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چکیده
موضوع «تجرّی» در دانشهای اصول ،فقه ،کلام ،فلسفه ،حقوق ،تفسیر و حدیث
دانش اه و آموزه اهی

کاربرد دارد .اظهار نظر دربارۀ این موضوع ،بدون توجّه به متون قرآنی و حدیثی،
گویای واقعیت نبوده و مسیر درست را روشن نمیکند .بسیاری از بحثهای درگرفته
پیرامون «تجرّی» مباحثات لفظی و بدون توجّه به مقصود متکلّم بوده است .نگاشتۀ

قرآن و حدیث

کنونی با جعل دو تعبیر تجرّی بالمعنی الاعم و تجرّی بالمعنی الاخص ،تلاش کرده
تا جایگاه دقیق اختلافات صاحب نظران را روشن ساخته و جلو اشتباهات ناشی از
عدم تفکیک بین دو حالت را بگیرد .سپس دیدگاه شیخ انصاری تبیین و مورد نقد

سال اوّل ،شمارۀ دوم ،پاییز 1990

قرار گرفته و آنگاه مباحث قرآنی و حدیثی به عنوان راهکار اصلی مسأله مطرح شده
است.

واژگان کلیدی
قصد گناه ،مخالفت با قطع ،قبح فعلی ،قبح فاعلی ،اصول فقه ،معارف قرآن و حدیث

 .8مدرّس حوزۀ علمیۀ قم.
 .1طلبۀ حوزۀ علمیۀ قم.
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درآمد
موضوع «تجرّی» ابعادی چنددانشی داشته و هر دانش از چشمانداز خود به آن مینگرد .این
مسأله میتواند زمینه تطبیق و ارتباط میان چند دانش را فراهم کند .اصول و فقه« ،تجرّی» را به
دایرۀ عمل مکلّفان برده و دربارۀ حرمت و عدم حرمت آن قضاوت کردهاند.
نخستین کسی که از این موضوع ،با صراحت امّا بدون کاربری عنوان «تجرّی» بحث کرده ،شهید
اوّل است .او در فایدۀ بیستم از قاعدۀ اوّل کتاب «القواعد و الفوائد» به این مسأله پرداخته است .شیخ
محمّد حسین غروی اصفهانی ذیل «مقدّمۀ واجب» و نیز در باب «الاجتهاد و التقلید» کتاب «الفصول
فی الاصول» این موضوع را با تعبیر «تجرّی» بررسی کرده است .شیخ انصاری هم در کتاب «فرائد
الاصول» این مسأله را ذیل مباحث قطع پرورش داده است .محقّق نایینی ،آقا ضیاء الدین عراقی،

بررسی بحثهای اصولیان نشان میدهد که اگر محلّ نزاع ایشان به درستی روشن شده و از
آیات و روایات بیشتری استفاده شود ،بسیاری از اختلافات پایان مییابد .نگاشتۀ حاضر در مسیر رفع
این دو ضرورت گام برداشته و هنوز تا رسیدن به مطلوب ،فاصله دارد.
مطالب موجود در این نگاشته افزون بر اینکه تقریر درس رسائل است ،برگرفته از شروح و حواشی
کتاب رسائل ،برخی از دروس خارج فقه و همچنین مباحثات نگارنده میباشد .در این نوشتار تلاش
شده تا دیدگاه شیخ انصاری در کتاب رسائل ،تبیین شده و سپس بررسی و تحلیل گردیده و بخشی
از کاستیهای آن برطرف شود.

الف) شناخت موضوع
تجرّی به معنی شجاعت در مخالفت با کسی است 1و در اصطلاح اصولی دو معنا دارد 9.نگاشتۀ
کنونی برای هر معنا ،تعبیری جداگانه قرار داده است:
 .3ن .ک :بررسی و تبیین حکم تجرّی از دیدگاه علم اصول و روایات ،ص.۴
 .1لسان العرب ،ج ،۲ص.۴۴
 .9اصطلاحات الاصول ،ج ،۲ص.۷۴
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آخوند خراسانی ،امام خمینی ،شهید صدر و آیت الله خویی نیز به این موضوع ،ذیل قطع

پرداختهاند3.

 .۱تجرّی بالمعنی الاخص
مخالفت عملی با حکم الزامی مولا به گمان شخص متجرّی؛ بدون آن که در واقع ،مخالفتی
صورت گرفته باشد ،تجرّی بالمعنی الاعم است؛ مانند کسی که آب را با یقین به شراببودن بنوشد؛
سپس روشن شود که آب خورده است.

 .۲تجرّی بالمعنی الاعم
عزم شخص بر مخالفت با مولا ،تجرّی بالمعنی الاخص نام دارد .بر پایۀ تعبیر نخست ،تجرّی،
فعلی جوارحی و بر اساس تعبیر دوم ،فعلی جوانحی است .همچنین تجرّی به معنای اوّل همیشه با
تجرّی به معنای دوم همراه است؛ امّا در صورت اثبات حرمت تجرّی بالمعنی الاعم ،حرمت تجرّی
بالمعنی الاخص ثابت نمی شود؛ زیرا ممکن است که خود فعل ،حرام نبوده امّا قصد انجام آن که در
واقع ،قصد معصیت است ،حرام باشد .در بحث تجرّی بالمعنی الاخص ،پرسش این است که آیا این
فعل جوارحی از آن جهت که عنوان تجرّی بر آن صدق میکند حرام است یا خیر و این مسأله،
دانش اه و آموزه اهی

ارتباطی با حرمت یا عدم حرمت قصد متجرّی که فعلی جوانحی است ،ندارد.
نتیجۀ بحث از حرمت یا عدم حرمت تجرّی در معنای نخست ،حکم به وجوب یا عدم وجوب توبه
بهخاطر انجام فعل متجرّی است 2.بحث در معنای دوم ،دو نتیجه خواهد داشت .یکی ارتکاب یا عدم

قرآن و حدیث

ارتکاب گناه و دیگری وجوب یا عدم وجوب توبه.
شیخ انصاری این موضوع را ذیل «قطع» مطرح کرده؛ ولی همانگونه که خود او اشاره کرده ،این

سال اوّل ،شمارۀ دوم ،پاییز 1990

موضوع ،اختصاصی به مخالفت با قطع ندارد؛ زیرا ملاک تحقّق تجرّی ،مخالفت با حجّت است .این
بحث از آن رو ذیل حجّیت قطع آمده که اگر کسی به حرامنبودن تجرّی معتقد شود ،باید حجّیت قطع
را محدود به مطابقت با واقع کند؛ زیرا استحقاقنداشتن عقاب در تجرّی به این معناست که حجّتی
علیه متجرّی وجود ندارد .شیخ انصاری هم ابتدا میپرسد که آیا قطع تنها در صورت مطابقت با واقع،
حجّت است یا حجّیت آن اعم از موارد مطابق و غیر مطابق است؟

 .2همچنین می توان از نظر حقوقی برای برخی از اقسام تجرّی مجازات تعزیری در نظر گرفت.
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ب) تجرّی بالمعنی الاخص
شیخ انصاری ابتدا حرمت تجرّی بالمعنی الاخص را بحث کرده و سپس حرمت تجرّی بالمعنی
الاعم را بررسی میکند .احادیث مطرح شده در تحقیق حاضر ،تنها ناظر به تجرّی بالمعنی الاعم بوده
و در بارۀ تجرّی بالمعنی الاخص روایتی یافت نشد .همچنین نگارنده ،دربارۀ حرمت یا عدم حرمت
تجرّی بالمعنی الاعم به دلیل عقلی ،سیره یا اجماع دست نیافت؛ از این رو تنها در مباحث مربوط به
تجرّی بالمعنی الاخص به سیره ،اجماع و حکم عقل استناد شده و در مباحث تجرّی بالمعنی الاعم
تنها از دلیل نقلی استفاده میشود.

 .1دستهبندی دیدگاه اصولیان
نسبت به اینکه مخالفت عملی مکلّف به گمان خودش با حکم الزامی مولا ،چه تبعاتی دارد ،سه
دیدگاه ارائه شده است.

آخوند خراسانی چنین دیدگاهی

دارد1.

 .4/1عدم حرمت تجرّی بهطور مطلق
شیخ انصاری در برابر دلایل حرمت مطلق تجرّی ،سخنانی مطرح میکند که از آن میتوان عدم
حرمت را برداشت کرد .البته وی هنگام ارائۀ دیدگاه نهایی خویش ،عباراتی به کار برده که حکایت از
توقّف

دارد5.

 .9/1قول به تفصیل
صاحب فصول ،تجرّی را دارای دو جهت میداند .نخست ،جهت واقعیّه که همان حکم شرعی
محمول بر عنوان واقعی فعل متجرّیبه باشد و دیگری جهت ظاهریه که همان حکم فعل متجرّیبه،
همراه با عنوان تجرّی است .او علّت نامگذاری این جهت را به ظاهریّه ،اینگونه عنوان کرده که چنین
 .7در این مقاله هر جا کلمۀ تجرّی به طور مطلق به کار برده شده ،تجرّی بالمعنی الاخص ،منظور است.
 .1کفایة الاصول ،ج ،۲ص.۱۶۷
 .5فرائد الاصول ،ج ،۲ص.۴۶
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 .1/1حرمت تجرّی 7بهطور مطلق

ن معتبری ثابت میشود که خلاف واقع است .در صورتی که جهت واقعیۀ
حکمی به دلیل قطع یا ظ ّ
حکم الزامی ،توصّلی باشد ،بعید نیست که متجرّی مستحق عقاب نبوده و در غیر این صورت ،مستحق
عقاب باشد81.
 .4/1توقّف
ظاهر سخن شیخ انصاری همانند شهید ثانی ،گویای توقّف در مسأله است؛ هرچند مرحوم آشتیانی
نقل کرده که شیخ در مجلس درس به توقّف ،تصریح

کرد88.

 .4بررسی دلایل اصولیان
اگر دلایل قبح تجرّی ،رد شود ،عدم حرمت تجرّی ثابت خواهد شد .از این رو برای عدم حرمت
تجرّی ،دلیل خاصّی وجود ندارد .همچنین اگر پس از بررسی دلایل ،نتوان دربارۀ حرمت یا عدم حرمت
تجرّی نظری ارائه کرد ،توقّف در حکم صورت گرفته است .بنابراین برای این دیدگاه نیز دلیل خاصّی
وجود ندارد.
دانش اه و آموزه اهی

 .1/4حرمت تجرّی به طور مطلق
شیخ انصاری از ظاهر سخنان برخی از اصولیان 81،ادّعای اجماع فهمیده است .او میگوید:

قرآن و حدیث

گروهی از دانشمندان ادّعا کردهاند ،اگر کسی گمان به تنگی وقت دارد
و عمدا نماز خود را عقب بیندازد ،اجماعا گناه کرده است؛ حتّی در
صورتی که بعدا تنگنبودن وقت نماز روشن شود.

سال اوّل ،شمارۀ دوم ،پاییز 1990

همچنین وی در یادکرد نمونهای دیگر گفته:
فقیهان اجماعا بر این عقیدهاند که اگر کسی از راهی مظنون الخطر یا
مقطوع الخطر سفر کند ،نمازش کامل است؛ زیرا چنین سفری،
معصیت

است83.

 .81الفصول الغرویه ،ج ،۲ص.138
 .88ن .ک :بحر الفوائد ،ج ،۲ص.۷۶
 .81ن .ک :منتهى المطلب ،ج ،1ص817؛ كشف اللثام ،ج ،3ص815؛ مفتاح الكرامه ،ج ،1ص.28
 .83فرائد الاصول ،ج ،۲ص.۷۳

96

دلیل دیگر قائلان به حرمت ،سیرۀ عقلاست .سومین دلیل آنها حکم عقل است .آنها میگویند:
عقل ،تجرّی را قبیح میداند و از آنجا که بین حکم عقل و شرع،
ملازمه وجود دارد ،تجرّی شرعا حرام است.
بنا به نقل شیخ انصاری آنها بیان دیگری نیز برای دیدگاه خود آورده و گفتهاند:

شیخ انصاری در ردّ ادّعای اجماع ،آن را منقول و غیر حجّت دانسته است .افزون بر اینکه با توّجه
به عقلیبودن مسأله ،احتمال عقلیبودن مستند اجماع ،وجود داشته و برخی نیز با آن مخالفت کردهاند.
از سوی دیگر هرچند عقلا ،متجرّی را به دلیل سوء سریره ،مذمّت میکنند ولی وی را به دلیل
فعلی که بعدا معلوم شده ،گناه نبوده ،سرزنش نمینمایند .در حقیقت ،مذمّت متجرّی به منکشف یعنی
نیّت پلید او تعلّق میگیرد نه به کاشف یعنی فعل غیر حرام.
می توان این سخن را از نظر دور نداشت که عقلا ،فعل را از نیّت آن جدا نکرده و متجرّی را
مستحق عقاب میدانند .چهبسا این استحقاق عقاب به حکم عقلا ،به علّت هتک حرمت مولا باشد؛
فارغ از اینکه فعل وی واقعا گناه بوده یا نبوده است.
مرحوم آشتیانی ،اشکالی به سخن شیخ انصاری گرفته و میگوید:
سوء سریرۀ فاعل و تمایل داشتن او به گناه ،دو گونه است .گاهی
بهخاطر امری غیر اختیاری است؛ مانند ولد الزنا و گاه بهخاطر امری
اختیاری؛ مانند کسی که از روی کثرت گناه ،به آن عادت کرده است.
اگر مراد مرحوم شیخ از استحقاق مذمّت فاعل ،تحقّق سوء سریره
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فرض کنید در برابر دو نفر ،دو مایع وجود دارد که هر دوی آنها نسبت
به شراب بودن مایعات ،قطع دارند .هر یک از این دو نفر ،مایع مقابل
خود را مینوشند .سپس روشن میشود که یکی شراب و دیگری سرکه
بوده است .اگر آن شخصی که شراب نوشیده ،مستحقّ عقاب و دیگری
غیر مستحق باشد ،عقاب بر امری خارج از اختیار تعلّق گرفته است.
پس یا هر دو استحقاق عقاب دارند و یا هیچکدام ندارند .از آنجا که
استحقاق عقاب در شارب شراب ،مسلّم است ،هر دو استحقاق عقاب
دارند.

باشد ،در این صورت ،گونۀ نخست سوء سریره غیر اختیاری بوده و
سرزنشی بر آن نیست .اگر مراد این باشد که فاعل بهخاطر از بین
نبردن سوء سریره ،مذ ّمت میشود ،در این صورت ،فاعل تجرّی هم
استحقاق عقاب دارد81.
در پاسخ به مرحوم آشتیانی میتوان گفت که ملازمهای میان سرزنش با استحقاق عقاب وجود
ندارد .میتوان کسی را به دلیل فعل مکروه ،سرزنش کرد؛ امّا نمیتوان او را عذاب نمود .پس سرزنش
و عذاب ،ملازمه ندارند .از سوی دیگر در تجرّی ،بحث بر سر آن است که متجرّی ،بهخاطر فعلش،
مستحق عقاب هست یا خیر .یعنی ممکن است عقلا شخصی را بهخاطر زائلنکردن سوء سریرهاش
مستحق عقاب بدانند ا ّما او را به دلیل فعلی که بعدا حرامنبودنش روشن شده ،مستحق عقاب ندانند.
در ادامه ،شیخ به ردّ دلیل عقلی پرداخته و جدایی سوء سریره از فعل را موجب آن شمرده که
موضوع حکم عقل از موضوع حکم شرع جدا شود .بنابراین نمیتوان دربارۀ ملازمۀ این دو سخن گفت
دانش اه و آموزه اهی

زیرا موضوع آنها جداست .وی در ردّ بیان عقلی دوم میگوید:
تحقّق استحقاق عقاب در معصیت بهخاطر امری است که اختیاری
بوده و یا به اختیار باز می گردد .بر پایۀ این قاعده که عدم اختیار به

قرآن و حدیث

خاطر سوء اختیار ،منافاتی با اختیار ندارد ،روشن میشود که غیر
اختیاری بودن مصادفت یا عدم مصادفت حجّت با واقع ،منافاتی با

سال اوّل ،شمارۀ دوم ،پاییز 1990

تحقّق استحقاق عقاب ندارد .از سوی دیگر ،عدم تحقّق استحقاق
عقاب میتواند بهخاطر امر غیر اختیاری باشد؛ مانند کسی که تمام عمر
خود به دنبال نوشیدن شراب بوده؛ امّا به آن دست نیافته است .چنین
شخصی ،مستحق عقاب نیست؛ پس عدم استحقاق عقاب در تجرّی،
امتناع عقلی ندارد.

 .81بحر الفوائد ،ج ،۲ص.۳۱
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او در ادامه ،دو حدیث را بهعنوان شاهد ذکر میکند:
ثل اجر من عمل بها89.
من سن سن ًة حسن ًة كان له م ُ

ُ

ُ

و
ثل وزر من عمل بها82.
من سن سن ًة سيئ ًة كان له م ُ

ُ

ُ

ِّ

وی در توضیح این احادیث میگوید:

وی متن دیگری نیز آورده است:
ن وَ لِلمُخطِیءِّ اَج ٌر
لِلمُصیبِ اَجرا ِ

واحِدٌ87.

 .89الکافی ،ج ،۶ص.۷
 .82در منابع شیعی چنین متنی به عنوان حدیث ،یافت نشد ،ولی مشابه آن وجود دارد .ن .ک :المحاسن ،ج ،8ص .17خود این متن
در منابع اهل سنّت دیده میشود( .سنن الدّارمی ،ج ،8ص)831
 .87این جملۀ معروف ،در منابع کهن شیعی ،بهعنوان حدیث یافت نشد؛ بلکه شاید برگرفته از این حدیث نبوى صلّی الله علیه و آله
در منابع اهل سنّت باشد« :اذا حكم الحاك ُم فاجتهد فاصاب فل ُه اجران ،و اذا حكم فاخطا ،فل ُه اجر واحد( ».سنن الترمذی،
ج ،1ص.)353
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اگر دو نفر ،سنّت بدی را ایجاد کنند و تعداد زیادی از مردم به یکی از
این دو سنّت ،عمل نموده و تعداد اندکی به سنّت دیگر عمل کنند؛ آن
شخصی که سنّت اوّل را بنا نهاده ،عقاب بیشتری دارد .این حدیث دالّ
بر عدم تحقّق عقاب بهخاطر امری غیر اختیاری است؛ زیرا شخص
دوم در کمتر بودن تعداد عمل کنندگان ،موثّر نبوده است .حال اگر
کسی بگوید که این روایت بر تعلّق گرفتن عقاب به امر غیر اختیاری
نیز دلالت دارد ،پاسخ داده میشود که عدم اختیار به خاطر سوء اختیار،
منافاتی با اختیار ندارد .این شخص با علم به اینکه ممکن است بسیاری
از مردم به سنّت او عمل کنند ،آن سنّت را بنا نهاده ،پس به ازای هر
عمل به آن س ّنت ،استحقاق عقاب را دارد .او اختیارا بستر عمل به فعل
قبیح را فراهم کرد.

به گفتۀ شیخ انصاری این روایت ،دلالت دارد بر اینکه ثواب ،به امر غیر اختیاری تعلّق میگیرد؛
همانگونه که عدم تحقّق عقاب هم گاهی بهخاطر امر غیر اختیاری است .محمّد سعید حکیم ،استدلال
به این دو روایت و مشابهات آن را رد کرده است 81.به اعتقاد او ،محلّ بحث ،استحقاق یا عدم استحقاق
عقاب است نه فعلیت یا عدم فعلیت عقاب .استحقاق عقاب ،اعم از فعلیت عقاب است .این روایات در
مقام تبیین فعلیت عقاب است نه استحقاق آن.

 .4/4قول به تفصیل
طبق نظر صاحب فصول ،قبح تجرّی ،نسبی بوده و متناسب با میزان مصلحت و مفسده ،تعیین
می شود .او در ردّ سخن قائلان به حرمت مطلق ،لازمۀ دیدگاه آنان را وقوع دو عقاب برای متجرّی
دانسته که یکی به جهت جرأت بر مولا و دیگری به دلیل تفویت غرض مولاست؛ در حالی که عاصی،
تنها یک عقاب

میشود85.

شیخ انصاری با ردّ تفصیل صاحب فصول ،قبح تجرّی را ذاتی دانسته است نه اقتضایی 11.از دیدگاه
دانش اه و آموزه اهی

شیخ ،قبح تجرّی ،فعلی باشد یا فاعلی ،ظلم است و ذاتا قبیح است نه اینکه اگر واقعا فعل حرامی
انجام شد ،اقتضای قبح را داشته و در غیر این صورت مقتضی قبح نباشد.
در برابر ،میتوان گفت ،اگر شیخ ،ظلمبودن تجرّی را پذیرفته ،در حقیقت ،حرمت آن را قبول کرده

قرآن و حدیث

و با دیدگاه قائلان به قول نخست ،همراه شده است.
شیخ انصاری در ادامه ،نسبی بودن قبح تجرّی را رد کرده و آن را به این معنا دانسته که تجرّی
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فی نفسه اقتضای حسن یا قبح را ندارد؛ مانند آب خوردن که اگر تحت عنوان حسن یا قبیحی محقّق
شود متّصف به حسن و قبح میگردد .وی این عقیده را بالوجدان باطل میشمرد.
در برابر به نظر میرسد ،مراد صاحب فصول ،اقتضائی بودن قبح تجرّی است؛ به این معنا که قبح
تجرّی در وجوه و اعتبارات مختلف تغییر کرده و گاهی نیز از بین میرود .به اعتقاد وی مصلحت و

 .81التّنقیح ،ج ،۲ص.۷۲
 .85الفصول الغرویه ،ج ،۲ص.۴۷۲
 .11فرائد الاصول ،ج ،۲ص.۴۷
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مفسده با یکدیگر کسر و انکسار میشود تا روشن شود که جهت ظاهریه ،سنگینتر است یا جهت
واقعیه؛ بنابراین ،سخن از خنثیبودن تجرّی

نیست18.

شیخ انصاری ،جهت واقعیه تجرّی را غیر قابل اتّصاف به حُسن دانسته؛ زیرا شرط َحسَنبودن فعل
آن است که فاعل به حُسن آن آگاهی داشته باشد وگرنه عُقلا حُسنی در فعل او نمیبینند .بنابراین در
هیچیک از گونههای تجرّی ،جهت واقعیه ،حُسن یا قبحی ندارد؛ لذا در جایی که جهت واقعیه ،واجب
توصّلی باشدُ ،حسنی در برابر قبح تجرّی قرار نمیگیرد تا بین این دو کسر و انکسار واقع شود .از این
رو همۀ گونههای تجرّی قبیحاند.
شیخ در پاسخ به این سخن که بالوجدان در مییابیم جهت واقعیه میتواند بهجهت داشتن
مصلحتی ،باعث رفع قبح تجرّی شود ،میگوید:
اگر قائل شویم که امور غیر اختیاری نمی توانند در حسن و قبح افعال
اثر بگذارند ،این اشکال باطل میشود.

در ردّ بیان دوم دلیل عقلی ،مدّعا این بود که وقتی قبحنبودن تجرّی
ثابت شود ،مقتضی استحقاق عقاب وجود ندارد؛ ولی در اینجا ادّعا این
است که تجرّی ،اقتضای قبح داشته و مانعی در این قبح ،اثر میگذارد.
سخن شیخ این است که مانع مذکور حتما باید دارای حسن باشد تا
قبح اقتضائی عمل را زائل نماید؛ در حالیکه امور غیر اختیاری ،متّصف
به حسن و قبح نمیشوند .پس جهت واقعیه ،هیچگاه نمیتواند باعث
زائلشدن قبح جهت ظاهریه شود.
شیخ در ادامۀ اشکالش ،دریافت وجدانی را رد کرده و آن را مصادرۀ وجدانیه نامیده و میگوید:
اگر کسی دروغی بگوید و دروغ او اتّفاقا موجب اصلاح ذات البین شود،
عقلا عمل او را قبیح میدانند .در اینجا با وجود اینکه غرض شارع،

 .18ن .ک :التّنقیح ،ج ،۲ص.۷۶
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خود شیخ در ردّ بیان دوم دلیل عقلی اذعان کرده بود که امور غیر اختیاری میتوانند در استحقاق
مدح و ذم مؤثر باشند؛ ولی اینجا را متفاوت از آنجا دانسته است .البته شیخ به این تفاوت اشاره نکرده؛
امّا سید محمّد سعید حکیم آن را چنین توضیح داده است:

تحصیل شده ،باز هم او را مستحق عقاب میدانند .بنابراین برای رفع
قبح عملی که مقتضی قبح است ،باید متّصف به عنوان َحسَنی شود.
شیخ انصاری در تحلیل سخن صاحب فصول دربارۀ تداخل دو عقاب میگوید:
اگر مراد وی این باشد که عاصی فقط به خاطر یکی از دو جهت جرأت
بر مولا یا تفویت غرض او عقاب میشود ،این سخن مستلزم ترجیح بلا
مرجّح بوده و باطل است .اگر مراد ،مضاعف شدن عقاب باشد ،اشکال،
همچنان باقی است؛ زیرا بحث در تعدّد یا عدم تعدّد عقاب نیست بلکه
سخن در این است که هر یک از این دو علّت ،موجب عقاب شوند؛
اگرچه عقاب این دو با هم جمع شود و به صورت عقاب مضاعف درآید.
پس قول به تداخل در هر حال ،باطل است.
سپس شیخ ،لازمۀ سخن صاحب فصول را ،عدم قبح تجرّی میشمرد زیرا طبق دیدگاه قائلان به
حرمت تجرّی ،نمی توان واحدبودن عقاب را اثبات کرد؛ پس باید تجرّی قبیح نباشد تا در معصیت ،دو
دانش اه و آموزه اهی

جهت عقاب وجود نداشته باشد.
سید محمّد سعید حکیم به این اشکال شیخ ،پاسخ داده که در تجرّی و عصیان تنها یک جهت
برای استحقاق عقاب وجود دارد و آن هتک حرمت مولاست؛ حال این هتک ،با معصیت واقع شود یا

قرآن و حدیث

با

تجرّی11.

در مجموع ،شیخ انصاری دلایل قائلان به حرمت مطلق تجرّی و قائلان به تفصیل را رد کرده و
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خود ،نسبت به حرامنبودن تجرّی توقّف کرده است.

ج) تجرّی بالمعنی الاعم
تجرّی بالمعنی الاعم ،تنها به دلیل نقلی مستند شده است .این دلایل ظاهرا با هم اختلاف دارند و
همین ،زمینۀ شکلگیری دیدگاههای مختلف شده است .در این بخش ،ابتدا روایات ،ذکر شده و
چگونگی استدلال به آن تبیین میشود .سپس دیدگاههای مختلف ،بررسی میگردد.

 .11التّنقیح ،ج ،۲ص.۷۷
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 .9تجرّی در در آیات و روایات
شیخ انصاری روایات دالّ بر عدم عقاب را نیاورده و تنها از روایات دالّ بر عقاب ،بهخاطر قصد
معصیت ،سخن گفته است .از این رو برخی از روایات گروه نخست و نیز تعدادی از روایات گروه دوم
که شیخ انصاری نیاورده ،به جهت تکمیل بحث ،ذکر میشود.

 .1/1روایات دالّ بر عقابنشدن متجرّی
شیخ انصاری دربارۀ این روایات به ذکر این سخن بسنده کرده:
قصد معصیتی که همراه با تلّبس به فعل نباشد ،از نظر روایات ،مورد
عفو قرار میگیرد؛ اگرچه ظاهر روایات دیگر ،دالّ بر عقاب بهخاطر
قصد معصیت است.

عَن زُرارَةَ عَن اَحَ ِدهِما عَلَی ِهمَا السَّّلا ُم قالَ :ان الله تبارك و تعالى جعل
آلدم فی ُذريته ان من هم بحسن ٍة فلم يعملها ُكتبت ل ُه حسنة و من
هم بحسن ٍة و عملها ُكتبت ل ُه عشر ًا و من هم بس ِّيئ ٍة لم ُتكتب عليه
و من هم بها و عملها ُكتبت عليه سيئة19.

ِّ

خداوند ،این قاعده را برای فرزندان آدم قرار داد که اگر کسی تصمیم به کار
نیکی گرفت و آن را انجام نداد ،برای وی حسنهای نگاشته شود و اگر کسی
تصمیم به کار نیکی گرفت و آن را انجام داد برای وی ده حسنه نوشته
شود.اگر کسی تصمیم به کار زشتی گرفت ،برای وی چیزی نوشته نشود و
 .13همۀ رجال احادیث یکم تا پنجم ،امامی ،ثقه و جلیل القدر هسـتند( .ن.ك :رجـال النّجاشی ،ش 8112و 512و 131و123
و 311و 787و 131و 512و 8112و 311و 928و 837و 118و)781
 .11اگرچه بیشتر رجال این حدیث ،امامی ،ثقه و جلیل القدر هستند( .ن.ك :رجال النّجاشی ،ش 973و )8811امـا «مسعدة بن
صدقه» از راویانِ اهل سنّت شمرده شده که از سوی رجالیان شیعه ،توثیق میشود( .ن .ک :رجال ال ّطوسی ،ش)8215
 .19الکافی ،ج ،1ص.111
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گویا منظور وی از عفو ،عدم عقاب است؛ زیرا روایات این باب ،دالّ بر عدم عقاب است ،نه عفو.
افزون بر این اگر مفاد این روایات ،عفو باشد ،برای اثبات عدم حرمت قصد معصیت ،نمیتوان به آن
استناد کرد؛ زیرا عفو به معنای جعل حرمت و چشمپوشی مولاست که خارج از محلّ بحث میباشد.
اکنون پنج روایت صحیح السند 13و یک روایت موثّق 11ذکر میشود.

اگر کسی تصمیم به کار زشتی گرفت و آن را مرتکب شد ،برایش یک گناه
نگاشته شود.

و
سَّلامُ قالَ :ان الـ ُمؤمن لي ُه ُّم
عَن اَبی بَصیر عَن اَبی عَبدِ الل ِه َعلَیهِ ال ّ
ب ل ُه حسنة و ان هو عملها ُكتبت ل ُه
بالـحسنة و ال يعم ُل بها ف ُتكت ُ
عشر حس ٍ
نات و ان الـ ُمؤمن لي ُه ُّم بالس ِّيئة ان يعملها فال يعم ُلها فال
ُ
تكتب عليه12.

ُ

ُ

هرگاه مؤمنی تصمیم به کار نیکی میگیرد و آن را انجام نمیدهد ،حسنهای
برایش نگاشته میشود و اگر آن را انجام دهد ،ده حسنه برایش نوشته می-
شود .هرگاه مؤمنی تصمیم به کار زشتی میگیرد و آن را انجام نمیدهد،
چیزی برایش نگاشته نمیشود.

دانش اه و آموزه اهی

و
عَن ابنِ ُبكَیر عَن اَبی عَب ِد الل ِه عَلَی ِه السَّّلا ُم َاو عَن اَبی جَعفَر علیه السّلام:

قرآن و حدیث

لت لك ان من هم من ُذريتك
ان الله تعالى قال آلدم :يا آد ُم جع ُ
بس ِّيئ ٍة لم ُتكتب عليه فان عملها ُكتبت عليه س ِّيئة و من هم م ُنهم
بحسن ٍة فان لم يعملها ُكتبت ل ُه حسنة و ان هو عملها ُكتبت ل ُه
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عشر ًا17.

خداوند به آدم فرمود :ای آدم ،این قاعده را برای تو قرار دادم که اگر کسی
از فرزندانت تصمیم به کار زشتی گرفت برایش نگاشته نشود .امّا اگر آن را
مرتکب شد برایش یک سیّئه نوشته شود و کسی که تصمیم به کار نیکی
گرفت و انجامش نداد برایش یک حسنه نوشته شده و اگر انجامش داد
برایش ده حسنه نگاشته شود.

و
 .12همان.
 .17همان ،ص.111
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عَن جَمی ِ
ل بنِ َدرّاج عَن اَبی عَب ِد الل ِه عَلَیهِ السَّّلا ُم قالَ :اذا هم العبدُ
بالسيئة لم تكتب عليه و اذا هم بحسن ٍة ُكتبت له11.
ُ
ُ
ِّ
هنگامی که بندهای تصمیم به کار زشتی بگیرد برایش نگاشته نمیشود و
اگر تصمیم به حسنهای گرفت برایش نوشته میشود.

و
ی قالَ :سَمِعتُ اَبا عَب ِد الل ِه َعلَی ِه السَّّلامُ
ن المُراد ِّّ
ن عُثما َ
لب ِ
عَن فُضَی ِ

یَقولُ :قال ر ُ
سول الله صلی الل ُه عليه و آله :اربع من ُكن فيه لم
يهلك على الله بعد ُهن اال هالك؛ ي ُه ُّم العبدُ بالـحسنة فيعم ُلها فان
هو لم يعملها كتب الل ُه ل ُه حسن ًة ب ُحسن نيته و ان هو عملها كتب

ب ِّ
الشمال :ال تعجل عسى ان
لصاحب الس ِّيئات و ُهو صاح ُ
ُيتبعها بحسن ٍة تمحوها فان الله عز و جل ي ُ
قول" :ان الـحسنات
ُيذهبن الس ِّيئات" 15او الـاستغفار فان قال" :استغف ُر الله الذی ال
حيم
اله اال هو عال ُم الغيب و الشهادة الع ُ
فور الر ُ
كيم الغ ُ
زيز الـح ُ
توب اليه" لم ُيكتب عليه شیء و ان
ُذو الـجالل و الـاكرام و ا ُ
ٍ
ساعات و لم ُيتبعها بحسن ٍة و است ٍ
ب
بع
غفار قال صاح ُ
مضت س ُ
الـحسنات لصاحب السيئاتُ :اكتب على الشقی الـمحروم31.

ِّ

ُ

ِّ

چهار چیز است که اگر کسی در آن تلاش کند ،خداوند هلاکش نمیکند مگر
اینکه خود ،هلاک خویش را بخواهد .نخست اینکه اگر بندهای تصمیم به کار
نیکی بگیرد و به آن عمل نکند ،خداوند بهخاطر حُسن نیّتش ،حسنهای
 .11الزّهد ،ص.71
 .15هود.881 ،
 .31الکافی ،ج ،1ص.115

015

تجرّی از دیدگاه شیخ انصاری با تطبیق بر آیات و روایات

الل ُه ل ُه عشر ًا و ي ُه ُّم بالس ِّيئة ان يعملها فان لم يعملها لم ُيكتب عليه
ٍ
ب الـحسنات
شیء و ان هو عملها ُا ِّجل سبع ساعات و قال صاح ُ

برایش می نویسد و اگر به آن عمل کند ،خداوند ده حسنه برایش مینگارد.
اگر بندهای تصمیم به کار زشتی بگیرد اگر مرتکبش نشود ،چیزی برایش
نوشته نمیشود و اگر مرتکب شود ،هفت ساعت به او مهلت داده میشود.
در این هنگام صاحب حسنات به صاحب سیّئات که صاحب اصحاب شمال
است میگوید :عجله نکن؛ شاید کار نیکی انجام دهد و کار زشتش را پاک
کند که خداوند عزّ و جلّ میفرماید :همانا حسنات ،سیّئات را از بین میبرد.
یا شاید استغفار کند .اگر بگوید :استغف ُر الله الذی ال اله اال هو عال ُم الغيب
حيم ُذو الـجالل و الـاكرام و
و الشهادة الع ُ
فور الر ُ
كيم الغ ُ
زيز الـح ُ
توب اليه چیزی برایش نوشته نمیشود .حال ،اگر هفت ساعت بگذرد و
ا ُ
کار نیک و استغفاری انجام ندهد ،صاحب حسنات به صاحب سیّئات میگوید:
گناه این شقی محروم را بنویس.

و
دانش اه و آموزه اهی

سلا ُم قالَ :و لو كانت
ن مُحَ َّّمدٍ عَلَیهِ ال َّّ
عَن مَسعَدَ َة بنِ صَدَقَ َة عَن جَعفَرِ ب ِ
الزنا
الني ُ
ات من اهل الفسق ُيؤخ ُذ بها اه ُلها اذ ًا الُخذ ُك ُّل من نوى ِّ
الزنا و ُك ُّل من نوى السرقة بالسرقة و ُك ُّل من نوى القتل بالقتل و
ب ِّ

قرآن و حدیث

ثيب على نيات
ور من شأنه و لكن ُه ُي ُ
لكن الله عدل كريم ليس الـج ُ
الـخير اهلها و اضمارهم عليها و ال ُيؤاخ ُذ اهل الفسق حتى

سال اوّل ،شمارۀ دوم ،پاییز 1990

يفعلوا38.

اگر قرار بود که اهل گناه به دلیل نیّاتشان مجازات شوند باید هر کسی که
نیّت زنا کرده به جرم زنا ،مجازات شود و هر کسی که نیّت دزدی کرده به
جرم دزدی مجازات شود و هر کسی که نیّت قتل کرده به جرم قتل ،مجازات
شود؛ ولی خدا عادل و کریم است و ستم در شأن او نیست .او بهخاطر
نیّتهای خیر به کسانی که این نیّت را در دل داشتند ثواب میدهد و اهل
گناه را تا زمانی که مرتکب گناه نشدهاند ،مؤاخذه نمیکند.

 .38قرب الاسناد ،ص.5
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این احادیث نشان میدهد که اگر کسی قصد معصیت کند و مرتکب آن نشود ،عقاب نخواهد شد.
بنابراین شاید بتوان برداشت کرد که تجرّی بالمعنی الاعم حرام نیست .در برابر ،میتوان گفت که
برای اثبات عدم حرمت تجرّی ،باید عدم استحقاق عقاب ،ثابت شود؛ امّا این احادیث ،عدم فعلیّت
عقاب را اثبات میکند که میتواند ناشی از رحمت و لطف خدا باشد نه عدم استحقاق عقاب .بنابراین،
احادیث یادشده ،دلالت بر مدّعا ندارد.
شاید بتوان از این احادیث برای اثبات عدم حرمت تجرّی بالمعنی الاخص بهره برد .اگر روایات
یادشده دارای اطلاق بوده و شامل قصد بدون عمل و قصد با عمل غیر حرام بشوند ،در این صورت،
دلالت ،تمام خواهد بود .این استدلال ،اشکال دارد؛ زیرا متکلّم در مقام بیان این حیثیت نبوده تا بتوان
از سخنش ،اطلاقگیری کرد .این احادیث تنها درصدند تا اثر قصد معصیت بر عقاب را نفی کنند؛ فارغ
از اینکه این قصد به عمل غیر حرام بینجامد یا نه .بنابراین اگر کسی یقین کند که مایع درون ظرفی،
که چنین شخصی استحقاق عقاب نوشیدن شراب را ندارد؛ ولی اگر عمل وی به جهت هتک حرمت
مولا قبیح باشد ،تحقّق استحقاق عقاب به خاطر هتک حرمت مولا ،منافاتی با روایات پیشگفته نخواهد
داشت.

 .4/1آیات دالّ بر عقاب متجرّی
چندین آیه از قرآن کریم ،دالّ بر عقاب متجرّی شمرده شده است.
لـله ما فی السماوات وما فی االرض و ان ُتبدوا ما فی ان ُفس ُكم او
ُتخفو ُه ُيحاسب ُكم به الل ُه فيغف ُر لـمن يشا ُء و ُيع ِّذ ُب من يشاء والل ُه
على ُك ِّل شی ٍء قدير31.
آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است از آنِ خداست و اگر آنچه در
دل هاى خود دارید ،آشكار یا پنهان كنید ،خداوند شما را به آن محاسبه

 .31البقره.۱۳۴ ،
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شراب است و آن را بنوشد؛ سپس کشف شود که آب نوشیده ،از اطلاق این روایات استفاده میشود

میكند؛ آنگاه هر كه را بخواهد میبخشد و هر كه را بخواهد عذاب میكند
و خداوند بر هر چیزى تواناست33.

بر اساس این آیه ،حتّی اگر نیّتها اظهار نشوند ،مورد مؤاخذه و حساب قرار گرفته و بر آن عقاب،
مترتّب میشود .در برابر ،عبارت «يغف ُر لـمن يشا ُء و ُيع ِّذ ُب من يشاء» نشان میدهد كه مراد از «ما
فی ان ُفس ُكم» امور باطنیای هستند که باعث استحقاق عقاب میشوند مانند شرک و کفر ،نه هر قصد
معصیتی .در حقیقت ،آیه در مقام بیان عقیده به کفر و آثار آن است نه قصد معصیت.
ان الذين ُيحبون ان تشيع الفاحش ُة فی الذين آمنوا ل ُهم عذاب اليم
فی الدُّ

نيا واآلخرة والله يعلم و انتم ال تعلمون31.

ُ

ُ

ُ

دانش اه و آموزه اهی

كسانى كه دوست دارند كه زشتكارى در میان آنان كه ایمان آوردهاند،
شیوع پیدا كند ،براى آنان در دنیا و آخرت عذابى پردرد خواهد بود و خدا
[ست كه] میداند و شما نمیدانید.

بر پایۀ این آیه ،هر کس به معصیت دیگران راضی باشد ،مستحق عقاب است .وقتی کسی بهخاطر
رضایت به معصیت دیگران استحقاق عقاب داشته باشد به طریق اولی بهخاطر قصد معصیت خود،

قرآن و حدیث

مستحق عقاب خواهد بود؛ زیرا قصد معصیت ،متوقّف بر رضایت به آن است .همانگونه که در حدیث
آمده:
عَن مَروَكَ بنِ عُبَیدٍ عَن رَجُل عَن اَبی عَبدِ الل ِه عَلَی ِه السَّّلا ُم قالَ :لعن

سال اوّل ،شمارۀ دوم ،پاییز 1990

الل ُه القدرية لعن الل ُه الـخوارج لعن الل ُه الـ ُمرجئة لعن الل ُه
هؤالء مرتين؟
الـ ُمرجئة .قالُ :ق ُ
هؤالء مر ًة مر ًة و لعنت ُ
لت :لعنت ُ
ماؤنا ُمتل ِّطخة بثيابهم
هؤالء يقولون :ان قتلتنا ُمؤمنون فد ُ
قال :ان ُ
الى يوم القيامة .ان الله حكى عن قو ٍم فی كتابه «اال ُنؤمن لرسو ٍل

 .33همۀ ترجمههای قرآنی از محمّد مهدی فولادوند است.
 .31النّور.۲۷ ،
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حتى يأتينا ب ُق ٍ
ربان تأ ُك ُل ُه الن ُار ُقل قد جاء ُكم ُر ُسل من قبلی بالب ِّينات
موهم ان ُكن ُتم صادقين» 39قال :كان بين
و بالذی ُقل ُتم فلم قتل ُت ُ
ضاهم ما
مسمئة عا ٍم فالزم ُه ُم الل ُه القتل بر ُ
القاتلين و القائلين خ ُ
فعلوا32.

دربارۀ این دو آیه و حدیث همراه آن ،به نظر میرسد که ملازمهای میان قصد معصیت با راضی-
بودن به آن نباشد .ممکن است کسی بهخاطر غلبۀ هوای نفس ،مرتکب معصیتی شود که از درون به
آن راضی نیست .از سوی دیگر این آیات دلالت بر آن ندارد که با نیّت ،عقاب مترتّب میشود .موضوع
این آیات ،امر به معروف و نهی از منكر است .خداوند ،کسانی را که با دست و زبان و قلب ،معصیت
را نهی نمیکنند ،مورد مؤاخذه قرار داده و به آنها وعدۀ عقاب میدهد .آیات یادشده نسبت به ترتّب
عقاب بر قصد معصیت ساکت است.
تلك الد ُار اآلخر ُة نجع ُلها للذين ال ُيريدون ُع ُل ًّوا فی االرض و ال
فساد ًا37.

 .39آل عمران.۲۳۷ ،
 .32الکافی ،ج ،۱ص.115
 .37القصص.۳۷ ،
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مردی از امام صادق علیه السّلام نقل کرد که فرمود :خدا لعنت کند قدریه
را ،خدا لعنت کند خوارج را ،خدا لعنت کند مرجئه را ،خدا لعنت کند مرجئه
را .آن مرد گفت :به امام عرض کردم :هر یک از اینها را یک بار لعن کردید؛
ولی مرجئه را دو بار! امام فرمود :چون اینها میگیوند که قاتلان ما اهل بیت،
مؤمن هستند؛ پس خون ما به لباس آنها نیز تا روز قیامت آغشته شده است.
خداوند در کتابش از گروهی حکایت میکند و میفرماید :همانان كه گفتند:
خدا با ما پیمان بسته كه به هیچ پیامبرى ایمان نیاوریم تا براى ما قربانىای
بیاورد كه آتش [آسمانى] آن را [به نشانۀ قبول] بسوزاند .بگو :قطع ًا پیش از
من پیامبرانى بودند كه دلایل آشكار را با آنچه گفتید ،براى شما آوردند .اگر
راست میگویید ،پس چرا آنان را كشتید؟ بین کسانی که گفتند و کسانی که
کشتند  911سال فاصله بود؛ ولی چون اینها راضی به فعل آنها بودند،
خداوند ،قتل را هم به اینها نسبت میدهد.

آن سراى آخرت را براى كسانى قرار میدهیم كه در زمین ،خواستار برترى
و فساد نیستند و فرجام [خوش] از آنِ پرهیزگاران است.

این آیه ،خوشبختی آخرت را برای کسانی قرار داده که اراده برتریجویی و فساد در زمین ندارند.
بنابراین کسانی که چنین ارادهای دارند به سعادت نمیرسند .این امر مستلزم آن است که عقاب به
نیّتها و ارادهها تعلّق بگیرد.
در برابر ،این آیه ،ظهور در فساد و برتریجویی با عمل دارد نه با نیّت .حتّی اگر این آیه دلالت بر
تعلّق عقاب بر نیّت فساد داشته باشد باز هم منحصر به برتریجویی و فساد در ارض است که گناهان
بسیار بزرگی است و ارتباطی با قصد معصیتهای جاری ندارد.
بنابراین آیهای که بر تعلّق عذاب به متجرّی دلالت کند ،یافت نشد.

 .9/1روایات دالّ بر عقاب متجرّی
ل بر این موضوع را میتوان به شش گروه دستهبندی کرد.
روایات دا ّ
دانش اه و آموزه اهی

گروه یکم :روایات دالّ بر بدتربودن نیّت ،نسبت به عمل:
سَّلامُ قالَ :قال ر ُ
سول الله صلی
ی عَن اَبی عَبدِ الل ِه عَلَی ِه ال ّ
عَنِ السَّّكون ِّّ
الل ُه عليه و آله :ني ُة المـُؤمن خير من عمله و ني ُة الكافر ش ٌّر من

قرآن و حدیث

ل يعم ُل على نيته31.
عمله و ُك ُّل عام ٍ

سال اوّل ،شمارۀ دوم ،پاییز 1990

نیّت مؤمن بهتر از عمل اوست و نیّت کافر ،بدتر از عمل وی است و هر
عملکنندهای بر پایۀ نیّت خویش ،عمل میکند.

و
ی عَن بَعضِ رِجالِ ِه عَن اَبی جَعفَر عَلَی ِه
ن الاَنصار ِّّ
ن الحُسَی ِ
حسَنِ ب ِ
عَنِ ال َ

ن یَقولُ :ني ُة الـ ُمؤمن افض ُل من عمله و ذلك الن ُه ينوی
السَّّلا ُم اَنَّّ ُه كا َ
من الـخير ما ال ُيدر ُك ُه و ني ُة الكافر ش ٌّر من عمله و ذلك الن الكافر
ينوی الشر و يأم ُل من الشر ما ال يدر ُكه35.

ِّ

ُ
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ُ

نیّت مؤمن برتر از عمل اوست زیرا او خیری را در نیّت دارد که به آن
نمی رسد و نیّت کافر بدتر از عمل وی است زیرا او شرّی را اراده کرده که
به آن نمیرسد.

بر پایۀ این احادیث ،نیّت ،بدتر از عمل است .وقتی بر عمل ،عقاب مترتّب شود ،بر نیّت هم عقاب
مترتّب میگردد .اشکال سخن آن است که بر اساس این احادیث ،نیّت باطنی كافر شدیدتر از عملش
است و اگر برای کافر امکان داشته باشد ،عملی شدیدتر انجام خواهد داد .بنابراین از یکسو سخن
دربارۀ کافر است نه مؤمن گناهکار و از سوی دیگر سخن دربارۀ کافری است که عمل زشتی مرتکب
شده با نیّتی زشتتر .در حقیقت ،موضوع این احادیث ،قصد گناه نیست.
گروه دوم :روایات گویای خلود
برخی از احادیث گویای آن است که علّت خلود اهل جهنّم و اهل بهشت نیّت آنها بر معصیت و
ل اَبو عَبدِ الل ِه َعلَیهِ السَّّلامُ :انما ُخ ِّلد ا ُ
هل النار
عَن اَبی هاشِم قالَ :قا َ
عصوا
فی النار الن نياتهم كانت فی الدُّ نيا ان لو ُخ ِّلدوا فيها ان ي ُ
الله ابد ًا و انما ُخ ِّلد ا ُ
هل الـجنة فی الـجنة الن نياتهم كانت فی
هؤالء و
الدُّ نيا ان لو بقوا فيها ان ُيطي ُعوا الله ابد ًا فبالنيات ُخ ِّلد ُ
هؤالءُ .ثم تال قول ُه تعالیُ « :قل ُك ٌّل يعم ُل على شاكلته 11».قال
ُ
على نيته18.

ابوهاشم از امام صادق علیه السّلام نقل میکند که فرمود :قطعا اهل آتش
در آتش ،باقی می مانند؛ زیرا نیّتشان این بوده که اگر در دنیا باقی ماندند،
همیشه گناه کنند .اهل بهشت هم در بهشت باقی میمانند؛ زیرا نیّتشان این
بوده که اگر در دنیا باقی ماندند ،همیشه خدای را اطاعت کنند .پس اینها و
آنها با نیّتهاشان خالد شدند .سپس امام این آیه تلاوت کردند :بگو :هر كس
بر حسب ساختار خود عمل میكند .یعنی بر اساس نیّت خویش.
 .11الاسراء.۳۴ ،
 .18الکافی ،ج ،۱ص.۳۶
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طاعت ابدی است .نمونهای از این روایات ،چنین است:

این روایت ،تصریح کرده که عقاب و ثواب بهخاطر نیّت است؛ پس قصد معصیت باعث عقاب
میشود و حرام است .در برابر ،این اشکال وارد است که حدیث دربارۀ خالدان در آتش است نه دربارۀ
مؤمنان گنهکار .موضوع این حدیث ،قصد معصیت نیست بلکه معصیتهای بسیار و بزرگی است که
موجب خلود در نار شده و آن چیزی جز شرک و لجاجت بر کفر نیست .این حدیث ،ارتباطی با قصد
معصیتهای جاری ندارد.
ل بر اظهار اعمال مخفی از سوی خدا
گروه سوم :روایات دا ّ
گروهی از روایات ،گویای آن است که خداوند خیر مخفی و ش ّر مخفی را آشکار میکند .نمونهای
از این روایات ،چنین است:
عَن جَرّا ِحنِ المَدائِنیِّّ عَن اَبی عَب ِد الل ِه َعلَیهِ السَّّلا ُم فی قَولِ الل ِه عَ َّّز َو
جَلَّّ «فمن كان يرجوا لقاء ر ِّبه فليعمل عم ً
ال صالـح ًا و ال ُيشرك
ب به
بعبادة ر ِّبه احد ًا ».قالَ :الر ُج ُل يعم ُل شيئ ًا من الثواب ال يط ُل ُ
دانش اه و آموزه اهی

ب تزكية الناس يشتهی ان ُيسمع به الناس فهذا
وجه الله انما يط ُل ُ
الذی اشرك بعبادة ربهُ .ثم قال :ما من ع ٍ
بد اسر خير ًا فذهبت االيا ُم
ِّ
ابد ًا حتى يظهر الله له خير ًا و ما من ع ٍ
بد ُيس ُّر شر ًا فذهبت االيا ُم
ُ ُ
ُ
ابد ًا حتى يظهر الله له شر ًا11.
ُ ُ
ُ

قرآن و حدیث

سال اوّل ،شمارۀ دوم ،پاییز 1990

امام صادق علیه السّلام دربارۀ قول خداوند که فرمود :پس هر كس به لقاى
پروردگار خود امید دارد باید به كار شایسته بپردازد و هیچكس را در پرستش
پروردگارش شریك نسازد .فرمودند :کسی کار نیکی میکند که هدفش خدا
نیست بلکه نیکوشدن نزد مردم است؛ دوست دارد که به مردم بگوید من
کار خوبی کردم؛ این همان کسی است که بندگان را با خدا شریک کرده.
سپس امام علیه السّلام فرمودند :هیچ بندهای نیست که کار خیری را پنهان
دارد مگر این که در گذر ایّام خداوند خیری را برایش آشکار کند و هیچ
بندهای نیست که کار شرّی را پنهان دارد مگر اینکه در گذر ایّام خداوند
شرّی را برایش آشکار سازد.

 .11الکافی ،ج ،۱ص.۱۷۷
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این روایت ،مطلق بوده و شامل نیّت هم ميشود .اگر كسي نیّت خوبي كرد و آن را پنهان نمود،
خداوند خیری را از او در میان مردم آشكار میكند و اگر کسی نیّت بدي را پنهان کرد ،خداوند شرّی
را از او فاش سازد .در برابر ،باید گفت که موضوع بخش نخست این حدیث ،ریاست و بخش دوم
دربارۀ اعمال بندگان .از این رو اساسا این حدیث ربطی به نیّت معصیت ندارد.
ل بر تساوی فاعل شرّ و راضی به آن
گروه چهارم :روایات دا ّ
الراضی بفعل قو ٍم كالداخل مع ُهم فيه و على ُك ِّل داخ ٍل فی باط ٍل
اثمان اثم العمل به و اثم الرضا به13.

ُ ِّ

ُ

کسی که راضی به کار قومی باشد مانند این است که همراه آنان بوده است
و هر کسی که در باطلی همراهی کند ،دو گناه کرده ،یکی گناه عمل و
دیگری گناه رضایت.

عَن طَلحَةَ بنِ زَی ٍد عَن اَبی عَبدِ الل ِه عَلَی ِه السَّّلامُ قالَ :العام ُل بال ُّظلم
و الـمعين له و الراضی به ُشركاء ثالثتهم11.

ُ

ُ ُ

ُ

ُُ

عامل به ستم و کمککنندۀ به آن و راضی به آن هر سه با هم شریکاند.

شیخ انصاری هم متنی را نقل کرده که در منابع حدیثی ،یافت نشد:
مَن رَضِیَ بِفِعل فَقَد لَزِمَهُ َو ِان لَم یَف َعل.
کسی که راضی به کاری باشد ،گویا آن را انجام داده است هرچند که انجام
نداده باشد.

استدلال به این احادیث و پاسخ به آن ،مانند مطالبی است که ذیل آیۀ دوم و سوم ،مطرح شد.
ل بر حشر بر پایۀ نیّت
گروه پنجم :روایات دا ّ
شیخ انصاری متنی نقل کرده که در منابع ،یافت نشد و آن چنین است:
 .13نهج البلاغه ،حکمت.۲۶۴
 .11الکافی ،ج ،۱ص.۷۷۷
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و

اِنَّّما یُحشَرُ النّاسُ َعلى نیّاتِهِم.
مردم بر پایۀ نیّتهایشان محشور خواهند شد.

روایت شبیه آن ،دارای متنی اینگونه است:
حشر الناس على نياتهم يوم القيامة19.
ان الله عز و جل ي ُ

ُ

خداوند عزّ و جلّ روز قیامت ،مردم را بر پایۀ نیّتهایشان برمیانگیزد.

حشر بر نیّات به این معناست که ثواب و عقاب به نیّت ،تعلّق میگیرد .این سخن پذیرفته نیست
زیرا حدیث ،به آن معناست که چگونگی برانگیختگی بندگان ،وابسته به نیّاتی است که از اعمالشان
داشته اند؛ مثل ًا اگر کسی نماز را به نیّت ریا بخواند ،خداوند او را بر اساس نیّت بدش محشور میکند.
در حقیقت ،موضوع این حدیث ،ارتباطی با تجرّی ندارد.
گروه ششم :روایات دالّ بر عقاب به خاطر انجام مقدّمات حرام
دانش اه و آموزه اهی

ی عَن آبائِ ِه َعلَیهِمُ السَّّلا ُم قالَ :قال ر ُ
سول الله صلی
عَن زَی ِد بنِ عَل ٍّ
الل ُه عليه و آله :اذا التقى الـ ُمسلمان بسيفهما على غير ُسن ٍة فالقات ُل
قتول فی النار .قيل :يا رسول الله هذا القات ُل فما ُ
و الـم ُ
بال

قرآن و حدیث

ال12.
الـمقتول؟ قال :لـانه اراد قت ً

ُ

سال اوّل ،شمارۀ دوم ،پاییز 1990

زید بن علی از پدرانش از پیامبر صلوات الله علیهم نقل کرده که فرمود :اگر
دو مسلمان با شمشیر و بدون پشتوانۀ سنّت با هم جدال کنند ،قاتل و مقتول
در آتشاند .گفته شد که ای پیامبر خدا ،قاتل را میدانیم ولی چرا مقتول در
آت ش است؟ پیامبر صلّی الله علیه و آله فرمود :چون او نیز ارادۀ قتل کرده
بود.

و

 .19الکافی ،ج ،۶ص.۱۱
 .12تهذیب الاحکام ،ج ،2ص.871

004

سَّلا ُم قالَ :لعن ر ُ
سول الله صلی الل ُه
عَن جابِر عَن اَبی جَعفَر َعلَیهِ ال ّ
عليه و آله فی الـخمر عشر ًة غارسها و حارسها و بائعها و ُمشتريها
و شاربها و اآلكل ثمنها و عاصرها و حاملها و الـمحمولة اليه و
ساقيها17.

امام باقر علیه السّلام فرمود :پیامبر صلّی الله علیه و آله نسبت به شراب ،ده
نفر را لعن کردند :کسی که انگورش را میکارد ،کسی که میوهاش را برداشت
میکند ،کسی که آن را میفروشد ،کسی که آن را میخرد ،کسی که آن را
مینوشد ،کسی که پولش را میخورد ،کسی که آب انگور را میگیرد ،کسی
که آن را حمل میکند ،کسی که برای او حمل میشود و کسی که ساقی
آن است.

و

تَعالى :من شرب الـخمر فی الدُّ نيا سقا ُه الل ُه من س ِّم االفاعی و من
حم وجهه فی االناء قبل ان يشربها
س ِّم العقارب شرب ًة يتساق ُط لـ ُ
 ...و عاص ُرها و ُمعتص ُرها فی النار ...

11.

ابو هریره و عبد الله بن عبّاس گفتند :پیامبر صلّی الله علیه و آله پیش از
وفاتشان آخرین خطبه در مدینه را برایمان میخواندند و پس از آن به دیدار
خدا شتافتند .ایشان فرمودند :کسی که در دنیا شراب بنوشد ،خداوند در آخرت
از سمّ افعیها و عقربها به او شربتی مینوشاند که پیش از نوشیدن،
گوشتهای صورتش در آن فرو میریزد  ...و کسی که انگورش را برداشت
کند و کسی که آب انگورش را بگیرد در آتشاند و ...

این روایات ،نشان میدهد که مقدّمات حرام موجب عقاب است .این عقاب باید به خاطر قصد
معصیت باشد زیرا انجام مقدّمات حرام با قطع نظر از قصد تحقّق معصیت ،قطعا حرام نیست .در برابر
 .17الكافی ،ج ،2ص.115
 .11ثواب الاعمال و عقاب الاعمال ،ج ،۲ص.۱۳۶

005

تجرّی از دیدگاه شیخ انصاری با تطبیق بر آیات و روایات

صلَّّی الل ُه
عَن اَبی هُرَیرَةَ وَ عَبدِ اللهِ بنِ عَبّاس قالا :خَطَبَنا رَسولُ اللهِ َ
ی آخِرُ خُطبَ ٍة َخ َطبَها بِالمَدینَ ِة حَتّى لَحِقَ بِاللهِ
ل وَفاتِ ِه َو هِ َ
عَلَی ِه وَ آلِ ِه قَب َ

دانش اه و آموزه اهی
قرآن و حدیث

سال اوّل ،شمارۀ دوم ،پاییز 1990

باید گفت مقدّمات بعضی از محرّمات ،افزون بر حرمت غیری ،حرمت نفسي هم دارند .مقدّمه قتل و
شرب خمر از این قبیل است .حتّی اگر این دو روایت از باب بیان حرمت نفسی مقدّمات قتل و شرب
خمر نباشد ،باز هم دالّ بر تعلّق عقاب به قصد معصیت نیست؛ بلکه تنها دالّ بر تعلّق عقاب به قصد
معصیت این دو فعل به شرطی که همراه با انجام مقدّمات باشد ،است که به طور کلّی از محلّ بحث،
خارج میشود.
در مجموع ،روایتی دالّ بر تعلّق عقاب به قصد معصیت یافت نشد .اکنون میتوان درباره عدم
ل بر حرمت تجرّی
حرمت تجرّی به صوت مطلق ،سخن گفت .با توجّه به نیافتن آیه و حدیثی دا ّ
بالمعنی الاعم ،مقتضای قاعدۀ برائت ،حرامنبودن آن است .شیخ انصاری درصدد جمع بین دو گروه از
اخبار پیشگفته برآمده اس ت در حالی که گفته شد هیچ یک از این دو گروه ،دلالت بر مدّعا نداشته و
تنها دلیل عقلی و عقلایی قبح هتک حرمت مولا ،باقی میماند .در عین حال ،شیخ انصاری دو وجه
جمع بیان کرده است.
نخست ،حمل اخبار عدم عقاب بر کسی که خودش از قصدش منصرف شده و حمل اخبار عقاب
بر کسی که بر قصد خود باقی مانده ،امّا به دلیل مانع ،موفّق به انجام آن نشده است.
دوم ،حمل اخبار عدم عقاب بر کسی که صرفا قصد معصیت داشته و حمل اخبار عقاب بر کسی
که افزون بر قصد ،برخی از مقدّمات آن را نیز انجام داده است.
هیچ یک از این دو وجه جمع ،به کار نمیآید؛ زیرا انصراف از قصد اگر انقلاب نسبت باشد که
موضوعی جداگانه است و اگر از قبیل عفو مولا باشد که باز هم خارج از محلّ بحث است .همچنین
دلالت روایات بر تعلّق گرفتن عقاب به قصد همراه با مقدّمات ،تمام نبود و این وجه جمع نیز ناقص
است .امّا سخن اصلی این است که وقتی ،دلالت آیات و روایات بر موضوع بحث ،تمام نبود ،اساسا
ل بحث ،تعارضی ندارند تا نیاز به جمع
نیازی به جمع آنها با یکدیگر نیست؛ زیرا این متون در مح ّ
داشته باشد .تنها حکم عقل و سیرۀ عقلا بر قبح هتک حرمت مولا باقی میماند که آن موجب قبح
تجرّی و حکم به حرمت آن خواهد شد.

نتیجه
برای اثبات حرمت تجرّی بالمعنی الاخص به سه دلیل اجماع ،سیرۀ عقلا و حکم عقل استناد شده
است .اجماع یادشده ،کاشف از قول معصوم نبوده و مردود است .شیخ انصاری حکم عقل و سیرۀ عقلا
را نیز مردود دانسته و قبح را به فاعل نسبت میدهد نه به فعل .در برابر ،گفته شد که موجب عقاب،
هتک حرمت مولاست از این رو تجرّی بالمعنی الاخص مطلقا حرام است .در تجرّی بالمعنی الاعم،
دلالت آیات و روایات بر عقاب متجرّی ،تمام نبوده و در برابر ،دلالت روایات بر عدم عقاب ،تمام بود.
امّا این آیات و روایات دلالت بر عدم استحقاق عقاب نمیکرد بلکه دالّ بر عدم فعلیت عقاب بود.
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بنابراین می توان تجرّی بالمعنی الاعم را متّصف به استحقاق عقلی عقاب کرد؛ امّا فعلیت عقاب را از
آن نفی نمود.
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مهدی خرسان ،قم ،دار الشّریف الرّضي ،دوم8112 ،ق.
 .1دائرة المعارف تشیّع ،گروهی از نویسندگان ،تهران ،حکمت ،اوّل۲۷۵۱ ،ش.
 .5سنن التّرمذی ،محمّد بن عیسی ترمذی ،تحقیق عبد الرّحمن محمّد عثمان ،بیروت ،دار الفکر،
دوم8113 ،ق.
 .81سنن الدّارمی ،عبد الله بن رحمان دارمی ،دمشق ،مطبعة الاعتدال8315 ،ق.
 .88علل الشّرائع ،محمّد بن علی ابن بابویه (شیخ صدوق) ،تحقیق سید محمّدصادق بحر العلوم،
نجف ،المکتبة الحیدریّه ،اوّل8319 ،ق.
 .81فرائد الاصول ،مرتضى بن محمّد (شیخ انصاری) ،تحقیق مجمع الفکر الاسلامی ،قم ،مجمع الفكر
الاسلامي ،نهم8111 ،ق.
 .83الفصول الغرویة في الاصول الفقهیه ،محمّدحسین بن عبد الرحیم حائری اصفهانی ،قم ،دار احیاء
العلوم الاسلامیه ،اوّل8111 ،ق.
 .81الکافی ،محمّد بن یعقوب كلینى ،تحقیق على اكبر غفارى ،تهران ،دار الكتب الاسلامیه ،چهارم،
8117ق.
 .89کفایة الاصول ،محمّدكاظم بن حسین (آخوند خراسانی) ،تحقیق مؤسّسة آل البیت علیهم السّلام،
قم ،مؤسّسة آل البیت علیهم السلام ،اوّل8115 ،ق.
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 .2التّنقیح ،محمّد سعید طباطبایی حکیم ،بیروت ،مؤسّسة الحكمة الثقافة الاسلامیه ،اوّل8138 ،ق.

 .82لسان العرب ،محمّد بن مكرم ابن منظور ،تحقیق احمد فارس ،بیروت ،دار الفكر و دار صادر،
سوم8181 ،ق.
 .87المحاسن ،احمد بن محمّد بن خالد برقی ،تحقیق سید جلال الدین حسینی ارموی ،تهران ،دار
الکتب الاسلامیه8331 ،ش.
 .81من لایحضره الفقیه ،محمّد بن على بن بابویه (شیخ صدوق) ،تحقیق علی اکبر غفاری ،قم،
جامعۀ مدرّسین ،دوم8183 ،ق.
 .85نهج البلاغة ،سید رضی بن حسن موسوی ،تحقیق صبحی صالح ،بیروت8317 ،ق.
 .11وسائل الشیعة ،محمّد بن حسن (شیخ حرّ عاملی) ،تحقیق مؤسّسة آل البیت علیهم السلام ،قم،
مؤسّسة آل البیت علیهم السلام ،اوّل8115 ،ق.

دانش اه و آموزه اهی
قرآن و حدیث

سال اوّل ،شمارۀ دوم ،پاییز 1990
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