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Abstract 

The hadith  دیـت   ح ـ ُل أ  هُ ْدخع ُلـ م  ة  ع  نَّـ ًا اْلج   (No one enters Paradise on behalf of 

his/her deed) and its related narrations in the content is considered as difficult 

hadiths in Sunni narrational resources. These narrations refer to God’s grace 

and mercy towards the servants, regardless of their sins and worship. 

According to the appearance of these hadiths, human deeds have no role in 

entering heaven and hell; However, according to the Imamia and Mu’tazilah, 

based on rational and narrational arguments, a person deserves a reward for 

obedience and punishment for disobedience. Contrary to the determinism 

[jabriyyah] that these narrations carry on the role of action in obtaining the 

reward. Ash’arite thinkers consider the above hadiths as proof of the grace of 

the divine reward. Dealing with the various meanings of “Ba’“ in the 

narrations like as  نْ ی ت   ٌد مع ح  هع کْدُخُل أ  لعـ م  ع   بع
ة  نَّ ُم اْلج   (No one enters Paradise on behalf 

of by his/her deed) and  ْن  نیل  ٌد معـ ح  هع کْنُجو  أ  لعـ م  ع  ْم بع  (No one of you will be saved by 

his/her deed) and removing contradiction with verses such as verse   ة ن ّ اْدُخُلوا اْلج 
ا  م ـ ون  کبع ُلـ ْعم  ُتْم ت  ْنـ  (Enter paradise because of what you used to do.) are the most 

important characteristic Ash’arites commentary. In this research, by analyzing 

the content after explaining the above narrations, the viewpoints, arguments 

and criticisms of Sunni thinkers under these hadiths, which can be classified 

into three axes, are presented in detail, and finally, according to the Imamia 

intellectual principles, they are evaluated. 
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  مهین تائبی  عبداهلل میراحمدی


چکیده
عَة َ َمُلعُه »حدیث  َح:ا  اْلَجنَّ

َ
آن از احادیـث مشـکل در جوامـع روایـی مضـمون  و روایـات هم« َؤ یْ:ِرُ  أ

آید. این روایات، بر فضل و رحمت خداوند نسبت به بنـدگان بـدون در نظرگـرفتن  شمار می سّنت به اهل
ها اشاره دارد. بر اساس ظاهر این احادیث، اعمال انسان نقشی در ورود به بهشـت  معصیت و عبادت آن

عتزله بر پای  ادل  عقلی و نقلی، آدمی در مقابل فرمـانبری و و جهنم او ندارد؛ حال آنکه از نظر امامیه و م
اطاعت، مستحق ثواب و در مقابل عصیان، مستحق عذاب است. برخال  جبریه که این روایـات را بـر 

کنند. اندیشمندان اشاعره، احادیـث فـوق را مؤیـدی در  عدم موضوعیت عمل در کسب ثواب حمل می
َؤ یعْ:ُرُ  »در روایـاتی چـون « باء»انند. پرداختن به معانی گوناگون د بودن ثواب الهی می اثبات تفضلی

َح:  ِىْن 
َ
َة ِبَعَمِلِه کأ َح:  ِىن»و « ُم اْلَجنَّ

َ
ََنّـَة و رفع تعارض آن با آیاتی مانند آیـ  « ْم ِبَعَمِلِه کَلْن یْنُجَو أ

ْ
وا اج لـه اْدخه

ونَ کبَِما  شود. در ایـن پـژوهش بـه شـیوۀ تحلیـل  سوب میترین شاخص  شرح اشاعره مح مهم ْنتهْم َتْعَملـه
سّنت ذیـل ایـن  ها و ادله و نقدهای اندیشمندان اهل طور دقیق دیدگاه محتوا پس از تبیین روایات فوق، به
شود و در نهایت نیز با توجه به مبـانی فکـری  بندی است، مطرح می احادیث که در سه محور قابل دسته

 شود. می ها پرداخته امامیه به ارزیابی آن
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مقدمه
های مختلفی،  مسئله ثواب و عقاب از مسائل دیرینه و پرچالش در کالم اسالمی است که دیدگاه

هم در اصول این مسئله و هم در فروع آن از سوی متکلمان اسالمی مطرح شده است. طرح 
هایی  ن زمینه ذهن اندیشمندان اسالمی را به خود مشغول کرده است. پرسشهایی چند در ای پرسش

مانند اینکه آیا ورود به بهشت یا جهنم در نتیجه اعمال بنده است؟ آیا انسان در مقابل اطاعت، مستحق 
اندیشمندان اسالمی پیرامون ثواب و در مقابل گناه مستحق عقاب است یا خیر؟ در این میان، 

ها را در سه رویکرد کلی  توان آن اند که می هایی را مطرح کرده بودن ثواب دیدگاه   فضلیاستحقاقی یا ت
 بندی کرد:  دسته
بر این باورند که چون ثواب استحقاقی است باید خداوند در مقابل  (0)بیشتر متکلمان عدلیه .0

 - 07/733: 0076اش به او ثواب دهد وگرنه به او ظلم کرده است )قاضی عبدالجبار،  اطاعت بنده
 (.0/071: 0050؛ علم الهدی، 780

بودن ثواب معتقدند. هر چند اشاعره    متکلمان اشاعره و برخی از اندیشمندان امامیه بر تفضلی .1
اند   بودن ثواب الهی قائل   ضابطه  کنند، بر بی  تعالی را نفی می  از جهت آنکه الزام نمودن امور بر حق

بودن    نیز با وجود باور به تفضلی در مقابل، برخی متفکران شیعه (.081 - 080: 0000)فخر رازی، 
های   (، نعمت67: 0000مندی آن معتقدند. توجه به مراتب برتر ثواب )صدوق،   ثواب الهی به قاعده

( 06/078: 0003( و رابط  مالک و مملوکی )طباطبایی، 050 - 050: 0007پیشین در دنیا )مفید، 
 بودن ثواب است.   ین اندیشمندان در تبیین تفضلیاز معیارهای متفاوت ا

گروهی از اندیشمندان امامیه نیز قائلند چون انسان مملوک است ثواب، تفضلی و چون  .7
 (. 8/103: 0733باشد )قرشی،  مستحق پاداش عمل است، استحقاقی می

بندی کرد که مراتب  توان چنین جمع های فوق را می بنابراین، با توجه به دتیل عقلی و نقلی، دیدگاه
 بودن، تفضلی است.    پایین ثواب در مقابل عمل استحقاقی بوده و مراتب باتی آن مانند دائمی و خاله

ها در مسئله ثواب و عقاب الهی  از منابع مورد توجه متکلمان اسالمی که سبب اختال  دیدگاه آن
با محکمات عقلی و نقلی در سّنت است که  گردیده، وجود برخی روایات در جوامع روایی اهل

ها  شود. بسیاری از آیات و روایات بر نقش عمل در ورود انسان اند که به یک نمونه آن اشاره می  تعارض
کید دارد. در جوامع روایی اهل خوریم که نقش عمل را نفی  سّنت به حدیثی برمی به بهشت و دوزخ تأ
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ه بندگان بدون در نظر گرفتن گناه و اطاعت کرده است. این روایت بر فضل و رحمت خداوند نسبت ب
سو و تعارض ظاهری آن با ادل  عقلی  سّنت از یک ها تکیه دارد. وجود این حدیث در منابع معتبر اهل آن

و نقلی از سوی دیگر سبب شده که اندیشمندان اسالمی از دیرزمان به تحلیل آن بر مبنای 
َة َ َمُلُه »ی شده روایت های خویش بپردازند. در این پژوهش سع فرض پیش َح:ا  اْلَجنَّ

َ
و « َؤ یْ:ِرُ  أ

های مختلف بوده،  های سندی و رجالی حدیث که آبشخور دیدگاه مضمون آن فارغ از بحث احادیث هم
 مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد.

 مأخذشناسی روایت .1

واسطه عملش   ها بنده به آن اند که بر اساس  نقل شده سّنت روایاتی از پیامبر در منابع حدیثی اهل
های   صـورت شود، مگر به فضل و رحمت الهی. ایـن روایـات بـا اخـتال  در نقـل، به  وارد بهشت نمی

 شود.  ها اشاره می ترین آن سّنت آمده که به شاخه فراوان در جوامع حدیثی متقدم اهل
ُعوا َو َقاِرُبوا »چنین روایت کرده است:  عایشه از رسول خدا عَة َس:ِّ َح:ا  اْلَجنَّ

َ
ُه َؤ یْ:ِرُ  أ ْبِشُروا َفِ نَّ

َ
َو أ

ُه ِبَمْغِفَرقن َوَر  َ:ِن  اللَّ ْن یَتَغمَّ
َ
َنا، ِإؤَّ أ

َ
ِه  َقاَل  َو َؤ أ ْنَت یا َرُسوَل اللَّ

َ
؛ درسـتکار و اسـتوار «ْحَمةن َ َمُلُه، َقاُلوا  َو َؤ أ

یک از شما در ازای  ارت بر شما باد. بدانید که هیچروی را در پیش بگیرید و بش باشید و راه راست و میانه
یـابم( مگـر  مـن نیـز )نجـات نمی»ای رسول خدا؟! فرمود:   گفتند: حتی شما«. یابد عملش نجات نمی

؛ 6577و  6051، ح 0/1737: 0053)بخـاری، « اینکه فضل و رحمـت خداونـد شـامل حـالم شـود
 (. 1808، ح 0/1030تا،  بی قشیری نیشابوری،

َحع:  ِىعن»نقل کرده است:  بوهریره نیز از پیامبرا
َ
ه َلعْن یْنُجعَو أ نَّ

َ
ُعوا، وا َلُموا أ م ِبَعَمِلعِه. کَقاِرُبوا و َس:ِّ

ن یَتَغَمعَ:ِن  اللعه ِبَرحَمعة ِىْنعه َو َفضع 
َ
َنعا ِإؤَّ أ

َ
ِه  َقاَل  و َؤ أ ْنَت یا َرُسوَل اللَّ

َ
: 0053)بخـاری، « قالوا  َو َؤ أ

(. این روایت در 1806، ح 0/1035تا:  بی ؛ قشیری نیشابوری،0707، ح1006و  6578، ح0/1737
یعِه کَىا ِىْن »حنبل با اندکی تغییر در الفا  چنین آمده است:  مسند ابن عَة، َو َؤ یَنجِّ َح:  یْ:ِرُلُه َ َمُلُه اْلَجنَّ

َ
ْم أ

ْنَت یا َرُسوَل اللِه  َقاَل  َو 
َ
اِر، ِقیَ   َوَؤ أ َ:ِن  َربِّ  ِبَرْحَمعةن ِىْنعُه  ِىَن النَّ ْن یَتَغمَّ

َ
َنا، ِإؤَّ أ

َ
: 0010حنبـل،  )ابن« َؤ أ

(. روایت فوق با اندکی تغییر در الفا  چنین نقـل 1806، ح 0/1067تا:  بی ؛ قشیری نیشابوری،00/36
َح:  ِىْن »شده است: 

َ
ْنَت کَؤ یْ:ُرُ  أ

َ
َة ِبَعَمِلِه. َقاُلوا  َو َؤ أ عَ:ِن   ُم اْلَجنَّ ْن یَتَغمَّ

َ
َنعا، ِإؤَّ أ

َ
یا َرُسوَل اللِه  َقعاَل  َو َؤ أ

 (. 01/007: 0010حنبل،  )ابن« اللُه ِىْنُه ِبَرْحَمةن َو َفْض ن 
ا ِىعْن »گونه فرمودند:   شنیدم که این از جابر نیز نقل شده که گفته است از پیامبر َحع: 

َ
ْم کَؤ یعْ:ِرُ  أ
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َة، َو َؤ  عِه  َ َمُلُه اْلَجنَّ َنا، ِإؤَّ ِبَرْحَمعةن ِىعَن اللَّ
َ
اِر، َو َؤ أ ، ح 0/1030تـا:  بی )قشـیری نیشـابوری،« یِجیُرُه ِىَن النَّ

1803.) 

 تعارض روایات با آیات و دالیل عقلی .2

آیات فراوانی نیز متعارض است. بر اساس این آیـات، روایات فوق افزون بر تعارض با ادل  عقلی، با 
دهد که بـه چنـد نمونـه  کند و یا از دوزخ نجات می واسطه عملش داخل در بهشت می هخداوند بنده را ب

 شود:  اشاره می
-  ِ مه الَْماَلئ ِیَن َتَتَوََّاهه ولهوَن َساَلٌم َعلَیکاََّلّ  َطیبِنَی * یقه

ََنَّة بَِما کةه
ْ
لهوا اج (؛ 71)نحل: ْنتهْم َتْعَملهونَ کمه اْدخه

ها گویند که شما به  فرشتگان قبز روحشان کنند به آن آنان که در حال پاکیزگی )از شرک(
 جا آوردید اکنون به بهشت ابدی درآیید. موجب اعمال نیکویی که در دنیا به

-  َّلا بَِما َو * نهزه
ْ
ْم َجَنّاته الَْمت اِحَاِت ََلَمه ِیَن آَمنهوا َوَعِملهوا الَصّ ا اََّلّ َمّ

َ
(؛ اما 07)سجده:  نهوا یْعَملهونَ اکأ

ه کدادند در باغهایی  [ آنچه انجام می اند، به ]پاداش ردهکارهای شایسته که ایمان آورده و کسانی ک
 گردند. شوند، پذیرایی می در آن جایگزین می

-  ْْن تِل
َ
وا أ وها بِما کَو نهوده ورِْثتهمه

ه
َناةه أ
ْ
(؛ و )در این هنگام( به آنان ندا 07)اعرا :  ْنتهْم َتْعَملهونَ کمه اج

  «.دادید، به ارث بردید! ه انجام میکاین بهشت را در برابر اعمالی »ه: کد شو داده می
ها بر اساس اعمالشان مستحق ثواب و عقاب  انسان (1) طور کلی بر اساس آیات فوق و سایر آیات، به

شوند. همچنین، مدلول روایات یاده شده مخالف حکم عقل است؛ زیرا خداوند بندگان را به اوامر و  می
خاطر  دهـد و بـه مکلف نموده، پس بر او واجب اسـت. خداونـد بـه اطاعـت بنـدگان ثـواب می نواهی

همراه با سختی و مشقت بوده، خداوند آن را بر مکلف   کردن     کند. اطاعت ها را عقاب می معصیتشان، آن
واجب کرده است. تحمل سختی و مشقت بدون عوض، ظلم است که از خداونـد قبـیح بـوده و صـادر 

کاری کند  نیز منفعتی وجود دارد و صحیح نیست که انسان بدون نفعی، شروع به« عوض»شود. در  نمی
واسطه لطفش با بندگان رفتار  شود. افزون بر این، مطابق قاعده لطف، خداوند به وگرنه تکلیف بیهوده می

بعیـد اسـت آن را مسـتحق عقـاب اسـت   کردن     کند. بنابراین وقتی مکلف علم دارد به اینکه معصیت می
: 0016کند. پـس لطـف بـر خداونـد واجـب اسـت )خواجـوئی،  انجام دهد، بلکه ضد آن را عمل می

1/05  .) 
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ت در توجیه روایات دیدگاه اندیشمندان اهل .3
ّ

 سن

 بندی کرد.   توان در سه رویکرد کلی دسته  سّنت ذیل روایات فوق را می های اندیشمندان اهل  دیدگاه

 ن ثواب الهیبود   حمل بر تفضلی .9.4
های الهی را بر اسـاس فضـل   اشاعره بر جایز نبودن الزام امری بر پروردگار قائل هستند و تمام ثواب

ای برای افعال حق تعالی تعیین کرد؛ چرا که هر آنچه پروردگـار   توان ضابطه  دانند. آنان معتقدند نمی  می
دهد یا عقاب؛ هر چند عادات خداونـد آن  انجام دهد، عدل است. اعم از آنکه در برابر اطاعت، پاداش

: 0058؛ قرطبـی، 081 - 080: 0000کنـد. )فخـر رازی،  است کـه در برابـر اطاعـت، ثـواب عطـا می
روست که اندیشمندانی مانند بربهاری معتقدند که فقـط بـا رحمـت الهـی بنـدگان وارد  ( از این3/070

 (. 70: 0058کند )بربهاری،  را عذاب میها  شوند و خداوند فقط به مقدار گناهشان آن  بهشت می
انـد، روایـاتی اسـت   بودن ثواب الهی بدان استناد کرده   از جمله احادیثی که اشاعره در اثبات تفضلی

َة ِبَعَمِلِه َبْ  ِبَرْحَمِة اللعِه »ها را در باب  بخاری در کتاب الرقاق در دو باب و مسلم آنکه  َح:  اْلَجنَّ
َ
َلْن یْ:ُرَ  أ

ر  هـا مطـابق ایـن روایـات/ از کتاب صفات المنافقین و احکامهم ذکر کرده اسـت. از نظـر آن« اَل َتَع 
برر  کند؛ زیرا خداوند ناچار است رحمتش را شـامل بنـده کنـد.  اعمال برای ورود به بهشت کفایت نمی

د بـا شود، گرچـه خداونـ  عمل به خودی خود موجب استحقاق بندگان به بهشت نمی پای  روایات فوق،
 (.1/076: 0003رجب حنبلی،  فضل و رحمتش، عمل بنده را سببی برای ورود به بهشت قرار دهد )ابن

ها بر این  یابیم که اغلب آن  ها درمی ویژه محدثان آن  همچنین با مراجعه به آثار اندیشمندان اشاعره به
ویژه آی    با لفظ اثبات در آیات بهباروند که میان آیات و روایات منافاتی نیست؛ زیرا لفظ نفی در احادیث 

 ََنَّة بَِما
ْ
لهوا اج هـا تعـارض را نتیجـه گرفـت.  در یک موضع نیست تا از آن (،71)نحل:  ْنتهْم َتْعَملهونَ کاْدخه

ها را در شش   معنای باء است. این دیدگاه به    دیدگاه فوق با تعابیر و ادل  گوناگونی بیان شده که بیشتر ناظر 
 بندی کرد.  توان دسته  ی میگون  کل

 نفی باء مقابله و عوض در حدیث .3.1.1
: 0056کثیـر ) (، ابن8/35: 0780تیمیـه ) (، ابن03/066تـا:   از نظر اندیشمندانی ماننـد نـووی )بی

ــا:   (، عراقــی )بی667 - 661و  607 - 601: 0007ابــی العــز ) (، ابن0/150و ج 1/700 (، 8/100ت
َلعْن یْنُجعَو »( و برخی دیگر، آنچـه در روایـت 057 - 058: 0003زی )(، مقری3/177: 0000وزیر ) ابن

َح:  ِىن
َ
نفی شده، آن است که عمل، عوض و بهای کافی برای ورود بـه بهشـت تلقـی گـردد؛ « م ِبَعَمِلِه کأ
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 994-949:، ص4144 و تابستانبهار ، 41، شماره هشتم، سال  ینامه علوم حدیث تطبیق پژوهش
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 عبدالله میراحمدی 
 مهین تائبی

کند. به بیان دیگر، آنچه را   زیرا در نهایت خداوند بندگان را بخشیده و با فضل و رحمتش وارد بهشت می
خاطر مجـرد اعمـال اسـت. در   مقابله و عوض است و ورود به بهشـت بـه« باء»بر نفی کرده است، پیام

ََنَّة بَِما مقابل، آنچه در آی  
ْ
لهوا اج اثبات شده باء سببیت اسـت، یعنـی بـه «    (71)نحل:  ْنتهْم َتْعَملهونَ کاْدخه

 شوید.  سبب اعمالتان وارد بهشت می
َؤ »سـوره اعـرا  بـا حـدیث  07گوید: آیه  رسال  فی دخول الجن  می تیمیه در سخن مفصلی در ابن

َحُ: 
َ
َة ِبَعَمِلِه کیْ:ُرُ  أ شود؛ زیرا آیه و حدیث با یکدیگر منافاتی ندارند. تناقز در جایی   نقز نمی« ْم اْلَجنَّ

ه، آیـ  سـوره حاّقـ 10است که یکی مثبت و دیگری منفی باشد. در این میان، در آیات مختلف مانند آی  
واسـطه روایـات روشـن   بـرای سـببیت اسـت. همچنـین به« باء»سوره واقعه،  10سوره سجده و آی   07
شود که عمل، سببی برای ثواب است. تردیدی نیست که عمل صـالح سـببی بـرای ورود بـه بهشـت   می

کـم اش مقدر کرده است. بـر ایـن اسـاس، سـبب، اسـتقالل در ح  است که خداوند بهشت را برای بنده
شـود. بـرای نمونـه نـزول بـاران   شدن مسـبب نمی    ندارد؛ یعنی آنکه صر  وجود اسباب موجب حاصل

کند تـا   شود، بلکه خداوند ناگزیر امور دیگری را خلق می  و دفع آفات نمی تنهایی باعث رویش گیاهان به   
ن گیـاه محتـاج فضـل خداونـد واسطه خاک و هوا و نور آن را پرورش دهد؛ بنـابرای  آفات را دفع کند و به

 است. 
کنند ثواب الهی مانند معامالت بندگان به روش معاوضه و مقابله است که دتیلـی   برخی تصور می

برای این تصور اشتباه وجود دارد. نخست آنکه خداوند به عمل بنده نیازی ندارد. دوم آنکه خداونـد بـر 
آفریده و زندگی به او بخشیده و بـه او روزی داده و از  گذارد به اینکه از طرفی او را  عمل مخلوق منت می

سویی برای او رسوتنی فرستاده و کتاب نازل نموده است و عمل را برای او آسان کرده اسـت. همچنـین 
( 8ایمان را محبوب و زینت قلبش قرار داده و کفر و فسوق و عصیان را زشت قرار داده است. )حجرات: 

ها باشد؟ سوم آنکه عمل بنده به اندازه ثواب الهـی   تواند عوض این نعمت  ده میبا این وجود، آیا عمل بن
نیست تا گفته شود در مقابل و معادل آن به او پاداش داده است، بلکه کمترین ثواب خداوند چنـد برابـر 

 ( 005 - 0/000: 0011تیمیه،  عمل انسان است. )ابن
کند، غیر از بائی است کـه دخـول در بهشـت را   می قیم بائی که اقتضای دخول در بهشت از نظر ابن

کند. پس مقتضای باء دخول در بهشت، باء سببیت است و بـائی کـه دخـول در بهشـت را نفـی   نفی می
خبـر  بر ایـن اسـاس، پیـامبر«. اشتریت هذا بهذا»کند، باء معاوضه و مقابله است؛ مانند تعبیر:   می
باشد، بلکه پروردگار با رحمت خـویش بـر بنـده  ل احدی نمیدهد که ورود در بهشت در مقابل عم  می
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خاطر عمـل بنـده و نـه در عـوض عمـل  به   گونه ورود نه   گذارد تا او را داخل در بهشت کند. این  منت می
توانـد در مقابـل   اوست. همچنین عمل بنده اگرچه با حـب و رضـایت خداونـد باشـد، ایـن عمـل نمی

باشد؛ زیرا تمام اعمال انسان در مقابل کمتـرین   و حتی معادل آن نیز نمی خداوند در دنیا و آخرت باشد
: 0006قیم جوزیـه،  های خداوند اقتضای شکرگزاری را دارد )ابن  نعمت خداوند هم نیست و بقی  نعمت

 (.010: 0001؛ همو، 005و  1/000و ج 0/015
 اعمالورود به بهشت به واسطۀ رحمت الهی و تفاوت درجات آن به واسطۀ  .3.1.2

سّنت، اصل ورود بهشت فقط به رحمت  بطال و برخی از محدثان اهل از نظر اندیشمندانی مانند ابن
شوند، اما تفـاوت در منـازل و درجـات بهشـت بـه واسـط    الهی است و احادیث بر این کالم حمل می

وزیر،  ابن ؛010: 0001و همو،  0/007: 0006قیم جوزیه،  ؛ ابن7/005: 0008جوزی،  اعمال است )ابن
 (.  3/070: 0058؛ قرطبی، 173 - 00/176تا:   حجر عسقالنی، بی ؛ ابن3/176: 0000

لـن »ای بگوید حـدیث   نویسد: اگر گوینده  بطال در رفع تعارض روایات با برخی آیات چنین می ابن
ِ  کَوتِلْ با قول خداوند « یدخل احدکم عمله الجن  وَها ب ورِْثتهمه

ه
ََنّةه الَِّ  أ

ْ
ونَ کَما اج ( 31)زخـر :  ْنـتهْم َتْعَملـه

گونه که توهم شـده اسـت، ایـن تعـارض نیسـت؛ بلکـه   در تعارض است، چنین گفته شده است: همان
خاطر عملش مستحق بهشـت   خبر داده که هیچ کس به معنای حدیث غیر از معنای آیه است. پیامبر

ن خداوند خبر داده که در بهشت منـازل شود. همچنی خاطر رحمت الهی وارد بهشت می  نیست، بلکه به
شوند و روشن است که درجات بندگان به واسـط  انـدازه   و درجاتی است که به واسطه اعمال وارد آن می

های آنان اسـت.   بودن درجات بندگان و نعمت   خاطر بات یا پایین به   و نوع اعمال آنهاست. پس معنای آیه 
نگی بهشت اشاره داشته و تعارضی با آیه ندارد. حال اگـر گفتـه شـود: معنای حدیث نیز به ورود و جاودا

ََنَّة بَِما کَساَلٌم َعلَیخداوند در آیه 
ْ
لهوا اج خبـر داده کـه ورود بـه بهشـت ( 71)نحـل:  ْنتهْم َتْعَملهونَ کمه اْدخه

َة ِبَما »شود:   خاطر اعمال است. در پاسخ گفته می به    کالمـی مجمـل اسـت و « َتْعَمُلعوَن  ْنُتْم کاْعُرُلوا اْلَجَنّ
ادخلوا منازل الجن  و بیوتها بما کنتم تعملـون: بـه »کند که در تقدیر چنین است:   حدیث آن را تفسیر می

پس آیه نیاز بـه بیـان حـدیث دارد «. های بهشت شوید  واسط  آنچه عمل کردید، داخل در منازل و خانه
 (.  0/085: 0015بطال،  )ابن

 واسطۀ رحمت خداوندتوفیق عمل به  .3.1.3
برخی از محدثان در تبیین روایات بر این باورند که توفیـق عمـل از رحمـت خداونـد اسـت و اگـر 

لـن یـدخل »شود. بر این اسـاس، حـدیث   رحمت الهی نباشد، هیچ عمل صالح و طاعتی حاصل نمی
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ََنَّة بَِما ، آی  «احدکم عمله الجن 
ْ
لهوا اج ونَ کاْدخه ؛ 0/080: 0015بطـال،  کنـد )ابن  تفسـیر میرا  ْنـتهْم َتْعَملـه

 (.  00/176تا:   حجر عسقالنی، بی ؛ ابن3/177: 0000وزیر،  ؛ ابن7/005: 0008جوزی،  ابن
ََنَّة بَِما از نظر قاضی عیاض، تعارضی میان حدیث و آی  

ْ
لهوا اج و آیاتی شـبیه بـه آن  ْنتهْم َتْعَملهونَ کاْدخه

واسـط     کند و معنا چنین اسـت: عمـل همـراه رحمـت و بـه  تفسیر می نیست؛ زیرا حدیث اجمال آیه را
هـا   سـوی طاعت شـود و بنـدگان به  رحمت خداست؛ چراکه به واسط  رحمت خدا، توفیـق حاصـل می

شوند. پس عمل استحقاق ورود به بهشت را ندارد )ورود به بهشت به واسط  عمل نیسـت( و   هدایت می
 (.8/707: 0007یاض، همه به فضل الهی است )قاضی ع

خاطرتوفیق الهـی اسـت و تـرک   نویسد: اطاعت بنده به  بیهقی نیز پس از نقل روایات فوق چنین می
دارد. توفیـق و عصـمت بـه   معصیت بنده نیز به سبب این است که خداوند او را حفظ و از گناه نگه مـی

فضـل الهـی اسـت و مـا اراده خداوند است که همان رحمت الهی است. پس نجات همان رحمـت و 
سـورۀ  71(. نووی نیز با اسـتناد بـه آیـات 017: 0056خاطر امتثال امر ناچاریم عمل کنیم. )بیهقی،   به

نویسـد: ایـن آیـات دتلـت دارد بـر اینکـه اعمـال   ها چنین می سوره زخر  و آیات مشابه آن 31نحل، 
هـا و  ال و هدایت برای اخـالص در آنشود؛ حال آنکه توفیق انجام اعم  انسان، سبب ورود به بهشت می

شـود.  واسط  رحمت خدا و فضل اوست. پس کسی به مجرد عمـل وارد بهشـت نمی  قبولشان همگی به
ها یعنی رحمت  شدن به بهشت با اعمال به سبب آن    پس این آیات تعارضی با حدیث ندارد؛ چرا که وارد

 ( 03/177تا،   الهی وابسته است. )نووی، بی
نویسد: اعمال اسبابی برای رسـیدن بـه ثـواب هسـتند و عمـل   نیز در تعبیر مشابه چنین میمقریزی 

توانـد   واسطه توفیق و فضل الهی است. اعمال مستحق ثواب و پاداش نیست؛ زیرا احـدی نمی  صالح به
های او را بجای آورد. پس اگر اهل آسمان و زمـین را عـذاب کنـد بـه کسـی ظلـم نکـرده و   شکر نعمت

 ( 058: 0003متش برتری نسبت به اعمال بندگان دارد. )مقریزی، رح
دهنـد کـه بـر   هـا معتقدنـد و شـهادت می نویسـد: آن  صابونی نیز در تبیین دیدگاه اشاعره چنـین می

شود، اگر چه عملش نیکو و در راه رضای حق باشد، مگر به فضل الهی. پس   احدی، بهشت واجب نمی
زنـد   شوند؛ زیـرا وقتـی عمـل خیـری از بنـده سـر می ن به بهشت وارد میبه فضل و منت خداوند بندگا

که   کند؛ چنان  شود و نه هدایت می  خداوند برای او میّسر کرده است که در غیر این صورت نه هدایت می
بَداا َو لکِمنْ   ىکْم َو رَْْحَتههه ما زَ کَو لَْو َّل ََْضله اللاِ َعلَیآی  

َ
َحٍد أ
َ
( بـه ایـن 10)نـور:   َمْن ششاءه ىکاللاَ یزَ  نا کْم ِمْن أ

 (. 170 - 170: 0000امر اشاره دارد )صابونی، 
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 پذیرش عمل به واسطۀ رحمت خداوند .3.1.1
ََنَّة بَِما حجر آی   از نظر ابن

ْ
لهوا اج ، در مورد عمل قبول شده است و حدیث در مـورد ْنتهْم َتْعَملهونَ کاْدخه

افزاید: در جمع میان آیـه   و در ادامه در تبیین دیدگاه خویش چنین میعملی است که مورد قبول نیست. ا
توان گفت: عمل از جهـت اینکـه عمـل اسـت   شود که بر اساس آن می  و حدیث پاسخ دیگری ظاهر می

ای ندارد. حال آنکه هنگـامی   برای شخه عامل تا زمانی که پذیرفته نشده باشد در ورود به بهشت فایده
شدن به واسـط  رحمـت الهـی اسـت. پـس     شود و این پذیرفته  شد بنده وارد بهشت می که عمل پذیرفته

ََنَّة بَِما معنای آی  
ْ
لهوا اج پذیرد. بنابراین   این است که خداوند با رحمتش عمل بنده را می ْنتهْم َتْعَملهونَ کاْدخه

آید که سببیت   ند. همچنین تزم نمیرسا  برای مصاحبه، الصاق و یا مقابله باشد، آسیبی نمی« باء»اینکه 
حجر را صحیح دانسته و برگزیده اسـت  ( شنقیطی دیدگاه ابن00/176تا:   حجر عسقالنی، بی باشد. )ابن

 (. 3/180و  0/073تا،   )شنقیطی، بی
 باء سببیه حقیقی دانستن حدیث .3.1.2

: 0011علی قـاری )(، مال0/715: 0007عطیه، ابوحیان ) سّنت مانند ابن برخی از اندیشمندان اهل
ََنَّة بَِما ( باء در آی  0/07: 0008( و قاسمی )00/051و  8/150تا:   (، آلوسی )بی7/708

ْ
لهوا اج ْنـتهْم کاْدخه

عطیـه چنـین  دانند. در این میـان، ابن  را سببی  عادیه یا مجاز و باء در حدیث را سببیه حقیقه می َتْعَملهونَ 
ا »نوشته است: تعبیر  م  ُلون  ْنتُ کبع ْعم  شـوید کـه   اید، وارد بهشـت می  واسطه آن چه کسب کرده  یعنی به« ْم ت 

ای کـه   این بر طریق مجاز است که بر اساس آن، ورود به بهشت را به عمل مشروط کرده است، بـه گونـه
َحُ: »این عمل نشانه ورود به بهشت است پس حدیث 

َ
َة ِبَعَمِلِه کَؤ یْ:ُرُ  أ به تأویل برده است آیه را « ْم اْلَجنَّ

 (.  7/775: 0007عطیه،  )ابن
 باء الصاق یا مصاحبه دانستن حدیث .3.1.2

َحُ: »برخی از شارحان صحیحین مانند کرمانی و عینی در تبیین حدیث 
َ
عَة ِبَعَمِلعِه کَؤ یْ:ُرُ  أ ، «ْم اْلَجنَّ

وَهـ کَوتِلْـسببیه در آی  « باء«  کردن     ضمن رد ورِْثتهمه
ه
ََنّـةه الَّـِ  أ

ْ
ونَ کا بَِمـا اج ( آن را 31)زخـر :  ْنـتهْم َتْعَملـه

دادیـد،  ه انجام میکشود: بهشت را همراه با اعمالی   اند که معنای آن چنین می  الصاق یا مصاحبه دانسته
 (.  0/080تا،   ؛ عینی، بی00/751تا،   حجر عسقالنی، بی به ارث بردید )ابن

ََنَّة بَِما آی   را در« باء»از نظر مالاسماعیل خواجوئی، اگر 
ْ
لهوا اج ( معیت 11)نحل:  ْنتهْم َتْعَملهونَ کاْدخه

اند، داخل بهشـت کنیـد.   ها را همراه آنچه از خطا و گناه انجام داده شود: آن بگیریم، معنای آیه چنین می
خاطر فضل خداوند است نه عوض از اعمـال نیـک و نـه بـه سـبب اعمـال نیـک   پس ورود به بهشت به
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 مهین تائبی

 (.  1/00: 0016ی، )خواجوئ
 باء مقابله و معاوضه دانستن حدیث .3.1.6

دانند نه معاوضه و مقابلـه   در آیات و روایات ذکر شده را از نوع سببیت می« باء»طور کلی، معتزله   به
، «بـاء»گوید: معنای هشـتم   هشام در کتاب مغنی اللبیب می که مورد انتقاد اشاعره قرار گرفته است. ابن

اشتریته بالف درهم: آن را در عـوض »شود؛ مانند جمل    ها وارد می  ن نوع باء بر عوضمقابله است که ای
ََنَّة بَِما در آی  «. هزار درهم خریدم

ْ
لهوا اج ونَ کاْدخه کار رفتـه اسـت؛ یعنـی در   نیز همین معنـا بـه ْنتهْم َتْعَملـه

بر خال  ادعای معتزلـه کـه آن را نویسد:   هشام چنین می مقابل عملتان وارد بهشت شوید. در ادامه ابن
ت  یـْدُخُل »که جمهور اندیشمندان اشاعره حـدیث   دانیم. چنان  دانند ما آن را باء مقابله می  باء سببیت می

ُد  ح  ـهع کأ  لع م  ع   بع
ة  نَّ گیرندکـه بـاء در آن مقابلـه اسـت، زیـرا عطاکننـده از سـر تفضـل     شـاهد آن می« ْم اْلج 

 (.  010تا/  هشام، بی بخشش تنها بر اساس سبب و علت خواهد بود )ابن بخشد، اما در سببیت  می

 بودن ثواب الهی   حمل بر استحقاقی .9.9
که معتقدند بر خدا واجـب اسـت،   در باور معتزله، بهشت در عوض عمل و بهای عمل است. چنان

در ایـن  (1/056: 0053ثواب بندگان را بدهد و ورود بهشت به سبب اعمال انسان است. )زمخشـری، 
(، 30: 0001میان، در نظر قدریـه کـه بـه قـدرت بنـده بـر خلـق افعـال خـود بـاور دارنـد )جرجـانی، 

رساند و این به منزلـ  اجـر و   های فراوان می  هایی ارزش و بها دارند که بندگان را به ثواب و نعمت  عبادت
خاطر اعمـال  بـه   بـه بهشـت  کند. بنابراین ورود دهد و او دریافت می  مزدی است که شخه به اجیر می

ْن تِلْ ها در اثبات مدعای خویش به آی   است. آن
َ
وا أ وها بِما کَو نهوده ورِْثتهمه

ه
َناةه أ
ْ
ونَ کمه اج )اعـرا :  ْنـتهْم َتْعَملـه

َْزْوَن إَِّلا ما ( و 07 در ایـن اند و بر ایـن باورنـد کـه خداونـد   ( استناد کرده75)نمل:  ْنتهْم َتْعَملهونَ کَهْل ُته
ابـی  ؛ ابن000 - 000و  1/051: 0006قـیم جوزیـه،  آیات، بهشت را عوض اعمال قرار داده است )ابن

 (.  00/176تا:   حجر عسقالنی، بی ؛ ابن053 - 056: 0003؛ مقریزی، 601: 0007العز، 
دانند؛   وزیر سخن معتزله و قدریه را در تعارض با روایات بیان شده می اندیشمندان اشعری مانند ابن

چرا که بر اساس آنها، اینکه مجرد اعمال انسان را وارد بهشت کند، نفی شده است. همچنین بـر اسـاس 
شوند آن وقت چگونه غیر انبیاء فقط صـر    واسطه رحمت الهی وارد بهشت می  برخی آیات، پیامبران به

ـاِیینَ کَو تَرَْْحْنا نَلَ َو إِْن لَْم َتْغِفْر نَلا که بر اساس آی    اعمال بهشتی شوند. چنان
ْ
( 17)اعـرا :  وَننا ِمـَن اْل

   َو تَرَْْحْ ی  َو إَِّلا َتْغِفْر دآدم و حوا، مطابق آی  
َ
اِیینَ کأ

ْ
لَـِنْ و با توجه به آیـ   ( نوح03)هود:  ْن ِمَن اْل



 

 

                    Journal of Comparative Hadith Sciences, , Spring and Summer 0202, 8(21), P: 032-023  
Analysis of Islamic scholars perspective about obligatory or favorit of ward  

Abdullah Mirahmadi 
Mahin Taebi 

 جامعة المصطفی العالمیة
Al-Mustafa International University 

 مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث

 

 
221 

   لَْم یْمِدین
َ
ال نیَ کَرِّب  َأ به واسط  رحمت الهی وارد بهشـت شـدند  راهیم( اب33)انعام:  وَننا ِمَن الَْقْوِم الضا

 (. 176 - 3/170: 0000وزیر،  )ابن
کند، پاداش را بایـد   تیمیه اینکه قدریه معتقدند همان طور که اجیر از موجر طلب مزد می از نظر ابن

از خدا طلب کرد، باید گفت که این گروه جاهل و گمراه هستند. حال آنکه خداونـد بـه اوامـری کـه بـه 
خاطر مصـلحت   اش نیـز بخیـل نیسـت، بلکـه بـه  کند نیازی ندارد و نسبت به نهـی از بنـده  اش می  ندهب

ننـد کننـد و اگـر بـدی ک ی میکنند، به خودشان نیکی ککند. بر این اساس، اگر نی  اش امر و نهی می  بنده
سـاَء َمْن َعِمَل صفرماید:  نند. از این روست که خداوند میک پس به خودشان بدی می

َ
اِحاا ََلَِنْفِسـِه َو َمـْن أ

 (. 8/37: 0780تیمیه،  ( )ابن06)فصلت:  بَِظالاٍم لِلَْعبیدِ  کَفَعلَیما َو ما َرب  

 حمل بر عدم موضوعیت عمل در کسب ثواب .9.9

اعمال انسان ارتبـاطی بـا ثـواب و پـاداش نـدارد و سـببی بـرای ورود بـه بهشـت  (7)از نظر جبریه،
؛ 7/70و  000و  1/051: 0006قـیم جوزیـه،  بهشت فقط مشیت الهی است. )ابن باشد و ورود به  نمی
هـا در اثبـات  ( آن00/176تا،   حجر عسقالنی، بی ؛ ابن053: 0003؛ مقریزی، 600: 0007العز،  ابی ابن

ابـی  انـد )ابن  شـود، اسـتناد کرده  مدعای خویش به احادیثی که ورود به بهشت به واسطه اعمال نفی می
 (.1/0567: 0001؛ عواجی، 600: 0007 العز،

بودن ثواب، مورد خدشه قرار    دیدگاه فوق توسط برخی از اندیشمندان اشاعره در عین باور به تفضلی
تواند سبب ورود بـه   نویسد: اینکه اعمال نمی  وزیر در نقد این رویکرد چنین می که ابن  گرفته است؛ چنان

روسـت   لت دارند که اعمال سبب ورود به بهشت اسـت. از اینبهشت باشد، باطل است؛ زیرا آیات دت
خاطر اعمالشان مسـتحق ثـواب هسـتند   شوند و موحدان نیز به خاطر اعمالشان عقاب می  که مشرکان به

 (. 3/177: 0000وزیر،  )ابن

 ها بر اساس مبانی اندیشمندان امامیه  ارزیابی دیدگاه .4

یابیم بحث وجوب یا عدم وجوب ثـواب و عقـاب بـر خداونـد   های یاد شده درمی  با دقت در دیدگاه
گردد. در ایـن میـان،   ها در مسئله حسن و قبح بـازمی میان اشاعره با معتزله و امامیه به اختال  مبانی آن

های مشخه شده از جانب پروردگـار را سـبب وجـوب ثـواب بـر حـق  اشاعره عمل بندگان به تکلیف
تواند ثواب دهد یا عقاب کند. از سوی دیگر، تکلیف، تصر  موت   ند میدانند؛ چرا که خداو  تعالی نمی

ارتباط با تکلیف بوده و فعلی ابتدایی و بدون سـبب  شود. حال آنکه ثواب بی  در بندگان خویش تلقی می
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 مهین تائبی

است. در مقابل، معتزله و امامیه به ارتبـاط ثـواب الهـی و تکلیـف قائلنـد و بـر ایـن باورنـد کـه تزمـ  
به انجام کارهای دشوار از جانب پروردگار، اعطای ثواب فراوان است. همچنین اسـتحقاق   کردن     تکلیف

ثواب حقی برای بنده بر موتست که بر اساس صفات کمالی پروردگار، محال است چنین حقی ضـایع 
 شود.

گاه دارند. بـه نظر و اختال  دید  در مقابل، امامیه در تفسیر ماهیت عقاب با معتزله و اشاعره اشتراک
شود و پیرامون لزوم   این معنا که همچون معتزله بر این باورند که عصیان بنده، سبب استحقاق عقاب می

شوند. به این معنا کـه اسـتحقاق عقـاب بـر خـال    عمل به مقتضای این استحقاق با اشاعره همسو می
ی خداونـد نسـبت بـه عقـاب استحقاق ثواب، حقی برای خداوند نسبت به بندگان اسـت و الزامـی بـرا

از چنـین حقـی بـه اقتضـای   کردن     نظر  توانـد بـا صـر   روی می  کند. از ایـن  شخه گناهکار ایجاد نمی
 (. 000 - 005: 0787ها را عفو کند )سلیمانی بهبهانی،  رحمت خویش آن

ه را جمع کرد و بجز توجیـه توان دیدگاه اشاعره و معتزل  ثواب الهی می  کردن     مند  طور کلی با ضابطه  به
کـه بـا آنکـه اغلـب متکلمـان امامیـه بـر   صحیح دانست. چنان  کردن     مند  ها را با قاعده  جبریه، بقی  تبیین

بودن آن معتقدنـد، هـر چنـد بـر    بودن ثواب الهی باور دارند. در مقابل، گروهـی بـه تفضـلی   استحقاقی
مندی   کنند، بر مبنای حسن و قبح عقلی، بـر ضـابطه  لزام نمیخال  اشاعره که هیچ امری را بر خداوند ا

از نظر شیخ صدوق، با وجود آنکه پروردگـار کنند. در این میان،   و معیارهای عقالنی بشری آن تأکید می
تمام بنـدگانی روی   از اینکند.   می  عدالت امر کرده، ولی بر مبنای تفضل با ما عمل  به  را  عادل است و ما

َؤ »چنین نقل شـده اسـت:  که از پیامبر  چنان شوند، بر اساس تفضل الهی است؛ ارد بهشت میکه و
َة َرُج    ِه َ زَّ َو َج َّ   یْ:ُرُ  اْلَجنَّ  (.67: 0000بابویه،  )ابن« ِإؤَّ ِبَرْحَمِة اللَّ

اشـد و ب  مراتب واتی ثواب الهی به بندگان که ثواب اخروی اسـت، تفضـلی میاز نظر شیخ مفید، 
مطیـع بـا   شـخه  های الهی را ندارد. بر این اسـاس، هـر چنـد توانایی جبران حقوق و نعمت  کس هیچ

های پیشین پروردگار جبران کرده  نعمت  )اعتباری( را  شود، ولی این حق می  اطاعت خویش، دارای حق
 (. 050 - 057: 0007روی استحقاق حقیقی و ذاتی فاقد موضوعیت است )مفید،   ؛ از این است

هه َّل حیِـُّ  الْ عالمه طباطبایی نیز ذیل آی   ـاِحاِت ِمـْن ََْضـلِِه إِنـا وا الصا یـَن آَمنهـوا َو َعِملـه  َِـرینَ اکِهْجـِزی اَّلا
پـردازد. از نظـر ایشـان،   بودن ثـواب الهـی می   ( بر اساس رابط  مالک و مملـوکی بـه تفضـلی00)روم:

خداوند سبحان هستند، پس چیزی از خود ندارند تـا  کان ملصاحبان اعمال صالح خودشان و اعمالش
ه بـدون کها عطا شود فضلی است  ه به آنکبه خدا بدهند و مستحق جزاء شوند. بنابراین، هر جزایی هم 
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ه به بندگان خویش کها داده شده است. در این میان، پروردگار از شدت فضل و رحمتی  استحقاق به آن
هـا و  آن که خودش مالکرده است. همچنین در عین اینکاعمالشان  کاری، مالصورت اعتب دارد، آنان به

اعمالشان است، در برابر اعمالشان حقی برایشان قائل شـده و آنـان را مسـتحق آن حـق خوانـده  کمال
عنوان پاداشـی در مقابـل اعمالشـان  کنـد را بـه  ها عطـا می ه به آنکاست. همچنین بهشت و مقام قربی 

 (. 06/078: 0003ه این حق اعتباری، فضل دیگری از خدای متعال است )طباطبایی، دانسته است ک
ـاِحاِت ِمـْن ذیل آیات آقای قرشی نیز  ِیَن آَمنهوا َو َعِملهوا الصا وَن * ِهْجِزی اَّلا ِسِمْم یْمَمده ْنفه

َ
َو َمْن َعِمَل صاِحاا ََِِل

بودن    بـر اسـتحقاقی به رابط  مالک و مملـوکی( با توجه 00 - 00ات )روم، آی َِِرینَ اکََْضلِِه إِناهه َّل حیُِّ  الْ 
ی... نشـان   طور همزمان اشاره کـرده اسـت و چنـین می بودن آن به   ثواب و تفضلی یْجـزع نویسـند: لفـظ لع

 که جزاء و پاداش عمل از روی محاسبه و استحقاق است و چـون انسـان و همـه چیـز او ملـکدهد  می
دهـد از  رده است، از این جهت، خدا هر چـه بـه بنـده مـیکرا به همه چیز توانا  طلق خداست و خدا او

ه بنده، در واقع استحقاقی داشته باشد، پس پاداش، نسـبت بـه عمـل: زاسـت و کآن  روی فضل است، بی
 (. 8/103 : 0733بودن انسان، فضل است نه استحقاق )قرشی،    کاستحقاق، ولی نسبت به مملو

کـه   بودن ثواب الهی قائل اسـت؛ چنان   مچون بیشتر متکلمان امامیه به استحقاقیسید مرتضی نیز ه
: 0000کنـد )علـم الهـدی،   محسـوب می  اسـتحقاقی  مدح، ثواب، شکر، ذم، عقاب و عوض، از افعـال

 شـود بهشـت می  با استحقاق خویش، وارد  بنده مانند شخه آزادهمچنین بر این باور است که (. 136
تأویل خبر آخـر )مـا مـن أحـد یدخلـه »(. با این حال در کتاب امالی ذیل عنون 0/071: 0050)همو، 

تفضل را به سببیت و اسـتحقاق گـره زده اسـت. بـدین معنـا کـه تفضـل «    عمله الجنة و ینجیه من النار(
 خداوند ابتدایی نیست، بلکه به سبب تکلیفی است که بر عهدۀ بندگان گذاشته است.

، «ما من أحد یدخله عمله الجنة، و ینجیه من النار»سخ به این پرسش که حدیث سید مرتضی در پا
دتلت بر آن نـدارد « و ت أنا؛ إّت أن یتغّمدنی الّله برحمة منه و فضل»قیل: و ت أنت یا رسول الّله؟ قال: 

ایـده و نویسد: ف  بخشد و مسئله استحقاق در آن مطرح نیست؟ چنین می که خداوند ثواب را تفضلی می
های اوسـت.   ها به لطف، توفیق و یاری معنای خبر بیان احتیاج مکلفان به خداوند متعال و نیازمندی آن

حال اگر بنده به حال خویش رها شود و خداوند لطف و عنایت خودش را از او دریـغ کنـد، بـا عملـش 
ن است که هیچ کـس بـا آ یابد. گویا مقصود پیامبر  شود و از آتش جهنم نجات نمی  وارد بهشت نمی

شـود. ایـن حقیقتـی  اش نکرده است، وارد بهشت نمی  عملی که خداوند در آن یاری، لطف و راهنمایی
است که هیچ تردیدی در آن نیست. ما هیچ ابایی نداریم که بگوییم ثواب از باب تفّضـل اسـت؛ بـدین 
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گوییم   به همین دلیل است که میمعنا که خداوند متعال این ثواب را به سبب تکلیف تفّضل کرده است. 
صورت ابتدایی بر خداوند واجب نیست، بلکه آنچه بر خود واجب کرده اسـت، بـر او واجـب   چیزی به

شود. ثواب نیز از مواردی است که او خود به سبب تکلیف بر خود واجب کرده است و هر چیزی که   می
شـد )همـو،   توسط خداوند نبود، واجـب نمیشود، اگر ایجاب آن   به ازای تکلیف بر خداوند واجب می

0778 :0/770 .) 

 نتیجه

عَة َ َمُلعُه »سّنت ذیل روایت  های اندیشمندان اهل  با مراجعه به دیدگاه َح:ا  اْلَجنَّ
َ
و احادیـث « َؤ یْ:ِرُ  أ

 بودن ثـواب   بودن ثـواب الهـی؛ اسـتحقاقی   ها را در سه رویکرد کلی تفضلی توان آن  می هم مضمون آن،
های معتزلـه و جبریـه   بندی کرد. اشاعره با نقد دیـدگاه  الهی؛ عدم موضوعیت عمل در کسب ثواب دسته

ای را در شرح روایات ذکـر   گانه  ضمن عدم تعارض روایات با آیات الهی و دتیل عقلی، توجیهات هفت
نفی باء مقابله و عوض در  کنند که در بیشتر موارد مبتنی بر معنای باء است. این توجیهات عباتند از:  می

حدیث؛ ورود به بهشت به واسط  رحمت الهی و تفاوت درجات آن به واسط  اعمـال؛ توفیـق عمـل بـه 
واسط  رحمت خداوند؛ پذیرش عمل به واسط  رحمت خداوند؛ باء سببیه حقیقی دانستن حدیث؛ بـاء 

 باء مقابله و معاوضه دانستن حدیثالصاق یا مصاحبه دانستن حدیث؛ 
گیری از مبانی فکـری امامیـه ثـواب   توان با بهره  بودن تبیین جبریه از روایات فوق، می   ای از خطاجد

مند: مع کرد. بر این اساس، روایـات فـوق بـا توجـه بـه   صورت ضابطه  الهی دیدگاه اشاعره و معتزله را به
انـد از: مراتـب واتی ثـواب  عبارتها   بودن ثواب الهی اشاره دارند. این مؤلفه   ها بر تفضلی  برخی مؤلفه

ها در حیات دنیـوی، رابطـ  مالـک و مملـوکی و نیازمنـدی   های پیشین به انسان  نعمت  کردن     الهی، عطا
های خداوند متعال. با این حال، مراتب پایین ثواب در حیات دنیـوی در   مکلفان به لطف، توفیق و یاری

. بر این اساس، همچون معتزله از مبانی عقلی بهـره گرفتـه ازای عمل، استحقاقی و مطابق با عدل است
دهیم. در مقابل، بر خال  معتزلـه بـه   فعل الهی را تحت ضابطه بشری قرار میشده و بر خال  اشاعره 

دلیل فقـر ذاتـی، بـر  شـخه مطیـع بـهکنیم؛ چـرا کـه   واب الهی در مراتب وات حکم میبودن ث   تفضلی
 .پروردگار حقی ندارد
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وشت:نپی
شود، از آن روسـت کـه بـر  عدلیه، اصحاب عدل یا اهل توحید که به شیعه و معتزله تلقی می (0)

بودند. در نظـر آنهـا، خداونـد عـادل اسـت و بنـدگان در    خال  اشاعره قائل به عدل خداوند
هاسـت  ن بودنشان، پاداش و کیفر اعمـال خـود آ   اعمال خود مختار هستند و بهشتی و جهنمی

 (.777: 0730؛ مشکور، 03: 0730، )شهرستانی
لْ »ترین آیات عبارتند از:  مهم (1) تع ـا  کو  م  ا بع

ْثُتُموه  ی ُأورع تع
ُة ال ّ ن ّ ُلـون  کاْلج  ْعم  (؛ 31زخـر :«)ْنـُتْم ت 

نْ »
 
ـا اْم ه  ْحتع

ْن ت  ی مع ْجرع ًفا ت  ةع ُغر  ن ّ ن  اْلج  ُهْم مع ن ّ ئ  ّ
وع
ُنب  اتع ل  ح  الع ُلوا الص ّ مع

ع  ُنوا و  ین  آم  ذع
ال ّ ین  و  ـدع الع

ـاُر خ  ه 
ین   لع امع ْجُر اْلع  ْعم  أ  ا * نع یه  ـا »(؛ 08عنکبوت: «)فع ن  ث  ْور  أ  ُه و  ْعـد  ا و  ن  ق  ـد  ی ص  ـذع ـهع ال ّ ل ّ ْمـُد لع اُلوا اْلح  ق  و 

ین   لع امع ْجُر اْلع  ْعم  أ  نع
اُء ف  ش  یُث ن  ةع ح  ن ّ ن  اْلج  ُأ مع و ّ ب  ت  ْرض  ن 

 
ـاُلوا»(؛ 30زمر: «)اْم ین  ق  ذع

ن ّ ال ّ ـُه  إع ـا الل ّ ن  ُبّ ر 
ئع 
* ُأول  ُنون  ت  ُهْم یْحز  ْم و  یهع ل  ْوٌ  ع  ال  خ  اُموا ف  ق  ـا  کُثم ّ اْست  م  اًء بع ـز  ـا ج  یه  ین  فع دع الع

ةع خ  ن ّ اُب اْلج  ْصح  أ 
ُلون  ک ا»(؛ 00 - 07احقا ، آیات «)اُنوا یْعم  و  ُعیوٍن و  ف  ٍل و  ال  ی ظع ین  فع قع

ن ّ اْلُمت ّ ُهون  کإع ـا یْشـت  م ّ  ه  مع
ا ک م  یًئا بع نع

ُبوا ه  اْشر  ُلون  کُلوا و  ْعم  ـاء  یـْومع »(؛ 07 - 03طور، آیات «)ْنُتْم ت  ق  یُتْم لع سع ا ن  م  ُذوُقوا بع ْم کف 
ا ین  سع ا ن  ن ّ ا إع

ذ  ا که  م  اب  اْلُخْلدع بع ذ  ُذوُقوا ع  ُلون  کْم و  ْعم  ئع »(؛ 00)سجده: « ْنُتْم ت 
ـاُر  کُأول  اُهُم النَّ ـْأو  م 

ا  م  ُبون  کیاُنوا کبع  (07 – 03؛ طور: 10 - 10؛ حاقه: 10؛ واقعه: 8یونس: «)سع
اند. در این میان، مرجئه جبریه در تقابـل  های فرعی مرجئه بوده دو فرقه جبریه و قدریه از فرقه (7)

با مرجئه قدریه که به آزادی مطلق انسان و نفی قضا و قدر الهی باور داشتند، به جبر و مختـار 
ْهمیه )پیروان جهم بن صفوان(، جـزء مرجئـه جبریـه و نبودن انسان اعتقاد د اشتند. چنانکه ج 

شوند. البتـه قدریـه و  غیالنیه )پیروان غیالن دمشقی قدری(، جزء مرجئه قدریه محسوب می
های مهم دیگـر همچـون معتزلـه و اصـحاب  جبریه به زودی نابود شدند و عقاید آنها در فرقه

اعره با طرح نظریه کسب از خلق افعال بندگان دفاع و گیری شد. گرچه اش حدیث و اشاعره پی
 (05 - 07: 0776 )برنجکار، .سعی کردند برای اختیار انسان نیز نقشی قائل شوند
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