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نقششاخصعلموزماندرپذیرشتوبه؛

تحلیلوسنجشحدیث«اذابلغتالنفس...
ٌ
ٌ
وبة»
لمیکنللعالمتوبةوکانتللجاهلت 
مجید زارعی
علی راد

1
2

چکیده

بر اساس مدلول ظاهری بعضی از آیات قهرآن کهریم ،توبهه از شهخص گناهکهار در هنگامهه

مشاهده آیات الهی در حال مرگ پذیرفته نیست .این در حالی است کهه بهر پایهه حهدیث

«اذا بلغهت الهنفس ههذه _ و اههوی بیهده الهی حلقههه لهم یکهن للعهالم توبهة و کانهت للجاهههل

توبههة» ؛ توبههه از شههخص ،اهههل (بههر خههالف عههالم) ،در آخههرین لحظههات زنههدگی دنیههوی نیههز
مقبهول اسههت .حهال ،چگونههه میتهوان بههین ایهن حههدیث بها آیههات شهریفه قههرآن ،مهع کههرد؟

رهیافتهای رایج میهان حهدیثپژوهان در تحلیهل ایهن روایهت چیسهت؟ مقصهود اصهلی
معصوم

از عالم و ،اهل در این حدیث چیست؟ قبول توبه ،اهل ،ناظر بهر کهدامی

از مراحهههل احتضهههار اسهههت؟ نقهههش قهههرآن کهههریم در ایهههن زمینهههه چیسهههت؟ پژوههههه حاضهههر،

رهیافتهههای شههارحان دربههاره حههدیث مههذکور را ،مههعآوری نمههوده و پههس از ی ه

نقادانههه نسههبت بههه آنههها ،رهیافههت معیههار را بهها تو،ههه بههه ی ه

هیجده سورة نساء ارا ه خواهد داد.

واکههاوی

ارزیههابی تفسههیری از آیههه  17و

کلیدواژهها :توبه ،عالم و ،اهل ،زمان احتضار ،حدیث توبه ،اهل.
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 .1دانشهههجوی کارشناسه ههی ارشه ههد رشه ههته عله ههوم قه ههرآن و حهههدیث دانشه ههگاه تهههههران -پههههردیس فههههارابی (نویسههههنده مسههههؤول)
(.)majidzarei7@yahoo.com
 .2دانشیار گروه علوم قرآن دانشگاه تهران -پردیس فارابی (.)ali.rad@ut.ac.ir

انسان گناهکار با انجام گناه ،گویا خود را در آتش افکنده یا سم مهلکی را میخورد و بدین

وسیله خود را در معرض آسیبهای روحی و روانی قرار میدهد .لهذا توبهه بهه عنهوان یه

عامهل

مهم درمانی در ،هت رفع آثار سوء گناهان گذشته و رفع آثار زیانبار گناه احتمهالی در آینهده،

نقش حساس و کلیدی را عهدهدار است .توبه نه تنها امری موههوم نبهوده ،بلکهه امهری حقیقهی
محسوب میشود که از حقیقت تأثیر گناه بر انسان نشأت می گیرد.

3

ن و شاخص علم و زمان در پذیرش تقبه

 .1درآمد

یکی از موضوعاتی که در طلهب توبهه مطهرح اسهت ،مسهأله «تسهوی » اسهت؛ بهه گونههای کهه

شههخص گناهکههار بهها «سههوف سههوف» کههردن ،پههوزش از انجههام معصههیت را بههه تههأخیر انداختههه ،در

نتیجههه بههار گناهههان خههویش را سههنگینتر مینمایههد .بهها ،سههتو،و در تههاریخ صههدر اسههالم بهها

نمونههایی از توبههای سریع و فوری موا،ه میشویم که نشان از اهمیهت و حساسهیت مسهأله
شتاب در طلب توبه در اذهان مردم آن زمان دارد؛ به عنهوان نمونهه ،توبهه ابولبابهه از کمه

بهه یهههود بنی قریظههه (و بنها بههر قههولی تخله

خهود

از حضههور در ،نههگ تبهو ) 4و همچنههین توبههه بهلههول
5

نباش ،در ،ریان دزیدن کفن دختری از انصار معروف است.

مهلههت صههح ت و پههذیرش توبههه تهها چههه زمههانی اسههت؟ و در آسههتانه مههرگ ،توبههه از چههه گروهههی

پذیرفتههه میشههود؟ در نگههاه اول ،ایههن گونههه بههه نظههر میرسههد کههه آیههات و روایههات در ایههن زمینههه،

ی

دست نیستند؛ در برخهی از آیهات قهرآن کهریم ،بهه عهدم پهذیرش توبهه در لحظهات احتضهار و

پایان عمر اشاره رفتهه اسهت؛ 6در حهالی کهه بهه اسهتناد بعضهی از روایهات ،توبهه تها قبهل از مرحلهه

«معاینه» 7پذیرفته خواهد بود؛ به عنوان نمونه ،پیامبر اکرم
 ...من تاب قیل ان یعاین قیل اهَّلل توبته.

8

در حدیثی میفرمایند:

یا ایشان در حدیثی دیگر این چنین میفرمایند:
 .3االوبة الی التوبة من الحوبة ،ص35؛ االربعون ،ص446؛ تسنیم ،ج ،18ص.96-97
 .4ر : .سوره توبه ،آیات 102-104؛ مجمع البیان ،ج ،5ص100-101؛ تفسیر نورالثقلین ،ج ،2ص258-259؛ سفینة البحار ،ج،1
ص478-479؛ آزادی معنوی ،ص.147
 .5االمالی ،ص.42
 .6ر : .سوره انعام ،آیه 158؛ سوره نساء ،آیه 18؛ سوره یونس ،آیات 90-91؛ سوره مؤمنون ،آیات .99-100
 .7مرحله ای که در آن شخص محتضر فرشهته مهرگ و مقهدمات عهذاب یها پهاداش خهود را بها چشهم برزخهی مشهاهده خواههد
نمود.
 .8الکافی ،ج ،2ص.44
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َ
ان اهَّلل یقیل توبة عیده ما مل ُیغ ْر ِغ ْر...

9

یعنی خداوند توبه بنهده خهود را تها مهادامی کهه روح او بهه مرحلهه لرلهره (حلقهوم کهه در آن،ها

آب را لرلره می کنند) نرسیده باشد ،قبول می کند.

ایههن تعههارض آن گههاه ،ههدیتر رخ مینمایههد کههه بههه حههدیثی از امههام محمههد بههاقر

بررسی ابعاد این حدیث ،موضوع اصلی پژوهه ما را تشکیل میدهد:

میرسههیم.

عیل بن ابراهمی ،عن ابنن ایعمینر ،عنن لینل ،عنن ةواون ،عنن ایجعفنر قنال اذا بلغنت
10
النفس هذه ،و اهوی بیده ایل حلقه ،مل یكن للعامل توبة و كانت للجاهل توبة؛

زراره گوید که امام باقر

فرمود :هر گاه ،ان به این،ا برسد _ با دست به گلویش

اشاره نمود _ ،توبه کردن برای عالم روا نیست ،ولی توبه کردن برای ،اهل رواست.

به پیرو این حهدیث ،قبهول توبهه در زمهان احتضهار ،فیالجملهه ثابهت اسهت ،لکهن نهه نسهبت

برای هر شخص ،بلکه تنها توبه ،اهل پذیرفته خواهد بود و توبه عالم قبول نخواهد شد.
ی

حال ،پرسش این است که این روایت ب ا آیهات قهرآن ،مبنهی بهر عهدم پهذیرش توبهه محتضهر از

سو و سایر روایات هم خانواده خود مبنی بر پذیرش توبه نسبت بهه ههر فهرد تها قبهل از مرحلهه

معاینه و رسیدن ،ان به حلقوم ،از سوی دیگر ،چگونهه قابهل ،مهع اسهت؟ و بهر فهرض تلقهی بهه

قبول مضمون این روایت،مراد از عالم و ،اهل در ایهن حهدیث چیسهت؟ حکمهت ایهن قبهول و

راز آن نکول کدام است؟ آیها قبهول توبهه ،اههل،مطل بهوده؛ بهه گونههای کهه در وقهت معاینهه نیهز
پذیرفت ههه اس ههت و ی هها ای ههن ک ههه ن ههاظر ب ههر مرحل ههه خاص ههی از مراح ههل  ،ههان دادن آدم ههی اس ههت؟

رهیافتهای رایج میان حدیث پژوهان شیعه ،در تحلیل ایهن روایهت چیسهت و چهه نقهدهایی

بر آنها وارد است؟

پژوهش حاضر ،به ارزیابی رویکردها و ارا ه نظریهای ،دید در تحلیل این روایت ،بهه کمه

آیات هفدهم و هیجدهم سوره نساء پرداخته است؛ بدین صورت کهه ابتهدا رهیافتههای فقهه

الحهدیثی در تبیههین مفهههوم علههم و ،هههل از دیههد شههارحان ایههن حههدیث ارا ههه و نقههد خواهههد شهد،

آن گاه به کم

همان آیات نشان خواهیم داد که اوال مراد معصوم

از عالم و ،اههل در ایهن

حدیث چیست و ثانیا این که این قبول یا نکول ،ناظر بر چه زمانی از مراحل ،ان دادن است.

پیشینه ایهن پهژوهش در آثهار اسهالمی ،بیشهتر در کتهب شهرح الحهدیثی کهه بهر کتهاب الکهافی
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 .9بحار االنوار ،ج ،6ص.19
 .10الکافی ،ج ،2ص44؛ بحار االنوار ،ج ،6ص.32

به ویژه ذیل آیات هفدهم و هیجدهم سوره نساء نیز ،ستو،و کرد.
همچنین از آن ،ا که مبحث توبه ،ی

مبحث فقهی ،کالمی و اخالقی است ،لذا علمهای

اخالق و یا کالم نیز به فراخور بحث خود ،به طرح مباحثی بسیار کوتاه و گهذرا در خصهوص آن

پرداختهاند.

11

نتایج این پژوهه به شهرط توفیه در واقعنمهایی از حقیقهت قبهول توبهه در لحظهات احتضهار،

ن و شاخص علم و زمان در پذیرش تقبه

نگاشته شده است ،قابل ردیابی است .البتهه ردپهای ایهن بحهث را میتهوان در کتهب تفسهیری،

رفع تعارض بین قرآن و حدیث و دفاع از حدیث در برابر شبهات سودمند خواهد بود.

 .2گونهشناسی روایات مشابه
در ابتدا ،احادیثی که ناظر بر مسه أله پهذیرش توبهه محتضهر اسهت ،در منهابع حهدیثی فهریقین

،ستو،و شد که نتایج ذیل به دست آمد:
 .1-2امام باقر

:

اذا بلغت النفس هذه ،و اهوی بیده ایل حلقه ،مل یكن للعامل توبة و كانت للجاهل توبة.

 .2-2امام صادق

12

:

َّ َ َّ ُ َ
الت ْو َبة َعیل
اذا بلغت النفس هاهنا ،و اشاو بیده ایل حلقه ،مل یكن للعامل توبة ،مث قرأ ِإّنا
َ
َ
13
ون ُّ
ین َی ْع َم ُل َ
اهَّلل ِل ّل ِذ َ
الس َوء ِب َج َهالة .
ِ

 .3-2امام باقر یا امام صادق

:

َ
ِا ّن آدم قننال یننا ّ
وب!  ...قننال یننا َر ِّب زدین ،قننال جعلن ُنت ةننم التوبننة _ او قننال بسننطت ةننم
ِ
التوبة _ حیت تیلغ النفس هذه .قال یا وب حسیب.

 .4-2امام صادق

:

ّ
عن معاویه بن وهب قال خرجنا ایل مكة و معننا شنیم متالنه و متعیند الیصنر هنذا االمنر
ُی ّمت الصالن الطر یق  ...مفرض الشیم  ...و كان لعنیل بنن ای لالنب منن الطاعنة منا
و كان بعد وسول اهَّلل احلق و الطاعة له ،قال فتنفس الشنیم و شنرق و
كان لرسول اهَّلل

 .11ر : .االربعون ،ص.443- 459
 .12الکافی ،ج ،2ص44؛ الهوافی ،ج ،5ص1098؛ وسها ل الشهیعه ،ج ،16ص87؛ بحهار االنهوار ،ج ،6ص32؛ مسهتدر الوسها ل،
ج ،12ص.144
 .13الکافی ،ج ،1ص47؛ الوافی ،ج ،1ص.218
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قال انا عیل هذا ،و خرجت نفسه  ...ای عیداهَّلل

 .5-2پیامبر اکرم

:

 .6-2رسول خدا

:

َ
ان اهَّلل یقیل توبة عیده ما مل ُیغ ْر ِغر....

فقال  ...قد دخل و اهَّلل احلنة.

14

15

من تاب قیل موته بسنة قیل اهَّلل توبته؛ مث قال ان السنة لكثیرن ،من تاب قیل موته بشنرر
قیل اهَّلل التوبة ،مث قال ان الشرر لكثیر ،من تاب قیل موته بمعنة قینل اهَّلل توبتنه ،مث قنال
ان احلمعة لكثیر ،من تاب قیل موته بیوم قیل اهَّلل توبته ،مث قال ان یومنا لكثینر ،منن تناب
16
قیل ان یعاین قیل اهَّلل توبته.

مضمون حدیث پنجم و ششهم در بسهیاری از کتهب اههل سهنت نیهز نقهل شهده اسهت کهه بهه

تعدادی از آنها در پاورقی اشاره میشود.

17

آنچه از تحلیل گونههای روایی فوق استفاده میشود ،آن اسهت کهه ایهن روایهات، ،هدای از

تفاوته ههای ،ز ههی در م ههتن و اس ههلوبهایی در دالل ههت ،ب ههر قب ههول توب ههه در لحظ ههات احتض ههار

اشترا دارند .تنها در روایت دوم است که قبول توبه عالم نفی شده است .در ایهن مهورد نیهز بها
اندکی دقت مشهاهده خواههد شهد کهه مهتن معیهار ،همهان روایهت اول خواههد بهود کهه ،امعیهت

بیشتری دارد؛ هر چنهد استشههاد معصهوم بهه آیهه قهرآن در روایهت دوم را نیهز نبایهد نادیهده گرفهت.

مطلههب دیگههر آن کههه ،آنچههه از تحلیههل راو یههت اول و دوم در قیههاس بهها دیگههر روایههات بههه دسههت

می آید ،آن است کهه توبهه در زمهان احتضهار بهرای همهه اشهخاص پذیرفتهه نیسهت و روایتههای
اول و دوم درصههدد بیههان قیههود ایههن مسههأله هسههتند .بههه بیههانی دیگههر ،سههایر روایههات ایههن بههاب از

ا،مال برخوردارند که با روایت اول تبیین خواهند شد و لذا مال

اول خواهد بود.

34

کار ما در این پژوهه ،روایت

 .14الکافی ،ج ،2ص441؛ الوافی ،ج ،5ص.1099
 .15بحار االنوار ،ج ،6ص19؛ ج  ،78ص24؛ مستدر الوسایل ،ج ،2ص.133
 .16الکافی ،ج ،2ص44؛ الوافی ،ج ،5ص1908؛ وسا ل الشیعه ،ج ،16ص87؛ بحار االنوار ،ج ،6ص.19
 .17ر : .المسهههتدر علهههی الصهههحیحین ،ج ،4ص287؛ ج  ،10ص177؛ ،هههامع االحادیهههث ،ج ،20ص133؛ ج  ،8ص373؛
المصن (ابن ابی شیبه) ،ج ،7ص173؛ مسهند احمهد ،ج ،2ص206؛ شهعب االیمهان ،ج ،9ص288؛ الجهامع الکبیهر ،ج،1
ص22333؛ السنن (ابن ما،ه) ،ج ،12ص304؛ السنن (ترمذی) ،ج ،5ص547؛ المسند (ابی یعلی) ،ج ،9ص.422

در  ،ههدول ز ی ههر س ههیر ت ههاریخی مص ههادری ک ههه روای ههت اول در آنه هها گ ههزارش ش ههده ،مش ههاهده

میشهود.الزم بههه ذکههر اسهت کههه هههدف مهها در این،ها ترسههیم نقههل ایهن روایههت در میههراث حههدیثی
شیعه بر حسب زمان است و ،هت پیکان به معنای اخذ روایت از مصدر قبل و انتقهال آن بهه

مصدر بعد نیست.

ن و شاخص علم و زمان در پذیرش تقبه

 .3مصادر حدیثی منتخب

روایت اول
وسا ل الشیعه

الوافی

الکافی

البرهان

بحار االنوار

نورالثقلین

تفیسر العیاشی

کنز الدقا

مستدر الوسا ل

همان گونه که مشاهده میشود ،این حدیث به دلیل نقهل در الکهافی کلینهی  -کهه از کتهب

معتبر حدیثی شیعه است  -و سپس امتداد گزارش در ،وامع حهدیثی متهأخر شهیعه ،از اعتبهار

مصههدری مناسههبی برخههوردار اسههت؛ بههه گونهههای کههه مرحههوم میردامههاد در تعلیقههه خههود بههر اصههول

الکافی آن را «صحیح عالی االسناد» میداند.

18

 .4رهیافتهای فقهالحدیثی به مفهوم علم و جهل
شارحان این حدیث ،با فرض پذیرش مفاد ایهن روایهت در بهاره قبهول توبهه در زمهان احتضهار،

سههعی در تو،یههه و تحلیههل مفهههوم علههم و ،هههل در ایههن روایههت شههری

داشههتهاند؛اما هههیچ ی ه

بحث مستقلی درباره زمان پذیرش توبه و مراد از تعابیری همچون «اذا بلغت النفس هذه» و یها

«اذا حضر احدهم الموت» نکردهاند و لذا بعضی مفهوم علم و ،هل را بها مفههوم زمهان احتضهار

خلر کردهاند؛ همان گونه که در دیدگاه دوم همین بخش خواهد آمد.

ثقة االسالم کلینی صاحب کتاب الکافی ،روایت دوم را  -که مشابه روایهت اول اسهت  -در

ذیل باب «باب لزوم الحجة علی العالم و تشهدید االمهر علیهه» در «کتهاب فضهل العلهم» گهزارش
 .18التعلیقة علی اصول الکافی ،ص.101
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کههرده اسههت.این تقسههیمبندی نشههان میدهههد کههه ایشههان مفهههوم علههم و ،هههل را ی ه

مفهههوم از

،نس دانش دینی تلقی کرده که خداوند در آستانه مرگ بر علما به ،هت علم آنان بهه معهارف

دینی سخت گیری نموده و توبه آنان را قبول نخواهد کرد.
با آن که شیخ کلینی خود به این نکته ّ
متفطن بوده که در اللب موارد ،مفهوم «،هل» در
آیات و روایات در نقطه مقابهل «عقهل» بهه کهار مهیرود و نهه «علهم»19و بهه درسهتی کتهاب شهری

الکافی را با «کتاب العقل و الجهل» آلاز می کند و نه «کتاب العلم و الجهل» ،اما این روایت را

در «کتههاب فضههل العلههم» گههزارش می کنههد .مهها در وهلههه اول بههه ایههن نههوع نمایهههزدن مرحههوم شههیخ
کلینی ش

داریم ،اما قبهل از ههر گونهه پهیشداوری در ایهن زمینهه ،سهخنان شهارحان الکهافی را

نیز درباره این روایت از منظر گذرانهده ،سهپس بهه سهراغ آیهات هفهدهم و هیجهدهم سهوره مبارکهه
نساء خواهیم رفت که در متن خود روایت دوم نیز به آن اشاره شده بود تا مهدعای خهود را مبنهی

بر این که منظور از «علم و ،هل» در این روایت ،علم و ،هل به معهارف دینهی و احکهام شهرعی
نیست ،به اثبات رسانده و آن گاه نظر معیار خود را ارا ه خواهیم داد.

بسیاری از محدثان در شرح کتاب الکافی و همچنین بسیاری از مفسهرین فهریقین در ذیهل

آیات هفدهم و هیجدهم سوره نساء ،بحثهای در خهور تهو،هی نسهبت بهه شهناخت مقصهود

اصلی ایهن حهدیث انجهام دادهانهد؛ ههر چنهد کهه بهه مقتضهای اهمیهت بحهث ،موضهوع را بسهر

نداده و به ا،مال سخن راندهاند .این

این رهیافتها ارا ه و نقد خواهد شد.

 .1-4علم دینی مصطلح به احکام و معارف دین

بس ههیاری از ش ههارحان ،در معن ههای قب ههول توب ههه ،اه ههل و رد توب ههه ع ههالم ب ههر ای ههن س ههبیل رفت ههه و

معتقدند کهه مفههوم علهم و ،ههل در این،ها ،همهان مفههوم عرفهی اسهت کهه در ابتهدا متبهادر بهه

ذهن میشود.

20

پیش از این نیز گفته شد که خود مرحوم کلینی نیهز حهدیث مهورد نظهر را در «کتهاب فضهل

العلم» آورده است .با تأمل در سایر روایاتی که در «با ب لزوم الحجة علی العالم و تشهدید االمهر
علیه» و،ود دارد ،این گونه فهمیده میشود که ایشان نیهز همهین معنها را در اندیشهه خهود قصهد
کردهاند .شارحان در تو،یه این معنا گفتهاند که توبه عالم ،قبل از معاینهه ،دارای شهرط کمهال
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 .19ر  :الکافی ،ج ،1ص11؛ همان ،ج ،1ص24؛ روش فهم حدیث ،ص.89-90
 .20ر  :الکش الوافی فی شرح اصول الکافی ،ص185؛ شرح الکافی (االصهول و الروضهة) ،ص197؛ الذریعهة الهی حهاف الشهریعه
(شرح اصول الکافی ،یالنی) ،ج ،1ص225؛ مراة العقول فی شرح اخبار آل الرسول ،ج ،11ص.214

توفی توبه نیابد.

در نقهد ایههن دیههدگاه مطهالبی در این،هها بههه اختصههار گفتهه میشههود و شههرح و بسههر آن را  -ان

شهاء اهلل  -در ادامهه ذکهر خهواهیم کهرد .ا گهر مفههوم عههالم و ،اههل را بهه معنهای بهود یها نبهود علههم و
َ
آ گاهی در ی شخص بدانیم و سپس مفاد این حدیث را در کنار آیهه هفهده سهوره نسهاء ِإ ّن َمها
َ
َ
َّ ُ َ َ
ین َی َع َم ُله َ
هون ُّ
السه َ
اهلل ِل ّله ِهذ َ
هوء ِب َج َهاله ٍهة ...قههرار دهههیم ،حههداقل بهها دو اشههکال اساسههی
الت َو َبههة علههی ِ
روبهرو خواهیم شد:

ن و شاخص علم و زمان در پذیرش تقبه

نیسهت؛ بهر خهالف توبههه ،اههل .همچنهین گههاهی گفتهه شهده کهه چههه بسها عهالم در آن لحظههات

نخسههت ،آن کههه پههذیرش ایههن امههر مسههتلزم آن اسههت کههه ا گههر همههین معنهها در آیههه مطروحههه نیههز

،ر یههان داشههته باشههد ،آن گههاه بههر طبه آیههه شههریفه ،خداونههد در هههر زمههانی فقههر توبههه ،ههاهالن (در
مقابل عالمان) را قبول می کند .این در حالی است کهه تها قبهل از لحظهات پایهانی عمهر ،توبهه از

همگان مقبول است.

دوم ،آن که ،اهل در معنای مقابل عالم ،بدین معنا که به گناهبودن گناه واق

نباشد ،در

مرتبه خهود و بهه گمهان خهویش گناهکهار محسهوب نخواههد شهد و نهدامتی در او شهکل نخواههد

گرفت تا مسأله توبه مطرح شود و توبه کردن در این حال ،سالبه به انتفای موضوع است .از این

رو ،بههر طب ه حههدیث رفههع ...« :رفههع عههن امتههی تسههع ،الخطههأ و النسههیان و مهها اکرهههوا علیههه و مهها ال

یعلمون و  21،»...کسی که ،هل بهه موضهوع داشهته یها در فراگیهری احکهام الههی بهه استضهعاف
کشیده شده باشد، ،اههل قاصهر اسهت و مشهمول بخشهش الههی بهدون توبهه واقهع خواههد شهد؛

مگر این که ،هل او ،هل تقصیری باشد که عمدا حکم خدا را فرانگرفته باشد.

پس به طور کلی آنچه به نظر میرسد ،ایهن اسهت کهه اصهال موضهع علهم و آ گهاهی در پدیهده

قبول یا رد توبه مدخلیتی نداشته و تعبیهر «بجهالهة»، ،هالهت عملهی اسهت و نهه ،ههل علمهی.
بنا بر این ،گر چه تقابل عالم و ،اهل در روایات ابتدایی همین باب ،یعنی «باب لزوم الحجهة

علی العالم و تشدید االمر علیه» ،بر اساس مفاهمه عرفی آن صحیح است؛ اما ما معتقدیم که

هت محههل بحههث بههه درسههتی انجههام نشههده اسههت .در ادامههه ،ذیههل رهیافههت معیههار
،انمههایی روایه ِ
بدین موضوع بازخواهیم گشهت .لهذا در تأییهد ایهن معنها ،حهدیثی از امهام علهی

که:

 .21تح العقول ،ص.50

آمهده اسهت
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ُر َّب عامل قد قتله جرله و علمه معه الینفعه.

22

 .2-4علم در معنای معاینه

تعدادی از شارحان ،مفهوم علم را در ایهن روایهت شهری

بهر «معاینهه» حمهل کردهانهد؛ یعنهی

کسانی که در داالن برزخ وارد شده و پرده ههای لفلهت از پهیش روی آنهان برداشهته شهده اسهت؛
گویا عالم به حقای اخهروی شهده و دیگهر توبهه آن هها مقبهول نخواههد بهود؛ بهر خهالف کسهانی کهه

هنوز به مرحله معا ینه نرسیده و لذا باب توبه بهر روی آنهان هنهوز گشهوده بهوده و امکهان بازگشهت

و،ههود دارد 23.در متعل ه معاینههه ،نظههرات گونههاگونی وارد شههده اسههت کههه بههه اختصههار بررسههی
میشود:

 .1-2-4رؤیت ملک الموت

عهههدهای از علمههها ،منظه ههور از معاینهههه را مشه ههاهده مله ه الموت یه هها فرشهههتگان قه ههابض ارواح

دانستهاند.

24

 .2-2-4علم بر حلول اجل

همچنین می توان مفههوم معاینهه را قابهل انطبهاق بهر آ گهاهی و یقهین شهخص بهر مهرگ خهویش

دانست و در نقطه مقابل، ،اهل را کسی دانستهاند که هنوز به مرگ خود یقین ندارد.البتهه مهال
صالح مازندرانی ،پس از ذکر این و،ه،آن را رد می کند:

و ییعد أن یراد بالعامل العامل مبوته و باحلاهل احلاهل به كما زعم.

25

 .4-2-4مشاهده رسول خدا  9و امیرالمؤمنین 7

به اسهتناد بعضهی از نصهوص معتبهر دینهی ،نظیهر آنچهه کهه صهاحب کتهاب الکهافی در ذیهل

«بههاب مهها یعههاین المههؤمن و الکههافر» آورده اسههت 26،در لحظههات آخههر زنههدگی ،پیههامبر ا کههرم

و

شخصی دیگر  -که بنا بر مالحظات شرایر تقیه نام او آورده نشده است و از ایشان با نهام «مهن

ش ههاءاهلل» تعبی ههر ش ههده اس ههت و ش ههارحان ح ههدیث آن را منطبه ه ب ههر ش ههخص امیرالم ههؤمنین

میدانند  -بر بالین محتضر حاضر شده، ،ای او را در بهشت برزخی به او نشان داده و او را بهه
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 .22نهج البالله ،ص.462
 .23اصول الکافی ،ج ،5ص769؛ مراة العقول فی شرح اخبار آل الرسول ،ج ،11ص.314
 .24ر : .روضةالمتقین فی شرح من الیحضره الفقیه ( ط -القدیمیة) ،ج ،11ص.102
 .25ر : .شرح الکافی (االصول و الروضة) ،ج ،2ص.197
 .26الکافی (ط -االسالمیه) ،ج ،3ص.129-130

خواهد شد.

ایههن دی ههدگاه (عل ههم در معنههای معاین ههه) نی ههز تههام نخواه ههد ب ههود؛ ز یههرا اوال ،در م ههتن روای ههت ،از

مرحلههه ای از مراحههل خههروج روح انسههانی سههخن بههه میههان آمههده اسههت کههه در آن، ،ههان انسههان بههه

حلقههوم او میرسههد و بههاب توبههه هنههوز فههی الجملههه بههاز اسههت .از سههوی دیگههر ،همههان گونههه کههه در

حهدیث  1-6از قسهمت گونه شناسههی روایهات مشههابه مالحظهه شهد ،زمههان توبهه تهها قبهل از مرحلههه

ن و شاخص علم و زمان در پذیرش تقبه

ورود بهه بهشهت بشهارت میدهنهد و شهخص محتضهر بهه مقهام و منزلهت اخهروی خهویش واقه

معاینه است و با فرارسیدن این مرحله توبه دیگر از احدی پذیرفته نخواهد بود .لذا از کنهار ههم

قرار دادن این دو مقدمه نتیجه میشود که این مرحله ،ناظر بر مرحلهای قبهل از معاینهه خواههد
بهود .همچنهین بهها فهرض تطبیه ایههن مرحلهه در معنهای معاینههه ،بها ایهن اشههکال مهوا،هیم کههه در

معاینه ،دیگر عالم و ،هاهلی بهر طبه ایهن تفسهیر متصهور نیسهت و آنچهه هسهت ،علهم محهض

است.

نکته حایز اهمیت ،این است که هر نوع تحلیل ما از این روایت ،باید با در نظر گرفتن آیات

هفده و هیجده سوره مبار نساء باشد که خهود معصهوم

نیهز بهه آن استشههاد نمهوده اسهت.

بنا بر نظریهای که مراد از علم را رؤیت و ،هل را عدم معاینه میداند ،مفهوم ،هل در آیه هفده
َّ َ َّ ُ َ َ
َّ َ َ َ َ ُ َ ُّ َ َ َ َ ُ َّ َ ُ ُ َ َ َ
هب  ،بهه نهوعی
سوره نساءِ :إنما
الت َو َبة علی ِ
اهلل ِلل ِذین یعملون السوء ِبجهال ٍة ثم یتوبهون ِمهن ق ِر ی ٍ
ی مفهوم زمان منهد شهده اسهت؛ در صهورتی کهه بهه نظهر میرسهد آیهه درصهدد بیهان دو شهرط در
قبول توبه است )1 :انجام گناه از روی ،هالهت )2 ،توبهه پهس از گنهاه در زمهانی نزدیه  .امها ا گهر

مفهوم ،هل را قابل انطباق بر عدم معاینه بدانیم و نه حالتی در حین ارتکهاب گنهاه ،بازگشهت
ُ َّ َ ُ ُ َ َ َ
یب خواهد بود که بر خالف سیاق آیه است.
آن نیز به ثم یتوبون ِمن ق ِر ٍ
از سوی دیگر ،در مرحلهه معاینهه بسهاط عمهل برچیهده شهده ،تمهام تکهالی از انسهان سهاقر
وا،ب است .این که معصوم بخواهد ی

خواهد شد، ،ز توبه که یکی از تکالی
را متذکر شودّ ،
تنزل شأن ایشان و مفهوم روایت خواهد بود و ،ای بسی تأمل دارد.

امر بهدیهی

 . 3-4صاحب گناهان باطنیه در مقابل گناهان بدنیه

مرحوم مالصدرا در شرح این حدیث این گونه میآورد:

و الوجه صجة توبه احلاهل دون العامل ّان ذنوب العامل ذننوب بالنینة و صنفا قلیینه و
ملكا ودئیة نفسانیة المیكن اوها عن الننفس دفعنة أو أقنل زمنان ،بنل البند منن منروو
ن
الناقصنی ،فا نا منن االعمنال
زمان یتیدل سیئاته ایل احلسننا  ،نبنال معنال احلرنال
الیدنیه و االحوال النفسانیة ن
احلاوجنة عنن صنممی القلنب و بنالن النروک ،فنیمكن اوهنا
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َّ
َّ ُ َ َ
اهَّلل  ،أی قیننول التوبننة كنناْلمر املجتننوم عننیل اهَّلل
حلظننة .و قولننه تعننایل ِإ َّنننا الت ْو َبننة عننیل ِ
27
مبقتیض وعده ...

در نقد این دیدگاه میتوان گفت قبول این معنا که بعضی از گناهان  -که ایشان از آنها بها

تعبیر «فانها من االعمال البدنیة» یاد می کند  -هیچ تأثیر سو ی بر قلهب انسهان نمی گذارنهد ،تها
حدودی با بعضی از نصوص دینی در تعارض است .به عنوان مثال از امهام صهادق

است که میفرمایند:

منقهول

ٌ
ّ
ما من عید إال و قلیه نكتة بیضاء فإذا اذنب ذنیا خرج النكتة نكتنه سنوداءفإن تناب
28
ذهب ذلک السواد....

همهان گونهه کهه در ایهن روایههت مشههود اسهت ،ههر گنهاهی سههبب پدیهد آمهدن لکههای سههیاه و

کهدورتی بهاطنی در قلهب انسهان میشهود .بنها بههر ایهن ،تقسهیمبندی گناههان بهه بهاطنی و بههدنی و

متعل دانستن آن ها به عالم و ،اهل ،خالی از اشکال نیست .بله ،این مطلهب در ،های خهود
صحیح است که متراکمشهدن ذنهوب بهر روی یکهدیگر سهبب میشهود کهه شهخص بهه سههولت
نتواند توبهه کنهد و بهه نهوعی توفیه توبهه از او سهلب میشهود کهه در دیهدگاه معیهار بهه آن خهواهیم

پرداخت.

اشکال دیگر بر دیدگاه مرحوم صدرالمتألهین آن است که در رفع آثار سهوء گنهاه از گناهکهار

توسر خداوند متعال و به فرمهایش ایشهان تبهدی ل سهیئات بهه حسهنات بهرای شهخص عاصهی،

مسههأله زمههان مطههرح نیسههت و خههدای سههبحان قههادر اسههت در همههان لحظههه رسههیدن ،ههان بههه
حلقههوم ،تمههام گناهههان شههخص ُمسههرف را بخشههیده و او را مههورد عفههو و مرحمههت خههود سههازد؛ بههه
شرط این که توبه او ،ی

توبه واقعی و از صمیم قلب باشد:

َ
َ
ُ
ُق ْنل َیننا ِع َد ِ َ َّ َ ْ َ ُ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ ُ
اهَّلل إ َّن َ
ْ َ َْ
اهَّلل َی ْغ ِف ُنر الن ّنذ ُن َ
وب
نادْ الن ِنذین أسنرفوا عننیل أنف ِس ِنرم ال تقنطننوا ِمنن ر ن ِنة ِ ِ
ُ 29
َ ِلیعا إ َّن ُه ُه َو ال َغ ُف ُور َّ
الر ِحمی .
ِ

بنا بر این ،اگر اشکالی است از ناحیه علت قابلی است و نه علت فاعلی.
 .4-4عالم به کبیره بودن گناه صادره از خویش

مال خلیل قزوینی در شرح این حدیث ،با تو،ه به آیهه هفهده سهوره نسهاء ،احتمهال دیگهری را
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 .27شرح اصول الکافی (مالصدرا) ،ج ،2ص.232
 .28الکافی ،ج ،2ص.273
 .29سوره زمر ،آیه .53

که انجام میدهد ،واقه

بهوده و علهم داشهته باشهد ،پهس مصهداق «بجهالهة» نمیشهود و توبهه او

هاه انجهام داده خهویش
هودن گن ِ
مقبول نخواهد بود؛ به خالف کسهی کهه نهادان و ناآ گهاه از کبیهره ب ِ

است که توبه او مقبول واقع خواهد شد .ناگفته نماند که ایشان «سوء» را به معنای گناه کبیره

میدانند.

30

در نقههد ایههن رهیافههت نیههز میتههوان گفههت کههه اوال ایههن دیههدگاه مسههتلزم آن اسههت کههه خداونههد

ن و شاخص علم و زمان در پذیرش تقبه

مطرح می کند و آن ،این است که اگر گناهکار در حهین ارتکهاب گنهاه ،بهه کبیهره بهودن گنهاهی

متعال کسانی را که با علم به کبیره بودن گناه ،باز هم مرتکب معصهیت میشهوند ،نبخشهاید؛

ایههن در حههالی اسههت کههه معمههوال در اکثههر معاصههی کبیههره چنههین روحیههه اسههتکباری عالمانههه و
َّ
عامدانهای و،ود دارد و لذا خداوند رحیم ،توبه را وسیلهای سودمند و شفیعی ُم َشهفع قهرار داده

است که با آن میتوان حتی از اکبر کبا ر  -که همان شر و کفر باشد  -نیز توبهه کهرده ،زنهدگی
موحدانه ای را آلاز نمهود .در ثهانی ،ههیچ دلیهل قابهل قبهولی و،هود نهدارد کهه در این،ها «سهوء» را
فقر به گناهان کبیره تفسیر کنیم و این فقر ا،تهاد ایشان است .همچنین ،طب نظهر برخهی

از بزرگان همچون شیخ مفید ،تمام گناهان ،به دلیل اشترا در خروج از اطاعت خدا ،کبیهره
محسوب میشوند و دیگر صغیرهای باقی نخواهد ماند و به تعبیری« :ال تنظر الهی مها فعلهت ،و

انظر الی من عصیت» 31.بنا بر این ،تقسیم گناهان به کبیره و صغیره ،حتی بر فهرض صهحت

نیز در قبول یا رد توبه شأنیتی نخواهد داشت.

 .5راهکار معیار
راهکههار معی ههار ب هها تکی ههه بههر س ههه اص ههل معناشناس ههی ا،تهههادی ،ارز ی ههابی تفس ههیری و ار ،ههاع

تفکیکی متناسب 32،سعی در ابهام زدایی از این روایت و تبیینی متناسب با آیات قهرآن کهریم
و دیگهر روایهات ایهن موضهوع دارد .همهان گونهه کهه مالحظهه نمهودیم ،ههیچ یه
گذشته نتوانست ی

از رهیافتهههای

معنای معقول ،منطقی و خالی از اشکال از مفهوم توبهه عهالم و ،اههل را

در ذهههن مهها ترسههیم نمایههد؛ در حههالی کههه در راهکههار معیههار ،بهها مبنههاگرفتن آیههات مههرتبر بهها ایههن
موضههوع ،یعنههی آیههات هفههده و هیجههده سههوره نسههاء ،ی ه

سههازواری خههوب و مناسههب بههین ای هن

 .30صافی در شرح کافی ،ج ،1ص.360
 .31االربعون ،ص.454-455
 .32منظور از این اصطالح در این ،ا ،ار،اع حکم قبول توبه ،اههل بهه آیهه هفهده سهوره نسهاء و رد توبهه عهالم بهه آیهه هیجهده
همین سوره مبارکه است.
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روایت با قرآن برقرار شده و ،ایگاه رفیع این روایت به عنهوان یه

تفسیر قرآن ،بیش از پیش روشن خواهد شد.

روایهت تفسهیری و راهگشها در

ابتدا این آیات را با تر،مهای روان (تر،مه آیة اهلل مشکینی) از نظر می گذرانیم:

َُ
َ
َّ َّ ُ َ َ
َ
ولئ َ
الس َوء ب َج َه َالنة ُ َّمث َی ُت ُوب َ
ین َی ْع َم ُل َ
اهَّلل ِل ّل ِذ َ
نک َی ُت ُ
ون ُّ
نوب
نون ِم ْنن ق ِر ینب فئ ِ
ِإ َّنا الت ْو َبة عیل ِ
ِ
33
اهَّلل َع َل ْهی ْم َو َك َان ُ
ُ
اهَّلل َع ِلیما َح ِكیما ؛
ِ

در حقیقت( ،پذیرش) توبه که (طب وعهده الههی) بهر عههده خداونهد اسهت ،بهرای

کسههانی اسههت کههه کههار زشههت را از روی نههادانی انجههام میدهنههد .سههپس بههه زودی

(پیش از معاینه مرگ) توبه می کنند ،آنهایند که خداوند توبهشان را میپهذیرد ،و

خدا همواره دانا و حکیم است.
َ
َ
ْ
َ َّ َ َ َ َ َ َ ُ ُ ْ َ َ َ ّ
َّ ْ َ ُ َّ َ َ ْ َ ُ َ َّ َ
اْل ْو ُ قال ِإ ِ يین ُت ْد ُت ال َن
الس ِّیئا ِ حیت ِإذا حضر أحدهم
َو ل ْی َس ِت التو بة ِلل ِذین یعملون
َ َ
ُ ُ َّ ُ
َ
َ َ َ َ
34
ین َ َُي ُوت َ
َو َال ّال ِذ َ
ک أ ْع َت ْدنا َُل ْم َعذابا أ ِلیما .
ولئ
ون َو ه ْم كف ٌار أ ِ

و برای کسهانی کهه همهواره گناههان را مرتکهب میشهوند تها چهون مهرگ یکهی از آنهان
فرارسد (یقین به مرگ پیدا کنند یا حواس ظاهرشان آثار عالم برزخ را در نماید)

گوید :من اآلن توبه کردم؛ و نیز برای آنان که در حهال کفهر میمیرنهد (پهذیرش) توبهه
نیست ،که برایشان عذابی دردنا آماده کردهایم.

 .1-5معناشناسی اجتهادی

قبل از ورود به مباحث تفسهیری آیهات هفهده و هیجهده سهوره نسهاء ،الزم اسهت بها دو واژهای

که نقشی کلیدی در فهم این آیات ایفا می کنند ،آشنا شویم .از ،مله مفردات آیه هفهده نسهاء

دو واژه «سوء» و «،هالت» است که به بررسی آنها خواهیم پرداخت:
 .1-1-5واژه «سوء» و «سیئه»

در قرآن کریم ،از واژگان مختلفی برای تبیین مفههوم گنهاه اسهتفاده شهده اسهت .ایهن واژ گهان
ّ
عبارتانهد از :اثهم، ،ههرم، ،نهاح ،حههرج ،حنهث ،حهوب ،خطیئههه ،زلهة ،عصهیانَ ،ع َنهت ،فجههور،
فحشاءِ ،و َز ر ،سیئه و سوء.

گر چه همه این واژگان در معنای گناه و عمل زشت و ناپسند اشترا دارند ،اما در ههر یه
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 .33سوره نساء ،آیه .17
 .34سوره نساء ،آیه .18

36

صهاحب العههین ،لغههت «سههوء» را بههه معنههای ههر چیههز پسههت و قبههیح میدانههد .دیگههر ار بههاب

لغههت آن را بههه معن های گنههاه 37،درد و بههال و آفههات 38،و نقههیض حسههن و زیبههایی 39دانسههتهاند.
آتش دوزخ را نیز به دلیل زشتی منظره آن «سو ی» نامیدهاند.

40

واژه «سیئه» نیز از «سوء» گرفته شده است و به دلیل قبح بعضی از اعمال ،رفتار قبهیح را بهه

«سیئه» نامگذاری کردهاند.

41

ن و شاخص علم و زمان در پذیرش تقبه

از آنها خصوصیتی متمایز کننده و،ود دارد.

35

قرآن کریم ،نفس اماره انسان را امرکننده به زشتی خوانده است:
َّ
َّ َّ
الن ْف َس َ َْل َّم َار ٌن ب ُّ
الس ِوء ِإال َما َر ِح َم َر ِ ّ يی .
ِإن
ِ

42

یعنههی هههوای نفههس ،انسههان را بههه بههدی و عههدول از میههزان الهههی در زنههدگی فراخوانههده و سههبب

میشود تا انسان از مسیر اعتدال و هدایت بیرون رفته و طغیهان نمایهد 43.یها ایهن کهه بهاز ههم در
،ای دیگهری در داسهتان حضهرت یوسه

 ،کلمهه «سهوء» و «فحشهاء» در کنهار یکهدیگر ذکهر

میشود تا بار معنایی خاصی به خواننده القا شود:

َْ َ
ک ل َن ْصر َ َع ْن ُه ُّ
َ ...ك ِ َ
الس َوء َو الف ْجش َاء . ...
ذل ِ ِ

44

در مقابل آیه هفده سوره نساء  -که از واژه سوء به صورت مفرد استفاده شده اسهت  -در آیهه

هیجده همان سوره ،واژه «سیئات» به صورت ،مع به کار رفته است که در ارا ه راهکار معیار

از آن استفاده خواهیم کرد.
 .2-1-5واژه «جهالة»

هر چند تحقی در بهاره ایهن واژه مجهالی مسهتقل میطلبهد ،امها سهعی خهواهیم کهرد آنچهه بها

بحث فعلی ما مرتبر است ،از نظر بگذرانیم .همان گونه که پیشتر هم ذکهر شهد ،بها دو مفههوم
 .35فرهنگنامه تحلیل واژگان مشابه در قرآن ،ج ،1ص.446
 .36العین ،ج ،2ص.870
 .37لسان العرب ،ج ،6ص.417
 .38اساس البالله ،ص323؛ القاموس المحیر ،ج ،1ص.108
 .39معجم الفار القرآن الکریم ،ج ،1ص.604
 .40معجم مقاییس اللغه ،ج ،3ص.113
 .41همان ،ج ،3ص.113
 .42سوره یوس  ،آیه .53
 .43انسان در تراز قرآن ،ص.201
 .44سوره یوس  ،آیه .24
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،هل علمی و ،هالت عملی روبهرو هستیم، .هل علمهی نقطهه مقابهل عقهل نظهری و ،هالهت
عملی نقطه مقابل عقل عملی است.

یکی از اهل لغت،« ،هالة» را از ریشه ،هل و آن را بر دو اصل گرفته است )1 :ضد علم)2،

سب مغزی و ضد طمأنینه 45.صاحب قاموس قرآن ،پس از آن که این واژه را به معنای نادان،
َ َ ُ
سفیه و بیاعتنا معنا می کند ،از قول مرحوم امیناالسالم طبرسی ذیل آیه  67بقره َ :ت ّت ِخذ َنا
ُه ُزوا َق َال َ ُع ُوذ باهلل َ َن َ ُک َ
ون ِم َن َال َج ِاه ِل َ
ین  ،این چنین نقل می کند که ،ههل ضهد حلهم اسهت
ِ ِ
(یعنی سفاهت) و خود نیز این معنها را پسهندیده و معتقهد اسهت کهه در بیشهتر آیهات قهرآن ،ایهن
معنهها (سههفاهت و بیاعتنههایی) سههاری و ،ههاری اسههت 46.تقابههل ،هههل بهها حلههم و عقههل همههان

چیزی است که زبانشناس معروف ،ایزوتسو نیز در کتاب خدا و انسان در قرآن بهه طهور مفصهل

درباره آن بحث می کند 47.و اما به عنوان ی

،معبندی ،نظر رالب اصفهانی کارآمدتر ،لهوه

می کند ،آن گهاه کهه در توضهیح ایهن آیهه می گو یهد، :ههل سهه گونهه اسهت )1 :خهالیبودن نفهس و

خاطر انسان از علم )2 ،اعتقهاد خهالف واقهع )3 ،انجهامدادن کهاری بهه گونههای کهه نبایهد؛ خهواه
اعتقهادش مطهاب واقهع باشهد یها خیهر 48.در معنهای سهومی کهه رالهب اصهفهانی ارا هه میدهههد و

سپس شواهدی از آیات قرآن کریم نیز بر آن ارا ه می کند 49،سخن از بایستهها و نبایستهها و به
تعبیری میدان عمل است .به دلیل اهمیت این واژه ،در مبحث ارزیابی تفسیری نیز دوباره آن

را بررسی خواهیم نمود.

50

 .2-5ار زیابی تفسیری

همههان گونههه کههه در مههتن روایههت نیههز معصههوم

بههه آیههه هفههده و هیجههده سههوره مبارکههه نسههاء

استشههاد نمهوده اسههت ،مها نیههز معتقهدیم هههر تحلیلهی از ایههن روایهت ،بههدون برداشهتی صههحیح و

متقن از این دو آیه ،ناصواب و نسنجیده خواههد بهود .لهذا ابتهدا نظهرات تنهی چنهد از مفسهران را

درباره این آیه واکاوی نموده تا بتوانیم دیدگاه معیار خود را عرضه نماییم.

در این،ا چند نکته درمورد مضمون این آیات شریفه را دنبال می کنیم:
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 .45معجم مقاییس اللغه ،ج ،1ص.489
 .46قاموس قرآن ،ج ،2ص.80
 .47خدا و انسان در قرآن ،ص.262-278
 .48مفردات الفار القرآن ،ص.209
 .49ر : .سوره بقره ،آیه67؛ سوره حجرات ،آیه.6
 .50برای مطالعه بیشتر ،ر : .خردگرایی در قرآن و حدیث ،ص260-265؛ روش فهم حدیث ،ص.88-89

قرآن کریم و،ود دارد ،اما این دو آیه از کلیدیترین و مهمترین آیات در این باب هستند کهه در
مقام بیان ضوابطی کلی در مسأله توبه خداوند و قبول یا نکول توبه هستند.

51

52

نکته دیگر ،با تو،ه به ریشه اصلی واژه توبه  -که ر،وع و بازگشت است  -این وص

هم

درباره خداوند متعال و هم درباره بندگان به کار میرود و در واقع توبه بنده ،محفوف به دو توبه

الهی است 53.در قرآن کریم ،هر ،ا که واژه «تاب» و مشتقات آن با «علی» به کهار رود ،نهاظر بهه

ن و شاخص علم و زمان در پذیرش تقبه

نکته اول ،با این که آیات زیادی درباره موضوع توبه و دستور توبهه بهه مؤمنهان و شهرایر آن در

توبه خداوند و هر گهاه بها «الهی» اسهتعمال شهود ،مر بهوط بهه توبهه بنهده گناهکهار اسهت؛ بهه عنهوان
مثههال ،آیههات ثههم تههاب علههیهم ،
فاولئ ه

54

یهها ایههها الههذین آمنههوا تو بههوا الههی اهلل توبههة نصههوحا 55 ...و

اتههوب علههیهم 56 ...بههه ترتیههب ،مر بههوط بههه توبههه اول خداونههد ،توبههه بنههده و توبههه دوم

خداوند هستند.

در این که منظور از توبه در انما التوبهة ...در آیهه مهورد بحهث (/17نسهاء) کهدامی

57

از ایهن

سه عنوان است ،بین مفسران اختالف است؛ عدهای آن را به معنای توبه اول الههی و برخهی

نیز با ذکر دالیلی آن را به معنای توبه دوم الهی میدانند 58.نظر صاحب کتهاب المیهزان در ایهن
باره قابل تو،ه و ّ
تأمل است؛ آن،ا که میفرماید:
این تعدد توبه خداوند متعهال در قیهاس بها توبهه عبهد اسهت و گهر نهه ،توبهه خداونهد

سبحان یکی است و آن ر،وع رحمت اوست به بنده خود که هم قبل از توبه عبد

را شامل میشود و هم بعد از آن را.

59

و امهها موضههوع مهههم دیگههر  -کههه در ارتبههاط اصههلی بهها حههدیث مههورد بحههث مهها اسههت  -ایههن کههه

خداوند متعال دو شرط اصلی به عنوان ضابطه و معیار پذیرش یا عدم پذیرش توبه عبهد بیهان
کههرده اسههت کههه الزم اسههت بههه درسههتی و بهها دقههت مههورد تأمههل قههرار گیههرد .در ادامههه سههیر منطقههی

 .51المیزان فی تفسیر القرآن ،ج ،4ص.241
 .52معجم مقاییس اللغه ،ج ،1ص.357
 .53المیزان فی تفسیر القرآن ،ج ،4ص237؛ تسنیم ،ج ،18ص.32-33
 .54سوره توبه ،آیه.18
 .55سوره تحریم ،آیه.8
 .56سوره بقره ،آیه .160
 .57المیزان فی تفسیر القرآن ،ج ،4ص 238و .243
 .58تسنیم ،ج ،18ص.35-38
 .59المیزان فی تفسیر القرآن ،ج ،4ص.245

45

علوم حدیث ،سال بیست و دوم ،شماره سوم

بحث ،به آن خواهیم پرداخت )1 :نقش شاخص علم و ،هل )2 ،نقش شاخص زمان.
 .1-2-5نقش شاخص علم و جهل در نکول یا قبول توبه

همههان گونههه کههه در بحههث لغههوی مشههاهده شههد ،گههر چههه واژه ،هههل در یکههی از معههانی خههود

می تواند در مقابل علم استعمال شود ،اما باید دانست که مراد ،دی و مقصود اصلی معصهوم
از ایههن تقابههل در ایههن روایههت ،چیههزی لیههر از مههراد اسههتعمالی و لغههوی -عرفههی آن خواهههد بههود .در

بیان معصومان

 ،تقابل علم و ،هل به تقابل عقالنیت و ،هالت تغییر شکل یافتهه اسهت.

از آن،ا که این ذوات قدسی عقل را این گونه تعری

می کنند:

ان العقل ما عید به الر ن و ا كتسب به احلنان.

60

لذا به قرینه تقابل میتوان ابراز داشت که ،هل و ،هالت چیزی اسهت کهه خهدای سهبحان

به وسیله آن معصیت شده و انسان را به ،هنم سوق میدهد.

بههه دیگههر بیههان ،برخههی آن را طغیههان لرایههز و تسههلر شهههوت و لضههب بههر انسههان و چیههره شههدن

آنها بر نیروی عقل و ایمهان دانسهتهاند 61.در ایهن حالهت کهه انسهان مرتکهب گنهاه میشهود ،گهر
چه علم او نسبت به گناه بودن گناه همراه او است ،اما علمهی کهه مراتهب عملهی بهر آن مترتهب

نشههود ،در حکههم ،هههل اسههت .بههرای تقر یههب بههه ذهههن میتههوان مثههالی بههدین صههورت زد کههه :در
ادبیهات دینهی عقهل بهه مثابههه یه

سهراج منیهر اسههت و توسهر آن راه راسهت از کژراههه مشههخص

می شود .حال تصور کنید که طوفانی از گرد و لبار به پا شده و تمام فضا را تیهره و تهار کنهد؛ گهر
چه آن چراغ هنوز روشن اسهت ،امها دیگهر کهارایی الزم را نداشهته و وسهعت نگهاه انسهان محهدود

می شود .در هنگام ارتکاب گناه نیز انسان عاصی دستخوش کوران هوا و هوس شده ،با و،ود
آ گاهی به معصیت بودن فعل خود ،مغلوب امیال نفسانی خویش می گردد:
َ ّ
َ
َ ُ َ ََ
َُ َ
ْ
قالوا َر ّب َنا غل َد ْت َعل ْی َنا ِشق َو ُت َنا َو ك ّنا ق ْوما ض ِال نَی .

در منا،اتههای ا مهه معصهوم

62

نیهز بهه ایهن نکتههه تو،هه شهده اسهت؛ بهه عنهوان مثههال ،در

منا،ات شعبانیه این چنین آمده است:

َّ
ُ
63
اهل ُهَ ،و ُع ْد َع َ َّیل ب َفضلک عیل مذنب قد غمره َج ُ
رله ...
 ...اةی َت َول ِم ْن امری ما انت
ِ
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 .60شرح الکافی (االصول و الروضة) ،ج ،1ص.192
 .61تفسیر نمونه ،ج ،3ص313؛ المیزان فی تفسیر القرآن ،ج ،4ص.239
 .62سوره مؤمنون ،آیه .106

عههدهای از مفسههران واژه «بجهالههة» را از نظههر لغههوی در موضههع حههال و بههه معنههای «،ههاهالن»

دانسته و آن را این گونه معنا کردهاند:

ن و شاخص علم و زمان در پذیرش تقبه

یا در دعای ابوحمزه ثمالی میخوانیم:

َ
َ
ٌ
َ
 ...لكن خطیئة َع َرض ْت َو َس َّول ْت یل نفیس و غلیین هوای و اعانین علهینا شنقو و َو غ ّنر ین
64
اْلرخی َع َ َّیلَ ،ف َقد َع َص ْی ُت َ
ْس ُتر َک ُ
ک ...

در حالی بدکاری می کننهد کهه سهفیه و بیخهرد هسهتند؛ ز یهرا نهابخردی و شههوت اسهت کهه

انسان را به ارتکاب اعمال قبیح می کشاند و هیچ کس از روی حکمت و خرد چنهین کهاری را

انجام نمیدهد 65.برخی دیگر نیز آن را «تمیز» دانسته و گفتهاند:

او منصوب املجل عیل التمیز ،ای متلیس هبا سفرا و جرالة ،فان اوتكاب املعصیة سنفه و
66
تاهل ،و لذا قیل من عیص اهَّلل فرو جاهل حیت نزع من جرالته ...

در ایهن کههه آیها ایههن قیهد ،یه

قیههد توضهیحی اسههت یها احتههرازی ،اخهتالف اسههت و صههاحب

المیزان ،احتمهال دوم را تهر،یح میدههد؛ ههر چنهد کهه در ،هایی دیگهر ،در بحهث روایهی ،ظهاهر
روایههت را بهها احتمههال اول سههازگارترمیداند 67.مههتن ایههن روایههت از کتههاب تفسههیر العیاشههی بههدین

صورت است:

َ
َّ َّ ُ َ َ
َ
ون ُّ
ین َی ْع َم ُل َ
الس َ
اهَّلل ِل ّل ِذ َ
نوء ِب َج َهالنة یعنین
 ...عن ایعیداهَّلل  ...قال ِإ َّنا الت ْو َبة عیل ِ
َ
ُك ّل ذنب عمله العید و ان كان به عاملا فرو جاهل ن
حی خالر بنفسه معصیة ربنه ،و قند
َ
قال ذلک تیاوک و تعایل حیكی قول یوسف الخوته َق َال َه ْل َع ِل ْم ُ ْمت َما َف َع ْل ُ ْ
نمت ِب ُی ُوسنف
َ
َ
68
َو أ ِخ ِیه إ ْذ أ ْن ُ ْمت َج ِاه ُل َ
ون  ،فنسهبم ایل احلرل ملخالرهتم بانفسرم معصیة اهَّلل.
ِ

همان گونه کهه مشهاهده میشهود، ،اههل خوانهدن بهرادران بها ایهن کهه میدانسهتند کهه آزردن

برادر گناه است ،به خاطر همان ،هلی بود که نسبت به زشت بودن نافرمانی خدا داشتند.

مرحوم امیناالسالم طبرسی از قول فراء نقل می کند که معنای ،هالت این است که آنهها

 .63مفاتیح الجنان ،ص.236
 .64همان ،ص.281
 .65الکشاف ،ج ،1ص.488
 .66شرح اصول الکافی (مالصدرا) ،ج ،2ص.332
 .67المیزان فی تفسیر القرآن ،ج ،4ص.240-241
 .68کتاب التفسیر ،ج ،1ص.228
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به کنه کیفری که در عمل زشت است ،پی نبردهاند.

69

بنا بر این ،بیشتر مفسران «،هالة» را این گونه معنا کردهاند:
آن ،اذبهها یا دافعههای طبیعی که انسان را به گناه می کشهاند و بنها بهر ایهن ،ا گهر
کسههی از روی عنههاد ،نفههاق ،تجه ّهری ،لجبههازی عنودانههه (نههه سههفیهانه) و خصههومت
دست به گناه آلود ،خداوند وعده نداده است که توبه او را بپذیرد.

این سخنی صحیح است ،اما نیازمند تکملهای ظری

70

و دقیه اسهت و آن ،ایهن کهه حتهی

اگر کسی از روی عمد هم مرتکب گناهی شود ،در همان لحظه ارتکاب معصیت دچار نهوعی

،هالت است و اگر در آیه بعد ( /18نساء) این کلمه ذکر نشده است ،حسهاب دیگهری داشهته
که به خواست خداوند در ،ای خود ذکر خواهد شد .در تأیید این معنا ،قتاده نقل می کند:
الع اصجاب النیب

عیل ان كل معصیة فری برالة ،عمدا كانت او جرال.

71

البتهه از ایهن دسههت احادیهث  -کهه ،هههل بهودن معصهیت را نشههان میدههد و مصههادی آن را

برمیشمرد  -در منابع روایی ما کم نیست.
به عنوان ی

72

،معبندی میتوان گفت که آنچه با اقوال صحابه و روایهات ا مهه اطههار

در این موضوع سازگاری بیشتری دارد ،آن است که این قید ،قیدی توضیحی بوده ،بنا بر این،

هر گنهاهی کهه از انسهان سهر میزنهد در حالهت ،هالهت و نهزع روح ایمهان از او رخ میدههد و لهذا

پهس از انجههام گنههاه  -کهه کههوران هههوی و ههوس فههروکش می کنههد  -شهخص ،پشههیمان گشههته و از
عمل قبیح خود در پیشگاه الهی شرمسار میشود.

 .2-2-5نقش شاخص زمان در پذیرش یا عدم پذیرش توبه

توبه از گناه ،از ،مله وا،بات فوری محسوب میشهود .توضهیح ،آن کهه از یه

نوع وا،ب داریم:

منظهر مها دو

 .1وا،ب فوری که محدودیت زمانی ندارد؛ مانند نماز آیاتی که در زمان وقوع زلزله بر انسان

وا،ب می شود و تأخیر در ادای آن هم گناه است؛ ولی و،وب آن با تأخیر ساقر نمیشود.
 .2وا،ب لیرفوری (موقت) کهه خهود شهامل دو نهوع ّ
موسهع (هماننهد نمهاز ظههر و عصهر) و یها
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 .69مجمع البیان ،ج ،3ص.36
 .70تسنیم ،ج ،18ص40؛ المیزان فی تفسیر القرآن ،ج ،4ص.240
 .71الجامع الحکام القرآن ،ج ،5ص92؛ مجمع البیان ،ج ،3ص.36
 .72برای مطالعه بیشتر ،ر  :روش فهم حدیث ،ص..88-90

در آیات کریمه قرآن نیز تعابیر مختلفی درباره زمان توبه آمده است؛ گاه به ا،مهال سهخن از
ُ َ َّ َ َ َّ
َ ُ
هذین َعم ُلهوا ُّ
الس َ
هوء ِب َجهال ٍهة ث َّهم ت ُهابوا ِم َهن َب َع ِهد
تابوا من بعهد ذله
در آیهه شهریفه ث ّهم ِإن َر ّبهك ِلل َ ِ
َ َ َ َ َ ُ َّ َ َّ َ
ََُ
74
َ
َ
َ
َ
ذ ِلك و صلحوا ِإن ر بك ِمن بع ِدها لغفور رحیم است و زمانی از ثهم یتو بهون مهن قر یهب در
آیه محل بحث از سوره نساء.

مفسههران در تفسههیر عبههارت ثههم یتو بههون مههن قر یههب دو معنهها ذکههر کردهانههد؛ عههدهای آن را بههه

معنای زمان نزدی

ن و شاخص علم و زمان در پذیرش تقبه

ّ
مضی (همانند روزه گرفتن در ماه مبار رمضان ،از اذان صبح تا اذان مغرب) خواهد بود.

73

به گناه تفسیر کردهانهد 75و برخهی دیگهر بهه قرینهه آیهه بعهد (/18نسهاء)  -کهه

باب توبه را تا زمان آشکار شهدن عال هم مهرگ بهاز میدانهد  -بهرای مفههوم «قر یهب» توسهعه زمهانی

قایل هستند و آن از بالفاصله پس از انجام گناه تا لحظهات احتضهار و معاینهه میداننهد 76.در
واقههع ،بههه عقیههده ایههن دسههته اخیههرِ « ،مه َهن» در «مههن قر یههب» بههرای تبعههیض اسههت ،و گو یهها خداونههد

سبحا ن ،فاصله ارتکاب گناه تا هنگام مرگ را زمان قریب نام گذاری کرده است.

حال با تو،ه بهه روایهت محهل بحهث ،بایهد مهراد خهدای تعهالی را از حتهی اذا حضهر احهدهم

الموت نیز متو،ه شویم .در این مورد ،دو مصداق در نظر مفسران قابل دستیابی است:

 .1زمان احتضار در معنای معاینه ،یعنی زمانی که دیگر اختیار انسان سهلب شهده و بسهاط

تکلی

برچیده شده و توبه همانند دیگر اعمال صالحه مقبول نخواهد شد.

 . 2زمان نزدی

به پایان حیات آدمی که در اثر کهولت سن یا بیمهاری و  ...شهخص خهود را

مشهرف بهه مهرگ میبینهد و لهذا احیانها ممکهن اسههت وصهیت کنهد و یها توبهه .ایهن همهان حههالتی

است که آیات دیگهری از قهرآن کهه تعبیهر «حضهر المهوت» در آن بکهار رفتهه اسهت ،بهه آن گهواهی
ُ َ َ ُ َ َ َ َ ُ َ
هب َعل َهیک َم ِإذا َحض َهر َحهدک ُم ال َم َهو ُت ِإ َن
میدهد؛ همانند این آیه شریفه درباره وصیت کهه :ک ِت
َ
َ َ َ َ َ َ َ َّ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ
ُ
وف  77و یا این کریمه در سوره بقهره کههَ :م ک َن ُهت َم
تر خیرا الو ِصیة ِللوا ِلدی ِن و األقر ِب
ین ِبال َم َع ُر ِ
ُ َ َ َ َ َ َ َََُ َ َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
78
َ
َ
َ
وب ال َم َو ُت ِإذ قال ِل َب ِن ِیه ما تع ُبدون ِم َن َبع ِدي .
شهداء ِإذ حضر یعق
در روایتی از امام ،عفر صادق آمده است که در تفسیر این فقره از آیه فرمودند:
 .73تسنیم ،ج ،18ص.44-45
 .74سوره نحل ،آیه .119
 .75تفسیر نمونه ،ج ،3ص.314
 .76المیزان فی تفسیر القرآن ،ج ،4ص240؛ مجمع البیان ،ج ،3ص37؛ مفاتیح الغیهب ،ج ،10ص7؛ الکشهاف ،ج ،1ص- 489
.488
 .77سوره بقره ،آیه .180
 .78سوره بقره ،آیه 133؛ تسنیم ،ج ،18ص.125 -126
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 ...ذلک اذا عاین امر االخرن.
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بنا بر این ،آنچه مسهلم اسهت ،ایهن کهه معنهای دوم از «حضهر المهوت» در این،ها ،ایگهاهی

ندارد.

اما ،هدای از اعتبارسهنجی ایهن روایهت ،ا گهر معصهوم

ممکهن اسههت اسههتعمال ایهن تعبیههر را بههرای مراحلهی نزدیه

تعبیهر معاینهه را بهه کهار بهرده اسهت،

بههه معاینهه نیههز  -کههه ،هان انسههان بههه

حلقوم او میرسد  -از روی مسامحه ،ایز بدانیم .دلیل ما نیهز ایهن اسهت کهه ا گهر تعبیهر حضهر
احههدهم المههوت نههاظر بههر معاینههه باشههد ،توضههیح واضههحات اسههت و امههری بههدیهی اسههت کههه
نیازمند تبیین نیست و این تعبیر ربطی به مسأله توبه ندارد؛ مضاف بر این کهه در قسهمت بعهد

_ کههه ،معبنههدی دیههدگاه معیههار را ارا ههه خههواهیم نمههود _ روشههن خواهههد شههد کههه حضههر احههدهم

المههوت نههاظر بههر مرحلههه ای اسههت کههه در همههین حههدیث مههورد بحههث مهها مفههروض اسههت؛ یعنههی
حههالتی کههه ،ههان انسههان بههه حلقههوم او میرسههد و توبههه هنههوز فیالجملههه مقبههول اسههت؛ البتههه نههه

نسبت به هر شخص و گروهی.

بنا بر این ،باید احادیث معصومان

را همانند آیات قرآن ،به صورت همه،انبهه مطالعهه

کرد .از این رو ،به نظر میرسد مصداق سهومی نیهز بهرای تعبیهر «حضهر احهدهم المهوت» در آیهات
هیجده سوره مبارکه نساء به دست خواههد آمهد و آن رسهیدن ،هان انسهان بهه حلقهوم اسهت کهه

مقارن مرحله معاینه خواهد بود.
 .3-5ارجاع تفکیکی متناسب

اکنههون ،پههس از بحث هههای شههرح الحههدیثی ،لغههوی و تفسههیری ،زمههان آن رسههیده اسههت کههه

دیدگاه معیار خود را درباره ایهن حهدیث بیهان کنهیم .همهان گونهه کهه پیشتهر عنهوان شهد ،آیهات

هفده و هیجده سوره مبارکه نساء درصدد بیان ضابطهای کلی درباره پذیرش یها عهدم پهذیرش

توب ههه هس ههتند .بن هها ب ههر ای ههن ،نکت ههه کلی ههدی آن اس ههت ک ههه ا گ ههر میخ ههواهیم ب ههدانیم ک ههه مقص ههود
معصوم

در این روایهت از عهالم و ،اههل چهه بهوده اسهت و چهرا توبهه ،اههل در وقهت رسهیدن

،ههان بههه حلقههوم مقبههول و توبههه عههالم مههردود اسههت ،بایههد حکههم قبههول یهها نکههول هههر ی ه

را بههه آیههه

متناسب خود ار،اع دهیم .به عبارتی دیگر ،چون آیه هفده ،در مقام بیان شرایر قبولی توبه ،و

آیه هیجده در مقام بیان شرایر عدم قبولی توبه است ،لذا باید حکم قبولی توبه ،اهل را از آیه
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 .79تفسیر نور الثقلین ،ج ،1ص.458

ذکر دو نکته دقی دیگر در این،ا خالی از لط

نیست :اول آن کهه در آیهه هفهده ،واژه سهوء

به صورت اسم ،نس آمده است ،اما در آیه هیجده از آن با عنهوان ،مهع «السهیئات» یهاد شهده
اسههت .ایههن صههیغه ،مههع بههه همههراه ال ه

و الم ،حههاکی از تعههدد سههیئه و کثههرت آن و متههراکم و

انباشته شدن آن بر روی هم است و به ملکه شدن گناه در شخص گناهکار اشهاره دارد .نکتهه

دوم نیههز آن اسههت کههه تعبیههر «بجهالههة» در آیههه دوم نیامههده اسههت و ایههن یهها بههه خههاطر آن اسههت کههه

ن و شاخص علم و زمان در پذیرش تقبه

هفده و حکم رد توبه عالم را از آیه هیجده استخراج کنیم.

چنین شخصی یا از ابتدا گناه را معاندانه و نه سفیهانه انجهام میدههد و یها ایهن کهه گهر چهه ههر

سیئهای را از روی ،هالت انجام میدهد ،اما چون پس از گناه ،توبه نکرده و گناهان خود را بر
روی ههم انباشههته می کنهد و از عمههل قبهیح خههود در پیشههگاه الههی شههرمنده نمیشهود ،لههذا دیگههر
چنین شخصی دچار ،هالت مقطعهی و مهوردی در حهین ارتکهاب گنهاه نیسهت ،بلکهه در یه

سفاهت و حماقت دا مهی روزگهار می گذرانهد؛ ههر چنهد کهه ایهن چنهین افهرادی ممکهن اسهت از

هود تعبیهر «السهیئات» مفههوم ،هالهت را نیهز افهاده
عصاة مسلمین بوده باشهند .لهذا در این،ها خ ِ

می کند و دیگر نیازی به ذکر آن نیست؛ بلکهه از ،هتهی دیگهر ،عهدم ذکهر آن بلیهغتر اسهت کهه در

ادامه توضیح داده میشود.

بنا بر این ،فرشتگان روح اشخاصی را که بنا بر لط

الهی ،نه به طور ناگهانی ،بلکه به طور

طبیعی از این دنیها رحلهت کننهد ،از انگشهتان پهای آنهها بهه طهرف سهر آنهها خهارج می کننهد تها
،ان به حلقوم می رسد .حال اگر انجام گناهان گوناگون ،برای این شخص ملکه نشهده باشهد
و تنه هها از روی س ههفاهت و ،هال ههت و للب ههه امی ههال نفس ههانی ،ه ههر چن ههد از روی عم ههد ،مرتک ههب

گناهانی شده باشد ،ولی د ب او در دنیا چنین بوده است که معموال از بعضی از گناهان خود

توبه می نمهوده اسهت ،خداونهد متعهال توفیه توبهه خهود را در چنهان حهالتی نیهز شهامل ایهن بنهده
،اهل خویش نموده و سپس توبه او را نیز قبول خواههد کهرد .لکهن کسهانی کهه در حیهات دنیها،

گر چهه از روی ،هالهت گنهاه کردهانهد ،امها در طلهب توبهه مسهاهله و مسهامحه می کننهد و بهدین

وسههیله بهها انباشههت گناهههان خههویش بههر روی یکههدیگر ،گنههاه را بههه صههورت ملکههه ،ههان خههویش

درآورده ،قلهب خهود را تیهره و تههار می کننهد و بها علههم بهه آثهار سهوء و زشههت گناههان خهویش دچههار
ّ
آفت تسوی هستند ،توفی توبه  -که تفضلی از ،انب خدا در آن لحظات ،انفرسا است -
از آنان سلب شده ،لذا آنان قادر به انجام توبهای نصوح و از صمیم قلب نخواهند بود.

از این،هها و،ههه اطههالق «عههالم» بههر چنههین اشخاصههی نیههز روشههن میشههود کههه اینههان کسههانی

هستند که از ی

سو بر قبح و زشتی اعمال ناشایست خویش در پیشگاه الهی واق

بهوده و از
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سوی دیگر به وضهعیت اسهفبار روح خهویش  -کهه ههر روز بهر کهدورت و ر یهن آن میافزاینهد  -نیهز
آ گاهی داشته ،اما با این و،ود طلب توبه را تا لحظات احتضار به تأخیر میاندازند و ههر روز بهر

بار گناهان خویش میافزایند؛ در صورتی که خود نیز میدانند و علهم دارنهد کهه چهه ،نهایتی در

ح خویش روا میدارند .از این رو ،دلیل رد توبه عهالم بهه نهوعی همهراه خهود ایهن صهفت اسهت.
توضیح ،آن که کسی که به حال وخامتبار خویش در دوران فرالت بال واق

بوده و با و،هود

حد نصاب توبه از ی سو و دستور توبهه از سهوی دیگهر ،خهود را درمهان نکهرده اسهت ،در آخهرین
ّ
لحظات این زندگی نیز تفضل الهی شامل حال او نخواهد شد.
َ
ُ َّ
ین َی ُم ُوت َ
البته با تو،ه به ،مله پایانی آیه هیجده سوره نساء َو َال ّال ِهذ َ
هون َو ُه َهم کفهار _ کهه از
آن عههدم توبههه خداونههد در ،هههان آخههرت بههه مردگههان در حههال کفههر فهمیههده میشههود _ عههدهای از

مفسههران ایههن چنههین برداشههت کردهانههد کههه ایههن گههروه نههامبرده (عههالم در حههدیث) چههون کفههر
اعتقادی ندارند ،گهر چهه در لحظهات رسهیدن ،هان بهه حلقهوم ،از ایهن نعمهت الههی بینصهیب
خواهند بود ،اما ممکن است لط

الهی شامل حال آنان شده ،در آخرت مهورد عفهو و رحمهت

الهی قرار گیرند 80.شاهد بر این برداشت ،آیات دیگری است که میفرماید:
َ
َ
إ َّن َ
ون َذ ِل َ
اهَّلل َال َی ْغ ِف ُر أ ْن ُی ْش َر َک ب ِه َو َی ْغ ِف ُر َما ُد َ
ک ِ َْل ْن َیش ُاء . ...
ِ
ِ

81

واضههح اسههت کههه مههراد از لفههران الهههی در ایههن آیههات ،بخشههش بههدون توبههه در ،هههان آخههرت

است؛ و گر نه خداوند مشر را هم با توبه در ایهن دنیها میآمهرزد؛ البتهه دو قیهد دارد کهه آدمهی را
بین خوف و ر،ا حف می کند :یکی آن که این بخشش نسبت به ههر گنهاهی نیسهت َ(مها ُد َ
ون
ٰ
ذ ِل َ ) و دوم آن که نسبت به هر شخصی انجام نخواهد شد ( ِل َم َن َی َش ُاء).

 .6نتیجه گیری
در میههان نصههوص دینههی روایههاتی چنههد بههه مسههأله مهلههت پههذیرش توبههه پرداختههه اسههت کههه بههر

اساس آن ها ،این مهلت تا زمان فرارسیدن ،ان انسان به حلقوم او و قبل از مرحله معاینهه ذکهر
شده است .منتها توبه در چنین شرایطی از همگان مقبول واقع نخواهد شد و فقر توبه ،اهل

پذیرفته و توبه عالم مردود است.در حدیث این گونه میخوانیم:

عیل بن ابراهمی ،عن ابنن ایعمینر ،عنن لینل ،عنن ةواوه ،عنن ایجعفنر

52

 .80المیزان فی تفسیر القرآن ،ج ،4ص.243
 .81سوره نساء ،آیه 48؛ سوره نساء ،آیه .116

قنال اذا بلغنت

این روایت با آیاتی از قرآن مبنی بر عدم پذیرش توبهه محتضهر از یه

سهو ( 90-91یهونس18/

نساء) و سایر روایات همخانواده خود مبنهی بهر پهذیرش توبهه نسهبت بهه ههر فهرد تها قبهل از مرحلهه

معاینه ( ...من تاب قبل ان یعاین قبل اهلل توبته )83از سویی دیگر دچار تعارض است.

نکته مبهم و بحث برانگیز دیگر در این روایت ،مفهوم عالم و ،اهل است که فهم مهدلول و

مقصود حدیث در گروی شناخت و در صحیحی از آن استوار است.

ن و شاخص علم و زمان در پذیرش تقبه

النفس هذه و اهوی بیده ایل حلقه مل یكن للعامل توبة و كانت للجاهل توبة.

82

عدهای از شارحان کتاب الکافی سعی داشتهاند رهیافت و برداشتی را که مرحوم کلینی از

ایهن روایههت داشهته اسههت تو،یههه و تبیهین نماینههد ،امها همههان گونههه کهه مالحظههه شهد ،مهها در ایههن
پژوهه عالوه بر نقد سخنان آنان ،با تکیهه بهر سهه اصهل معناشناسهی ا،تههادی ،پیونهد روایهت بها

قهرآن (آیههات هفههده و هیجهده نسههاء) و ار،ههاع تفکیکهی متناسههب ،دیههدگاه معیهار خههود را عرضههه

نمودیم .بر این اساس مشخص شد که اوال پذیرش توبه در آستانه مهرگ نهاظر بهر مرحلهه خاصهی

از زمان احتضار اسهت؛ یعنهی مرحلههای بهین مرحلهه ظههور نشهانههای منجهر بهه مهرگ تها مرحلهه
معاینه؛ در حالی که دیگر آیات قرآن (همانند آیه  158سوره انعهام و آیهات  90-91سهوره یهونس)
ناظر بر مرحله معاینه است و لذا بین این دسته از آیات با روایت محل بحث تعارض مستقری

و،ههود نههدارد؛ ثانیهها ایههن روایههت شههری  ،مفههاد روایههات نههاظر بههر پههذیرش توبههه قبههل از معاینههه را

تخصیص میزند.

همچنین مفهوم علم و،هل در این،ا از نوع ارتباط شخص با گنهاه خهویش در حهین و بعهد

از انجام معصیت نشات می گیرد و ربطی به علم و ،هل به آموزههای دینی ندارد .این گونه بهر

خواننده گرامی روشن میشود که مرحوم کلینهی کهه ایهن حهدیث را در «کتهاب الفضهل والعلهم»

ذیل بهاب «لهزوم الحجهة علهی العهالم و تشهدید االمهر علیهه» نمایههزده و نگاشهته اسهت ،مرتکهب
برداشتی عرفی از حدیث شده است.

این دیدگاه با دیگر روایات متشابه و آیات قرآن ،سازگاری بیشتری داشته و تبیینی مناسب

از این روایت ارا ه نموده است تا در حل تعارض ابتدایی راهگشا باشد.

 .82الکافی ،ج ،2ص44؛ بحار االنوار ،ج ،6ص.32
 .83الکافی ،ج ،2ص.44
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_ تسنیم ،عبداهلل ،وادی آملی ،قم :مرکز نشر اسراء ،چا

دوم1389 ،ش.

_ التعلیقه علی اصول الکافی ،محمد باقر میرداماد ،قم :خیام ،چا

اول1403 ،ق.

_ تفسیر کنز الدقا و بحرالغرا ب ،محمد بن محمد رضا قمی مشهدی ،تهران :سازمان چها
و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،چا

اول1368 ،ش.

_ تفسیر نمونه ،ناصر مکارم شیرازی ،تهران :دار الکتب االسالمیه،چا

اول1374 ،ش.

_ تفسیر نور الثقلین ،عبد علی بن ،معهه عروسهی حهویزی ،قهم :انتشهارات اسهماعیلیان ،چها
چهارم1415 ،ق.

_ ،امع االحادیث، ،الل الدین سیوطی ،بی،ا :بینا ،بیتا.

_ الجامع الحکام القرآن ،محمهد بهن احمهد قرطبهی ،تههران :انتشهارات ناصهر خسهرو ،چها
1364ش.

_ ،مع الجوامع (الجامع الکبیر)، ،الل الدین سیوطی ،بی،ا :بینا ،بیتا.
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اول،

_ خدا و انسان در قرآن ،توشیهیکو ایزوتسهو ،تر،مهه :احمهد آرام ،تههران :شهرکت سههامی انتشهار،
چا

اول1361 ،ش.

چهارم1393 ،ش.

دار الحدیث ،چا

_ الذریعه الی حاف الشریعه ،رفیع الدین محمد بهن محمهد مهؤمن ،یال نهی ،قهم :دار الحهدیث،
چا

اول1429 ،ق.

_ روش فهم حدیث ،عبدالهادی مسعودی ،تهران :سمت ،چا

هشتم1392 ،ش.

_ روضهه المتقههین فههی شههرح مههن ال یحضههره الفقیههه ،محمههد تقههی مجلسههی ،قههم :موسسههه فرهنگههی
اسالمی کوشانپور ،چا

دوم1406 ،ق.

_ سفینة البحار و مدینة الحکم و اآلثار ،شیخ عباس قمی ،قم :اسوه ،چا
_ السنن ،ابن ما،ه قزوینی ،بی،ا :بینا ،بیتا.

ن و شاخص علم و زمان در پذیرش تقبه

_ خردگرایی در قرآن و حدیث ،محمد محمدی نی

(ری شهری)،تر،مه :مهدی مهریزی ،قم:

اول1414 ،ق.

_ السنن ،محمد بن عیسی ترمذی ،بیروت :دار احیاء التراث العربی ،بیتا.

_ شرح اصول الکافی (صدرا) ،محمد بن ابراهیم مالصدرا شیرازی ،تههران :موسسهه مطالعهات و
تحقیقات فرهنگی ،چا

اول1383 ،ش.

_ ش ههرح الک ههافی (االص ههول و الروض ههه) ،محم ههد ص ههالح ب ههن احم ههد مازن ههدرانی ،ته ههران :المکتب ههه
االسالمیه ،چا

اول1382 ،ق.

_ شعب االیمان ،احمد بن حسین بیهقی ،ریاض :مکتبه الرشد ،چا
_ صافی در شرح کافی ،مال خلیل قزوینی ،قم :دار الحدیث ،چا

_ العین ،خلیل بن احمد فراهیدی ،قم :انتشارات اسوه1414 ،ق.

اول1423 ،ق.

اول1429 ،ق.

_ فرهنگنامه تحلیل واژگان مشابه در قرآن، ،معی از محققان مرکز فرهنگ و معارف قرآن ،قم:
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی ،چا

اول1394 ،ش.

_ القههاموس المحههیر  ،مجههد الههدین فیروزآبههادی ،بیههروت :دار احیههاء التههراث العر بههی،چهها
1412ق.

_ قاموس قرآن ،علی اکبر قرشی ،تهران :دار الکتب االسالمیه ،چا

اول،

ششم1371 ،ش.

_ الکافی  ،محمد بن یعقوب کلینهی ،تحقیه  :علهی اکبهر لفهاری و محمهد آخونهدی ،تههران :دار
الکتب االسالمیه ،چا

چهارم1407 ،ق.

_ کتاب التفسیر ،محمد بن مسعود عیاشی ،تهران :چاپخانه علمیه ،چا

اول1380 ،ق.

_ الکشاف عن حقا لوامض التنزیل ،محمود بن عمر زمخشری ،بیروت :دار الکتاب العربی،
چا

_ الکشه

سوم1407 ،ق.

الههوافی فههی شههرح اصههول الکههافی ،محمههد هههادی شههری

شههیرازی ،قههم :دار الحههدیث،
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علوم حدیث ،سال بیست و دوم ،شماره سوم

چا

اول1430 ،ق.

_ لسههان العههرب ،محمههد بههن مکههرم بههن منظههور ،بیههروت :دار احیههاء التههراث العر بههی،چهها
1413ق.

سههوم،

_ مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،فضل بن حسن طبرسی ،تهران :انتشارات ناصهر خسهرو،چها
سوم1372 ،ش.

_ مههراه العقههول فههی شههرح اخبههار آل الرسههول ،محمههدباقر مجلسههی ،تهههران :دار الکتههب االسههالمیه،
چا

دوم1404 ،ق.

_ مستدر الوسا ل و مستنبر المسا ل ،میرزا حسین نوری ،قم :موسسه آل البیت
اول1408 ،ق.

 ،چها

_ المسههتدر علههی الصههحیحین ،محمههد بههن عبههداهلل نیشههابور ی ،بیههروت :دار الکتههب العلمیههه،
چا

اول1411 ،ق.

_ مسند احمد ،احمد بن حنبل ،قاهره :موسسه قرطبه ،بیتا.

_ المسند ،ابویعلی احمد بن علی ،دمش  :دار المامون للتراث ،چا
_ المصن  ،ابن ابی شیبه کوفی ،ریاض :مکتبه الرشد ،چا

اول1404 ،ق.

اول1409 ،ق.

_ معجم الفار القرآن الکریم ،محمد فواد عبدالباقی ،تهران :انتشارات ناصر خسرو ،چها
1363ش.

اول،

_ معجم مقاییس اللغه ،ابن فارس ،قم :مکتب االعالم االسالمی1404 ،ق.
_ مفاتیح الجنان ،شیخ عباس قمی ،قم :انتشارات مجتبی1392 ،ش.

_ مفههاتیح الغیههب  ،فخرالههدین محمههد بههن عمههر رازی ،بیههروت :دار احیههاء التههراث العر بههی ،چهها
سوم1420 ،ق.

_ مفههردات الفههار القههرآن ،حسههین بههن محمههد رالههب اصههفهانی ،بیههروت :دار القلههم ،چهها
1412ش.

_ میزان الحکمه ،محمد محمدی نی

اول،

(ری شهری) ،بی،ا :بینا ،بیتا.

_ المیههزان فههی تفسههیر القههرآن ،محمههد حسههین طباطبههایی ،قههم :دفتههر انتشههارات اسههالمی ،امعههه
مدرسین حوزه علمیه قم :چا

پنجم1417 ،ق.

_ نگرشهی نهو بههه توبهه و اسهتغفار  ،زینههب السهادات هاشههمی راد ،قهم :مرکهز نشههر هها،ر ،چهها
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1394ش.

_ نهههج الباللههه  ،محمههد بههن حسههین شههری

دوم،

الرضههی ،تر،مههه :محمههد دشههتی ،قههم :انتشههارات

_ الوافی ،مهال محسهن فهیض کاشهانی ،اصهفهان :کتابخانهه امهام امیرالمهؤمنین علهی
اول1406 ،ق.

_ وسا ل الشیعه ،محمهد بهن حسهن شهیخ حهر عهاملی ،قهم :موسسهه آل البیهت
1409ق.

 ،چها

 ،چها
اول،

ن و شاخص علم و زمان در پذیرش تقبه

الهادی ،چا

دهم1386 ،ش.
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