛ بخــاری1401 ،ق69 :2 ،ـ70؛ مســلم
نیشــابوری ،بیتــا 65 :1 ،و  .)...گونــه ســوم ورود بــه بهشــت بــه ِصــرف موحــد بــودن را ،فقــط
مختــص مؤمنــان میدانــد (كلینــی1363 ،ش )385 :2 ،کــه در برخــی نقلهــا بــه جــای «مؤمــن»
از «شــیعه» یــاد شــده اســت (صــدوق1404 ،ق411 :4 ،ـ412؛ شــعیری ،بیتــا .)34 :1 ،گونــه
چهــارم اشــاره دارد کــه خداونــد معترفــان بــه وحدانیــت خــود را ،بــر آتــش حـرام کــرده اســت .در
اینگونــه نیــز گاه فقــط بــه همیــن مفهــوم بســنده شــده (صــدوق ،بیتــا )20 ،و گاه طــی داســتانی
طوالنیتــر وقایــع قیامــت و چگونگــی آمــرزش مؤمنــان بــدکار نیــز ترســیم شــده اســت (همــان،
29؛ صــدوق1417 ،ق.)372 ،
گونــه پنجــم داســتان همراهــی ابــوذر بــا پیامبــر (ص) شــباهنگام و رســیدن بــه مکانــی بــه
نــام «حــره» اســت کــه بــا گــزارش نــزول حضــرت جبرئیــل و بشــارت بــر ورود موحــدان بــه
بهشــت ،حتــی دزدان و زنــاکاران ،پایــان مییابــد .اینگونــه نیــز ،هــم بــه صــورت کامــل نقــل
شــده (صــدوق ،بیتــا25 ،ـ26؛ ابنحنبــل ،بیتــا 391 :3 ،ـ 392؛ بخــاری1401 ،ق:2 ،
69ـ70؛ ترمــذی1403 ،ق 13 :4 ،و  )...و هــم تقطیــع و تنهــا بخــش پایانــی آن ذکــر شــده اســت
(ابنحنبــل ،بیتــا161 :5 ،؛ مســلم نیشــابوری ،بیتــا66 :1 ،؛ ابنحبــان1414 ،ق.)446 ،
ّ
ـتگاری فــرد موحــد»
ـدن ِصــرف توحیدبــاوری بــه رسـ
مفــاد تمامــی ایــن متــون ،بیانگــر «انجامیـ ِ
ِ
اســت و چنانکــه ذکــر گردیــد گ ـزاره «هــر كــس از دنيــا بــرود و بــه خــدا شــرک نورزيــده باشــد،
داخــل بهشــت خواهــد شــد» قــدر مشــترک تمامــی ایــن نقلهاســت .امــا تحلیــل محتوایــی و
خــود روایــات در برابــر ایــن پرســش بنیادیــن کــه «آیــا
گونههــای روایــی ،نشــان از آن دارد کــه
ِ
ایــن دســتیابی بــه رســتگاری پــس از حسابرس ـیها محقــق میشــود یــا فــرد موحــد بــدون هیــچ
رســیدگی بــه اعمــال ،قــدم در بهشــت میگــذارد؟» تبییــن و پاســخ صریحــی ارائــه نمیکننــد.
از ای ـنرو تتبــع در آرای اندیشــوران فریقیــن میتوانــد یاریگــر ایــن پژوهــش در زدایــش ابهــام و
ّ
تبیینگــری چگونگــی امــکان انجامیــدن توحیدبــاوری بــه رســتگاری موحــد باشــد.
 .3اهتمام عالمان فریقین در ابهامزدایی
از قــرن چهــارم تاکنــون ،برداشــتها و تحلیلهــای متعــددی از دانشــوران شــیعه و ســنی در
ّ
ـرش ظاهــر»،
ـی «پذیـ ِ
حــل مشــکل ایــن روایــات مطــرح شــده کــه حاصــل آن در  4رویکــرد کلـ ِ
«تأویــل»« ،انــکار» و «توقــف» میگنجــد.
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تعــارض ظاهــری ایــن احادیــث بــا آیــات و روایاتــی کــه بــر انطبــاق ج ـزای اخــروی بــا عمــل
دنیــوی و شایســتگی اکتســابی بهرهمنــدی از نعمــات آخرتــی ،داللــت دارنــد ،اساسـیترین دلیلــی
اســت کــه عالمــان را بــر آن داشــته تــا بــه تبییــن م ـراد ایــن احادیــث بــه ظاهــر ســاده بپردازنــد.
البتــه عمــده بحــث ،بــر ســر مؤمنانــی اســت کــه گنــاه کبیــره دارنــد و پیــش از مــرگ توفیــق توبــه
نمییابنــد؛ در غیــر اینصــورت بهشــتی بــودن مؤمنــی کــه خطایــی کــرده و ســپس توبــه نمــوده از
نــگاه جمیــع عالمــان اســامی بالاشــکال اســت 1.بیشــترین تفــاوت نظــر نیــز بــه معتزلــه و مرجئــه
ـان صاحــب کبیــره چنانچــه پیــش از توبــه بمیرنــد
بــاز میگــردد .معتزلــه بــر ایــن باورنــد کــه مؤمنـ ِ
ّ ّ ُ
بیشــک در آتــش ،خلــود خواهنــد داشــت و طاعاتشــان نیــز حبــط میگــردد ،چراکــه «الســیئات
ُ
َ َ َ
ـنات» .از نــگاه ایشــان حتــی یــک کبیــره هــم ثــواب جمیــع عبــادات را از بیــن خواهد
ذهبــن الحسـ ِ
ی ِ
بــرد و تمامــی طاعــات را فاســد خواهــد کــرد؛ امــا مؤمنانــی کــه از کبیــره توبــه کننــد ،حالتــی میــان
َ َُ َ َ َ
الم ِنزلتیــن» (نــک .تفتازانــی1408 ،ق،.)142 :5
ایمــان و کفــر خواهنــد داشــت «المنزلــة بیــن
ِ
مرجئــه کــه میــان عمــل و ایمــان تفــاوت قائــل اســت نیــز (اعــم از یونســیه و عبیدیــه)
معتقدنــد مؤمــن عاصــی هرگــز عقــاب نخواهــد شــد و در تأییــد نظــر خــود بــه آیــات 2و ایــن دســته
ِ
از روایاتــی ،اســتناد میکننــد و کافــران را مســتحق عــذاب خداونــد میشــمارند (شهرســتانی،
1364ش165 :1 ،ـ .)166امــا عالمــان امامــی ،باالتفــاق حتــی فــرد کافــر یــا گناهــکاری کــه
ایمــان آورده (کافــر تائــب) را همســان بــا کســانی کــه گناهــی نکردهانــد اهــل بهشــت میداننــد،
چــه رســد بــه مؤمــن تائــب کــه از گنــاه خویــش بازگشــته اســت .ایشــان قائلانــد اهــل ایمــان
حتــی اگــر اهــل انجــام معاصــی و کبائــر باشــند ،س ـرانجام بــه بهشــت وارد خواهنــد شــد ولــو
اینکــه بعــد از عــذاب جهنــم باشــد .از ای ـنرو ،اســتحقاق بــر ثــواب و عقــاب هــر دو از بــاب
وعــد و وعیــد و بــدون در نظــر گرفتــن حبــط اعمــال ،ثابــت اســت.
 .1-3رهیافت پذیرش ظاهر
دو گــروه از عالمــان مـراد ظاهــری ایــن مفهــوم روایــی را پذیرفتهانــد :عــدهای بــه صــورت مطلــق
و دســتهای بــا تبییــن و توضیــح.
 .1-1-3پذیرش مطلق
برخــی عالمــان اهــل ســنت مفهــوم ظاهــری ایــن حدیــث را بیقیــد و شــرط پذیرفتهانــد و آن را بــر
 .1جامعتریــن جمعبنــدی در ایــن بــاب را تفتازانــی ارائــه کــرده کــه عالمــه مجلســی آن را عالمانــه تلخیــص و در
بحاراالنــوار نقــل میکنــد :تفتازانــى1408 ،ق،131 :5ـ142؛ مجلســی1403 ،ق40 :29 ،ـ.42
 .2همچون :طه48 :؛ النحل.27 :
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ـلمانان اهــل کبائــر حمــل میکننــد؛ همســان بــا حدیــث شــفاعت پیامبر(ص) نســبت
آمــرزش مسـ
ِ
بــه اهــل کبائــر و اینکــه آنــان روســیاه و در غــل و زنجیــر و  ...نخواهنــد بــود (خزرجیقرطبــى،
1423ق، .)53 :2اینگونــه تحلیــل بــا بــاور مرجئــه همپوشــانی دارد .آنــان نیــز قائلانــد کــه
ّ
معاصــی بــه موحــدان و مؤمنــان ضــرری نمیرســاند و عــذاب مؤمــن عاصــی در قیامــت همــان
ِ
ّ
تألــم و دردی اســت کــه هنــگام عبــور از صــراط از روی جهنــم و در اثــر مشــاهده زبانههــا و
ح ـرارت شــدید آتــش در دلــش ایجــاد میشــود .ایــن نــگاه بــا بــاور مســیحیان بــر اعتقــاد بــه
کفایــت ایمــان بــه مســیح ،در نجــات همســان اســت (صرصرىحنبلــى1419 ،ق،.)711 :2
 .2-1-3پذیرش تبیینی
دانشــورانی نیــز پذیــرش ایــن مضمــون روایــی را بــا تبییــن م ـراد آن هم ـراه نمــوده و ســعی دارنــد
ِ
در عیــن اینکــه بــه م ـراد اســتعمالی و ظاهــری پایبندنــد ،در مقــام تبییــن برآینــد .برخــی پــاک
ـان
ـان مؤمنــی کــه در حــال ایمــان بمیــرد ،حتــی اگــر گناهانــش برابــر بــا تمــام گناهـ ِ
شــدن گناهـ ِ
اهــل زمیــن باشــد را ،بــدون قیــد و شــرط میپذیرنــد (صــدوق1404 ،ق411 ،381 :4 ،ـ )412و
ـق توبــه پیــدا میکنــد (صــدوق ،بیتــا .)26 ،برخــی نیــز
بیــان میکننــد کــه در واقــع مؤمــن توفیـ ِ
ـق توبــه مؤمــن موحــد را ،اهــل معاصــی و فجــور نبــودن
در راســتای همیــن خوانــش ً ،ســبب توفیـ ِ
گاه ابتــا بــدان ،وقتــی بــه عقلــش
میداننــد ،چـرا کــه وی طبعــا معاصــی را قبیــح میشــمارد و بــه ِ
ـکاب آن نــادم خواهــد شــد؛ از ایــن رو بــه مقــام
رجــوع میکنــد از خــوف خداونــد متعــال از ارتـ ِ
توبــه نائــل میآیــد و وارد بهشــت خواهــد شــد (هاشــمیخوئی1360،ش.)63 :15 ،
عــدهای نیــز بــا اشــاره بــه جایــگاه عظیــم توحیــد مینویســند« :شــرف هــر معرفتــی بــه حســب
معــروف آن ســنجیده میشــود و معرفــت بــه توحیــد از امــوری اســت کــه هیچیــک از اعمــال
و معــارف انســان بــا آن برابــری نمیکنــد ،از ایــنرو عظیمتریــن ثوابهــا را از آن خــود کــرده
و از مجموعــه آیــات و روایــات برمیآیــد کــه گناهــان ،تــا جایــی کــه بــا اصــل ایمــان منافــات
نداشــته باشــند ،مانــع از ورود بــه بهشــت نمیشــوند و اینگونــه گناهــان توســط عملــی در دنیــا،
بــرزخ و یــا قیامــت محــو خواهنــد شــد و صاحــب آنهــا بــه بهشــت خواهــد رفــت» (صــدوق،
بیتــا .)19 ،از ایــن میــان ،عالمــه مجلســی در یکــی از نظ ـرات خــود ذیــل ایــن حدیــث ،تبییــن
ّ
پذیــرش
ایشــان
نــگاه
از
دانــد.
ی
م
ــف
تکل
شــیخ صــدوق را نمیپذیــرد و نگرشــی اینچنینــی را
ِ
ظاهــر ایــن روایــات بایــد بــه ایــن معنــا باشــد کــه هــر گونــه اختــال در آنچــه کــه اعتقــاد بــدان
واجــب اســت و یــا انــکار آن موجــب خــروج از اســام میشــود ،در دایــره شــرک میگنجــد و آن
ـی ایــن اختــاالت
توحیــدی کــه ســبب ورود بــه بهشــت میشــود مشــروط بــه عــدم انجــام تمامـ ِ

 .1مانند :الزلزال7 :؛ المؤمن.40 :
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ـی مخالفــان وارد
اســت ،از ایـنرو دیگــر روایــت بــر ایــن معنــا داللــت نخواهــد داشــت کــه تمامـ ِ
بهشــت خواهنــد شــد (مجلســی1403 ،ق، .)8 :3عالمــه طباطبایــی نیــز در راســتای تکمیــل کالم
عالمــه مجلســی ،بــه اســتناد روایــات حــوزه بــرزخ ،ورود مخالفــان غیــر ناصبــی را بــه بهشــت
ممکــن دانســته اســت (رضــوی ،بیتــا ،مبحــث .)21
َ
ّ
قاضــی ســعید قمــی بــا اشــاره بــه اینکــه َ«و ل ُیشـ ِـرك ِباللــه» جملــه حالیــه منفــی اســت و
نکــره آمــدن «ش ـیء» در ســیاق نفــی نیــز افــاده عمــوم میکنــد ،معنــای «ال یشــرك باللــه شــیئا»
را نفــی هــر نــوع شــرکی در ذات ،صفــات و افعــال دانســته اســت؛ بــه ایــن معنــا کــه فــرد معتقــد
باشــد کــه هیــچ ذاتــی بــه غیــر از خداونــد متعــال اصــل نیســت و هیــچ وجــودی بــه غیــر او
حقیقــی نخواهــد بــود کــه بیتردیــد معتقــد بــه ایــن نــوع توحیــد ،وارد بهشــت خواهــد شــد و اگــر
فعــل قبیــح یــا مذمــوم از او ســرزند ،پــس از آنکــه در آتــش عقــاب شــد وارد بهشــت میشــود
و یــا مــورد عفــو و غفــران خداونــد متعــال قــرار خواهــد گرفــت و مســتقیم بــه بهشــت داخــل
میشــود (قمــی ،بیتــا،.)30 :1
عــدهای از عالمــان اهــل ســنت بــا اظهــار اینکــه اصــل صــدور روایــات ثابــت شــده و طعنــی
َ َ
ّ َ َ َ
در آن نیســت ،قائلانــد لفــظ روایــت َ
«مــن َمــات َو ل ُیشـ ِـرک ِباللـ ِـه َدخــل الج َّنــة» بــر داخــل شــدن
بــه بهشــت داللــت دارد ،نــه نفــی داخــل شــدن در جهنــم .از ایـنرو منافاتــی نــدارد کــه مؤمــن بــه
دلیــل انجــام معصیــت وارد جهنــم شــود ،ســپس بــه ســبب انجــام طاعــت بــه بهشــت درآیــد و در
واقــع خالــد در آتــش نباشــد (صرصریحنبلــی1419 ،ق، .)712 :2ایــن نظــر همســان بــا نقــل
بشــر بــن غیــاث اســت کــه خلــود در آتــش را از ِآن مؤمــن نمیدانــد .بــه دیگــر عبــارت ،اصحــاب
کبائــر از مؤمنــان وارد جهنــم میشــوند ،امــا پــس از چشــیدن عــذاب از آن خــارج و بــه بهشــت
خواهنــد رفــت (شهرســتانی1364،ش )166 :1 ،و ایــن بــاور کــه گنهــکار ِان مؤمــن در قیامــت بــه
انــدازه گناهانشــان عــذاب خواهنــد شــد از واجبــات و ضروریــات اســت و بدیــن معنــا نیســت کــه
ً
ایشــان اصــا عــذاب نخواهنــد شــد (مفیــد1413 ،ق53 ،ـ.)54
باورمنــدان ایــن نظریــه ،چهــار دلیــل در توجیــه ایــن وجــه تأویلــی ارائــه کردهانــد  .1در
ً
اینکــه مؤمنــان قطعــا بــه بهشــت درخواهنــد آمــد اتفــاق نظــر اســت هــم بــه اســتناد آیــات 1و
هــم بــه اســتناد روایــات 2،امــا تعییــن نشــده کــه بعــد از وارد شــدن در جهنــم اســت یــا قبــل از آن؛
3
بــا انقطــاع عــذاب اســت یــا بــدون عــذاب و بــا عفــو تــام خداونــد متعــال .2 .نصــوص قرآنــی
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و روایــی 1بــه خــروج از آتــش داللــت دارنــد و خبــر واحــد اگرچــه کــه در اصــول حجــت نیســت،
امــا بــه کمــک نصــوص افــاده تأییــد و تأکیــد میکنــد .3 .وقتــی کســی یــک عمــر بــر ایمــان و
عمــل صالــح مراقبــت کــرده اســت و در خــال ایــن بــه گناهــی نیــز مبتــا گشــته ،نیکــو نیســت
کــه خداونــد حکیــم او را تــا ابــد عــذاب کنــد ،ولــو اینکــه ایــن ظلــم نباشــد .4 .همانگونــه کــه
ظاهــر اســت گنــاه چــه از لحــاظ زمانــی و چــه از لحــاظ قــدری متناهــی و پایانپذیــر اســت،
ـذاب آن هــم بایــد
چراکــه گناهــان عظیمتــر از آن نیــز وجــود دارد .از ایـنرو بنابــر قاعــده عــدل ،عـ ِ
متناهــی و پایانپذیــر باشــد ،برخــاف کفــر کــه اگرچــه از حیــث زمانــی متناهــی اســت ،امــا از
حیــث قــدر و عظیــم بــودن ،بیانتهاســت (تفتازانــی1408 ،ق،131 :5ـ .)136
ایــن مســئله حتــی در نگــرش فلســفی و عقلگرایانــه نیــز بــه چشــم میخــورد و بــه دلیــل
ّ
کثــرت روایــات و مطلــق بــودن آنهــا در بحــث نجــات موحــدّ ،رد ایــن روایــات جایــز دانســته
نشــده ،بلکــه آنهــا را بــه شــروطی مقیــد کردهانــد .اعــم از اینکــه مــراد ،ممانعــت توحیــد
نیکوکــردار از انجــام حـرام باشــد ،چراکــه یقیــن دارد خداونــد شــریکی کــه بتوانــد او را از عــذاب
خــدا نجــات دهــد ،نــدارد و اگــر گناهــکار باشــد و در زمــره والیتمــداران ،پــس از چشــیدن
ـذاب برزخــی وارد بهشــت خواهــد شــد؛ بــه عبارتــی دیگــر تــا وقــوع قیامــت بــه واســطه عــذاب
عـ ِ
برزخــی پــاک خواهــد شــد (خواجوئــى1418 ،ق85 ،ـ.)86
 .2-3رهیافت تأویلی
گروهــی از عالمــان در عیــن اینکــه روایــت را رد نمیکننــد ،امــا مــراد ظاهــری آن را نیــز
نمیتواننــد بپذیرنــد .از ایــنرو بــه تأویــل مفهــوم ظاهــری ،اقــدام ورزیدهانــد.
 .1-2-3تحدید معنای مؤمن
ّ
برخــی محدثــان همچــون عالمــه مجلســی در تأویــل مفهــوم ایــن روایــات ،معنــای مؤمــن را بــه
کســی کــه از کبائــر دوری میکنــد و بــر صغائــر اصــرار نمــیورزد ،تأویــل کردهانــد (1404ق،
115 :11؛ آقــای غفــاری نیــز در تعلیقــه بــر کافــی ،ایــن نظــر را پذیرفتــه و تکـرار میکنــد :كلینــی،
1363ش :2 ،پاورقــی  )385عــدهای نیــز مؤمــن را کســی میداننــد کــه در گویــش توحیــدی
ِ
خــود ،صــدق و اخــاص دارد و همیــن توحیــد خالصانــه ،او را بــه بهشــت میرســاند و از آتــش
دور میکنــد (صرصریحنبلــی1419 ،ق، .)713 :2شــماری از عالمــان نیــز مصــداق ایــن
روایــات را «شــیعیان» میداننــد ،کمــا اینکــه در برخــی روایــات نیــز اظهــار شــده بــود .از نــگاه
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 .1به عنوان نمونه :دارمی1349 ،ق332 :2 ،؛ بیهقی1410 ،ق291 :1 ،؛ مجلسی1403 ،ق،.371 :8
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ایشــان بــه اســتناد اخبــار کثیــری کــه در ایــن حــوزه وارد شــده شــیعه وارد آتــش جهنــم نمیشــود
و در هنــگام مــرگ ،بــرزخ و یــا قیامــت عــذاب خواهــد دیــد (مجلســی1404 ،ق .)115 :11 ،البتــه
گروهــی نیــز مرتکبــان کبائــری کــه انجــام آن کبائــر ســبب دخــول در شــرک اســت را از ایــن دایــره
اســتثناء کردهانــد (مجلســی1403 ،ق،.)8 :3
از میــان نظــرات ارائــه شــده ،شــیخ مفیــد و شــهیدثانی تحلیــل متفاوتــی ارائــه کردهانــد.
ایشــان بــر ایــن باورنــد کــه بــه اســتناد روایــات بســیار ،حکــم مؤمــن توبــه نکــرده در همیــن دنیــا
ِ
بــا حکــم کاف ـران یکســان اســت؛ امــا از آنجــا کــه خداونــد متعــال میدانــد کــه ائمــه جــور و
پیروانشــان و  ...بــر شــیعیان مســلطاند و شــیعیان از معاشــرت و مخالطــت ،ازدواج و  ...بــا ایشــان
ناگزیرنــد .از همی ـنرو حکــم اســام را توســعه داده و بــه گناهــکاران نیــز مســلمان اطــاق کــرده
اســت تــا زمــان ظهــور امــام عصــر (ع) کــه در آن زمــان بــر ایــن معصیـتکاران نیــز حکــم ســایر
ّ
کفــار جــاری خواهــد شــد و در آخــرت نیــز همـراه بــا کفــار بــه صــورت ابــدی در آتــش خواهنــد
مانــد (همــان،.)370 ،369 :8
از نــگاه عالمــه مجلســی وجــه دیگــری نیــز محتمــل اســت؛ اینکــه اینگونــه افـراد در زمــان
حاضــر بــه شــبهه دچارنــد و از ایـنرو در دنیــا حکــم اســام بــر آنــان جــاری اســت ،امــا در زمــان
ً
امــام عصــر (ع) کــه حــق بــا ّبینــات و معجـزات صریحــا آشــکار میشــود شــبههای برایشــان باقــی
ّ
نخواهــد مانــد و حــق را انــکار خواهنــد کــرد ،از همیـنرو بــه ســایر کفــار محلــق خواهنــد شــد.
وی تبییــن ایــن وجــه را نیازمنــد نــگارش کتابــی مج ـزا میدانــد ،امــا بــه اختصــار چنیــن معنــا
کــرده اســت .و از نــگاه ایشــان ســایر اخبــاری کــه بــر خــاف ایــن نظــر داللــت دارنــد ،مشــمول
مســتضعفان اســت کــه از ایــن مقولــه اســتثناء هســتند (همــان.)370 ،
 .2-2-3تحدید عمومیت لفظ به تغلیب
گروهــی از اهــل ســنت عمومیــت عبــارت را نفــی میکننــد و روایــت را در مقــام بیــان کثــرت و
ّ
غلبــه ،میانگارنــد .بــه عبــارت دیگــر ،مـراد روایــت ایــن اســت کــه اغلــب موحــدان وارد جهنــم
نمیشــوند ،چراکــه اغلــب مبتنــی بــر طاعــت عمــل میکننــد و از معصیــت دوری میگزیننــد
(ابنحجــر عســقالنی ،بیتــا226 :1 ،ـ.)227
 .3-2-3تحدید معنی جهنم
شــماری از دانشــوران اهــل ســنت ،معنــای روایــت را مطابــق بــا مفهــوم مخالــف آن تبییــن
نمودهانــد؛ بدیــن معنــا کــه ورود بــه بهشــت را بــه معنــای داخــل نشــدن در جهنــم فــرض داشــته و
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بــا تحدیــد معنــای جهنــم ســعی کردهانــد اشــکال روایــت را بزداینــد .اینــان مـراد از جهنمــی کــه
ّ
مختــص کافــران اســت،
مؤمــن در آن وارد نمیشــود را طبقــه خاصــی از جهنــم دانســتهاند کــه
ـرض کاف ـران در آتــش ق ـرار نخواهنــد گرفــت (همــان) و
از ای ـنرو دیگــر مؤمنــان در طبقــه همعـ ِ
همیــن یعنــی گویــا وارد بــه بهشــت شــدهاند ،چــون در جهنــم واقعــی کــه جایــگاه کافـران اســت
هرگــز داخــل نخواهنــد شــد.
 .4-2-3تحدید معنای جسم مؤمن
برخــی اندیشــوران اهــل ســنت نیــز در راســتای نگــرش نظر پیشــین و بــه قرینــه تعــدادی از روایات،
ـدن مؤمــن و حرمــت جســم او بــر آتــش را تحریــم مواضــع ســجود و یــا زبــان ناطق
وارد بهشــت شـ ِ
بــر توحیــد و  ...گرفتهانــد ،نــه کل بــدن مســلمان (همــان) .بــا پذیــرش ایــن نظــر در واقــع قائــل
خواهیــم شــد ،تنهــا بخشــی از بــدن مؤمــن بــر آتــش حـرام خواهــد بــود و بــدون ورود بــه جهنــم
وارد بهشــت خواهــد شــد.
 .5-2-3تحدید معنای عذاب
برخــی دیگــر از عالمــان ســنی نیــز بــا نظــر بــه مفهــوم مخالــف ،مـراد از معنــای تخفیــف عــذاب
و ورود بــه بهشــت را کاهــش جزئــی از عقــاب در نظــر گرفتهانــد ،نــه حــذف کامــل عــذاب بـرای
مجرمــان و گناهــگاران (مؤیــدى1422 ،ق.)141 ،
 .6-2-3تحدید حکم حدیث به تحریض
آخــر ،برخــی معاصـران ،حدیــث را در مقــام پرداختــن بــه اهمیــت شــهادتین فــرض کردهانــد،
در ِ
نــه در مقــام بیــان حکــم (مركــز مصطفــى1419 ،ق، .)155 :3بــه ایــن معنــا کــه خطــاب روایــات
ب ـرای نشــان دادن جایــگاه و اهمیــت شــهادتین ،و تشــویق مــردم بــه ایمــان بــه خداونــد متعــال
اســت ،نــه اینکــه بخواهــد حکــم نهایــی و ثمــره واقعــی بــاور توحیــدی را برســاند.
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 .3-3رهیافت توقفی
افـرادی همچــون تفتازانــی ،توقــف در ایــن اخبــار و اظهارنظــر نکــردن دربــاره عفــو و یــا عقــاب ،و
ارجــاع عاقبــت اینــان بــر مشــیت خداونــد متعــال را برگزیدهانــد .البتــه او پــس از بیــان ایــن نظـ ِـر
ترجیحــی خــود ،ســایر احتمــاالت و نیــز اختالفــات ِفـ َـرق مختلــف را نیــز طــرح کــرده ،امــا نظــر
ً
ّ
برگزیــده او «توقــف» اســت .از نــگاه تفتازانــی اگــر حکــم بــه عــذاب را مقــدر بدانیــم قطعــا نبایــد

 .4-3رهیافت انکاری
گروهــی از عالمــان بــه انــکار ایــن روایــات ،از دو موضــع متفــاوت روی آوردهانــد .برخــی بــه انکار
صــدوری روایــت و مجعــول دانســتن آن اهتمــام ورزیدهانــد و برخــی بــه انــکار معنــوی و منســوخ
دانســتن حکــم حدیــث پرداختهانــد.
 .1-4-3انکار صدوری
ناســازگاری ایــن دســته از روایــات بــا عقــل و نقــل از جملــه دالیــل منکـران ایــن روایــات اســت .از
نــگاه ایشــان همســان دانســتن محســن و ُمســیء ،بــه حکــم صریــح عقــل قبیــح اســت .نیــز ،ایــن
مســئله بــا نــص صریــح آیــات (هماننــد :قلــم )35 :و ســایر روایــات در تعــارض اســت .عــاوه بــر
ایــن ،حتــی اگــر ایــن احادیــث را صحیــح بیانگاریــم ،از مرتبــه خبــر واحــد باالتــر نخواهنــد بــود و
ً
قطعــا نیــاز اســت تأویــل شــوند (مویــدی1422 ،ق.)141 ،
معتقــدان بــه جعــل ،بــاور دارنــد برخــی از ایــن روایــات ب ـرای توجیــه رفتارهــای صحابــه،
برســاخته شــده اســت .ب ـرای مثــال پســینیان ب ـرای توجیــه فعــل عمــر بــن خطــاب در خطابــی
کــه لحظــه احتضــار نســبت بــه پیامبــر (ص) داشــته و مانــع از اجابــت فرمــان ایشــان و آوردن
دوات و قلــم شــده اســت و بــرای اینکــه شــناعت آنچــه عمــر كــرده پوشــیده مانــد بــه جعــل
چنیــن روایاتــی از ابــوذر و  ...تمســک جســتهاند و یــا بــرای اینکــه مقــام عمــر و مرتبــه او را
باالتــر نشــان دهنــد بــه جعــل احادیثــی تکیــه کردهانــد .از نــگاه ایشــان هیــچ عاقلــى تجویــز
نمىكنــد كــه خــداى متعــال جبرئیــل را بــه ســوى رســول خــود بفرســتد و ایشــان را بشــارت یــا
الهــام كنــد بــه چیــزی كــه كتمــان آن واجــب و یــا راجــح باشــد و او را بــه وجــوب كتمــان آگاه
نكنــد (تنكابنــى1382 ،ش،20 :2ـ.)23
برخــی نیــز بــا توجــه بــه اشــکالهایی کــه بــر م ـراد ظاهــری ایــن نــوع روایــات وارد اســت،
اعــم از همســانی بــا بــاور مرجئــه ،مخالفــت بــا سـ ّـنت قطعــی (روایــات ثابتــه) و نـ ّ
ـص صریــح
آیــات قــرآن کــه میـزان تشــخیص صحیــح و ســقیماند ،ایــن بــاور کــه صــرف اعــان شــهادتین در
ورود بــه بهشــت کافــی اســت و ســایر شــروط عملــی ،بــه تمامــی ســاقط میگــردد را رد میکننــد
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ـان عاصــی شــویم و بــه طــور قطــع پــس از عــذاب ،از
قائــل بــه خلــود و جاودانگــی عــذاب مؤمنـ ِ
جهنــم خــارج خواهنــد شــد ،امــا ایــن قطعیــت محصــول واجــب دانســتن ایــن امــر بــر خداونــد
نیســت بلکــه بــه اقتضــای وعدههــا و رحمــت خداونــد متعــال اظهــار میشــود (تفتازانــی،
1408ق ،.)131 :5
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و تنهــا وجــه پذیــرش ایــن روایــات را زمانــی میداننــد کــه تأویــل شــوند (مرکــز مصطفــی،
1419ق، .)155 :3از نــگاه ایشــان اضط ـراب و تعــارض در نقــل ایــن دســته روایــات بــه حــدی
باالســت کــه بــه تناقــض میرســد و از آنجــا کــه پذیــرش ایــن مفاهیــم مســتلزم ملغــی شــدن
مفهــوم شــفاعت؛ بینیــازی بــه اصــل اســام و نبــوت پیامبــر خاتــم (ص)؛ معنــا نداشــتن برخــی
آیــات (ماننــد :آ لعمـران ﴾58 :و در برخــی مــوارد ،پذیــرش خطــای پیامبــر (ص) و عــدم عصمــت
ایشــان اســت ،صــدور روایــات بعیــد مینمایــد .از ایــن رو پذیــرش ایــن روایــات بــا اصــل ایمــان
بــه خداونــد متعــال و پیامبــر (ص) ،و قطعیــات شــرعی در تضــاد اســت و از آنجــا کــه ابطــال
اصــل ،موجــب ابطــال فــرع هــم خواهــد شــد ،منجــر بــه بطــان و خس ـران همــه چیــز خواهــد
گشــت (همــان166 ،ـ.)171
 .2-4-3انکار معنوی
عــدهای از اهــل ســنت اصــل روایــت را صــادر شــده میداننــد ،امــا حکــم و معنــای آن را منســوخ
میشــمارند ،از ایــنرو علیرغــم پذیــرش صــدور لفــظ ،معنــای آن را رد میکننــد .ایــن گــروه
باورمندنــد کــه روایــت در ابتــدای اســام و پیــش از نــزول فرائــض ،اوامــر و نواهــی صــادر شــده
اســت (صرصریحنبلــی1419 ،ق، .)713 :2لــذا حکــم آن بــا نــزول اوامــر و نواهــی منســوخ
خواهــد بــود.
ّ
 .4ارزیابی رهیافتهای اندیشمندان و ارائه راهکار حل تعارض
حاصــل آنچــه گفتــه شــد ،نمایــان شــدن ،اختــاف عالمــان در تحلیــل ایــن متــون روایــی اســت،
از «پذیــرش مطلــق» تــا «انــکار مطلــق» .امــا آنچــه کــه آشــکار اســت ،نــگاه «پذیرشــی مطلــق»
بــه ایــن روایــات ،بــا روایــات و آیاتــی کــه بــر برابــری عمــل بــا ج ـزا در آخــرت داللــت دارنــد،
متعــارض خواهــد بــود .همچنیــن ،نگــرش «انــکار صــدوری» و مجعــول دانســتن روایــات کــه
آورد اصلــی آن ،احتـراز از پذیــرش مفــاد چنیــن روایاتــی اســت ،بــا یافتههــای ایــن نوشــتار در
پـی ِ
تنافــی اســت .کثــرت طــرق ،تعــدد اســانید و فراوانــی راویــان در هــر طبقــه ،از صحابــه تــا مؤلفــان
ـی نشــر یافتــه شــیعه و ســنی ،از صــدور ایــن روایــات نشــان دارد.
میـراث روایـ ِ
ّ
برخــی عالمــان بــا نگــرش حــد وســطی و میانــه ،بــه ارائــه وجــه جمــع ،در جهــت حــل
تعــارض اهتمــام داشــتهاند و بــا «تاویــل» روایــات ،آنهــا را پذیرفتــه انــد .ارائــه وجــوه معانــی
«تحدیــد معنــای مؤمــن؛ تغیــر معنــای دخــول بــه خلــود؛ تحدیــد عمومیــت لفــظ بــه تغلیــب؛
تحدیــد معنــی جهنــم؛ تحدیــد معنــای جســم مؤمــن؛ تحدیــد معنــای عــذاب؛ تحدیــد حکــم
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حدیــث بــه تحریــض» محصــول تالشــهای عالمانــه ایشــان اســت .شــماری نیــز در نــگاه «پذیرش
تبیینــی» ،ضمــن پذیــرش فحــوای روایــات و اصالــت صــدوری ،در مقــام تبییــن آنهــا برآمــده تــا
گریــزی باشــد بــر رهایــی از تعارضــات و ارائــه راههــای حلــی.
برخــی نیــز بــا تأســی بــه اینکــه روایــات منقــول از پیامبــر (ص) مبنــی بــر اینکــه «اگــر
کســی در دلــش حتــی بــه انــدازه دانــه خردلــی کبــر باشــد بــه بهشــت نخواهــد رفــت و  »...بــا
احادیثــی کــه بــه صراحــت اظهــار میدارنــد «موحــدی کــه معصیــت کــرده ،حتــی اگــر زنــاکار
یــا ســارق باشــد ،عــذاب نخواهــد شــد» ،تعــارض دارنــد؛ بــا ارائــه وجــه جمــع بــه حــل اختــاف
پرداختــه انــد.
از جمله راهکارهای حلی تعارض عبارت است از:
ـ اولیــن وجــه جمــع آن اســت کــه کالم را ناظــر بــه حکــم بدانیــم؛ بــه ایــن معنــا کــه نمیتــوان
صــرف دیــدن گنــاه از یــک مؤمــن و یــا ندیــدن آن ،بــه ورود یــا عــدم ورود او به بهشــت حکــم کرد،
و اختیــار و صــدور حکــم هــر بنــدهای در دســت خداونــد اســت کــه هرچــه بخواهــد میکنــد
(دینــوری ،بیتــا .)276 ،110 ،از ایـنرو روایــات در مقــام توجهدهــی بــه قابــل تشــخیص نبــودن
حکــم نهایــی هــر بنــده هســتند نــه بیــان کافــی بــودن مطلــق توحیدبــاوری در رســتگاری.
ـ برخــی عــدم تــوازن معاصــی از ســوی دیگــر عالمــان را مــردود میشــمارند .از نــگاه ایشــان
تفــاوت ماهــوی کبــر بــا ســایر گناهــان ،موجــب ایــن عــدم تــوازن گشــته اســت ،چـرا کــه کبــر از
جملــه گناهانــی اســت کــه منجــر بــه انــکار حــق میشــود و بــا ایمــان منافــات دارد ،حــال آنکــه
ـان فــرد ،قابــل جمــع اســت (احســائی،
ســرقت و یــا زنــا بــه انــکار حــق نمیانجامنــد و بــا ایمـ ِ
1403ق :1 ،پاورقــی .)909 ،34
ـ وجــه دیگــر در حــل ایــن تعــارض ،حمــل احادیــث گزارشگــر کبــر ،بــر مبالغــه بــه منظــور
تحریــض بــر دوری از کبــر و یــا پایبنــدی بــه اتصــاف بــه اجـزای ایمــان اســت (همــان).
ـ برخــی نیــز روایــات را در مقــام بیــان حقیقــت گناهــان پنداشــتهاند؛ چــه اینکــه صــورت
ظاهــری ایــن گناهــان در دنیــا اینگونــه اســت و مخــل ایمــان بــه نظــر نمیرســد ،ولــی حقیقــت
آنهــا کــه ظاهــر نشــده ،بــه گونـهای دیگــر اســت و آن حقیقــت بــا اصــل ایمــان در تضــاد اســت (همــان).
بــه نظــر میرســد بــا یــاری جســتن از برخــی روایــات شــیعی بتــوان عــاوه بــر وجــه
جمعهــای فــوق ،راهــکار و رهیافتــی متمایــز بــرای رفــع تعــارض ارائــه کــرد.
ســه روایــت از کافــی ذیــل بابــی بــدون عنــوان ،قـرار گرفتهانــد کــه میتــوان آنهــا را در مقــام
تبییــن روایــات مــد نظــر ،بـهکار گرفــت و عرضــه ایــن روایــات بــر هــم ،میتوانــد تــا حــدی گــره
از مشــکل مفهومــی و تعــارض ایــن دســته روایــات بگشــاید.
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اولیــن آنهــا روایتــی طوالنــی بــه نقــل از امـــام بـــاقر (ع) اســت که پــس از اشــاره به وجــود محکم
و متشــابه و ناســخ و منســوخ میفرمایــد ...« :مطلبــى را كــه تمامــی انبیــا آوردنــد ايــن بــود كــه
[انســانها] چيــزى را شــريک خــدا نگيرنــد .ایــن آیــات و امثالــش در مكــه نــازل شــد و خــدا جــز
مشــرک را به دوزخ نبرد ،ســپس خداوند ،مـحـمـــد (ص) را مـبـعـــوث فـرمـــود .ایشــان ده سال در
مكــه بــود ،در آن ده ســال هيچكــس بــا شــهادت بــه يگانگــی الهــی و رســالت محمــد(ص) نمــرد،
جــز آنكــه خــدا او را بســبب اقـرارش بــه بهشــت داخــل كــرد و آن ايمــان ،بــاور و تصديــق بــود و
هيچيــک از پيــروان ایشــان را كــه مردنــد عــذاب نفرمــود ،جــز آنكــه بــه خــداى رحمــان مشــرک
گردیــد [ ...بــر آنهــا وعــده و وعیــد داد] ولــى نســبت بـــه آنهــا ســختگیرى نکــرد  ...ســپس
چـــون بــه پیامبــر (ص) اجــازه فرمــود کــه از مکــه بــه مدینــه رود ،اســام روى پنــج پایــه بنــا شــد:
 .1شـهـــادت بـــه یـکـتـــایى خـــدا و ایـنکـه مـحـمـــد بـنـــده و رسول اوست؛  .2بپا داشتن نماز؛
 .3دادن زکات؛  .4حــج خانــه کعبــه؛  .5روزه مـــاه رمـضـــان  ...ســپس ،از گناهانــی کــه خــدا بــه
وســیله آنهــا دوزخ را ب ـراى مرتکبیــن آنهــا واجــب میکنــد ،خـبـــر داد  ...خداونــد مــرد و زن
زنــاکار را مؤمــن و مؤمنــه نــام نــداده  ...اهــل علــم در ایــن گفتــه شــک ندارنــد کــه زنــاکار هنــگام
زنــا کــردن ،مؤمــن نیســت ،و دزد در هنــگام دزدى مؤمــن نیســت ،چــون ایــن کار زشــت را مرتکــب
1
اســت ایمــان از او بــر کنــده شــود ،چــون پیراهــن از تــن .»...
بـــه روشـــنی مشـــخص اســـت کـــه عبـــارات حدیـــث بـــر تغییـــر حکـــم روایاتـــی داللـــت
ـدی ب ــدون ش ــرک ،در رس ــتگاری اس ــت و دو
ـای کاف ــی ب ــودن ص ــرف ب ــاور توحی ـ ِ
دارد ک ــه گوی ـ ِ
بره ــه زمان ــی از اس ــام را ترس ــیم میکن ــد؛ ب ــازهای در ص ــدر اس ــام و پی ــش از هج ــرت ب ــه
ایمـــان کامـــل محســـوب میشـــد و در
مدینـــه کـــه مطلـــق توحیدبـــاوری ،بـــدون شـــرکورزی،
ِ
نج ــات مس ــلمان کاف ــی ب ــود و ب ــازهای پ ــس از هج ــرت ک ــه ع ــاوه ب ــر ش ــرک ،انج ــام ی ــا ت ــرک
گناه ــان کبی ــره نی ــز ،در معن ــای ایم ــان داخ ــل ش ــده و مرتکبان ــش ،حی ــن ارت ــکاب ،از ح ــوزه
ایم ــان خ ــارج میش ــوند .ای ــن ن ــگاه ت ــا ح ــدودی همس ــان ب ــا باورمن ــدان ب ــه نظری ــه «ان ــکار
معن ــوی» اس ــت ک ــه معتق ــد بودن ــد ای ــن روای ــات در ابت ــدای اس ــام و پی ــش از ن ــزول فرائ ــض،
اوام ــر و نواه ــی ص ــادر ش ــده اس ــت .البت ــه ایش ــان از ای ــن ام ــر ب ــه نس ــخ ی ــاد کردهان ــد ک ــه ب ــه
نظ ــر میرس ــد اط ــاق عن ــوان نس ــخ ب ــر ای ــن مقول ــه خال ــی از اش ــکال نباش ــد؛ چراک ــه نس ــخ در
حــوزه دیــن در مفهــوم ازالــه حکــم پیشــین و تبدیــل و جایگزیــن ســاختن حکمــی جدیــد در جــای
آن اس ــت (س ــیوطی1421 ،ق )647 :1 ،ک ــه حم ــل آن ب ــر ای ــن محتوی ــات روای ــی ص ــادق نیس ــت.
 .1بــه دلیــل اینکــه روایــات طوالنیانــد تنهــا بــه مطالــب مرتبــط بــا بحــث از آن اشــاره شــده اســت ب ـرای رؤیــت
کامــل روایــات نــک :کلینــی1363 ،ش28 :2 ،ـ .33

موح ــد پایبن ــد ب ــر فرامی ــن دین ــی خوی ــش اس ــت .ل ــذا ای ــن اش ــکال پی ــش نخواه ــد آم ــد ک ــه
غی ــر مس ــلمانان و حت ــی وارس ــتگان س ــایر ادی ــان و مذاه ــب ،اه ــل آتشان ــد؛ بلک ــه پایبن ــدان
ـی ایم ــان ،ج ــای خواهن ــد گرف ــت .س ــایر روای ــات نی ــز
ب ــه ادی ــان توحی ــدی نی ــز در دای ــره معنای ـ ِ
ک ــه ب ــر رس ــتگاری مؤم ــن دالل ــت دارن ــد ،ب ــر تعری ــف مؤم ــن ب ــه معن ــای کس ــی ک ــه پایبن ــد
ب ــه فرامی ــن اس ــام اس ــت و ی ــا کس ــی ک ــه در ص ــورت انج ــام خ ــاف آن ،توب ــه ک ــرده باش ــد،
مشـــروط اســـت .در غیـــر اینصـــورت موحـــد بـــا انجـــام برخـــی معاصـــی از دایـــره تعریـــف
ایم ــان خ ــارج خواه ــد ش ــد ،همانگون ــه ک ــه در دو روای ــت دیگ ــر نی ــز همی ــن مش ــهود اس ــت:
«امـــام باقـــر (ع) فرمـــود بـــه امیرالمؤمنیـــن (ع) عـــرض شـــد ،هـــر کـــه گواهـــى دهـــد بـــه
یگانگـــى خـــدا و رســـالت محمـــد (ص) مؤمـــن اســـت؟ فرمـــود :پـــس واجبـــات خـــدا کجـــا
اســـت؟  ...بـــه امـــام باقـــر (ع) عـــرض کـــردم بـــه راســـتى نـــزد مـــا جمعـــى هســـتند کـــه
مىگوین ــد همی ــن ق ــدر ک ــه کس ــى ب ــه یگانگ ــى خ ــدا و رس ــالت محم ــد (ص) گواه ــى داد،
مؤمـــن اســـت .فرمـــود :پـــس چـــرا بـــه گناهـــکار حـــد زده ،دســـتش را میبرنـــد ،حـــال آنکـــه
آفریـــدهاى نیســـت کـــه نـــزد خـــدا از مؤمـــن گرامىتـــر باشـــد؛ زیـــرا فرشـــتهها خدمتـــکار
مؤمن ــان هس ــتند ،مؤمن ــان در پن ــاه خ ــدا هس ــتند و بهش ــت و ح ــور العی ــن از ِآن مؤمن ــان اس ــت،
س ــپس فرم ــود :پ ــس چــرا کس ــى ک ــه منک ــر واجب ــات الهی ــه اس ــت کاف ــر اس ــت؟» و نی ــز راوی
گوی ــد «از ام ــام جعف ــر ص ــادق (ع) از ایم ــان پرس ــیدم ،فرم ــود :ایم ــان ،ای ــن اس ــت ک ــه خ ــدا
اطاعـــت شـــود و نافرمانـــى نشـــود» (کلینـــی1363 ،ش.)33 :2 ،
ّ
بنابرایـــن شـــاید بتـــوان گفـــت هـــر یـــک از اقـــوال اندیشـــوران و راهکارهـــای حلـــی ایشـــان
ب ــه نوع ــی در ج ــای خ ــود صحی ــح اس ــت .ق ــول ش ــیخ ص ــدوق مش ــروط ب ــر توفی ــق مؤم ــن
ب ــر توب ــه از گن ــاه؛ ق ــول عالم ــه مجلس ــی ب ــا تحدی ــد معن ــای مؤم ــن ب ــه ع ــدم انج ــام اعم ــال
مخ ــل ایم ــان؛ ق ــول عالم ــه طباطبای ــی ،ک ــه ش ــمول رهیافت ــگان س ــعادتمند را ت ــا ه ــر موح ــد
غی ــر ناصب ــی گس ــترش داده؛ ی ــا اقوال ــی چ ــون ع ــدم خل ــود در جهن ــم ،ن ــه ممانع ــت از دخ ــول
در بهش ــت و  ...تنه ــا الزم اس ــت ه ــر ی ــک ذی ــل حدی ــث مرب ــوط ب ــه خ ــود ذک ــر ش ــود .البت ــه
ش ــایان توج ــه اس ــت ک ــه ای ــن مباح ــث ب ــدون در نظ ــر داش ــتن بح ــث غفــران اله ــی ،ش ــفاعت
و  ...ص ــورت پذیرفت ــه اس ــت.
دیگ ــر راهکاره ــای عالم ــان ،نظی ــر رهیافته ــای تحدی ــد معان ــی واژگان ،از آنج ــا ک ــه ب ــا
تکلـــف همـــراه بـــوده و تهـــی از مؤیـــدات روایـــی اســـت ،از قـــوت چندانـــی بهـــره نجســـته و
نس ــبت ب ــه راهکاره ــای ف ــوق کمت ــر قاب ــل اعتن ــا هس ــتند.
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 .5نتیجهگیری
ّ
تتبــع در احادیــث دال بــر «کافــی بــودن مطلــق توحیدبــاوری در رســتگاری مومــن» و رهیافــت
عالمــان نشــان میدهــد:
1ـ ایــن مجموعــه روایــی از جملــه احادیــث پربســامد در میــان فریقیــن اســت کــه خاســتگاه
مكتــوب آن در منابــع شــیعی ،بــه قــرن چهــار و منابــع ســنی ،بــه قــرن ســه بازمیگــردد و خاســتگاه
صــدوری آنهــا از عصــر پیامبــر (ص) تــا عصــر امــام صــادق (ع) گســترده اســت .ایــن روایــات
در شــیعه بــه نقــل از پیامبــر (ص) ،امیرالمؤمنیــن ،امــام ســجاد ،امــام باقــر و امــام صــادق (ع) و در
اهــل ســنت بــه نقــل از پیامبــر (ص) روایــت شــده اســت کــه  5منبــع متقــدم شــیعی بــه همـراه 6
منبــع متقــدم اهــل ســنت ،ناقــل آننــد.
2ـ تحلیــل و ترســیم «شــبكه اســانید» بیانگــر وجــود راویــان متعــدد در ایــن مجموعــه روایــی
اســت .راویــان طبقــه اصحــاب پیامبــر (ص) در نقــل مشــترک فریقیــن بــه انضمــام اصحــاب ائمــه
(ع) در نقلهــای اختصاصــی شــیعی ،بــه  16تــن میرســند .در ســایر طبقــات نیــز کثــرت راویــان
حدیــث ،جایــگاه «شــهرت» و چــه بســا «تواتــر اجمالــی» را گ ـزارش میدهــد .لــذا نمیتــوان
ی داد.
ایــن اخبــار را در زمــره خبــر واحــد جــا 
ّ
ـث بــه ظاهــر متعــارض بــا آموزههــای
3ـ اغلــب اندیشــوران در مقــام حــل مشــكل ایــن احادیـ
ِ
ّ
دیــن ،بــا هــدف ســازواری بــا عــدل الهــی ،بــه ارائــه راهکارهــای حلــی از «پذیــرش مطلــق» تــا
«انــکار مطلــق» همــت گماردهانــد.
4ـ خوانــش «پذیــرش مطلــق» از روایــات ،بــه تعــارض ،التفاتــی نداشــته و در پــی رفــع
ِ
اختــاف احادیــث برنیامــده اســت .نگــرش «انــکار صــدوری» و مجعــول دانســتن روایــات نیــز
ً
کــه عمدتــا بــر خبــر واحــد بــودن ایــن روایــات مبتنــی اســت ،بــا «شــهرت» یــا «تواتــر اجمالــی»
نمایــان شــده در شــبکه اســانید در تعــارض اســت .از ای ـنرو صحــت ایــن رهیافــت نیــز منتفــی
میگــردد.
ّ
5ـ تحدیــد معنــای مؤمــن بــه عــدم انجــام اعمــال مخــل و منکــر ایمــان؛ توفیــق مؤمــن بــر توبه
از گنــاه؛ عــدم خلــود در جهنــم ،نــه ممانعــت از دخــول؛ امــکان رســتگاری موحــد غیــر ناصبــی و
ّ
 ...از جملــه راهکارهــای کارآمــد در حــل اختــاف و رفــع مشــکالت ایــن مضامیــن روایــی اســت
کــه باورمنــدی بــه آنهــا در فهــم صحیــح مــراد جــدی معصــوم (ع) مؤثــر و ناســازگاری ایــن
روایــات بــا دیگــر آموزههــا و عــدل الهــی را حــل مینمایــد.
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صدوق ،محمدبنعلی ،األمالی ،قم ،مؤسسة البعثة1417 ،ق.
_______________ ،التوحی ــد ،تصحی ــح :سیدهاش ــم حس ــینی طهران ــی ،ق ــم ،انتش ــارات اس ــامی جامع ــه
مدرســـین ،بیتـــا.
_______________ ،ثواب األعمال ،قم ،منشورات الشریف الرضی ،چاپ دوم1368 ،ش.
_______________ ،معانـــی األخبـــار ،تصحیـــح :علیاكبـــر غفـــاری ،قـــم ،انتشـــارات اســـامی جامعـــه
مدرســـین1361 ،ش.
_______________ ،من ال یحضره الفقیه ،قم ،انتشارات اسالمی جامعه مدرسین ،چاپ دوم1404 ،ق.
صرصرىحنبلى ،سلیمان ،االنتصارات اإلسالمیة ،ریاض ،بینا1419 ،ق.
طبرانـــی ،ســـلیمانبناحمد ،المعجـــم األوســـط ،تحقیـــق :طارقبـــن عوضاللـــه ،عبدالمحســـن حســـینی،
قاهـــره ،دارالحرمیـــن ،بیتـــا.
______________ ،المعجـــم الكبیـــر ،تحقیـــق :حمـــدی عبدالمجیـــد الســـلفی ،قاهـــره ،مكتبـــة ابنتیمیـــة،
چـــاپ دوم1415 ،ق.
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قمی ،قاضیسعید ،شرح توحید الصدوق ،تهران ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،بیتا.
كلینـــی ،محمدبنیعقـــوب ،الكافـــی ،تحقیـــق :علیاكبـــر غفـــاری ،تهـــران ،دار الكتـــب اإلســـامیة ،چـــاپ
پنجـــم1363 ،ش.
مجلسى ،محمدباقر ،بحاراألنوار ،تحقیق :جمعی از محققان ،بیروت ،دارإحیاء التراث العربی1403 ،ق.
____________ ،مـــرآة العقـــول فـــی شـــرح أخبـــار آل الرســـول ،تحقیـــق :سیدهاشـــم رســـولی ،تهـــران ،دار
الكتـــب اإلســـامیة ،چـــاپ دوم1404 ،ق.
مركز مصطفى ،العقائد االسالمیة ،قم ،مركز المصطفى للدراسات االسالمیة1419 ،ق،
مسلم نیشابوری ،ابنحجاج ،صحیح المسلم ،بیروت ،دار الفكر ،بیتا.
مفید ،محمدبننعمان ،تصحیح االعتقادات ،قم ،المؤتمر العالمی للشیخ المفید1413 ،ق.
مؤیدى ،ابراهیمبنمحمد ،اإلصباح على المصباح ،صنعاء ،بینا1422 ،ق.
نمازی شاهرودی ،علی ،مستدركات علم رجال الحدیث ،تهران ،حیدری1414 ،ق.
هاشـــمیخوئی ،حبیباللـــه ،منهـــاج البراعـــة فـــی شـــرح نهـــج البالغـــة ،تحقیـــق :ســـیدابراهیم میانجـــی،
تهـــران ،بنیـــاد فرهنـــگ امـــام مهـــدی (عـــج) ،چـــاپ چهـــارم1360 ،ش.
هیثمی ،نورالدین ،مجمع الزوائد ،بیروت ،دار الكتب العلمیة1408 ،ق.
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