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تأملی در معیار کبیره و صغیره از منظر فریقین
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چکیــده
درباب تعیین معیار بازشناسی گناه کبیره از گناه صغیره انبوهی از دیدگاهها در میان
فریقین در گذر زمان مطرح گردیده است؛ اما این دیدگاهها که به مثابۀ راهحلهای متفاوت
است هیچگاه توسط دانشمندان مقایسه و ساماندهی نشده است .عالقمندان به این قبیل
مباحث از یک سو ناگزیرند این قبیل دیدگاهها را مطالعه کنند؛ اما از سوی دیگر با مطالعۀ
این دیدگاههای فاقد ساختار نه تنها به رهیافت تازهای نمیرسند ،بلکه گاهی ممکن است
در میان راه بر اثر دلزدگی کار را رها ساخته و َصرف وقت در این قبیل امور را بیفایده تلقی
کنند .در این نوشتار که با بهرهگیری از روش توصیفی–تحلیلی سامان یافته تالش کردیم
ضمن ارائۀ راهحلی تازه ،دیدگاههای فریقین را نیز مقایسه و ساماندهی کنیم .ساماندهی و
مقایسۀ دیدگاهها که حجم زیادی از این نوشتار را به خود اختصاص داده از طریق طبقهبندی
آنها ذیل دیدگاههای اجتهادگرایانه و دیدگاههای نصگرایانه که هر کدام به نوبۀ خود طیف
عظیمی از دیدگاهها را در بر میگیرد ،انجام شده است .راه حل پیشنهادی که از البالی
مطالعۀ همین دیدگاهها به دست میآید از این قرار است که اگر در موضوع محل بحث،
نصی وجود داشته باشد طبعا اولویت با همان نص خواهد بود؛ اما اگر نصی وجود نداشته
و یا نص موجود با مشکل رو برو باشد (مانند مورد محل بحث) ،در این صورت باید سراغ
تأمالت اجتهادی رقت .از میان راهحل های اجتهادی راه حل مالصدرا و غزالی به دلیل
ابتناء بر یک جهانبینی عمیق دینی به نظر نسبت به راهحلهای رقیب رحجان بیشتری
داشته باشد.
واژگان کلیدی :گناه کبیره ،گناه صغیره ،دیدگاه اجتهادگرایانه ،دیدگاه نصگرایانه،
ضروریات دین ،شیعه ،اهل سنت.
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 .1مقدمه
در اسالم از دو دسته گناه سخن به میان آمده است .قرآن کریم این مطلب در چند جا با تعابیر متفاوتی
بیان کرده است .در آیۀ  49سورۀ کهف از این دو دسته گناه به کبیره و صغیره یاد شده است؛ تعابیری که اکنون
نیز رایج است .اما در آیه  31سورۀ نساء به جای صغیره از تعبیر «سیئه» و در آیه  32سورۀ نجم از تعبر «لمم»
استفاده شده است .هر کدام از این دو دسته از گناهان ،احکام مخصوص خود را دارند؛ فیالمثل صغیره بدون
توبه و فقط با اجتناب از کبیره آمرزیده میشود؛ اما چنین نیست که کبیره بدون توبه یا با اجتناب از صغیره
آمرزیده شود (قرآن .)31 ،4 ،حال که تقسیم گناه به کبیره و صغیره یک امر مسلم و غیر قابل انکار است باید
پرسید که معیار کبیره یا صغیره بودن گناه چیست؟ در این خصوص دیدگاههای متفاوتی از سوی فریقین که
در مباحث آتی به آنها اشاره میشود ،مطرح گردیده است؛ اما این دیدگاهها نه به شکل صحیح طبقهبندی
شده و نه با یکدیگر برای رسیدن به یک دیدگاه کاملتر مقایسهای صورت گرفته است .در این نوشتار تالش
میکنیم که این دیدگاهها را ذیل یک چارچوب خاص مطرح و مقایسه و سپس دیدگاه پیشنهادی را ارائه نماییم.
دیدگاههایی را که دربارۀ معیار کبیره و صغیره از سوی دانشمندان شیعه و سنی مطرح شده است میتوان ذیل
دیدگاههای اجتهادگرایانه و دیدگاههای نصگرایانه مطرح کرد.
 .2دیدگاههای اجتهادگرایانه
بیشتر دیدگاه هایی که دربارۀ معیار کبیره وصغیره مطرح گردیده از نوع دیدگاه اجتهادگرایانه است.
دیدگاهای اجتهادگرایانه بر پایۀ این پیش فرض بنا شده که منابع دینی گناه را به دو قسم صغیره و کبیره تقیسم
کرده و برای هر یک از آنها احکام خاصی را در نظر گرفتهاند ،اما آنها را تعریف نکرده و معیاری برای بازشناسی
آنها از یکدیگر ارائه ننمودهاند .این امر طیف عظیمی از دیدگاهها را در بر میگیرد که نقطۀ مشترک همه آنها
تأکید بر اعتبار فهم بشر و تأمالت اجتهادی در این قبیل موارد است.
 .1-2دیدگاه موازنه
از میان اهل سنت ،معتزله بر این باور است که گناه کبیره گناهی است که عقاب آن بیشتر از ثوابهای
فاعل آن گناه باشد .مهم آن است که بین ثوابها و عقابها موازنه صورت گیرد؛ اما اینکه موازنه به چه صورت
است فرقی نمیکند .ممکن است موازنه فرضی باشد و ممکن است واقعی باشد « ...هو ما يكون عقاب فاعله
أكثر من ثوابه إما محققا و إما مقدرا» (قاضی عبدالجبار 1422 ،ق 1.)427 :منظور از تقسیم موازنه به فرضی
و واقعی تمایز قایل نشدن بین مؤمن و کافر است؛ چرا که در مؤمن چون اعمال نیک دارد موازنه واقعی است،
اما در کافر این وضعیت به صورت فرضی اتفاق میافتد؛ یعنی اگر کافر فرضا اعمال نیکی داشته باشد بین
ثواب آن اعمال و عقاب گناهان کبیرۀ وی موازنه برقرار خواهد شد؛ به سخن دیگر ،عدالت الهی ایجاب
میکند که موازنه اختصاص به مؤمن نداشته باشد و کافر نیز مشمول این وضعیت قرار گیرد:

«و احترزنا...بقولنا :إما محققا و إما مقدرا عن الكافر و من لم يطع البتة ،فإنه قد وقع في أفعاله الصغيرة و
الكبيرة ،على معنى أنه لو كان له ثواب لكان يكون محبطا بما ارتكبه من المعصية ،أو يكون عقاب ما أتى به من
الصغيرة مكفرا في جنب ما يستحقه من الثواب» (قاضی عبدالجبار ،همان.)427 ،
معیار گناه صغیره نیز از این زاویه ،عکس معیار گناه کبیره خواهد بود؛ به این صورت که اگر ثوابهای
فاعل گناه در طول حیاتش کمتر از گناه ارتکابی بود گناه کبیره است؛ اما اگر ثوابهای وی بیشتر از گناه مورد
نظر باشد در این صورت گناه مورد نظر صغیره خواهد بود (همان) .فخر رازی در توضیخ نظریۀ موازنه سه
احتمال را مطرح کرده است که بر اساس یک احتمال بین ثواب و عقاب تعادل و تساوی برقرار میگردد؛ اما
بر اساس دو احتمال دیگر یا عقاب فزونی پیدا میکند که در این صورت گناه کبیره میشود و یا ثواب افزایش
می یابد که در چنین حالتی گناه صغیره خواهد شد .به گمان فخر احتمال نخست یک احتمال صرفا عقلی
است که در خارج وقوع ندارد؛ چرا که بر اساس نصوص دینی آدمها یا اهل بهشتند و یا اهل دوزخ؛ در حالی
که بنا بر فرض نخست کسانی هم باید وجود داشته باشند که در یک وضعیت برزخی قرار داشته باشند (فخر
رازی ،مفاتیح الغیب ،ج  ،10ص )61-60

«ان عقابها (اي الصغيرة) ينقص في كل وقت عن ثواب فاعلها في كل وقت و هذا هو الذي اطبق العلماء
عليه» (عالمه حلی ،همان)441 ،
فاضل مقداد نیز همین معیار و معیار دیگری را به نحو تأییدآمیز از زبان معتزله نقل میکند .به گمان وی
از منظر معتزله «کبیره» دو کاربرد مطلق و اضافی دارد .در کاربرد مطلق عقاب گناه کبیره همیشه از ثواب
فاعل آن گناه فزونی دارد؛ اما در کاربرد اضافی ،معصیت و طاعت خاصی در نظر گرفته میشود .حال اگر
عقاب آن معصیت بیش از ثواب طاعت مورد نظر باشد معصیت مزبور مصداق گناه کبیره و در غیر این صورت
صغیره خواهد بود( .فاضل مقداد 1380،ش .)446 :فاضل اگر چه بر خالف عالمه این دو وجه را بدون هر
گونه ارزشگزاری ذکر مینماید؛ اما از نحوه بیان وی استفاده میشود که هر کدام از این دو وجه میتواند قابل
اعتماد باشد.
این دیدگاه از این منظر که مطابق با اصل عدل الهی است بسیار خوب و قابل توجه است؛ اما از این
منظر که به لحاظ عملی قابل اجرا نیست ،نمی توان به آن ملتزم شد .اجرای این نظریه منوط به این است که
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این دیدگاه اگر چه اصالتا از آن معتزله است؛ اما تحقیق نشان میدهد که متکلمان شیعه نیز به این
دیدگاه م یل داشته و به نحوی آن را در آثار و مکتوبات خود منعکس نمودهاند .عالمه حلی شارح
تجریداالعتقاد خواجه نصیرالدین طوسی در توضیح معنای کبیره و صغیره سه نظر را ذکر مینماید؛ اما
نظریهای را که خود ظاهرا ترجیح میدهد به نحوی به نظریه موازنه معتزله برمیگردد .به گمان وی گناه کبیره
گناهی است که مجازات آن همیشه بیش از پاداش کارهای نیک فاعل آن گناه باشد .به نظر میرسد عالمه با
اجماعی قلمداد کردن این نظریه ترجیح خود را نسبت به آن بیان میدارد؛ چرا که ظاهرا اجماعی در این
خصوص وجود ندارد:

3

ما بتوانیم به کل کارهای نیک یک فرد و مقدار ثوابهای آنها اشراف داشته باشیم و از طرفی بدانیم که گناهی
که او مرتکب شده چقدر عقاب دارد ،تا بتوانیم از این طریق موازنهای بین ثواب اعمال نیک وی و عقاب عمل
بد او برقرار کنیم و بعد از محاسبه حکم کنیم که مزیت با کدام طرف است؛ در حالی که اشراف به این مسئله
جز برای خداوند و اولیای الهی امکانپذیر نیست .بهعالوه همان گونه که برخی گفتهاند در برخی موارد عمل
موازنه جوابگو نیست؛ کسی که عمر خود را در عبادت و نیایش سپری میکند ،اما در این میان یک جرعه
مشروب هم میل می کند ،مطابق نظریه موازنه نباید مرتکب کبیره شده باشد؛ چرا که ثواب کارهای نیک او
بسی بیشتر از عقاب شرب خمر است؛ اما در عین حال میبینیم اجماع مبنی بر این قائم شده که او مرتکب
کبیره شده است (فخر رازی 2000 ،م :ج .)61-60 ،10
 .2-2دیدگاه محور یت ضروریات دین1

شیخ االسالم غزالی از کسانی است که این دیدگاه را مطرح کرده است .وی در احیاء علومالدین تصریح
میکند که هدف اصلی شرایع (دست کم ادیان ابراهیمی) رسیدن به خدا است« :أنا نعلم بشواهد الشرع و أنوار
البصائر جميعا أن مقصد الشرائع كلها سياق الخلق إلى جوار الله تعالى وسعادة لقائه» (غزالی ،بیتا :ج .)19 ،4
این مهم بدون شناخت خداوند و اسماء و صفات او به دست نمیآید« :وأنه ال وصول لهم إلى ذلك إال بمعرفة الله
تعالى ومعرفة صفاته وكتبه ورسله» (همان) .از آنجا که شناخت خداوند بدون حفظ جان و مال افراد حاصل
نمیشود؛ بنابراین حفظ جان و مال افراد نیز به صورت تبعی در شرایع مورد توصیه و توجه قرار میگیرد« :فصار
حفظ الدنيا أيضا مقصودا تابعا للدين ألنه وسيلة إليه والمتعلق من الدنيا باآلخرة شيئان النفوس واألموال» (همان).
این جهانشناسی همان گونه که واجبات را برای ما گوشزد میکند محرمات و کبائر را نیز برای ما بیان
مینماید .در نتیجه بر اساس این جهانبینی هر آنچه که در جهت تقویت خداشناسی و حفظ جان و مال افراد
باشد کار واجب و پسندیده است؛ اما از سوی دیگر هر فعلی که منجر به تعطیل شدن معرفت الهی یا نابودی
جان و مال افراد گردد حرام و از گناهان کبیره است« :فكل ما يسد باب معرفة الله تعالى فهو أكبر الكبائر و يليه
ما يسد باب حياة النفوس و يليه باب ما يسد المعايش التى بها حياة الناس» (همان) .از طرفی کارهایی که این
ویژگی را نداشته باشد به حکم مقابله طبعا صغیره خواهد بود .با توجه به همین معیار میتوان گفت که کبیره
مخالفت با چیزی است که در همۀ شرایع و ادیان پذیرفته شده است .این چیزی است که خود غزالی نیز به
آن تصریح میکند (همان ،ج  ،4ص  .)20شاطبی هم به این دیدگاه گرایش پیدا کرده است .به گمان وی نیز
مخالفت با مسلمات شرایع که همان دین ،انسان و داراییهای او باشد گناه کبیره است:
 -1اگر چه بین ضروری دین در فقه و ضروری دین در کالم آن گونه که شاطبی نیز اذعان کرده است (شاطبی 1420 ،ق)349 :
همپو شانی کامل وجود ندارد؛ اما با توجه به این که باب تأویل در ضروری دین در ا صطالح غزالی باز ا ست و از این منظر
میتوان بسیییاری از مسییائلرا که به ظاهر ضییروری نیسییت به ضییروری برگرداند میتوان گفت که دسییت کم در عمل ،تفاوت
چندانی بین این دو اصطالح وجود ندارد.

«أن الكبائر منحصرة في اإلخالل بالضروريات المعتبرة في كل ملة ،و هي الدين و النفس و النسل و العقل
و المال ،و كل ما نص عليه راجع إليها ،و ما لم ينص عليه جرت في االعتبار و النظر مجراها ،و هو الذي يجمع
أشتات ما ذكره العلماء و ما لم يذكروه مما هو في معناه» (شاطبی 1420 ،ق.)349 :
در میان متکلمان عقل گرای شیعه اندیشمندانی مانند مالصدرا به این دیدگاه گرایش پیدا کردهاند .از
منظر وی معیار صغی ره و کبیره بودن در مخالفت یا عدم مخالفت با ضروریات ادیان است .اگر چه مالصدرا
تصریحی به معیار کبیره و صغیره ندارد؛ اما از کلمات وی در خصوص مراتب گناهان کبیره به نیکی به دست
می آید که اگر یک فعلی در تعارض با مبانی دینی باشد ارتکاب آن ،گناه کبیره است؛ اما اگر چنین نباشد در
این صورت به قرینه مقابله ،ارتکاب آن صغیره خواهد بود .مالصدرا این دیدگاه را طی چند مرحله بیان میکند.
هدف شرع رسانیدن انسان به قله کمال است .انسان در بدو خلقت کامل نیست و از انواع نقایص رنج
میبرد .نقایص فیزیکی و جسمی با گذشت زمان و رسیدن به سن بلوغ برطرف میشود؛ اما نقایص فکری از
طریق مراجعه به آموزههای دینی قابل رفع است .به گفتۀ صدرا دین آمده است که انسان را به خدا برساند و از
این طریق نقایص معنوی او را جبران نماید:
«أن مقصود الشرائع كلها سياقة الخلق إلى جوار الله و سعادة لقائه و االرتقاء من حضيض النفس إلى ذروة
الكمال و من هبوط األجسام الدنية إلى شرف األرواح العلية» (مالصدرا 1354 ،ش.)497 :

«فصار حفظ الدنيا التي هي النشأة الحسية لإلنسان أيضا مقصودا ضروريا تابعا للدين ،ألنه وسيلة إليه»
(همان.)498 ،
منظور از دنیا نفوس و اموال است .اگر نفوس نباشند فاعل دینداری و دینورزی وجود نخواهد داشت.
از طرفی بدون مال و امکانات بقای نفس نیز ممکن نیست .بنابراین ،حفظ مال نیز به تبع حفظ نفس واجب
است .آنچه هدف اصلی است همان شاخت حق است .به تبع لزوم شناخت حق وجود انسان به عنوان فاعل
شناخت و وجود امکانات به تبع وجود فاعل شناخت محل حاجت واقع میشود.
«و المتعلق من أمور الدنيا بمعرفة الحق األول و الزلفى لديه و تحصيل النشأة اآلخرة و التقرب إليه تعالى
شيئان النفوس و األموال» (همان).

تأملی در معیار گناه کبیره و صغیره از منظر فر یقین

این هدف بدون شناخت خداوند ،آشنایی با صفات او و باور به دیگر آموزههای دینی امکانپذیر نیست.
(همان) .با شناخت خداوند و صفات او کشش و گرایش در انسان به سمت او به عنوان کمال مطلوب به
وجود میآید و انسان وقت و امکانات خود را صرف رسیدن به او میکند .این مهم در دار دنیا حاصل میشود.
دنیا عالوه بر اینکه زمینۀ کمال فیزیکی و جسمانی را فراهم میسازد؛ همچنین زمینۀ رسیدن به کمال معنوی
را نیز مهیا میسازد .از این روست که به زعم صدرا در لسان دین از دنیا به عنوان «مزرعۀ آخرت» یاد شده
است (همان .)498 ،بنابراین ،حفظ دنیا به تبع حفظ دین الزم و ضروری است؛ یعنی هدف اولی حفظ دین
است ،اما چون حفظ دین بدون حفظ دنیا امکانپذیر نیست؛ بنابراین ،حفظ دنیا نیز ضرورت پیدا میکند:
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مالصدرا بر پایۀ این جهانبینی معیار کبیره و صغیره را نیز به دست میدهد .به گمان وی اگر به این
جهانبینی نگاه کنیم درمی یابیم که عمل نیک عملی است که در جهت ترویج شناخت خدا ،بقای نفس و
حفظ اموال باشد؛ اگر چه که خود عمل نیک نیز با توجه به کارکرد آن در یک مرتبه قرار نمیگیرد .کاری که به
حفظ و ترویج شناخت حق منتهی شود بهترین عمل به شمار میرود .به دنبال آن کارهایی قرار میگیرد که به
حفظ نفس و حفظ مال میانجامد( .همان .)499-498 ،وقتی بهترین عمل مشخص شد به قرینۀ مقابله
اعمال بد نیز مشخص می گردد .بدترین عمل ،عملی است که منجر به از بین بردن معارف الهی میشود.
اعمالی که منجر به از بین بردن نفس یا مال میشود طبعا از لحاظ قبح و زشتی در مراتب بعدی قرار میگیرد.
اگر فعال مراتب اعمال نیک و بد را کنار بگذاریم ،باید بگوییم از منظر صدرا کبیره به عملی اطالق میشود
که باعث تفویت معارف الهی ،نفس انسانی یا اموال مردم میشود .گناهی که در زیر این عناوین کلی قرار
نگیرد کبیره نخواهد بود( .همان .)500-499 ،گناه کبیره سه نوع است .بزرگترین گناه کبیره گناهی است که
منجر به سد معرفت خدا میشود .بعد از این نوع گناه ،گناهی قرار دارد که حیات انسان را به مخاطره میاندازد
و در رتبه آخر گناهی است که مربوط به اموال میشود:
«فأكبر الكبائر ما يسد باب معرفة الله ،و يليه ما يسد باب حياة النفوس ،و يلي ذلك ما يسد باب المعايش
التي بها حياة النفوس» (همان.)499 ،
اما غیر از اینها ،هر چه باشد به قرینه مقابله میتوان گفت که صغیره است .بدینسان میتوان گفت که
معیار کبیره و صغیره بودن گناه از منظر مالصدرا تعارض یا عدم تعارض با ضروریات دینی است .این دیدگاه
یک دیدگاه اجتهادی بسیار قوی است که در مقایسه با دیدگاههای رقیب بسیار جامع و دارای مؤیدات
بیشماری است .برخالف دیگر دیدگاههای که بر قرائن زبانشناختی یا شواهد صرفا عقل مبتنی بودند ،این
نظریه بر پایۀ یک جهان بنی عمیق دینی استوار است که از سوی همۀ ادیان آسمانی مورد تأیید قرار میگیرد.
بر پایه این دیدگاه حفظ دین ،انسان و مال ،که از ضروریات هر دینی است ،واجب بوده و مخالفت با آن گناه
کبیره است .اما مشکل این دیدگاه به گمان برخی ،آن است که بر پایۀ این دیدگاه برخی از گناهانی که در لسان
شرع آمده است کبیره تلقی نخواهد شد (ابن ابیالعز 1391 ،ق :ج  .)419 ،1اما بعید است که این اشکال
این نظریۀ را از کار بیاندازد؛ چرا که اگر این نظریه از قوت الزم برخوردار باشد ،که هست ،در این صورت
موارد مظنون به گناه کبیره را باید در سایۀ آن بررسی کرد .با بررسی مزبور وضعیت موارد مشکوک مشخص
خواهد شد .اگر این موارد قابل ارجاع به کبیره باشند در این صورت ،کبیره و در غیر این صورت صغیره خواهند
بود.
 .3-2دیدگاه محور یت قرائن زبانی
به نظر می رسد بسیاری از دانشمندان مسلمان برای تمایز بین گناه کبیره و صغیره به قرائن زبانی روی
آوردهاند .تمام کسانی که بر روی «وعید»« ،حد»« ،لعن»« ،خشم الهی» یا «ادات تأکید» تکیه دارند ،به
نحوی برای تشخیص کبیره از قرائن زبانی استفاده میکنند .البته استفاده از این امور به دو صورت امکان دارد؛

اول اینکه به این امور به مثابه قرائن فهم معیار تشخیص کبیره از صغیره نگاه کنیم ،فارغ از اینکه در نصوص
بین این امور و گناه کبیره پیوند برقرار شده باشد یا خیر .دوم به این امور به مثابه قرینه نگاه کنیم مشروط به
اینکه در نصوص دینی بین این امور و گناه کبیره ارتباط شناختی برقرار شده باشد .قرینهگرایان از این امور به
شیوه نخست استفاده مینمایند.
ماتریدیها از فرقههای عامه هستند که ذیل این مجموعه قرار میگیرند .ماتریدیها بر روی «حد» و
«وعید» تکیه نمودهاند .به گمان ابن ابیعز گناه کبیره گناهی است که برای فاعل آن در شریعت حد دنیوی یا
وعید اخروی در نظر گرفته شده است .حد شرعی مجازاتی است که در فقه برای برخی از گناهکاران منظور
گردیده است .اما منظور از وعید همان وعده عذاب یا گرفتار شدن به خشم و نفرین الهی است« :الصغيرة ما
ليس فيها حد في الدنيا و ال وعيد في اآلخرة» (همان .)371 ،این دیدگاه را برخی دیگر از علمای اهل سنت مانند
ماوردی نیز انتخاب کردهاند .به گمان این گروه ،در این دیدگاه بین اقوال مختلف جمع شده است (هیثمی،
 1999م :ج .)10 ،1
در میان متکلمان عقلگرای شیعه دانشمندانی مانند عالمۀ طباطبایی بر این باور است که معیار کبیره و
صغیره در «نحوۀ نهی» است .اگر نهی به صورت ساده باشد صغیره است ،اما اگر همراه با عتاب ،تهدید و
وعید باشد در این صورت میتوان گفت که منهیعنه گناه کبیره است .تعبیر قرآنی «کبائر ما تنهون عنه» نیز
اشعار به همین معنا دارد؛ یعنی از میان منهیات ،منهیات شدید را مراد کرده است:

از منظر وی دلیل کبیره بودن گناه شدت نهی است و راه تشخیص شدت نهی همراهی نهی با اموری
مانند ادات تأکید ،وعدۀ عذاب و مانند آنهاست .اینکه این قرائن و شواهد در قرآن باشد یا روایات تفاوتی
ایجاد نمیکند .مهم این است که نهی باید همراه با قرائن زبانی دال بر جدی بودن آن باشد (همان.)332،
عالمه با تکیه بر همین دیدگاه قرینهگرایانه که کبیره را از طریق قرائن زبانی مانند تأکید ،مبالغه ،تهدید به
مجازات و مانند آنها تعیین میکند روایاتی که کبیره را از طریق «وعدۀ عذاب» و مانند آن معرفی میکند،
توجیه مینماید .به گمان عالمه وعدۀ عذاب صرفا یکی از راههای تشخیص کبیره از صغیره است .راههای
دیگری مانند تأکید ،مبالغه و مانند نیز وجود دارد که با تکیه بر آنها میتوان از ارادۀ جدی خود پرده برداشت.
این امور نیازی نیست که با صراحت در نصوص دینی ذکر گردد؛ اشاره تلویحی نیز به آنها کفایت میکند:
«أن الكبيرة من المعاصي ما اشتد النهي عنها إما باإلصرار و البلوغ في النهي أو باإليعاد بالنار ،من الكتاب أو
السنة .كما يظهر من موارد استدالله ع ،و منه يظهر معنى ما مر في حديث الكافي( :أن الكبيرة ما أوجب الله عليها

تأملی در معیار گناه کبیره و صغیره از منظر فر یقین

«و كبر المعصية إنما يتحقق بأهمية النهي عنها إذا قيس إلى النهي المتعلق بغيرها و ال يخلو قوله تعالى :ما
ُت ْن َه ْو َن َع ْن ُه ،من إشعار أو داللة على ذلك ،و الدليل على أهمية النهي تشديد الخطاب بإصرار فيه أو تهديد بعذاب
من النار و نحو ذلك» (طباطبایی 1417 ،ق.)323 ،4 :
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النار) ،و ما مر في حديث الفقيه ،و تفسير العياشي( :أن الكبيرة ما أوعد الله عليها النار) ،فالمراد بإيجابها و إيعادها
أعم من التصر يح و التلو يح في كالم الله أو حديث النبي|» (همان.)334 ،
این دیدگاه از این جهت که برای تشخیص معیار کبیره به گمانهزنیهای عقالنی بسنده نمیکند و مستقیما
سراغ زبان و قرائن زبانی میرود بسیار عالی و درخور ستایش است .مراجعه به زبان برای تشخیص مراد متکلم
یک روش راهبردی است که در همۀ فرهنگها کم وبیش رواج دارد .اما مشکل اینجاست که شیوۀ بیان در
زبان عربی تا حدودی با زبان های دیگر متفاوت است .استفاده از ادات تأکید در هر زبانی ممکن است
کم وبیش وجود داشته باشد ،اما حجم استفاده از ادات تأکید در زبان عربی ،چه به لحاظ گسترۀ کاربرد و چه
به لحاظ شمار شیوه های تأکیدی ،با هیچ زبان دیگری قابل مقایسه نیست .به نظر میرسد استفاده از ادات
تأکید در زبان عربی همیشه نشان دهندۀ مهم بودن مطلب نیست؛ بلکه گاهی جنبۀ تزیینی نیز دارد .از همین
روست که در ترجمههای جدید انگلیسی و فارسی قرآن کریم جنبههای تأکیدی آیات انعکاس چندانی پیدا
نمیکند .مترجمان کارآشنای امروزی عباراتی مانند «ان زیدا قائم» را به «زید ایستاده است» بر میگردانند و
به جنبههای تأکیدی آن توجهی نشان نمی دهند .اگر ادات تأکید در زبان عربی همیشه جدی گرفته شود ،در
این صورت گاهی معنا دچار خلل میگردد؛ فیالمثل ما میتوانیم در هر زمینهای از عمل یا علم ،یک صفت
عالی مانند «افضل» داشته باشیم؛ اما ما در مباحث دینی که به زبان عربی اعمال و موضوعات زیادی داریم
که در بیان آنها از وجه تأکیدی «افضل االعمال» استفاده گردیده است .همه اعمال مزبور ممکن است
فضیلت داشته باشند ،اما این که همۀ آنها «افضل» هم باشند محل تردید است؛ چرا که با هم قابل جمع
نیستند .رویکرد مراجعه به قرائن زبانی متضمن این پیش فرض است که تمامی تأکیدات به کار رفته در زبان
عربی معنادار و هدفمند است؛ اما اگر این پیشفرض با توجه به واقعیتهای موجود محل تأمل قرار گیرد،
این رویکرد نیز با چالش جدی روبرو خواهد شد؛ چرا که این دیدگاه بر پایۀ معناداری همین تأکیدات و
شیوههای بیانی استوار گردیده است.
 .3دیدگاههای نصگرایانه در میان فریقین
برخی از متکلمان مسلمان دیدگاههای نصگرایانه را در این خصوص مطرح کردهاند .منظور از
دیدگاههای نصگرایانه دیدگاه هایی است که به جای استفاده از حدسیات اجتهادی به ظواهر نصوص دینی
بسنده کرده و پا را فراتر از آن نمی گذارند؛ هر چند که این ظواهر در برخی موارد با هم نسازند .گروههای از
میان شیعه و اهل سنت به این دیدگاه گرایش پیدا کردهاند .از منظر آنان ما خود نمیتوانیم معیاری برای کبیره
یا صغیره بودن گناه به دست دهیم .هر گناهی که در شرع به کبیره بودن آن تصریح شده باشد آن گناه کبیره
است؛ اما گناهی که به کبیره بودن آنه تصریح نشده گناه صغیره محسوب میگردد .روایات در این باب متفاوت
است و متناسب به آن دیدگاههای متفاوتی در این خصوص شکل گرفته است که در ذیل مرور میکنیم.

 .1-3دیدگاه کبیره بودن همۀ گناهان
از میان متکلمان اهل سنت گروههای مانند اشاعره از جمله باقالنی ،جوینی 2و دیگران بر این باورند که
همۀ گناه کبیره است و در میان گناهان چیزی به نام صغیره نداریم (ابن حجر هیثمی 1999 ،م :ج  .)7 ،1از
منظر این گروه معصیت از هر نوع و رقمی که باشد در عداد کبیره قرار میگیرد و گناه صغیرهای وجود ندارد.
اینکه برخی از گناهان را صغیره میگویند به این دلیل است که گناهان را با هم مقایسه میکنند و در ضمن
این کار متوجه میشوند که برخی از گناهان نسبت به برخی دیگر کوچکتر هستند؛ و اال گناه از هر جنس و
قماشی که باشد کبیره است .ابن حجر همچنین از زبان ابن فورک نقل میکند که معصیتها همگی کبیرهاند
و علت صغیره خواندن برخی از گناهان مقایسه آنها با گناهان بزرگتر از خود آنها است« :معاصي الله تعالى
3
عندنا كلها كبائر وإنما يقال لبعضها صغيرة وكبيرة باإلضافة إلى ما هو أكبر منها» (همان).
علت اینکه این دیدگاه ذیل دیدگاههای نصگرایانه قرار میگیرد آن است که بازگوکنندۀ محتوای
روایتهایی منقول از ابن عباس است که بر پایۀ آنها هر امر ممنوعی یا هر معصیتی کبیره است:
«ذكر عنده الكبائر فقال كل ما نهى عنه فهو كبيرة وفي رواية عنه كل شيء عصى الله فيه فهو كبيرة» (ابن
حجر هیثمی ،همان).

طبرسی در مجمعالبیان خود ابتدا روایتی را از ابن عباس نقل میکند مبنی بر اینکه گناهان همگی کبیره
هستند؛ سپس خاطرنشان میکند که علمای شیعه همین دیدگاه برگرفته از روایت را برگزیدهاند .به گمان وی
از منظر شیعه گناهان ،بدون استثنا کبیره هستند و صغیره خواندن یک گناه محصول مقایساتی است که بین
خود گناهان صورت میپذیرد.
«و قيل كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة عن ابن عباس و إلى هذا ذهب أصحابنا فإنهم قالوا المعاصي كلها
كبيرة من حيث كانت قبائح لكن بعضها أكبر من بعض و ليس في الذنوب صغيرة و إنما يكون صغيرا باإلضافة إلى
ما هو أكبر منه و يستحق العقاب عليه أكثر» (طبرسی 1372 ،ش :ج .)61 ،3
مالصالح مازندرانی ،شارح اصول کافی  ،ضمن تشریح دیدگاه طبرسی ،به این مطلب از زبان برخی از
بزرگان اشاره میکند که از آن جهت که طبرسی در نقل قولهای خود دقت ویژهای را مبذول میکرد و به
گزاف ،دیدگاهی را به کسی نسبت نمیداد ،معلوم میشود که این دیدگاه نسبت داده شده به شیعه از جانب
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در میان شیعه نیز ظاهرا این دیدگاه پرطرفدار است .بزرگانی از شیعه مثل شیخ طوسی تصریح کردهاند
که گناهان همگی کبیره اند و گناه صغیره وجود ندارد .علت صغیره نامیدن یک گناه مقایسه آن با گناه بزرگتر
است؛ به سخن دیگر ،وقتی گناهان را با هم مقایسه میکنیم مفهومی به نام گناه صغیره تولید میشود ،اما در
مقایسه با عظمت و جالل الهی همۀ گناهان کب یره هستند و وجهی ندارد که ما برخی از گناهان را کوچک
بشماریم.
ّ
« ...معاصي الله كلها كبائر و إنما نسميها صغائر باإلضافة إلى ما هو أكبر منها» (طوسی 1406 ،ق.)232 :
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او ،که همه معاصی از نوع کبیره اند ،بدون تردید از آن علمای شیعه است و ایشان در خصوص آن اتفاق نظر
دارند (مازندرانی 1388 ،ق :ج .)246 ،9
دلیل اصلی این دیدگاه همان روایت معروف از ابن عباس است که «كل شيء عصى الله فيه فهو كبيرة»
(طبری 1405 ،ق :ج  )41 ،5یا «كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة» (مجلسی 1403 ،ق .)10 ،76 :اما برخی
توجیهاتی را بر آن افزودهاند؛ از جمله اینکه خداوند نعمتهای فراوانی در اختیار بندگان خود قرار داده است
به گونهای که این نعمتها قابل شمارش نیست .بهعالوه خداوند عظمت و جاللی بیمانند دارد؛ بنابراین
نافرمانی خدواند ،و لو به مقیاس اندک هم باشد بزرگ است و باید از آن تحاشی کرد.
«و احتج ابن عباس بوجهين :أحدهما :كثرة نعم من عصى .و الثاني :إجالل من عصى ،فان اعتبرنا األول
َّ
فنعم الله غير متناهية ...و ان اعتبرنا الثاني فهو أجل الموجودات و أعظمها ،و على التقدير ين وجب أن يكون
عصيانه في غاية الكبر ،فثبت أن كل ذنب فهو كبيرة» (فخررازی 2000 ،م ،ج .)60 ،10
این دیدگاه از آن جهت که برای کشف معنای مفاهیم دینی سراغ متون دینی میرود و به حدسیات
اجتهادی بسنده نمی کند دیدگاه موجه و درخور قدر است ،اما چون این دیدگاه به رغم متخذ بودن از روایات،
با ظاهر آیات و روایات متعددی سازگاری ندارد نمیتوان به آن به دیدۀ قبول نگریست .ازاینرو ،علمای فریقین
تصریح کردهاند که اخذ به این دیدگاه امکانپذیر نیست .فخررازی دالیل متعددی اقامه میکند که این دیدگاه
قابل قبول نیست .از منظر وی اگر این دیدگاه درس ت باشد در این صورت اوال نباید بین کبائر و آنچه که با
اجتناب کبائر آمرزیده می شود فرق گذاشت؛ در حالی که در آیه بین آنها فرق گذاشته شده است .ثانیا ظاهر
آیاتی مانند آیۀ  53سورۀ قمر و آیۀ  49سورۀ کهف که گناه را به دو قسم صغیره و کبیره تقسیم میکند نباید
مورد قبول قرار گیرد .ثالثا تصریح پیامبر گرامی اسالم| مبنی بر کبیره بودن برخی از گناهان نباید وجهی داشته
باشد .رابعا نباید بر اساس ظاهر برخی از آیات مانند آیۀ  7سورۀ حجرات که «عصیان» را بر «فسوق» عطف
میکند بین این دو فرق گذاشت؛ در حالی که صحت عطف مبتنی بر فرق بین معطوف و معطوف علیه است.
بنابراین ،منظور از معطوف علیه گناه کبیره و منظور از معطوف گناه صغیره میباشد( .فخر رازی ،همان).
عالمه طباطبایی نیز این دیدگاه را قبول ندارد و در رد آن به این نکته اشاره میکند که اساسا این دیدگاه
مبتنی بر یک مغالطه است؛ چرا که محل بحث مقایسۀ برخی از گناهان با برخی دیگر است ،نه مقایسۀ مقام
انسان با مقام الهی .آنچه در این دیدگاه مفروض گرفته شده است همان مقایسۀ مقام انسان عاصی با مقام
شامخ الهی است (طباطبایی 1417 ،ق :ج  .)326 ،4اما اگر گفته شود که مغلطهای در کار نیست ،باز هم
ّ
باید گفت که استدالل قابل پذیرش نیست؛ چرا که اگر خداوند اجل موجودات باشد ،که هست ،همچنین
ارحمالراحمین و اکرماالکرمین نیز هست (فخررازی ،همان) .بنابراین ،وجهی وجود ندارد که ما همۀ گناهان
را کبیره بنامیم.

 .2-3دیدگاه کبیره بودن گناهان مصرح در نصوص
برخی از علمای فریقین که گرایش نصگرایانه دارند بر این باورند که گناهان کبیره فقط همانهایی هستند
که در لسان آیات یا روایات به کبیره بودن آنها تصریح شده است .چون روایات راجع به تعداد و اشخاص
گناهان کبیره متفاوت است طبعا اقوالی که در اینجا شکل میگیرد نیز متفاوت خواهد بود .برابر یک روایت
که در منابع روایی فریقین ذکر گردیده فقط هفت گناه کبیره داریم 4.با توجه به این قبیل روایات برخی این
دیدگاه را مطرح کردهاند که گناه کبیره منحصر در هفت گناه میشود و موارد دیگر را شامل نمیگردد.
«وقيل هي سبع و يستدل له بخبر الصحيحين اجتنبوا السبع الموبقات الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي
حرم الله إال بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافالت المؤمنات»
(هیثمی ،همان.)14 ،
تفتازانی به جای دیدگاه کبیره بودن گناهان هفتگانه دیدگاههایی دیگری که بر اعداد دیگری تأکید دارند
را مطرح کرده است (تفتازانی 1409 ،ق .)161 ،5 :این امر نشاندهندۀ آن است که نصوص دیگری در این
باره وجود دارد که با توجه به آنها دیدگاههای نصگرایانه دیگری شکل گرفته است .با توجه به همین معنا است
که در میان شیعه نیز دیدگاههای به این مضمون وجود دارد« :و قال جماعة :هي الذنوب التي ّ
نص عليها النبي
ّ ّ
صلى الله عليه و آله بأعيانها» (کبیر مدنی ،بیتا :ج  .)232 ،2رویکرد علمایی مانند آیتالله دستغیب که در
گناهان کبیره به حدود  40گناه کبیرهای اشاره میکند 1که در لسان روایات به آنها تصریح شده نیز ظاهرا
برخاسته از همین نوع نگاه است.

 .3-3دیدگاه کبیره بودن گناهان مالزم با وعید
برخی با گرایشهای نصگرایانهای که داشتند با تکیه بر برخی روایات اموری مانند عذاب ،حد ،یا لعن
را مطرح کرده اند .به گمان این افراد اگر گناهی منتهی به حد دنیوی ،عذاب الهی یا لعن بشود کبیره است و
در غیر این صورت گناه صغیره خواهد بود .همان گونه که پیش از این نیز اشاره شد ،این گروه را نباید با
 -1ر.ک .سید عبدالحسین دستغیب ،گناهان کبیره (دو جلد در یک مجلد) ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی 1391 ،ش.
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این دیدگاه از آن جهت که نصوص دینی را مطمح نظر قرار میدهد جالب توجه است و باید به آن ارج
نهاد؛ اما پر واضح است که این دیدگاه نیز دیدگاه قابل قبولی نیست؛ چرا که نصوص متفاوت است .در روایت
پیشگفته از ابن عباس بر عدد هف ت تأکید شد ،اما در روایاتی دیگر از خود او بر اعدادی مانند هفتاد
(عبدالرزاق 1403 ،ق :ج  )460 ،10یا هفتصد (ابن بطال 2003 ،م :ج  )198 ،9نیز تصریح شده است.
افزون بر این ،تصریح به اعداد و گناهان خاص در روایات به معنای حصر گناهان در این موارد نیست؛ بلکه
به این معنا است که این موارد محل حاجت بوده است .ازاینرو است که روایات دیگری در این باب به
اعدادی مانند چهار ،چهارده یا پانزده نیز اشاره کردهاند (هیثمی 1999 ،م.)14 :
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قرینهگرایان یکی دانست .قرینه گرایان به اموری مانند وعید یا تأکید به مثابهۀ یک قرینۀ زبانی نگاه میکنند و
اعتبار آن را از نصوص دینی وام نمی گیرند؛ اما این گروه بر اموری مانند حد ،لعن و  ...از آن جهت تأکید
دارند که در نصوص دینی گناه کبیره مالزم با این امور است .بنابراین ،این دو گروه با هم یکسان نیستند.
ابن ابی عز از متکلمان اهل سنتی است که به این دیدگاه گرایش دارد .به گمان وی این معیار که برگرفته
از روایات متعدد است ،ضمن آنکه در معرض اشکاالت معیارهای دیگر نیست ،جامعیت دارد؛ یعنی تمامی
گناهانی که به کبیره بودن آنها در روایات تصریح شده مشمول این معیار میشوند؛ چرا که آنها مالزم با وعید
نیز هستند.
«و هذا الضابط يسلم من القوادح الواردة على غيره ،فإنه يدخل فيه كل ما ثبت بالنص أنه كبيرة» (ابن ابی
العز ،همان.)418 ،1 ،
افزون بر این ،این دیدگاه ضمن آن که معیار خوبی برای تشخیص به دست میدهد ،مطابق نصوص دینی
نیز هست و چیزی مبتنی بر حدس و گمانهزنی اجتهادی نیست .این نگاه هم مطابق آیه  31سورۀ نساء است
که پرهیز از کبیره را موجب غفران صغیره دانسته؛ چرا که این وعده نیک شامل حال آنهایی میشود که گناهان
مالزم با وعید را انجام نداده باشند ،و هم مطابق روایاتی است که به این معنا تصریح میکنند.
«...هو المأثور عن السلف ،كابن عباس ،و ابن عيينة ،و ابن حنبل[ ...و يوافق اآليه] فال يستحق هذا الوعد
ّ
الكر يم من أوعد بغضب الله و لعنته و ناره ،و كذلك من استحق أن يقام عليه الحد لم تكن سيئاته مكفرة عنه
باجتناب الكبائر[ .....و] أن هذا الضابط يمكن الفرق به بين الكبائر و الصغائر ،بخالف تلك األقوال» (همان،
.)219-218
در میان متکلمان شیعه نیز کسانی به این قبیل دیدگاهها تمایل داشتهاند .در کنار دیگر اندیشمندان ،شبر
از کسانی است که به قرائتی از این دیدگاه ملتزم شده است .از منظر وی گناه کبیره گناهی است که مالزم با
عذاب در آتش یا تهدیدات منتهی به عذاب است .به گمان وی در منابع دینی به این امور تصریح شده؛ اما
اینکه این تصریحات در قرآن باشد یا در سنت فرقی ندارد؛ چرا که روایات موجود در این باب متفاوت است:
ّ
«و الذي يظهر من أكثر األخبار المعتبرة ان الكبيرة ما توعد الله في القرآن على فاعلها بالنار ،أو ما هدد عليها
تهديدا عظيما ....و هذا هو األظهر من أكثر األخبار .و يظهر من بعضها انها ما توعد على فاعلها في القرآن أو
السنة المتواترة ،أو هدد تهديدا عظيما يستلزم العقاب( »...شبر 1424 ،ق.)527 :
این دیدگاه نیز از آن جهت که برای غلبه بر مشکل ،نصوص را نصبالعین خود قرار میدهد تالش قابل
توجهی است؛ اما از آنجا که این دیدگاه نیز مانند دیدگاههای پیشین جامعیت الزم را ندارد نمیتوان به آن
ملتزم شد .مطابق این دیدگاه هر گناهی که مالزم با وعید باشد کبیره است و گناهانی که در لسان منابع دینی
معیت با وعید را ندارد کبیره نیستند؛ در حالی که بررسی نشان میدهد که برخی از گناهان هستند که کبیرهاند

اما مالزم با وعید نیستند .به گفتۀ عالمه طباطبایی دلیلی بر انعکاس این معیار وجود ندارد« :أنه ال دليل على
انعكاسه» (طباطبایی 1417 ،ق :ج .)326 ،4
 .4جمعبندی
در این نوشتار با اهم دیدگاه های مختلف در مورد معیار کبیره و صغیره آشنا شدیم .این دیدگاهها بسیار
متنوع و دستنیافتی است .اما در این نوشتار سعی شد با توجه به گرایش غالب بر دیدگاهها دستهبندی دیگری
از آنها ارائه گردد .براساس دستهبندی پیشنهادی در مورد معیار کبیره و صغیره در میان متکلمان شیعه و سنی،
به رغم اختالفات مبنایی که دارند ،دو گرایش بسیار مهم به چشم میخورد :گرایش اجتهادگرایانه و گرایش
نصگرایانه .گرایش اجتنهادگرایانه با این پیشفرض که در منابع دینی تقسیم گناه به کبیره و صغیره به درستی
انجام شده ،اما معیاری برای تشخیص این دو از یکدیگر ارائه نگردیده تالش میکند با تکیه بر فهم و
اجتهادات خود ،که حجیت آنها در این قبیل موارد مفروض است ،معیار مزبور را فراچنگ آورد .این معیار که
در غیاب معیار مد نظر منابع دینی عمل میکند ،طبعا مورد قبول منابع دینی نیز هست؛ زیرا اگر منابع دینی
معیار دیگری را مدنظر میداشت میبایست بیان میکرد .عدم بیان معیار مزبور از سوی نصوص دینی به منزلۀ
صحه گذاشتن روی فهم بشری از این قبیل موضوعات است.
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از سوی دیگر ،گرایش نصگرا با مفروض گرفتن وجود «بیان» در این خصوص ،تالش میکند معیار مد
نظر دین را با تکیه بر نصوص دینی به دست دهد .بررسی این دو گرایش با طیفهای زیرمجموعۀ آنها نشان
داد که متکلمان شیعه و سنی به رغم تفاوت هایی که دارند در چارچوب همین دو گرایش فعالیت میکنند و
ازاینرو ،در تعریف و تشخیص گناه کبیره دیدگاههای مشابهی دارند .در جمعبندی از دیدگاه مطرح شده باید
بگوییم که اگر در موردی نص وجود داشته باشد قطعا اولویت با نص است؛ اما در غیاب نص (مانند مورد
محل بحث) می توان دست به دامن اجتهاد شد .اگر قائل به اجتهاد شدیم؛ هرچند همۀ گزینههای اجتهادی
ممکن است دارای اعتبار باشند ،اما میزان اعتبار آنها متفاوت خواهد بود .دیدگاهی که قرائن و شواهد بیشتری
ارائه میکند طبعا از اعتبار بیش تر برخوردار خواهد بود؛ تا دیدگاهی که از قرائن و شواهد کمتری استفاده
مینماید .از میان دیدگاههای اجتهادی ،که همگی در غیاب نص کارساز هستند ،به نظر میرسد دیدگاه
مالصدرا و شیخاالسالم غزالی موجه تر است .این دیدگاه که بر محوریت ضروریات دین مبتنی است ،که
مشترک بین ادیان است ،معیار کبیره یا صغیره بودن را در اخالل یا عدم اخالل به شناخت خدا ،بقاء انسان و
ّ
حفظ اموال میداند .اگر عملی مخل به خداشناسی یا بقاء انسان و اموال او باشد آن عمل گناه کبیره است و
اگر چنین نباشد صغیره است .این دیدگاه از آن جهت که بر پایۀ یک جهانبینی ژرف دینی شکل گرفته بسیار
قابل دفاعتر از دیدگاههای رقیب است .قرینهگرایی که بر نوعی از زبانشناسی مهجور تکیه زده ،نسبت به
دیدگاه صدرا مرجوح است ،اما نسبت به دیدگاه موازنه که شفافیت الزم را ندارد رحجان دارد .باز هم قابل
یادآوری است که هر یک از این دیدگاهها مانند دیگر دیدگاههای مشابه احتمالی ،میتواند در غیاب نص
الزم ،به مثابۀ تالش شایستۀ بشری کارساز و سودمند باشد.
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پینوشتها
 .1عالمه حلی صورتبندی دیگری از موازنه ارائه کرده است که با صورتبندی موجود در آثار معتزله اندکی تفاوت
دارد .به گمان وی موازنه به سه صورت متصور است:
 )1موازنه بین یک معصیت خاص و یک طاعت خاص که در این صورت عقاب معصیت نسبت به آن طاعت
خاص فزونی داشت معصیت مزبور کبیره خواهد بود.
 )2موازنه بین معصیت مورد نظر با یک معصیت دیگر که عقاب هر کدام بیشتر باشد کبیره خواهد بود)3 .
موازنه بین معصیت مورد نظر و تمام کارهای خیری که فاعل انجام داده که اگر عقاب عمل مزبور همیشه از
ثواب فاعل بیشتر باشد ،در این صورت کبیره صدق خواهد کرد .این دیدگاه بعدا نیز توضیح داده خواهد
شد (عالمه حلی 1372 ،ش.)441 :
 .2البته وی در ارشاد خود ظاهرا دیدگاه دیگری برا برگزیده است .به گمان وی «کبیره» و «صغیره» دو مفهوم سیال
است .گناهی کبیره است که نشانة بیتوجهی و بیمباالتی به دین باشد .اگر کسی گناهی را ،و لو آنکه به حسب ظاهر
کوچک باشد ،با رویکرد بیتوجهی به آموزههای دینی انجام دهد آن گناه کبیره خواهد بود .اگر خاستگاه گناه بیمباالتی
به آموزه های دینی نباشد؛ بلکه طغیان آتش خشم یا غلیان شهوت موجب آن گردیده باشد و فاعل در نهاد خود نادم و
پشیمان گردد ،چنین گناهی و لو آنکه به ظاهر بزرگ باشد ،کبیره نیست .جوینی در کتاب ارشاد خود بر این نظریه
پافشاری میکند« :کل جریرة تؤذن بقلة اکتراث مرتکبها بالدین ورقة الدیانة ،فهی التی تحط العدالة ،و کل جریرة ال
تؤذن بذلك بل تبقی حسن الظن ظاهرا لصاحبه ،فهی التی ال تحط العدالة؛ و هذا أحسن ما یتمیز به أحد الضربین عن
اآلخر»(جوینی،االرشاد.)157-156 ،
فخر رازی نیز به همین دیدگاه تمایل پیدا کرده و آن را ترجیح داده است (المیزان ،ج)326 ،4؛ اگر چه کلمات
فخر در مفاتیح مشعر به این معنا نیست؛ اما با توجه به اینکه وی نیز اشعری است بعید نیست که از حامیان همین
دیدگاه باشد .این دیدگاه از آن جهت که تعالیم دینی را اصل قرار میدهد و امور را نسبت به آن میسنجد قابل ستایش
است؛ اما از این منظر که به نحوی به نسبیت میانجامد قابل دفاع نیست .اگر این دیدگاه مبنای عمل قرار گیرد هیچ
گناهی را نمیتوان مطلقا صغیره نامید؛ چنانکه هیچ گناهی را نمیتوان مطلقا کبیره خواند .صغیره و کبیره بودن یک گناه
تابع منویات فاعل گناه است .اگر فاعل ،گناهی را به قصد به اعتنایی به آموزههای دینی انجام دهد آن گناه کبیره است؛
هر چه می خواهد باشد .اگر او این کار را به سبب ضعف اراده و فریب وسوسههای شیطانی انجام دهد فعل او کبیره
محسوب نمیشود .بنابراین ،صغیره یا کبیره بودن یک گناه تابع نیت و انگیزۀ فاعل گناه است و گناه از آن جهت که گناه
است کوچک و بزرگ ندارد .اما ما میدانیم که چنین نیست؛ برخی از گناهان در مقایسه با برخی دیگر کوچک یا بزرگ
هستند .گناهانی مانند زنا ،خوردن مال یتیم از این قبیل است« :و هناك ذنوب کبیرة موبقة و إن لم تقترف بهذا العنوان
کأکل مال الیتیم و زنا المحارم و قتل النفس المؤمنة من غیر حق» (المیزان ،ج .)326 ،4

 .3قاضی عبدالجبار به نوبه خود این قول را به خوارج نیز نسبت دادهاند .از منظر خوارج نیز گناهان همگی
کبیرهاند و گناهی به نام صغیره در نزد آنان وجود ندارد .و قد أنکرت الخوارج أن یکون فی المعاصی صغیرة ،و حکمت
بأن الکل کبیرة( .شرح اصول الخمسه.)427 ،
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