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چکیده

حجیت قطع از مباحثی است که به نظر میرسد جوانب گوناگون آن به قدر کافی در قرآن کر یم و سخنان

اهل بیت جستجو نشده است .تعر یف قطع روشن به نظر میرسد و منجز یت و معذر یت مطلق آن در میان
صاحب نظران ،با وجود اختالفاتی در رو یکردها ،کم تر معارضی دارد؛ اما در این مقاله طرح پرسش هایی
دربارۀ قطع ی که قرآن از آن سخن گفته ،نشان میدهد تطبیق این مقوله بر علم و یقین مطرح شده در آیات و
روایات ممکن نیست و راهی برای اثبات حجیت مطلق آن در منابع نقلی وجود ندارد؛ بلکه مجموعه ای از
آیات و روایات میزان نبودن باورهای آدمی و حجیت نداشتن پاره ای از آن ها را حکایت میکند.
کلیدواژه ها :قطع ،علم ،یقین ،منجز یت ،معذر یت.
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Abstract
The authority of certitude is among the topics whose various aspects do not seem to
have been sufficiently investigated in the Holy Quran and the words of Ahl Al-Bait
(peace be upon them). The definition of certitude appears to be clear and despite
different approaches, there are few opponents to its absolute unconditionally and
excusing feature; however, questions raised in this paper about the certitude of which
Quran has spoken, indicates that it is impossible to apply the above said to
knowledge and certitude mentioned in Quran and narrations and there is no way to
prove its absolute authority in the narrated sources; rather, a set of verses and
narrations indicate that the human beliefs are not the measure and a number of them
have no authority.
Keywords: Certitude, knowledge, certainty, absoluteness, to be excusing.
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مقدمه
موضوع قطع و حجیت آن از مباحثی است که به نظر میرسد جوانب گوناگون آن بهقدر کافی در آیاات
قرآن و سخنان اهل بیت جستجو نشده است؛ ازجمله تحقیاق ماهیات قطاع محاطل در مناابع اصاولی و
دریافت معادل لغوی آن در آیات و روایات تا واکاوی منجزیت و معذریت آن در کالم وحی .تعریاف قطاع
روشن به نظر میرسد و منجزیت و معذریت مطلق آن نیز باوجود رویکردهای مختلف صاحبنظران کمتر
معارضی دارد ،اما تطبیق آن بر آیات و روایات ،دریافت معادل لغوی آن در لسان وحی و بهدنباال آن اثباات
حجیت مطلق قطع از منابع نقلی در نهایت ابهام است .نگارنده بهدنبال نقد گزارههای شایع اصولیان دربارۀ
قطع در روشنای منابع نقلی است که پس از اشاره به تعاریف و نقل اقوال اصولیان در مسالله ،در دو بخاش
ارائه میشود:
 .1جستجوی معادل لغوی قطع مورد سخن در آیات و روایات و بیان قابل تطبیقنبودن آن بر علم و یقین
مطرحشده در لسان قرآنی و روایی؛
 . 2نقد منجزیت و معذریت مطلق قطع در روشنای کالم وحی و بیان آیات و روایاتی که از میزان نبودن
باورهای آدمی حکایت دارد.
 .0مروری بر تعاریف
واژۀ قطع در منابع اصولی در مقابل شک و ظن قرار گرفته (نک :انحااری )2/1 ،و در تعریاف آن گفتاه
شده است« :آشکاربودن قضیهای آنگونه که هیچ تردیدی در آن نباشد» (صدر ،دروس فی لمیا صولی ،
 .) 171/1در برخی منابع به جزم ،علم و یقین معنا و مراد از آن همان معنای متفاهم عرفی معرفی شده است
(نک :صنقور387/2 ،؛ اشکنانی.)272/1 ،
استعمال لفظ علم و یقین برای قطع مطابق با واقع شهرت یافته است ،ولی قرارگرفتن واژۀ قطع در کناار
علم و یقین و ارادۀ معنای یکسان از آن ها در بسیاری از منابع نشانگر آن است که اخاتال معناای موجاود
تنها به مطابقت با واقع باز میگردد ،نه به ماهیت حالت درونی شخص قاطع که عبارت از جازم محاا او
است .چنانکه مرحوم مظفر در توضی قطع مینویسد« :مراد از قطع ،جزمی است که احتماال خاال در
آن وجود ندارد و در آن مطابقت با واقع معتبر نیست ،هرچند در دید قاطع مطابق با واقع است .پس قطعای
که حجت است و متابعت از آن واجب ،اعم از یقین و جهل مرکب است» (.)23/3
 .2حجیت قطع در دیدگاه اصولیان
واژۀ حجیت در معانی مختلفی به کار گرفته شده است و حجیات قطاع نیاز باتوجهباه معناای ماراد از
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حجت ،تعریف میشود (نک :صدر ،بح ث ف لما صول 33/8 ،؛ صنقور 13/2 ،و  .)13در این رسااله
ً
حجیت قطع بهمعنای منجزیت و معذریت آن عمدتا محل بحث و گفتوگو است.
ً
باوجود رویکردهای مختلف در بین صاحبنظران میتوان گفت :حجیات مطلاق قطاع اجمااو ماورد
اتفاق است .مرحوم خوئی در مصباح صول اقوال موجود را اینگونه بر میشمارد« :اول .حجیت قطع باه
بنای عقال جهت ابقای نوع و حفظ نظام ثابت است؛ دوم .قطع حجت است به الزام و حکام عقال؛ ساوم.
حجیت قطع از لوازم ذاتی آن اسات» ( .)13/1ایشاان ضامن اشااره باه قاول صااحب کفایاه مبنیبار وزم
ذاتی بودن حجیت برای قطع ،دو قول اول را نقد و همسو با صاحب کفایه ،قول سوم را اختیار میکند (همان،
 11/1و  .)11این عبارات بخشی از توضیحات ایشان در ادامۀ مطلب است« :باوجود لازوم عقلای حجیات
برای قطع ،منع از عمل به آن ممکن نیست .افزون بر آنکه از منع عمل به قطع ،اجتماع ضادین در اعتقااد و
در صورت اصابت با واقع بهطور مطلق وزم میآید؛ توضی آنکه باوجود قطع به وجوب امری ،اگر از عمل
به قطع منع کرده و ترک آن را رخحت دهد ،در صورت مطابقت قطع با واقاع ،اجتمااع وجاوب و اباحاه در
اعتقاد و در واقع وزم می آید و مخالفت قطع با واقع نیز اجتمااع آن دو (ضاد) را در اعتقااد در پای دارد»...
(همان.)11/1 ،
شهید صدر نیز ضمن انححار اقوال دیگران در این سه و پس از نقد قول اول و دوم ،با اضاافهکردن قیاد
قطع به اوامر آنکه حق ط اعات دارد و بیاانی کاه نتیجاۀ آن شابیه باه قاول ساوم اسات ،حجیات را از قطاع
انفکاکناپذیر میداند (صدر ،مباحث صول 212/1 ،تا .)231در مباحث صول آمده اسات« :حجیات
قطع به معنای منجزیت و معذریت عبارت است از :نتیجۀ قیاسی کاه کبارای آن باا فارل مولویات ماوو و
صغرای آن با نفس قطع به حکم موو محقق میشود و تمامبودن صغرا و کبرا برای ثبوت نتیجه کافی اسات.
پس اگر عبد به حکم مووی خود قطع پیدا کند و بااینوجود او را اطاعت نکند ،عذری نخواهد داشت ،مگر
 .1مولویت موو در امری که عبد بدان قطع کرده ،منع شود ،درحالیکه مولویت موو مفروغعنه فرل شاده
است؛  .2وصول امر به عبد انکار شود ،درحالیکه باوجود قطعی که در حجیت آن بهمعنای منطقی اشکالی
نیست ،وصول امر به عبد نیز مفرول است و این نتیجه (یعنی حجیت) ممکن است به اعتبار وقوع قطع در
صغرای آن قیاس ،به قطع نسبت داده شود نه به این معنا که از ذاتیات قطع شمرده شود ،بلکه فقط از ذاتیات
مولویت موو است .به تعبیر دیگر ،این حجیت از ذاتیات قطع به حکم موو و با فرل حفظ مولویات ماوو
در آنچه عبد بدان قطع یافته است ،میباشد .بهعبارتدیگر این حجیت ذاتای بارای مجماوع صاغرا و کبارا
است» (.)222/1
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شیخ محمد صنقور از اصولیان معاصر نیز در کتاب صلمعجا صول ل خود که موضوع آن اصطالحات
علم اصول است ضمن انححار اقوال در همین سه مورد ،قول به لزوم ذاتی حجیات بارای قطاع را ماذهب
مشهور اصولیان دانسته است ( 11/2و  )17و در توضی آن مینویسد« :برای روشنشدن مراد این رویکارد
وزم است معنای وزم ذاتی بیان شود و آن عبارت اسات از :محماولی خاارز از ذات و (درعینحاال) وزم
برای آن؛ مانند زوجیت برای عدد چهار که عین آن محسوب نمیشود ،کما اینکه جزء مقوم برای ذات عادد
چهار نیست ،لیکن وزم آن محسوب میشود ،آنسان که تخلف از آن محال است» ( .)17/2وی در اداماه،
بیان شهید صدر را بهعنوان رویکرد چهارم ذکر میکند کاه نتیجاۀ آن در انفکاکناپاذیری حجیات از قطاع
متعلق به اوامر موو همسو با مذهب مشهور است (17/2تا .)12تفاوت قول به الزام و حکم عقل به حجیت
قطع با مذهب مشهور نیز تنها در حاکمیت عقل است .این قول تنها به ظاهر کالم برخای نسابت داده شاده
است و در نقد آن گفته میشود که شأن عقل تنها ادراک است نه حکام و الازام (هماان؛ اصافهانی13/3 ،؛
صدر ،مباحث صول  212/1 ،و .)221
حاصل آنکه منابع معتبر از اتفاق بالجملۀ اصولیان بر میزان بودن قطع آدمی و ثباوت حجیات بارای آن
حکایت دارند .ضمن آنکه بیان منجزیت و معذریت در منابع مذکور بیانگر آن است کاه امکاان خطاارفتن
قطع مورد سخن ،مفروغعنه در نظر گرفته شده است .در ادامه وجود چنین قطعی در لسان آیات و روایات و
حجیت آن بررسی خواهد شد.
 .3تحقیق معادل لغوی قطع مورد سخن در آیات و روایات
نخستین قدم برا ی دریافت حجیت قطع از کالم وحی آن است که معنای مورد ساخن ،در مناابع نقلای
واکاوی و معادل لغوی آن در لسان آیات و روایات یافت شود .ازاینرو مطابقت قطع اصولی را بر مواد قطع،
علم و یقین موجود در لسان آیات و روایات بررسی میکنیم.
 .1-3مادۀ قطع
جستجوی مادۀ قطع و مشتقات آن در نرمافزارهای قرآنی و روایی نشان از آن دارد که ایان واژه در آیاات
قرآن و سخنان اولیای خدا در معانیای غیر از جزم ،اطمینان و آرامش درونی عاری از شک و تردید باه کاار
رفته است .جداکردن ،بریدن و فیحلهدادن جملگی معانی مادۀ قطع در کالم وحی است (راغب اصافهانی،
 177و 178؛ طریحی372/3 ،تا .)383توصیف واژگانی همچون برهان ،حکم و دلیل به قاطعیت نیاز در
راستای معنای لغوی مادۀ قطع است و این نوع استعماوت بر قطع محل سخن که نظری به وجاود دلیال یاا
نبودن آن ندارد ،تطبیقشدنی نخواهد بود .برهان ،حکم و دلیلی قاطع خوانده میشود که به حق اصابت کند
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و این امر نیز با قطع اصولی که از امکان خطارفتن و معذریت آن سخن به میان میآید ،ناسازگار است .کالم
امیرالمؤمنین(ع) در رد اهل اجتهاد گویای آن است که قاطعیت حکم با ناپایداری و خطارفتن آن در تناقا
است:
َ َّ َّ ُّ َ َ َ ْ َ َ
ْ َ َ َّ ُ ْ َ ْ ُ ُ َ َ َّ ُ َّ ُ ْ َ ُ ٌ َ َ َ َّ ُ ْ َ َ ُ ُ َ
اون َّ َّن ُه ْام َماعَ
«أما الرد علی من قال باوجتهاد فإنهم یزعمون أن کل مجته ٍد محیب علای أنهام و یقول
َ
ْ َ َ
َ َ ْ
َّ َ َّ
ُ َ َ
َ
َ َّ َ
ْاجت َهاده ْم أ َص ُابوا َم ْع َنی حقیقة ال َح ِّق ع ْندالله ع َّز َو َجل ِلن ُه ْم فی حال ْاجت َهااده ْم َی ْن َتقلاون عان اجتها ٍاد َّلای
َ ٌ ََ
ْ َ
ٌ َ
َ ََ َ
َ ُّ
َ ٌ
َ
ْ َ َ ْ َ ُ َ َّ ْ ْ
اج ُه ْم أن ال ُحک َم به قاط ٌع ق ْول َباطل ُم ْنقط ٌع ُم ْن َتقا فأ ُّی َدلیل أ َدل م ْن َهذا علی ض ْعف اعتقاد
اجته ٍاد و احتج
ٍ
ْ َ َ َّ ْ ْ َ َ َ ْ ُ ُ ْ ُ
َ َ
َ
َ
َم ْن قال باوجتهاد و الرأی َّذ کان أمرهم یلول َّلی ما وصفناه» (حر عاملی 11/27 ،و )17؛ (اما رد قائالن به
اجتهاد آن است که گمان میکنند تمام مجتهدان محیباند ،بااینکاه خاود قائال باه آن نمایباشاند کاه باا
اجتهادشان به حقیقت حق در نزد خدا دست یافتهاند ،چه آنکه در اجتهاد خود از اجتهادی به اجتهاد دیگار
منتقل میشوند و احتجاز آنان به قاطعیت حکم اجتهادی سخنی باطل و ناتمام و ازهمگسیخته است ،پاس
چه دلیلی روشن تر از این بر سستی اعتقاد قائالن به رأی و اجتهاد که کارشان به آنچه وصف نمودیم ،افتد).
میتوان گفت سخن امیرمؤمنان(ع) در وصف نااهل مفتیان تنها یافتهای است که به نظر میرساد در آن
از مادۀ قطع ،حالتی درونی اراده شده است:
ْ َ ْ ُ ْ َ َ َ َّ َ َ َ َ ْ ً َ ًّ ْ َ ْ ُ َ َ َ َ َ ُ َ ْ َْ
ُُّ
َ ْ َ َ ْ
ْ َْ
َ
«فإن ن َزلت به َّحدی المبهمات هیأ لها حشوا رثا من رأیه ثم قطع به فهو من لبس الشبهات فی مثل نسج
َْ ُ َ َْ َ
َْْ َُ َ َْ َ َ َ َْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َْ ُ َ َْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ
اب خا أن َیکون قد أخطأ َو َّن أخطأ َر َجا أن َیکون قد أ َصااب»
العنکبوت و یدری أصاب أم أخطأ فإن أص
(نهج صلبالغه ،خطبۀ .)17
برخی مترجمان لفظ «قطع به» را به جزم و یقین معنا کردهاند (شریف الرضای ،)73/1 ،ولای عباارات
پیرو ازجمله عطف به «فاء» که معنای نتیجهگیری در آن نهفته است و بهدنبال آن عبارت « َو َی ْدری َأ َص َ
ااب
َ َْ َ َ
أ ْم أخطأ» نشان از آن دارد که مراد از این واژه هرگز جزم عاری از شک و شبهه نیست .در ادامه شارح افازون
تری بر این حدیث شریف ارائه خواهد شد.
به طور کلی موارد استعمال مادۀ قطع در منابع نقلی از قطع ماورد ساخن در علام اصاول فاصاله دارد و
هرگز نمیتواند شاهدی بر حجیت و میزانبودن آن باشد.
 .2-3علم و یقین
بیتردید در آیات و روایات ،علم و یقین تمجید و مؤمنان به آن فراخوانده شدهاند و ظن و گمان ،مذمت
و از عمل به آن نهی شده است .نکتۀ شایان توجه این است که آیات و روایات ،هرگز باور انسانها را بهطاور
مطلق علم معرفی نمیکند ،بلکه بهصراحت علم و یقین را از باورهای اشتباه ایشان نفی میکند و آن را ظان
و گمان میخواند ،هرچند ایشان خود مدعی علم باشند .گویا هرگز امکان یقین به حقبودن باطل یاا باطال
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بودن حق وجود ندارد .جنس علم و یقین به حق نور است و با جنس باورهای اشتباه و خطا که با پشتکردن
به حجتهای الهی به دست آمده و از جنس تاریکی و ظلمت است ،تفاوت دارد .این در حاالی اسات کاه
مطرح شدن معذریت قطع از سوی اصولیان نشان از آن دارد که خطارفتن قطاع ماورد ساخن در نازد ایشاان
مقبول و بیاشکال است.
آیا ت و روایات زیر بیانگر آن است که اهل باطل هرگز علم و یقین به حقانیات مسالک خاود نداشاته و
حالت درونی ایشان چیزی جز ظن و گمان نیست.
آیات:
َ
َ
َّ
َّ
َ
َّ
َّ
َ
ْ
ْ
ُ
َ
َ
ْ
ُ
َ
ذین أش َرکوا ل ْو َ ُ
اذین م ْ
ایء کاذلک کاذ َب ال َ
ُ َ َ ْ ْ
« َس َی ُقول ال َ
َ
ان
شاء الله ما أش َرکنا و و آباؤنا و و ح َّرمنا من ش ْ ٍ
َّ َ ْ
ْ َ ْ
َ ْ َ َ َّ َّ
َ
ُ ْ ُْ ْ َُ
ْ َْ
َ
َ
ق ْبله ْم ح َّتی ذاقوا َبأ َسنا قل َهل ع ْندک ْم م ْن عل ٍم ف ُتخر ُج ُوه لنا َّن ت َّتب ُعون َّو الظ َّن َو َّن أن ُات ْم َّو تخ ُر ُصاون»
(انعام)138 :؛ (کسانی که شرک آوردند بهزودی خواهند گفت« :اگار خادا مایخواسات ،ناه ماا و ناه
پدرانمان شرک نمیآوردیم و چیزی را [خودسرانه] تحریم نمیکردیم» .کساانی هام کاه پایش از آناان
بودند ،همینگونه [پیامبران خود را] تکذیب کردند تا عقوبت ما را چشیدند .بگو« :آیا نزد شاما دانشای
هست که آن را برای ما آشکار کنید؟ شما جز از گمان پیروی نمیکنید و جز دروغ نمیگویید»).
َ
ْ
َ ْ َ ً َْ
ْ ُ ُ َ َّ َ ً
َْ
«ما ل ُه ْم به م ْن عل ٍم َو و ِلبائه ْم ک ُب َرت کل َمة تخ ُر ُز م ْن أفواهه ْم َّن َیقولون َّو کاذبا» (کهاف)1 :؛ (ناه
آنان و نه پدرانشان به این [ادعا] دانشی ندارند .بزرگ سخنی است که از دهانشان برمیآید[ .آناان] جاز
دروغ نمیگو یند).
َّ
َ
ْ
َ
ُ
َّ
ُ
َ
َ
َّ
َ
َ
ان ش ِّاب َه ل ُه ْام َو َّن ال َ
عیسی ْاب َن َم ْر َی َم َر ُسولالله َو ما قتل ُوه َو ما صل ُب ُوه َو لک ْ
« َو َق ْوله ْم َّ َّنا َق َت ْل َنا ال َمسی َ َ
اذین
َ
َ ُ
ْ َُ
ْ َّ ِّ َ َّ
ً
َ َ ٍّ
اخ َتلفوا فیه لفی شک م ْن ُه ما ل ُه ْم به م ْن عل ٍم َّو اتباع الظ ِّن َو ما ق َتل ُوه َیقینا» (نساء)117 :؛ (و گفتۀ ایشان
که« :ما مسی  ،عیسیبنمریم ،پیاامبر خادا را کشاتیم» و حاال آنکاه آناان او را نکشاتند و محالوبش
ً
نکردند ،لیکن امر بر آنان مشتبه شد و کسانی که دربارۀ او اختال کردند ،قطعا درمورد آن دچار شاک
ً
یقینا او را نکشتند)1.
شدهاند و هیچ علمی بدان ندارند ،جز آنکه از گمان پیروی میکنند و
َْ ْ ُ ْ َُ َ َ
َ َّ َ ُ َ
َ َ َ ُ َّ ُ َ َ ْ َّ َ َ َ َ ُ ْ َ َ َ ُ َ ُ َ َ َ َ
نات بغیر عل ٍم سابحانه و تعاالی عماا یحافون»
«و جعلوا لله شرکاء الجن و خلقهم و خرقوا له بنین و ب ٍ
(اونعام)117 :؛ (و برای خدا شریکانی از جن قرار دادند ،با اینکه خدا آنها را خلق کرده است و بارای
او ،بیهیچ دانشی ،پسران و دخترانی تراشیدند .او پاک و برتر است از آنچه وصف میکنند).
َ
ُ
َ ْ ْ ْ ُ ْ َّ
ُ َّ َّ
َّ َ ُ ُّ ْ َ ُ َ
« َو قالوا ما ه َی َّو حیات َنا الدنیا ن ُموت َو ن ْحیا َو ما ُی ْهلکنا َّو الد ْه ُر َو ما ل ُه ْم بذلک مان عل ٍام َّن هام َّو
 .0به نظر میرسد ترجمۀ دقیقتر این است که ایشان از روی یقین حضرت عیسی(ع) را کشتند ،بلکه با ظن و گمان کسی را بهجای ایشان به
دار آویختند.

001
ُ
َ
َیظ ُّنون» (الجاثیة)23 :؛ (و گفتند« :غیر از زندگانی دنیای ما [چیز دیگری] نیست؛ میمیریم و زنده می
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شویم و ما را جز طبیعت هالک نمیکند» و[لی] به این [مطلب] هیچ دانشی ندارند [و] جاز [طریاق]
گمان نمیسپرند).
در آیات دیگری از قرآن کریم عالوه بر ظنی خواندن ادعای اهل باطال ،علات ایان امار نباودن دلیال و
حجتی از سوی خداوند متعال بیان میشود؛ یعنی خداوند متعال حجات و دلیلای در عاالم قارار ناداده تاا
ادعای باطل اهل باطل را ثابت کند ،پس ایشان از چیزی جز ظن و گمان پیروی نمیکنند:
َ َّ
ْ ُْ
ْ َ َّ َ ْ ٌ َ َّ ْ ُ ُ َ ْ ُ ْ َ ُ ُ ْ َ ْ َ َ َّ
َّ
َ
ْ
ْ
الل ُ
َّ
َ
طان َّن َی َّتب ُعون َّو الظن و ماا ته َاوی
ل
س
ن
م
ها
ب
ه
«َّن هی َّو أسماء سمیتموها أنتم و آباؤکم ما أنزل
ٍ
َْ
ْ
اِل ْن ُف ُس َو َل َق ْد َ
جاء ُه ْم م ْن َر ِّبه ُم ال ُهدی» (نجم)23 :؛ ([این بتان] جز نامهایی بیش نیساتند کاه شاما و
پدرانتان نامگذاری کردهاید [و] خدا بر [حقانیت] آنها هیچ دلیلی نفرستاده است[ .آنان] جاز گماان و
ً
آنچه را که دلخواهشان است پیروی نمیکنند ،با آنکه قطعا از جانب پروردگارشان هدایت برایشان آمده
است).
َْ
َ
ُ َّ َ َ َّ ُ َ َ ً ُ ْ َ ُ ُ َ ْ َ ُّ َ
ْ َْ ُ ْ ْ ُ ْ
ُ
َ
َّ
ْ
طان بهاذا أ
«قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغنی له ما فی السماوات و ما فی اِلرل َّن عندکم من سل ٍ
َ ُ ُ َ َ َ َّ
َ َ َ
تقولون علی الله ما و ت ْعل ُمون» (یونس)18 :؛ (گفتند« :خدا فرزندی برای خود اختیاار کارده اسات».
ّ
منزه است او .او بینیاز است .آنچه در آسمانها و آنچه در زماین اسات از آن اوسات .شاما را بار ایان
[ادعا] حجتی نیست .آیا چیزی را که نمیدانید ،بهدروغ بر خدا میبندید؟).
َّ
َّ َ ْ ُ َ ِّ ْ ُ ْ ً
َ ْ َ
ُ َ
طانا َو ما َل ْی َس َل ُه ْم به ع ْل ٌم َ
حایر» (حاج:
ن
ان
م
مین
اال
لظ
ل
ما
و
« َو َی ْع ُبدون م ْن ُدون الله ما لم ینزل به سل
ٍ
)71؛

(و بهجای خدا چیزی را میپرستند که بر [تأیید] آن حجتی نازل نکارده و بادان دانشای ندارناد و بارای
ستمکاران یاوری نخواهد بود).
َ
َ َّ ْ ُ ُ َ ْ ُ ْ َ ُ ُ ْ َ َّ َ َّ
َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ ُ ْ ْ َ ِّ ُ ْ ْ ٌ َ َ َ ٌ َ ُ ُ َ
اللهُ
ْ
ماء سمیتموها أنتم و آباؤکم ما نزل
«قال قد وقع علیکم من ربکم رجس و غضب أتجادلوننی فی أس ٍ
بها م ْن ُس ْلطان َف ْان َتظ ُروا َّ ِّنی َم َع ُک ْم م َن ْال ُم ْن َتظ َ
رین» (اعرا )71 :؛
ٍ
(گفت« :راستی که عذاب و خشمی [سخت] از پروردگارتان بر شما مقارر گردیاده اسات .آیاا درباارۀ
نامهایی که خود و پدرانتان [برای بتها] نامگذاری کردهاید و خدا بر [حقانیت] آنها برهانی فرو نفرساتاده
با من مجادله میکنید؟ پس منتظر باشید که من [هم] با شما از منتظرانم»).
َ
ْ
َّ
َّ
ْ
ْ
َُُْ َ ْ ُ
َّ َ ْ ً َ َّ ْ ُ ُ َ ْ ُ ْ َ ُ ُ ْ َ ْ َ َ َّ ُ
ْ ُ
طان َّن ال ُحک ُم َّو لله أ َم َر
َ«ما تعبدون من دونه َّو أسماء سمیتموها َأنتم و آباؤکم ما أنزل الله بها من سل ٍ
َ ِّ ْ َ
َّ َ ُ َّ
َْ
َ َ
أو ت ْع ُبدوا َّو َّ َّی ُاه ذلک الد ُین الق ِّی ُم َو لک َّن أ کث َر َّالناس و َی ْعل ُمون» (یوسف)31 :؛
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(شما بهجای او جز نامهایی [چند] را نمیپرستید که شما و پدرانتان آنها را نامگذاری کردهایاد و خادا
دلیلی بر [حقانیت] آنها نازل نکرده است .فرمان جز برای خدا نیست .دستور داده که جز او را نپرستید .این
است دین درست ،ولی بیشتر مردم نمیدانند)1.

شایان ذکر است که حقیقت بیانشده در ایان آیاات شاریف هرگاز در کفار و شارک ظااهری منححار
نمی شود ،همان طور که قرآن کریم کسانی را که به برخی از انبیای الهی کافر شوند ،کافران حقیقای نامیاده
است 2و صراحت خطبۀ شریف نبیاکرم(ص) در روز غدیر شرک در وویت را همان شرک در نبوت و شارک
در توحید معرفی میکند 3.از همین رو است که در روایات متعددی کفر و شرک موجود در این آیات به کفر
و شرک در وویت امیرالمؤمنین(ع) معنا میشود 1که البته پرداختن به ایان مطلاب در رساالت ایان نوشاتار
نیست5 .

روایات:
َ ْ َ ُ َ َّ َّ َ َ ُ ُ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ
امام صادق(ع) در تفسیر آیۀ شریفۀ «و اعلموا أن الله یحول بین المرء و قلبه» (انفاال)23 :؛ (و بدانیاد
َ
َْ َ ََ ْ َ
که خدا میان آدمی و دلش حائل میگردد) فرمودندَ « :ی ُحول َب ْی َن ُه َو َبا ْی َن أن َی ْعل َام أن ال َباطال َحق » (برقای،
237/1؛ ابنبابویه ،صلت حید)318 ،؛ (میان او و اینکه علم به حقبودن باطل پیدا کند ،حائل میگردد).
ٌ
لاب َأ َّن َ
یونسبنعبدالرحمن از امام صادق(ع) روایت میکند که فرمودند« :و َی َ
ستیق ُن َالق ُ
الح ّاق باطال
ً
ً
َ َ
َّ
أبداَ ،و و َی َ
ستیق ُن أن الباطل ح ٌّق أبدا» (عیاشی)13/2 ،؛ (قلب هیچگااه باه باطالبودن حاق و هیچگااه باه
حقبودن باطل یقین پیدا نمیکند).
ْ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
ُ
َ
َ
َ
َّ
َ
در کتاب شریف کافی از امام صادق(ع) روایت شده که فرمودندَّ« :ن القل َ
اب ل َیتجلجال فای الج ْاو
ْ ُ ْ َ َ َ
ْ َ َّ َ
َیطل ُب ال َح َّق فإذا أ َص َاب ُه اط َمأن َو ق َّر» (کلینای)321/2 ،؛ (بهراساتی قلاب در دل (آدمای) در شاک و تردیاد
است ،درحالیکه حق را می جوید ،پس چون آن را بیابد آرامش گیرد و سکون یابد) و سپس این آیه را تالوت
فرمودند:
َ َ ْ ُ َّ ُ َ ْ َ ْ َ ُ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ ْ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ َّ ُ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ َ ِّ ً َ َ ً َ َ َّ َ َّ َّ ُ
«فمن یرد الله أن یهدیه یشرح صدره لْلسالم و من یرد أن یضله یجعل صدره ضیقا حرجا کأنما یحاعد
 0با مراجعه به قرآن کریم آیات دیگری با این مضامین یافت میشود (نک :نجم31 :؛ روم33 :؛ زخرف )31 :که به ذکرر همرین مقردار بسرنده
میکنیم.
 3إِنَّ الَّذینَ یَکْفُرُونَ بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ یُریدُونَ أَنْ یُفَرِّقُوا بَیْنَ اللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ یَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَ نَکْفُرُ بِبَعْضٍ وَ یُریدُونَ أَنْ یَتَّخِرذُوا بَریْنَ ذلِرکَ
سَبیال أُولئِکَ هُمُ الْکافِرُونَ حَقًّا وَ أَعْتَدْنا لِلْکافِرینَ عَذاباً مُهیناً (نساء 011 :و .)010
 .2مَنْ أَطَاعَ عَلِیّاً فَقَدْ أَطَاعَنِی وَ مَنْ أَطَاعَنِی فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ أَیُّهَا النَّاسُ مَنْ رَدَّ عَلَى عَلِیٍّ فِی قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ فَقَدْ رَدَّ عَلَیَّ وَ مَنْ رَدَّ عَلَیَّ فَقَدْ رَدَّ عَلَرى
اللَّهِ فَوْقَ عَرْشِهِ أَیُّهَا النَّاسُ مَنِ اخْتَارَ مِنْکُمْ عَلَى عَلِیٍّ إِمَاماً فَقَدِ اخْتَارَ عَلَیَّ نَبِیّاً وَ مَنِ اخْتَارَ عَلَیَّ نَبِیّاً فَقَدِ اخْتَارَ عَلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ رَبّا (ابنبابویره،
معانی االخبار.)272 ،
 .1نک :تفاسیر روایی ازجمله البرهان فی تفسیر القرآن ذیل آیات شریفه.
 1نگارنده در این باب ،آیات و روایات بسیاری را جمعآوری کرده که شایسته است در رسالهای دیگر ارائه شود.
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فی َّ
السماء» (انعام)121 :؛ (پس کسی را که خدا بخواهد هدایت نماید ،دلش را به پذیرش اسالم میگشاید
و هرکه را بخواهد گمراه کند ،دلش را سخت تنگ میگرداند؛ چنانکه گویی بهزحمت در آسامان بااو مای
رود)1.

از امام رضا(ع) در تفسیر همین آیه روایت شده است که فرمودند:
ُّ ْ َ
َّ َ ِّ َ
ْ
ْ
َ
َّ َ ْ
« َم ْن ُیرد الل ُه أن َی ْهد َی ُه بإ َیمانه فی الدن َیا َّلی َج َّنته َو َدار ک َر َامته فی اِلْخ َرة َیش َر ْح َصد َرُه ل َّلت ْسلیم لله و الثقة
َ
الس ُکون َّ َلی َما َو َع َد ُه م ْن َث َوابه َح َّتی َی ْط َمل َّن َّ َل ْیه َو َم ْن ُیر ْد َأ ْن ُیض َّل ُه َع ْ
به َو ُّ
ان َج َّنتاه َو َدار ک َر َامتاه فای اِلْخا َرة
َ
َْ
ْ َ
ُْ
ُْ
ْ َ
ُ َ
ُّ ْ ْ ْ ْ َ ً َ ً َ
لکفره به َو ع ْح َیانه ل ُه فی الدن َیا َیج َعل َصد َرُه ض ِّیقا ح َرجا ح َّتی َیشک فی کفره َو َیضاطر َب مان اعتقااده قل ُب ُاه
َ َ َّ
َ َ َ ْ َ ُ َّ
َ
َح َّتی َیح َیر َک َأ َّنما َی َّح َّع ُد فی َّ
الل ُه ِّ
الر ْج َس علی الذ َین و ُی ْؤم ُنون» (ابنبابویه ،صلت حیید،
السماء کذلک یجعل
)233؛
(هرکس که خداوند متعال اراده کند او را به خاطر ایمانش در دنیا به بهشت خود و خانۀ کرامت خود در
آخرت رهنمون سازد ،سینۀ او را برای تسلیم در برابر خداوند متعال و اعتماد به او و آرامش به ثوابی که باه او
وعده داده گشاده گرداند تا اینکه بدان آرامش گیرد و هرکس که خداوند اراده کند بهخاطر کفر او به خداوند و
(بهخاطر) معحیت او در دنیا ،او را از بهشت خود و خانۀ کرامت خود در آخرت محروم گرداند ،ساینۀ او را
بسیار تنگ گرداند تا آنجا که در کفر خود شک کند و قلبش از اعتقادی که اختیار کرده لرزان شود تا آنجا که
گویی بهزحمت در آسمان باو میرود .خداوند اینگونه کسانی که ایمان نمیآورند را در خباثت و آلاودگی
قرار میدهد).
از امام باقر(ع) روایت شده که فرمودند:
َ
َ
َ
َّ ْ َ ْ
ْ َ َّ َ َ َ َ َ ْ َ َّ ََّ
َ
َ
َُ ْ
ْ
«َّن القل َب َی ْنقل ُب م ْن لدن َم ْوضعه َّلی حنج َرته َما ل ْام ُیحاب الحاق فاإذا أصااب الحاق قار» (برقای،
)212/1؛ (بهراستی قلب تا آنگاه که به حق نرسیده است از جایگاه خود تا حنجرۀ آدمی در رفتوآمد اسات
و چون به حق میرسد ،قرار مییابد).
لسان واحد تمامی آیات و روایات بیانشده آن است که علم و یقین هرگز به خطاا نمایرود و باورهاای
ً
باطل آدمی جز ظن و گمان نیست .ضمنا گزارههایی همچون «قلب تا آنگاه که باه حاق نرسایده از جایگااه
خود تا حنجره آدمی در رفتوآمد است»« ،خدا سینۀ او را تناگ گرداناد»« ،قلاب در دل آدمای در شاک و
تردیااد اساات»  ،در بیااان حااال اهاال باطاال و الفاااظی چااون اطمینااان ،آرامااش ،قارار و سااکون در وصااف
دست یافتگان به حق جملگی حکایت از آن دارد که تفاوت بین ظن و علم ماورد ساخن تنهاا در متعلاق آن

 .0همین مضمون در تفسیر عیاشی نیز آمده است (.)271/0
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نیست 1،بلکه سخن از آرامش و اطمینانی درونی است که تنها در روشنای نور حق حاصال میشاود .حاال
اگر مراد از قطع مطرحشده در علم اصول همین قرار و آرامش قلبی است ،اعم خوانادن آن از یقاین و جهال
مرکب و سخن راندن در عدم اصابت با واقع و معذریت آن هیچ جایگاهی ندارد ،زیرا بهتحری آیاات قارآن
کریم و روایات اولیای خدا این آرامش فقط با نور الهی و با رسیدن به حق حاصل میشود.
اگر مراد از آن قطع ،حالتی درونی است که چنین آرامش و اطمیناانی را در پای نادارد ،هرگاز فینفساه
شایستۀ عنوان حجیت نیست تا چه رسد به اینکه از حجیات ذاتای آن ساخن باه میاان آورده شاود .تحلیال
ماهیت چنین باورهایی و اثبات میزان نبودن آنها در لسان آیات و روایات موضوع سخن در بخش دوم ایان
نوشتار است.
 .0نقد حجیت مطلق قطع در روشنای کالم وحی
با آنکه منابع نقلی خطارفتن علم و یقین را ممتنع معرفی میکند ،وجود باورهای متضااد در باین ماردم
ان کارشدنی نیست و این در حالی است که هرکدام باور خود را قطعی نامیده و احتمال ذرهای خدشه را در آن
منتفی میخوانند .جریانهای فکری گوناگون در جهانبینی و انسانشناسی ،اختال های بزرگ میان فالسفه
در اصالت ماهیت یا وجود ،اقوال متشتت اصولیان در مسائلی چون «وجاوب مقدماۀ واجاب» و «دولات
وجوب بر نهی از ضد» و نمونههای فراوان دیگر جملگی وجود این حقیقت در مجاامع علمای را حکایات
میکند .روشن است اثبات حجیت یا عدم حجیت این قبیل باورها در کالم وحی باا درک دقیاق از ماهیات
آنها گره خورده است .از سوی دیگر تحلیل درست آنها زمانی محقق است که با محیببودن علم و یقاین
در تناقا نباشد.
در ادامه ،نقد حجیت مطلق باورهای قطعی مورد سخن ضمن تحلیل آنها و بیان مثال ناقا حجیات
آنها در روشنای کالم وحی در دو بخش ارائه میشود:
 -1توصیف باب علم نبوی در حسن علم و قب جهل ،سخنی کلیدی برای ورود باه تحلیال باورهاای
متضاد است:
« َک َفی ب ْالع ْلم َش َر ًفا َأ ْن َی َّدع َی ُه َم ْن َو ُی ْحس ُن ُه َو َی ْف َر َح َّ َذا ُنس َب َّ َل ْیه َو َک َفی ب ْال َج ْهل َذ ّم ًا َأ ْن َی ْب َر َأ م ْن ُاه َم ْ
ان ُهاوَ
فیه» (مجلسی)181/1 ،؛ (در شر علم همین بس که آنکه بدان آگاه نیست ،مدعی آن است و چاون بادو
نسبت داده شود ،شاد گردد و در فرومایگی جهل همین بس که آنکه خود در آن است ،خویش را از آن باری
میخواند).
 0بیان مشهور آن است که اگر متعلق ،باور قطعی حق باشد ،آن را علم و یقین و اگر باطل باشد آن را جهل مرکب میخوانیم.
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فقه و اصول

شمارة 031

نخستین قدم برای درک درست ماهیت قطع مورد سخن ،فارغگشتن از دعاوی بنیآدم است .صار نظر
از دروغگوییها و گزافهگوییهای اهل باطل که قرآن کریم در ماوارد متعادد از آن ساخن میگویاد (ناک:
انعام28 :؛ توبه ،)117 :روشن است که هر کسی بر خود میپسندد اندک شک و تردیدی را از باورش نفای
و آن را قطعی و عاری از شبهه قلمداد کند .ضعیفبودن احتماوت مخالف در نازد مادعی خاود انگیازهای
است برای تغافل نسبت به آن احتماوت و انکار آنها ،بهویژه آنگاه که آدمی مدتها با باورهای خود اناس
گرفته باشد و باوری بر پایۀ باوری بنا کرده باشد و بنایی عظیم برای حیات فکری خود سااخته باشاد کاه در
این صورت هرگز توان دستکشیدن از باورهای خود را نخواهد داشت؛ چه آنکاه رناگ جهالگرفتن ارکاان
فکری او به تمام اجزای بنایی که ساخته ،سرایت میکند .ازاینرو ترجی میدهد احتمال نقص و خطاا را از
باور خود نفی و آن را عاری از شک و تردید معرفی کند ،اما بااینوجود بیتفاوتیهاا و تغافلهاای او هرگاز
اطمینان و آرامش قلبی را به ارمغان نخواهد آورد .سخن صادق آل محمد(ع) در اقسام کفر دراینباره بسایار
حائز اهمیت است:
َ َ َّ ُ ْ ُ ْ ُ ُ َ ُ َ ْ ُ ُ ُ ُّ ُ َّ َ ُ َ َ ْ ُ َ ْ َ ُ ُ َ َ َّ َ َ َ َّ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ ْ ُ ْ َ
ْ
«فأما کفر الجحود فهو الجحود بالربوبیة و هو قول من یقول و رب و و جنة و و نار و هو قول صانفین
َّ
َ َّ َ َ َ ُ َ
َ ُ َ ٌ َ
ُ َّ َّ
َّ
ُ ُ َ
یان َوض ُاع ُوه
الزنادقة ُیقال ل ُه ُم الد ْهر َّیة َو ُه ُم الذ َین َیقولونَ -و ما ُی ْهلکنا َّو الد ْه ُر (جاثیاه )23 :و هاو د
من
َ ْ َّ َ ُ ُ َ َ َ َّ ُ َ َّ َ َ َّ ْ ُ ْ َّ
ُ
ْ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ُّ ْ ُ ْ َ َ َ
َْ
ْ
ِلنفسه ْم باوستحسان علی غیر تثب ٍت منهم و و تحق ٍیق لشی ٍء مماا یقولاون قاال اللاه عزوجالَّ -ن هام َّو
َ َّ َ َ َ َ َ ُ ُ َ َ َ َ َّ َّ َ َ َ ُ َ ٌ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ُ
َ
ُ َ
واء عل ْیه ْم أأناذ ْرت ُه ْم أ ْم ل ْام ت ْناذ ْر ُه ْم و ُی ْؤم ُناون
َیظ ُّنون (همان) أن ذلک کما یقولون و قالَّ -ن الذین کفروا س
ْ ُْ َ ْ
ََ
َ
َ
َّ َ َ َ َ َ َ ُ
َْ
ْ ُ
(بقرهَ )1 :ی ْعنی ب َت ْوحید الله ت َعالی ف َهذا أحد ُو ُجوه الکفر َو أ َّما ال َو ْج ُه اِلْخ ُر م َن الج ُحود علی َم ْعرف ٍة َو ُه َاو أن
َ ْ َُْ
َ َ َّ َ َ
َّ
ُ
ْ َ ْ َ ُ
َ َ َ ْ َ َ َّ َ
َیج َحد الجاحد َو ُه َو َی ْعل ُم أن ُه ح ٌّق قد ْاس َتق َّر ع ْند ُه َو قد قال الل ُه ع َّز َو َجلَ -و َج َحدوا بها َو ْاس َت ْیق َنتها أنف ُس ُه ْم
ُ ْ ً ُُ
َ َ َ َّ ُ َ َّ َ َ َّ َ ُ ْ َ ْ ُ َ ْ َ ْ ُ َ
ون َع َلی َّالذ َین َک َف ُاروا َف َل َّماا َ
جااء ُه ْم ماا
ظلما َو عل ًّوا (نمل )13 :و قال الله عزوجل -و کانوا من قبل یستفتح
َ َ ْ َ ُ َّ
َ ُ ََ
ُ
الله َع َلی ْالکاافرین» (بقاره)82 :؛ فهاذا َت ُ
فسایر َوجهای الجحاود (کلینای 382/2 ،و
ع َرفوا کف ُروا به فلعنة
)321؛
(اما کفر جحود همان انکار ربوبیت است و آن قول کسی است که گوید« :ناه پروردگااری اسات ،ناه
بهشتی و نه دوزخی» و آن قول دو دسته از زنادقه است که به آنها دهری گویند و هم آنهایند که گویناد «و
هالک نکند ما را جز دهر» و آن دینی است که با استحسان برای خود وضع کردند بدون آنکاه در آن اساتوار
باشند و بررسی و تحقیق و کاوش در چیزی از آنچه میگویند کرده باشند .خداوند عزوجال (درباارۀ آناان)
فرموده« :ایشان گمانی بیش ندارند (که امر آنچنان است که میگویند)» و فرموده« :همانا کسانی کاه کفار
ورزیدند برای آنها برابر است که بیمشان دهی یا بیمشان ندهی ،ایمان نمیآورند» (یعنی به توحید خداوند
متعال ایمان نمیآورند) که این یکی از وجوه کفر است.
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اما وجه دیگر کفر جحود انکار با شناخت است و آن این است که منکر انکار کند درحالیکاه میداناد
(آنچه انکار می کند) حقی است که نزد او ثابت گشته و خداوند عزوجل فرموده« :و آن را از روی ستمگری
و گردنکشی انکار کردند بااینکه خود به (حقبودن) آن یقین کردند» و (باز) خداوند عزوجل فرموده است:
« و پیش (از هجرت پیغمبر به مدینه) خواستار پیروزی بر کفار بودند و چون آنچه شناخته بودناد نازد آنهاا
آمد بدان کفر ورزیدند که لعنت خدا بر کافران باد» این است تفسیر دو وجه (کفر) جحود و انکار).
عدهای از کافران مدعی آرامش و اطمینان درونی هستند ،اماا صاراحت کاالم اماام(ع) در اقساام کفار
جحود بیانگر آن است که حالت درونی آنها از دو حال خارز نیست؛ نخست آنکاه حاق را میشناساند و
بااینحال انکارش میکنند؛ دوم آنکه حق را نمیشناسند و توان درک و پذیرش آن را نیز ندارند .نکتۀ شاایان
توجه آن است که این ناتوانی هرگز حاصل تثبت ،اطمینان و آرامش آنان باه حقانیات مارام و مسالک خاود
نیست ،بلکه نتیجۀ دلخوش بودن به دینی ساختگی است که با ظن و استحسان برای خود بنا کارده و چناان
بدان انس گرفتهاند که حتی تحور باطلبودن آن برایشان خوشایند نیست تا چه رسد به آنکه حق را درک کنند
و بپذیرند .سینۀ آنان تنگ است و قلبشان مضطرب و ناآرام .هرگاه بهواسطۀ حجج الهای انادک تاوجهی باه
قلب مضطرب خود پیدا می کنند ،از آن فرار کرده و خود را باه تخایالت ،توهماات ،ظناون و استحساانات
مشغول میسازند .شاید شرح کالم امیرالمؤمنی ن(ع) در وصف مفتی نااهل نیاز هماین باشاد کاه چناان باا
بافتههای خود مأنوس میشود که تحمل تحور حقانیت مذهبی ورای مذهب خود را ندارد 1،اما درعینحاال
آرامشی در درون خود ندارد و نمی داند خطا کرده یا به صواب رفته اسات .اصارار و پافشااری بار باورهاای
باطل و ناتوانی در درک دیگر مذاهب نه حاصل آرامش درونی و تثبت و اطمینان ،بلکه نتیجاۀ تنیادن رأی و
استحسان ،انسگرفتن با ظن و گمان ،سیاهشدن دل و گرفتاری در بند شیطان است.
اگر آدمی باور یا به عبارتی ادعای خود را نزد دیگاران باه زباان آورده باشاد و در مجاامع علمای باه آن
شناخته شده باشد ،دست کشیدن از آن و درک احتماوت مخالف آن بسایار دشاوار خواهاد باود .در چناین
حالتی تمام قوای درونی او بسیج میشود تا قول او را از نقص و خطاا منازه کناد و چهبساا هماین یکای از
محادیق قراردادن قلب در ورای زبان باشد که در کالم اولیای خدا مذموم شمرده شده است2.

حاصل آنکه قطع به باطل به معنای ضعف و درماندگی در درک و پذیرش حق که حاصل نقص و تغافل
آدمی باشد ،هرگز با اطمینان و آرامش قلبی که همان علام و یقاین اسات ،مالزمات نادارد .ایان دو مقابال
یکدیگر است و با هم تناقا دارند و این خود نشانگر حجیتنداشتن قطع بیان شاده اسات .ادعاای آنکاه
 .0در ادامۀ حدیث شریف اینگونه آمده است :لَا یَحْسَبُ الْعِلْمَ فِی شَیْءٍ مِمَّا أَنْکَرَهُ وَ لَا یَرَى أَنَّ مِنْ وَرَاءِ مَا بَلَغَ مَذْهَباً لِغَیْرِه (نهج البالغه ،خطبۀ
.)07
 .3لِسَانُ الْعَاقِلِ وَرَاءَ قَلْبِهِ وَ قَلْبُ الْأَحْمَقِ وَرَاءَ لِسَانِهِ (نهج البالغه ،حکمت .)11
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حجیت یا به عبارتی منجزیت و معذریت در پی تغافلهاا و کوتاهیهاای آدمای باشاد و هرکجاا ضاعف و
ناتوانی در درک حق رخ داد ،حجیت بر آن بار شود ،ادعایی واهی و بدون دلیل است.
 -2باوجود تحلیل ارائهشده از ماهیت قطع مورد سخن ،گزارههای شایع مشاهور اصاولیان در حجیات
مطلق قطع و عدم امکان سلب حجیت از آن ،معذرنبودن چنین باورهایی را دور از ذهن میانگارد .چنانکه
هرکس با ادبیات حجیت ذاتی قطع مأنوس باشد ،امکان عقاب آدمی بر عمل به آن باورها را برنمیتابد .بیان
نمونۀ ناقا این تفکر از کالم وحی ،راه دیگری برای تقریب حجیتنداشتن قطاع بمااهو قطاع اسات و آن
عبارت است از باورهای تغییرنیافتنی که از نافرمانی اوامر خدا ،همنشینی با علمای گمراهکننده و کسب علم
از دشمنان اولیای خدا حاصل شده است .البته تبیین حجیتنداشتن این باورها به بیان مقادماتی از فضاای
تشریع ارائهشده در آیات و روایات محتاز است:
أ .جایگاه عبودیت خداوند متعال در لسان تعالیم وحیانی ،محوریت آن در تشریع الهی و تحقاق آن در
پیروی از اولیای الهی بر کسی پوشیده نیست .خداوند متعال آدمیان را برای بندگی آفریاد 1و چاون آنهاا از
رضایت و سخط پروردگار خود بیخبر بودند ،در میانشان رسوونی برانگیخت و برای ایشان اوصیایی قارار
داد تا پیوسته حجتی الهی در میان انسانها بر پا باشد و آنها را از رضایت و سخط خداونادگار عاالم آگااه
کند2 .تا آنجا که زمان بعثت حضرت ختمیمرتبت محمد محطفی(ص) فرا رسید؛ همان بزرگواری که او را
بر محبت خود ادب و به خویی واو آراسته کرده 3،امر هدایت و تربیت بندگان را به او سپرده و مؤمناان را باه
اطاعت از او امر فرمود 1و چون هنگامۀ اجابت دعوت الهی از سوی آن بزرگوار(ص) فرارسید فرمود:
َ َّ ُ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َّ َ َ َ َ َّ ْ
ِّ ُ َ ِّ ٌ ُ ُ َّ َ َ ْ َ َ َّ
َ
ای ال َح ْاول َو
اب الله َو ع ْت َرتی اهل بیتی و َّنهما لن یفترقاا حتای یاردا عل
«َّنی مخلف فیکم الثقلین کت
َ َ ُّ َ َّ ُ َ ُ َ ِّ ُ ُ ْ َ َّ ُ ْ َ ْ َ ُ ْ ُ
ْ ُ َ َ َ ْ ُ ُ ِّ
انظ ُروا ک ْیف تخلفونی فیهما أیها الناس و تعلموهم فإنهم أعلم منکم» (ابنبابویه ،صومال )123 ،؛
(بهراستی در میان شما دو ثقل را بر جا میگذارم؛ کتاب خدا و عترتم که اهلبیت مناند و آن دو از هام
جدا نشوند تا آنکه بر سر حول بر من درآیند و بنگرید بعد از من چگونه با آنها هستید .ای مردم باه آنهاا
نیاموزید که آنها از شما داناترند).
پس تعالیم قرآن و عترت مشحون شد از اینکه فهم آدمی بدون تعلیم و تربیت الهی در نهایات نقاص و
کوتاهی است و تنها راه نجات او ،ورود به حرم امن الهی و گوشسپردن به سخنان وحیانی است .مؤمنان به

 .0وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَ وَ الْإِنْسَ إِالَّ لِیَعْبُدُون (ذاریات.)11 :
 .3نک :اصول کافی ،کتاب الحجۀ.
( .2وَ إِنَّکَ لَعَلى خُلُقٍ عَظیمٍ) (قلم.)1 :
( 1وَ ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) (حشر )7 :و (یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الر َُّسرولَ وَ أُولِری الْرأَمْرِ مِرنْکُمْ فَرإِنْ
تَنازَعْتُمْ فی شَیْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ ذلِکَ خَیْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْویالً) (نساء.)13 :
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یادگیری علم و تربیت عقل و فهم خود در نزد حجج الهی امر شده و از انسگرفتن با دشمنان اولیای خادا و
علمآموزی و تربیت در نزد آنان منع گشتند .ازجمله خداوند متعال در آیۀ  31سوره مبارکۀ یونس فرمود:
َ
ََ
َ َ ُ َ َ َ ُ
ِّ
َّ َ ْ
َ ْ َ َ َْ
«أ ف َم ْن َی ْهدی َّلی ال َح ِّق أح ُّق أن ُی َّت َب َع أ َّم ْن و َیهدی َّو أن ُی ْهدی فما لک ْم ک ْیف ت ْحک ُمون».
(آیا کسی که بهسوی حق رهبری میکند ،سزاوارتر است مورد پیروی قرار گیرد یا کسی که راه نمییاباد،
مگر آنکه هدایت شود؟ شما را چه شده ،چگونه داوری میکنید؟).
و امام باقر(ع) در تفسیر این آیۀ شریفه فرمودند:
ان َو َیه ِّادی َّ َّو َأ ْن ُی ْه َادی َف ُه َاو َمانْ
« َف َأ َّما َم ْن َی ْهدی َّ َلی ْال َح ِّق َف ُه ْم ُم َح َّم ٌد َو ُآل ُم َح َّمد م ْن َب ْعده َو َأ َّما َم ْ
ٍ
َ
ُ
َ َ َ
خالف م ْن ق َر ْیش َو غ ْیره ْم اهلبیته م ْن َب ْعده» (قمی)312/1 ،؛ (اما (مراد از) کسی که بهسوی حاق رهباری
ٍ
میکند محمد(ص) و آل محمد(ص) از بعد آن بزرگوار است و اما (مراد از) کسی که راه نمییابد مگر آنکه
هدایت شود ،کسانی از قریش و دیگران هستند که پس از آن بزرگاوار(ص) باا اهال بیات او مخالفات مای
کنند).
پس به دولت آیۀ شریفه و به تفسیر حضرت باقر(ع) ،کسی که برای کسب علم در نازد مخالفاان اهال
بیت زانو زند و از ایشان علم جوید ،ناحق را بر حق مقدم داشته و «کسی که راه نمییابد مگر آنکاه هادایت
شود» را بر «کسی که بهسوی حق رهبری میکند» ترجی داده است.
در دیگر روایات ،این حقیقت باری با غنیخواندن شاگردان آن بزرگواران از غیر ایشان بیان میشود:
َ َ َ
ْ ً
َ َ َ َ
همان امام بزرگوار(ع) به سالمةبنکهیل و حکمبنعتیباة فرمودناد« :ش ِّارقا َو غ ِّر َباا فاال تجادان علماا
َ َ َ ْ
ً َّ َ ً َ
َصحیحا َّو ش ْیلا خ َر َز م ْن ع ْندنا أ ْهلال َب ْیت» (کلینی)322/1 ،؛ (به شرق و غرب عاالم برویاد (باه هرکجاا
میخواهید بروید ،اما) بدانید که علم درست نخواهید یافت مگر آنچه از نزد ما اهل بیت بیرون رود).
َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ُ َ ً َ َ ً َ َ َّ َ ُ َ ُ ْ ْ َّ
َ
ُ
وجاد العل ُام َّو َهاهناا»
و دربارۀ «حسن بحری» فرمودند« :فلیذهب الحسن یمینا و شماو فوالله ما ی
(کلینی)11/1 ،؛ (حسن به هرکجا که میخواهد برود ،قسم به خدا علم جز اینجا درجایی یافت نمیشود).
و باری با تحذیر از رجوع به غیر و گوشزدکردن خباثت و ضاللت مدعیان ناخلف و خطر همنشینی باا
ایشان بیان میشود .سفارش رسول خدا(ص) به ابنمسعود دراینباره بسیار زیبا و رسا اسات کاه در وصاف
مدعیان دروغین علم و پرهیز از همنشینی با آنان فرمودند:
ْ
ْ
ُ
َ
ُ
َ
َ َ َّ َ ْ َ ْ َّ َ َ َ َ ْ ُ
«أو َّن ُه ْم أش َر ُار خلق الله َو کذلک أت َباع ُه ْم َو َم ْن َیأتیه ْم َو َیأخذ م ْن ُه ْم َو ُیح ُّب ُه ْم َو ُیجال ُس ُاه ْم َو ُیشااو ُر ُه ْم
َْ
َ ْ َّ ْ ُ َ
أش َر ُار خلق الله ُیدخل ُه ْم ن َار َج َه َّن َم.»...
َ
ْ َْ َ َ َ َْ ُ ُ َ
َّ
وه ْم فای ْال َم َاْل َو َو ُت َباای ُع ُ
« َیا ْاب َن َم ْس ُعود َو ُت َجال ُس ُ
وه ْم َّلای الطریاق َو و
وه ْم فای اِلساواق و و تهاد
ٍ
َُْ ُ ْ
وه ُم ال َم َاء.»...
تسق
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َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
َّ
َ
ْ
َ
َّ
َ
ْ
َ
َ
ْ
ُ
َ
َّ
َیا ْاب َن َم ْس ُعود فل َیک ْن ُجل َس ُاؤ َک اِلْب َر َار َو َّخ َو ُانک اِلتق َی َاء َو ُّ
الز َّه َاد ِلن الل َه ت َعالی قال فی ک َتابه (اِلخاال ُء
ٍ
َی ْو َملذ َب ْع ُض ُه ْم ل َب ْعا َع ُد ٌّو َّ َّو ْال ُم َّتق َین) (زخر َ )17 :یا ْاب َن َم ْس ُاعود ْاع َل ْام َأ َّن ُه ْام َی َار ْو َن ْال َم ْع ُارو َ ُم ْن َکارًا وَ
ٍ
ٍ
ْ ُ ْ َ َ َ ْ ُ ً َ ٍ َ َ َ ْ َ ُ َّ ُ َ َ ُ ُ ْ َ َ َ ُ ُ ُ َّ ُ ْ َ ِّ َ َ ْ َ َّ ُ َ ْ ْ َ َ َّ
اللهُ
المنکر معروفا ففی ذلک یطبع الله علی قلوبهم فال یکون فیهم الشاهد بالحق و و القوامون بالقسط قال
ْ َْ
َ َ َ ُ ُ َ َّ َ ْ ْ ُ َ َ َّ َ َ َ ْ ُ ُ َ ْ َ
داء لله َو ل ْو علی أنفسک ْم أو الوالد ْین َو اِلق َربین) (نسااء( )133 :طبرسای،
تعالی (کونوا قوامین بالقسط شه
 311و )311؛
(آگاه باش که آنان بهراستی بدترین خلق خدایند و همچنین پیروان ایشان و آن کس که نزد ایشاان رود،
از ایشان (علمی) گیرد ،دوستشان دارد ،با آناان همنشاینی ورزد و از ایشاان مشاورت گیارد .بادترین خلاق
خدایند که خداوند به آتش جهنم داخلشان کند...
پسر مسعود! در آشکارا (نیز) با ایشان همنشینی نکنید و در بازارها با ایشان معامله مکنید و راه نشانشان
مدهید و آب به آنها میاشامید...
پسر مسعود! باید همنشینان تو نیکان باشند و برادران تو پرهیزگاران و زاهدان که خداوند متعال در کتاب
خود فرموده« :دراینروز دوستان با یکدیگر دشمناند مگر پرهیزگاران» .پسر مسعود! بدان که آنها (مدعیان
دروغین علم) معرو را منکر و منکر را معرو میدانند و اینگونه خداوند بر قلبهایشان مهر زناد .پاس
در میان آنها نه گواهیدهنده به حقی باشد و نه برپادارندۀ عدالتی .خداوند متعال فرموده« :برپادارندۀ عدل
باشید و گواهیدهنده برای خدا ،گرچه به ضرر خود یا والدین و نزدیکان (شما) باشد»).
در این فرمایش ،رسول خدا(ص) مؤمنان را از وجود عالمانی دروغین که خداوند بار دلهایشاان مهار
زده ،منکر را معرو و معرو را منکر میبینند ،آگاه فرموده است و از اندک همنشینی و محاحبت با آناان
بر حذر میدارد ،چه آنکه انس با چنین کسانی بیشک انسان را در گروه آنان داخال میکناد و باه انحارا
باورهای او میانجامد .مراجعه به ابواب نهی از محاحبت با جاهالن و نااهالن در کتب روایی ،اهمیت این
ً
مطلب را کامال روشن میسازد .راه فرار از این انحارا و گمراهای فقاط زاناوزدن در نازد قارآن و عتارت و
هم نشینی با عالمان به علوم ایشان است .باری دیگر ،این حقیقات را در کاالم امیار کاالم در بیاان جایگااه
حاکمیت اینگونه میخوانیم:
ْ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
ُ
َ
َ
ْ
َ
ْ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
ِّ
ْ
َ
َ
« َأ ُّی َها ا َّلن ُ
َ
ْ
اس! ْاس َت ْحب ُحوا من شعلة مح َباح واض و امتاحوا من عین صافی ٍة قد ُروقت من الکدر و امت ُاروا
ُ َ ٍ َ ُ ٍ ْ َ َ َّ َّ
ََ
ٍ َ ْ َ ُ َ َْ
َ ْ ُ
َ َّ ْ ُ
َْْ
م ْن ط ْور ال َیاقوت اِلح َمر ،فل َع ْمری َما ف ِّول َّل ْیک ْم َو اعل ُموا أن الذی ُه َو أعل ُم بک ْم ل ْو َوقف ُت ْم ب َباباه َو قلادت ُم ُوه
َْ
ْ
َ
ْ
ََ
َ ُ ََ
َ َ ً
ُ ُ َّ َ ْ
ْ َ ُ َّ َ ْ َ ُ
اِل ْم َر َهداک ْم ،فل ْی َس ال َم ْع ُرو کل َما ع َرف ُت ُم ُوه َو ل ْی َس ال ُم ْنک ُر کل َما أنک ْرت ُم ُوه ،فل ُر َّب َما َس َّم ْی ُت ُم ال َم ْع ُرو ُم ْنکرا
َّ ُ ْ ُ َّ ْ َ َ ْ َ َّ ْ
ً ْ ْ َ ْ ْ
ُ َْ ْ
َْ
ْ َ
الرأیُ ،یرید أن ُیلح َاق َماا
َو َس َّم ْی ُت ُم ال ُم ْنک َر َم ْع ُروفا َو اح َتج ُت ْم َّلی َرأی ال َبائس الفقیر الذی یحدث الرأی بعد
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َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َّ
ُ
َ
ُ
َ
َ
ُ
ُ
ْ
ْ
ُ
ْ
ُ
ْ
ُ
َو َی ْل َتح ُقَ ،ینقا َرأ ُیه َما قد أ ْب َر َم ُه آل َّ
الر ُسول(ص) َو َی ْهد ُم َما قد ش َّید ُوه لک ْم َو ل ْو َسل ْمت ُم اِل ْم َر ِلهله َسل ْمت ْم
َو َل ْو َأ ْب َح ْر ُت ْم َب َ
اب ْال ُه َدی َر َش ْد ُت ْم» (طبری 313 ،و )313؛1
(ای مردم! روشنی از زبانۀ چراغی واضا و آشاکار طلبیاد و آب از چشامهای زول و پاالوده از تیرگای
برکشید و توشه از طور یاقوت سرخ برگیرید که سوگند به جانم به شما واگذار نگردیده است و بدانید آنکه به
شما آگاه ترین است ،اگر بر درگاهش بایستید و امر را به او بسپارید ،هدایتتان خواهد کرد که نه معرو تمام
آنچه معروفش پندارید باشد و نه منکر تمام آنچه منکرش بدانید و چهبسا معرو را منکر بنامیاد و منکار را
معرو  .خود را محتاز رأی بینوای ناداری گردانیدید که پیدرپی رأی خود تازه گرداند و خواهد آنچه را کاه
نمی چسبد بچسباند .رأی او ریسمانی را که آل رسول(ص) محکمش نمودهاند ،بگسلد و بنایی را که ایشاان
برایتان استوار نموده اند ،ویران سازد و اگر امر را به اهلش بسپارید ،ساالمت مانیاد و اگار دروازه هادایت را
ببینید ،راه یابید).
ب .مثال نقا روشن برای حجیتنداشتن باورهای تغییرنیاافتنی ،باورهاای کسای اسات کاه پاس از
تأکیدهای فراوان تعالیم آسمانی در اساتغنا باه اهال بیات عحامت و طهاارت و ماذمتهای بیشامار در
هم نشینی با اهل باطل ،حجت خدا را شناخته است ،لکن به امار او پشات کناد و از روی ارتیااب ،غارور،
اعتماد به فهم خود ،شهوت به رأی خود ،محبت به دوستان ناخلف خود یا از روی هر امر باطال و خطاای
دیگری با دشمنان و مخالفان امیرالمؤمنین(ع) محاحبت و به آموزههای باطل آنان مراجعه کند و در مجلس
درس آنان حضور یابد و از این گناه و نافرمانی نقطۀ سیاهی در قلب او پدید آید و روزبهروز با علوم باطال و
اشتباه و با قیاسها و استحسانهای مخالفان اهل بیت انس و الفات بیشاتری گیارد و محاداق کاالم اماام
باقر(ع) شود که فرمودند:
َ ْ َ ْ َّ َ َ ْ ُ ْ َ ٌ َ ْ َ ُ َ َ َ ْ َ َ َ ْ ً َ
ُّ ْ َ ُ ْ َ ٌ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ
َ
َ
«ما من عب ٍد َّو و فی قلبه نکتة بیضاء فإذا أذنب ذنبا خرز فی النکتة نکتة سوداء فاإن تااب ذهاب ذلاک
َ
َ َ ِّ ْ َ َ َ َ َّ ْ َ َ
ْ َ
ُّ ُ َ َ َ َ
ک َّ
َّ
الس َو ُاد ح َّتی ُیغط َی ال َب َیال فإذا غطی ال َب َیال ل ْم َی ْرج ْع َصاح ُب ُه َّلای
الس َو ُاد َو َّن ت َم َادی فی الذنوب زاد ذل
ُُ
َ َ ً
ُ ْ
َ
َّ َ َّ ْ َ َ
َ ُ َّ َ
خ ْی ٍر أ َبدا َو ُه َو ق ْول الله ع َّز َو َجل (کال َبال ران علای قلاوبه ْم ماا کاانوا َیکس ُابون)» (مطففاین( )13 :کلینای،
)273/2؛
(هر بنده ای در دلش نقطۀ سفیدی است که چون گناهی کند ،نقطۀ سایاهی در آن سافیدی پیادا شاود،
پس چون توبه کند آن سیاهی برود و اگر در گناهان اصرار ورزد ،آن سیاهی افزون گردد تا سفیدی را بپوشاند
که چون سفیدی را پوشاند ،صاحب آن قلب هرگز به خیر باز نگردد و این همان گفتار خداوند عزوجل است
که فرمود« :نه چنین است ،بلکه آنچه مرتکب میشدند زنگار بر دلهایشان بسته است»).
 .0همین مضمون در خطبۀ  011نهجالبالغه نیز با عباراتی متفاوت بیان شده است.

031

فقه و اصول

شمارة 031

پس شیطان بر او مسلط شود و او را گمراه کند و آنچنان شود که امام صادق(ع) فرمودند:
َ َ
َ ْ َ ً ُ ُّ
َْ
َْ ُ ْ ً
َّ َ
َّ
ًََ َ
«َّذا أ َر َاد (الله) ب َع ْب ٍد ُسوءا نکت فی قلبه نک َتة َس ْو َد َاء َو َسد َم َسام َع قلبه َو َوکال باه شایطانا یضاله» (ابان

بابویه ،صلت حید311 ،؛ کلینی)111/1 ،؛ (چون (خداوند متعال) برای بندهای بد خواهد ،اثری سیاه در دلش
ّ
گذارد و گوشهای قلبش را ببندد و شیطانی بر او موکل کند که گمراهش گرداند).
پس این انسان بیچاره ،بنا بر فرمایش رسول خدا(ص) و امیرالمؤمنین(ع) معارو را منکار میبیناد و
منکر را معرو  .گوش قلب او چنان بسته میشود و سیاهی چنان او را فارا میگیارد کاه ناه ذرهای حسان و
خوبی در معرو میبیند و نه ذرهای قب و بدی در منکر؛ شیطان بر او مسلط میشود و او را به هر کجا کاه
بخواهد میبرد .دست او دست شیطان میشود ،زبان او زبان شیطان میشود ،فکر او فکر شیطان میشاود و
شیطان او را امرونهی کرده و او مطیع محا شیطان میشود.
آیا باور چنین انسانی حجیت دارد؟ آن هم حجیتی ذاتی؟ آیا فرمان شیطان منجز و معذر میشاود؟ آیاا
دست خدای عالم نیز بسته شده و هرگز نمی تواند حجیت را از باور شیطانی چناین انساان گمراهای سالب
کند؟ آیا اگر کسی این سیر را طی کرد ،با کتب دشمنان اهل بیت عحمت و طهارت انس گرفت و چنان باه
آیین باطل خود گره خورد و توان روی برگرداندن از آن را از دست داد که حاضر گشت خود را میان دوساتان
امیرالمؤمنین(ع) منفجر کند تا به خیال باطل خود نماز ظهر را در بهشت با رسول خدا اقاماه کناد ،بااور او
حجیت دارد؟
اگر انسان ضعیف و ناقص به حجت ا لهی پشت کند و پیوسته با خباثت و پلیدی اناس گیارد ،باهمرور
سیاهی او را فرا گیرد و معرو را منکر و منکر را معرو میبیند .ممکن است این سیر آنقدر قوی باشد که
در شناخت پیامبر خود به خطا رود و در شناخت امام خاود اشاتباه کناد یاا ممکان اسات شایعه و محاب
امیرالمؤمنین(ع) بماند ،اما در اخالق ،فقه ،اصول ،جامعهشناسی ،حکومتداری ،اقتحاد یا در هار مساللۀ
دیگری خطا کند .لکن هرگز باور او مقرون با نور الهی و اطمینان و آرامش قلبی نخواهد بود .بایاد دانسات
حجیت الهی هرگز مأمور نیست بهدنبال نقصها و بیتفاوتیها و خطاهای او باشد ،بلکه او مأمور است بار
در خانۀ امام خود زانو زند و با کالم امام خود انس گیرد .موازین عقل ،جهل ،ایمان و کفر را از اهل خانهای
که جبرائیل بر آن نازل شده است ،بیاموزد و هرگز ذرهای به ظن ،گمان و استحسان خود ارز منهاد تاا مباادا
بهمرور با استدول و حکم بر پایۀ ظن و گمان خو گیرد و مبادا خداوند او را در آن گرفتار کند.
مرجع عالی قدر سید علی حسینی سیستانی همسو با نتیجۀ این نوشتار در میزان نبودن باورهاای آدمای
اینگونه مینویسد:
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« قطع بماهو قطع منشأ منجزیت و معذریت نیست ،بلکه منشاأ معاذریت و عادم آن روح مسالولیت و
روح تقحیر در مقدمات حکم است .پس اگر مکلف مقدمات را با روح محاسبه و مسلولیت طای کناد ،در
صورت مخالفت با واقع معذور خواهد بود و در غیر این صورت مجازات خواهاد شاد و قطاع یاا عادم آن
تفاوتی ایجاد نمیکند.
در بحث قطع تفاوت میان یقین ذاتی و یقین موضوعی را بیان کردیم .یقین موضوعی ،یقینی است که از
کنارهم گذاشتن احتماوت و قرائن در محور واحدی حاصل شود و این عمل بذاته عملی معذر اسات؛ زیارا
روح مسلولیت و محاسبهای درونی را در بردارد و تحقق قطع یا عدم آن تأثیری در معذریت نخواهد داشت،
اما یقین ذاتی آن است که از عوامل مزاجی و نفسانی نشأت میگیرد ،چنانچه خواب و استخاره نیز اینگوناه
است و این امر در دید عقال معذر نخواهد بود( .بهعنوانمثال) اگر فرماندۀ سپاه بر معلوماتی تکیه کند که از
منابع واهی و سست نشأت گرفته و قطع به امر معینی را برای او در پی داشته باشد و آثار جنگ و صل را به
قطع خود حواله دهد ،هرگز در برابر قانون و ملت معذور نخواهد بودّ .
سر عدم معذوریت او همین است که
منجزیت و معذریت دایرمدار قطاع بمااهوقطع نیسات ،بلکاه بار مادار روح مسالولیت و روح تقحایر در
مقدمات حکم جریان دارد و وجود یا عدم قطع تفاوتی در آن نخواهد داشت .ازاینرو مایبینیم کاه قارآن از
باورهای جاهلیت به ظن و گمان و جهالتهایی تعبیر میکند که در آن معذور نمیباشند ،با اینکه آن عقاید
نزد خود ایشان قطعی است» ( 33و .)31
تبیین مراد از روح مسلولیت و روح تقحیر در کالم ایشان و تحقیق مطابقت آن با موازین قرآنی و روایی
پژوهش دیگری را میطلبد ،ولی بیان ایشان بهعنوان عالمی اصولی در میزاننخوانادن قطعبمااهوقطع بارای
تحقق منجزیت و معذریت تنها یافتهای است که همسو با نتایج این نوشتار است.
نتیجه گیری
قطع مدنظر اصولیان در ظاهر تعریفی روشن و واض دارد ،اما پیداکردن محداق آن در واقع بیرونای و
تطبیق آن بر تعالیم وحیانی در نهایت ابهام است .اگر ماراد از قطاع معاذر هماان آراماش و اطمیناان قلبای
بیانشده در کالم وحی باشد ،موضوعی برای خطارفتن و معذربودن آن باقی نمیماند و اگر علم و یقین مراد
َ َ ْ ً
از قطع نباشد و مواردی چون « َو َی ْح َس ُب ْالع ْل َم فی َش ْیء م َّما َأ ْن َک َرُه»َ « ،و َی َاری َأ َّن م ْ
ان َو َراء َماا َبلاَ َماذ َهبا
ٍ
َ َ ْ َ ْ َ ْ ُ َ ُ ْ َ ً َ ْ ُ ْ َ َ َ ْ ُ ً َ َ َ َ ْ َ ُ َّ ُ َ َ ُ ُ
َ
ْ
لغ ْیره» و «یرون المعرو منکرا و المنکر معروفا ففی ذلک یطبع الله علی قلوبهم» از محادیق آن به شامار
آید ،سخنراندن در حجیت آن بسیار دور از لسان تعالیم وحیانی است کاه در آن باورهاای آدمای باهعنوان
میزان حجیت معرفی نشده است ،بلکه گاهی حجیت از پارهای باورها نفی شاده اسات و گااهی صااحبان
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باورهای اشتباه بهعنوان شرورترین خالیق معرفای شادهاند .چاه آنکاه چناین باورهاای نادرساتی در ساایۀ
نافرمانی از فرمانهای خداوندی و پشت کردن به اولیای الهی شکل گرفته است .نافرمانیها و کوتاهیهاا،
باورهای باطل در پی آن و دنبالهروی باورها ،جملگی اعمال بندۀ گنهکار و سرکشی است کاه راه نافرماانی
در پیش گرفته است و بازگشت آن اعمال در آخرت ،حقیقت عذاب او خواهد بود.
در پایان نکاتی پیرامون نتایج بیانشده ذکر میشود:
یک .به نظر میرسد تحقیاقنکردن علماای اصاولی در موضاوع قطاع و حجیات آن در لساان وحای،
نپرداختن به آیات و روایات مرتبط با موضوع و اکتفا به خطورات ذهنی و فکاری از ساوی ایشاان ،نشاان از
کاستی و ناکارآمدی مرام و مسلک موجود در علم اصول متجدد دارد و تمایز بین قحور و تقحیر در حجیت
عمل مکلف در مسائل فقهی نیز خود بیانگر ملتزمنبودن اصولیان به نتایج اصولی در فقه است.
دو .اعطای حجیت ذاتی به باورهای باطل آدمیان ،خود موجبات تغافل و بیتوجهی نسبت به احتماال
خطا در باورها را فراهم آورده است و سرپوشی بر نقایص و نافرمانیها خواهد بود.
سه .نتایج این نوشتار در میزان نبودن باورهای آدمی هرگز به این معنا نیست که هیچیک از کساانی کاه
در باور های خود نقص و اشتباهی دارند ،در درگاه خداوند معذور نبوده و همگی مؤاخاذه میشاوند .آنچاه
ثابت شد وجود باورهایی تغییرنیافتنی و به اصطالح قطعی است که حجت نیست و از سوی خادا و اولیاای
خدا مذمت و محکوم شده است .وزم است وجه تمایز باورهای باطل از حیث معذریت و عادم معاذریت
َ ِّ ُ َّ َ ْ ً
در تحقیق «روح مسلولیت» بیانشده در کالم آقای سیستانی و تبیین جایگاه آیاتی چون (و ُیکلف الل ُه نفسا
َّ
ُ َ ِّ ُ َّ ُ َ ْ ً
سا َّ َّو ما آتاها) (طالق )7 :و روایاتی چاون « َأ ُّی َر ُجال َرک َ
اب
َّو ُو ْس َعها) (بقره )281 :و (و یکلف الله نف
ٍ
َ ً َ َ ََ َ َ َ
أ ْمرا بج َهال ٍة فال ش ْی َء عل ْیه» (حر عاملی )118/13 ،در پژوهشی دیگر جستجو شود.
منابع
قرآن کریا ،ترجمۀ فوودوند
ابنبابویه ،محمدبنعلی ،صألمال  ،چاپ ششم ،تهران :کتابچی.1371 ،
__________________ ،معان صألخبار ،قم :اسالمی1313 ،ق.
__________________ ،صلت حید ،قم :جامعه مدرسین1328 ،ق.
اشکنانی ،محمدحسین ،دروس ف صل صلفقه (توضی الحلقة الثانیة) ،قم :باقیات1331 ،ق.
اصفهانی ،محمدحسین ،نهایة صلدرصیة ف شرح صلکفایة ،چاپ دوم ،بیروت :آلالبیت(ع) وحیاء التراث1322 ،ق.
انحاری ،مرتضیبنمحمدامین ،فرصئد صول  ،چاپ پنجم ،قم :اسالمی1311 ،ق.
برقی ،احمدبنمحمد ،صلمحاسن ،چاپ دوم ،قم :اسالمی1371 ،ق.
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حسینی سیستانی ،علی ،صلرصفد ف لما صألل  ،قم :لیتوگرافی حمید1313 ،ق.
خوئی ،ابوالقاسم ،مصباح صألل  ،قمَّ :حیاء آثار السید الخوئی1322 ،ق.
راغب اصفهانی ،حسینبنمحمد ،مفردصت ألفاظ صلقرآن ،بهتحقیق صفوان عدنان داوودی ،بیروت :دارالقلم1312 ،ق.
شریف الرضی ،محمدبنحسین ،نهج صلبالغة ،تحقیق و تححی صبحی صال  ،قم :هجرت1313 ،ق.
________________________ ،ترجمه و شرح نهج صلبالغة ،بهتحقیق و ترجمۀ فیااوساالم ،چااپ پانجم،
تهران :چاپ و نشر تألیفات فیااوسالم.1372 ،
حر عاملی ،محمدبنحسن ،تفصیل وسائل صلشیعة إل تحصیل مسائل صلشریعة ،قم :آلالبیت(ع)1312 ،ق.
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