
 
 التسلیم، شناسی و تحلیل مفاد روایات شیعی باب گونه

 )السالم علیهم(بیتویکرد تسلیم در برابر اهلبا ر
 

 ٣، مجتبی قربانیان٢هللا نجارزادگان ، فتح١حسن رضایی هفتادر
 )١٦/١٢/٩٦:ـ تاریخ پذیرش مقاله٩/٩/٩٦:تاریخ دریافت مقاله(

 
 چکیده

شده توسط پیشوایان دینی، موضوعی است که بسیاری از تسلیم در برابر معارف بیان
برداری کامل این روایات، بر تسلیم محض و فرمان. اندتأکید کردهروایات شیعی بر آن 

نظر به محوریت عقل در تفکر شیعی .  داللت دارند)ع(در برابر اوامر و نواهی معصومان
گفته، برای سنجش و پذیرش موضوعات دینی، فقدان تبیین درست از روایات پیش

عیف منزلت عقل را موجب گرایی و تضپذیری و عقل تعارض تسلیمۀتقویت انگار
پذیری و تحدید مرزهای واقعی آن که با بنابراین کشف معنای حقیقی تسلیم. شود می

گیرد، ضرورتی های دینی و آگاهی از برخی مقدمات صورت مینگاهی جامع به آموزه
پذیری، شناسی روایات تسلیمرو، ضمن گونهپژوهش پیش. رودانکارناپذیر به شمار می

کند تا مشخص شود که تحلیلی بیان میها را با روش توصیفی ـ ک از گونهمفاد هر ی
دلیل و به معنای تعطیلی عقل و  به معنای اطاعت بی)ع(تسلیم در برابر معصومان

های پذیرش جاهالنه نیست، بلکه تسلیمِ مطلوب، امری اختیاری و مبتنی بر کاوش
 .های عقالیی است عقلی و برهان
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 مقدمه. ١
ترین  پیشوایان دینی و پذیرش معارف صادره از آنان، یکی از مهمتسلیم در برابر فرمان

 آید که عالوه بر مؤیدات قرآنی، بخشی از روایات شیعه را نیز بهموضوعاتی به شمار می
ای است که محدثان معتبر فراوانی این روایات، به اندازه. خود اختصاص داده است

ها در باب مستقلی از بندی موضوعی روایات یادشده، به گزارش آنشیعی، ضمن طبقه
، ٢ ، ج٣٥؛ ٣٩٠، ص١، ج٣٣ ؛٨٦٠، ص٥، ج٦[» التسلیمباب«جوامع حدیثی با عنوان 

  ١.اندهمت گمارده] ١٨٣ص
 تفکر شیعی، از زوایای مختلفی قابل بررسی است اما لیم در منظومۀ تسۀآموز

ها که مقصود اصلی این پژوهش شناسی روایات مربوط به آن و تحلیل مفاد آن گونه
مدلول ظاهری این .  دینی داردۀ حقیقی این گزارۀاست، نقش مهمی در ترسیم چهر

 )ع(برابر معارف دینی معصومانروایات، از لزوم اطاعت تام و تسلیم محض مؤمنان در 
تواند در تعارض با حجم انبوهی از آیات و روایاتی این معنا از تسلیم، می. کندحکایت می

 .قرار گیرد که بر عقل و تفکر در پذیرش معارف دینی تأکید دارند
 تسلیم در شریعت اسالمی، به تبیین مدلول درست و تحدید ۀبر این اساس، آموز

پذیری های دینی، از تسلیماز آنجا که بسیاری از آموزه. ن نیاز داردمرزهای حقیقی آ
های اعتقادی و رفتاری متأثر است، هرگونه قضاوت نادرست در این باره، بر دیگر جنبه

پذیری، ضرورتی انکارناپذیر به شمار لذا کشف معنای درست تسلیم. گذاردانسان اثر می
.  دینی ایجاد خواهد کردۀهای نادرست از این آموزآید و سد محکمی در برابر برداشتمی
این باره نوشته رغم اهمیت موضوع مورد بحث، تاکنون پژوهشی مستقل و مرتبط در علی

 تحلیلی،  ـهای ذیل با روش توصیفیرو پژوهش حاضر، به پرسش از این. نشده است
ند تسلیم صحیح پذیری در روایات شیعه چیست؟ فرایمقصود حقیقی تسلیم: پردازد می

در روایات شیعی بر چه شرایط و ضوابطی استوار است؟ ردّ العلم در روایات شیعی به 
 پذیری دارد؟کدام موضوعات دینی مربوط است و چه نسبتی با تسلیم

 
 التسلیمشناسی روایات باب گونه. ٢

 :ابل بررسی استالعلم قروایات مطلقِ تسلیم و روایات ردّ التسلیم، در دو گونهروایات باب 

                                                                                                                                            
 با هشت روایـت بـا طـرق         الکافی با بیست و هشت روایت و        البرهان با بیش از سی روایت و        بحاراالنوار. ١

 . اند پرداخته)ع( تسلیم در برابر معصومانۀگوناگون به آموز



  ١٨٧  )السالم علیهم(بیتکرد تسلیم در برابر اهل  التسلیم، با روی سی و تحلیل مفاد روایات شیعی بابشناگونه 

 روایات مطلق تسلیم . ١. ٢
برخی از این روایات، در قالب روایات تفسیری و با استناد به آیات قرآن، به تشریح ابعاد 

پردازند و در برخی دیگر، کیفیت تسلیم و ضرورت انقیاد در  تسلیم میۀمختلف آموز
 .شود به طور مستقل بررسی می)ع(برابر معصومان

 
 یات تفسیریروا. ١. ١. ٢

 تسلیم، منطبق بر سه مورد از آیات قرآن قابل ۀمجموع روایات تفسیری مرتبط با آموز
 :بررسی است

 
 روایات ذیل آیۀ تحکیم) الف

 نساء، به تبیین تسلیم و ترسیم ۀ سور٦٥  التسلیم، با محوریت آیۀبخشی از روایات باب
 : زیراند که از آن جمله است روایت های آن پرداختهجنبه

لَوْ أَنَّ قَوْماً عَبَدُوا اللَّهَ وَحْدَهُ ال شَرِیکَ لَهُ وَ أَقَامُوا الصَّالةَ وَ آتَوُا الزَّکَاةَ «: )ع(قَالَ أَبُوعَبْدِاللَّهِ
 أَالّ )ص(لَّهِءٍ صَنَعَهُ اللَّهُ أَوْ صَنَعَهُ رَسُولُ ال وَ حَجُّوا الْبَیْتَ وَ صَامُوا شَهْرَ رَمَضَانَ ثُمَّ قَالُوا لِشَيْ

: صَنَعَ خِالفَ الَّذِي صَنَعَ أَوْ وَجَدُوا ذَلِکَ فِي قُلُوبِهِمْ لَکَانُوا بِذَلِکَ مُشْرِکِینَ ثُمَّ تَال هَذِهِ اآلیَةَ
 ثُمَّ ال یَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ   فِیما شَجَرَ بَیْنَهُْم  حَتَّى یُحَکِّمُوكَ  ال یُؤْمِنُونَ فَال وَ رَبِّکَ”
، ١، ج٣٣[»  عَلَیْکُمْ بِالتَّسْلِیمِ)ع( ثُمَّ قَالَ أَبُوعَبْدِاللَّهِ“ وَ یُسَلِّمُوا تَسْلِیماً رَجاً مِمَّا قَضَیْتَحَ
جا آورند، بهاگر مردمی خدای یگانه را بپرستند و نماز و زکات و حجّ و روزه . ]٣٩٠ص

الف آن را نساخت؟ یا در  ساخته است بگویند چرا خ)ص(ولی به چیزی که خدا یا پیامبر
  فَال وَ رَبِّکَ«: آیه را تالوت کرداین گاه آن.  به سبب آن مشرک شوند،دل اعتراض کنند

 . سپس فرمود تسلیم باشید.»...ال یُؤْمِنُونَ
 همچنین صدور روایات فراوان دیگر با طرق متعدد که همگی به تبیین این آیه

 ]٢٠٠، ص٢ ، ج٣٥؛ ١٢١ص ،٢ ، ج٦[. فته استگاند، مؤید محتوای روایت پیشپرداخته
 به  را قضاوت و به نزاع پرداختیاری باغ آبیبرامردی  زبیر نازل شد که با ۀدرباراین آیه 
ات  سپس به همسایه،باغ خود را آب بده«: ه زبیر فرمودبایشان . دندکر واگذار )ص(پیامبر
 »ی؟ات قضاوت کرد به نفع پسرعمه!خدا رسول ای«:  گفتخشمگین شد ومرد » !رواگذا

باغ خود، آب را به او کامل  آبیاریپس از «:  به زبیر فرمود. دگرگون شد)ص(رنگ پیامبر
 ]١٠٦ص ،٣ ج ،٢٣[. شد نازل ه پس این آی؛»! بده
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 درخت را از آن ].٣٩٦، ص٤، ج٣[به معنای خصومت، اختالف و نزاع است » شجر«
 و ]٣١، ص٦، ج٢٨[اند هایش در یکدیگر پیچیدهها و برگنامند که شاخهرو شجر می

ها در یکدیگر نامند که سخنان دو طرف مانند شاخهمنازعات را از آن رو مشاجره می
در ابتدای آیه، » ال« همچنین حرف .]١٠٦ص ،٣ ، ج٢٣؛ ٦٩ص ،٣ ، ج ٥[ شودمختلط می

و بر این مطلب داللت  ]٢٥٠ص ،٢ ، ج١٣[با هدف زیادت تأکیدِ قسم ذکر شده است 
نفی وجدانِ حرج در . از اهمیتی ویژه برخوردار است )ص(دارد که تسلیم در برابر پیامبر

سه با تعبیر نفی حرج، بالغت ، در مقای] ٦٥: نساء[ »حَرَجاً أَنْفُسِهِمْ  في یَجِدُوا ال ثُمَّ«
در این » أَوْ وَجَدُوا ذَلِکَ فِي قُلُوبِهِمْ«مقصود از عبارت . ]٦٩ص ،٣ ، ج٥[بیشتری دارد 

.  از جهت اشتمال بر حکمت و مصلحت است)ع(روایات، تردید در حکم صادره از معصوم
  ]٢٧٩، ص٤ ، ج٣٦[

توان گفته، در نکات ذیل می پیشمفاد اصلی روایات یاد شده را با در نظر داشتن آیه
 :عرضه کرد

 
 عمومیت تسلیم

اعم از تسلیم در برابر تقدیرات ـ  پذیریگونۀ روایی، ضمن تأکید بر اهمیت تسلیم این
دهد تسلیم در برابر پیشوایان، به صورت  نشان می)ع(الهی و تسلیم در برابر معصومان 

 پس از )ع(امام. ذکر شده است. ..وضوعی و قید زمانی، مکانی، ممطلق و عاری از هر گونه
 حکم )ص(، به مطلق تسلیم در برابر پیامبر»عَلَیْکُمْ بِالتَّسْلِیمِ«استناد به آیۀ تسلیم، با تعبیر 

 است، اما این تسلیم )ص(گرچه موضوع آیه، انقیاد در مسائل قضایی پیامبر. فرموده است
ضرت در عموم معارف صادره، های ایشان محدود نیست و حاکمیت آن حبه قضاوت

وَ «؛ چنانکه اطالق عبارت ]٣٨٨، ص١٩، ج٩؛٣٠٧ص ،٢ ، ج٢[متعلَّق تسلیم است 
توان حاکی از این عمومیت و در تمامی احکام صادره جاری  را می»یُسَلِّمُوا تَسْلِیماً

 ]٢٢٦، ص١٤٠٠ ،٣٩[. دانست
 أَطیعُوا وَ اللَّهَ أَطیعُوا مَنُواآ الَّذینَ أَیُّهَا یا«همچنین سیاق آیات پیشین مانند 

 مورد بحث  که ارتباط درخور توجهی با آیۀ،]٥٩: نساء[» مِنْکُم األَمْرِ أُولِي وَ الرَّسُولَ
االمر را بدون قید و محدودیت از اهل ایمان مطالبه  و اولی)ص(دارد، اطاعت از پیامبر

تل خویش و نیز خروج از دیار های غیرقضایی مانند دستور به قهمچنین فرمان .کند می
 إِالَّ فَعَلُوهُ ما دِیارِکُمْ مِنْ اخْرُجُوا أَوِ أَنْفُسَکُمْ اقْتُلُوا أَنِ عَلَیْهِمْ کَتَبْنا أَنَّا لَوْ وَ« در آیۀ



  ١٨٩  )السالم علیهم(بیتکرد تسلیم در برابر اهل  التسلیم، با روی سی و تحلیل مفاد روایات شیعی بابشناگونه 

 تسلیم قرار دارد، از نظر برخی، مصداق که بالفاصله پس از آیۀ ]٦٦: نساء[» مِنْهُم قَلیلٌ
 مفهوم تسلیم در دیگر و بر توسعۀ ]٧٠ص ،٣ ، ج٥[های الهی است تسلیم در برابر فرمان

 . ابعاد داللت دارد
دهد که انسان مؤمن در برابر تمامی احکام تأمل در روایات مرتبط با تسلیم، نشان می

 حتی اگر حکمت و ]٢٧٩، ص٤ ، ج٣٦[، مکلف به تسلیم است )ع(قولی و فعلی معصومان
التَّسْلِیمَ «های  ؛ چنانکه عبارت]١٥٧، ص٥ ، ج٣٤[اشد مصلحت حکم برای او روشن نب

، ١ ، ج٧[ »ءٍ جَاءَ بِهِ التَّسْلِیمُ لَهُ فِي کُلِّ شَيْ« و ]٣٩٠، ص١ج، ٣٣[» لَهُمْ فِیمَا وَرَدَ عَلَیْهِمْ
 لزوماً به )ع(همچنین تسلیم در برابر روایات معصومان. بر این مدعا داللت دارند ،]٢٧١ص

ها قطعی باشد اختصاص ندارد بلکه تمام آنچه را که احتمال صدور دور آناقوالی که ص
 ]٣٧٩، ص٦ ، جنهما[. گیرد حتی اگر سند آن ضعیف باشدآن وجود دارد، در برمی

 
 پیوند متقابل ایمان و تسلیم

این دو موضوع در . گفته استترین مفاد روایات پیشنسبت میان ایمان و تسلیم، از مهم
بر این اساس، کشف نسبت .  متقابل دارندروند و رابطۀم یکدیگر به کار میروایات، مالز

پذیری و تواند تصویر روشنی از تسلیمدو مفهوم ایمان و تسلیم و تبیین چگونگی آن، می
 . اهمیت آن در برابر انسان بگشاید

هرگونه  روایی، ضمن داشتن داللت آشکار بر لزوم تسلیم در تحقق ایمان، گونۀ این
 در برابر خضوع تسلیم و عبادت خداوند و انجام دادن فرایض دینی را تنها در صورت

 ]٦٥: نساء[» یُؤْمِنُونَ ال رَبِّکَ وَ فَال«داند؛ چنانکه تعبیر میپذیرفتنی  )ص(پیامبرحکمیت 
 .در قالب حصر، بر همین مطلب داللت دارد» حتی«و حرف غایت 
 وَ رَسُولَهُ وَ األَئِمَّةَ کُلَّهُمْ وَ إِمَامَ زَمَانِهِ وَ   اللَّهَ  یَعْرِفَ ؤْمِناً حَتَّى الْعَبْدُ مُ ال یَکُونُ«در روایت 

بنده، مومن نباشد مگر اینکه ( ]١٨٠، ص١، ج٣٣؛ ٦٤، ص٢٧ ، ج١٢[ »  یَرُدَّ إِلَیْهِ وَ یُسَلِّمَ لَه
پیدا کند و امور را به او  و نیز به امام زمانش معرفت )ع (، تمامی ائمه)ص(نسبت به خدا، رسول

در این روایت . به تالزم ایمان و تسلیم تأکید شده است نیز )ارجاع داده و تسلیم وی شود
 نیز عنصر تسلیم، به عنوان یکی از عناصر مؤثر در تحصیل ایمان شرط شده )ع(امام باقر

 . که حاکی از پیوند عمیق دو موضوع ایمان و تسلیم است
ان و تسلیم با تکیه بر روایات محرز گردید، جای این پرسش اکنون که ارتباط ایم

باقی است که چه نسبتی میان ایمان و تسلیم وجود دارد؟ تسلیم همان ایمان واقعی 
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 عالی آن دانست؟ توان تسلیم را عاملی در جهت کمال ایمان و مرتبۀاست یا آنکه می
 :فرماید می)ع(امام علی. پردازیمبرای روشن شدن بحث، نخست به تعریف ایمان می

 ]٧٤، ص٦٦ ، ج٣٥[.  » وَ إِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ وَ عَمَلٌ بِاألَرْکَان  بِالْجَنَانِ اإلِیمَانُ تَصْدِیقٌ«
 به داند،آن می مقتضای به التزام با چیزی به را علم  طباطبایی نیز ایمانعالمه
 و نیست کافی ایمان ولحص در علم لذا صرف .شود هویدا عمل در علم آثار طوریکه
 نیز علم مقتضای آن به باید بلکه دانست معلوم آن به مؤمن توان نمی را علم صاحب
روشن  بعضی افراد گفتار بطالن اینجا از .کند بروز وی علم از عملی آثار و باشد ملتزم
 ]٢٥٩ص ،١٨ ، ج٢٢[. انددانسته یا عمل علم صرف را ایمان شود کهمی

کفایت علمِ صرف در ایمان است که با وجود  دالیل قرآنی عدمسرنوشت شیطان، از
.  تسلیم، از وصول به مقام ایمان محروم ماندعلم به خداوند و معاد، به دلیل نبود روحیۀ

صر اتسلیم یکی از عنایمان بدون تسلیم و التزام عملی، نامعتبر است و  بر این اساس،
 به ]٣٧٩، ص٦ ، ج٣٤[رود آن به شمار میو شرطِ در اصل یا شرط کمال م ایمان مقوّ

، ٨[رسد، مگر اینکه حقّ تسلیم را به شایستگی ادا نماید طوری که ایمان به غایت نمی
 : نیز شاهدی بر همین مدعاست)ع (؛ چنانکه روایت امام صادق]٨٢ص ،٢ ج

 یَسْتَکْمِلَ اإلِیمَانَ فَلْیَقُلْ الْقَوْلُ مَنْ سَرَّهُ أَنْ:   قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ)ع(عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ«
 فِیمَا أَسَرُّوا وَ فِیمَا أَعْلَنُوا وَ فِیمَا بَلَغَنِي وَ فِیمَا لَمْ )ع(مِنِّي فِي جَمِیعِ األَشْیَاءِ قَوْلُ آلِ مُحَمَّدٍ

 یعنی، هر کس دوست دارد به کمال ایمان برسد باید نظر ]٣٦٤، ص٢٥ ، ج٣٥[»  یَبْلُغْنِي
 قرار دهد چه در آنچه پنهان کردند و یا آشکار )ص(بیت پیامبر خویش را مطابق با نظر اهل

 .کردند و چه در آنچه از ایشان به او رسیده است یا نرسیده باشد
توان به این نتیجه رسید که ایمان حقیقی و گفته، میاز مجموع مطالب پیش

 قابلیت تحقق دارد )ع( برابر معصومان آن تنها در صورت تسلیم مطلق درترین مرتبۀ عالی
که این تسلیم عین تسلیم در برابر خداوند است؛ چرا که والیت حقیقی الهی با جمیع 

بنابراین ایمان، در پرتو تسلیم معنا . شئون آن در تمامی مراتب هستی جاری است
 . آید ایمان به شمار مییابد و بر آن مشتمل است و بالعکس تسلیم واقعی، نتیجۀ می

 
 ناپذیریمعنای شرک حاصل از تسلیم

مطابق با این . گونۀ روایی است ناپذیری، از مسائل مهم اینتالزم بین شرک و تسلیم
روایات، اگر فردی با اعتقاد به یگانگی خداوند، خود را در عمل، به تمامی اوامر الهی ملزم 
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شد، از رسیدن به وادی ایمان  مخالف با)ص(بداند ولی در ظاهر یا باطن، با منویات پیامبر
محروم و گرفتار شرک خواهد شد؛ چنانکه حصر ایمان در پذیرش حکمیت و حاکمیت 

شود اکنون این پرسش مطرح می.  نساء، حاکی از همین تقابل است٦٥  در آیۀ)ص(پیامبر
 ناپذیری در این روایات، ناظر به کدام بُعد از اقسام شرک است؟که شرکِ ناشی از تسلیم
شود که شرک ناشی از ، این نتیجه حاصل می»التسلیمباب«از تأمل در روایات 

، شرک مطلق نیست بلکه برخی از مراتب وجود )ع(ناپذیری در برابر معصومانتسلیم
شرک در . شرک نیز همانند ایمان مراتبی دارد. دهد تأثیر خود قرار میانسان را تحت

 ]٢٧٩، ص٤ ، ج٣٦[شود مال ایمان مطرح میاین روایات، در مقابل توحید خالص و ک
یابد  تحقق می)ع(زیرا مرتبۀ عالی ایمان در انسان، در پرتو تسلیم تام در برابر معصوم

تحصیل این مهم، انسان را از درک ایمان متعالی محروم  و عدم]٣١٣همان، ص[
مکان وقوع در رغم تقابل مفهومی، در آنِ واحد، ابنابراین ایمان و شرک، علی. سازد می

لذا انسان با وجود ایمان به خدا و انجام دادن تکالیف، به درجاتی از . محل واحد را دارند
 ]٢٧٦، ص١١، ج٢٢[. شودشرک نیز دچار می

شرک نظری، در عرصۀ اعتقاد . شودشرک در نگاه کلی، به نظری و عملی تقسیم می
 . ]٥٩٥ ص،١٠[معتبر است و شرک عملی، در رفتار انسان جلوه دارد 

 )ص(ءٍ صَنَعَهُ اللَّهُ أَوْ صَنَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ ثُمَّ قَالُوا لِشَيْ... لَوْ أَنَّ قَوْماً عَبَدُوا اللَّهَ وَحْدَهُ « در روایت
، »صَنَعَهُ اللَّهُ أَوْ صَنَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ« با تعبیر ،]٣٩٠، ص١، ج٣٣ [»...نَعَ خِالفَ الَّذِي صَنَعَ أَلَّا صَ

 تعمیم یافته اما موضع )ص(های پیامبرمفهوم شرک به مخالفت با احکام الهی و نیز فرمان
متعلَّق شرک » أو« است که مستقال با )ص(اصلی آن، ابراز مخالفت و اکراه در برابر اوامر پیامبر

تهی  مادامی که به انکار نبوت و والیت من،ناپذیریلذا، شرک ناشی از تسلیم. قرار گرفته است
دهد که ، نشان می»عَبَدُوا اللَّهَ«نشود، شرک عملی و از نوع شرک در اطاعت است زیرا عبارت 

این شرک، متوجه کسانی است که به یکتایی خداوند و پرستش او اذعان دارند و در عبادت 
شرک الوهی و (توان شرک آنان را شرک اعتقادی برای او شریکی قائل نیستند؛ لذا نمی

ناپذیری در صورتی که با انکار عصمت همراه گردد، به دلیل البته تسلیم. نستدا) ربوبی
های اعتقادی  شرک عملی فراتر رفته، بر شالودهمنتهی شدن به انکار نبوت و والیت، از حوزۀ

ناپذیری در  همچنین شرک ناشی از تسلیم.]٣١٠، ص١ ، ج٣٤[ انسان نیز اثر خواهد گذاشت
 انکار عالمانه و تکذیب همراه با رأی شخصی بدون عرضه بر آیات و ۀاین گونه روایات، نتیج

 ] ٣١٥، ص٤ ، ج٣٦؛ ٤، ص٧ ، ج٣٤[. اخبار متواتر است
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  اِخباتروایات ذیل آیۀ) ب
بخش دیگری از روایات تفسیری، به تبیین معنایی و لغوی تسلیم با استناد به آیات قرآن 

 در تبیین تسلیم با تکیه بر واژۀ اخبات )ع(ادقاز جمله در روایتی از امام ص. پردازندمی
 :چنین آمده است

ءٌ إِالّ قَالَ أَنَا أُسَلِّمُ  ءُ عَنْکُمْ شَيْ قُلْتُ لَهُ إِنَّ عِنْدَنَا رَجُالً یُقَالُ لَهُ کُلَیْبٌ فَال یَجِي«: قَالَ
: فَسَکَتْنَا فَقَالَ “أَ تَدْرُونَ مَا التَّسْلِیمُ؟”: الَ ثُمَّ قَ“فَتَرَحَّمَ عَلَیْهِ”: قَالَ. فَسَمَّیْنَاهُ کُلَیْبَ تَسْلِیمٍ

   الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ َو أَخْبَتُوا إِلىهُوَ وَ اللَّهِ اإلِخْبَاتُ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ”
  ]٣٩١، ص١ ، ج٣٣ ؛٣٣٩، ص٣٢؛ ١٤٣ص ،٢، ج٢٥؛ ٥٤٥، ص٢١[» .“رَبِّهِمْ
شود؛ پس هر نزد ما مردی است که به او کلیب گفته می: عرض کردم:] وی گویدرا[

گوید من تسلیم آن هستم از این رو ما او را کلیبِ شود او میسخنی از شما نقل می
دانید تسلیم سپس فرمود آیا می. او را رحمت کند) خدا(حضرت فرمود . ایمتسلیم نامیده

د به خدا قسم تسلیم همان اِخبات است که سپس فرمو. چیست؟ پس ما ساکت شدیم
 .آمده است» ... رَبِّهِمْ أَخْبَتُوا إِلى...«در آیۀ 

 و زمین] ٢٧، ص٢، ج٣[، به معنای زمین پست و هموار »خبت«اخبات از ریشۀ 
کار رفته به تواضع و نرمی معنای در تدریج، این واژه به. رودبه کار می محکم و مطمئن

و  ]٢٣: هود [»رَبِّهِمْ  إِلى أَخْبَتُوا وَ«را با استناد به آیات » مخبتین«است چنانکه برخی، 
. اندکار بردهبه » متواضعین«و » مطمئنین«مترادف با  ،]٣٤: حج [»الْمُخْبِتِینَ بَشِّرِ وَ«نیز 

 ] ٢٧٢، ص١٤؛ ٢٧، ص٢، ج٣[
، به معنای استقرار در میدانی ]٣٤ :حج[ »الْمُخْبِتِینَ بَشِّرِ وَ أَسْلِمُوا فَلَهُ« اخبات در آیۀ

 سوی به اخبات از منظور]. ٦ص ،٣ ، ج٣٧[وسیع با طمأنینه به همراه ایمان و تسلیم است 
 ایمان است، تزلزلو عدم او یاد به ، اطمینان]٢٣: هود[» رَبِّهِمْ  إِلى أَخْبَتُوا و« خدا در آیۀ

فخر رازی ]. ١٩٣ ص ،١٠ ، ج٢٢[زاند لراشیاء روی خود را نمی محکم، زمینِ که طورهمان 
داند را ناظر بر احوال قلبی انسان دانسته است و تنها اعمالی را در آخرت مفید می» أَخْبَتُوا«

ذکر اخبات در این ]. ٣٣٥ ص ،١٧ ، ج٢٦[که بر تحوالت قلبی و باطنی انسان منطبق باشند 
 دینی است زیرا کمال ایمان و زارۀ بعد از ایمان و عمل، حاکی از شرافت و منزلت این گآیه،

 ] ٣٧٩، ص٦ ، ج٣٤. [پذیرش آن، در گرو تحقق اخبات است
های معنایی که نقش کلیدی در تحقق اساس مطالب فوق، از مؤثرترین مؤلفهبر

توان به خضوع و خشوع، اطاعت، اطمینان قلبی، استحکام، اخبات در مؤمنان دارند، می
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یابی به مرتبۀ تسلیم در برابر همچنین دست. دعدم تردید و استکبار اشاره کر
گفته   که همان تسلیم در برابر خداوند است تنها در صورت تحقق موارد پیش)ع(معصومان

 .همانی وجود داردبنابراین میان دو مفهوم تسلیم و اخبات، نوعی این. پذیر استامکان
 

 روایات ذیل آیۀ اقتراف) ج
ایاتی است که با رویکرد تفسیر واژگانی به موضوع تسلیم  از دیگر رو)ع(روایت امام باقر

 : اقتراف و تسلیم داللت دارداین روایت، بر همتایی دو واژۀ. پردازدمی
وَ مَنْ یَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِیها  « فِي قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى )ع(عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ

 ]٣٩١، ص١ ، ج٣٣[. »رَافُ التَّسْلِیمُ لَنَا وَ الصِّدْقُ عَلَیْنَا وَ أَالّ یَکْذِبَ عَلَیْنَااالقْتِ«: قَالَ »حُسْناً
برخی، . ]٢٨٠، ص٩، ج٣[و به معنای کسب و اکتساب است » قرف «اقتراف از ریشۀ

دانند و زخم می از روی پوست کندن و درخت از پوست  اقتراف را به معنای کندنواژۀ
 اقتراف در اصل، ].٦٦٧، ص١٤[پذیرند  اکتساب از آن را از باب استعاره میتبادر معنای

 در برخی قرآن. تواند در اکتسابِ حسنات و سیئات به کار رود ای عام است و میواژه
: انعام[» مُقْتَرِفُونَ هُمْ ما لِیَقْتَرِفُوا وَ«: کند، مانندآیات، کسب گناه را با این واژه بیان می

 بِما سَیُجْزَوْنَ «:برد مانندکار می برخی موارد آن را در تحصیل حسنات به و در]١١٣
 لذا برداشت درست از این واژه، تنها با در نظر داشتن ؛]١٢٠: انعام[ »یَقْتَرِفُونَ کانُوا

 مَنْ وَ«  در آیۀ»حَسَنَةً« تقیید اقتراف به )ع(امام باقر. متعلقات آن ممکن خواهد بود
 )ع( را به تسلیم در برابر معصومان]٢٣: شوری[ »حُسْناً فیها لَهُ نَزِدْ سَنَةًحَ یَقْتَرِفْ

و اشتمال بر تمامی حسنات، تمرکز بر  »حَسَنَةً «رغم عمومیت واژۀعلی. فرمایدتفسیر می
 بر تسلیم در مفهوم اقتراف و برتری این آموزه) درآمدن ضمنی(تسلیم، حاکی از اندراج 

 ]٣٧٩، ص٦ ، ج٣٤ [.تهاسدیگر آموزه
. توان تحلیل کردچنین تقییدِ اقترافِ نیکو به تسلیم را بر اساس سیاق آیه میهم

 إِالَّ أَجْراً عَلَیْهِ أَسْئَلُکُمْ ال قُلْ«بررسی عناصر دخیل در این آیه، از محوریت عبارت 
 در آن حکایت کار رفته نسبت به دیگر ارکان به]٢٣: شوری[» الْقُرْبى فِي الْمَوَدَّةَ

لذا میان . ترین موضوعاتی است که در تحقق تسلیم نقش داردمحبت از کلیدی. کند می
ارتباطی نزدیک وجود دارد زیرا » قربی«با تسلیم در برابر » الْقُرْبى فِي  الْمَوَدَّةَ «مسئلۀ

  محبت)ع( نسبت به معصومان  تسلیم حقیقی، امری باطنی و قلبی است و مادام که قلب
 . نداشته باشد، توقع تسلیم نامعقول است
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هایی وجود دارد که منظور از اقترافِ حسنه را به اتفاق،  در مصادر فریقین روایت
 .]٤٥ص ،٩ ، ج٢٣؛ ٧ص ،٦ ، ج١٦؛ ١٨٨ص ،٣، ج١١[دانند  می)ص(بیت پیامبرمودت اهل

یت اوصیای نبی، روایات دیگری در منابع شیعی، منظور از اقتراف حسنه را به پذیرش وال
، ٦[. اند تفسیر کرده)ع(بیت و حب اهل)ع(، پیروی از امام علی)ع(اطاعت از ولی، معرفت امام

 بر این اساس، نسبت میان تسلیم و اقتراف، عموم و خصوص مطلق است، ]٢٣٢ص ،٤ ج
 یعنی تسلیم، در دل اقتراف جای دارد و از مصادیق اتَم آن است و اقتراف در گسترۀ

 . های دینی را دربرداردمی خود، دیگر آموزهمفهو
 

 روایات غیر تفسیری. ٢. ١. ٢
 ابتدائاً و یا در پاسخ به )ع(، روایاتی است که معصومان»التسلیمباب«های دیگر روایات از گونه

تبیین تسلیم در این روایات بر خالف روایات تفسیری، . اندپرسش برخی اصحاب بیان فرموده
 به طور مستقل، به ترسیم منزلت تسلیم و )ع(قرآنی نیست، بلکه امامانمستند به آیات 

 :اند که از آن جمله است روایات زیر تفکر دینی پرداختهتشریح مقدمات آن در منظومۀ
بَارَكَ وَ  لِلَّهِ تَ  لَهُ کَالتَّسْلِیمِ وَجَبَ عَلَى الْعِبَادِ التَّسْلِیمُ«: )ع(قَالَ سَمِعْتُ أَبَاعَبْدِاللَّهِ. ١
 ].٢٦٧، ص١ ، ج٣٣[» تَعَالَى
لَیْنَا وَ التَّسْلِیمِ أُمِرَ النَّاسُ بِمَعْرِفَتِنَا وَ الرَّدِّ إِ«:  قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ)ع(عَبْدِاللَّهِعَنْ أَبِي. ٢

 ].٣٩٨، ص٢همان، ج[» ...لَنَا
ادٍ مَهْدِيٌّ ال یُدْخِلُهُ اللَّهُ فِي عَمَاءٍ وَ ال یَحْمِلُهُ یَا سَالِمُ إِنَّ اإلِمَامَ هَ « :)ع(قَالَ أَبُوجَعْفَرٍ. ٣

، ٢ ، ج٣٦. [»عَلَى هَیْئَةٍ لَیْسَ لِلنَّاسِ النَّظَرُ فِي أَمْرِهِ وَ ال التَّخَیُّرُ عَلَیْهِ وَ إِنَّمَا أُمِرُوا بِالتَّسْلِیمِ
 ]٢٠٢ص

ناپذیر بر انسان به رتی اجتناب تکلیفی الزم، ضرو روایی، به منزلۀتسلیم در این گونۀ
. شاهدی بر این مدعاست، »أُمِرَ«و » وَجَبَ«استفاده از تعبیر رود چنانکه شمار می

، کُلِّفَعَلَیْکُمْ بالتسلیم، «آوری چون های الزام همچنین حجم فراوانی از روایات که با تعبیر
و نیز ] ٢٠٥، ص٢ ، ج٣٥؛ ٣٩٠، ص١ج،  ٣٣[اند ، به موضوع تسلیم پرداخته»...سَلِّمُوا و

؛ ٥٩: نساء[» أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُول«  ذیل آیۀ)ع(روایات وجوب طاعتِ معصومان
 .  امری الزم است)ع(دهد که تسلیم در برابر معصومان نشان می،]١٨٧ص ،١ ، ج٣٣

رد و ظهور گفته، تعبیر صریح در وجوب تسلیم ندا   برخی دیگر از روایات گونۀ پیش
 :آن در فضیلتی از فضایل شیعیان است، مانند این روایات



  ١٩٥  )السالم علیهم(بیتکرد تسلیم در برابر اهل  التسلیم، با روی سی و تحلیل مفاد روایات شیعی بابشناگونه 

 ألَمْرِنَا اآلخِذُونَ بِقَوْلِنَا الْمُخَالِفُونَ  شِیعَتُنَا الْمُسَلِّمُونَ«:  قَالَ)ع(الْحَسَنِ الرِّضَاعَنْ أَبِي. ١
 ].١١٧، ص٢٧ ، ج١٢[» ألَعْدَائِنَا فَمَنْ لَمْ یَکُنْ کَذَلِکَ فَلَیْسَ مِنَّا

 ؛]٢٠٤، ص٢ ، ج٣٥[» ...عَیْنِ التَّسْلِیمَ إِلَیْنَاأَنَّ مِنْ قُرَّةِ الْ«:  )ع(َعبْدِاللَّهِعَنْ أَبِي. ٢
قَدْ «: قَالَ. »أَنْتَ أَعْلَمُ«: قُلْتُ»  أَتَدْرِي مَنْ هُمْ؟ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ، « :)ع(قَالَ أَبُوجَعْفَرٍ. ٣

، ٧[» .  النُّجَبَاءُ فَالْمُؤْمِنُ غَرِیبٌ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء  هُمُ  الْمُسَلِّمِینَ  إِنَ ونَ الْمُسَلِّمُونَأَفْلَحَ الْمُؤْمِنُ
 ]٢٠٠، ص٢ ، ج٣٥؛ ٣٩١، ص١ ، ج٣٣؛ ٥٢٠، ص١ ، ج٢١؛ ٤٥٨، ص١٩؛ ٢٧٢، ص١ ج

نان گفته، از ویژگی شیعیان و از فضایل آ در روایات پیش)ع(تسلیم در برابر معصومان
ترین عامل االمر، بافضیلترود چنانکه در روایتی، اطاعت خدا، رسول و اولیبه شمار می

  ]١٨٨، ص١ ، ج٣٣[. در تقرب به خداوند معرفی شده است
 : توان عرضه کردگفته را در قالب چند نکته میمایۀ روایات پیشدرون

 
 منظور از وجوب تسلیم
اد به برخی از روایات، امری واجب بر مکلّفان به شمار  با استن)ع(تسلیم در برابر معصومان

»  لِلَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى  لَهُ کَالتَّسْلِیمِ وَجَبَ عَلَى الْعِبَادِ التَّسْلِیمُ«آید؛ چنانکه در روایت می
، ٥ ، ج٦[گردد  برمی)ص(، به پیامبر» لَهُ التَّسْلِیمُ« ضمیر در عبارت ،]٢٦٧همان، ص[

اکنون پرسش این است که معنای دقیق وجوب تسلیم چیست و وجوب  ].٣٣٧ص
 تسلیم در این گونه روایات، مولوی است یا ارشادی؟

امر مولوی . شناسی امور مولوی و ارشادی استها، مستلزم مفهومپاسخ به این پرسش
  استف، صادر کردهانگیختن مکلّا هدف بر که شارع آن را باست امریدر اصول فقه، 

جهت صدور امر مولوی، مولویت است نه بنابراین . مانند امر به نماز] ٨١ص ،٣٨[
به به  مأمورٌراهنمایی ۀ که به انگیزآن است یامر ارشاد ولی ارشادیت و ناصح بودن

از این رو وقتی .  پزشک به بیماردستورهای مانند ،شودصادر میو منافعش مصلحت 
باید از نفعت و یا ضرر چیزی ارشاد فرموده، شارع به م در مواقعیکه کند عقل درک می

رغم فهم اوامر ارشادی، به فهم امور عقل علی]. ٤١٣، ص٤ج، ١٧[نماید پیروی آن 
الزام به چیزی نیستند بلکه در به معنای  ،اوامر ارشادی شارعهمچنین . مولوی راه ندارد
آن خبر داده  تابع چیزی هستند که از وجود مصلحت در نداشتن،الزام داشتن یا 

 آید، الزم عقل حکم  به آنتحصیل باشد که ای اندازه مصلحت به  اینپس اگر. شود می
أَطیعُوا اللَّهَ وَ « ۀ آی واجب خواهد بود مانند امر به اطاعت درنیز ارشادی امر از پیروی

 ]١٠٢، ص٢ ج،٤[.  استیارشاد که امری ،]٥٩: نساء[ » أَطیعُوا الرَّسُول
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شود تا بنابر قاعدۀ حظۀ مصالح پیچیده و نیازهای متعدد انسان متقاعد میعقل با مال
رجوع جاهل به عالم، در برابر افراد آگاه و مصون از خطا سر تسلیم فرود آورد، لذا الزام 

 تفکر دینی، ارشاد به حکم عقل است زیرا اگر شارع هم به آن حکم به تسلیم در منظومۀ
 .نمودر لزوم آن حکم میکرد، عقل خالص انسانی بنمی

دهد که هیچ  اجمالی روایات دال بر وجوب و فضیلت تسلیم، نشان میمقایسۀ
. ها جمع کرد توان میان آن روایی وجود ندارد بلکه میمنافاتی میان مدلول این دو گونۀ

به عبارت دیگر، آن دسته از روایات غیرصریح در وجوب، به کمال ایمان و برتری مؤمنان 
. کاهند تسلیم چیزی نمیبردار، بر افراد دیگر اشاره دارند و از وجوب ارشادی آموزۀفرمان

 دینی در ز این گزارۀ تسلیم و درک فواید آن، به جایگاه ممتابنابراین عقل با تأمل در آموزۀ
های دیگر اعتراف نموده، انسان را به تنظیم رفتار خویش بر اساس آن الزام مقایسه با گزاره

از . [ روایات دال بر فضیلت تسلیم دست برداشتتوان از ظهور اولیۀهمچنین می. کندمی
اللتی برخی از روایات گرچه صریح در وجوب نیستند اما بر غیر وجوب هم د] سوی دیگر

این روایات، با قرارگرفتن در کنار حجم . ندارند و باید به روایات وجوب برگردانده شوند
انبوهی از روایات صریح در وجوب، ظهور خود را از دست داده، بر لزوم انقیاد حمل 

 ۀجملگرچه در سیاق ، ]١١٧، ص٢٧ ، ج١٢[ » ألَمْرِنَا شِیعَتُنَا الْمُسَلِّمُونَ«تعبیر شوند لذا  می
  . طلب استۀآید و از باب اطالق خبر و اراد شمار میخبری است، مجاز به

 
 منظور از نجباء و غرباء

این [شدگان، با تعابیری چون نجبا و غربا یاد شده است مانند در برخی روایات، از تسلیم
]. ٣٩١، ص١  ، ج٣٣[» بَى لِلْغُرَبَاء النُّجَبَاءُ فَالْمُؤْمِنُ غَرِیبٌ فَطُو  هُمُ  الْمُسَلِّمِینَ إِنَ«]: روایت

 و بخش مایهدر لغت، به معنای کندن پوست از روی چیزی و باقی گذاشتن درون» نجب«
 قسمت خالص و با منتجب، به معنای برگزینندۀ. ]٧٤٨ص ،١ ، ج٣. [با ارزش آن است

رتری نوعان خویش، از یک ب نجبا، در میان هم].١٥٢، ص٦  ج،٢٨[ارزش یک شیء است 
ای برخوردارند و این برتری از آن روست که کمال انسان به ایمان و عمل صالح ویژه

، ٣٤ [ است)ع(است و کمال ایمان و عمل صالح، در تسلیم به معارف صادره از معصومان
ترین مراتب ایمان و عمل، ممتازترین بنابراین نجبا ضمن تحصیل عالی]. ٣٧٩، ص٦ ج

 . روندبه شمار میطبقه در میان اهل ایمان 
چون غریب و غربا، یعنی آن دسته از مؤمنان همچنین توصیف اهل ایمان با تعابیری 



  ١٩٧  )السالم علیهم(بیتکرد تسلیم در برابر اهل  التسلیم، با روی سی و تحلیل مفاد روایات شیعی بابشناگونه 

پذیرند، در میان یابند و امر پیشوایان را بدون چون و چرا می کمال ایمان راه میکه به مرحلۀ
می افراد، در بردار به دلیل کبنابراین مؤمنانِ فرمان. جمعیت انبوه انسانی، افرادی معدودند

 )ع(که امام باقراند چنان میان افراد غیرمؤمن و نیز مؤمنان نافرمان، غریب و ناشناخته
 الْمُسَلِّمُونَ یَا کَامِلُ إِنَّ الْمُسَلِّمِینَ هُمُ النُّجَبَاءُ یَا کَامِلُ   قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ یَا کَامِلُ«: رماید می

 ].٢٠٠، ص٢ ، ج٣٥[» مِ إِالّ قَلِیالً مِنَ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنُ قَلِیلٌالنَّاسُ أَشْبَاهُ الْغَنَ
 

 منظور از مُذیعُ السِرّ
مُذِیعُ السِّرِّ «: فرماید را در تضاد با انقیاد دانسته، می)ع(بیت سرّ اهل اشاعه)ع(امام صادق

» مَا هُوَ؟«: ؛ قُلْتُ»تَمَسَّکَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى فَهُوَ نَاجٍ عِنْدَ غَیْرِ أَهْلِهِ کَافِرٌ وَ مَنْ  شَاكٌّ وَ قَائِلُه
 ].٣٧٢، ص٢ ، ج٣٣[» التَّسْلِیمُ«: قَالَ

  امر است و در صورت همراهی با واژۀبه معنای اشاعۀ» ذیع«، اسم فاعل از »مُذیع«
ر منابع معتبر احادیث متعددی د. ]٩٩ص ،٨ ، ج٣[ .رساندسِرّ، معنای افشای اسرار را می

 انکار ها نکوهش شده و به منزله در آن)ع(روایی وجود دارد که افشای احادیث اهل بیت
مَن أذاعَ «: اند امامت و مساوی با نابودی ایمان افراد به شمار رفته است و از جمله فرموده

. »دیثَنا سَلَبَهُ اللّه ُاإلیمانَحَ مَن أذاعَ علَینا«و » علَینا حَدیثَنا فهُو بمَنزِلَةِ مَن جَحَدَنا حَقَّنا
 سرّ در روایات، حاکی از آن است که نشر برخی از ۀ استفاده از واژ]٢٧٠، ص٢، ج٣٣[

همچنین همراهی لفظ . موضوعات دینی در میان عموم افراد، امری پسندیده نیست
عارف دهد که صِرف انتشار مگفته، نشان میدر دو روایت پیش» أذاعَ«با فعل » علَینا«

معقول  تقابلی با هدف تخریب جایگاه پیشوایی و ناۀ مذمت نشده، بلکه اشاع)ع(معصومان
بر این اساس، مصداق عینی سرّ در . های آنان متعلَّق این مذمت استنشان دادن فرمان

ها توان از موضوعاتی دانست که عقول غالب افراد از پذیرش آنگفته را میروایت پیش
 مخالفان ۀتوان حمل کرد که در تضاد با عقید سرّ را بر موضوعاتی میگریزان است و یا

 ]٦٥، ص١١ ، ج٣٥[.  قرار دارند)ع(بیتمکتب اهل
 ، از آن روست که کسی که به اذاعه)ع(به افشاکنندگان سرّ معصومان» شاکّ«نسبت 

تردید دارد؛  معارف اسرارآمیز آنان مایهکند، غالباً در فهم حقیقت و درونسرّ اقدام می
، ٣٠[. آیدها برمیگفته، در صدد افشای آنلذا با هدف کشف حقایق باطنیِ معارف پیش

 ]٩٤٨، ص٥ ج
 



 ١٣٩٦پاییز و زمستان ، دوم، شمارۀ مپنجاه، سال قرآن و حدیثهای  پژوهش ١٩٨

 روایات رد العلم. ٢. ٢
 تسلیم است که اهل ایمان را های روایی مرتبط با آموزۀترین گونهاین روایات، از مهم

 ارجاع )ع(ها را به معصوماننکند تا در مواجهه با برخی از معارف دینی، آ موظف می
 :دهند؛ مانند

 فَقَالَ »إِنِّي تَرَکْتُ مَوَالِیَکَ مُخْتَلِفِینَ یَتَبَرَّأُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ «:)ع(جَعْفَرٍقَالَ قُلْتُ ألَبِي. ١
سْلِیمَ لَهُمْ فِیمَا وَرَدَ عََلیْهِمْ وَ  مَعْرِفَةَ األَئِمَّةِ وَ التَّ؛ إِنَّمَا کُلِّفَ النَّاسُ ثَالثَةً؟وَ مَا أَنْتَ وَ ذَاكَ«

 عرض )ع(گوید به امام باقر ؛ سدیر می]٣٩٠، ص١ج، ٣٣[» الرَّدَّ إِلَیْهِمْ فِیمَا اخْتَلَفُوا فِیهِ
دوستان شما را در حالی ترک گفتم که اختالف داشتند و از یکدیگر بیزاری : کردم
 ائمه و تسلیم تشناخ: سه تکلیف دارندتو را با آنها چه کار؟ مردم : جستند، فرمود می

 .ها و ارجاع اختالفات خود به ایشان بودن در برابر آن
 إِلَیْنَا وَ قِفُوا عِنْدَهُ وَ سَلِّمُوا  إِذَا سَمِعْتُمْ مِنْ حَدِیثِنَا مَا ال تَعْرِفُونَ فَرُدُّوهُ « :)ع(قَالَ علی. ٢

 ]٦٢٧، ص٢ ، ج٢٠[ .»حَتَّى یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الْحَقُّ
های  عالوه بر این، روایات متعدد دیگری نزدیک به این مضمون، در برخی از کتاب

 ]٥٣٧ و ٥٢٤، ص١ ، ج٢١. [روندگفته به شمار میروایی آمده که مؤیدی بر روایات پیش
. گیردارجاع علمی به پیشوایان دینی، تنها بخشی از موضوعات دینی را در برمی

ظر این روایات، امور اختالفی، نامعلوم و اموری است که قلب انسان از من» ردالعلم«متعلَّق 
، ٣٣[» وَ الرَّدَّ إِلَیْهِمْ فِیمَا اخْتَلَفُوا فِیهِ«بر این اساس، ذکر عبارت . از پذیرش آن اکراه دارد

 تنها )ع(، در روایات متعدد، بر این مطلب داللت دارد که رد به امام معصوم]٣٩٠، ص١ج
همچنین در برخی روایات، با ]. ٢٣٧ص ،٣ ، ج٢٤[تنازع متصور است در صورت وجود 

  مَا ال تَعْرِفُونَ فَرُدُّوهُ«و نیز عبارت ] ٥٢٤، ص١ ، ج٢١[» وَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَرُدُّوهُ إِلَیْنَا«عبارت 
، متعلَّق ارجاع، ناآگاهی به معارف دینی دانسته شده است که ]٦٢٧، ص٢ ، ج٢٠[» إِلَیْنَا

 اختالف در بسیاری از ها، ریشۀگردد زیرا جهل به آموزهبه همان امور اختالفی برمی
 . موارد است

ها اشمئزاز متعلَّق ارجاع در روایات دیگر، اموری است که قلب انسان از پذیرش آن
هُ قُلُوبُکُمْ وَ فَمَا وَرَدَ عَلَیْکُمْ مِنْ حَدِیثِ آلِ مُحَمَّدٍ فَالنَتْ لَ  ... «:دارد مانند این روایت

عَرَفْتُمُوهُ فَاقْبَلُوهُ وَ مَا اشْمَأَزَّتْ مِنْهُ قُلُوبُکُمْ وَ أَنْکَرْتُمُوهُ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ إِلَى الرَّسُولِ وَ إِلَى 
  ]٤٠١، ص١، ج٣٣[ .»مُحَمَّد  الْعَالِمِ مِنْ آل

، ٥، ج٣[کار رفته است ل بودن بهمی، به معنای اکراه و بی»کَرِهَ«مترادف با » إشمأزّ«



  ١٩٩  )السالم علیهم(بیتکرد تسلیم در برابر اهل  التسلیم، با روی سی و تحلیل مفاد روایات شیعی بابشناگونه 

 در دیگر روایات نیز شواهدی )ع( وجود اکراه ابتدایی در پذیرش سخن معصوم].٣٦٢ص
إِنَّ حَدِیثَنَا تَشْمَئِزُّ مِنْهُ الْقُلُوبُ فَمَنْ عَرَفَ فَزِیدُوهُمْ وَ مَنْ «: فرماید می)ع(امام علی. دارد

 ]١٩٣، ص٢ ، ج٣٥[ .»أَنْکَرَ فَذَرُوهُمْ
» ردّ العلم«دهد آن دسته از موضوعاتی که دقت در مدلول برخی از روایات، نشان می

ها الزم است، مسائل معمولی نیستند که دسترسی به حکمت و مصالحشان به در آن
   بِذَلِکَ فیُخْبِرُنَا عَنْکَ بِالْعَظِیمِ مِنَ األَمْرِ فَیَضِیقُ«استفاده از تعبیر . آسانی ممکن باشد

 در برخی روایات، از دشواری پذیرش چنین ]٥٣٧، ص١ ، ج٢١[»  نُکَذِّبَهُ رُنَا حَتَّیصُدُو
 .کنداحادیثی حکایت می

 
 پذیریتبیین معنای تسلیم. ٣

نخست آنکه . یابد، با قواعد خاصی تحقق می)ع(فرآیند تسلیم حقیقی در برابر معصومان
های فردی نیست، بلکه اطاعت از اهتسلیم تام در برابر پیشوایان، تسلیم در برابر دیدگ

ها است و بدون اذن او هیچ تسلیمی معتبر نخواهد بود خداوند منشأ تمامی اطاعت
]. ٦٤: نساء [»اللَّه بِإِذْنِ لِیُطاعَ إِالَّ رَسُولٍ مِنْ أَرْسَلْنا ما وَ«: فرمایدچنانکه خداوند می

نی، مستلزمِ داشتن نگاهی جامع به  دیهای حقیقی هر گزارۀ دوم آنکه کشف داللتنکتۀ
، بر تسلیم »التسلیمباب «گرچه ظاهر روایات .  تفکر دینی استها در منظومۀتمامی گزاره

 داللت دارد اما اخذ به ظاهر، پس از فحص از قرائن )ع(بدون شرط مؤمنان در برابر معصوم
 کانَ لِمَنْ  لَذِکْرى ذلِکَ  في إِنَّ«  آیۀ].٥٠٣، ص٣٨[ کالم معتبر است متصله یا منفصلۀ

گونه   از جمله قرائن منفصله است که هر،]٣٧: ق [»شَهید هُوَ وَ السَّمْعَ أَلْقَی أَوْ قَلْبٌ لَهُ
 .داندمشروط می» القاء سمع«و » برخورداری از قلب«تأثیرپذیری از این موضوعات را به 

، ٣، ج٢٧؛ ٦٨٧ ،١، ج٣[ عقل است و به معنای قوۀ» فؤاد«قلب در این آیه، مأخوذ از 
، ١، ج١٤. [دانندگفته را، علم و فهم میبرخی مقصود از قلب در آیۀ پیش]. ٨٠ص
 از را حق تعقل کرده، با آن آدمی که است نیرویی در این آیه »قلب«در واقع ] ٦٨٢ص

 ،١٨ ، ج٢٢[ بود خواهد عدمش مانند وجودش نکند، تعقل اگر و دهد می تمیز باطل
، به معنای حاضر شدن گوش و قلب است برای آنکه »ألقی السمع«عبارت  ].٣٥٦ص

از » اصغاء«القاء سمع از نظر راغب، مترادف با . ]٢٤٠، ص٣ ، ج٣[شاهد بر چیزی باشند 
دادنی که همراه با  البته گوش ؛]٧٤٦، ص١٤[به معنای گوش دادن است  »صغو« ریشۀ

 سخن به دادن گوش هنگام انسان گویا. ]٤٣٣، ص٤، ج٢٨[میل به پذیرش سخن باشد 
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 ،١٨ ، ج٢٢[ بفهماند او به خواست چه هر گذارد تا می او اختیار در را خود گوش کسی،
گفته، تعبیری کنایی است و عالوه بر معنای لفظی و لغوی، بر تعبیر پیش]. ٣٥٦ص

عت کردن را شنیدن و اطا» السمعالقی «برخی مقصود از . معنای اصطالحی مشتمل است
 دو راه ،)ع( بر این اساس، انسان در مواجهه با سخن معصومان]١٤٩، ص٥ ، ج٦ [.دانندمی

منحصر به فرد پیش رو دارد؛ یکی طریقِ قلب که بر استدالل و برهان مبتنی است و 
تردید موجود ]. ٥٨٤، ص٢ ، ج١٨[انجامد دیگری طریق سمع و شنیدن که به تسلیم می

تواند با عقل،  مع، از آن روست که مؤمنِ به حق دو گونه است؛ یا میدر آیه بین قلب و س
حق را دریابد و یا کسی است که تفکرش نیرومند نیست تا حق را از باطل تمیز دهد و 

اما کسی که نه تعقل دارد و نه گوش شنوا، . چنین کسی باید از دیگران پیروی کند
 »نَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ ما کُنَّا فِي أَصْحابِ السَّعِیرِوَ قالُوا لَوْ کُ«: فرماید چنانکه خداوند می

 ،)ع( بنابراین تسلیم در برابر معصومان].٣٥٦، ص١٨ ، ج٢٢ [ جاهلی است لجباز]١٠:ملک[
همچنین تسلیم به . چون و چرا از معارف صادره از آنان نیستبه معنای اطاعت بی

انه سخن نیست بلکه تسلیمِ مطلوب، معنای تعطیلی عقل و پذیرش جاهالنه و کورکور
های عقلی و  و مبتنی بر کاوش]٣٢٠ص ،١٢ ج ،٢٢؛ ٨٢ص ،٢ ، ج٨[امری اختیاری 

 و ١لذا مذمت اصحاب کالم در برخی از روایات. های عقالیی است  محصول عقل و برهان
حلیل های عقالنی در سنجش و ت نیازی از برهانتقابل مفهومی آن با تسلیم، به معنای بی

کارگیری جدل همراه های دینی نیست بلکه منظور از کالم در این گونه روایات، بهگزاره
با لجاجت با هدف تحقق شبهات فاسد، ترویج آراء باطل، دفع عقاید حق و تلبیس حق 

وَ جادَلُوا بِالْباطِلِ «: فرمایدچنانکه خداوند می] ٢٤٧، ص٢ ، ج٣٦[به باطل است 
 وَ  إِیَّاكَ«: فرماید که می)ع(همچنین در روایت امام باقر. ]٥: غافر [» الْحَقَلِیُدْحِضُوا بِهِ 

از استدالل و جدل با ] ٢٠٣، ص١٦ ، ج١٢[»   وَ الْخُصُومَاتِ وَ مُجَالَسَتَهُم  الْکَالمِ أَصْحَابَ
های خالص  کارگیری برهانهدف خصومت و عناد در معارف دینی نهی شده است و به

 .م این معارف، با تسلیم منافاتی نداردعقلی در فه
، یا آن را منطبق بر عقل )ع(بر این اساس، انسان با تأمل در سخن منسوب به معصوم

در صورت اول، . بیندیابد و یا عقل خویش را عاجز از درک مصالح نهفته در آن میمی
ن سامان موظف است به محتوای معارف صادره ملتزم باشد و رفتار خویش را بر اساس آ

                                                                                                                                            
، ٥ ، ج ٦. [» وَ یَنْجُو الْمُسَلِّمُونَ إِنَّ الْمُسَلِّمِینَ هُمُ النُّجَبَاءُ         الْکَالمِ  حَابُ أَصْ  یَهْلِکُ«: فرمایند می )ع(امام صادق . ١

 ].٨٦١ص



  ٢٠١  )السالم علیهم(بیتکرد تسلیم در برابر اهل  التسلیم، با روی سی و تحلیل مفاد روایات شیعی بابشناگونه 

پذیر است اما تفاوت در اگر با ابزار عقل راه به جایی نبرد، یا فهم سخن، عقالً امکان. دهد
شود؛ یا اینکه برخی از موضوعات یابی به مصالح آن می عقول افراد، مانع از راهظرفیت

تسلیم در تمامی مسائل . ها عاجز استفراعقلی بوده، عقل از دسترسی به مصالح آن
گریز و حتی موضوعات فراعقلی مبتنی بر عقل و پذیر و عقله، اعم از عقلگفتپیش

در حالت اول، عقل پیراسته از شبهات، بستر پرسش از . براهین عقلی قابلیت تحقق دارد
که رجوع به عالم در مسائل نامعلوم یا مبهم، از کند؛ چناندانایان را فراهم می

آید که برخی از آیات قرآن برهانی به شمار میرویکردهای مقبول عقال و از نتایج عقل 
. کندرا تأیید می، آن ]٤٣: نحل[» تَعْلَمُون ال کُنْتُمْ إِنْ الذِّکْرِ أَهْلَ فَسْئَلُوا«چون هم

های الزم، موظف به تسلیم انسان در این مرحله، با رجوع به دانایان و تحصیل آگاهی
ها ندارد نیز ردّ  انسان مجالی برای ورود بدانروش برخورد با روایاتی که اندیشۀ. است

 . است)ع(ها به معصومانالعلم و ارجاع علم آن
 
  فرایند رد العلمـ٤

که ، موضوعی است که عالوه بر این)ع(های دینی به معصومانارجاع علم برخی از فرمان
دی بر آن حجم بسیاری از روایات را به خود اختصاص داده، در میان آیات قرآن نیز شواه

 أَطیعُوا آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهَا یا«: فرماید سوره نساء می٥٩ خداوند در آیۀ. شودیافت می
 وَ اللَّهِ إِلَى فَرُدُّوهُ ءٍ شَيْ  في تَنازَعْتُمْ فَإِنْ مِنْکُمْ األَمْرِ أُولِي وَ الرَّسُولَ أَطیعُوا وَ اللَّهَ

 . »تَأْویال أَحْسَنُ وَ خَیْرٌ ذلِکَ اآلخِرِ الْیَوْمِ وَ بِاللَّهِ تُؤْمِنُونَ کُنْتُمْ إِنْ الرَّسُولِ
االمر، در این آیه، پس از خطاب به اهل ایمان مبنی بر اطاعت خداوند، رسول و اولی

 ایمان به به یکی از مصادیق انقیاد اشاره شده است و ارجاع منازعات به آنان را الزمۀ
را ارجاع به محکمات قرآنی و مراد از » هللارد إلی «د از  مقصو)ع(امام علی. آوردشمار می

ارجاع به . ]٥٣، نامۀ١٥[داند  می)ص( پیامبررا تمسک به سنت جامعۀ» الرسولرد الی «
 در دوران )ص(منظور از ارجاع به پیامبر. ، اعم از دوران حیات و ممات اوست)ص(پیامبر

 ارجاع در دوران فقدان او، أخذ به سنت حیات، طرح منازعات در حضور وی و مقصود از
، ٢٩[داده است به رجوع به آنان فرمان  )ص(قطعی و نیز پرسش از کسانی است که پیامبر

، مربوط به »شیء« نکره بودن شود، به قرینۀ  اموری که در آن اختالف می].٢١٨ص ،١ ج
ل کالمی  عموم اختالفات است و مصادیقی چون احکام شرعی، فروع دینی و مسائ

جسمانی بودن یا جسمانی نبودن صفات [همچون مبدأ، معاد، نبوت، معراج، عذاب قبر و 
 ]٣٧٦، ص٦ ، ج٣٤. [گیردرا دربرمی] خدا
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، پس از تمسک به قواعد عامۀ )ع(توقف در مسائل یادشده و ارجاع آن به معصومان
، ٤ ، ج٣٦[ست جمع میان اخبار متعارض که مورد تأیید کتاب و سنت باشد، معتبر ا 

گفته، انسان مؤمن در برخورد با مسائل مورد اختالف،   پیشبر اساس آیۀ]. ٢٧٨ ص
گاهی برای سنجش درستی و ، محکمات قرآنی را تکیهنخست با ارجاع مسئله به قرآن
گفته دهد و سپس به بررسی میزان مطابقت مسائل پیشنادرستی موارد اختالف قرار می

ارجاع برخی مسائل به ]. ٢٦٢ص ،٥ ، ج٣١[پردازد  می)ص(پیامبربا معارف صادره از 
است » حمال ذو وجوه« از آن روست که قرآن به دلیل اشتمال بر آیات متشابه )ص(پیامبر

لذا در جایی که امکان فهم مراد خداوند ممکن نیست، نیازمند  ]٢٤٥، ص٢ ، ج٣٥[
اما این مسئله در . تاب خدا هستیم و تسلیم در برابر حکم او از ک)ص(ارجاع به پیامبر

 نیز مطرح است و در بسیاری از موارد، فهم درست آن تنها در )ص(مورد سنت پیامبر
چنانکه خداوند ] ٣١٣ص، ٤ ، ج٣٦[ میسر خواهد بود )ع(بیتصورت ارجاع به اهل

 لَعَلِمَهُ الَّذِینَ یَسْتَنْبِطُونَهُ  أُولِي األَمْرِ مِنْهُمْ وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَ إِلى«: فرماید می
 ]. ٨٣: نساء[»  مِنْهُمْ

اند های معتبر به ثبت رسانده بر این اساس، نباید آنچه را برخی راویان ثقه در کتاب
ها وجود ندارد تکذیب کرد گرچه مؤیدی در کتاب و سنت و اما علم قطعی به صدور آن

نی جایز است که مخالفت قطعی آن با موارد عقل برهانی ندارند زیرا تکذیب تنها زما
ماند و علم آن به اوصیاء در غیر این صورت، موضوع معلَّق باقی می. گفته احراز شودپیش

 چنین )ع(این مطلب در روایتی از امام صادق]. ١٥٥، ص١ ، ج١٨[شود ارجاع داده می
 :آمده است

فِدَاكَ إِنَّ الرَّجُلَ لَیَأْتِینَا مِنْ قِبَلِکَ فَیُخْبِرُنَا عَنْکَ جُعِلْتُ : )ع(قُلْتُ ألَبِي عَبْدِاللَّهِ: قَالَ
أَ لَیْسَ عَنِّي «: )ع( َقالَ فَقَالَ أَبُوعَبْدِاللَّهِ . نُکَذِّبَهُ  صُدُورُنَا حَتَّى  بِذَلِکَ بِالْعَظِیمِ مِنَ األَمْرِ فَیَضِیقُ

قَالَ .  نَهَارٌ وَ لِلنَّهَارِ إِنَّهُ لَیْلٌ؟ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ ال قُولُ لِلَّیْلِ إِنَّهفَیَ: )ع(قَالَ. یُحَدِّثُکُمْ قَالَ قُلْتُ بَلَى
 ]٥٣٧، ص١ ، ج٢١. [»رُدَّهُ إِلَیْنَا فَإِنَّکَ إِنْ کَذَّبْتَ فَإِنَّمَا تُکَذِّبُنَا: )ع(فَقَالَ

وط است به در  بر این نکته تأکید دارد که فرآیند ارجاع علم من)ع(در این روایت امام
بنابراین ]. ١٨٧، ص٢ ، ج٣٥[ عقلی نظر داشتن برخی ضوابط همچون موافقت با مسلمات

 روایات و زدۀانکار شتابعقلی، به معنای اتخاذ رویکرد احتیاطی عدم تسلیم در امور فرا
همچنین رد العلم، خود نوعی تسلیم در برابر .  است)ع(ها به معصومانواگذاشتن علم آن

 . گریز نه امور محال عقلی است؛ البته در برابر تکالیف نامعین عقل)ع(وممعص



  ٢٠٣  )السالم علیهم(بیتکرد تسلیم در برابر اهل  التسلیم، با روی سی و تحلیل مفاد روایات شیعی بابشناگونه 

پذیرند، مخالفت قطعی های غیرمستقر که با اندکی تأمل زوالهمچنین تعارض
 مخالفت با مقصود از عدم. روندشوند و مجوزی برای تکذیب به شمار نمیمحسوب نمی

ین آن دو وجود نداشته باشد زیرا کتاب و سنت نبوی، مخالفتی است که امکان جمع ب
ها شکی نیست  دو امکان نداشته نباشد، در کنار نهادن آندر صورتی که جمع بین آن

ءٍ مَرْدُودٌ إِلَى الْکِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ کُلُّ  کُلُّ شَيْ«:  آمده است)ع(چنانکه در روایتی از امام صادق
 ]٧٠، ص١ ، ج٣٣[. » فَهُوَ زُخْرُف   اللَّهِ  کِتَابَ حَدِیثٍ ال یُوَافِقُ

ضابطه و کورکورانه نیست بلکه بر  به معنای انقیاد بی)ع(ارجاع روایات به معصوم
انسان در مسیر اعتقاد . مبتنی بر عصمت آنان است و نیازمند پیمودن فرایندی عقالنی

. گاهی محکم است که جز عقل چیزی نیست نیازمند تکیه،)ع(به عصمت معصومان
 از گناه و )ع(دامی که انسان نتواند زیربنای عقلی محکمی برای مصونیت معصومانما

اگر انسان بتواند عقل خویش . ای از او انتظار داشتتوان تسلیم عالمانهاشتباه بیابد، نمی
دارد تا با  متقاعد کند، همین عقل او را وامی)ع( مهم معصومانرا نسبت به این مرتبۀ

 . شودرغبت تسلیم ایشان
 
 نسبت تسلیم با ردّ العلم. ٥

. متنیِ روایات، بر عام بودن تسلیم در مقایسه با ردالعلم داللت دارندقرائن متعدد درون
وَ الرَّدَّ إِلَیْهِمْ «و نیز  ،]٣٩٠، ص١ج، ٣٣[» التَّسْلِیمَ لَهُمْ فِیمَا وَرَدَ عَلَیْهِمْ«استفاده از تعبیر 
»  عاممای موصولۀ«به عبارت دیگر، .  بر این مدعا تصریح دارد]مانه[» فِیمَا اخْتَلَفُوا فِیهِ

 به ما )ع(دهد که تسلیم در برابر تمام آنچه از معصوم می، نشان»فِیمَا وَرَدَ«در تعبیر 
از . شودرسیده امری الزم است، اما رد العلم تنها به مسائل مورد اختالف مربوط می

، »أن تفسیریه« است که با استفاده از )ع( امام صادقجمله قرائن دیگر بر این مدعا، سخن
أَنَّ مِنْ قُرَّةِ الْعَیْنِ التَّسْلِیمَ إِلَیْنَا «: فرمایدهای تسلیم اشاره میبه یکی از مصادیق و شاخه

 ]٢٠٤، ص٢ ، ج٣٥. [»أَنْ تَقُولُوا لِکُلِّ مَا اخْتَلَفَ عَنَّا أَنْ تَرُدُّوا إِلَیْنَا
در . توان تبیین نمود نساء نیز می٥٩ برابر ردّ العلم را مطابق آیۀ عمومیت تسلیم در

 به ،]٥٩: نساء [»األَمْرِ أُولِي وَ الرَّسُولَ أَطیعُوا وَ اللَّهَ أَطیعُوا«این آیه، نخست با تعبیر 
ای  و تسلیم در برابر آنان اشاره و این امر مقدمه)ع(لزوم اطاعت از خداوند و معصومان

، »فإن تنازعتم«در عبارت » فای تفریع«د العلم قرار داده شده است؛ چنانکه برای بیان ر
 ] ٣٨٧ص ،٤ ، ج٢٢[ .آیدشمار میشاهدی بر این عمومیت به 
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بر این اساس، تقیید تسلیم به معلومات و نیز محدود کردن ردّ العلم به مجهوالت، 
 معلوم و مجهول نخواهد پذیری به تمامی معارف صادره اعم ازمنافاتی با عمومیت تسلیم

 حداقلی و حداکثری در موضوع تسلیم، هرگونه تنافی محتمل پذیرش دو عرصۀ. داشت
تسلیمِ مقید به علم و آگاهی مربوط به معنای . میان روایات این باب را از بین خواهد برد

 گیرد وحداقلی و تسلیم مطلق و عاری از قیود، عرصۀ حداکثری و عام تسلیم را دربر می
پذیر، در برابر مجهوالت نیز سر های عقلکند تا عالوه بر قبول گزارهانسان را مکلّف می

های دینی و رد العلم مربوط به بنابراین تسلیم مربوط به همۀ فرمان. آوردتعظیم فرود 
ای از تسلیم و توان گفت رد العلم مرتبههمچنین می. بخش محدودی از آن است

 .  رود میای از آن به شمار جلوه
 
 گیرینتیجه. ٦

 :های این مقاله بدین قرارندیافته
چون و چرا و یا به معنای تعطیلی عقل ، به معنای اطاعت بی)ع(تسلیم در برابر معصوم

آید و محصول شمار میو پذیرش کورکورانه نیست بلکه تسلیمِ مطلوب، امری اختیاری به
 .  استهای عقلیهای عقالیی و مبتنی بر کاوش برهان

شود بلکه حاکمیت ، تنها به مسائل قضایی محدود نمی)ع(تسلیم در برابر معصومان
 .آنان در عموم احکام و معارف متعلَّق تسلیم است

التسلیم، عبارتست از انکار عالمانه و ناپذیری در روایات باب شرک ناشی از تسلیم
 .بار متواتر روایت بر آیات و اختکذیب همراه با رأی شخصی بدون عرضۀ

کرد، عقل وجوب تسلیم، ارشاد به حکم عقل است زیرا اگر شارع هم به آن حکم نمی
 رجوع جاهل به عالم، در برابر عقل سلیم بنابر قاعدۀ. نمودخالص بر لزوم آن حکم می

 .شودافراد آگاه و مصون از خطا تسلیم می
نیست که صدور آن یقینی  لزوماً مختص به اقوالی )ع(تسلیم در برابر روایات معصوم

 .گیرد وجود دارد، در برمی)ع(باشد، بلکه تمام آنچه را که احتمال صدور آن از معصوم
توان دانست که قلب انسان متعلَّق ردّ العلم را امور اختالفی، امور نامعلوم و اموری می

 . از پذیرش آن اکراه دارد
تسلیم .  ردّ العلم داللت دارندمتنی، بر عمومیت تسلیم در برابرقرائن متعدد درون

 .مربوط به تمامی معارف دینی و ردّ العلم مربوط به بخش محدودی از آن است
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