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چکیده
بررسی سندی و داللی روایت «جرجیر» و نقد برداشتهای نادرست

روایت «سینبت فـی قعـر جهـنم الجرجیـر» از روایـاتی اسـت کـه بسـیار در متـون
عرفانی مشـاهده مـیشـود و عرفـا از ایـن روایـت دو نـوع برداشـت ارائـه دادنـد.
برداشت نخست منسوب به ابن عربی و پیروانش همچون قیصری هست؛ آنها بر
این باورند که بعد از گذشت مدتی طوالنی از عذاب ،رویـش گیـاه جرجیـر در قعـر
جهنم ،داللت بر سرد شدن آتش و انقطاع عذاب دارد و همه دوزخیان حتی کفـار
معاند و لجوج بعد از سالیان متمادی از رنج و عذاب با آنکه در جهنم بسر میبرند
عذاب از آنها برداشته میشود .برداشت دوم نیز منسوب به گروهی دیگر از عرفا
است که آنها بر این عقیدهاند که رویش گیاه جرجیر در قعر دوزخ داللت بر انقطاع
دوزخ و پایان جهنم دارد و بعد از گذشت أحقاب همه جهنمیان حتی کفار از آنجـا
خارج و وارد بهشت میگردند .نگارنده با جستجو در مجام روایی ،دو نوع روایـت
در باب جرجیر را مشاهده کرده که با بررسی سندی و داللی هر یک از آنها ،به این
نتیجه رسیده که هی یک از آن روایات داللت بر آن دو برداشت فوق ندارند.
کلیدواژهها:عرفا  ،جرجیر ،جهنم ،انقطاع عذاب ،انقطاع دوزخ.
مقدمه

در مورد جاودانگی عذاب دوزخ بین علما و اندیشمندان اسالمی اختالف وجود دارد .معتزلـه بـر
این باورند که دو گروه در عذاب جهنم جاویدند؛ یکی کافر (أعم از قاصر و مقصر) و دیگری مومن
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مرتکب گناه کبیره که بدون توبه از دنیاه رفتـه اسـت( .قاضـی معتزلـی 1023 ،ق ).222 :امـا در
مقابل اشاعره و شیعه معتقدند که فقط کافر مقصر در عـذاب جهـنم خالـد اسـت و کـافر قاصـر و
مومن مرتکب کبیره به تناسب أعمال و عقایـد خـود عقـاب خواهنـد شـد و سـرانجام اهـل نجـات
خواهنــد شــد (.شهرســتانی 1123 ،ق111 /1 :؛ مفیــد  1011ق ).02 :در نتیجــه اکثــر علمــای
اسالمی بر خلود و جاودانگی عذاب کافر مقصر اتفاق و اجماع دارند.
ام ا در مقابل گروهی از عرفا و به پیـروی از آنـان برخـی از فیلسـوفان ،قائـل بـه نجـات همـه
دوزخیان حتی کافر مقصر نیز شدند(.ابن عربی ،بیتا ).201 /2 :آنان دالیل متعددی در اینبـاره
ارائه نمودند؛ یکی از مهمترین دالیل روایی آنان که بسیار آن را در کتـب خـود نیـز ذکـر مـیکننـد
حدیثی است کـه از رسـول خـدا(ص) نقـل مـیکننـد کـه فرمـود« :سـینبت فـی قعـر جهـنم
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الجرجیر( ».قیصری ).251 :1115 ،به زودی در قعر جهنم گیاهی به نام شـاهی مـیرویـد .در
متون عرفانی از این روایت دو تفسیر و برداشت متفاوت بیان گردیده است که در این نوشتار ضمن
بیان آن دو برداشت ،به بررسی سندی و داللی روایت جرجیر پرداخته میشود.
معنای جرجیر

جرجیر نوعی گیاه و سبزی خوارکی است که طعمی تند و طبعی گرمی دارد و در فارسی آن را تـره
ً
تیزک یا شاهی مینامند( .صفی پور ).215 /1 :1111 ،و معموال در مناطق معتدل مـيرویـد و از
آن در ســاالد اســتفاده مــیشــود( .بســتانی ).210 :1115 ،از اراارب المااحارد نقــل شــده کــه
جرجیر گیاه معروفی است که در طب به کار میرود و همچنین مطبـوخ آن خـورده مـیشـود و در
جبل عامل آن را قرا یا قرا العین مینامند( .شرتونی 1021 ،ق).112 /1 :
ّعالمه مجلسی میگوید :آنچه از کتابهای بیشتر ّ
اطبا بـر مـیآیـد ،ایـن اسـت کـه آنچـه در
فارس به نام تره تیزك یا شاهی شناخته شده ،همان « ِجرجیر» عربی نیست؛ بلکه «رشـاد» عربـی

است( .مجلسی 1020 ،ق ).213 /21 :ابن بیطار گفتـه اسـت« :جرجیـر ،دارای دو نـوع اسـت:
باغی و دشتی ،و هر یك از آنها نیز برای خود ،دو نوع دارد .یکی از دو نوع جرجیر بـاغی بـوده کـه
تندی کمتری دارد و نـرم و خـوشبـو اسـت؛ ّامـا نـوع
دارای برگهای پهن و پستهای رنگ استِ ،
دیگر آن یعنی دشتی ،دارای برگهای نازك است و طعم بسیار تندی دارد( .همان ).در هر صورت
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جرجیر نام یک گیاه میباشد.

نیمس

برداشت اول

گروهی از عرفا همچون ابن عربی ،عبدالرزاق کاشانی ،قیصری و حسن زاده آملی بر این باورنـد
که رویش گیاه جرجیر در قعر جهنم داللت بـر خـاموش شـدن آتـش آن دارد کـه حـاکی از رفـ و
انقطاع عذاب در خود جهنم است( .کاشانی121 :1112 ،؛ خوارزمی010 :1111 ،؛ حسن زاده-

مالصدرا نیز در تفسیر قرآن خود بعد بیان قول عرفا در مورد انقطاع عذاب میگوید:

ال
و ال
مما یدل أیضا علی نف تسرمد العَاب حدیث سیأت علی جهنم زم ان ینب
ف قعرَا الجرجیر( .صدرالدین شیرازی).125 /3 :3133 ،
از آن دَلیلی كه دَلل بر نفی ابدی عَاب میكند حدیثی اس ك ه آم د  :در
جهنم زمانی میرسد كه در قعر آن جرجیر میروید.

عالمه حسن زاده نیز در اینباره میگوید:

در قعر جهنم جرجیر میروی د زی را ك ه ن ار منقط ع م یش ود و ع َاب مرتف ع
می ردد( .حسن زاد آملی).631 :3122 ،

در واق عرفا بر این باورند که سرانجام انسانهای پسـت مثـل کـافران ،منافقـان ،فـاجران و
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آملی ).211 :1113 ،قیصری در اینباره مینویسد:
ُ
َْ ُ
َ
و بالنسبة إلی الکافر ین یجعل العَاب لهم عَبا :أو برفعه مطلقا ،كم ا ج اء ف
الحدیثَ :ینب ف قعر جه نم الجرجی ر .و إن ك انوا خال دین فیه ا( .قیص ری،
).359 :3125
و (اما) نسب به كافران عَاب برای آنها ورا می ردد ی ا مطلق ا برداش ته م ی-
شود ،چنانکه در حدیث آمد كه در قعر جهنم جرجیر م یروی د ا ر چ ه در آن
جاویدن.

ستمگران به سوی نعمت ختم میگردد .البته نعمتی متناسب با سرای جهنم؛ (خوارزمی:1111 ،
ّ
 ).302زیرا بر اساس این حدیث دوزخیان بعد از انتهای مدت عقاب یا از آتش لـذت مـیبرنـد و یـا
ً
اینکه عذاب کامال از آنها برداشته میشود .اما همچنان جایگاه آنان در جهنم میباشند .چـون از
نگاه آنان در واق نصی در ابدیت عذاب وارد نشده اسـت؛ بلکـه نصـوص فقـط دربـاره جـاودانگی
دوزخ وارد شده ،و دوام آن هرگز ابدیت درد و رنج را در پی نخواهد داشت( .ابن عربی ،بـیتـا/1 :
120؛ همان11 /1 ،؛ قیصری ).222 :1115 ،چنانچه قیصری در اینباره گفته:
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و ما جاء نص بخلود العذاب ،بل جاء الخلود في النار ،و ال یلزم
منه خلود العذاب( .قیصری)321 :8922 ،
و نصی درباره دوام عذاب نیامده بلکه نص درباره دوام آتش
آمده و دوام آتش هرگز دوام عذاب را الزم نمیآید.

بنابراین برداشت عرفا از روایت جرجیر این است که گیاه شاهی در قعر جهنم میروید و
رویش آن سبب انقطاع عذاب است.
برداشت دوم

در تفسیر و برداشت دوم ،برخی از عرفا پای خود را از قول انقطاع عذاب در جهنم فراتر گذشتند
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و قائل به انقطاع دوزخ شدند و بر این باورند که روزی خواهد آمد که دربهای جهنم بسته خواهد
شد و هی کس در آن باقی نماند و همه آنان وارد بهشت خواهند شد .ابن عربی در کتاب
الفتححات المکیة این ادعا را به بعضی از اهل کشف نسبت داده است:

ٌ
ال
قالوا إنهم یخرجون إلی الجنة حتی َلیبق ی فیه ا أح د م ن
و بع أَل الک
الناس ألبتة و تبقی أبوابها تصفق و ینب فیها الجرجیر( .ابن عرب ی ،ب یت ا/6 :
).312
م ی-
قائلاند كه اَل دوزخ از جهنم خ ارج و وارد به
بعضی از اَل ك
شوند حتی احدی از مردم در آن باقی نمیماند و دربَای جهنم بسته میشود و
در قعر آن یا جرجیر میروید.

بنابراین تفسیر عرفا در هر دو برداشت از حدیث جرجیر ،حکایت از وجود مادی آن گیاه در
جهنم است؛ چرا که در غیر این صورت داللتی بر رف عذاب یا بسته شدن درب دوزخ ندارد .در
نتیجه از نگاه آنان وجود مادی آن گیاه و رویشش حکایت از نبود درد و رنج در جهنم و خاموش
شدن آتش آن و یا خروج همه دوزخیان از جهنم را دارد.
بررسی سندی و داللی روایات جرجیر

ویلیام چیتیك که یک محقق در مـتون عـرفانی است این حدیث را دارای مـنب و مـأخذ مشخصی
نمیداند( .جامی ،عبدالرحمن )151 :1112 ،نگارنده با جستجو در مجام روایی اگر چه عین آن
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نیمس

روایت را مشاهده نکرده اما دو دسته یا دو نوع روایات درباره جرجیر را یافته که در ذیل آنها را مورد
بررسی قرار خواهیم داد:
الف .پارهای از روایات ،وجود جرجیر در دوزخ را تأیید میکند که عبارتند از:
َ
َ ْ َ ْ َّ
َ َ ِّ
الله ْال َع َلو ِّي َع ْ
َ « .1ع ْن ُه َع ْن ُم َح َّمد ْبن َعل ٍّي َع ْ
یه ع ْن جد ِه
ب
أ
ن
د
ب
ع
ن
ب
ی
یس
ع
ن
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ َّ َ ْ
َ َ ََ
َّ
َ َ َ َ َ ِّ َ ْ ُ ُ َ َ ْ
ْ
قال :نظ َر َر ُسول الل ِه ِإلی ال ِجر ِجیر فقال :کأني أنظر ِإلی من ِب ِت ِه ِفي النار( ».برقی،
ِ
 1111ق ).513 /2 :نگاه رسول خدا(ص) به جرجیر افتاد سپس فرمود :گویا آن را میبینم که
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در آتش ،روییده است.
َ
ْ
ُ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َُْ َ
َ
ْ
َ
َ
« .2عنه ع ِن ال َیق ِط ِین ِّي أ ْو غ ْیر ِه ع ْن قت ْی َبة ْب ِن ِمه َران ع ْن ح َّم ِاد ْب ِن زکر َّیا
َ َ ُِ
ِ
َّ
َ َ َّ َ ُ َ َّ َ َ َ ْ َ ُ ْ ْ َ َ َ ِّ ْ
َ َ َ
(النخعی) ع ْن أ ِبي ع ْب ِد الل ِه قالِ :إن رسول الل ِه قال أکره ال ِجر ِجیر و کأني أنظر
َ َ ًَ
َ َ
َ َ َّ
ِإلی ش َج َر ِتها ن ِابتة ِفي جهنم»(.همان ).511 ،امام صادق فرمود :همانا رسول خدا
فرموند :من جرجیر را خوش ندارم و گویا درخت آن را مینگرم که در جهنم ،روییده است.
َ ْ َ
الس َّیار ِّي َع ْن َأ ْح َم َد ْبن ْال ُف َض ْیل َع ْن ُم َح َّمد ْبن َ
َ « .1ع ْن ُه َعن َّ
ید عن أ ِبي
ع
س
ِ
ٍ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َ ََ َ ْ َ َِ ْ َ
َ َْ
َ َ ْ ْ ُ َ َ ٌَ ََ
َّ
َ
اب الن ِار( ».همان).
ج ِمیلة عن ج ِاب ٍر عن أ ِبي جعف ٍر قال :ال ِجر ِجیر شجرة علی ب ِ
امام باقر فرمود جرجیر درختی بر در دوزخ است.
َ
َ
ُ َ َّ
َ َ ًَ
َ ْ ُ ْ َ ٌ َ ٌ َ ِّ
َ َ
َ ْ َّ
« .0قال َر ُسول الل ِه(ص) :ال َح ْوك َبقلة ط ِّی َبة کأني أ َراها ن ِابتة ِفي ال َجن ِة َو
َْ
ْ َ ٌ َ َ ٌ َ َ ِّ َ َ َ َ ً
َ َّ
ال ِج ْر ِج ُیر َبقلة خ ِبیثة کأني أ َراها ن ِابتة ِفي الن ِار( ».طبرسی ).111 :1012 ،رسول
خدا(ص) فرمود :ریحان سبزی طیب و پاکیزهای است گویا آن را روییده در بهشت میبینم ،و
جرجیر سبزی بدی است ،گویا میبینم که در آتش روییده.
َّ ْ ْ َ َ ُ َ َ َ ْ ْ ُ َ ُ َ َّ َ َ َ َ ِّ َ ْ ُ ُ َ َ ْ
َ ْ َ ُ
ول الل ِه ال ِهندباء لنا و ال ِجر ِجیر ِلب ِني أمیة و کأني أنظر ِإلی من ِب ِت ِه ِفي
« .5عن رس ِ
َّ
الن ِار» (ابن حیون ).111 /2 :1135 ،از رسول خدا روایت شده که فرمود گیاه کاسنی برای
ماست و گیاه شاهی برای بنی امیه است و گویا میبینم که در آتش روئیده است.
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َّ
َ ِّ َ ْ ُ
َ ْ َ ِّ ْ ْ َ َ َ ْ ُ َ َّ ْ ْ َ َ َ َ َ َ َ
ید قال :قال أ ُبوع ْب ِد الل ِه کأني أنظ ُر
« .2عن ع ِلي ب ِن الحک ِم عن مثنی ب ِن الو ِل ِ
َ ْ
َّ
ْ َ ُّ
ِإلی ال ِج ْر ِجیر َیهتز ِفي الن ِار( ».برقی 1111 ،ق ).513 /2 :امام صادق فرمود :به تحقیق
ِ
به جرجیر نگاه میکنم که در آتش میسوزد.
بررسی سندی احادیث

مراد از «عنه» در احادیث شماره یک ،دو و سه «احمد بن محمد برقی» است .وی محدث و عالم
رجالی شیعه در قرن سوم و از یاران امام جواد و امام هادی است( .طوسـی 1011 ،ق/۵ :
 ).۳۵۳او معروفترین فرد از خاندان برقی و صاحب کتاب المحاسن و الرجال میباشد( .نجاشی،
 ).۳۳۵ :1125اکثر رجالیون شیعه (مثل نجاشی ،شیخ طوسی و عالمه حلی) و اهل سنت (مثل
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احمد بن محمد خالد) او را ثقه میدانند( .همان۶۶ :؛ طوسـی 1011 ،ق۶۶ :؛ حلـی 1011 ،ق:
 ).۶۳وی حتی مرج دیگر رجالیون میباشد و برای توثیق راویان به کتاب الرجال او مراجعه می-
کنند.

حدیث شماره یک« :محمد بن علی» مراد «محمد بن علی ابوسمینه» و از یارن امام رضـا
است .اگر چه رجالیون او را شخصی دروغ گو و فاسد المذهب معرفی کردند( ،کشی/2 :1121 ،
321؛ حلی ).521 :1131 ،اما با بررسی روایات أبوسمینه ،آرا و اندیشـههـای وی در موضـوعات
اعتقادی به دست آمده که وی در خداشناسی ،شناخت خداوند را ممکـن مـیدانـد و بـه تشـبیه و
تجسیم و تعطیل معتقد نیست؛ در نظر وی امامت منصب الهی و از طریق نص مشخص میشود
و زمین هی گاه از حجت خدا خالی نیست؛ در فرجام شناسی نیز به اصل معـاد و پـاداش و جـزا
معتقد است .نتیجه این که با تحقیق انجام شده در احادیث اعتقادی ابوسمینه هی ناهماهنگی و
ناسازگاری با آرا مشهور و اندیشههای کالمی که از طریق راویان ثقه بـه مـا رسـیده ،دیـده نشـده
است؛ در نتیجه اتهامات وارده بر وی صحی نمیباشد( .ثـامری نـدافی ).25 :1111 ،بـه همـین
دلیل رجالشناس معاصر آیتالله خویی احتمال داده که شاید فـرد مـتهم بـه ّ
غلـو غیـر او باشـد و
تشابه اسمی موجب چنین اتهامی به وی شده است( .خویی 1021 ،ق 211 /12 :و ).122
«عیسی بن عبدالله علوی» امامی و از نوادگان حضرت علـی و از یـاران امـام صـادق و
فردی مورد اعتماد بوده و از طرف امام نیز مـورد مـدح قـرار گرفـت؛ پـدر و جـد وی نیـز از دل
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دادگان به اهلبیت بودند( .همان ).115 /11 :در نتیجه میتواند به حدیث شـماره یـک اعتمـاد
نمود و آن را صحی دانست.
حدیث شماره دو«:یقطینی» نام کامل او «محمد بن عیسی یقطینی» میباشـد .وی از راویـان

بزرگ و معروف و از یاران امام رضا ،امام جواد ،امام هادی و امام عسکری مـیباشـد
(نجاشی ).۳۳۳ :1125 ،که در فقه ،کالم و حدیث از بزرگان شیعه محسوب میشود و نجاشی از
او به عنوان ثقه جلیل یاد میکند( .همان ).عیینه بن مهران و حماد بـن زکریـا مهمـل و مجهـول
هستند و نزد رجالیون شیعه شناخته شده نمیباشد.
حدیث شماره سه«:سیاری» ،نـام کامـل وی «احمـد بـن محمـد سـیاری» اسـت .برخـی او را
اصحاب امـام هـادی و امـام عسـکری مـیداننـد (خـوئی 1021 ،ق ).۶۶ /۳ :امـا بیشـتر
ضعیف و فاسد المـذهب معرفـی کردنـد( .طوسـی 1112 ،ق211 / 1 :؛ نجاشـی).۵۴ :1125 ،
آیتالله خویی درباره وی میگوید :برخی از روایات تحریف قرآن ،از احمد بن ّ
محمد ّ
سـیاری نقـل
شده است( .خوئی 1012 ،ق ).۶۶۶ :أحمد بن فضیل و محمد بن سعید ،هر دو مجهول هستند.
ّ
ابیجمیله کنیه «مفضل بن صـال » اسـت ( .طوسـی 1011 ،ق ).115 :نجاشـی در الرجاال
خویش و عالمه در خالصة االرحال او را تضعیف کردهاند( .نجاشـی112 :1125 ،؛ حلـی1011 ،
ق ).253 :مراد از «جابر»« ،جابر بن یزید جعفی» است .در مـورد وثاقـت و عـدم وثاقـت او میـان
رجالیون اختالف است؛ نجاشی در وثاقت او تردید دارد( ،نجاشی ).123 :1125 ،ابـن داود حلـی
او را مرجوح میداند( ،حلی ).۶۵ :1131 ،ابن غضائری که نگاه سختگیرانه بـه راویـان دارد بیـان
میکند که جابر بن یزید جعفی فی نفسه ثقه و مورد اعتماد است اما راویـانی کـه از او روایـت نقـل
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رجالیون شیعه از جمله شیخ طوسی در استبصار و نجاشی در الرجاال ،وی را شخصـی دروغگـو،

کردهاند همگی افراد ضعیفی هستند( .حلی 1011 ،ق).۴۴ :
حدیث شماره چهار و پنج:این دو روایت فاقد سلسله سند بوده و مرسل میباشند.
حدیث شماره شش«:علی بن حکم انباری» با عناوین مختلفی در کتب رجالی از او یـاد شـده
است ،مثل «علی بن حکم بن زبیر بن نخعی» و «علی بن حکم کوفی» که همه ناظر به یک نفـر
میباشد( .خوئی 1021 ،ق ).110 /11 :شـیخ طوسـی در الفهرسـت و عالمـه حلـی در خالصـة
االقوال از او به عنوان امامی و ثقه جلیل یاد میکنند( .طوسی ،بیتـا220 :؛ حلـی).11 :1011 ،
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«مثنی بن ولید حناب» امامی و ثقه و از اصحاب امام صادق میباشد( .خوئی 1021 ،ق/10 :
 131و ).130
اگر چه برخی از روایات ضعیف بوده اما در مقابل برخـی دیگـر از روایـات موثـقانـد و بـه نظـر
نگارنده میتوان از روایات ضعیف به عنوان شاهد و موید استفاده نمود چرا کـه روایـات ضـعیف بـا
روایات موثق همخوانی دارند و معار

هم دیگر نیستند.

بررسی داللی روایات

در احادیث یک تا پنج آمده که جرجیر در دوزخ روئیده است .این احادیث وجود جرجیر در دوزخ را
تایید میکند و اگر چه شباهتی به روایت عرفا دارد اما داللتـی بـر مـدعای آنـان نـدارد ،زیـرا ایـن
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روایات صرفا خبر از وجود جرجیر در جهنم را میدهد و درباره خاموش شدن آتش آن ساکت است
چرا که اگر صرف رویش سبزی در دوزخ داللت بر سرد شدن یا خاموش شدن آتش جهنم داشـته
باشد باید درخت زقوم نیز داللت بر آن داشته باشد و حال آنکه قرآن کریم درخـت زقـوم را غـذای
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 22تا  )22آیا آن نعمتهاي بهشتي بهتر است یا درخت زقوم؟!* ما آن را مایه درد و رنـج ظالمـان
قرار دادیم!* آن درختي است کـه از قعـر جهـنم ميرویـد!* شـکوفه آن ماننـد سـرهاي شـیاطین
است!* آنها (مجرمان) از آن ميخورند و شکمها را از آن پر ميکنند !.بنابراین از نگاه قرآن مجید
درخت زقوم ،درختی است نسوز که در اصل دوزخ و قعر آتش ریشه دارد و از آنجا سر بر ميآورد و
خـود
در آتش ميروید و نشو و نمو ميکند و هرگز داللت بر انقطاع عذاب دوزخیان نـدارد بلکـه از ِ
عذاب محسوب میشود.
با توجه به قرائن مذکور در خانواده حدیثی جرجیر مثل احادیث شـماره چهـار و پـنج مـیتـوان
وجود جرجیر در دوزخ را حمل بر وجود گیاه خبیثی کرد که داللت بر بنی امیه دارد کـه در جهـنم
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میروید و در آینده از جهنم سر در میآورد و در آن میسوزد .ضمن آنکـه حـدیث شـماره شـش از
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امام صادق که فرمود «به تحقیق به جرجیر نگـاه مـیکنم کـه در آتـش میسـوزد ».نیـز مویـد
همین مطلب است .این تفسیر بیان عذاب بوده نه انقطاع عذاب و غیر از برداشتی است که عرفا
از وجود جرجیر در دوزخ ارائه دادند.
ب .در مقابل روایات فوق ،روایتی نقل شـده کـه منکـر وجـود جرجیـر در دوزخ اسـت و حتـی
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الله یقول "وقودها الناس و ال ِحجارا"( بقره  )20 ،فکیف تنبت البقل؟( ».برقی513 /2 :1111 ،؛
ُ
کلینی 1021 ،ق ).123 /2 :نصیر از امام صادق روایت کرده کـه :هـر گـاه مـوالیم بـه خریـد
بعضــی از مــردم ناداننــد! میگوینــد :شــاهی در درهای از دوزخ میرویــد ،در حــالی کــه خداونــد
میفرماید« :هیزم آن (دوزخ) مردم و سنگ است» پس چگونه سبزی در آن میروید؟.
بررسی سندی:

َّ
«أحمد بن أبي عبد الله برقی» از نوادگان و خانواده برقی میباشد .اگر چه از نظر مشهور نویسـنده
کتاب رجال برری «احمد بن محمد برقی» است اما برخی احتمال دادند که «أحمـد بـن أبـي عبـد
َّ
الله برقی» نویسنده آن کتاب مـیباشـد( .تسـتری 1012 ،ق ).۴۵ /۵ :در هـر صـورت او یکـی از
دانشمندان امـامی و مـورد وثوق علمای رجــال بـوده و روایـات صـحی بسـیاری از او نقـل شـده
است( .خوئی 1021 ،ق).102 /2 :
« ّ
محمد بن عیسی» نام کاملش «محمد بن عیسی یقطینی» است و در گذشته بیـان شـد کـه
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سبزی دستور میداد ،امر میفرمود :که سبزی و شاهی بسیار باشد .همچنین میفرمود :چه قدر

وی امامی و ثقه میباشد.
«حسین بن سعید اهوازی» امامی و ثقه و یکی از شخصیتهای بـزرگ شـیعه در اوائـل قـرن
سوم هجری قمری و از یاران امام رضا ،امام جواد و امام هادی میباشد؛ وی  12کتاب
اسـناد بـیش از پـنج هـزار حـدیث
فقهی و حدیثی مهمی را به رشته تحریر در آورده و نامش در در
ِ

شیعه ،نشان از رتبه واالی او در فقه و حدیث دارد( .برقی 1011 ،ق52 ،50 :؛ خوئی 1021 ،ق:
).225 ،205 /2
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ُ
ُ
«نصیر» نـام کـاملش «نصـیر أبـي الحکـم الخثعمـي» اسـت .برقـی در رجاال خـویش او را از
اصحاب امام صادق معرفـی مـیکنـد (برقـی 1011 ،ق )11 :و روایـات بسـیاری از ایشـان در
َ
َّ ٌ
َ
مصادر شیعه نقل شده و کلینی در اول روایت قید « ِعدة ِم ْن أ ْص َـح ِابنا» آورده کـه معلـوم اسـت
نصیر مورد اعتماد وی بوده است( .کلینی 1021 ،ق203 / 2 :؛ همان).123 / 2 :
بنابراین از آنجا که سلسله سند این حدیث در تمام طبقات تا معصـوم مـذکور و متصـل بـوده،
روایت از جهت اتصال به امام مسند است و روایان نیز همگی امامی و ثقه میباشند.
بررسی داللی:

ظاهر روایت نشان از آن دارد که در آن زمان نیز برخی از مردم قائل به وجود جرجیـر و رویـش آن
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در دوزخ بودند؛ چنانکه تاریخ به آن نیز گواهی میدهد به عنوان مثال سیوطی بعضی از صحابه و
ّ
قدما ،مثل عمر بن خطاب ،ابوهریره ،عبدالله بن عمر ،ابراهیم ،ابوسـعید و شـعبی را از مخالفـان
نظـریه خلـود معرفی میکند( .سیوطی 1020 ،ق ).132 / 1 :البتـه دیـدگاه رایـج اهـل سـنت در
کتابهای کالمیشان این عقیده را نمیپذیرند و در این مسـأله هماننـد شـیعه موضـوع را دنبـال
میکنند (.قاضی ایجـی 1125 ،ق .113 / 3 :تفتـازانی 1021 ،ق ).111 / 5 :امـا بـا ایـن حـال
برخی از متکلمان اهل سنت همچون ابن قیم جوزی (ابن قـیم جوزیـه ،بـیتـا 251 :و  ).253بـا
مسأله خلود عذاب کفار مخالفت کردند و جز مخالفان خلود به حساب میآید.
به هر حال لحن امام در روایت فوق ،شدت مخالفت با این دیدگاه را میرسـاند .عـالوه بـر
َ ُ َ َ َ َْ ُ ْ ْ
ْ
َ ُ ُ َ َّ
الن ُ
جارة ،فک ْیف تن ُبت ال َبقل؟ ».این اسـت کـه
اس َو ال ِح
آن مراد امام از جمله «وقودها
دوزخ محل آتش بوده و خود دوزخیان و سنگهای آن با ذات آتشین خود آتش زنههایی کوچکند
چگونه ممکن است گیاهی مانند جرجیر در آن بروید؟!
جمع بین روایات

با دو رویکرد یا دو دیدگاه میتواند در اینباره سخن گفت .1 :دیـدگاه معـاد مثـالی  .2دیـدگاه معـاد
جسمانی
با دیدگاه معاد مثالی ،روایات قابل جم هستند و در جم بین روایات نافی جرجیر و مثبـت آن
میتواند چنین گفت :از آنجا که موجودات در عالم آخرت به صورت مثالی ظهور میکنند ،روایاتی
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شکل مادی آن ،که مراد عرفا بوده و حکایـت از خـاموش شـدن آتـش جهـنم دارد و روایتـی کـه
وجود جرجیر را نفی میکند مراد شکل مادی آن میباشد ،زیرا در روایـت آمـد کـه بـا وجـود آتـش
چگونه گیاهی در دوزخ میروید؟!.
با دیدگاه معاد جسمانی ،در مورد روایاتی که وجود جرجیر در دوزخ را تاییـد مـیکنـد مـیتـوان
گفت که اگر چه گیاه جرجیر از نوع ماده بوده و در آتش جهنم است اما میتواند نسوز باشد چرا که
در دنیا نیز همانند آن وجود دارد ،مثل نخ نسوز که در حرارتهای بسیار باال خواص خود را حفـظ
میکند و از بین نمیرود .با این دیدگاه جم بـین احادیـث مشـکل اسـت زیـرا در هـر دو دسـته از
روایات ،وجود مادی آن گیاه نفی یا اثبات شده است .اما به هر روی در جمـ آن مـیتـوان چنـین
گفت که :روایاتی که خبر از وجود جرجیر در جهنم را میدهد فقط وجود آن را تایید مینمایـد امـا
اشاره رفت .و مراد از روایتی که نافی جرجیر در آن سرا میباشد این اسـت کـه آن گیـاه نمـیتوانـد
سبب خاموش شدن آتش جهنم باشد.
نتیجه گیری

در مجام روایی ،حدیثی با عبارت «سینبت فی قعر جهنم الجرجیر ».یافت نشده و اگر مراد
عرفا مضمون حدیث باشد نه عین عبارت آن ،باز روایاتی که در آن زمینه آمده داللتی بر مـدعای
آنان ندارد .چرا که روایات مثبت جرجیر ،برخی ضعیف و برخی موثق میباشد .روایات موثـق بنـابر
دیدگاه معاد مثالی داللت بر وجود مثالی جرجیر دارد که نسوز است و با وجود آتش منافاتی ندارد.
و بنابر دیدگاه معاد جسمانی نیز فقط ،خبر از وجود جرجیر در دوزخ را میدهـد و دربـاره خـاموش
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داللتی بر آن ندارد که آتش جهنم را خاموش میکند؛ همانند وجود درخت زقوم در دوزخ که بدان

شدن آتش جهنم ساکت است .ضمن آنکه در روایت دسـته دوم بنـابر دیـدگاه معـاد مثـالی وجـود
مادی جرجیر نفی شده و بنابر دیدگاه معاد جسمانی یا میتوان وجود مادی آن گیاه را نفی کـرد یـا
آنکه جرجیر نمیتواند پایانی برای آتش دوزخ باشد .در همه موارد نمیتوان تفسیر و برداشت عرفا
از روایت را صحی دانست.
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 .1ابن حیون ،نعمان بن محمد ،)1135( ،دعاائ اإلساال

 ،نشـر موسسـه آل البیـت

إلحیا التراث ،چاپ دوم ،قم.
 .2ابن عربی ،محمد( ،بیتا) ،الفتححات المکیة( ،چهار جلدی) ناشر دار الصادر ،چاپ
اول ،بیروت.
 .1ابن قیم جوزیه ،محمد( ،بیتا) ،حادی اخر ا الی بالد االفرا  ،نشر عالم الکتب.
 .0برقی ،احمد بن محمد 1111( ،ق) ،المحاسن ،نشر دار الکتـب االسـالمیة ،چـاپ
دوم ،تهران.
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 .2بستانی ،فواد افرام ،)1115( ،فرهنگ ابجةي ،ناشر اسالمی ،تهران.
 .1تستری محمد تقی 1012( ،ق) ،راامحس الرجاال ،ناشـر دفتـر تبلیغـات اسـالمی،
چاپ دوم ،قم.
 .3تفتازانی ،سعد الدین 1021( ،ق) ،شر مقاصة ،ناشر الشریف الرضي ،چـاپ اول،
قم.
 .1ثــامری نــدافی ،مظــاهر ،)1111( ،راء انةیشااههااای کالماای محمااة باان علاای
ابحسمینه ،ناشر دانشگاه قرآن و حدیث ،قم.
 .12جامی ،عبدالرحمن ،)1112( ،نقة النصحص فی شر نقش الفصحص ،با مقدمه و
تصحی و تعلیغـات ویلیـام چیتیـک ،انتشـارات وزارت ارشـاد اسـالمی ،چـاپ دوم،
تهران.
 .11حسنزاده آملی ،حسن ،)1113( ،ممة الهم در شر فصحص الحک  ،انتشـارات
وزارت ارشاد اسالمی ،چاپ اول ،تهران.
 .12حلی ،ابن داود ،)1131( ،الرجال ،نشر دانشگاه تهران ،چاپ اول ،تهران.
 .11حلی ،حسن بـن یوسـف 1011( ،ق) ،خالصاة اخراحال فاي معرفاة الرجاال ،نشـر
الفقاهة ،چاپ اول ،قم.
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 .10خوارزمی ،حسین ،)1111( ،شر فصحص الحک  ،نشر بوستان کتاب ،چاپ دوم،
قم.
 .15خویی ،سید ابوالقاسم 1021( ،ق) ،معج رجال الحةیث تفصیل طبقات الار ا ،
ناشر دفتر آیتالله خوئی ،چاپ اول ،قم.
 .12ــــــــــــــــ  1012( ،ق) ،البیان فی تفسیر القران ،ناشر دفتر آیتالله خوئی ،چاپ
اول ،قم.
 .11سیوطی ،جالل الدین عبدالرحمن 1020( ،ق) ،الةرالمنثحر فی تفسیر المأثحر ،نشر
کتابخانه آیتالله مرعشی نجفی ،قم.
 .13شرتونی ،سعید 1021( ،ق) اررب المحارد ،نشر کتابخانـه آیتاللـه مرعشـی نجفـی،
 .11شهرســتانی ،محمــد بــن عبــدالکریم 1123( ،ق) ،الملاال النحاال ،نشــر مطبعــة
حجازی ،قاهره.
 .22صدر الدین شیرازی ،محمد ،)1122( ،تفسیر القر ن الکری  ،انتشارات بیدار ،چاپ
دوم ،قم.
 .21صفی پور ،عبد الرحیم ،)1111( ،منتهی االرب( ،مترجم :فوادیان ،محمد حسن)،
نشر دانشگاه تهران ،چاپ اول ،تهران.
 .22طبرسی ،حسن بن فضل 1012( ،ق) ،مکار اخخالق ،ناشر الشریف الرضی ،قم.
 .21طوسی ،محمد بن حسن 1011( ،ق) ،رجال الطحسی ،ناشر الشریف الرضی ،قم.
 .20ـــــــــــــــــــ( ،بیتا) ،الفهرس  ،ناشر المکتبة المرتضویة ،نجف.
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 .25ـــــــــــــــــــــ 1112( ،ق) ،االستبصااار ،نشــر دارالکتــب االســالمیة ،چــاپ اول،
تهران.
 .22قاضی ایجی ،عضدالدین 1125( ،ق) ،شر المحار  ،ناشر الشریف الرضي چـاپ
اول ،قم.
 .21قاضی معتزلی ،عبدالجبار 1023( ،ق) ،شر االصحل الخمسة ،نشر مکتبة وهبة،
چاپ دوم ،قاهره.
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 .23قیصری ،داود ،)1115( ،شر فصحص الحک  ،انتشارات علمی و فرهنگی ،چاپ
اول ،تهران.
 .21کاشانی ،عبدالرزاق ،)1112( ،شر فصحص الحک  ،انتشارات بیدار ،چاپ چهارم،
قم.
 .12کشی ،محمد بن عمر )1121(،اختیار معرفة الرجال ،نشر موسسه آلالبیت ،چاپ
اول ،قم.
 .11کلینی ،محمد بن یعقوب 1021( ،ق) ،الکافي ،انتشارات اإلسالمیة ،چاپ چهارم،
تهران.
 .12مجلسي ،محمد باقر 1020( ،ق) ،بحار اخنحار ،نشر موسسة الوفا  ،بیروت.،
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 .11مفید ،محمد بن نعمان 1011( ،ق) ،أ ائل المقاالت ،ناشر الموتمر العالمي للشـیخ
المفید ،چاپ اول ،قم.
 .10نجاشی ،احمد بن علی ،)1125( ،رجال نجاشی ،النشر اإلسالمي التابعة لجماعـة
المدرسین ،قم.
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