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حضرت زینب را در 14 جمله بشناسیم
نام نهادن زینب)س(

چشــم اهــل مدینــه، روزی بــه جمــال زینــب کبــری روشــن شــد کــه پیامبــر گرامی 
اســالم)ص( در ســفر بودنــد. فاطمــه زهــرا)س( بــه امیــر مؤمنان)ع(عــرض کردنــد: 
چــون پــدرم در مســافرت هســتند، نامــی بــرای ایــن دختــر برگزیــن. علــی)ع(

فرمودنــد: مــن بــر پــدرت پیشــی نمــی  گیــرم. صبــر می کنیــم تــا رســول خــدا)ص( 
از ســفر بــاز گردنــد. پــس از بازگشــت رســول خــدا)ص( از ایشــان خواســتند تــا نامــی 
بــرای نــو رســیده انتخــاب کننــد. پیامبــر فرمودنــد: فرزنــدان فاطمــه اگرچــه اوالد 
مــن هســتند، ولــی امــر آن هــا بــا خــدا اســت و مــن منتظــر دســتور الهــی می مانــم. 
ــر را زینــب  ــام ایــن دخت ــد: ن ــد می فرمای ــرد: خداون ــازل شــد و عــرض ک جبرئیــل ن

بگذاریــد، چــرا کــه ایــن نــام را در لــوح محفــوظ نوشــته ایم.

القاب
حضــرت زینــب را »عقیلــه بنــی هاشــم« نــام نهــاده انــد و عقیلــه، بــه زنــی بــزرگ 
منــش گوینــد کــه در بیــن بســتگان، عزیــز و محتــرم و در خانــداِن خــود، ارجمنــد 
باشــد. دیگــر لقــب ایشــان صدیقــه صغــری اســت. بــه زن بســیار راســتگو، صدیقــه 
گوینــد، و چــون فاطمــه زهــرا را صدیقــه کبــری می خواندنــد و علــی)ع(را صدیــق 

اکبــر، زینــب را صدیقــه صغــری نامیده انــد.
لقــب دیگــر آن بانــوی بزرگــوار، »عصمــت صغــری« اســت، چــرا کــه ملکــه پــاک 
دامنــی و دوری از گنــاه را خداونــد بــه او عطــا فرمــوده بــود. ایــن بانوی امیــن و بزرگوار 

مینــُة اهلل«. ــُة اهلل« و »اَ ــه از آن جملــه اســت: »ولّی القــاب دیگــری نیــز داشــته اند ک
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کماالت
وقــار، هماننــد  و  و ســکینه  بــود: در جمــال  بســیار  کمــاالِت  را  کبــری  زینــب 
در  می مانســت.  زهــرا  فاطمــه  بــه  حیــا،  و  عصمــت  در  و  بــود  کبــری  خدیجــه 
فصاحــت و بالغــت، هــم چــون علــی مرتضــی بــود و در حلــم و بردبــاری، همســان 

امــام مجتبــی و در شــجاعت و قــوت قلــب، بســان حضــرت ســید الشــهدا.

تربیت
ــت  ــت و امام ــاِم والی ــدان واال مق ــوت و خان ــِن نب ــِن حصی ــری در حص ــب کب زین
آمــوزگار وحــی، دانــش اندوخــت و در دامــان کرامــت،  لبــان  از  یافــت.  تربیــت 

پــرورش یافــت و از تربیــت خمســه طیبــه، ادب آموخــت.

یگانه پرستی
پــدر مــی نشســت و حضــرت  حضــرت زینــب در دوران طفولیــت در دامــان 
علی)ع(بــا لطــف و مهربانــی، بــه او ســخن گفتــن می آموخــت. روزی امــام بــه 
دختــر عزیــزش فرمــود: بگــو »یــک«. گفــت: یــک. فرمــود: بگــو »دو« زینــب ســاکت 
مانــد. فرمــود: نــور دیــده مــن! بگــو دو. ناگهــان زینــب زبــان گشــود و عــرض کــرد: 
پــدر جــان! زبانــی کــه بــه گفتــِن یــک بــاز شــد، چگونــه مــی توانــد »دو« بگویــد؟! 
امــام کــه می دانســت مــراد فرزنــدش اذعــان بــه توحیــد و یگانگــی خــدا اســت، او را 
بــه ســینه چســباند و بوســید. حضــرت زینــب را »عقیلــه بنــی هاشــم« نــام نهــاده 
انــد و عقیلــه، بــه زنــی بــزرگ منــش گوینــد کــه در بیــن بســتگان، عزیــز و محتــرم و 

در خانــداِن خــود، ارجمنــد باشــد.

زین اب
بعضــی معتقدنــد: زینــب، نــام درختــی زیبــا و خوشــبو اســت، و برخــی گفته انــد: 
زینــب در اصــل، مرکــب از دو کلمــه »زیــن« و»اب« اســت و زینــب را از آن رو زینــب 
گوینــد، کــه زینــت و افتخــار پــدر اســت و بدیــن ســان، آن بزرگــوار را »زیــن ابیهــا« 

نامنــد؛ هــم چــون مــادرش کــه»ام ابیهــا« اســت.

ابــتــدا
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کتــاب مــاه

بندگی خدا
خــدا  بــه  او  اتــکای  و  ارتبــاط  از  زینــب،  قلــب  قــوت  و  شــجاعت  شــهامت، 
از منکــر در آن  نهــی  یزیــد،  کاخ  کوبنــده اش در  سرچشــمه می گیــرد. ســخنان 
ــا و عفــت در همــه مراحــل ســفر، و  فضــای مســموم، حمایــت و پاســداری از حی
عمــل بــه وظیفــه در همــه جــا، جلوه هایــی از بندگــی حضــرت زینــب)س( اســت.

دوستی با حسین)ع(
عالقــه و محبــت امــام حســین و زینــب علیهمــا الســالم بــه یکدیگــر در تمــام 
مراحــل زندگیشــان جلــوه گــر اســت: در طفولیــت، زینــب جــز در آغــوش حســین 
ازدواج،  موقــع  گوینــد:  می دوخــت.  چشــم  او  بــه  همــواره  و  نمی گرفــت  آرام 
زینــب کبــری بــا شــویش، عبــداهلل شــرط کــرد کــه همــه روزه بــه او اجــازه دهــد تــا 

حســین)ع(را زیــارت کنــد و کمتــر روزی بــود کــه زینــب حســین را نبینــد.

هم سفر حسین)ع(
ــا  ــری، علی)ع(ب ــب کب ــگام ازدواِج زین ــد: در هن ــان گفته ان ــیره نویس ــی از س بعض
عبــد اهلل شــرط کــرد کــه هــر گاه حســین بــه ســفر رفــت، زینــب هــم اجــازه داشــته 
باشــد بــا او مســافرت کنــد. عبــد اهلل شــرط را پذیرفــت و بــه پیمــان خــود همــواره 

پایبنــد بــود.

دانش
حضــرت زینــب از نظــر دانــش در آن مرتبــه بــود کــه بســیاری از زنــان مدینــه نــزد 
ایشــان می آمدنــد و از درس تفســیر او بهــره می بردنــد. البتــه دانــش او برگرفتــه از 
مدرســه و مکتــب نبــود، بلکــه ـ چنــان کــه امــام ســجاد)ع(در مســجد کوفــه بعــد 
ــد ـ او دانشــمندی الهــی اســت و  از ایــراد خطبــه معــروف حضــرت زینــب فرمودن
خداونــد چشــمه های زالل معرفــت را بــر قلــب مبارکــش جــاری ســاخته اســت.

عبادت زینب کبری)س(
زینــب)س( در خشــوع و خضــوع و عبــادت و بندگــی ماننــد پدر و مــادر بزرگوارش 
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بــود: شــبها را بــه تهجــد صبــح می کــرد و مــدام قــرآن تــالوت می فرمــود. آن بانــوی 
بــزرگ اســالم در میــدان دشــوار کربــال و از آن جــا تــا شــام، در مشــکل ترین حــاالت، 

نمــاز شــب و عبــادِت خــدا را تــرک نگفــت.

فصاحت و بالغت
ابــن عبــاس، پســر عمــوی پیامبــر)ص( دربــاره زینب کبــری چنین گویــد: »عقیله 
مــا زینــب، دختــر علــی)ع(در فصاحــت و بالغــت و شــجاعت ادبــی، بــی نظیــر بــود. 
گــواه  کــه ســخن می گفــت، می پنداشــتی علی)ع(ســخن می گویــد.«  هنگامــی 
ایــن مطلــب ســخنرانی او در مجلــس یزیــد اســت. ایــن ســخنان در حــّد اعــالی 

فصاحــت و در اوج شــیوایی و رســایی قــرار دارد.

بصیرت در امور سیاسی
محمــد غالــب شــافعی از علمــای اهــل ســنت مــی گویــد: زینــب)س( دختــر علــی 
ــات  ــمه آی ــت و از سرچش ــرورش یاف ــی پ ــب اخالق ــن مکت ــب در بهتری ــن ابی طال ب
ــدان  ــن خان ــی بی ــور سیاس ــرت در ام ــرم و بصی ــم و ک ــت؛ در حل ــیراب گش ــی س اله
بنــی هاشــم مشــهور شــد و جمــال و جــالل، ســیرت و صــورت و اخــالق و فضیلــت 

را بــه هــم آمیخــت. او شــبها در عبــادت بــود و روزهــا در روزه.

صبر و شکیبایی
زینــب  فضــل  مراتــب  در  می گویــد:  معــروف  نویــس  ســیره  ســپهر،  مرحــوم 
ــد؛  ــگان معترفن ــت او، هم ــت و بالغ ــه فصاح ــت، ب ــیار اس ــخن بس ــری)س( س کب
ــت.  ــخن می گف ــب س ــن ابی طال ــی ب ــی عل ــود، گوی ــخن می گش ــه س ــب ب ــر گاه ل ه
عفــت و عصمــت، و درایــت و دانــش آن بانــوی بــزرگ فراتــر از آن اســت کــه بــه قلــم 
در آیــد و در وصــف بگنجــد. در صبــر و شــکیبایی چنــان بــود کــه همــگان را متحیــر 
بــر دوش کوه هــا و آســمان و  اگــر اندکــی از ســنگینِی مصایــب او،  می ســاخت. 
زمیــن قــرار گیــرد، آن هــا را متالشــی می کنــد. بــه راســتی از آغــاز آفرینــش انســان تــا 

ــده نشــده اســت. ــاری، ایثــار و شــجاعت او دی ــه بردب ــی ب کنــون زن

ابــتــدا
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پنجم جمادی االول
والدت با سعادت حضرت زینب)س(

بــا ســعادت، عقیلــه  در روز پنجــم جمــادی االول ســال پنجــم هـــ.ق والدت 
بنی هاشــم، حضــرت زینــب کبــری)س(، در مدینــه منــوره واقــع شــد.)1( پــدر 
بزرگوارشــان امیرمؤمنــان علــی)ع( و مــادر گرامــی شــان، ســرور و زینــت زنــان عالــم، 

حضــرت فاطمــه زهــرا)س( هســتند.
کــه چــون در وقــت والدت حضــرت زینــب)س(، رســول  چنیــن نقــل شــده 
گرامــی اســالم)ص( بــه مســافرت رفتــه بودنــد، حضــرت فاطمــه)س( ایــن مولــود 
مبــارک را بــه دســت امیرمؤمنــان)ع( دادنــد تــا بــر ایشــان نامــی تعییــن کننــد. 
آن حضــرت فرمودنــد: »مــن در ایــن کار بــر پیامبــر خدا)ص(ســبقت نمــی گیــرم؛ 
صبــر می کنیــم تــا رســول خــدا)ص( از ســفر برگردنــد و نــام ایــن نــوزاد را تعییــن 
نماینــد«. پیامبــر گرامــی اســالم)ص( کــه از ســفر بازگشــتند، طبــق معمــول، ابتــدا 
ــر خانــه فاطمــه زهــرا)س( وارد شــدند. حضــرت علــی)ع( بــه رســول خــدا)ص( ب

عــرض کردنــد: »خداونــد دختــری بــه مــا عطــا کــرده اســت؛ شــما نــام او را تعییــن 
هســتند  مــن  فرزنــدان  فاطمــه  »فرزنــدان  فرمودنــد:  حضــرت  آن  فرماییــد«. 
او  از جانــب  و دســتوری  منتظــر وحــی  لــذا  اســت؛  پــروردگار  بــا  اختیارشــان  و 

وقایعماهجمادیاالول
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می مانــم« در ایــن هنــگام جبرئیــل نــازل شــد و عــرض کــرد: »خداونــد تــو را ســالم 
می رســاند و می فرمایــد: نــام »ایــن نــوزاد را زینــب بگــذار؛ زیــرا مــا در لــوح محفــوظ 
ایــن نــام را بــرای او نوشــتیم«. رســول گرامــی اســالم)ص( آن مولــود را بوســیدند 
ــه ایــن  ــه همــه حاضــران و غایبــان امــت خــود توصیــه می کنــم ک ــد: »ب و فرمودن

دختــر را محتــرم بدارنــد، زیــرا بــه خدیجــه کبــری)س( شــباهت دارد«.)2(
در روایتــی چنیــن آمــده اســت کــه رســول خدا)ص(حضــرت زینــب)س( را در 
حالــی کــه در ســن کودکــی بودنــد، طلــب کردنــد و ایشــان را بوســیدند و صــورت بــه 
صورتشــان گــذارده، فرمودنــد: جبرئیــل بــه مــن خبــر داد کــه ایــن دختــر شــریک 

حســین مــن در مصیبت هــا و بالهاســت«.)3(
محمــد غالــب شــافعی، یکــی از نویســندگان معــروف مصــر، در موردشــخصیت 
عقیلــه بنی هاشــم چنیــن می نویســد: »یکــی از بــزرگ تریــن زنــان اهــل بیــت 
ــاک کــه دارای روحــی  ــان پ علیهــم الســالم از نظــر حســب و نســب و از بهتریــن زن
ــوده، حضــرت  ــزرگ و مقــام تقــوا و آیینــه تمــام نمــای مقــام رســالت و والیــت ب ب
و  علــم  سرچشــمه  از  کــه  می باشــد  طالــب)س(  ابــی  بــن  علــی  دختــر  زینــب، 
از  یکــی  بالغــت،  و  فصاحــت  در  بــود.  گشــته  ســیراب  نبــوت  خانــدان  دانــش 
آیــات بــزرگ الهــی بــه شــمار می رفــت و در حلــم، کــرم، بصیــرت و تدبیــر کارهــا در 
میــان بنی هاشــم، بلکــه عــرب، زبــان زد بــود و میــان جمــال و جــالل و ســیرت و 
صــورت و اخــالق و فضیلــت جمــع کــرده؛ شــب ها در حــال عبــادت و روزهــا را روزه 

می داشــت و بــه تقــوا و پرهیــزکاری معــروف بــود«.)4(

ششم جمادی االول
وقوع جنگ موته

در ششــم جمــادی االول ســال 8 هـــ.ق جنــگ موتــه بــه وقــوع پیوســت. علــت 
وقــوع ایــن جنــگ آن بــود کــه »حــارث بــن ُعَمیــر ازدی« در زمین هــای موتــه 
بــه دســتور شــرحبیل بــن عمــرو، ســردار لشــکر روم دســت گیــر و پــس از بســتن 
دســت هایش، گــردن زده شــد.)5( رســول خــدا)ص( کــه از شــنیدن ایــن خبــر 
بســیار ناراحت شــدند، لشــکری در حدود ســه هزار نفر از مســلمانان جمع آوری و 
جعفــر بــن ابــی طالــب را بــه عنوان فرمانده ســپاه اســالم تعیین و تصریــح فرمودند 
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کــه در صــورت شــهادت جعفــر، زیــد بــن حارثــه و پــس از ایشــان، عبداهلل بــن رواجه 
بــه ترتیــب فرماندهــی لشــکر مســلمانان را بــه عهــده بگیرنــد. پیامبر)ص(بــه آن هــا 
ســفارش نمودنــد تــا جایــی کــه امــکان دارد کافــران را بــه اســالم دعوت نماینــد و در 

صورتــی کــه اســالم نیاوردنــد بــا آن هــا وارد جنــگ شــوند.
ســپاه اســالم بــه ســمت ســرزمین های موتــه حرکــت کــرد. هنگامــی کــه ایــن 
خبــر بــه شــرحبیل رســید، ســخت بــه تکاپــو افتــاد و از قیصــر روم لشــکر عظیمــی 
درخواســت نمــود. از ایــن روی لشــکر نزدیــک بــه صــد هــزار نفــر از مــردان جنگــی، 
آمــاده مبــارزه بــا مســلمانان شــدند. هنگامــی کــه دو ســپاه در برابــر هــم صــف 
کشــیدند، نبــرد بســیار ســختی بیــن آن هــا روی داد. مســلمانان کــه از روی عقیده 
و ایمــان و بــه شــوق بهشــت می جنگیدنــد، بــا روحیــه بســیار بــاال در برابــر انبوهــی 
از ســپاه کفــر غیرت مندانــه شمشــیر می زدنــد. جعفــر بــن ابــی طالب)علیهمــا 
الســالم( کــه شــجاعانه در جلــوی ســپاه اســالم مبــارزه می کــرد، ناگهــان خــود 
را در محاصــره ی جمــع کثیــری از ســپاه دشــمن یافــت و در ایــن گیــر و دار، دو 
دســت آن جنــاب قطــع و جراحــات زیــادی بــر بــدن او وارد شــد و ســپس بــه 
ــه متأســفانه  ــه رســید ک ــد بــن حارث ــه زی شــهادت رســیدند. ســپس فرماندهــی ب
او نیــز بــه درجــه شــهادت نایــل شــد و بعــد از او عبــداهلل بــن رواحــه َعَلــم ســپاه را 
برداشــت کــه در اثــر کثــرت حمــالت ســپاه دشــمن او نیــز بــه شــهادت رســید. پــس 
از شــهادت ســه فرمانــده ای کــه پیامبــر اســالم)ص(تعیین نمــوده بــود، ســرگردانی 
ســپاه اســالم شــروع شــد؛ امــا باالخــره بــا ترفنــدی کــه »ثابــت بــن اقــرم« و »خالــد 
بــن ولیــد« اجــرا کردنــد، مســلمانان پــس از یــک روز مقاومــت و پایداری ســخت در 

برابــر ســپاه عظیــم روم، بــا ســالمت کامــل بــه مدینــه بازگشــتند.)6(

دهم جمادی االول
وقوع جنگ جمل

روز دهــم جمــادی االول ســال 36 هـــ.ق جنــگ جمــل روی داد کــه نتیجــه آن 
پیــروزی ســپاه امیرمؤمنــان علــی)ع( بــود.

واقعــه جمــل از آن جــا آغــاز شــد کــه پــس از قتــل عثمــان، مــردم بــا امیرمؤمنــان 
علــی)ع( بیعــت کردنــد. عایشــه پــس از آگاهــی ایــن موضــوع، ســخت ناراحــت 
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گشــت و بــرای مبــارزه بــه آن حضــرت در مکــه فریــاد مظلومیــت عثمــان را ســر داد. 
طلحــه و زبیــر کــه در حکومــت حضــرت علــی)ع( بــه دنبــال پســت و مقــام بودنــد، 
بعــد از آن کــه فهمیدنــد بــه مقاصــد خــود نخواهنــد رســید، بــه بهانــه عمــره از 

مدینــه خــارج شــده، بــه عایشــه پیوســتند.
عبــداهلل بــن عامــر نیــز - کــه قبــاًل عامــل عثمــان در بصــره بــود و امیرمؤمنــان)ع( او 
را از ســمت خــود عــزل کــرده بودنــد - بــه مکــه آمــد و بــه حمایت از عایشــه پرداخت 
و شــتری بــه قیمــت دویســت دینــار بــه او هدیــه کــرد. آن هــا جملگــی بــه عایشــه 
پیشــنهاد دادنــد کــه بــه جانــب بصــره حرکــت کنــد؛ زیــرا مــردم آن شــهر اگــر او را 
ببیننــد، همگــی بــه وی خواهنــد پیوســت. عایشــه پیشــنهاد آن هــا را پذیرفــت و 
همراهشــان بــه طــرف بصــره بــه راه افتــاد. هنگامــی کــه بــه ایــن شــهر وارد شــدند 
شــبانه بــه خانــه عثمــان بن ُحَنیــف، نماینده امیرمؤمنــان)ع( ریختند و او را اســیر 
و بســیار اذیــت کردنــد؛ حتــی نقــل شــده اســت کــه محاســن او را کندنــد. ســپس 
قصــد بیت المــال را نمودنــد و بعــد از آن کــه جمــع کثیــری از نگه بانــان و محافظان 

آن را بــه قتــل رســاندند، بیت المــال مســلمانان را غــارت کردنــد!!)7(
ــه امیرمؤمنــان)ع( رســید، آن حضــرت  ــه خبــر شورشــیان در مدینــه ب ــی ک زمان
ســهل بــن ُحَنیــف را بــه جــای خویــش گذاشــت و بــه همــراه شــمار زیــادی از 
اصحــاب پیامبــر)ص( و ســایر مــردم مدینــه - کــه در نقلــی تعــداد آن هــا چهــار هــزار 
نفــر بیــان شــده - بــه ســرعت بــه ســوی عــراق حرکــت کردنــد. بنــا بــه نقــل ســعید 
بــن جبیــر، هشــتصد نفــر از انصــار و چهارصــد نفــر از کســانی کــه در بیعــت رضــوان 

حضــور داشــتند، در جمــل همــراه امیرمؤمنــان علــی)ع( بودنــد.)8(
حضــرت علــی)ع( کــه بــه هیــچ وجــه بــه برپایــی ایــن جنــگ مایــل نبــود، پــس از 
ورود بــه بصــره بــه مــدت ســه روز بــا فرســتادن پیام هــای مکــرر از آن هــا خواســت 
کــه از ایــن شــورش دســت بردارنــد؛ ولــی آن هــا هرگــز قبــول نکردنــد.)9( باالخــره 
ــا شــب ادامــه  در روز دهــم جمــادی الثانــی درگیــری آغــاز شــد و از هنــگام ظهــر ت
یافــت. بیــش تــر درگیری هــا در اطــراف شــتر عایشــه بود)گفتــه شــده بیــش از 

هفتــاد دســت کــه خواســتند افســار شــتر او را بگیرنــد قطــع شــد(.
در پایــان پیــروزی نصیــب ســپاه امیرمؤمنــان)ع( شــد و حضــرت کنــار هــودج 
عایشــه آمدنــد و فرمودنــد: »ای حمیــرا! آیــا پیامبــر تــو را امــر کــرده بــود کــه بــه 
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ــه خــود بنشــینی و بیــرون  ــو را امــر نفرمــود کــه در خان ــا ت جنــگ بیــرون آیــی؟! آی
نیایــی؟ بــه خــدا ســوگند! انصــاف ندادنــد آنــان کــه زن هــای خــود را پشــت پــرده 
پنهــان داشــتند و تــو را بیــرون آوردنــد«. محمــد بــن ابــی بکــر، خواهــرش عایشــه 
را از هــودج بیــرون کشــید و بــه دســتور امیرمؤمنــان)ع( او را بــه خانــه صفیــه دختــر 
حــارث بــن ابــی طلحــه بردنــد و بعــد او را بــه مکــه و ســپس بــه مدینــه فرســتادند.

)10( در ایــن جنــگ از لشــکر امیرمؤمنــان)ع( کــه در حــدود بیســت هزار نفــر بودند، 
پنــج هــزار نفــر شــهید و از لشــکر عایشــه کــه ســی هــزار تــن بودنــد، ســیزده هــزار نفــر 
کشــته شــدند.)11( زیــد بــن صوحــان یکــی از شــیعیان و یــاران خــاص حضــرت 
علــی)ع( بــود کــه در ایــن جنــگ بــا درجــه واالی شــهادت نایــل شــد و آن حضــرت 
بــاالی ســر او آمدنــد و فرمودنــد: »ای زیــد! خــدا رحمتــت کنــد کــه تعلقــات دنیوی 

تــو انــدک و کمــک تــو بــرای دیــن بســیار بــود!«)12(

سیزدهم جمادی االول
شهادت حضرت فاطمه زهرا)س(

بنابــر نقــل پــاره ای از روایــات، شــهادت حضــرت زهــرا)س( 75 روز پــس از رحلت 
ــال 11 هـــ.ق  ــادی االول س ــیزدهم جم ــالم)ص(یعنی در س ــر اس ــداز پیامب ــان گ ج
واقــع شــد. حضــرت زهــرا)س( اقیانــوس بــی کــران فضایــل و خوبی هــا بودنــد کــه 
رســول اکــرم)ص(در مناســبت های مختلــف بــه بیــان گوشــه ای از فضایــل ایــن 
ــر فرمایــش موالیمــان امــام صــادق)ع(  بانــوی بزرگــوار می پرداختنــد. اگرچــه بناب

عقــول بشــری از معرفــت و شــناخت حضــرت زهــرا)س( عاجزنــد.)13(
ــا  ــا و فضیلت ه ــه خوبی ه ــر هم ــت: »اگ ــده اس ــول خدا)ص(آم ــی از رس در روایت
در شــخصیتی جمــع گــردد، آن شــخص فاطمــه اســت؛ بلکــه او باالتــر اســت. 
همانــا دختــرم فاطمــه)س( در وجــود و بزرگــواری و کرامــت بهتریــن فــرد روی 

زمیــن اســت«.)14(
و  بــر خلــق هســتیم  امــام عســکری)ع( می فرماینــد: »مــا حجت هــای خــدا 

جــده ی مــا فاطمــه حجــت خــدا بــر ماســت«.)15(
بایــد گفــت: بعــد از رحلــت پیامبر)ص(چــه زود حرف هــا و ســفارش های آن 
حضــرت را فرامــوش نمودنــد؟ ! و چگونــه حــق پیامبــر را در مــورد دختــرش رعایــت 
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کردنــد؟! فاطمــه ای کــه پیامبــر خــدا)ص( در حضــور عــام و خــاص در موردشــان 
می فرمودنــد: »فاطمــه بضعــه منــی مــن آذاهــا فقــد آذانــی؛ فاطمــه پــاره تــن مــن 
اســت؛ هــر کــس او را اذیــت کنــد بــه تحقیــق مــرا اذیــت نمــوده اســت«. پــس از 
رحلــت پیامبــر آمــاج بــزرگ تریــن مصیبت هــا و غبت هــا و مظلومیت هــا واقــع 
شــدند. آنــان کــه بــه ظاهــر خــود را اصحــاب پیامبر)ص(مــی پنداشــتند، در خانــه 
او را بــه آتــش کشــیدند و شــوهر گرامــی اش امیرمؤمنــان)ع( را بــا زور بــرای بیعت به 
مســجد بردنــد و در ایــن میــان جگرگوشــه اش محســن را بــه شــهادت رســاندند و 
پهلــوی آن بانــوی گرامــی را کــه بــرای حمایــت از ســاحت مقــدس والیــت در برابــر 
دشــمنان ایســتاده بــود، شکســتند کــه در اثــر همیــن آزارهــا در فاصلــه اندکــی پــس 

از رحلــت نبــی گرامــی اســالم)ص(به شــهادت رســیدند.)16(
آری! بانــوی دو عالــم پــس از وفــات پــدر گرامــی شــان تمــام غم هــا و دردهــا 
ــمعی در  ــد ش ــد و مانن ــان خریدن ــه ج ــت ب ــدس والی ــاخت مق ــت از س را در حمای
انــدک زمــان ســوختند و آب شــدند. بانویــی کــه امــام صــادق)ع( در وصــف حــال 
زهــرا)س(  پیامبر)ص(حضــرت  از  »بعــد  می فرماینــد:  چنیــن  ایشــان  غم انگیــز 
از شــدت غصــه  و  ایشــان ضعیــف  و جســم  بودنــد  افتــاده  بســتر  در  پیوســته 

بدنشــان الغــر شــده بــود«.)17(
آن  وصیــت  بنابــر  زهــرا)س(  فاطمــه  حضــرت  مظلومانــه  شــهادت  از  پــس 
حضــرت، امیرمؤمنــان علــی)ع( بدنشــان را شــبانه غســل دادنــد و در اوج غربــت، 

شــبانه بــه خــاک ســپردند.
بــه راســتی چــرا تنهــا دختــر پیامبــر)ص(در بهــار جوانــی بــا فاصلــه ای انــدک پــس 
از پــدر گرامــی شــان از ایــن جهــان رخــت برمــی بندنــد و مخفیانــه و بــه دور از چشــم 
ــی  ــرت حت ــوند و آن حض ــپرده می ش ــاک س ــه خ ــه ب ــب، غریبان ــگان در دل ش هم

بــه خلیفــه وقــت هــم اجــازه نمی دهــد در مراســم تدفیــن او حاضــر گــردد؟!)18(

پانزدهم جمادی االول
1. والدت با سعادت حضرت زین العابدین)ع(

بنابــر گفتــه برخــی تاریــخ نویســان، حضــرت زیــن العابدیــن)ع( در پانزدهــم 
جمــادی االول ســال 36 هـــ.ق در مدینــه منــوره چشــم بــه جهــان گشــودند. 
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بــن  حســین  حضــرت  شــهیدان،  ســاالر  و  ســید  حضــرت  آن  گرامــی  پــدر 
علی)علیهمــا الســالم( و مــادر بزرگوارشــان حضــرت شــهربانو، دختــر یزدگرد ســوم 
بودنــد کــه در آغــاز والدت امــام ســجاد)ع( از دنیــا رفــت؛ از ایــن روی دایــه مهربانــی 
بــرای آن حضــرت گرفتنــد. لقب هــای زیــادی بــه حضــرت علــی بــن الحســین)ع( 
نســبت داده شــده اســت، از جملــه: زیــن العابدیــن، ســید العابدیــن، قــدوه 

الزاهدیــن، ســید المتقیــن، ســجاد، زیــن الصالحیــن، ذوالثفنــات و...
بیش تــر کســانی کــه ایــن القــاب را بــه آن حضــرت نســبت می دادنــد، نــه شــیعه و 
نــه بــه امامــت ایشــان معتقــد بودنــد، امــا نمی توانســتند آن چــه را در او می بیننــد 

نادیــده بگیرند.)19(
پــس از واقعــه عاشــورا، َعَلــم امامــت و والیــت بــر دوش امــام ســجاد)ع( قــرار 
بــه هدایــت امــت اســالمی پرداختنــد. ایشــان در  کــه مــدت 25 ســال  گرفــت 
ــر  ــر بنــی امیــه ب ــه حاکمــان ســتم گ ــی ک اوضــاع بســیار ســخت اجتماعــی، در حال
مــردم حکومــت می کردنــد و افــرادی چــون حجــاج ثقفــی فرمــان داران ممالــک 
اســالمی بودنــد، بــه هدایــت امــت پرداختنــد. امــام مهــم تریــن کار خویــش را در 
زمینــه برقــراری پیونــد مــردم بــا خداونــد و تقویــت پایه هــای اعتقــادی و معنــوی 

ــب دعــا، در پیــش گرفتنــد. ــان در قال آن
»جاحــظ«، یکــی از علمــای اهــل ســنت، در مــورد شــخصیت امــام ســجاد)ع( 
الســالم(،  الحســین)علیهما  بــن  علــی  شــخصیت  »دربــاره  می گویــد:  چنیــن 
ــند و در  ــان می اندیش ــک س ــه ی ــه، هم ــه، خاص ــی، عام ــی، خارج ــیعی، معتزل ش
برتــری و تقدیــم او بــر دیگــران، هیــچ کــدام تردیــدی بــه خــود راه نمی دهنــد«)20(
ــه محرومــان و مســتمندان نیــز  امــام ســجاد)ع( در صدقــه دادن و رســیدگی ب
ــه  ــه مثــل آن را ب ــد مگــر آن ک ــز از غذایــی میــل نمــی فرمودن ــد. هرگ معــروف بودن
فقــرا می دادنــد. ابونعیــم می گویــد: »علــی بــن الحســین)ع( شــب ها کیســه پــر 
از نــان را بــر دوش می گرفتنــد و در تاریکــی شــب بیــن فقــرا تقســیم می کردنــد و 

می فرمودنــد: »صدقــه پنهانــی غضــب پــروردگار را فــرو می نشــاند«.)21(

2. درگذشت ولید بن عبدالملک بن مروان
در پانزدهــم جمــادی االول ســال 96 هـــ.ق ولیــد بــن عبدالملــک در شــام در 
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43 ســالگی بــه درک واصــل شــد. او هــم عصــر امــام ســجاد)ع( و مــردی ســتم گــر، 
ظالــم و کریــه منظــر بــود کــه در ســال 87 هـــ.ق اقــدام به ســاختن مســجد اموی در 

شــام کــرد. مــدت خالفــت او نــه ســال و هشــت مــاه طــول کشــید.)22(

بیست و نهم جمادی االول
وفات محمد بن عثمان سمری، دومین نایب خاص امام عصر)عج(

در بیســت و نهــم جمــادی االول ســال 305 هـــ.ق ابوجعفــر محمــد بــن عثمــان 
بــن ســعید وفــات یافــت.)23( وی دومیــن نایــب خــاص حضــرت ولــی عصــر 
ــه مــردم  ــی فرجــه الشــریف در دوران غیبــت صغــری می باشــند ک عجــل اهلل تعال
بــه وســیله او ســؤاالت و مســایل دینــی خویــش را از امــام زمانشــان می پرســیدند.

بــه شــمار  بــزرگان شــیعه  از  گرامــی شــان  پــدر  بــن عثمــان همچــون  محمــد 
می رفتنــد و از نظــر تقــوا و عدالــت و بزرگــواری، مــورد قبــول و احتــرام شــیعیان و 
از یــاران مــورد اعتمــاد امــام حســن عســکری)ع( بودنــد. چنــان کــه آن حضــرت در 
پاســخ ســؤال احمــد بــن اســحاق کــه بــه چــه کســی مراجعــه کنــد، فرمــود: »َســمری 
و پســرش، هــر دو، امیــن و مــورد اعتمــاد مــن هســتند؛ آن چــه بــه تــو برســانند، از 
جانــب مــن می رســانند، و آن چــه بــه تــو بگوینــد از طــرف مــن می گوینــد؛ ســخنان 
آنــان را بشــنو و از آنــان پیــروی کــن؛ زیــرا ایــن دو تــن مورد اعتماد و امین هســتند«.

پــس از درگذشــت عثمــان از جانــب امــام زمــان)ع( توقیعــی مبنــی بــر تســلیت 
وفــات او و اعــالم نیابــت فرزنــدش »محمــد« صــادر شــد.)24(

ابوجعفــر محمــد بــن عثمــان تألیفاتــی در فقــه داشــته اســت کــه پــس از وفاتــش، 
بــه دســت حســین بــن روح، ســومین نایــب امــام زمــان)ع( رســیده اســت. محمــد 
بــن عثمــان در حــدود چهــل ســال عهــده دار وکالــت امــام زمــان)ع( بــود و در 
طــول ایــن مــدت وکالی محلــی و منطقــه ای را ســازمان دهــی و بــر فعالیتشــان 
نظــارت می کــرد و بــه اداره امــور شــیعیان اشــتغال داشــت. توقیع هــای متعــددی 
از ناحیــه حضــرت ولــی عصــر عجــل اهلل تعالــی فرجــه الشــریف صادر شــد، و توســط 
ایشــان بــه شــیعیان رســید. محمــد بــن عثمــان پیــش از وفاتــش، از تاریــخ فــوت 

خــود خبــر داد و دقیقــًا در همــان زمــان کــه گفتــه بــود، رحلــت فرمــود.)25(
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کــه  ایــن  در  اســت.  گنــاه  بــه  ناآلودگــی  و  پاکدامنــی  معنــای  بــه  »عصمــت« 
پیامبــران بایــد معصــوم باشــند، جمیــع ملــل و شــریعت ها اتفــاق نظــر دارنــد، جــز 
ایــن کــه آن را در برخــی امــور الزم مــی داننــد و در برخــی جایــز و هــر کــدام را دالیلــی 
اســت.]۱[ شــیعه بــا اســتناد بــه دالیــل متعــدد قرآنــی و روایــی، اهــل بیــت )علیهــم 

الســالم( را نیــز معصــوم مــی دانــد.

مفهوم عصمت
کــه  اســت  لطفــی  »عصمــت،  می گویــد:  عصمــت  تعریــف  در  مقــداد  فاضــل 
خداونــد در حــق مکلــف بــه جــاى مــی آورد، بــه گونــه اى کــه انگیــزه اى بــراى تــرک 
ــا انجــام معصیــت در او باقــی نمی مانــد، هــر چنــد ایــن لطــف، تــوان  اطاعــت و ی
انجــام گنــاه را از وى نمی ســتاند«.]۲[ ایــن متکلــم برجســته امامیــه در ادامــه، 

اســباب تحقــق لطــف الهــی را چنیــن برمــی شــمارد:
- برخوردارى از ملکه اى که آدمی را از اقدام بر معاصی باز می دارد.

- آگاهی کامل از پی آمدهاى اعمال زشت و زیبا
- ترس از مؤاخذه بر ترک اولی؛

کلیاتیدرعصمت
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عالمــه مجلســی در مــورد اعتقــاد امامیــه در بحــث عصمــت مــی گویــد: بــدان کــه 
علمــاى امامیــه رضــوان اهلل علیهــم اجمــاع کــرده  انــد بــر عصمــت انبیــا و اوصیــا 
از گناهــان کبیــره و صغیــره کــه صــادر نمی شــود از ایشــان هیــچ نــوع از گناهــان 
ــبیل  ــر س ــه ب ــل و ن ــاى در تأوی ــبیل خط ــر س ــه ب ــیان و ن ــهو و نس ــبیل س ــر س ــه ب ن
مهاونــه، نــه پیــش از پیغمبــرى و نــه بعــد از آن، نــه در کودکــی و نــه در بزرگــی. و 
کســی در ایــن بــاب مخالفــت نکــرده مگــر ابــن بابویــه و شــیخ محمــد بــن الحســن 
بــن الولیــد رحمــة اهلل علیهمــا کــه ایشــان تجویــز کرده انــد کــه حــق تعالــی ایشــان را 
بــراى مصلحتــی ســهو بفرمایــد کــه فرامــوش کننــد چیــزى را کــه متعلــق بــه تبلیــغ 

رســالت نباشــد.]۳[

عصمت در قرآن و روایات
»عصمــت« در لغــت بــه معنــاى منــع کــردن و بازداشــتن اســت و بــه همیــن معنا 

در برخــی از آیــات قــرآن کریــم بــه کار رفتــه اســت ماننــد:
ــچ  ــه ۴۳( امــروز هی ــود، آی ــوره ه ــْن َرِحَم«؛)س ــِراهلل ِإاّل َم ْم

َ
ــْن أ ــْوَم ِم ــَم اْلی »العاِص

کــس را از قهــر خــدا جــز بــه لطــف او پنــاه نیســت. )تنهــا رحمــت او اســت کــه مانــع 
از عــذاب می گــردد(.

ــو را از شــر و آزار  ــه ۶۷( )خــدا ت ــده، آی ــاِس«؛ )ســوره مائ ــَن الّن »َواهلل یْعِصُمــک ِم
مردمــان محفــوظ خواهــد داشــت.(

از دیــدگاه آیــات و روایــات، پیامبــران و امامــان از هــر گونــه گنــاه و خطایــی در 
امــان انــد. بــراى بیــان ایــن حقیقــت، الفــاظ و تعابیــر گوناگونــی بــه کار رفتــه کــه واژه 
ــا َو  »عصمــت« نیــز یکــی از آن هــا اســت؛ چنــان کــه پیامبــر اکــرم)ص( می فرمایــد: »أَن
رُون َمعصوُمون«؛]۴[ )من  َعلی َوالَحســن َوالُحَســین َو ِتســَعة ِمن ُولِد الُحَســین ُمَطَهّ
و علــی و حســن و حســین و ُنــه نفــر از فرزنــدان حســین، پــاک و »معصــوم« هســتیم.(

امیرالمؤمنیــن علــی)ع( نیــز بــا اشــاره بــه ایــن حقیقــت کــه خــداى حکیــم را 
ــوده  ــه از آل ــه اطاعــت و پیــروى همــه جانبــه از کســی فرمــان دهــد ک ــه ب نشــاید ک
َعزَوَجــل ِبطاَعــة  اَمــَر اهلل  امــان نیســت، می فرمایــد: »اّنمــا  گنــاه در  بــه  شــدن 
ــُه َمعصــوم ُمَطّهــر الیأُمــر ِبَمعصیِتــه«]۵[ )دلیــل آن کــه خداونــد مــردم 

ّ
الَرســول الَن

را بــه اطاعــت )همــه جانبــه( از پیامبــر می خوانــد آن اســت کــه وى پــاک و معصــوم 

مـقـاالت
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اســت و بــه گنــاه فرمــان نمی دهــد.( ایــن تنهــا نمونــه هایــی اســت از روایاتــی کــه 
پیشــینه کاربــرد واژه عصمــت را می نمایاننــد و بــر ایــن پنــدار کــه پیدایــش ایــن 
اصطــالح، ســال ها پــس از ظهــور اســالم و در زمــان رواج اندیشــه هاى کالمــی بــوده 

اســت،]۶[ خــط بطــالن می کشــد.
بــا ایــن همــه، بــراى بهــره گیــرى از معــارف دینــی نبایــد تنهــا از واژه هایــی ســراغ 
گرفــت کــه بــه تدریــج در معنــاى امــروزى شــان بــکار رفتــه یــا در ایــن معانــی رواج 
یافتــه انــد. قــرآن کریــم، بــی آن کــه واژه عصمــت را بــکار گیــرد، بــا بیان هــاى 

ــد. ]۷[ ــی می زدای ــاه و خطای ــه گن ــر گون ــا را از ه ــا و اولی ــان انبی ــون دام گوناگ
پیامبــر گرامــی اســالم و امیرمؤمنــان نیــز افــزون بــر ایــن واژه، تعابیــر دیگــرى بــکار 
می برنــد کــه در رســایی و گویایــی، چیــزى از آن کــم نــدارد؛ چنــان کــه پیامبــر اکــرم 
ــرون ِمــن الذُنــوب«]۸[;  در تفســیر آیــه تطهیــر می فرمایــد: »َفاَنــا َو اهــل بیتــی ُمَطَهّ

)مــن و اهــل بیتــم از گنــاه پیراســته ایــم.(

عصمت و اختیار
جبــرى یــا اختیــارى بــودن عصمــت، اولیــن و مهمتریــن پرسشــی اســت کــه 
ــه اراده  ــه ارزش آدمــی ب ایــن مســئله، پیــش چشــم خردمنــدان می نهــد؛ چــرا ک
آزاد و اختیــار او اســت و جبــرى انگاشــتن عصمــت، معصومیــن را بــه ماشــین 
ــه  ــد و ن ــراى دیگــران ان خــودکارى تبدیــل می کنــد کــه نــه شایســته الگــو شــدن ب

ســزاوار پــاداش فــراوان.
ایــن مشــکل بــه ســادگی قابــل حــل اســت. ســیر اختیــارى انســان داراى دو 
رکــن اساســی اســت: علــم و اراده. مــا اگــر دچــار معصیــت می شــویم یــا نســبت بــه 
ــرک آن برخــوردار  ــراى ت ــا از اراده اى قــوى ب ــم و ی زشــتی گنــاه آگاهــی کامــل نداری
نیســتیم. هــر چــه ایــن دو عامــل تقویــت شــوند، دایــره گناهــان آدمــی، تنــگ تــر و 

تنــگ تــر خواهــد شــد.
»معصومیــن« کســانی هســتند کــه هــم از نظــر شــناخت چنــان انــد کــه زشــتی و 
ناپســندى هــر کار بــدى را بــه چشــم دل می بیننــد و هــم بــه لحــاظ اراده چنــان 
قدرتــی دارنــد کــه طوفــان غرایــز حیوانــی، عنــان اختیــار را از کــف آنــان نمی ربایــد. 
ــه عنــوان  ــم؛ ب ــه نمــوده ای همــه مــا مرتبــه اى از چنیــن مصونیــت هایــی را تجرب
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بــه فکــر هیــچ عاقلــی هــم خطــور  از نجاســات، حتــی  مثــال، خــوردن برخــی 
ــه ایــن کــه جامــه تحّقــق پوشــد.]۹[ نمی کنــد، چــه رســد ب

اّمــا مســئله بــه همیــن جــا خاتمــه نمی یابــد. پرسشــی کــه هنــوز ذهــن آدمــی را 
بــه خــود مشــغول مــی دارد، ایــن اســت کــه چــرا ایــن علــم و اراده آن چنانــی، در 
انحصــار گــروه اندکــی اســت؟ درســت اســت کــه راه حــل ذکــر شــده، مشــکل اختیــار 
بــر ســایرین،  آنــان  برتــرى  امــا همچنــان دلیــل  را چــاره می کنــد،  معصومیــن 
بــی پاســخ مانــده اســت. پیامبــر و امــام معصــوم، گنــاه را همچــون مــاده ســّمی 
می بینــد؛ از ایــن رو، فکــر انجــام آن را نیــز در ســر نمی پرورانــد. مــا نیــز اگــر چنــان 

علــم و اراده اى داشــتیم، از عصمــت کامــل برخــوردار می شــدیم.
ــاد  ــت« ی ــودن عصم ــی ب ــوان »موهبت ــا عن ــه گاه از آن ب ــی ک ــش اساس ــن پرس ای
می شــود، بــا پاســخ هاى مختلفــی روبــرو شــده اســت. یکــی از آن هــا کــه در تأییــد 
آن، از روایــات مختلفــی می تــوان ســود جســت، راه حــل ایــن مشــکل را در علــم 

پیشــین الهــی جســتجو می کنــد.
ازلــی خــود  علــم  بــا  آدمیــان،  آفرینــش  از  پیــش  کــه خداونــد  بیــان  ایــن  بــه 
می دانســت کــه گروهــی از آنــان، بیــش از ســایرین از اختیــار خــود بهــره می گیرنــد و 
حّتــی اگــر مــورد موهبت هــاى ویــژه قــرار نگیرنــد، بــا اعمــال اختیــارى خــود، ســرآمد 
ــا ســیر اختیــارى خویــش بــدان  همــگان خواهنــد شــد. ایــن منزلتــی کــه اینــان ب
می رســیدند، ســبب گردیــد کــه خداونــد، موهبــت ویــژه خویــش را بــه آنــان عطــا 
نمایــد و ایشــان را از علــم و اراده اى برخــوردار کنــد کــه بــه واســطه آن، بــه مصونیــت 

کامــل برســند و در پرتــو آن، راهنمایانــی مطمئــن بــراى همــه افــراد بشــر گردنــد.
ــود  ــه خ ــاداش ب ــر پ ــالوه ب ــی، ع ــن موهبت ــاى چنی ــل اعط ــر، دلی ــارت دیگ ــه عب ب
آن هــا، فراهــم نمــودن وســایل هدایــت بــراى ســایر انســان ها اســت.]۱۰[ ایــن نکته 
را می تــوان بــه خوبــی از فرازهــاى آغازیــن دعــاى ندبــه اســتفاده نمــود. همچنیــن 
در روایتــی از امــام صــادق)ع( دربــاره موهبت هــاى ویــژه پیامبــران، چنیــن آمــده 
اســت: از آن جــا کــه خداونــد بــه هنــگام آفرینــش پیامبــران، می دانســت کــه آنــان 
از او فرمانبــردارى می کننــد و تنهــا او را عبــادت نمــوده، هیــچ گونــه شــرکی روا 
نمی دارنــد از موهبت هــاى ویــژه خویــش، برخوردارشــان ســاخت. پــس اینــان بــه 
واســطه فرمــان بــردارى از خداونــد بــه ایــن کرامــت و منزلــت واال رســیده انــد.]۱۱[

مـقـاالت



24

کتــاب مــاه

برخــی از نویســندگان از آن جــا کــه نتوانســته انــد راهــی بــراى جمــع میــان 
عصمــت و اختیــار بیابنــد، بهتــر آن دیــده انــد کــه اصــل ایــن فضیلــت را انــکار 
کننــد. بــر اســاس ایــن دیــدگاه »اگــر پیامبــر معصــوم باشــد، در کارهایــی کــه انجــام 
می دهــد یــا از آن هــا دســت می کشــد، امتیــازى بــر دیگــران نخواهــد داشــت؛ امــا 
زندگــی غیرمعصومانــه پیامبــر، شــأن و منزلــت او را بــاال می بــرد و نشــانه ایــن 
اســت کــه در جهــاد اکبــر و مبــارزه بــا نفــس اّمــاره موفــق بــوده و در غالــب اوقــات، 

راه و هــدف درســت را شــناخته و از آن پــی روى کــرده اســت«.]۱۲[

عصمت پیامبران
ســوال: قــرآن کریــم بــه صراحــت از عصیــان و نافرمانــی پیامبــران خبــر می دهــد، 

چگونــه می تــوان از ایــن آیــات چشــم پوشــید و پیامبــران را معصــوم دانســت؟
جــواب: آیاتــی از قــرآن کــه بــه ظاهــر از نافرمانــی پیامبــران خبــر می دهنــد و بــه 
نکوهــش از برخــی از اعمــال آنــان می پردازنــد. در ایــن جــا بــه جــاى آن کــه بــه 
بررســی تــک تــک ایــن آیــات بپردازیــم، چنــد نکتــه کلــی را بــراى دســت یابــی بــه 

ــم. ــا گوشــزد می کنی ــر از آن ه ــی عمیــق ت درک
۱. واژه هایــی هــم چــون عصیــان، اســتغفار، توبــه و ذنــب نبایــد ره زن اندیشــه 
گــردد و بــی درنــگ معنــاى متــداول عرفی را در ذهن بنشــاند. کاربــرد این کلمات، 

گســتره وســیعی دارد و تنهــا در قلمــرو محّرمــات شــرعی محــدود نمی گــردد.]۱۳[
بــراى مثــال، ســرپیچی از فرمان هــاى اســتحبابی و ارشــادى نیــز نوعــی عصیــان 
اســت; هــر چنــد کار حرامــی را بــراى کســی کــه عصیــان ورزیــده، رقــم نمی زنــد. 
اســتغفار و توبــه نیــز بســته بــه میــزان قــرب و منزلــت آدمــی معنــاى متفاوتــی 
می یابــد؛ بــه گونــه اى کــه نــه تنهــا در مــورد حرام هــاى شــرعی بلکــه دربــاره اعمــال 
پســندیده اى کــه بــراى مقّربــان درگاه الهــی ناپســند اســت نیــز می تــوان از توبــه و 

مغفــرت ســخن گفــت.
ناگــوار دارد  کــه پــی آمــدى  بــه معنــاى کارى اســت  همچنیــن واژه »ذنــب« 
ــان  ــوان از زب ــز می ت ــتی را نی ــت پرس ــا ب ــرم ب ــر اک ــارزات پیامب ــاس، مب ــن اس ــر ای و ب
مشــرکان، ذنبــی نابخشــودنی بــه شــمار آورد،]۱۴[ کــه بــه گفتــه قرآن کریــم خداوند 
بــا فتــح مکــه ایــن گنــاه را می بخشــاید و پیامبــرش را از پیامدهــاى ناگــوار آن ایمــن 
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َم ِمــْن َذْنِبــک َو مــا 
ّ

ــا َفَتْحنــا َلــک َفْتحــًا ُمِبینــًا * ِلیْغِفــَر َلــک اهلل مــا َتَقــَد ســازد: »ِإّن
ــَر َو یِتــَمّ ِنْعَمَتــُه َعَلیــک َو یْهِدیــک ِصراطــًا ُمْسَتِقیمًا«.)ســوره فتــح، آیــات ۲ـ۱(

ّ
َخ

َ
َتأ

۲. از دیــدگاه روایــات، یکــی از نکاتــی کــه در زبــان شناســی قــرآن کریــم بایــد مــورد 
توجــه قــرار گیــرد، ایــن اســت کــه برخــی از آیــات بــه شــیوه »ایــاک أعنــی َو اســَمعی 
یــا جــارة« نــازل شــده انــد.]۱۵[ ایــن جملــه در زبــان عربــی تقریبــًا برابــر بــا ضــرب 

المثلــی فارســی اســت کــه می گویــد: »در بــه تــو می گویــم، دیــوار تــو بشــنو«.
ــدارد،  ــودن وحــی ن ــرم تردیــدى در الهــی ب ــر ایــن اســاس، هــر چنــد پیامبــر اک ب
بــا جمالتــی از ایــن دســت مــورد خطــاب قــرار می گیــرد: »اگــر در آنچــه بــر تــو نــازل 
کردیــم تردیــد دارى، از کســانی کــه پیــش از تــو کتــاب )آســمانی( می خواندنــد، 

پرســش نما«.)ســوره یونــس، آیــه ۹۴(
ایــن آیــه بــه هیــچ وجــه نشــانگر دودلی پیامبر نیســت؛ بلکــه راهی بــراى تحقیق 
و جســتجو فــراروى مخاطبــان قــرآن کریــم قــرار می دهــد و از آنــان می خواهــد کــه 
بــراى برطــرف ســاختن شــک و تردیــد خــود، از دانشــمندان یهــودى و مســیحی 

کــه ویژگی هــاى پیامبــر خاتــم را می داننــد، پرســش نماینــد.]۱۶[
همچنیــن در آیــه اى دیگــر، رســول خــدا)ص( از ایــن کــه بــه خواســته گروهــی 
سســت ایمــان تــن داده و آنــان را از شــرکت در جهــاد معــاف داشــته اســت، چنیــن 
ــَن  ِذی

ّ
ــک اَل ــی یَتَبیــَن َل ــْم َحّت ــَت َلُه ِذْن

َ
ــَم أ ــک ِل ــا اهلل َعْن بازخواســت می شــود: »َعَف

ــَم اْلکاِذِبیــَن«؛]۱۷[ خدایــت ببخشــاید، چــرا پیــش از آن کــه )حــال(  ــوا َو َتْعَل َصَدُق
راســتگویان بــر تــو روشــن شــود و دروغ گویــان را بازشناســی بــه آنــان اجــازه دادى؟(

واقــع،  در  آیــه  ایــن  و ســرزنش  عتــاب  کــه  روشــن می گــردد  تأمــل  اندکــی  بــا 
ــدون داشــتن عــذرى حقیقــی، از شــرکت در جهــاد  ــه ب دامنگیــر کســانی اســت ک
ســرباز می زننــد و بهانه هــاى واهــی را پشــتوانه خانــه نشــینی خــود می ســازند.

ــود  ــم خ ــدند، در تصمی ــرو می ش ــر روب ــت پیامب ــا مخالف ــم ب ــر ه ــروه اگ ــن گ ]۱۸[ ای
بازنگــرى نمی کردنــد و قداســت سرســپردگی در برابــر فرمــان رســول خــدا)ص( 
ــان در  ــت ایمان ــن سس ــور ای ــه حض ــن ک ــر ای ــزون ب ــتند. اف ــم می شکس ــز در ه را نی
جهــاد، جــز تضعیــف روحیــه دیگــران حاصلــی نداشــت و چنــان کــه در آیــات 

بعــدى همیــن ســوره آمــده اســت، بــه فســاد و تباهــی می انجامیــد.
از آنچــه گذشــت ایــن نتیجــه بدســت می آیــد کــه ایــن آیــه، برخــالف آنچــه برخــی 
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پنداشــته انــد]۱۹[، نــه تنهــا پیامبــر را ســرزنش نمی کنــد، بلکــه بــا ظاهــرى عتــاب 
ــه  ــت ک ــدان معناس ــا ب ــاب نم ــدِح عت ــن م ــردازد. ای ــتایش از وى می پ ــه س ــود ب آل
ــه حتــی رســوایِی  ــه حــّدى اســت ک ــراى مردمــان ب ــرم)ص( ب دلســوزى پیامبــر اک
خطــاکاران را نیــز نمی پســندد و بــا موافقــت بــا خواســته آنــان، پــرده از نفــاق و 

دورویــی شــان برنمــی گیــرد.
۳. آنچــه گذشــت بــه معنــاى نادیــده گرفتــن لغزش هــاى پیامبــران نیســت. 
بســیارى از کارهــا کــه بــر همــگان روا اســت، شایســته مقربــان درگاه الهــی نیســت، 
کــه »َحَســناُت االبــراُر َســیئاُت الُمَقّربیــن«.]۲۰[ چــه بســا از »معصومــان« عملی ســر 
زنــد کــه هــر چنــد حــرام شــرعی نیســت ولــی بــا مقــام و منزلــت واالى آنــان ســازگارى 
نــدارد و در اصطــالح »تــرک اولــی« خوانــده می شــود. ایــن لغزش هــاى کوچــک 
بــه گونــه اى در قــرآن برجســته گردیــده انــد کــه ظاهربینــان و غیردقیــق نگــران 
را بــه تردیــد می افکنــد و ایــن پرســش را پیــش روى آدمــی قــرار می دهــد کــه اگــر 
پیامبــران معصــوم انــد، دلیــل ایــن همــه پافشــارى بــر لغزش هــاى آنــان چیســت.
امیرمؤمنــان)ع( در پاســخ بــه پرسشــی از ایــن دســت، ایــن نکتــه را خاطر نشــان 
ــه مــردم در بزرگداشــت  ــراى آن اســت ک ــادآورى ایــن کاســتی ها ب ــه ی می ســازند ک
انبیــا بــه خطــا نرونــد و آنــان را در جایــگاه خدایــی ننشــانند و بداننــد کــه آفریــدگان 

هــر انــدازه درجــات تعالــی را بپیماینــد، از کمــال ویــژه الهــی فروترنــد.]۲۱[

عصمت امامان
شــیعه اثنــی عشــری مســتند بــه دالیلــی امامــان خــود را معصــوم مــی دانــد، از 

جملــه ایــن دالئــل مــوارد زیــر اســت:

جدایى ناپذیرى امامت از نبوت
مقــام امامــت، آن گونــه کــه از کتــاب و ســنت برمــی آیــد، در رهبــرى سیاســی 
ــه نبــوت و کامــل کننــده رســالت  جامعــه  اســالمی خالصــه نمی شــود؛ بلکــه دنبال
اســت.]۲۲[ چنیــن تصویــرى از مســئله، پیامبــر و امــام را کنــار هــم می نشــاند و 
ــا ایــن تفــاوت کــه در  دالیــل عقلــی عصمــت را بــه قلمــرو امامــت نیــز می کشــاند. ب

ــی رود. ــخن م ــی س ــارف وحیان ــن مع ــی، از تبیی ــالغ وح ــاى اب ــه ج ــا، ب ــن ج ای
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عصمت امامان در قرآن
الــف. آیــه امامــت: قــرآن کریــم ظالمان را شایســته مقــام امامــت نمی داند]۲۳[ 
و بــا توجــه بــه آن کــه در فرهنــگ قــرآن، هــر گناهــکارى ظالــم خوانــده می شــود، 
چنــد  هــر  آیــه  ایــن  نمی مانــد.  باقــی  امــام  عصمــت  پذیــرش  جــز  اى  چــاره 
گفتگوهــاى فراوانــی برانگیختــه، امــا روشــنی آن بــه انــدازه اى اســت کــه برخــی از 
مفســران اهــل ســنت را نیــز بــه اعترافــی چنیــن واداشــته اســت: »فیــه َدلیــٌل َعلــی 
ــر َقبــل الِبعثــة َو اّن الفاِســق ال یصلــح لالماَمــة« )ایــن  ــَن الکباِئ ِعصمــة االنبیــاء ِم
آیــه دلیــل بــر آن اســت کــه پیامبــران )حتــی( پیــش از بعثــت نیــز از گناهــان کبیــره 

معصــوم انــد و فاســقان شایســتگی امامــت ندارنــد(.
ــار می نهــاد، میــان  ــر پیــش فرض هــاى ذهنــی خــود را کن ایــن مفســر نامــدار اگ
امامــت و نبــوت فرقــی نمی گذاشــت و در بیــان شــرایط امــام، بــر عدالــِت تنهــا 
ــر ســر آن اســت کــه ظالمــان  بســنده نمی کــرد؛ زیــرا در آیــه مــورد بحــث، ســخن ب

ــد. ــی را ندارن ــد اله ــت عه ــتگی دریاف شایس
مــا نیــز می پذیریــم کــه عهــد الهــی، عنوانــی اســت فراگیــر کــه نبــوت و امامــت، هــر دو 
را دربــر می گیــرد، امــا چگونــه ایــن جملــه در یکــی از مصادیــق عهــد، لــزوم عصمــت 

را نتیجــه می دهــد و در مصــداق دیگــر آن از حــد اشــتراط عدالــت فراتــر نمــی رود؟!
ب. آیــه اولــى االمــر: در آیــه اى دیگــر، قــرآن کریــم همــگان را بــه اطاعــت از اولــی 
ــروه را در کنــار پیامبــر می نشــاند.]۲۴[ ایــن اطاعــت  ــد و ایــن گ االمــر فرامــی خوان
بــه دلیــل آن کــه قیــد و شــرطی را بــه همــراه نــدارد، اطاعتــی همــه جانبــه و بــی 
چــون و چــرا اســت و ایــن مطلــب جــز بــا عصمــت »اولواالمــر« ســازگار نیســت زیــرا 
ــه از کجــروى و کــج  ــر کســی ســزاوار اســت ک سرســپردگِی ایــن چنینــی تنهــا در براب
اندیشــی در امــان اســت و نــه تنهــا در گفتــار، بلکــه بــا رفتــار خــود نیــز مــردم را جــز 

ــد اســت، نمی خوانــد.]۲۵[ ــه آنچــه رضــاى خداون ب
ــاد  ــه دلیــل توانایــی زی ــه ب ــزرگ اهــل ســنت ک فخــر رازى، اندیشــمند و مفســر ب
در شــبهه افکنــی، امــام المشــککین خوانــده می شــود، داللــت آیــه بــر عصمــت را 
می پذیــرد امــا منظــور از »اولواالمــر« را نخبــگان اّمــت می دانــد؛]۲۶[ در حالــی کــه 
پیامبــر اکــرم در پاســخ بــه پرسشــی در ایــن بــاره از امامــان دوازده گانــه شــیعه نــام 

ــرد و آنــان را جانشــین خــود و پیشــواى مــردم معرفــی می کنــد.]۲۷[ می ب

مـقـاالت
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ج. آیــه تطهیــر: آیــه تطهیــر از دیگــر آیاتــی اســت کــه بــه روشــنی، عصمــت اهــل 
بیــت را می نمایانــد و بــر پاکــی و طهــارت آنــان تأکیــد مــی ورزد.]۲۸[

ســخن دربــاره ایــن آیــه نیــز فــراوان اســت، امــا آنچــه بــه طــور گــذرا می تــوان گفــت 
ایــن اســت کــه بــر اســاس ایــن آیــه، اراده ازلــی و تخلــف ناپذیــر الهــی بــر ایــن تعلــق 
گرفتــه اســت کــه هــر گونــه رجــس و پلیــدى را از »اهــل بیــت« بزدایــد و آنــان را پــاک 
ــی  ــه آلودگ ــم هــر گون ــرآن کری ــه ق ــه ایــن نکتــه ک ــا توجــه ب ــد. ایــن حقیقــت، ب گردان

ظاهــرى و باطنــی را رجــس می شــمارد، تفســیرى جــز عصمــت برنمــی تابــد.

عصمت امامان در روایات
روایــات پیامبــر اکــرم)ص(، فضایــل فراوانــی بــراى اهــل بیــت علیهــم الســالم 
ــان ســازگار نیســت. در ایــن  ــا عصمــت آن ــه برخــی از آن هــا جــز ب برمــی شــمارند ک
قســمت از احادیثــی کــه تنهــا شــیعیان روایتگــر آن هســتنند، درمــی گذریــم و بــه 

ــم. ــنده می کنی ــت، بس ــده اس ــنت آم ــل س ــب اه ــه در کت ــی از آنچ ــه های نمون
الــف. اهــل بیــت، همــراه و همتــاى قــرآن: در حدیــث پــرآوازه ثقلیــن، توجــه 
بــه دو نکتــه اندیشــه حــق جویــان را بــه عصمــت اهــل بیــت رهنمــون می گــردد: 
یکــی آن کــه در ایــن حدیــث، کتــاب و عتــرت در کنــار یــک دیگــر محــور هدایــت بــه 
شــمار آمــده انــد: »مــا ان َتَمّســکُتم ِبُهمــا َلــن َتضّلــوا اَبــدًا«. دیگــر آن کــه در ایــن 
روایــت بــر جدایــی ناپذیــرى قــرآن و عتــرت تأکیــد شــده اســت: »َلــن یفَترقــا َحّتــی 
یــِردا َعلــّی الَحــوض«؛ اگــر اهــل بیــت معصــوم از گنــاه و خطــا نبودنــد، پیــروى از 
آنــان از قــرآن  آنــان همــواره موجــب هدایــت نمی گردیــد و جدایــی ناپذیــرى 

معنــاى روشــنی نمی یافــت.]۲۹[
ب. علــى بــن ابــى طالــب، مــدار و معیــار حــق: بــراى داورى میــان انســان هاى 
عــادى، چیــزى جــز حــق را نمی تــوان محــور ارزیابــی قــرار داد. بایــد ابتــدا حــق را 
شــناخت تــا میــزان حقانیــت اشــخاص بــر اســاس نزدیکــی و دورى بــه ایــن محــور 
ســنجیده شــود: »اعــِرِف الَحــق َتعــرف اهَلــه«.]۳۰[ تنهــا کســانی کــه خــود معیــار 
حــق انــد و حــق برِگــرد آنــان می چرخــد، معصــوم انــد و امــام علــی)ع( بــه گواهــی 
 َمــَع َعلــی«،]۳۱[ 

ّ
رســول خــدا)ص(، از ایــن گــروه اســت: »َعلــی َمــع الَحــق َو الَحــُق

»الّلهــم اِدر الَحــق َمــَع َعلــی حیــُث دار«]۳۲[
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ــُل  ــر حدیــث ســفینه »َمَث ــزون ب ــه رســتگارى: اف ج. پىــروى از اهــل بیــت، مای
اهــل َبیتــی َمَثــل َســفینة نــوح«]۳۳[ کــه اهــل بیــت را بــه کشــتی نــوح)ع( هماننــد 
می کنــد و رســتگارى ابــدى را بــا پىــروى از آنــان پیونــد می زنــد، احادیــث فــراوان 
دیگــرى نیــز در ایــن بــاره می تــوان یافــت کــه روایــت زیــر نمونــه اى از آن هــا اســت: 
»هــر کــس می خواهــد زندگــی و مرگــش همچــون حیــات و ممــات مــن باشــد،... 
والیــت علــی و فرزندانــش را برگزینــد زیــرا آنــان هرگــز شــما را از راه هدایــت بیــرون 

ــانند«.]۳۴[ ــی نمی کش ــه گمراه ــد و ب نمی برن

منابع:
حسن یوسفیان، پرسمان عصمت، مرکز مطالعات و پژوهش هاى فرهنگی حوزه علمیه قم، ۱۳۸۰.

حیوة القلوب ، عالمه مجلسی ، انتشارات سرور، قم، ۱۳۸۴ ش.
لغت نامه دهخدا.
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11.  بحاراالنوار، ج ۱۰، ص ۱۷۰.
12.  ر.ک: مقارنة االدیان، ج ۳، ص ۱۲۶.

13.  المواقف، ص ۳۶۱; المیزان، ج ۱، ص ۱۳۷ و پژوهشی در عصمت معصومان، ص ۱۸۷.
14.  عیون اخبار الرضا، ج ۱، ص ۱۶۰؛ تفسیر نورالثقلین، ج ۵، ص ۵۶؛ مجمع البیان، ج ۹، ص ۱۴۲ و المیزان، 

ج ۱۸، ص ۲۵۳.
15.  ر.ک: عیون اخبار الرضا، ج ۱، ص ۱۶۱؛ بحاراالنوار، ج ۱۷، ص ۷۱.

16.  آموزش عقاید، ج ۲ـ۱، ص ۲۵۷.
17.  سوره توبه، آیه ۴۳.

18.  بحاراالنوار، ج ۱۷، ص ۴۶ و المیزان، ج ۹، ص ۲۵۸.
19.  ر.ک: الکشاف، ج ۲، ص ۲۷۴؛ تفسیر البیضاوى، ج ۲، ص ۱۸۵.

20.  این سخن مشهور در برخی از منابع، از احادیث نبوى به شمار آمده است. ر.ک: کشف الغمه، ج ۳، ص ۴۵.
21.  ر.ک: االحتجاج، ج ۲ـ۱، ص ۲۴۹.

22.  امامت و رهبرى، ص ۵۱ و پژوهشی در عصمت معصومان، ص ۲۸۰.
23.  سوره بقره، آیه ۱۲۴.

24.  سوره نساء، آیه ۵۹.
25.  المیزان، ج ۴، ص ۴۰۱ـ۳۸۷ و والیت فقیه، ص ۷۲.

26.  التفسیر الکبیر، ج ۱۰، ص ۱۱۶.
27.  ر.ک: اثبات الهداة، ج ۱، ص ۵۰۱ و ر.ک: ینابیع المودة، ص ۴۹۵ـ۴۹۴.

28.  ر.ک: المیزان، ج ۱۶، ص ۳۱۳ـ۳۰۹.
29.  الغدیر، ج ۳، ص ۲۹۷؛ راه نما شناسی، ص ۳۷۶.

30.  بحاراالنوار، ج ۴۰، ص ۱۲۶.
31. تاریخ بغداد، ج ۱۴، ص ۳۲۱.

32.  سنن الترمذى )الجامع الصحیح( ج ۵، ص ۶۳۳ )کتاب المناقب، باب ۲۰( و المستدرک علی الصحیحین، 
ج ۳، ص ۱۳۵.

کنزالعمال، ج ۱۲، ص ۹۴ و الصواق المحرقة، ص ۱۸۶. 33.  المستدرک، ج ۳، ص ۱۶۳؛ 
کنزالعمال، ج ۱۱، ص ۶۱۱، ح ۳۲۹۶۰.  .34
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مــعــارف

عصمت در لغت
عصمــت از نظــر ســاختار صرفــی، اســم مصــدر از ریشــۀ »ع.ص.م« اســت کــه در 
ــه  ــاه)۳( ب ــس از گن ــداری نف ــاک)۲( و نگاه ــع)۱(، إمس ــای َمَن ــه معن ــی ب ــان عرب زب

کاربــرده شــده اســت. بــه نظــر چنــد تــن از اهــل لغــت توجــه کنیــد:
انطــوان الیــاس می نویســد: ِعصَمــه: منــع. جلوگیــری، ممانعــت، نگهــداری، 
الخطــأ  عــن  تنــّزه  پاکــی(،  )بی گناهــی،  الخطیئــه  عــن  تنــّزه  حمایــت،  حفــظ، 

)مصونیــت از خطــا( و لغــزش ناپذیــری.)۴(
معصــوم: محفــوظ، مصــون، منــّزه مــن ارتــکاب الخطایــا )بی گنــاه و پــاک(، منــّزه 

عــن الخطأ )لغــزش ناپذیــر(.)۵(
ــو را از   خلیــل بــن احمــد می نویســد: عصمــت؛ آن اســت کــه خداونــد متعــال ت

شــر نگــه دارد؛ یعنــی شــر را از تــو دفــع کنــد.)۶(
ابــن فــارس می نویســد: عصمــت؛ نگهداشــت الهــی از امــور و حــوادث بــدی 
اســت کــه بــر بنــدگان عــارض می شــود: »)عصــم( العیــن والصــاد والمیــم أصــل 
واحــد صحیــح یــدل علــی إمســاک ومنــع ومالزمــه والمعنــی فــی ذلــک کلــه معنــی 
واحــد مــن ذلــک العصمــه أن یعصــم اهلل تعالــی عبــده مــن ســوء یقــع فیــه«.)7(

عصمتدرلغتواصطالح
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»)ع ص م( یــک اصــل صحیحــی اســت کــه داللــت بــر امســاک و منــع و مالزمــه 
می کنــد و همــه اینهــا )منــع،  امســاک و مالزمــه( بــه یــک معنا اســت و عصمت این 

اســت کــه خداونــد بنــده اش را از هــر بــدی کــه در آن واقــع می شــود، نگــه دارد«.
ــه  ــه دو صــورت انجــام گیــرد: کســی دیگــری را مجبــور ب ــد ب ــردن می توان منــع ک
ــی  ــا وســایل و مقدمات ــار شــود ی ــه از او ســلب اختی ــه ای ک ــه گون ــرک کاری کنــد ب ت

بــرای او فراهــم آورد کــه بــا اختیــار خویــش از انجــام کاری امتنــاع ورزد.
ابــن منظــور می نویســد: »العصمــه فــی کالم العــرب المنــع و عصمــه اهلل عبــده 

أن یعصمــه ممــا یوبقــه، عصمــه یعصمــه عصمــا منعــه و وقــاه«.)8(
عصمــت در کالم عــرب بــه معنــای منــع اســت و عصمــت ایــن اســت کــه خداونــد 
بنــده اش را از چیزهایــی کــه موجــب هــالک و ضایــع شــدن او می شــود، نگــه دارد«.
ابــن منظــور از زجــاج چنیــن نقــل می کنــد: »أصــل العصمــه الحبــل وکل مــا 

أمســک شــیئًا فقــد عصمــه«.)9(
فیروزآبــادی می نویســد: »عصــم یعصــم: اکتســب)۱۰( و منــع و وقــی… وعصمــه 
ــف  ــه لط ــاهلل: ب ــم ب ــع. اعتص ــر: المن ــه بالکس ــوع … عصم ــن الج ــه م ــام: منع الطع

ــد«.)11( ــاه دوری گزی ــدا از گن خ
شــیخ مفیــد نیــز عصمــت را بــه معنــای »وســیله بازداشــتن« و »ابــزار مصونیــت« 
می دانــد، نــه عمــل بــازداری و آیــه شــریفه: }واعتصمــوا بحبــل اهلل جمیعــًا وال 

تفّرقــوا{)۱۲( را بــه همیــن معنــا تفســیر کــرده اســت.)۱۳(
بایــد توجــه داشــت کــه واژه عصمــت و مشــتقات آن در آیــات قرآنــی و بســیاری از 

روایــات در همیــن معنــای لغــوی بــه کار بــرده شــده اســت.
به نمونه های زیر توجه کنید:

حم{)۱۴(؛ الف ـ }العاصم الیوم من امر اهلل اال من ّرَ
ب ـ }واهلل یعصمک من الناس{)۱۵(؛

خداوند تو را از )خطرات احتمالی( مردم، نگاه می دارد.
ج ـ از علی)ع( نقل شده است: »االعتبار یثمر العصمه«.)16(

عبــرت گرفتــن از عواقــب کارهــای بــد دیگــران موجــب مصونیــت انســان از مبتــال 
شــدن بــه کارهــای آنــان می گــردد.

د ـ امــام علــی)ع( در جــای دیگــر می فرمایــد: »اّن التقــوی عصمــه لــک فــی 
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حیاتــک و زلٰفــی لــک بعــد مماتــک«.)17(
همانــا تقــوای الهــی تــو را در دنیــا از آلودگــی بــه گناهــان بــاز مــی دارد و بعــد از مرگ 

نیــز همــراه تو اســت.

عصمت در اصطالح
اصطالح کالمی

بــه دلیــل اختــالف در چیســتی و ماهیــت عصمــت، تعریف هــای مختلفــی از آن 
ــی«  ــف اله ــه »لط ــیر آن ب ــت تفس ــف عصم ــن تعری ــت. معروف تری ــده اس ــان ش بی
اســت کــه خداونــد آن را بــه بعضــی از انســان ها عطــا می فرمایــد تــا در پرتــو آن، از 

ارتــکاب گنــاه و تــرک طاعــت مصونیــت پیــدا کنــد.
در پی به برخی از نظریه های دانشمندان اشاره می کنیم.

ابــن ابــی الحدیــد معتزلــی )م.۶۵۶( می نویســد: عصمــت نــزد دانشــمندان مــا 
)معتزلــه( لطفــی اســت کــه مکلــف را از فعــِل قبیــح، بــه اختیــار بــاز مــی دارد.)۱۸(

قاضــی عبــد الجبــار )م.۴۱۵.( می نویســد: »العصمــه… وقــد صــار بالعــرف عبــارٌه 
عــن لطــف یقــع معــه الملطــوف فیــه ال محالــه حٰتــی یکــون المــرء معــه کالمدفــوع 
یجــری  مــن  او  االنبیــاء  علــی  ااّل  یطلــق  ال  ولهــذا  الکبائــر،  الیرتکــب  ان  الــی 

مجراهــم«.)19(
»عصمــت… در عــرف عبــارت اســت از لطفــی کــه بــا داشــتن آن ملطــوف فیــه 
حتمــًا واقــع می شــود. شــخص بــا داشــتن آن لطــف از ارتــکاب گنــاه چــه کبیــره و 
چــه صغیــره بازداشــته شــده اســت و بــه همیــن دلیــل عصمــت بــه جــز در مــورد 

ــا کســانی کــه در مســیر انبیــا هســتند، بــه کاربــرده نمی شــود«. انبیــا ی
وی در جــای دیگــر، شــمول لطــف بــر انجــام واجــب و منــدوب را »توفیــق« و 

خــودداری از قبیــح را »عصمــت« تعریــف می کنــد.)۲۰(
»اللطــف کمــا قــد یدُعــوا الــی اختیــار الواجــب والنــدب… فقــد یکــون لطفــًا فــی 
اللطــف فــی  القبیــح فــی ان الیفعلــه، وکمــا اذا وافقــت الطاعــه  االمتنــاع مــن 
الحــدوث یفعلهــا العبــد الجلــه ویختارهــا لمکانــه، یوصــف بانــه توفیــق، فکذلــک 
متــی امتنــع مــن القبیــح لمکانــه ُوِصــف بانــه عصمــٌه و متــی حــدث اللطــف ولــم 

ــم یوصــف بأنــه عصمــه«. یحصــل منــه االمتنــاع ل

مـقـاالت
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اشاعره می گویند: »هی )حقیقه العصمه( عندنا ان ال یخلق اهلل فیهم ذنبًا«.)21(
این تعریف مستلزم جبر و دارای تالی فاسد است.

ــا  ــعری ایــن اســت: »إنم ــو الحســن اش ــف اب ــد: تعری ــد می نویس ــی الحدی ــن اب اب
ــه«.)22( ــی المعصی ــدره عل ــدم الق ــه أو ع ــی الطاع ــدره عل ــی الق ــه ه العصم

یــک  اصطــالح  در  نســفی )۵۲۶ـ۴۶۱( می نویســد: »عصمــت…  الدیــن  نجــم 
ویژگــی معنــوی و نیــروی درونــی اســت کــه انجــام گنــاه را بــرای پیامبــر غیــر ممکــن 

می ســازد«.)23(
ــه تعریــف می کنــد: »العصمــه ملکــه  ــی عصمــت را این گون ســّید شــریف جرجان

اجتنــاب المعاصــی مــع التمّکــن منهــا«.)24(
ــث  ــف بحی ــی بالمکل ــه اهلل تعال ــف یفعل ــه لط ــد: »العصم ــد می نویس ــیخ مفی ش

ــه علیهمــا«.)25( ــرک الطاعــه مــع قدرت یمتنــع منــه وقــوع المعصیــه وت
وی در جــای دیگــر بــا تعریــف عصمــت بــه لطــف، توفیــق و تفّضــل الهــی، تأکیــد 

می کنــد کــه عصمــت موجــب جبــر نمی شــود.)۲۶(
ســّید مرتضــی می نویســد: »العصمــه هــی مــا اختیــر )مــا اختــار( عنــده مــن 

مــن فعلــه«.)27( القبیــح و االمتنــاع  مــن  الّتنــّزه  االلطــاف، 
»عصمــت از الطافــی اســت کــه شــخص بــا داشــتن آن، پاکــی از قبیــح و پرهیــز از 

ــد«. ــام آن را برمی گزین انج
ابــن نوبخــت می نویســد: »العصمــه لطــف یمنــع مــن اختــص بــه مــن الخطــاء 

وال یمنعــه علــی وجــه القهــر«.)28(
عالمــه حلــی می نویســد: »العصمــه لطف خفــی یفعــل اهلل تعالی بالمکلف بحیث 

الیکــون لــه داع الــی تــرک الطاعــه و ارتــکاب المعصیــه مــع قدرته علی ذلــک«.)29(
شــیخ طوســی می نویســد: »والعصمــه هــی کــون المکلــف بحیــث ال یمکــن ان 

یصــدر عنــه المعاصــی مــن غیــر اجبــار لــه علــی ذلــک«.)30(
 فاضــل مقــداد ســیوری می نویســد: عــده ای در تعریــف عصمــت، ســخن نیکــو و 
فراگیــر دارنــد؛ آن هــا می گوینــد عصمــت، ملکــه ای اســت نفســانی کــه متصــف بــه 
آن را از فجــور بــاز مــی دارد، اگرچــه آنــان توانایــی چنیــن رفتارهایــی را دارنــد.)۳۱(

والمعاصــی  الذنــوب  عــن  التنــّزه  هــی  »العصمــه  می نویســد:  مظفــر  مرحــوم 
صغائرهــا وکبائرهــا وعــن الخطــاء و النســیان و ان لــم یمتنــع عقــاًل علــی النبــی ان 
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یصــدر منــه ذلــک«.)32(
ســّید عبــداهلل شــّبر می نویســد: »والعصمــه عبــاره عــن قــوه العقــل مــن حیــث 
الیغلــب مــع کونــه قــادرًا علــی المعاصــی کلهــا کجائــز الخطــأ و لیــس معنــی العصمــه 
ــًا یتــرک معهــا المعصیــه  ــه الطاف ــل یفعــل ب ــرک المعصیــه ب اّن اهلل یجبــره علــی ت
باختیــاره مــع قدرتــه علیهــا کقــوه العقــل و کمــال الفطانــه والــذکاء و نهایــه صفــاء 

النفــس وکمــال االعتنــاء بطاعتــه تعالــی«.)33(
مــال عبــد الــرزاق الهیجــی می نویســد: »مــراد از عصمــت غریــزه ای اســت کــه بــا 
وجــود آن داعــی بــر معصیــت صــادر نتوانــد شــد، بــا وجــود قــدرت بــر آن و ایــن غریــزه 
عبــارت از قــوت عقــل اســت بــه گونــه ای کــه موجــب قهــر قــوای نفســانی شــود«.)34(

أمــر فــی  عالمــه طباطبایــی )م.۱۴۰۲( می نویســد: »و نعنــی بالعصمــه وجــود 
االنســان المعصــوم یصونــه عــن الوقــوع فیمــا ال یجــوز من الخطــأ أو المعصیــه«.)35(

ــان  ــظ االنس ــانیه تحف ــه نفس ــوره علمی ــی ص ــد: »ه ــر می نویس ــای دیگ ــا در ج ی
مــن باطــل االعتقــاد و ســیئ العمــل«.)36(

از دقــت در تعاریــف یــاد شــده بــه ایــن نتیجــه می رســیم کــه همــه دانشــمندان 
ــه گنــاه می داننــد، گرچــه در  ــوده نشــدن ب ــوع خاصــی از پاکــی و آل »عصمــت« را ن
ماهیــت و محــدوده آن بــا هــم اختــالف نظــر دارنــد کــه آن نیــز از اختــالف در منشــأ 

سرچشــمه می گیــرد.
در روایــات نیــز عصمــت بــه همیــن معنــا آمــده اســت: ســئلت ابــا عبــداهلل)ع( عن 
ذلــک فقــال: المعصــوم هــو الممتنــع بــاهلل مــن جمیــع المحــارم وقــد قال تبــارک و 

تعالــی: }ومــن یعتصــم بــاهلل فقد هــدی الی صــراط المســتقیم{)۳۷(و)۳۸(
امام صادق)ع( به نقل از امیرالمؤمنین)ع( فرمود:

رهبــر و پیشــوایی کــه ســزاوار امامــت اســت، دارای نشــانه هایی اســت؛ یکــی از 
آن هــا ایــن اســت کــه از تمامــی گناهــان معصــوم اســت، چــه صغیــره، چــه کبیــره و 
در صــدور حکــم دچــار لغــزش نمی شــود و پاســخ خطــا نمی دهــد، نــه ســهو در او 

راه دارد و نــه نســیان و بــه چیــزی از امــور دنیــا دل نمی بنــدد.)۳۹(

جمع بندی کلی
کــه  اســت  قدرتمنــدی  نفســانی  ملکــه  از  عبــارت  عصمــت  گفــت:  می تــوان 

مـقـاالت
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بــا وجــود آن، انســان از عقــل توانمنــد و فطانــت و هوشــیاری کامــل و نهایــت 
صفــای نفــس و کمــال اعتنــا بــه طاعــت خداونــد برخــوردار می شــود و در نتیجــه 
ــا اختیــار خــود مرتکــب آن نمی شــود. ــر ارتــکاب معصیــت، ب ــا داشــتن قــدرت ب ب

واژه های نزدیک به معنای عصمت و معصوم
مخَلص

مخَلص از ماده اخالص است. راغب در مفردات می نویسد:
»حقیقه االخالص التبری عن کل ما دون اهلل تعالی«.)40(

ــات  ــد، درج ــی و دوری از خداون ــب نزدیک ــب مرات ــر حس ــردم ب ــه م ــی ک از آنجای
ــه اصنافــی تقســیم  مختلفــی از علــم و عمــل دارنــد، خداونــد هــم بندگانــش را ب
نمــوده و بــرای هــر صنفــی مرتبــه ای از علــم و ادراک قائــل شــده اســت؛ طایفــه ای 
را »مخَلصیــن« معرفــی نمــوده، علــم واقعــی بــه اوصــاف پــروردگار خــود را مختــص 

 ِعبــاَد اهلِل اْلُمْخَلِصیــَن{.)۴۱(
َّ

ــا َیِصُفــوَن * ِإال آنــان می دانــد: }ُســْبحاَن اهلِل َعّمَ
»منّزه است خداوند از آنچه توصیف می کنند؛ مگر بندگان مخلص خدا«

مخَلصیــن کســانی هســتند کــه خــود را بــرای خــدا خالــص کرده انــد، هــم از نظــر 
علــم و هــم از نظــر عمــل و آنــان تنهــا بــه یــاد خــدا هســتند و حتــی خــود را فرامــوش 
کرده انــد؛ چنیــن کســانی چنــان یــاد خــدا دل هایشــان را پــر کــرده کــه دیگــر جایــی 
ُهــْم  ِتــَک اَلْغِوَیّنَ بــرای شــیطان و وسوســه هایش باقــی نمانــده اســت: }َقــاَل َفِبِعّزَ

 ِعَبــاَدَک ِمْنُهــُم اْلُمْخَلِصیــَن{.)۴۲(
َ
ْجَمِعیــَن * ِإاّل

َ
ا

»گفــت: بــه عّزتــت ســوگند، همــه آنــان را گمــراه خواهــم کــرد؛ مگــر بنــدگان 
خالــص تــو، از میــان آنــان«

ــاَل َرّبِ  در جــای دیگــر خداونــد، ســخن ابلیــس را چنیــن حکایــت می کنــد: }َق
ــُم  ــاَدَک ِمْنُه  ِعَب

َ
ــْم َاْجَمِعیــَن * ِإاّل ُه ــی ااَلْرِض َواُلْغِوَیّنَ ــْم ِف ــّنَ َلُه َن ــی اُلَزّیِ ــا َاْغَوْیَتِن ِبَم

اْلُمْخَلِصیــَن{.)۴۳(
ــاّدی را( در  ــای م ــن )نعمت ه ــاختی، م ــراه س ــرا گم ــون م ــروردگارا! چ ــت: پ »گف
زمیــن در نظــر آنــان زینــت می دهــم، و همگــی را گمــراه خواهــم ســاخت؛ مگــر 

بنــدگان مخلصــت را«
بــه جــز  آیــه، احــدی را از گمراهــی خــود اســتثنا نکــرد،  شــیطان در ایــن دو 
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نمــود. تأییــد  را  او  گفتــار  مخلصیــن و خداونــد هــم 
بنابرایــن »مخَلصیــن« معصــوم و مصــون از گنــاه بــوده و شــیطان تــا ابــد از 
اغــوای آنــان ناامیــد اســت و گنــاه ـ بــه معنــای معــروف ـ هرگــز از آنــان ســر نمی زنــد 

ــد. ــاز ندارن ــرت آن نی ــه مغف و ب
آن  رتبــه  و  عالی تــر  اخالصشــان  داشــته اند،  پــاک  دل هایــی  چــون  عــده ای 
ــان  ــده، هم ــن ع ــد؛ ای ــت آی ــه دس ــاب ب ــا اکتس ــه ب ــت ک ــی اس ــر از آن اخالص بلندت
ــم هــم تصریــح دارد  انبیــا و امامــان معصوم)علیهــم الســالم( هســتند. قــرآن کری
کــه خداونــد آنــان را بــرای خــود خالــص ســاخته و بــه آنــان علمــی داده کــه »ملکــه 
عاصمــه« اســت و آنــان را از ارتــکاب گناهــان حفــظ می کنــد و بــا داشــتن آن، حتــی 

گنــاه صغیــره، از آنــان صــادر نمی شــود.)۴۴(و)۴۵(

تنزیه
بعضــی از اندیشــمندان اســالمی الفاظــی را بــه کار گرفته انــد کــه بیانگــر معنــای 
عصمــت اســت. مرحــوم ســید مرتضــی، در مــورد عصمــت انبیــا و أئمه)علیهــم 
الســالم(«  )علیهــم 

ً
االئمْه و  االنبیــاء  »تنزیــه  را  آن  و  نوشــته  کتابــی  الســالم( 

اســت. نمــوده  نام گــذاری 
در برخــی از روایــات نیــز مشــتقات کلمــه »تنزیه« در کنــار واژه عصمت به کار رفته 
ــه از امــام هــادی)ع( نقــل شــده اســت، می خوانیــم:  ــارت جامعــه ک اســت. در زی
ورســولک…  عبــدک  محمــد  ســیدنا  علــی  صلواتــک…  أفضــل  اجعــل  »اللهــم 
المعصــوم مــن کل خطــأ وزلــل المنــّزه مــن کل دنــس و خطــل و المبعــوث بخیــر 

األدیــان و الملــل«.)46(و)۴۷(
در این جا کلمه »منزه« معنای معادل عصمت را دارد.

در روایــت دیگــر چنیــن آمده اســت: »وأشــهد أنکــم االئمه الراشــدون المهدیون 
المعصومــون المکرمــون المقربــون المتقــون المصطفــون… ونزهکــم مــن الزلــل 

والخطــاء، وأذهــب عنکــم الرجــس«.)48(

توفیق
بــا  مســاوی  و  معــادل  را  واژه  ایــن  اســالمی  اندیشــمندان  و  علمــا  از  بعضــی 

مـقـاالت
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»عصمــت« دانســته اند. شــاید منشــأ ایــن نــوع کاربــرد، روایاتــی باشــد کــه در کنــار 
واژه »عصمــت«، لغــت )توفیــق( و مشــتقات آن بــکار رفتــه اســت.

به دو نمونه از روایات که در زیر بیان می شود، توجه کنید: 
الــف ـ امــام صــادق)ع( دربــاره پیامبــر اکــرم)ص( می فرمایــد: »إن رســول اهلل کان 
مســددًا موفقــًا مؤیــدًا بــروح القــدس الیــزّل و ال یخطــئ فــی شــیئ ممــا یســوس بــه 

الخلق«.)49(
روح  بــه  مؤیــد  و  الهــی  توفیــق  و  راهنمایــی  از  برخــوردار  خــدا)ص(  »رســول 
ــران ـ در او  ــل دیگ ــی ـ مث ــا و لغزش ــه خط ــل هیچ گون ــن دلی ــه همی ــود، ب ــدس ب الق

نداشــت«. راه 
ـ امــام رضــا)ع( می فرمایــد: »هــو معصــوم مؤیــد موفــق مســدد قــد امــن  ب 

والعثــار«.)50( الزلــل  و  الخطایــا 
»امــام، معصــوم و برخــوردار از تأییــدات و توفیقــات و راهنمایی هــای الهــی و از 

هــر گونــه خطــا و لغــزش در امــان اســت«.
بعضــی از اندیشــمندان، اصطالحاتــی ماننــد صداقــت، امانت، تبلیــغ و فطانت 
ــارت  ــود و آن عب ــوب می ش ــه آن محس ــه از الزم ــته اند ک ــت دانس ــادل عصم را مع
اســت از قــدرت و فهــم فــوق العــاده بــرای احتجــاج و اســتدالل در برابــر شــبهات 

دشــمنان.)۵۱(

واژه های متضاد با عصمت
ِعصیان

عصیــان ِخــالف طاَعــت اســت؛ زمانــی کــه بنــده بــا دســتور پــروردگارش مخالفــت 
کنــد، گفتــه می شــود: »َعصــی العبــُد ربــه« یــا گفتــه می شــود: »عصــی فــالن أمیــَره 

َیْعِصیــه َعْصیــًا و ِعْصیانــًا و َمْعِصَیــًه« زمانــی کــه امیــرش را اطاعــت نکنــد.
اسم فاعل آن عاٍص است.)۵۲(

ذنب
ــت،  ــرم، جنای ــرادف ُج ــت و مت ــم و معصی ــای اث ــه معن ــرب و ب ــر وزن ض ــب ب َذْن

جریمــه، خطــا، جمــع آن ذنــوب و جمــع الجمــع آن ذنوبــات اســت.)۵۳(
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فرق ذنب و جرم
ذنــب: چیــزی اســت کــه مذمــت و ســرزنش را بــه دنبــال دارد یــا فعل قبیــح بنده 
اســت کــه در اثــر آن مــورد بازپرســی قــرار می گیــرد؛ زیــرا کلمــه »ذنــب« در اصــل بــه 

معنــای اتبــاع )دنبالــه روی( و اصــل در ذنــب فعــل رذل اســت.
جــرم: قبیحــی اســت کــه مرتکــب، بــا آن از واجــب منقطــع می شــود؛ زیــرا اصــل 
جــرم در لغــت بــه معنــای قطــع اســت و بــه همیــن دلیــل بــه صرام )کســی کــه خرما 

را می چینــد( جــرام گفتــه می شــود. هــر دو نظــر فــوق بــه یــک معنــا اســت.)۵۴(
فرق ذنب و قبیح

ذنــب؛ از نظــر متکلمــان عبــارت اســت از فعــل مقــدوری کــه اســتحقاق عقــاب را 
دارد. قبیــح آن اســت کــه عقابــی بــر آن مترتــب نیســت. ماننــد قبحــی کــه از طفــل 

ســر می زنــد.)۵۵(

خطا
خــطء: مصــدر خِطــئ؛ خطــئ یخطــأ خطــأ وخطــأه بــر وزن فعلــه، اســم آن 
 و بــه معنــای گنــاه، ضــد صــواب و نقیــض عمــد و جمــع 

ً
 و بــر وزن فعیلــْه

ً
خطیئــْه

 خطایــا اســت: »إّنَ َقْتَلُهــْم َکاَن ِخــْطءًا َکِبیــرًا«)56(، أی إثمــًا.)۵۷(
ً

خطیئــْه
خطأ و اخطاء

بــه یــک معناســت و در مــورد  أبــو عبیــده معتقــد اســت کــه خطــأ و أخطــأ، 
کســی بــه کار مــی رود کــه بــدون عمــد مرتکــب گنــاه شــود امــا دیگــران گفته انــد 
ــا غیــر عمــد ـ  ــز ـ عمــد ی ــه کار مــی رود و أخطــأ در مــورد هــر چی ــه خطــأ در دیــن ب ک
بــه کار مــی رود. گفته انــد کــه »خطــأ« زمانــی اســت کــه آنچــه را نهــی شــده از روی 
ــُؤوَن{.  اْلَخاِط

َ
ــُه ِإاّل قصــد مرتکــب شــود؛ چنیــن شــخصی خاطــئ اســت؛ }اَل َیْاُکُل

ــرده  ــه کار ب ــی ب ــد« وأخطــأ زمان )۵۸( »غذایــی کــه جــز خطــاکاران آن را نمی خورن
می شــود کــه بخواهــد بــه حــق برســد امــا بــه غیــر آن می رســد)۵۹( یــا صــواب از او 

می شــود.)۶۰( فــوت 
ــر آن  ــه غی ــی ب ــد ول ــد کن ــزی را قص ــه چی ــت ک ــأ آن اس ــاء: خط ــأ و خط ــرق خط ف
ــا قیــد در َحَســن  برســد و بــدون قیــد فقــط در قبیــح بــه کار بــرده می شــود، امــا ب
هــم اســتعمال می شــود، مثــل اینکــه قصــد کنــد قبیــح را امــا بــه حســن برســد. 
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مثــاًل گفتــه می شــود: »أخطــأ مــا أراد«؛ »آنچــه می خواســت خطــا کــرد«، اگرچــه 
ــداده اســت. قبیــح را انجــام ن

خطــاء تعمــد خطــأ اســت کــه تنهــا در قبیــح بــه کار مــی رود امــا »خاطــئ« در 
دیــن، جــز عاصــی نیســت؛ زیــرا عاصــی از دیــن منحــرف شــده و غیــر دیــن را اراده 
نمــوده اســت. ُمخطــئ غیــر خاطــی )عاصــی( اســت؛ زیــرا مخطــی از آنچــه قصــد 

ــرده اســت.)۶۱( ــرده انحــراف پیــدا ک ک
ــه در او  ــت ک ــزی اس ــاه و چی ــای گن ــه معن ــکون دوم ب ــر اول و س ــه کس ــأ« ب »ِخْط

ــدارد.)۶۲( ــود ن ــاه وج ــه در او گن ــت ک ــزی اس ــأ« چی ــت و »خط ــاه اس گن
فرق خطأ و ذنب و سّیئه

ذنــب بــر آنچــه بالــذات قصــد شــده بــه کار مــی رود امــا »ســیئه« و »خطیئــه« 
بیشــتر بــر آنچــه بالعــرض قصــد شــده بــه کار بــرده می شــود؛ زیــرا »ســیئه« هــم 
نوعــی خطــأ اســت. مثــل کســی کــه بــه ســوی شــکاری تیــر بینــدازد امــا بــه انســان 
اصابــت کنــد، یــا مســکری را بنوشــد و در حــال مســتی جنایتــی را مرتکــب شــود.

گفته انــد کــه خطیئــه ســیئه کبیــره اســت؛ چــون خطــأ به صغیره مناســب تر و ســوء 
ــه بیــن  ــر اســت. گفتــه شــده اســت کــه خطیئــه چیــزی اســت ک ــه کبیــره نزدیک ت ب
انســان و خــدا باشــد و ســیئه چیــزی اســت کــه بیــن انســان بــا بنــدگان باشــد.)۶۳(

سهو
خلیل بــن احمــد فراهیــدی ســهو را بــه معنــای غفلــت و متوجــه نبــودن قلــب 
ویقــال: »ســها  عنــه«  القلــب  الشــئ، وذهــاب  عــن  الغفلــه  »الســهو:  می دانــد: 

الرجــل فــی صالتــه«؛ زمانــی کــه از اجــزاء و افعــال نمــاز غافــل شــود.)۶۴(
ابــن منظــور می نویســد: ســهو و ســهوه از مــاده »ســها یســهو ســهوا وســهوا، فهــو 
ســاه وســهوان« و بــه معنــای نســیان و غفلــت و رفتــن قلــب از چیــزی بــه غیــر آن 
اســت: »الســهو والســهوه: نســیان الشــئ والغفلــه عنــه وذهــاب القلــب عنــه إلــی 

غیــره« و ســهو در نمــاز، غفلــت از اجــزاء و افعــال نمــاز اســت.
ابــن منظــور از ابــن اثیــر چنیــن نقــل می کنــد: »الســهو فــی الشــئ«؛ یعنــی تــرک 

آن شــئ بــدون آگاهــی »الســهو عنــه«؛ یعنــی تــرک چیــزی بــا آگاهــی.
آیه مبارکه }الذین هم عن صالتهم ساهون{ از نوع دوم است.)۶۵(
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نسیان
نســیان از مــاده »نســی« ضــد حفــظ و بــه یــاد بــودن )ذکــر( و در نــزد بیشــتر اهــل 

لغــت بــه »تــرک« مشــهور اســت.)۶۶(
راغــب در مفــردات می نویســد: نســیان بــه معنــای ایــن اســت کــه انســان، ضبــط 
و حفــظ آنچــه را کــه بــه امانــت گرفتــه اســت، تــرک کنــد؛ یــا بــه دلیــل ضعــف قلــب 
یــا بــه دلیــل غفلــت یــا از روی قصــد تــا اینکــه یــادش را از قلبــش حــذف کنــد. 
مثــاًل گفتــه می شــود: »نســیته نســیانا«)67(؛ }َوَلَقــْد َعِهْدَنــا ِإَلــی آَدَم ِمــن َقْبــُل 
َفَنِســَی…{)۶۸(؛ »پیــش از ایــن، از آدم پیمــان گرفتــه بودیــم اّمــا او فرامــوش کــرد« 
یعنــی تــرک کــرد؛ زیــرا »فرامــوش کننــده« بــه ســبب فراموشــی مؤاخــذه نمی شــود.

ــه فرامــوش شــده باشــد: »النســی:  ــه معنــای چیــزی اســت ک ــا فتحــه ب َنســیا ب
الشــئ المنســی الــذی الیذکــر«)69(؛ چیــز فرامــوش شــده ای کــه بــه یــاد نیایــد. آیــه 

ــرُت اســت.)۷۱(
َ

نِســّیًا{)۷۰( و »أنســیت« بــه معنــی أّخ مبارکــه }َوُکنــُت َنْســیًا ّمَ
نســیانی را کــه خداونــد مذمــت نمــوده آن اســت کــه از روی تعمــد باشــد کــه 
ــا َنِســیَناُکْم{.)۷۲(

َ
عــذری در آن نیســت: }َفُذوُقــوا ِبَمــا َنِســیُتْم ِلَقــاء َیْوِمُکــْم َهــَذا ِإّن

»و بــه آنــان می گویــم: بچشــید )عــذاب جهنــم را(! بــرای اینکــه دیــدار امروزتــان 
را فرامــوش کردیــد، مــا نیــز شــما را فرامــوش کردیــم«.

عکرمه گفته است که معنی »نسیت«، ارتکبت ذنبًا، است.)۷۳(
نسیان در نزد اطباء، نقصان یا بطالن نیروی هوشیاری است.)۷۴(

فرق نسیان و سهو
نســیان از چیــزی اســت کــه بــوده و ســهو از چیــزی اســت کــه نبــوده اســت. گفتــه 
می شــود: »نســیت مــا عرفتــه« و گفتــه نمی شــود: »ســهوت عمــا عرفتــه« بلکــه 
گفتــه می شــود: »ســهوت عــن الســجود فــی الصــاله«؛ ســهو بــدل از ســجودی قــرار 

داده شــده اســت کــه نبــود.
اهــل لغــت معتقدنــد: نســیان آن اســت کــه انســان آنچــه را کــه بــه یــاد داشــته، 
فرامــوش می کنــد امــا ســهو ممکــن اســت از چیــزی باشــد کــه انســان بــه یــاد 
داشــته و هــم ممکــن اســت از چیــزی باشــد کــه بــه یــاد نداشــته اســت؛ زیــرا ســهو 

ــه ای کــه ادراک مســهو عنــه ممتنــع اســت.)۷۵( ــه گون خفــاء معناســت ب
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۱( ر.ک: سید محمد مرتضی حسینی الزبیدی، تاج العروس من جواهر القاموس )بیروت، مکتبْه
ج ۸، ص ۳۹۹.

۲( راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن )بى جا، دفتر نشر الکتاب، چ اول، ۱۴۰۴ق(، ص۳۳۶.
کبیر، چ بیست و دوم،۱۳۷۹.ش(، ج۲، ص 1440. ۳( حسن عمید، فرهنگ فارسی عمید )تهران: امیر 

چ  نهم،  اسالمیه،  کتابفروشی  )تهران:  طباطبایى  مصطفی  سید  ترجمه:  نوین،  فرهنگ  الیاس،  انطون   )۴
۱۳۷۳(، ص۴۴۲.

۵( همان.
 

ً
کتاب العین، تحقیق: مهدی المخزومی/ ابراهیم السامرائی )بى جا: دار ومکتبْه ۶( خلیل بن احمد فراهیدی، 

الهالل، بى تا(، ج ۱، ص۳۱۳.
۷( ابوالحسین احمد بن فارس، بن زکریا، معجم مقاییس اللغه، تحقیق: عبد السالم محمد هارون )بیروت: دار 

الجیل، چ دوم، ۱۴۲۰ق(، ج ۴، ص ۳۳۱.
العرب،  المصری، لسان  کرد. )محمد بن مکرم بن منظور األفریقی  را منع  او  ۸( عصمه یعصمه عصمًا؛ یعنی 

بیروت: دار صادر، چ اول، بى تا، ج۱۲، ص ۴۰۳(.
۹( همان، ص۴۰۵.

، بیروت: دارالعلم للمالیین، چ ۴، ۱۴۰۷ .
ً

 و صحاح العربیْه
ً

۱۰( اسماعیل بن حماد الجوهری، الصحاح تاج اللغْه
۱۱( شیخ نصرالهورینی )فیروز آبادی(، القاموس المحیط، بى جا، بى تا، ج ۴، ص ۱۵۱.

۱۲( آل عمران/ ۱۰۳.
کنگره جهانی شیخ مفید، ۱۴۱۳.، ص ۱۳۴. ۱۳( ر.ک: شیخ مفید، اوائل المقاالت، قم: 

۱۴( هود /۴۳.
۱۵( مائده / ۶۷.

۱۶( عبد الواحد بن محمد تمیمی آُمدی، غررالحکم و درر الکلم )قم: دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم، 
۱۳۶۶، ص۴۷۲(.

۱۷( همان، ص ۴۷۲.
ح نهج البالغه، ج۷، ص ۸، تحقیق: محمد ابوالفضل ابراهیم، قم: داراحیاء الکتب  ۱۸( ابن ابى الحدید، شر

، بى تا.
ً

العربیْه
ح االصول الخمسه، ص۷۸۰، تعلیق: احمد بن الحسین بن ابى هاشم،  ۱۹( قاضی عبدالجبار بن احمد، شر

 وهبه، چ اول، ۱۳۸۴.ق.
ً

قاهره: مکتبْه
التوحید والعدل، ج ۱۳، ص۱۵، بى جا، دار  ۲۰( قاضی ابى الحسن عبد الجبار اسد آبادی، المغنی فی ابواب 

الکتب، ۱۳۸۳. /۱۹۶۲م.
ح: علی  ح المواقف، ج۸، ص۲۸۰، تحقیق و شر ۲۱( ر.ک: قاضی عضد الدین عبدالرحمن بن احمد االیجی، شر

 السعاده، چ ۱، ۱۳۲۵.
ً

بن محمد الجرجانی، مصر: مطبعْه
ح نهج البالغه، ج۷، ص۷، قم: انتشارات کتابخانه آیت اهلل مرعشی، ۱۴۰۴ .ق. ۲۲( ابن ابى الحدید معتزلی، شر
ح عقاید نسفیه، ص  ۲۳( ابو حفص نجم الدین عمر بن احمد بن اسماعیل سمرقندی نسفی )مفتی الثقلین( شر

، چ اول، بى تا.
ً

 االسالمیْه
ً

ح: عبدالرحمان بن عبدالخالق، زاهدان: المکتبْه ۲۵۸، شار
اول،  چ  العربى،  التاریخ   

ً
مؤسسْه بیروت،   ،۱۲۳ ص  التعریفات،  جرجانی،  شریف  سّید  محمد  علی بن   )۲۴

۱۴۲۴.ق.
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کنگره جهانی شیخ مفید، ۱۴۱۳ .ق. ۲۵( شیخ مفید، النکت االعتقادیه، ص۳۷، قم: 
۲۶( ر.ک: شیخ مفید، تصحیح االعتقاد، ص۱۲۸؛ اوائل المقاالت، ص۱۳۵ـ۱۳۴، قم: کنگره شیخ مفید، ۱۴۱۳.ق.

۲۷( الشریف المرتضی، تنزیه االنبیاء)علیهم السالم(، ص ۸۱، بیروت: دار االضواء، چ دوم، ۱۴۰۹.
ح: حسن بن یوسف عالمه  ح الیاقوت، ص ۱۹۵، شار ۲۸( ابو اسحاق ابراهیم بن نوبخت، انوار الملکوت فی شر

حلی، تحقیق: محمد نجمی بى جا: انتشارات الرضی. انتشارات بیدار، چ دوم، ۱۳۶۳.
ح: فاضل مقداد سیوری حلی،  ۲۹( ابو منصور حسن بن یوسف بن مطهر حلی، باب حادی عشر، ص ۴، شار
ترجمه: عبدالرحیم عقیقی بخشایشی )قم: دفتر نشر نوید اسالم، چ ۷، ۱۳۷۹(؛ ر.ک: همان، مناهج الیقین فی 
 و النشر، چ ۱، ۱۴۱۵.ق.

ً
اصول الدین، تحقیق:  یعقوب الجعفری المراغی، ص ۴۲۴، بى جا: دار االسوه للطباعْه

کتابخانه مدرسه حجتیه. ۳۰( خواجه نصیر الدین طوسی، قواعد العقائد، ص ۳۱، بى جا، بى نا. موجود در 
، ص۱۷۰، تحقیق: قاضی طباطبایى، تبریز: 

ً
 فی المباحث الکالمیْه

ً
اللوامع االلهیْه ۳۱( فاضل مقداد سیوری، 

چاپخانه شفق، ۱۳۹۶ق.
، بى تا.

ً
، ص ۵۴، نجف: منشورات الحیدریْه

ً
۳۲( محمد رضا المظفر، عقائد االمامیْه

کانون انتشارات عابدی، بى تا.  اصول الدین، ج۱، ص۹۰، تهران: 
ً

۳۳( سّید عبداهلل شّبر، حق الیقین فی معرفْه
، بى تا.

ً
کتابفروشی اسالمیْه گوهر مراد، ص ۲۶۷، بى جا:  ۳۴( مال عبد الرزاق الهیجی، 

۳۵( سید محمد حسین طباطبایى، المیزان، ج ۲، ص ۱۳۴، قم: جامعه مدرسین، بى تا.
۳۶( همان،  ج 16، ص ۳۱۳ )۱۴۱۷ ق(.

۳۷( آل عمران/۱۰۱.
 الوفاء، ۱۴۰۴. ق.

ً
۳۸( عالمه مجلسی، محمدباقر، بحاراألنوار، ج۲۵، ص۱۹۴، بیروت: مؤسسْه

۳۹( همان، ص ۱۶۴.
، چ ۱، ۱۴۱۲ ق .

ً
۴۰( المفردات فی غریب القرآن، ص ۱۵۵ ، بیروت: دارالعلم الدار الشامیْه

۴۱( الصافات/ ۱۶۰ـ۱۵۹.
۴۲( ص/ ۸۲ـ۸۳.

۴۳( الحجر/ ۳۹ـ۴۰.
۴۴( ر.ک: مریم/۵۱؛ الحجر/۴۰؛ الصافات/ ۷۴؛ یوسف/۲۴؛ الحجر/۴۰؛ ص/ ۴۶ و ۱۶۹؛ نساء/۱۴۶.

کلمه مخَلص در آیات قرآن شده و معنای آن در آیات، نسبت بین عصمت  که از  ۴۵( با توجه به استفاده ای 
و به عبارت دقیق تر، معصوم و مخَلص عموم و خصوص مطلق است؛ یعنی هر معصومی مخَلص است اّما هر 

مخَلصی معصوم نیست. )محقق کتاب(
۴۶( بحاراألنوار، ج۹۹، ص ۱۷۸.

۴۷( همان نسبتی که بین معصوم و مخلص در صفحه قبل بیان شد در اینجا نیز صادق است. )محقق کتاب(
۴۸( همان، ج ۹۹، ص ۱۵۰.

۴۹( همان، ج ۱۷، ص ۴.
۵۰( همان، ج ۲۵، ص ۱۲۷.

۵۱( ر.ک: حسن یوسفیان، احمد شریفی، پژوهشی در عصمت معصومان، ص ۳۴ ـ۳۳، )پژوهشگاه فرهنگ 
الشیخ طاهر  التوحید، ص ۲۸ـ ۲۷؛  العلم  فی  المفید  البیان  از:  نقل  به  اول، ۱۷۷ش(،  اسالمی، چ  اندیشه  و 
ح و تحقیق: شیخ عبدالعزیز عزالدین السیروان،  ، ص۷۴، شر

ً
 فی عقاید االسالمیْه

ً
الجزائری، الجواهر الکالمیْه

بیروت: عالم الکتب، چ ۱، ۱۴۰۶.

مـقـاالت
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۵۲( لسان العرب، ج ۱۵، ص ۶۷.
کتاب العین، ج ۸، ص۱۹۰؛ الصحاح، ج ۱، ص ۱۲۹ )هامش( و ج ۵، ص ۱۸۸۵؛ لسان العرب، ج ۱، ص   )۵۳
 فی غریب الحدیث واالثر، ج ۱، ص ۲۹۸، بیروت: دار الکتب 

ً
۶۷ و ۳۹۸؛ مجد الدین بن محمد ابن اثیر، النهایْه

العلمیه، چ ۱، ۱۴۱۸ ه ؛ القاموس المحیط، ج۱، ص ۲۵۴، ج ۱، ص ۶۸؛ تاج العروس.
، ص ۲۴۳ قم: جامعه مدرسین، چ ۱، ۱۴۱۲ه.ق.

ً
۵۴( ر.ک: أبو هالل العسکری، الفروق اللغویْه

۵۵( همان، ص ۲۴۵.
۵۶( االسراء/ ۳۱.

کتاب العین، ج ۲، ص ۵۷؛ الصحاح، ج ۱، ص ۴۷؛ لسان العرب، ج  ۵۷( ر.ک:  تاج العروس، ج ۱، ص ۳۳۹؛ 
۱، ص ۶۵؛ محمد بن ابى بکر بن عبد القادر الرازی، مختار الصحاح، تصحیح: احمد شمس الدین )بیروت: 
کتابفروشی  البحرین )تهران:  الشیخ فخرالدین طریحی ، مجمع  العلمیه، چ ۱، ۱۴۱۵ ه (، ص ۱۰۱؛  دارالکتب 

مرتضوى ، ۱۳۷۵ ش (، ج۱، ص۶۶۲.
۵۸( الحاقه/۳۷ ـ ترجمه آیت اهلل مکارم شیرازی.

، ص ۲۲۰ ـ ۲۲۲.
ً

۵۹( ر.ک: الفروق اللغویْه
۶۰( مختار الصحاح،  ص ۱۰۱.

، ص۲۲۰ ـ ۲۲۲.
ً

۶۱( ر.ک: الفروق اللغویْه
۶۲( مجمع البحرین، ج ۱، ص۶۶۱ ـ ۶۶۲.

، ص۲۰ ـ ۲۲۲.
ً

۶۳( ر.ک: الفروق اللغویْه
کتاب العین، ج ۴، ص ۷۱.  )۶۴

۶۵( لسان العرب، ج ۱۴، ص ۴۰۶.

۶۶( تاج العروس، ج ۱۰، ص ۳۶۶.
۶۷( مفردات راغب، ص ۴۹۱.

 اهلل مکارم شیرازی.
ً

۶۸( طه/ ۱۱۵ ـ ترجمه آیْه
۶۹( لسان العرب، ج۱۵، ص ۳۲۳.

کّلی فراموش می شدم! )مریم/۲۳(. ۷۰( ترجمه: و به 
کتاب العین، ج۷، ص۳۰۴.  )۷۱

۷۲( السجده/۱۴.
۷۳( مفردات راغب، ص ۴۹۱.

۷۴( تاج العروس، ج ۱۰، ص ۳۶۶.
، ص ۵۳۹.

ً
۷۵( الفروق اللغویْه

منبع : اختصاصی مجمع جهانی شیعه شناسی
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تــاریــــخ

ــوددارای و  ــاک و خ ــی امس ــه معن ــه ب ــت ک ــم اس ــه عص ــت از ریش ــت در لغ عصم
منــع اســت.]1[ در اصطــالح علــم کالم، قــوه ای اســت کــه انســان را از واقــع شــدن 
در گنــاه و خــط منــع می کنــد و گاهــی تعریــف شــده بــه اینکــه لطفــی اســت کــه 
ــه دیگــر انگیــزه ای  ــه طــوری ک ــد در حــق بنــده خویــش انجــام می دهــد ب خداون
ــی  ــدو دارد  _ باق ــام آن ــر انج ــدرت ب ــه ق ــا اینک ــاه _ ب ــام گن ــت و انج ــرک طاع ــرای ت ب

می مانــد.]2[
ــا  ــک از آن ه ــر ی ــده و ه ــر ش ــی ذک ــام و مراتب ــم کالم اقس ــت در عل ــورد عصم در م
مــورد بحــث و کنــکاش متکلمیــن قــرار گرفتــه اســت کــه بــه طــور خالصــه بــه ذکــر 

ــم: ــک می پردازی ــر ی ــه ه ــوط ب ــای مرب ــام و بحثه ــن اقس ای

عصمت در مقام دریافت و ابالغ وحی
پیــش از شــروع بحــث ایــن قســم از عصمــت،  الزم اســت توضیحــی پیرامــون دو 

واژه تلقــی و ابــالغ داده شــود:
کــردن« می باشــد. منظــور از عصمــت در مقــام  بــه معنــای »دریافــت  تلقــی 
ــه علــم  ــوح و خزان تلقــی وحــی ایــن اســت کــه پیامبــر، وحــی را همانطــور کــه در ل
ــیاطین  ــه ش ــان ن ــن می ــد و در ای ــت می کن ــاد، دریاف ــم و زی ــدون ک ــت، ب ــی اس اله

اقسامعصمت
محسن فتاحی اردکانی
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می تواننــد در آن تصــرف کننــد؛ نــه فرشــتگانی کــه واســطه در رســاندن پیــام 
خداونــد می باشــند مرتکــب خطــا می گردنــد و نــه ابــزار ادراکــی پیامبــر در فهــم و 

دریافــت کامــل آن بــه اشــتباه مــی رود.
ابــالغ در لغــت بــه معنــای »رســاندن« اســت. و مــراد از عصمــت در مقــام ابــالغ 
وحــی ایــن اســت کــه پیامبــر همــان مطالبــی را کــه تلقــی و دریافــت کــرده، بــدون 
هیــچ افــزودن و کاســتن بــه مــردم برســاند. یعنینــه پیامبــر دچــار خطــا و یــا تحریف 
عمــدی آن شــود و نــه شــیاطین در موقــع تبلیــغ پیامبــر، دخالــت کــرده و مثــال بــا 

صدایــی شــبیه صــدای پیامبــر، مطالبــی را بــه آیــات الهــی بیفزاینــد.
مســاله عصمــت انبیــا در مقــام تلقــی و ابــالغ وحــی، تقریبــا مــورد پذیــرش همــه 

طوایــف مســلمین قــرار گرفتــه اســت.]3[

ادله عصمت در مقام دریافت و ابالغ وحی
1. تامین هدف بعثت

بــه دنبــال کمــال و ســعادت  کــه  انســان موجــودی کمال جوســت  از طرفــی 
شــایته خویــش اســت و از طــرف دیگــر ابزارهــای شــناختی انســان یعنــی حــس و 
عقــل،  در تشــخیص راههــای رســیدن بــه کمــال و ســعادت واقعــی، محدودنــد. از 
ایــن رو حتمــا بایــد راه دیگــری در اختیــار بشــر قــرار گیــرد تــا در کنــار حــس و عقــل، 
انســان را بــه ســعادت واقعــی رهنمــون ســازد و آن، راه وحــی و نبــوت اســت. حــال 
اگــر خداونــد نخواهــد پیــام خویــش را کــه در قالــب وحــی بــه پیامبــران می رســاند، 
در هنــگام دریافــت و ابــالغ پیامبــر محفــوظ نــگاه دارد هــدف خداونــد از ارســال 
وحــی بــه آدمیــان، کــه همــان ارائــه راه کمــال و ســعادت اســت، زیــر ســئوال رفتــه 

و تامیــن نخواهــد شــد.]4[

2. اعطای معجزه به پیامبران
اعطــای معجــزه بــه پیامبــران از ناحیــه خداونــد، عقــال داللــت می کنــد بــر اینکــه 
دروغ در آنچــه انبیــا بــه خداونــد نســبت می دهنــد، راه نــدارد. چــون اعطــای 
معجــزه بــه یــک شــخص بــه منزلــه تاییــد و تصدیــق او در گفتــارش می باشــد. 
ــر قــرار باشــد انبیــا بــه دروغ چیــزی را بــه خداونــد نســبت دهنــد، تاییــد  حــال اگ
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چنیــن پیامبــری بــا معجــزه، در حکــم تصدیــق نمــودن شــخص دروغگوســت 
از خــدای حکیــم کار قبیــح ســر  و تصدیــق دروغگــو قبیــح و ناپســند اســت و 

نمی زنــد.]5[

عصمت از انجام گناه
در زمینــه عصمــت انبیــا از گناهــان کبیــره و صغیــره اختالفــات فراوانــی میــان 
متکلمــان اســالمی وجــود دارد کــه عمــده انهــا را می تــوان در 4 نظریــه خالصــه کــرد:

الــف( حشــویه: ایــن گــروه ارتــکاب گناهــان کبیــره و صغیــره را چــه قبــل از بعثــت 
و چــه بعــد از آن بــرای انبیــا جایــز می داننــد.

ب( اشــاعره: اینــان معتقدنــد کــه انبیــا بعــد از مبعوث شــدن بــه رســالت از این امور 
معصومنــد: گناهــان کبیــره بــه طــور کلــی، گناهــان پســت صغیــره مثــل دزدیــدن یک 
حبــه گنــدم، . همچنیــن ارتــکاب عمــدی گناهــان صغیــره ای کــه پســت محســوب 

نمی شــوند. امــا قبــل از بعثــت حتــی از گنــاه کبیــره نیــز معصــوم نمی باشــند.
ــه معتقدنــد کــه انبیــا از تمامــی گناهــان کبیــره بعــد از  ــه: برخــی از معتزل ج( معتزل
بعثت معصومند ولی قبل از بعثت معصوم نیستند. برخی نیز گفته اند: پیامبران 
نســبت بــه انجــام گنــاه کبیــره چــه قبــل از بعثــت و چــه بعــد از بعثــت و همچنیــن 

گناهــان صغیــره ای کــه پســت و مــورد تنفــر عمــوم اســت،  معصــوم می باشــند.
ــه پیامبــران از تمامــی گناهــان کبیــره و  ــد ک د( امامیــه: علمــای شــیعه معتقدن

ــا آخــر عمــر معصومنــد.]6[ صغیــره،  از زمــان طفولیــت ت

دالیل عصمت از انجام گناه
1. نقض غرض

هــدف اصلــی از بعثــت پیامبــران راهنمایــی بشــر بســوی حقایــق و وظایفــی 
اســت کــه خــدای متعــال بــرای انســانها تعییــن فرمــوده اســت و اینهــا در حقیقــت 
نماینــدگان الهــی در میــان بشــر هســتند کــه بایــد دیگــران را بــه راه راســت هدایــت 
الهــی  دســتورات  بــه  پایبنــد  ســفیرانی  و  نماینــدگان  چنیــن  اگــر  حــال  کننــد. 
نباشــند و خودشــان برخــالف محتــوای رسالتشــان عمــل کننــد مــردم رفتــار 
ایشــان را بیانــی مناقــض بــا گفتارشــان تلقــی می کننــد و دیگــر بــه گفتارشــان هــم 

مـقـاالت
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اعتمــاد الزم را پیــدا نمی کننــد و در نتیجــه هــدف از بغثــت ایشــان بطــور کامــل، 
 تحقــق نخواهــد یافــت. پــس حکمــت و لطــف الهــی اقتضــا دارد کــه پیامبــران 

ــاک و معصــوم از گنــاه باشــند. ــرادی پ اف
2. تربیت

پیامبــران عــالوه بــر اینکــه موظفنــد محتــوای وحــی و رســالت خــود را بــه مــردم 
ابــالغ کننــد و راه راســت را بــه ایشــان نشــان دهنــد همچنیــن وظیفــه دارنــد کــه 
بــه تزکیــه و تربیــت مــردم بپردازنــد و کســی کــه از نظــر رفتــار، نقصهــا و کمبودهایــی 
داشــته باشــند گفتــارش هــم تاثیــر مطلــوب را نمی بخشــد. پــس هنگامــی هــدف 
اهــی از بعثــت پیامبــران بعنــوان مربیــان جامعــه بطــور کامــل تحقــق می یابــد کــه 

ایشــان از هــر گونــه لغزشــی در گفتــار و کردارشــان مصــون باشــند.]7[

عصمت در اعتقادات
آیــا انبیــای الهــی پیــش و پــس از احــراز مقــام نبــوت،  موحــد و خداپرســت 
بوده انــد. در پاســخ بــه ایــن پرســش نظــرات مختلفــی ارائــه شــده کــه در مجمــوع 

ــرد: ــاره ک ــه اش ــه نظری ــه س ــوان ب می ت

الف( نظریه حشویه
از اعتقــادات ازارقــه، کــه گروهــی از خــوارج نهــروان می باشــند، آن اســت کــه اگــر 
مســلمانی مرتکــب گنــاه کبیــره شــود بــه طور کلــی از دایره اســالم خارج شــده، جزو 
ــکاب گناهــان  ــا را از ارت ــردد و از طرفــی دیگــر انبی کفــار و مشــرکین محســوب می گ
کبیــره معصــوم نمی داننــد. بــا ضمیمــه کــردن ایــن دو اصــل بــه یکدیگر، می تــوان 

معصــوم ندانســتن انبیــا از کفــر را بــه ازارقــه نســبت داد.

ب( نظریه حشویه
عــده ای از ایــن گــروه معتقدنــد کــه شــرک انبیــا قبــل از نبــوت ممکــن اســت 
ــد  ــه خداون ــادی ب ــوده و اعتق ــر ب ــت کاف ــل از بعث ــالم)ص( قب ــر اس ــه پیامب چنانچ

نداشــته اســت بــه دلیــل آیــه شــریفه »و وجــدک ضــاال فهــدی«
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ج( نظریه مشهور
ــت  ــن اس ــالمی ای ــای اس ــاق فرقه ه ــه اتف ــب ب ــر قری ــه و اکث ــیعه امامی ــده ش عقی
کــه تمامــی انبیــا پیــش و پــس از بعثــت، موحــد و خداپرســت بوده انــد و طبیعتــا 

پیامبــر اســالم هــم کــه افضــل انبیــا اســت از ایــن حکــم مســتثنی نیســت.]8[
دالیل نظریه مشهور

بدیــن جهــت کــه مســاله عصمــت از شــرک و ســایر انحرافات اخالقی، شــاخه ای 
از مســاله عصمــت از گناهــان می باشــد، دالیــل عصمــت از گناهــان همچــون 
نقــض غــرض بعثــت و تربیــت کــه قبــال گفتــه شــد، شــامل ایــن بخــش از عصمــت 

ــود. ــز می ش نی

عصمت از خطا و نسیان
نــوع چهــارم از عصمــت،  مصونیــت از خطــا و ســهو و نســیان در انجــام تکالیــف 
دینــی و تطبیــق قوانیــن شــرعی بــر امــور خــاص و نیــز مصونیــت از خطــا در تمــام 
اعمــال فــردی و اجتماعــی اســت. واجــد چنیــن عصمتــی هیچــگاه در انجــام 
محاســبات،  در  همچنیــن  و  مــردم  بیــن  قضــاوت  و  داوری  شــرعی،   تکالیــف 
ارزیابی هــا و داوریهــای شــخصی خــود دچــار خطــا و نســیان و اشــتباه نمی شــود.
ــان  ــوم متکلم ــد. عم ــالف دارن ــت اخت ــم از عصم ــن قس ــات ای ــان در اثب متکلم
غیرامامیــه برخــورداری پیامبــران را از ایــن نــوع از عصمــت الزم نمی داننــد. در 
طــرف مقابــل بیشــتر متکلمــان و علمــای امامیــه پیامبــران را دارای ایــن نــوع از 

می داننــد.]9[ عصمــت 

دلیل عصمت از خطا و نسیان
تحقــق کامــل اهــداف بعثــت در گــرو اطمینــان و وثــوق کامــل مــردم بــه اوســت. 
تبلیــغ  از حــوزه دریافــت و  از ســوی دیگــر خطــای پیامبــر در حــوزه ای خــارج 
وحی، حتــی اگــر مســتقیما بــه ابــالغ رســالت او لطمــه نزنــد ولــی بــر وثاقــت او نــزد 
مــردم خدشــه ای شــدید وارد می کنــد بــه گونــه ای کــه عمــوم مردم، بــا مشــاهده 
خطــا و ســهو او در تطبیــق قوانیــن و احــکام دینــی یــا در امــور فــردی و اجتماعــی، 
در عصمــت او در ناحیــه ابــالغ نیــز تردیــد می کننــد و ایــن تردیــد بــا غایــت مطلــوب 

مـقـاالت
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ــی  ــت مقتض ــداف بعث ــه اه ــول ب ــن وص ــات دارد. بنابرای ــران مناف ــت پیامب از بعث
وثاقــت کامــل پیامبــر در میــان مــردم اســت زیــرا از دســت رفتــن اعتیــار او در یــک 
ــر  ــه ســلب اعتبــار در حوزه هــای دیگــر می انجامــد و در نتیجــه حجــت ب حــوزه، ب

ــود.]10[ ــام نمی ش ــردم تم م
شــهید مطهــری در ایــن زمینــه می نویســد: مصونیــت از اشــتباه و خطــا نتیجه و 
مولــود نــوع بینــش پیامبــران اســت اشــتباه همــواره از آنجــا رخ می دهد که انســان 
بــه وســیله یــک حــق درونــی یــا بیرونــی بــا واقعیتــی ارتبــاط پیــدا می کنــد و یــک 
ــا قــوه عقــل  سلســله صورتهــای ذهنــی از آن هــا در ذهــن خــود تهیــه می کنــد و ب
ــا  ــد در اینج ــب می کن ــه و ترکی ــا تجزی ــرده و در آن ه ــرف ک ــا تص ــود در آن صورته خ
اســت کــه انســان گاهــی در تطبیــق و یــا در ترتیــب صورتهــای ذهنــی بــا واقعیــت 
هــای خارجــی خطــا و اشــتباه می کنــد اّمــا اگــر انســان مســتقیمًا بــا واقعیــت هــای 
عینــی مواجــه باشــد و ادراک واقعیــت عیــن اتصــال بــا واقعیــت باشــد نــه تنهــا 
یــک صــورت ذهنــی از اتصــال بــه واقعیــت، در چنیــن جایــی دیگــر خطــا و اشــتباه 
ــال  ــاط اتص ــتی ارتب ــت هس ــا واقعی ــود ب ــی از درون خ ــران اله ــدارد پیامب ــی ن معن
دارنــد آن هــا انســانها یی هســتند کــه از نظــر آگاهیهــا در متــن جریــان واقعیــت قــرار 
می گیرنــد و بایــن هســتی و ریشــه وجــود و جریانهــا متصــل و یکــی شــوند، و دیگــر 

از هرگونــه اشــتباه مصــون و معصــوم خواهنــد بــود.]11[
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خمــس در عصــر حضــرات معصومیــن )علیهــم الســالم( از اهمیــت فــوق العــاده 
ــا زمــان  ــه از عصــر امــام علــی)ع( ت ــوده اســت، لیکــن از آن جایــی ک ای برخــوردار ب
امــام باقــر)ع( شــیعه در فشــار شــدیدی از نظــر سیاســی و اقتصــادی قــرار داشــت 
و حکومــت بنــی امّیــه حساســیت خاصــی بــه تشــّیع نشــان مــی داد، از ایــن رو 
ــته  ــته و بایس ــه شایس ــان ک ــس را آن چن ــه خم ــا فریض ــد ت ــی آم ــش نم ــی پی مجال
اســت، بــرای شــیعیان تبییــن نماینــد و لــزوم پرداخــت آن را گوشــزد کننــد، بلکــه بــا 
واژه »َاَبْحنــا لشــیعتنا« آنــان را از نگرانــی بیــرون آوردنــد و تصــّرف در خمــس را مبــاح 
شــمردند. البتــه وضــع اکثــر مــردم نیــز از نظــر مالــی خــوب نبــود تــا خمــس بدهنــد.

ــی  ــدک مجال ــالم( ان ــم الس ــادق )علیه ــام ص ــر و ام ــام محمدباق ــان ام ــا در زم ام
پیــدا شــد تــا مــردم بــا مســئله خمــس آل محمــد)ص( تــا حــدودی آشــنا شــوند. 
ضمــن ایــن کــه زندگــی مســلمان ها نیــز رونــق تــازه ای پیــدا کــرده بــود. بــه همیــن 
دلیــل عــده ای از طــرف امامــان مأمــور شــدند تــا خمــس را جمــع آوری کننــد. 

بعضــی از ایــن افــراد عبــارت انــد از:
1 - مفّضــل بــن عمــر، از شــخصیت هــای بنامی اســت کــه از طرف امام صــادق)ع( 

خمسدرعصرامامانمعصوم
)علیهمالسالم(
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و امــام کاظــم)ع( در گرفتــن حقــوق شــرعی مــردم وکالــت داشــت و بــه وی اختیــار 
داده شــده بــود تــا خمــس را در راهــی کــه صــالح مــی دانــد بــه مصــرف برســاند. وی 
ــرای اصــالح ذات  ــرای فقــرای شــیعه و مبلغــی را هــم ب نیــز مقــداری از خمــس را ب

البیــن و آشــتی دادن بیــن آن هــا در منازعــات مالــی اختصــاص داده بــود.)1(
ــرای  ــر)ع( ب ــام باق ــدگان ام ــر از نماین ــی دیگ ــی، یک ــوس الّلخم ــن قام ــر ب 2 - نص

ــت.)2( ــداوم داش ــال ت ــت س ــا بیس ــی ت ــن نمایندگ ــود و ای ــس ب ــردآوری خم گ
ــن جعفــر و امــام رضــا )علیهمــا  ــب امــام موســی ب 3 - عبــداهلل جنــدب، از جان
الســالم( نمایندگــی داشــت و بــه جمــع آوری خمــس اهتمــام مــی ورزیــد. خــوش 
بختانــه مــردم در ایــن دوران اســتقبال خوبــی از خمــس نشــان دادنــد و بــه 
نماینــدگان امــام کاظــم)ع( بــه قــدری خمــس پرداختنــد کــه هنگامــی کــه آن 
حضــرت بــه شــهادت رســید وجــوه زیــادی از خمــس نــزد نماینــدگان ایشــان باقــی 
مانــده بــود. نوشــته انــد کــه مبلــغ هفتــاد هــزار دینــار پیــش »زیــاد قنــدی و حمــزة 

بــن بزیــع« و ســی هــزار دینــار پیــش »عثمــان بــن عیســای رواســی« بــود.)3(
4 - علــی بــن یقطیــن، یکــی از شــیعیان نــام دار موســی بــن جعفــر)ع( بــود کــه 
بــا اجــازه حضرتــش نخســت وزیــری هــارون را پذیرفتــه بــود. وی هــر چیــزی کــه 
از طــرف هــارون مــی رســید بــه خدمــت امــام کاظــم)ع( ارســال مــی کــرد. معــروف 
اســت کــه از طــرف خلیفــه عباســی پیراهــن گــران قیمتــی بــه وی اهــدا شــد. آن 
را خدمــت حضــرت فرســتاد، ولــی امــام آن را برگردانــد و فرمــود: »در آینــده ای 
نزدیــک بــه آن نیــاز خواهــی داشــت«. پــس از مدتــی یکــی از درباریــان نــزد هــارون 
ســعایت کــرد کــه علــی بــن یقطیــن، شــیعه اســت و از عالقــه منــدان موســی بــن 
ــتد. از  ــی فرس ــرای او م ــود را ب ــوال خ ــس ام ــال خم ــر س ــد و ه ــی باش ــر)ع( م جعف
جملــه چیزهایــی کــه فرســتاده، همــان پیراهــن ارزش منــدی اســت کــه بــه او 
هدیــه کــرده ایــد. هــارون بــا شــنیدن ایــن گــزارش، غضــب نــاک شــد و ابــن یقطیــن 
را احضــار نمــود، سرنوشــت پیراهــن را از وی پرســید. عــرض کــرد: در محــل امنــی 
نگــه داشــته ام. بــه دســتور هــارون رفتنــد و پیراهــن را آوردنــد. آن گاه هــارون بــه 

وی گفــت: »از ایــن پــس حــرف هیــچ کــس را دربــاره تــو نخواهــم پذیرفــت.«)4(
امــام رضــا)ع( هنگامــی کــه دریافــت مذهــب اهــل بیــت بــه برکــت خمــس رواج 
بــرای جمــع آوری آن تعییــن  را  کــرده اســت وکالی متعــددی  بیشــتری پیــدا 

مـقـاالت

)علیهمالسالم(
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فرمودنــد کــه از جملــه آن هــا ایــن افــراد بودنــد: صفــوان بــن یحیــی، یونــس بــن 
عبدالرحمــن، محمــد بــن ســنان و... .)5(

ــه  ــود ک ــی را گماشــته ب ــرای جمــع آوری خمــس نمایندگان امــام جــواد)ع( نیــز ب
از میــان آن هــا افــرادی چــون: زکریــا بــن آدم، علــی بــن مهزیــار اهــوازی، ســعد بــن 

اشــعری قمــی و ابراهیــم بــن احمــد همدانــی را مــی تــوان نــام بــرد.)6(
ــردآوری خمــس آل رســول مشــخص  ــرای گ ــی ب ــز نمایندگان امــام هــادی)ع( نی
کــرده بــود؛ علــی بــن جعفــر الهّمانــی، حســن بــن راشــد و ایــوب بــن نــوح بــن دّراج 

نخعــی، از جملــه ایــن نماینــدگان بودنــد.)7(
امــام حســن عســکری)ع( نیــز وکیالنــی بــرای جمــع آوری خمــس در شــهرهای 

مختلــف داشــتند کــه بــه برخــی از آن هــا اشــاره مــی کنیــم:
1 - ابراهیــم بــن عبــده نیشــابوری: وی از بــزرگان شــیعه در نیشــابور بــود. امام در 
نامــه مفّصلــی کــه بــه اســحاق بــن اســماعیل نوشــته اســت، چنیــن یــادآوری مــی 
کنــد: »تمــام دوســتان مــن در آن جــا بایــد حقــوق مالــی را بــه ابراهیــم بــن عبــده 

نیشــابوری پرداخــت نماینــد.«)8(
2 - احمــد بــن اســحاق: امــام)ع( در نامــه دیگــری مــی نویســد: ابراهیــم بــن 
عبــده، وکیــل وی، موظــف اســت حقــوق امــام )خمــس( را جمــع آوری کــرده و بــه 

احمــد بــن اســحاق تحویــل دهــد.)9(
3 - عثمــان بــن ســعید َعْمــری: او از کســانی اســت کــه امــام عســکری)ع( دربــاره 
وی در حضــور عــده ای از شــیعیان مــی فرمایــد: »شــاهد باشــید کــه عثمــان بــن 
ســعید، وکیــل مــن اســت و فرزنــدش محمــد وکیــل فرزنــدم مهــدی اســت.«)10(

در همــان زمــان عــده ای از شــیعیان یمــن بــرای پرداخــت خمــس بــه محضــر 
امــام عســکری)ع( شــرف یــاب شــدند، آن حضــرت عثمــان بــن ســعید وکیــل 
خویــش معرفــی کــرد و بــه وی دســتور داد خمســی را کــه بــرای آن حضــرت آورده 

ــد تحویــل بگیــرد.)11( بودن
احمــد  خدمــت  شــیعیان  از  ای  عــده  عســکری)ع(  امــام  شــهادت  از  پــس 
ــزد شــیعیان ذخیــره  دینــوری رســیدند و گفتنــد: شــانزده هــزار دینــار )خمــس( ن
شــده اســت، آنــان شــما را انتخــاب کــرده انــد تــا بــه حضــرت حّجــت برســانید. او 

احتیــاط کــرد و بــه تفّحــص پرداخــت.)12(
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خمس در غیبت صغری
ــا  ــود. ب ــرت ب ــاص حض ــدگان خ ــه نماین ــردم ب ــات م ــری ، مراجع ــت صغ در غیب
ــر فشــار حکومــت  ــرس و اضطــراب و زی ــه و ت ــه شــیعیان در حــال تقّی وجــود آن ک
ــی هیــچ گاه از پرداخــت خمــس  ــد، ول ــه ســر مــی بردن هــای غاصــب عباســیان ب
امــوال خــود غفلــت نمــی کردنــد و وجوهــات شــرعی را بــه وکالی آن حضــرت مــی 
رســاندند.)13( ایــن شــیوه پســندیده در عصــر رســول اکــرم)ص( نیــز کــم و بیــش 

بــه چشــم مــی خــورد.
بعضــی از موّرخــان معتبــر مثــل ابــن ســعد و صاحــب کتــاب فتــوح البلــدان 
نوشــته انــد کــه پیامبــر اســالم)ص( بــرای گرفتــن خمــس نیــز افــرادی را بــه اطــراف 
و اکنــاف مــی فرســتاد؛ چنــان کــه بــه دو طایفــه معــروف »ســعد بــن ُهَذیــم و بنــی 
ــه فرســتادگان او تحویــل دهنــد. ــه خمــس و زکات را ب جذیمــه« نامــه نوشــت ک

)14( هــم چنیــن آن حضــرت عمــرو بــن حــزم را بــرای ایــن منظــور بــه یمــن فرســتاد 
و حــال آن کــه در آن ســرزمین جنگــی در کار نبــود تــا خمــس غنایــم جنگــی را 

ــد.)15( مطالبــه نمای
در کتــاب ســیرة النبــی، نامــه ای کــه پیامبــر اکــرم)ص( بــه برخــی از قبایــل عــرب 
نوشــته، آمــده اســت: »زمیــن و دشــت و دره هــا و آن چــه در آن هاســت، در اختیــار 
شــما باشــد تــا ایــن کــه حیوانــات از گیاهــان و شــما از آب هــای آن اســتفاده کنیــد، 

بــه شــرط آن کــه خمــس امــوال خویــش را بپردازیــد.«)16(

مالک خمس کیست؟
بحثــی کــه در ایــن جــا بایــد طــرح و بررســی شــود ایــن اســت کــه مالکیــت خمــس 

از آن کیســت؟
برخــی از محققــان مــی گوینــد: بــا توجــه بــه ایــن کــه اگــر خمــس امــوال عمومــی 
جمــع آوری شــود بــه صــورت ثــروت کالنــی در مــی آیــد، همیــن امــر باعــث گردیــد 
کــه برخــی از وکال در خمــِس گــردآوری شــده طمــع کننــد. بــه همیــن دلیــل حاضــر 
ــت وی،  ــدن امام ــت نش ــه ثاب ــه بهان ــدی ب ــام بع ــه ام ــوال را ب ــس ام ــدند خم نش
واگــذار نماینــد تــا بــه زعــم خودشــان از انشــعاب شــیعه جلوگیــری کننــد. از ایــن رو 

خمــس امــوال را شــخصًا تصاحــب کــرده و در تمّلــک خویــش در آوردنــد.
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در پاســخ بایــد گفــت: علــل و عوامــل انشــعابات در تشــّیع، فقــط بــه دلیــل وجود 
خمــس کالن نبــوده اســت؛ علــل دیگــری نیــز داشــته کــه از عهــده این مقــال خارج 
ــح  ــت صحی ــن اس ــدودی ممک ــا ح ــه ت ــورد واقفی ــکال در م ــن اش ــه ای ــت. البت اس
باشــد، زیــرا نماینــدگان امــام هفتــم)ع( امــوال فراوانــی از خمــس نــزد خــود نگــه 
داشــته بودنــد و بــه بهانــه ایــن کــه امامــت خاتمــه یافتــه مایــل بودنــد بــه امــام 
بعــدی نرســانند و چــون معتقــد بودنــد خمــس بایــد بــه دســت امــام معصــوم و یــا 
نماینــده وی برســد، بــه همیــن دلیــل در امــام هفتــم متوقــف گردیدنــد و هفــت 

امامــی شــدند و خمــس امــوال را تصاحــب نمودنــد.
از آیــه خمــس و احادیــث معصومــان چنیــن اســتنباط مــی گــردد کــه خمــس 
آل رســول، ملــک شــخصی کســی نیســت و اختیــار خمــس فقــط بــه دســت امــام 
معصــوم اســت تــا در قــدم اول بســتگان مســتمند پیامبــر اکــرم)ص( را از ســهم 
ســادات اداره کنــد و مــا بقــی را در راه ترویــج دیــن و حاکمیــت الهــی مصــرف نماید.

بــرای روشــن شــدن ایــن مســئله، الزم اســت جــای گاه خمــس در کتــاب و 
ســّنت و ســیره امامــان، بیشــتر روشــن گــردد.

خمس در کتاب و سّنت
بــه طــور کلــی خمــس جــای گاه خاصــی در اســالم دارد. در ایــن جــا ضمــن بیــان 

اهمیــت و جــای گاه خمــس، مالکیــت آن را نیــز بیــان مــی کنیــم.
خمــس، بودجــه ای اســت در دســت پیامبــر)ص( و امــام)ع( تــا در مصالــح 
اســالمی مصــرف کننــد. نمــی تــوان گفــت خمــس، مخصــوص اداره کــردن زندگــی 
ســادات فقیــر اســت و بــس، چــرا کــه اگــر خمــس امــوال گــردآوری شــود ثــروت 
کــردن ســادات  اداره  از  زیادتــر  مراتــب  بــه  کــه  آورد  مــی  بــه وجــود  را  عظیمــی 
مســتمند و ذراری زهــرا و علــی)ع( اســت. مضــاف بــر ایــن کــه اگــر فرضــًا در مقطــع 
ــر نداشــتیم بلکــه همــه ســادات خودشــان خمــس  ــی خاصــی ســادات فقی زمان
مــی دادنــد، در چنیــن شــرایطی خمــس را در چــه راهــی بایــد مصــرف کــرد و متوّلی 

ــا متوّلیــان خمــس کیاننــد؟ ی
ــوع  آن چــه از قــرآن و روایــات مفهــوم مــی شــود ایــن اســت کــه خمــس، یــک ن
ترویــج مبانــی دینــی اســت و  بــرای اداره والیــت اســالمی و  بودجــه مشــروط 
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مدیریــت آن بــه دســت پیامبــر و یــا جانشــینان معصــوم اوســت. بــه همیــن دلیــل 
حکومــت هــای بنــی امّیــه و بنــی العبــاس و حتــی در عصــر خلفــای بــه اصطــالح 
راشــدین بــه گرفتــن مالیــات و زکات بســنده مــی کردنــد و متعــرض خمــس نمــی 
شــدند و در بعضــی از مواقــع از صاحبــان خمــس اجــازه مــی خواســتند کــه خمــس 

را بــرای مــردم مصــرف کــرده و در آینــده ِدیــن خــود را پرداخــت نماینــد.
حضــرت علــی)ع( در ضمــن حدیثــی دربــاره خمــس چنیــن مــی فرمایــد: امــا 
وجــه االمــاره و حکومتــی بــودن ایــن مــال را خداونــد در آیــه خمــس بیــان فرمــوده 
اســت: »و اعلمــوا اّنمــا غنمتــم مــن شــی ء فــاّن هلل خمســه و للّرســول و لــذی 
ــا  ــا انزلن ــاهلل و م ــم ب ــم آمنت ــبیل ان کنت ــن الّس ــاکین و اب ــی و المس ــی و الیتام القرب
علــی عبدنــا یــوم الفرقــان یــوم التقــی الجمعــان و اهلل علــی کل شــی ء قدیــر؛)17( و 
بدانیــد کــه از هــر چیــزی کــه ســود ببریــد، یــک پنجــم آن برای خــدا و پیامبــر و از آن 

ــان و از راه مانــدگان اســت... .« خویشــاوندان و یتیمــان و بینوای
در احادیــث و کتــاب هــای لغــوی، غنیمــت بــه معنــای مطلــق فایــده آمــده 
اســت. حدیثــی از امــام رضــا)ع( در تفســیر آیــه خمــس رســیده کــه مــی فرمایــد: »و 
کّل مــا افــاده الّنــاس فهــو غنیمــة؛ هــر چیــزی کــه مــردم از منافــع بــه دســت آورنــد 
آن، غنیمــت و فایــده محســوب مــی شــود«. ســپس در ادامــه مــی فرمایــد: فرقــی 
نیســت بیــن گنــج هــا، معدن هــا و جواهراتــی کــه غّواصــان از دریــا بــه دســت مــی 
آورنــد، و مــال حاللــی کــه بــا مــال حــرام مخلــوط شــده باشــد، و غنایــم و فوایــدی 
ــان افتــاده باشــد، و زمینــی  ــه دســت جنــگ جوی ــه از طریــق جنــگ و جهــاد ب ک
ــب و کار و  ــق کس ــه از طری ــی ک ــد، و مال ــداری نمای ــلمان خری ــی از مس ــر ذّم ــه کاف ک
تجــارت و صنعــت بــه دســت بیایــد، و میراثــی کــه خمــس آن داده نشــده باشــد؛ 
در تمــام ایــن مــوارد، پرداخــت یــک پنجــم آن واجــب مــی شــود. بــه دلیــل ایــن 
کــه تمــام اینهــا غنیمــت و فایــده محســوب مــی گــردد و از روزی و رزق خــدا فراهــم 

شــده اســت.)18(
در اصــل وجــوب، یــک پنجــم، از منافعــی کــه ســال بــر آن گذشــته و از مــوارد 
هفتگانــه ای کــه در رســاله مراجــع آمــده اســت، تردیــدی نداریــم، ولــی بحــث مــا 
در ایــن قســمت پیرامــون مالکیــت و عــدم مالکیــت خمــس و متوّلــی آن اســت. 
در صورتــی کــه بودجــه ای در دســت حکومــت معصــوم باشــد، احــدی باالصالــة 

مـقـاالت
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ــه  ــد ب ــه ثابــت مــی کنــد خمــس بای ــود. یکــی از شــواهدی ک مالــک آن نخواهــد ب
دســت امــام برســد و مصــرف شــود ایــن اســت کــه تقســیم ســهم ســادات بــه گــروه 
یتیم، مســکین و ابن الســبیل الزم نیســت مســاوی باشــد، بلکه تقســیم آن باید 
بــا نظــر ولــّی خمــس و امــام معصــوم و در غیبــت کبــری بــه دســت مجتهــد جامــع 
الشــرایط صــورت بگیــرد؛ چنــان کــه در حدیــث صحیــح بزنطــی آمــده: هنگامــی که 
از امــام رضــا)ع( پرســیدند: اگــر یــک گــروه از ســهْم برنــدگاِن ســهم ســادات زیادتــر از 
گــروه دیگــر باشــد خمــس را چگونــه بایــد میــان آن هــا تقســیم کــرد؟ امــام رضــا)ع( 
فرمــود: »ذاک الــی االمــام؛ ایــن امــر بــه نظــر امــام بســتگی دارد. همــان گونــه کــه 
ــر ایــن شــیوه  ــز ب ــرد، امــام نی ــرم)ص( نیــز طبــق نظــر خــود عمــل مــی ک ــر اک پیامب

عمــل مــی کنــد.)19(
از امــام)ع( ســؤال شــد اگــر خمــس از مصــارف ســال زیادتــر باشــد چــه بایــد کــرد؟ 
فرمــود: »اّن الّزائــد یرجــع الــی الوالــی و الّتقســیم بنظــره؛ زیــادی خمــس بــه حاکــم 

اســالمی بــر مــی گــردد و تقســیم آن بــه نظــر او مــی باشــد.«

موارد مصرف خمس
خمــس بــه دو قســمت منقســم مــی شــود: ســهم امــام و ســهم ســادات. ســهم 
امــام همــان گونــه کــه از قــرآن و روایــات اســتفاده مــی شــود، ملــک شــخصی 
پیامبــر و امــام نمــی باشــد، بلکــه پیامبــر و امــام، مســئول تصــّرف در آن هســتند 
و بــه انــدازه نیــاز شــخصی مــی تواننــد تمّلــک کننــد. والیــت امــام، بــر گرفتــن و 
مصــرف خمــس اســت و بــه معنــای ملکیــت شــخصی او نیســت. مالکیــت خــدا 
نیــز بــر قســمتی از خمــس )ســهم امــام( از مقولــه مالکیــت اعتبــاری اســت کــه عرف 
مــی توانــد بــرای خــدا اعتبــار کنــد نــه مالکیــت شــخصی، چــرا کــه عقــالی قــوم 
چنیــن مالکیــت شــخصی را بــرای خــدای متعــال وضــع نکــرده انــد. بــه گونــه ای 
کــه اگــر پیغمبــر اکــرم)ص( در فــروش امــوال خمســی از ناحیــه خــدا وکالــت داشــته 
باشــد بــا فــروش آن، از مالکیــت اعتبــاری خداونــد خــارج شــده و بهــا و ثمــن آن 
وارد ملکیــت خــدا شــود؛ چنــان کــه در مالکیــت هــای شــخصی و عرفــِی متــداول 
چنیــن مــی باشــد. مضــاف بــر ایــن، مالکیــت اعتبــاری بــرای خــدا و رســولش تــوأم 
بــا هــم معنــا نــدارد، خــواه ایــن نــوع ملکیــت در عــرض هــم باشــند یــا در طــول هــم 
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قــرار گرفتــه باشــند.)20(
امــا اگــر مــراد از آن، ملکیــت تکوینــی باشــد از دایــره موضــوع بحــث مــا خــارج مــی 
گــردد، زیــرا بحــث مــا در قلمــرو احــکام فقهــی بــر اســاس اعتبــارات عقالیــی اســت، 
نــه دقــت هــای عقلــی و فلســفی کــه در ایــن گونــه موضوعــات زمینه مناســبی نــدارد؛ 
چنــان کــه قرایــن موجــود نیــز ایــن معنــا را تأییــد می کنــد، زیــرا خداونــد احتیاجی به 

مــال خمســی نــدارد و آن چــه از امــوال در اختیــار بشــر اســت، مــال خداســت.
در صورتــی کــه مالکیــت بــه مفهــوم اولویــت در تصــّرف بــرای خــدا و پیامبــر 
باشــد، اعتبــار چنیــن مالکیتــی بــرای خــدا در ایــن گونــه مــوارد از نظــر عقــال مانعــی 
نــدارد، بلکــه در نــگاه آن هــا معقــول و معتبــر خواهــد بــود. بنابــر ایــن کلمــه »فــأّن 
هلل خمســه« یعنــی ایــن کــه صاحــب اختیــار و آن کســی کــه والیــت بر خمــس دارد، 
حضــرت حــق مــی باشــد. کلمــه »للرســول« نیــز همیــن معنــا را مــی رســاند؛ یعنــی 
رســول خــدا هــم والیــت در تصــّرف دارد، چــرا کــه جــزو اعتباریــات عقالنــی اســت 
و ادلــه خمــس چنیــن امــری را معقــول مــی شــمارد. همــان گونــه کــه وحــدت 
ســبک و ســیاق نیــز بــر اولویــت در تصــرف داللــت و تأکیــد دارد، چــرا کــه تفکیــک 
میــان مالکیــت خــدا و رســول در آیــه خمــس، خــالف ظاهــر اســت و نمــی توانیــم 
مالکیــت خــدا را از بــاب اولویــت در تصــّرف بــر مالکیــت اعتبــاری حمــل کنیــم، امــا 
از واژه »للّرســول و لــذی القربــی« مالکیــت شــخصی اســتنباط نماییــم. ایــن نــوع 
برداشــت، خــالف ظاهــر آیــه اســت و حمــل مفهــوم آیــه بــر خــالف ظاهــر، احتیــاج 
ــه دالیــل، خــالف آن را مــی  ــی ک ــل توجهــی دارد، در صورت ــه قرینــه و دلیــل قاب ب
رســاند؛ بلکــه چنیــن تفکیکــی میــان مالکیــت خــدا و رســول در ایــن آیــه، مخالــف 

نصــوص روایــی و فتــوای فقهــا نیــز مــی باشــد.)21(
بــه همیــن دلیــل هنگامــی کــه از امــام رضــا)ع( ســؤال مــی شــود آن چــه مــال 
خداســت، در نهایــت مــال چــه کســی اســت؟ مــی فرمایــد: آن چــه مــال خداســت، 
مــال رســول اوســت: »و مــا کان لرســول اهلل فهــو لالمــام؛)22( و آن چــه مــال رســول 
اهلل اســت، پــس آن، عینــًا مــال امــام مــی باشــد«. شــاید بــه همیــن دلیــل در الســنه 
و افــواه شــیعیان، خمــس بــه ســهم ســادات و مــال امــام تقســیم و تعبیر می شــود.

در حدیثــی دیگــر علــی بــن راشــد مــی گویــد: بــه امــام ابــی الحســن الثالــث 
گفتــم: اموالــی بــه مــا مــی دهنــد و مــی گوینــد: بــرای ابــو جعفــر اســت کــه پیــش 

مـقـاالت
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ــبب  ــی بس ــا کان الب ــود: »م ــام فرم ــم؟ ام ــه کنی ــوال چ ــا آن ام ــده، ب ــی مان ــا باق م
االمامــة فهــو لــی و مــا کان غیــر ذلــک فهــو میــراث علــی کتــاب اهلل و ســنة نبّیــه؛ 
هــر چیــزی کــه بــه دلیــل مقــام امامــت بــرای پــدرم بــوده، االن مــال مــن اســت و 
هــر چیــزی کــه از ناحیــه شــخصی و غیــر از منصــب امامــت از پــدرم باشــد، جــزء 
میــراث او محســوب مــی شــود کــه طبعــًا مطابــق کتــاب خــدا و ســّنت پیامبــر)ص( 

بیــن ورثــه تقســیم مــی شــود.«
بنابــر ایــن، نظریــه کســانی کــه معتقدنــد خمــس، ملــک شــخصی پیامبــر و امــام 
اســت، درســت نیســت، بلکــه آن هــا متوّلــی گرفتــن و مصــرف کــردن خمــس در راه 

پیشــبرد اســالم و مســلمانان مــی باشــند.
امــام خمینــی )ره( نیــز در کتــاب والیــت فقیــه تصریــح مــی کنــد بــه ایــن کــه 
خمــس، یــک نــوع مالیاتــی اســت کــه در اختیــار حکومــت اســالمی قــرار مــی گیــرد، 
چــرا کــه ســهم امــام و ســادات، یــک ثــروت کالنــی اســت کــه بــی شــک بــرای ســیر 
کــردن شــکم ســادات فقیــر و یتیــم و درمانــده، وضــع و تشــریع نشــده اســت، ولــی 
ــده  ــّرر گردی ــده، مق ــم ش ــدا)ص( تحری ــول خ ــه رس ــر ذّری ــه ب ــه صدق ــی ک از آن جای
اســت کــه حکومــت اســالمی بــه جــای صنــدوق صدقــات، از صنــدوق خمــس 
بــه آنــان کمــک کنــد و ایــن، تبعیــض نیســت، بلکــه مــی خواهــد ســادات از زکات 
واجــب کــه مخصــوص مســتمندان غیــر ســادات اســت و مــی توانــد در عمــران و 

آبادانــی بــالد اســالمی نقــش اساســی داشــته باشــد، اســتفاده نکننــد.
در هــر صــورت، بــه عقیــده نگارنــده، خمــس امــوال نــه بــه صــورت بودجــه 
حکومتــی اســت کــه در هــر عصــر و زمــان بایــد بــه حکومــت عــادل داده شــود و نــه 
جــزء امــوال شــخصی امــام معصــوم و جانشــینان آن هاســت کــه بتواننــد شــخصًا 
تمّلــک نماینــد، بلکــه امــام و فقهــا، صاحــب اختیــار در گرفتــن خمــس و صــرف 
ــح ســادات و بخــش اعظمــی از آن در راه ترویــج اســالم و  قســمتی از آن در مصال
تقویــت حــوزه هــای علمیــه و دادن شــهریه بــه طــالب علــوم دینــی مــی باشــند؛ 
چنــان کــه ســیره علمــای صالــح و مراجــع عظــام همــواره بــر ایــن امــر جــاری بــوده 

و تــا ظهــور امــام عصــر )عــج( ادامــه خواهــد داشــت.
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حضــرت  دفــن  محــل  پژوهشــگران،  میــان  اختــالف  مــورد  امــور  جملــه  از 
ــه: ــیدیم ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــف، ب ــات مختل ــی نظری ــا بررس ــت. ب ــب)س( اس زین

الــف( بیشــتر نظریــات، بــر اســاس تحقیقــات ناقــص اســت و نمــی تــوان بــه 
نتیجــه گیــری آن هــا اعتمــاد کــرد.

ــت  ــد ثاب ــا دارن ــق بن ــدای تحقی ــامی از ابت ــری و ش ــندگان مص ــی نویس ب( بعض
کننــد زینــب کبــری)س( در وطــن آن هــا مدفــون اســت و چنیــن بنایــی در نتیجــه 

گیــری آن هــا تأثیــر گذاشــته اســت.
ج( بســیاری از محققــان، بــدون مراجعــه بــه منابــع اصلــی و دســت اول، بــه 
گفتــه واســطه ها اعتمــاد مــی کننــد؛ در حالــی کــه بــا مراجعــه بــه منابــع اصلــی 
ــا ذیــل مهمــی  متوجــه شــدیم بســیاری از نســبتها نادرســت اســت و گاه صــدر ی
دارنــد کــه از قلــم افتــاده اســت. همچنیــن گاه بــه نســخه ای خطــی اســتناد مــی 
کننــد کــه معلــوم نیســت وجــود خارجــی داشــته باشــد. بنابــر ایــن بــه هیــچ یــک از 

نقلهــای واســطه نبایــد اعتمــاد کــرد.
د( برخــی محققــان وقتــی وارد بحــث مــی شــوند وظیفــه خــود مــی داننــد کــه 

مرقدحضرتزینب)س(
کنکاشیدوباره
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جایــی را بــه عنــوان مــزار حضــرت تعییــن کننــد و لــذا بــه ناچــار یــک طــرف را مــی 
گیرنــد و هــر طــور شــده ثابــت مــی کننــد کــه در فــالن جــا مدفــون اســت؛ در حالــی 

کــه لزومــی نــدارد محقــِق بــی طــرف، محــل دفــن را تعییــن کنــد.
گســترده تریــن تحقیقــی کــه در مــورد مدفــن زینــب کبــری یافتیــم کتــاب »مرقــد 
العقیلــه زینــب«،)1( تألیــف محمــد حســنین ســابقی اســت کــه نویســنده بــه ایــن 
نتیجــه رســیده کــه مــزار آن حضــرت در دمشــق اســت. امــا لغزشــهای مهمــی در 
ایــن کتــاب دیــده مــی شــود کــه در ایــن مقالــه بــه بعضــی از آن هــا اشــاره مــی کنیــم. 
امیــد اســت توفیــق نصیــب شــود و در مقالــه ای جداگانــه بــه نقــد و بررســی ایــن 

کتــاب بپردازیــم.

مصر
کهن ترین نوشته ها

جهــت بررســی مرقــد زینــب کبــری در مصــر، منابــع را بــه ترتیــب تألیــف، مــورد 
بررســی قــرار مــی دهیــم:

الف( کتاب اخبار الزینبات
قدیمــی تریــن کتابــی کــه ادعــا شــده مدفــن زینــب کبــری)س( را ذکر کــرده، کتاب 
اخبــار الزینبــات، تألیــف ابوالحســین یحیــی بــن حســن معــروف بــه ُعبیِدلــی)214 
ـ 277ق( اســت و در آن، زنــان صحابــی و زنــان اهــل بیــت کــه نامشــان »زینــب« 
اســت، معرفــی شــده انــد. ایــن کتــاب اولیــن بــار توســط ســید حســن محمــد 
قاســم مصــری بــه ضمیمــه کتــاب »ســیده زینــب« در ســال 1333ق چــاپ شــد. 
براســاس گفتــه او نســخه خطــی آن را از شــام یافتــه و متــن کامــل را در کتــاب 
مذکــور آورده اســت. همچنیــن مســتقاًل بــه اهتمــام ســید محمــد جــواد مرعشــی 

نجفــی چــاپ شــد.
طبــق روایــات »اخبــار الزینبــات«، زینــب کبــری در مدینــه مــردم را بــه قیــام علیــه 
حکومــت دعــوت مــی کــرد و وقتــی خبــر بــه یزیــد رســید، دســتور داد او را از مــردم 
ــه  ــه از مدینــه خــارج شــود و هــر جــا ک ــد ک ــه حضــرت اعــالم کردن ــذا ب دور کننــد. ل
خواســت ســکنی گزینــد. حضــرت نیــز مصــر را انتخــاب و در خانــه َمســلمة بــن 
مخلــد)م62ق( ســاکن شــد. پــس از یــازده مــاه و پانــزده روز در ســال 62ق وفــات 



64

کتــاب مــاه

یافــت و در خانــه مســلمه مدفــون گردیــد. در اخبارالزینبــات مــی خوانیــم:
»بالســند المرفــوع إلــی رقیــة بنــت عقبــة بــن نافــع الفهــری قالــت: کنــت فــی مــن 
اســتقبل زینــب بنــت علــی لّمــا َقِدَمــْت مصــر بعــد المصیبــة. فتقــّدم إلیهــا مســلمة 
بــن مخلــد و عبــداهلل بــن الحــارث و أبوعمیــرة المزنــی فعّزاهــا مســلمة و بکــی 
فبکــت و بکــی الحاضــرون. و قالــت: هــذا مــا وعــد الرحمــن و صــدق المرســلون.

ــه أحدعشــر شــهرًا و خمســة عشــر  ــی داره بالحمــراء. فأقامــت ب ــم احتملهــا إل ث
یومــًا و توّفیــت و شــهدت جنازتهــا و صّلــی علیهــا مســلمة بــن مخلــد فــی جمــع 

ــدار بوصیتهــا. بالجامــع و رجعــوا بهــا فدفنوهــا بالحمــراء بمخدعهــا مــن ال
ــی  ــال: حدثن ــا ـ ق ــر و نزیله ــد مص ــری ـ عاب ــد البص ــن محم ــماعیل ب ــی إس حدثن
حمــزة المکفــوف قــال: أخبرنــی الشــریف أبوعبــداهلل القرشــی قــال: ســمعت هنــد 

بنــت أبیرافــع بــن عبیــداهلل بــن رقیــة بنــت عقبــة بــن نافــع الفهــری تقــول:
توّفیــت زینــب بنــت علــی عشــیة یــوم األحــد لخمســة عشــر یومــًا مضــت مــن 
رجــب ســنة 62 مــن الهجــرة و شــهدُت جنازتهــا و دفنــْت بمخدعهــا بــدار مســلمة 
المســتّجدة بالحمــراء القصــوی حیــث بســاتین عبــداهلل بــن عبدالرحمــن ابــن 

عــوف الزهــری؛)2(
از  ]بعــد  زینــب دختــر علــی])ع(  کــه  گویــد: هنگامــی  مــی  رقیــه دختــر عقبــه 
مصیبــت کربــال بــه مصــر آمــد، مــن در میان اســتقبال کننــدگان از او بودم. مســلمة 
بــن مخلــد و عبــداهلل بــن حــارث و ابوعمیــرة مزنــی پیــش رفتنــد و مســلمه تعزیــت 
گفــت و آن دو و حاضــران گریســتند. ســپس حضــرت زینــب ایــن آیــه را تــالوت 

فرمــود: »هــذا مــا وعــد الرحمــن و صــدق المرســلون.«
ســپس مســلمه حضــرت را بــه خانــه اش در حمــراء بــرد. زینــب کبــری بــه مــدت 
یــازده مــاه و پانــزده روز در آنجــا مانــد تــا اینکــه وفــات یافــت. مــن در تشــییع جنــازه 
ــه حمــراء  ــد و بــدن را ب ــر او نمــاز خوان ــودم. مســلمه در مســجد جامــع ب حاضــر ب

بــاز گرداندنــد و طبــق وصیتــش در اســتراحتگاه او در همــان خانــه دفــن کردنــد.
ابورافــع مــی گویــد: زینــب دختــر علــی])ع([ در یکشــنبه شــب،  هنــد دختــر 
پانزدهــم رجــب ســال 62 هجــری از دنیــا رفــت. مــن در تشــییع جنــازه او حاضــر 
بــودم و در اســتراحتگاهش در خانــه مســلمه در حمــراء در باغهــای عبدالرحمــان 

بــن عــوف زهــری مدفــون گردیــد.«
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ایــرادات متعــددی بــر کتــاب اخبــار الزینبــات وارد اســت کــه اعتبــار آن را زیــر 
ســؤال مــی بــرد و جعلــی بــودن آن را تقویــت مــی کنــد. برخــی شــواهد کــه از ایــن 
امــر حکایــت مــی کنــد عبارتنــد از: چــه شــد ایــن خبــر مهــم از دیگــر معاصــران 
ــام  ــاب ام ــدرش از اصح ــه پ ــزی ک ــع جی ــن ربی ــد ب ــد؟! محم ــی مان ــی مخف عبیدل
شــافعی)م204ق( بــوده نــام بیــش از صــد صحابــی را کــه وارد مصــر شــدند، در 
کتابــش آورده)3( امــا نامــی از حضــرت زینــب نبــرده اســت. اگــر چنیــن بــود، نــام 
آن حضــرت در صــدر واردیــن بــه مصــر قــرار مــی گرفــت. چنیــن خبــری از موّرخــان 
بــزرگ پــس از ایــن دوره نیــز مخفــی مانــد. چــه شــد کــه حتــی خلفــای فاطمــی نیــز 

از ایــن امــر بــا خبــر نشــدند و بــه مرقــد حضــرت توجــه نکردنــد؟!
در حالــی ادعــا شــده کــه مســلمة بــن مخلــد بــه اســتقبال زینــب کبــری رفــت و 
بــه او تســلیت گفــت و ســپس او را بــه خانــه اش بــرد و ... کــه مســلمه از زمــره 
ــه ای او را  ــه در نام ــت.)4( معاوی ــی رف ــمار م ــه ش ــن)ع( ب ــمنان امیرالموءمنی دش
بــه خونخواهــی عثمــان دعــوت کــرد و او هــم دعــوت معاویــه را اجابــت کــرد.)5( در 
زمــان حکومــت معاویــه از ســوی او و پــس از او از ســوی یزیــد والــی مصــر بــود)6( و 

پــس از مــرگ معاویــه بــرای یزیــد در مصــر بیعــت گرفــت.)7(
بــا توجــه بــه ســابقه مســلمة بــن مخلــد و اینکــه او در زمــان ورود زینــب کبــری بــه 
مصــر ـ بــه فــرض صحــت آن ـ از ســوی یزیــد والــی مصــر بــود، چگونــه ممکــن اســت 
از حضــرت بــه گونــه ای پذیرایــی کنــد کــه او را در خانــه اش بــه مــدت یــک ســال 

ســاکن کنــد و حضــرت هــم بپذیــرد؟!
از اینهــا گذشــته مســلمه از افــراد برجســته اســت و شــرح حــال او در منابــع 
مضبــوط اســت و ســکونت یــک ســاله شــخصیتی مثــل زینــب کبــری در خانــه او 
امــر مهمــی اســت کــه اگــر اتفــاق مــی افتــاد عادتــًا ثبــت مــی شــد در حالــی کــه چنین 
نیســت. بــه عنــوان نمونــه در »النجــوم الزاهــره«، جلــد 1، از صفحــه 132 تــا 157 
شــرح حــال مفصــل مســلمه آمــده امــا اشــاره ای بــه قضیــه اســتقبال او از زینــب 
کبــری در آن نیســت. همچنیــن ایــن اتفــاق از دیــد نویســندگان شــرح حــال زینــب 

کبــری دور نمــی مانــد.
متــن تعــداد زیــادی از روایــات آن بــا روایــات طبقــات کبــری تألیــف محمــد بــن 
ــه  ــی ک ــد؛ در حال ــم دارن ــا ه ــی ب ــی ویرایش ــات جزئ ــت و اختالف ــد اس ــعد همانن س

مـقـاالت
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ســند آن هــا از ابتــدا تــا انتهــا مختلــف اســت. روشــن اســت کــه عادتــًا محــال اســت 
دو نفــر گــزارش واقعــه ای را بنویســند، امــا الفــاظ آن هــا هماننــد باشــد.

از اینهــا گذشــته عبیدلــی نســابه معروفــی اســت کــه نخســتین تألیــف در انســاب 
ــا پیــش از  ــع متعــدد آمــده اســت. ت ــی از او در مناب را دارد و شــرح حالهــای فراوان
ــام آن نیامــده اســت  چــاپ اخبــار الزینبــات در ســال 1333ق، در هیــچ کتابــی ن
و حتــی ننوشــته انــد کــه او در بــاره معرفــی زینبهــا کتابــی تدویــن کــرده اســت. امــا 

پــس از ســال 1333 نــام آن در کتابهــا راه یافــت.
ــا شــواهدی  ــه ای در مــورد ایــن کتــاب اســت و ب ــده در حــال تدویــن مقال نگارن
دیگــر نیــز نشــان خواهــد داد کــه آن ســاخته و پرداختــه افــرادی در صــد ســال اخیــر 
اســت و هــدف آن هــا ایــن بــوده کــه ثابــت کننــد مرقــد زینــب کبــری در مصــر اســت.
چــاپ ایــن کتــاب، ســبب شــد عــده ای از صاحــب نظــران بــر ایــن عقیــده شــوند 

کــه آن حضــرت در مصــر مدفــون اســت.)8(
ب( کتاب سیده زینب

زینــب«،  »ســیده  کتــاب  در  مصــری  قاســم  محمــد  حســن  ادعــای  بــه  بنــا 
ابوعبــداهلل محمــد کوهینــی فاســی اندلســی در محــرم 369ق طــی ســفر بــه مصــر، 

مــزار زینــب کبــری را زیــارت کــرد. وی مــی نویســد:
»دخلنــا مشــهد زینــب بنــت علــی فوجدنــاه داخــل دار کبیــرة و هــو فــی طرفهــا 
البحــری لیشــرف علــی الخلیــج. فنزلنــا إلیــه بــدرج و عایّنــا الضریــح فوجدنــا علیــه 
دربــوزًا قیــل لنــا: إنــه مــن القمــاری و اســتبعدنا ذلــک و لکــن شــممنا رائحــة طّیبــة 
و رأینــا علــی الضریــح قبــة بناءهــا مــن الجــص و رأینــا فــی صــدر الحجــرة ثالثــة 
محاریــب أطولهــا الــذی فــی الوســط و علــی ذلــک منقــوش غایــة فــی اإلتقــان یعلــو 

بــاب الحجــرة زلیجــة قرأنــا فیهــا بعــد البســملة:
إن المســاجد هلل فــال تدعــوا مــع اهلل أحــدًا. هــذا مــا أمــر بــه عبــداهلل و ولّیــه 
أبوتمیــم أمیرالموءمنیــن اإلمــام العزیــز بــاهلل ـ)ع( و علــی آبائــه الطاهریــن وأبنــاءه 
المکرمیــن ـ بعمــارة هــذا المشــهد علــی مقــام الســیدة الطاهــرة بنــت الزهــراء 
البتــول زینــب بنــت اإلمــام علــی بــن أبیطالــب ـ)ع(ا و علــی آبائهــا الطاهریــن و 

المکرمیــن؛)9( أبنائهــا 
وارد زیارتــگاه زینــب دختــر علــی)ع( شــدیم کــه در خانــه ای بــزرگ در کنــار دریــا 
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قــرار داشــت. از پله هــا پاییــن رفتیــم و ضریحــی بــا نــرده در اطــراف آن دیدیــم. 
ــوی  ــم و از ب ــاور نکردی ــه مــا گفتنــد: ضریــح از درخــت عــود قمــاری اســت، امــا ب ب
خوشــش استشــمام کردیــم. بــاالی ضریــح گنبــدی گچــی دیدیــم. در یــک طــرف، 
ســه محــراب قــرار گرفتــه بــود کــه بلندتریــن آن هــا در وســط واقــع شــده بــود و بــر 

ــاالی در حجــره، پــس از »بســم اهلل« ایــن عبــارات را دیدیــم: ب
ــا خــدا نخوانیــد. بنــده و دوســت خــدا  ــرای خداســت و دیگــری را ب مســاجد ب
ابوتمیــم امیرالموءمنیــن امــام عزیــز بــاهلل، دســتور ســاخت ایــن زیارتــگاه را بــر مــزار 
بانــوی پــاک، دختــر زهــرای بتــول)س(، زینــب دختــر امــام علــی بــن ابی طالــب)ع( 

صــادر کــرده اســت.«
در  ســفرنامه  ایــن  خطــی  نســخه  ابراهیــم)10(  زکــی  محمــد  نوشــته  بــه  بنــا 
کتابخانــه عــارف بــک در مدینــه نگهــداری مــی شــود. بــه فــرض کــه بپذیریــم 
گــزارش ســفر محمــد کوهینــی در نســخه ای خطــی وجــود داشــته باشــد، ایــن 
اشــکال مهــم باقــی مــی مانــد کــه چــرا مرقــدی بــا ایــن عظمــت از دیــد دیگــر 

مورخــان و ســّیاحان در عصــر او و پــس از او مخفــی مانــده اســت؟!
ج( الطبقات الکبری

بــه اســتناد گفتــه شــیخش علــی مجــذوب  عبدالوهــاب شــعرانی)م973ق( 
نوشــته اســت کــه شــخص مدفــون در مصــر زینــب کبــری اســت.)11(

شــعرانی بــه جــز گفتــه علــی مجــذوب، ســند دیگــری نشــان نــداده اســت. علــی 
مجــذوب از مشــایخ صوفّیــه اســت کــه ســواد خوانــدن و نوشــتن نداشــت و ادعــا 
شــده کــه محــل کشــفیات او لــوح محفــوظ اســت!)12( نیــازی بــه توضیــح نــدارد 

کــه چگونــه مــی تــوان بــه ایــن گونــه ادعاهــا اعتنــا کــرد؟!
بــه نظــر مــی رســد نخســتین نوشــته مکتــوب در مــورد اینکــه مدفــن زینــب 
کبــری در مصــر اســت، کتــاب الطبقــات الکبــری در قــرن دهــم اســت و ســپس بــه 

کتابهــا راه یافــت.

شواهدی بر نبود مرقد زینب
انکار ورود فرزندان بالفصل امام علی)ع( به مصر

بعضــی مورخــان مصــری یــادآور شــده انــد کــه هیــچ کــدام از فرزنــدان صلبــی امام 

مـقـاالت
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علــی)ع( بــه مصــر نرفتــه انــد؛ از جمله:
ـ نورالدیــن علــی بــن احمــد ســخاوی کــه ابــن زیــات)م814ق( از مشــایخ اوســت، 
ــن علــی(  ــن الحســین ب مــی نویســد: »قیــل: إنها)ســکینة بنــت زیــن العابدیــن ب

أول علویــة قدمــت إلــی مصــر؛)13(
مــی گوینــد: ســکینه دختــر امــام زیــن العابدیــن)ع( اولیــن علــوی اســت کــه وارد 

مصــر شــد.«
علــی مبــارک پاشــا نیــز از ســخاوی چنیــن نقــل مــی کنــد: »إن المنقــول عــن 

الســلف إنــه لــم یمــت أحــد مــن أوالد اإلمــام علــی لصلبــه بمصــر؛)14(
از پیشــینیان نقــل شــده کــه هیــچ کــدام از فرزنــدان بــی واســطه امــام علــی)ع( 

در مصــر از دنیــا نرفتــه انــد.«
اگــر مــزار زینــب کبــری در زمــان تدویــن ایــن کتــاب در مصــر بــود، ســخاوی چنیــن 
ــروف در  ــزار مع ــوز م ــاب هن ــن کت ــن ای ــان تدوی ــرًا در زم ــرد. ظاه ــی ک ــی را رد م قول
مصــر را بــه زینــب کبــری نســبت نــداده بودنــد و اال در ایــن بــاره توضیحــی مــی داد.

ـ ابــن دقمــاق)م792ق( و مقریــزی)م845ق( نخســتین علــوی را کــه وارد مصــر 
شــد، محمــد بــن علــی بــن محمــد بــن عبــداهلل بــن حســن بــن حســن بــن علــی 
ــن  ــد ب ــت یزی ــان حکوم ــال 145ق و در زم ــه در س ــد ک ــته ان ــب دانس ــی طال ــن اب ب

حاتــم مهلبــی بــوده اســت.)15(
ـ شــمس الدیــن محمــد بــن ناصرالدیــن مصــری معروف بــه ابــن زیــات)م814ق( از 
حســن بــن ابراهیــم زوالق)م387ق( نقــل مــی کنــد: »إن أول مــن دخــل مصــر مــن 

ولــد علــیـ  کــرم اهلل وجهــهـ  ســکینة بنــت الحســین بــن علــیـ  رضــی اهلل عنهــم؛)16(
اولیــن شــخص از فرزنــدان علی)کــّرم اهلل وجهــه( کــه وارد مصــر شــد، ســکینه 

ــود.« ــن حســین ب ــر علــی ب دخت
ــاب التاریــخ صّحــح مشــهدًا بغیــر  ــم أر أحــدًا مــن أرب ـ ابــن زیــات مــی نویســد: »ل
القرافــة مــن مشــاهد أوالد علــی بــن أبیطالبـ  رضی اهلل عنهـ  إال المشــهد النفیســی 

ألنهــا أقامــت بــه فــی أیــام حیاتهــا و حفــرت قبرهــا بیدهــا ـ رضــی اهلل عنهــا؛)17(
در میــان موّرخــان کســی را نیافتــم کــه در میــان زیارتگاههــای فرزنــدان علــی بــن 
ابــی طالــب)رض( در غیــر قرافــه مــزاری را تأییــد کنــد، مگــر مزار ســیده نفیســه؛ زیرا 

او در آنجــا ســکونت داشــت و قبــر خــود را بــه دســت خویــش حفــر کــرد.«
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عدم اعتنای خلفای فاطمی
فاطمیهــا در مصــر بــه قبــور اهــل بیــت)ع( توجــه زیــادی داشــتند و بــه احیــای 
آن هــا اقــدام مــی کردنــد. خلفــای فاطمــی روز عاشــورا را گرامــی مــی داشــتند و 
تنهــا در مــزار ایــن علویــات تجمــع کــرده بــه نوحــه ســرایی مــی پرداختنــد: زیارتــگاه 
ســیده نفیســه، کلثــم دختــر محمــد بــن جعفــر صــادق و زینــب دختــر یحیــی 

متــوج بــن حســن انــور.
ــه مــورد توجــه  ــه پذیرفتنــی اســت ک ــود، چگون ــر مــزار زینــب کبــری در مصــر ب اگ
خلفــای فاطمــی نباشــد؟! کمتریــن آشــنایی بــا آنــان نشــان مــی دهــد کــه چنیــن 

امــری غیــر ممکــن اســت.)18(

عدم ذکر مرقد در منابع مورد انتظار
مــی  کتابشــان ذکــر  زیــر در  افــراد  بــود مســلمًا  مــزار آن حضــرت در مصــر  اگــر 

کردنــد:)19(
ـ محمــد بــن ربیــع جیــزی پــدرش از اصحــاب شــافعی)م204ق( بــوده اســت. او 
کتابــی داشــته کــه در آن نــام حــدود صــد و پنجــاه صحابــی را کــه وارد مصــر شــدند، 
آورده اســت. ســیوطی تمــام آن اســامی را در »حســن المحاضــره فــی تاریــخ مصــر 
و القاهــره« ذکــر کــرده و بــا تحقیقــی کــه خــود نیــز انجــام داده، تعــداد آن هــا را بــه 
ســیصد تــن رســانده و همــه آن هــا را آورده. در میــان آن هــا نامــی از حضــرت زینــب 

نیست.)20(
ـ مجدالدیــن بــن ناســخ مصــری)م ح 800( کتــاب »مصبــاح الدیاجــی و غــوث 
الراجــی« را در مــزارات مصــر نوشــت. نســخه خطــی آن در کتابخانــه تیمــوری در 
قاهــره بــه شــماره 84 موجــود اســت. در ایــن کتــاب آمــده کــه قبــر ســیده زینــب 
در قناطــر الســباع مصــر اســت و یــادآور شــده کــه آن از قبــور رؤیــا)21( اســت.)22(

از ایــن مطلــب بــه دســت نمــی آیــد در زمــان تألیــف کتــاب فــوق، مرقــد زینــب 
ــا مــادر او ذکــر نشــده اســت و  کبــری در مصــر مشــهور بــوده اســت؛ زیــرا نــام پــدر ی

مــی دانیــم زینبهــای متعــدد در مصــر مدفوننــد.
ـ ابــن زیــات)م814ق( کتــاب »الکواکــب الســیاره« را در زیارتگاههــای مصــر نوشــت 
و در آن از زینبهــای متعــدد نــام بــرده اســت؛ امــا نامــی از زینب کبری در آن نیســت.
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ـ ابراهیــم بــن علــی مخزومــی)م891ق( کتــاب »الفضائــل الباهــره فــی محاســن 
ــه ضریــح ســیده نفیســه  ــرد و در آن، توجــه مــردم ب مصــر و القاهــره« را تدویــن ک

آمــده؛ امــا خبــری از ضریــح زینــب کبــری نیســت.
زینــب  مــورد  کتابــی در  الدیــن محمــد ســخاوی مصــری)م902ق(  ـ شــمس 
کبــری نگاشــت؛ امــا ذکــری از وجــود مــزار آن حضــرت در مصــر نیســت. حتــی علــی 
پاشــا مبــارک در »الخطــط التوفیقیــه، ج5، ص11« از او نقــل کــرده کــه هیــچ کــدام 

از فرزنــدان بــی واســطه امــام علــی)ع( در مصــر از دنیــا نرفتــه انــد.
مصــر  مــزارات  بــه  تفصیــل  بــه  المحاضــره«  »حســن  در  ســیوطی)م911ق(  ـ 
پرداختــه اســت و نیــز کتــاب »الزرنبیــة فــی ســاللة الزینبیــة« را نگاشــت کــه در هیــچ 

ــت. ــر نیس ــرت در مص ــن حض ــه مدف ــاره ای ب ــدام اش ک
ـ محمــد بــن علــی بــن میســر)م677ق( بــه تفصیــل تاریــخ مصر را نوشــته اســت؛ 

امــا در آن، مرقــد زینــب کبــری در مصــر مضبــوط نیســت.
ـ ابوالحســن علــی بــن ابــی بکــر هــروی)م611ق( از گردشــگرانی اســت کــه در مصــر 
بــه ســیاحت پرداخــت و در کتــاب »االشــارات فــی معرفــة الزیــارات« نــام مــزارات 

مصــر را ذکــر کــرده؛ امــا از مرقــد زینــب کبــری نــام نبــرده اســت.
ــام مشــاهد  ــرد و ن ـ محمــد بــن احمــد بــن جبیــر)م614ق( در مصــر ســیاحت ک

ــرد. ــر مرقــد زینــب کبــری، در ســفرنامه اش ضبــط ک آنجــا را بــدون ذک
ــه  ــالک«، صفح ــف الس ــدة کش ــاب »زب ــری)م873ق( در کت ــاهین ظاه ــن ش ـ اب
36، مشــاهد و قبــور صحابــه و بــزرگان مصــر را نوشــته؛ امــا از زینــب کبــری در ایــن 

کتــاب خبــری نیســت.
- جمــال الدیــن ابوالمحاســن یوســف بــن تغــری)م704ق( در »النجــوم الزاهــره 
فــی اخبــار ملــوک مصــر و القاهــره« از ورود ســیده نفیســه بــه مصــر ســخن گفتــه امــا 

ذکــری از زینــب کبــری بــه میــان نیــاورده اســت.
عقــد  لواســطة  »االنتصــار  در  محمــد)م792ق(  بــن  ابراهیــم  دقمــاق  ابــن  ـ 
االمصــار« بــه تفصیــل در مــورد اماکــن مصــر نوشــت؛ امــا نــه تنهــا مرقــد زینــب 
کبــری را ذکــر نکــرده بلکــه مــی نویســد: علــی بــن محمــد بــن عبــداهلل بــن حســن 

مثنــی نخســتین علــوی اســت کــه در ســال 145 وارد مصــر شــد.
ـ یاقــوت بــن عبــداهلل حمــوی)م624ق( بــه مصــر رفــت و مــزارات معــروف آنجــا را 
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ضبــط کــرد؛ امــا از مرقــد زینــب کبــری خبــر نــداده اســت.
ـ ابوعبــداهلل محمــد بــن عبــداهلل بــن بطوطــه)م777ق( در مصــر بــه ســیاحت 

پرداخــت و مــزارات را در ســفرنامه اش آورد بــه جــز زیارتــگاه زینــب کبــری.

نتیجه
از آنچــه گذشــت بــه دســت مــی آیــد کــه نمــی تــوان بــه ادعــای دفــن زینــب کبــری 
در مصــر اعتمــاد کــرد. زنــان علــوی و غیــر علــوی بــه نــام زینــب در مصــر فراواننــد و 
نیــز عــادت خــاص و عــام اســت که ســادات را بــه پیامبــر)ص( و امیرالموءمنین)ع( 
نســبت مــی دهنــد، هرچنــد واســطه در بیــن اســت. چــه بســا ایــن امــر ســبب 

شــده مــزار معــروف در مصــر بــه زینــب کبــری نســبت داده شــود.
در خــور توجــه اســت کــه علــی پاشــا مبــارک)م1311ق( متــن کتبیــه هــای بــارگاه 
زینــب کبــری در مصــر را آورده اســت. یکــی از کتیبه هــا کــه در ســال 1173 نوشــته 
بنــت  زینــب  الســیدة  النبویــة  الهاشــمیة  المقــام  اســت: »هــذا  شــده، چنیــن 
فاطمــة الزهــراء المصطفویــة بضعــة ســید األنــام خیــر البریــة. تاریــخ انتقالهــا ســنة 

ــة ـ علیهــم تســلیمات رحمانیــة؛)23( خمــس و مــأة مــن الهجــرة النبوی
ــاره تــن ســرور  اینجــا مقــام هاشــمیه نبویــه ســیده زینــب دختــر فاطمــه زهــرا پ

ــت.« ــری اس ــال 105 هج ــال او س ــخ انتق ــت. تاری ــانها اس ــن انس ــردم و بهتری م
روشــن اســت کــه زینــب کبــری در ســال 105 حیــات نداشــت تــا بــه مصــر بــرود. 
ایــن نوشــته مــی توانــد یکــی از نشــانه هــای ایــن باشــد کــه مدفــون در مصــر زینــب 

دیگــری از اهــل بیــت اســت.

دمشق
کــه ادعــا شــده مرقــد زینــب کبــری در  از قدیــم تریــن تاریخهایــی  را  بررســی 

گیریــم: مــی  پــی  اســت،  راویــه  روســتای  دمشــق، 
ــن  ــج ب ــن ابل ــور ب ــن ان ــر حس ــه)145 ـ 208ق( دخت ــیده نفیس ــال س ــرح ح ـ در ش
امــام حســن مجتبــی)ع( آمــده کــه وی در ســال 193 وارد مصــر شــد. در مســیر 
حرکــت از مدینــه بــه مصــر، مرقــد زینــب کبــری در دمشــق را زیــارت کــرد. ایــن 
مطلــب در کتابهــای دو تــن از معاصــران: احمــد فهمــی محمــد)24( و توفیــق 



72

کتــاب مــاه

ابوعلــم)25( بــدون ذکــر مأخــذ آمــده اســت.
در ایــن کتابهــا عــالوه بــر مرقــد زینــب کبــری، زیارتگاههــای دیگــری نیــز ذکــر شــده 
کــه ســیده نفیســه آن هــا را زیــارت کــرده اســت. عبــارت پردازیهــا نشــان مــی دهــد 
کــه نویســنده حــدس زده ســیده نفیســه در مســیر حرکــت بــه مصــر ایــن اماکــن را 
هــم زیــارت کــرده اســت؛ چــون در نظــر نویســنده مســّلم بــوده کــه زینــب کبــری در 
دمشــق مدفــون اســت و عادتــًا وقتــی ســیده نفیســه بــه آن شــهر رفتــه، ایــن مرقــد 
و مراقــد معــروف دیگــر را هــم زیــارت کــرده اســت. جهــت روشــن شــدن ایــن امــر 

خالصــه ترجمــه عبــارت »کریمــة الداریــن« را مــی آورم:
»ســیده نفیســه در ســایه پــدرش بــا نشــاط زندگــی مــی کــرد. تــا اینکــه اســحاق 
موءتمــن بــا او ازدواج کــرد و برهــه ای از زمــان را در مدینــه بــه ســر بــرد. ســیده 
ــال  ــج را در آن س ــم ح ــتافت. مراس ــل ش ــم خلی ــدرش ابراهی ــارت پ ــه زی نفیســه ب
بجــا آورد و ســپس بــه مدینــه بازگشــت تــا مــزار جــدش پیامبــر)ص( را زیــارت کنــد. 

در ایــن ســفر همســرش او را همراهــی مــی کــرد.
ســپس رهســپار زیــارت مقــام ابراهیــم خلیــل شــد و زیــارت مقامهــای انبیــا و 
قبــور صحابــه ماننــد ابوعبیــده و اوس و ابــودرداء و شــرحبیل بــن حســنه و غیــر 

ــرد. ــوش نک ــا را فرام آن ه
همــان گونــه کــه در غوطــه دمشــق)26( مقــام ســیده زینــب ام کلثــوم دختــر علی 
بــن ابــی طالــب را زیــارت کــرد. او پــس از مصیبــت بــرادرش حســین)ع( درگذشــت 

و در غوطــه دمشــق مدفــون گردیــد و آن معــروف بــه قبــر ســّت اســت.
ســپس متوجــه زیــارت قبــر صحابــی، مــدرک فــزاری شــد و آن در غــرب مــزار 

ســیده زینــب اســت.«
نویســنده پــس از آن، یــادآور شــده کــه ســیده نفیســه بــه زیــارت قبــر فاطمــه 
ــه اســتقبال او رفتنــد و از او  ــزرگان شــام ب دختــر امــام حســن)ع( و فضــه رفــت وب

درخواســت دعــا کردنــد.)27(
جهــت پرهیــز از اطالــه ســخن، متــن عربــی را نیاوردیــم. مراجعــه بــه متــن عربی، 
روشــن تــر نشــان مــی دهــد کــه نویســنده در حــال قلــم فرســایی و ذکــر حدســیات 

خــود اســت.
ـ بــه ابــن عســاکر)م561ق( نســبت داده انــد کــه او مــزار زینــب کبــری را در دمشــق 
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نوشــته اســت و نیــز بــه او نســبت داده انــد کــه مــزار آن حضــرت را مصــر ضبــط 
کــرده اســت. در حالــی کــه ابــن عســاکر اصــاًل مــزار زینــب کبــری را در کتــاب معــروف 
و مبســوط خــود تاریــخ مدینــة دمشــق تعییــن نکــرده اســت. وی هنــگام ذکــر 

مســاجد دمشــق مــی نویســد:
ــة مســتجد علــی ]قبــر] أم کلثــوم. و أم کلثــوم هــذه لیســت بنــت  »مســجد راوی
رســول اهلل)ص( التــی کانــت عنــد عثمــان؛ ألن تلــک ماتــت فــی حیــاة النبــی)ص( 
و دفنــت بالمدینــة و ال هــی أم کلثــوم بنــت علــی مــن فاطمــة التــی تزوجهــا عمــر 
بــن الخطــاب)رض( ألنهــا ماتــت هــی و ابنهــا زیــد بــن عمــر بالمدینــة فــی یــوم 
واحــد و دفنــا بالبقیــع. و إنمــا هــی امــرأة مــن أهــل البیــت ســمیت بهــذا االســم و 

الیحفــظ نســبها؛)28(
ــر قبــر ام کلثــوم اســت. ایــن ام کلثــوم دختــر رســول خــدا)ص(  ــه ب مســجد راوی
نیســت کــه همســر عثمــان بــود؛ زیــرا او در زمــان حیــات پیامبــر)ص( از دنیــا رفــت 
و در مدینــه دفــن گردیــد. همچنیــن دختــر علــی])ع([ از فاطمــه])س([ نیســت کــه 
عمــر بــن خطــاب)رض( بــا او ازدواج کــرد؛ زیــرا او و پســرش زیــد بــن عمــر در مدینــه 
و در یــک روز درگذشــتند و در بقیــع مدفــون گردیدنــد. ایــن شــخص زنــی از اهــل 

بیــت بــه نــام ام کلثــوم اســت کــه نســبش حفــظ نشــده اســت.«
ــری در  ــب کب ــزار زین ــه م ــد ک ــی آی ــت نم ــه دس ــاکر ب ــن عس ــارت اب ــن از عب ــر ای بناب
دمشــق اســت. اگــر او بــر ایــن بــاور بــود کــه ایــن ام کلثــوم همــان زینــب کبــری اســت، 
مســلمًا تصریــح مــی کــرد، بلکــه تصریــح کــرده کــه نســب او معلــوم نیســت و ایــن بــه 

روشــنی نشــان مــی دهــد او مــزار زینــب کبــری را در دمشــق نمــی دانســته اســت.
در تاریــخ مدینــة دمشــق، در بخــش مربــوط بــه شــرح حــال زینــب کبــری اشــاره 

ای بــه مدفــن زینــب کبــری نشــده اســت.)29(
ـ ابوالحســن علــی بــن ابــی بکــر هــروی)م611ق( نوشــته اســت: »راویــة قریــة مــن 

أعمالهــا بهــا قبــر أم کلثــوم؛)30(
راویه روستایی در اطراف دمشق است و در آن قبر ام کلثوم است.«

از ایــن عبــارت بــه دســت نمــی آیــد کــه مــراد او زینــب کبــری اســت؛ زیــرا نــام پــدر یــا 
مــادر یــا مشــخصه دیگــری را ذکــر نکــرده تــا بتــوان دریافــت شــخص مدفون کیســت.

ـ ابوالحســین محمــد بــن احمــد بن جبیر)م614ق( در ســفرنامه اش می نویســد: 
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»و مــن مشــاهد أهــل البیــت ـ رضــی اهلل عنهــم ـ مشــهد أم کلثــوم ابنــة علــی بــن 
أبیطالــبـ  رضــی اهلل عنهمــاـ  و یقــال لهــا: زینــب الصغــری. و أم کلثــوم کنیــة أوقعهــا 
علیهــا النبــیـ  صلــی اهلل علیــه و ســلمـ  لشــبهها بابنتــه أم کلثــومـ  رضــی اهلل عنهــاـ  و 
اهلل أعلــم بذلــک. و مشــهدها الکریــم بقریــة قبلــی البلــد یعــرف براویــة علــی مقــدار 
فرســخ و علیــه مســجد کبیــر و خارجــه مســاکن و لــه أوقــاف. و أهــل هــذه الجهــات 

یعرفونــه بقبــر الســّت أم کلثــوم. مشــینا إلیــه و تبنــا بــه و تبرکنــا برؤیتــه؛)31(
از جملــه زیارتگاههــای اهــل بیــت)ع( مــزار ام کلثــوم دختــر علــی بــن ابــی طالــب 
اســت و بــه او زینــب صغــری مــی گوینــد. ام کلثــوم کنیــه ای اســت کــه پیامبــر)ص( 
بــر او نهــاد؛ زیــرا او شــباهت زیــادی بــه ام کلثــوم دختــر پیامبــر)ص( داشــت. 
خداونــد بــه ایــن امــر آگاه تــر اســت. بــارگاه گرامــی او در روســتایی معــروف بــه راویــه 
در یــک فرســخی شــهر اســت. مســجد بزرگــی بر آن بنــا گردیده و خانــه هایی بیرون 
آن اســت و دارای موقوفاتــی مــی باشــد. مــردم آنجــا آن را قبــر ســّت ام کلثــوم مــی 

شناســند. آنجــا رفتیــم و بیتوتــه کردیــم و متبــّرک بــه زیــارت آن شــدیم.«
جملــه »واهلل أعلــم بذلــک« تردیــد ابــن جبیــر نســبت بــه شــنیده ها را نشــان 
مــی دهــد. بــا توجــه بــه ایــن عبــارت و اینکــه وی در قــرن ششــم بــه دمشــق ســفر 
کــرد، مــی تــوان گفــت: در آن قــرن همــراه بــا تردیــد شــایع بــوده کــه مــزار معــروف 
در دمشــق، متعلــق بــه زینــب دختــر امــام علــی)ع( بــوده و مــادر او هــم حضــرت 
فاطمــه بــوده اســت؛ زیــرا در زمــان حیــات پیامبــر)ص( امــام علــی)ع( همســری 

غیــر از حضــرت زهــرا)س( نداشــت.
پــس از ابــن جبیــر تــا چنــد قــرن کســی ننوشــته کــه ام کلثــوم همــان زینــب دختــر 
امــام علــی)ع( اســت. بنابــر ایــن مــی تــوان حــدس قــوی زد کــه ایــن مطلــب 
اســتنباط ابــن جبیــر اســت و در میــان مــردم چنیــن چیــزی شــایع نبــوده اســت.

نکتــه دیگــر اینکــه بنــا بــه تحقیــق گســترده ای کــه انجــام دادیــم، امــام علــی)ع( از 
حضــرت زهــرا)س( دو دختــر بــه نامهــای زینــب کبــری و ام کلثــوم داشــته و بعضــی 
ــری  ــب صغ ــر از زین ــن جبی ــراد اب ــرًا م ــد. ظاه ــده ان ــری نامی ــب صغ ــوم را زین ام کلث
دختــر دوم امــام علــی)ع( اســت نــه زینــب مــورد بحــث. اگــر مــراد او زینــب کبــری بود 
عادتــًا بــه روشــنی آن را بیــان مــی کــرد. امــا بایــد توجــه داشــت کــه دختــر دوم امــام 
علــی)ع( در زمــان حیــات امــام حســن)ع( از دنیــا رفــت و در روز عاشــورا زنــده نبــود.
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نویســد:  مــی  البلــدان ذیــل »راویــه«  یاقــوت حمــوی)م624ق( در معجــم  ـ 
»قریــة مــن غوطــة دمشــق بهــا قبــر أم کلثــوم؛

راویه روستایی در غوطه دمشق است که قبر ام کلثوم آنجا می باشد.«
ـ عّزالدیــن محمــد بــن علــی معــروف بــه ابــن شــداد)م 684ق( مــی نویســد: 

»راویــة بهــا قبــر أم کلثــوم؛)32( در راویــه قبــر ام کلثــوم اســت.«
طبــق نوشــته محمــد حســنین ســابقی، در نســخه ای دیگــر از ایــن کتــاب آمــده 
اســت کــه شــخص مدفــون، زینــب دختر امــام علــی)ع( از فاطمه)س( اســت.)33(

چنیــن مطلبــی در پاورقــی »االعــالق الخطیــره« آمــده امــا تصریــح شــده کــه 
ــام  ــر ام ــب دخت ــان زین ــوم هم ــه ام کلث ــیه زده ک ــوق، حاش ــارت ف ــه عب ــارحی ب ش
ــر ایــن نمــی تــوان چنیــن مطلبــی را بــه ابــن  علــی)ع( از فاطمــه)س( اســت. بناب
شــداد نســبت داد؛ بلکــه از شــخص مجهولــی اســت کــه نمــی دانیــم در چــه قرنــی 

مــی زیســته اســت.
ـ عمادالدیــن حســن بــن علــی طبــری تألیــف کتــاب کامــل بهایــی را در ســال 
675ق بــه پایــان رســاند. وی مــی نویســد: »روایــت آمــد کــه ام کلثــوم خواهــر امــام 

ــی شــد.«)34( حســین)ع( در دمشــق متوّف
گذشــته از اینکــه نویســنده مشــخص نکــرده کــه مــرادش کــدام خواهــر امــام 
ــت  ــد نیس ــوق، بعی ــن ف ــد مت ــل و بع ــارت قب ــه عب ــه ب ــا توج ــت، ب ــین)ع( اس حس
ــه ام کلثــوم در مســیر حرکــت، پیــش از رســیدن  ــد ک نویســنده مــی خواهــد بگوی
بــه مدینــه در دمشــق درگذشــت. در حالــی کــه مــی دانیــم زینــب کبــری بــه مدینــه 

ــل بهایــی چنیــن اســت: ــارت کام ــا رفــت. عب ــد از آن از دنی ــید و بع رس
پــس یزیــد امــام زیــن العابدیــن را خوانــد و پیــش خــود بنشــاند و اســتمالتهای 
بســیار کــرد و گفــت: لعنــت بــر پســر مرجانــه بــاد. اگــر مــن صاحــب پــدر تــو بودمــی 
ــه کار بدیــن مقــام رســیدی و آنچــه او از مــن خواســتی بدادمــی و  نگذاشــتمی ک
حاجــت او روا کردمــی و لیکــن قضــا گذشــت. بایــد کــه چــون بــه مدینــه رســی هــرکار 

و حاجتــی کــه باشــد، بنویــس.
و امــام را خلعــت بــداد و زنــان را تشــریفها فرســتاد و لیکــن گوینــد کــه اهــل بیــت 

هیــچ قبــول نکردنــد.
و روایــت آمــد کــه ام کلثــوم خواهــر امــام حســین)ع( در دمشــق متوفــی شــد. 



76

کتــاب مــاه

یزیــد عمــر بــن خالــد قرشــی را بخوانــد و گوینــد: نعمــان بشــیر را و عمــر موءمــن بــود 
و اعتقــاد پنهــان داشــتی و ســیصد مــرد بــدو داد و گفــت: ایــن کــودک و عــورات را 
بــه مدینــه رســان بایــد کــه بــه شــب راه روی نــه بــه روز تــا ایشــان را نــه بینــی و چون 
فــرود آئــی دور باشــی. عمــر بــن خالــد شــرائط قبــول کــرد و ایشــان را بــه ســالمتی 

بــه مدینــه رســانید.
ــا نوحــه و زاری اســتقبال کردنــد و  ــان ب چــون بــه مدینــه رســیدند، مــردان و زن

مدتــی تعزیــت حســین داشــتند.
ـ محمــد حســنین ســابقی از شــمس الدیــن محمــد بــن احمــد بــن عثمــان 
ذهبــی)م748ق( نقــل مــی کنــد کــه او مرقــد زینــب کبــری همســر عبــداهلل بــن 

جعفــر را در دمشــق ذکــر کــرده اســت.)35(
امــا مراجعــه بــه کتــاب ذهبــی بــه روشــنی نشــان مــی دهــد کــه وی مدفــن حضــرت 
را ذکــر نکــرده اســت. ذهبــی مــی نویســد: »زینــب بنــت علــی بــن أبیطالــب الهاشــمیة 
ولــدت فــی حیــاة جدهــا رســول اهلل ـ صلــی اهلل علیــه و ســلم ـ و کانــت عاقلــة لبیبــة 

ولــدت مــن عبــداهلل بــن جعفــر علیــًا و عونــًا و عباســًا و أم کلثــوم فــی دمشــق؛)36(
زینــب دختــر علــی بــن ابــی طالــب هاشــمی در زمــان حیــات جــدش رســول 
ــن جعفــر  ــه از عبــداهلل ب ــود ک خــدا)ص( زاده شــد و شــخص عاقــل و ســخنوری ب

ایــن فرزنــدان را بــه دنیــا آورد: علــی، عــون، عبــاس و ام کلثــوم در دمشــق.«
روش ذهبــی ایــن گونــه اســت کــه در پایــان مطالــب، مأخــذ را ذکــر مــی کنــد. در 
ــخ  ــاب تاری ــراد او کت ــاید م ــت و ش ــخنش را آورده اس ــع س ــد از *منب ــم بع ــا ه اینج
مدینــة دمشــق، تألیــف ابــن عســاکر باشــد کــه عبــارت او را تلخیــص کــرده اســت.

ـ ابوعبــداهلل محمــد بــن عبــداهلل بــن بطوطــه)م770ق( مــی نویســد: »و بقریــة 
قبلــی البلــد)أی دمشــق( و علــی فرســخ منهــا مشــهد أم کلثــوم بنــت علــی بــن 
أبیطالــب مــن فاطمــة ـ علیهــم الســالم ـ و یقــال: إن اســمها زینــب و کّناهــا النبــی 
ـ صلــی اهلل علیــه و ســلم ـ أم کلثــوم لشــبهها بخالتهــا أم کلثــوم بنــت رســول اهلل 
صلــی اهلل علیــه و ســلم ـ و علیــه مســجد کبیــر و حولــه مســاکن و لــه أوقــاف. و 

ــوم؛)37( ــّت أم کلث ــر الس ــق قب ــل دمش ــّمیه أه یس
در روســتایی در یــک فرســخی دمشــق مــزار ام کلثــوم دختــر علــی بــن ابــی 
طالــب])ع([ و فاطمــه])س( ]اســت. مــی گوینــد: نــام او زینــب اســت و کنیــه »ام 
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کلثــوم« را پیامبــر)ص( بــر او نهــاد؛ زیــرا او شــباهت بــه خالــه اش ام کلثــوم دختــر 
پیامبــر)ص( داشــت.

بــر مــزار او مســجد بزرگــی بنــا گردیــده و خانــه هایــی در اطــراف آن اســت و دارای 
موقوفاتــی مــی باشــد. اهــل دمشــق آن را قبــر ســّت ام کلثــوم مــی نامنــد.«

آن  عیــن  کــه  دارد  جبیــر  ابــن  ســفرنامه  بــه  زیــادی  شــباهت  فــوق،  عبــارت 
گذشــت. ظاهــرًا چنیــن عبارتــی در واقــع نقــل ســخن ابــن جبیــر اســت. بــه فــرض 
کــه گفتــه خــود او باشــد کلمــه »یقــال« تردیــد ابــن بطوطــه را بــه صحــت ایــن امــر 

نشــان مــی دهــد.
ـ بنــا بــه گفتــه محمــد حســنین ســابقی از کتــاب دســت نویــس ســید عبدالــرزاق 
موســوی  حســین  ســید  توســط  768ق  ســال  در  امالکــی  مقــّرم)م1391ق( 
وقــف مرقــد حضــرت زینــب در دمشــق شــد. بخشــی از عبــارت وقــف نامــه در 
مــورد مصــرف امــوال وقفــی چنیــن اســت: »... التــی شــرفت بقبرهــا قریــة راویــة 
شــقیقة الســبطین و بضعــة البضعــة المحمدیــة و الجوهــرة األحمدیــة الفاطمیــة 
العلویــة و رابطــة عقــد التولیــة الســرمدیة مــن خصهــا اهلل تعالــی بالکرامــة األبدیــة 
الســیدة الجلیلــة أم کلثــوم زینــب الکبــری بنــت أســداهلل الغالــب اإلمــام الجلیــل 

أمیرالموءمنیــن أبیالحســنین علــی بــن أبیطالــب ـ کــرم اهلل وجهــه ...؛)38(
... بانویــی کــه روســتای راویــه بــه برکــت قبــرش شــرافت یافته؛ خواهر ســبطین و 
پــاره تــن پــاره تــن حضــرت محمــد)ص( و گوهــر احمد و فاطمــه و علــی)ع(، و رابطه 
تولیــت همیشــگی، کســی کــه خداونــد بــه او کرامــت ابــدی داده، ســیده جلیلــه أم 

کلثــوم زینــب کبــری دختــر اســداهلل الغالــب امــام علــی بــن ابــی طالــب)ع( ... .«
بــا توجــه بــه اینکــه ســید حســین موســوی زینــب را ملقــب بــه »کبــری« کــرده، 
مــی تــوان گفــت: او نخســتین کســی اســت کــه بــدون تردیــد مــزار موجــود در 
دمشــق را متعلــق بــه زینــب کبــری دانســته اســت و از آن بــه بعــد ایــن مــزار را بــه 

ــد. ــبت دادن ــری نس ــب کب زین
امــا شــخصیت علمــی واقــف بــرای مــا نامعلــوم اســت. چــه بســا او از عــوام 
ثروتمنــد بــوده اســت و حتــی مــی تــوان احتمــال داد او حتــی ســواد خوانــدن 
و نوشــتن نداشــته و کاتــب، ایــن مــزار را بــه زینــب کبــری نســبت داده اســت. 
تأییدّیــه و گواهــی علمــای شــام در حاشــیه وقــف نامــه بــه معنــای ایــن اســت کــه 
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ــه اینکــه انتســاب قبــر را تأییــد  ــر اســاس موازیــن شــرعی صــورت گرفتــه ن وقــف ب
ــد. ــرده ان ک

ـ ابوالبقــاء عبــداهلل بدری)قــرن 9( مرقــد حضــرت زینــب دختــر امــام علــی)ع( 
را در دمشــق ذکــر مــی کنــد و در ادامــه، مشــخصات او را چنیــن برمــی شــمرد: 
»الســیدة زینــب الکبــری بنــت اإلمــام علــی بــن أبیطالــبـ  رضــی اهلل عنهمــاـ  و هــی 
أخــت أم کلثــوم الکبــری التــی تزوجهــا عمــر ـ رضــی اهلل عنــه ـ و کانتــا مــع أخیهمــا 

الحســین لمــا قتــل؛)39(
ســیده زینــب کبــری دختــر امــام علــی بــن ابــی طالــب)رض( و خواهــر ام کلثــوم 
کبــری اســت کــه عمــر)رض( بــا او ازدواج کــرد و هــر دو هنــگام شــهادت برادرشــان 

حســین])ع([ همــراه او بودنــد.
در قــرن نهــم و دهــم بــه بعــد بعضــی مورخــان مرقــد زینــب کبــری را در دمشــق 

ثبــت کردنــد.

نتیجه
ــا قبــل از قــرن  از آنچــه در مــورد مــزار دمشــق گذشــت، بــه دســت مــی آیــد کــه ت
هشــتم در منابــع تاریخــی، ضبــط نشــده اســت کــه مــزار زینــب کبــری در دمشــق 
اســت؛ بلکــه نــام مدفــون را تنهــا »ام کلثــوم« نوشــته انــد و بعضــی هــم وی را 
خواهــر امــام حســین)ع( دانســته انــد و بعضــی او را زینــب صغــری معرفــی کــرده 
انــد و از هیــچ کــدام بــه دســت نمــی آیــد مرادشــان زینــب کبــری اســت. گذشــت کــه 
عبــارت ابــن بطوطــه در واقــع نقــل ســخن ابــن جبیــر اســت امــا کلمــه »صغــری« 
پــس از »زینــب« افتــاده اســت. گاه نشــانه هــای شــک و تردیــد در عبــارات آن هــا 

دیــده مــی شــود.
بــا توجــه بــه تحقیقــی کــه انجــام دادیــم، کنیــه زینــب کبــری »ام کلثــوم« نیســت 
مــدرک  و  اســت  اســتنباط خودشــان  انــد،  پنداشــته  اینکــه بعضــی چنیــن  و 

ــدارد. تاریخــی ن
اولیــن کســی کــه بــدون تردیــد مــزار را بــه زینــب کبــری نســبت داد، ســید حســین 
یافــت.  رواج  اشــتباهی  چنیــن  ســپس  و  اســت  اش  نامــه  وقــف  در  موســوی 
گفتیــم کــه شــخصیت ســید حســین موســوی بــرای مــا معلــوم نیســت و چــه بســا 
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ــرده اســت. براســاس شــایعات، چنیــن مطلبــی را در وقــف نامــه اش درج ک
مهــم تریــن منبعــی کــه انتظــار مــی رود مــزار زینــب کبــری را در دمشــق تعییــن 
کنــد، کتــاب مبســوط تاریــخ مدینــة دمشــق اســت؛ چــرا کــه نویســنده آن ابــن 
عســاکر شــخصی پراطــالع و کــم نظیــر اســت؛ در حالــی کــه او شــخص مدفــون در 

دمشــق را مجهــول النســب مــی دانــد.)40(
ــه بعــد حجــت  ــه قرنهــای هشــتم و نهــم ب ــوط ب ــه نقلهــای مرب روشــن اســت ک
پیشــین  موّرخــان  از  کــه  نیســت  کوچکــی  امــر  کبــری  زینــب  مرقــد  و  نیســتند 

بمانــد. پوشــیده 
بــه هــر حــال مــدرک قابــل قبولــی در مــورد وجــود مــزار آن حضــرت در دمشــق 

وجــود نــدارد.

مدینه
مرحــوم ســید محســن امیــن چنیــن اســتنباط کــرده اســت کــه مــزار زینــب کبــری 
در مدینــه اســت و برخــی ایــن دیــدگاه را پذیرفتــه انــد. دلیــل امیــن ایــن اســت کــه 
مســّلما« آن حضــرت وارد مدینــه شــد، امــا خــروج او از ایــن شــهر ثابــت نشــده؛ 
بنابــر ایــن در همــان جــا از دنیــا رفتــه و در بقیــع دفــن گردیــد. از نظــر او معّیــن 
نبــودن محــل دقیــق دفــن، مشــکلی را ایجــاد نمــی کنــد؛ زیــرا شــخصیتهای 
دیگــری از اهــل بیــت را ســراغ داریــم کــه اجمــاال« مــی دانیــم مزارشــان در ایــن 

ــوم نیســت.)41( قبرســتان اســت امــا محــل دقیــق آن معل
ــه اســامی  ــه نظــر مــی رســد ایــن اســت ک مشــکلی اساســی کــه در ایــن زمینــه ب
مدفونیــن در بقیــع حتــی آن هــا کــه موقعّیتــی پاییــن تــر از زینــب کبــری دارنــد، در 
کتــب مضبــوط اســت، هرچنــد محــل دقیــق دفــن، معلــوم نیســت و مزارشــان از 
بیــن رفتــه اســت. اگــر آن حضــرت در بقیــع مدفــون بــود، بــا توجــه بــه شــخصیت 
آن بزرگــوار و بــا توجــه بــه اینکــه ایــن قبرســتان همــواره در طــول تاریــخ مــورد توجه 

موّرخــان بــوده، در منابــع ضبــط مــی شــد، در حالــی کــه چنیــن نیســت.
بــه عنــوان نمونــه ابوزیــد عمــر بــن شــبه نمیــری)173 ـ 262ق( در کتــاب تاریــخ 
»المدینــة المنــوره« نــام عــده ای از اصحــاب مدفــون در بقیــع حتــی آنــان کــه رتبــه 
ای پاییــن تــر از حضــرت زینــب دارنــد، ذکــر کــرده امــا نــام آن حضــرت در میانشــان 
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نیســت. در خــور توجــه اســت کــه از مقدمــه محقــق برمــی آیــد کــه ایــن کتــاب، 
ناقــص بــه مــا رســیده اســت؛ امــا محقــق، محــل تقریبــی مــوارد اســقاطی را نشــان 

داده اســت کــه شــامل قســمت مــورد نظــر نیســت.

نتیجه کل بحث
بــه نظــر مــی رســد کــه هیــچ کــدام از ســه مــزار منســوب بــه آن حضــرت در مصــر و 
دمشــق و مدینــه، مــدرک قابــل اعتمــادی ندارنــد. جهــت کشــف مــزار واقعــی بایــد 
ــا چــاپ نســخه هــای خطــی کــه در دســترس  ــا ب ــر بــود ی منتظــر تحقیــق جامــع ت

نیســتند، حقیقــت امــر روشــن گــردد.
در خــور توجــه اســت کــه مشــاهده کرامــت در مزارهــا دلیــل صحــت انتســابها 
نیســت؛ زیــرا بــه فــرض پذیرفتــن کرامتهــای منقــول، حاجتمنــدان و متوّســالن، 
در واقــع بــه امــام زاده واقعــی متوّســل مــی شــوند و هــر کــس در هــر جــا بــه امــام یــا 

امــام زاده ای توّســل جویــد، ممکــن اســت خواســته اش بــرآورده شــود.

توضیح پایانی
کامــاًل روشــن اســت کــه حتــی احتمــال صحــت هــر یــک از مــوارد یــاد شــده یــا هــر 
مرقــد احتمالــی دیگــری از خانــدان اهــل بیــت)ع( نیــز موجــب احتــرام و قداســت 
زیارتــگاه عمــاًل  عنــوان  بــه  نــگاه مؤمنــان  اگــر در  ویــژه  بــه  مــکان هاســت،  آن 
ــه  ــچ گاه مای ــی هی ــی و پژوهش ــث علم ــن بح ــن، ای ــت. بنابرای ــده اس ــه ش پذیرفت
تردیــد در قداســت و لــزوم احتــرام و امــکان تبــرک جســتن و زیــارت کــردن و اجــر 

ــود. ــرکات آن مــکان هــای مقــدس نخواهــد ب ــردن و اســتفاده از ب ب
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بحــث جلســۀ گذشــتۀ مــا دربــارۀ یــک امــر مهمــی بــود و آن امــر مهــم راجــع بــه 
عواملــی بــود کــه انســان را بــه ســقوط می  کشــاند، دنیــا و آخــرت انســان را تبــاه و 

ــر مواظبــت از ایــن چنــد عامــل نکنیــم، بدبخــت می شــویم. ســیاه می  کنــد و اگ
اّولیــن عاملــی کــه جلســۀ گذشــته دربــاره  اش صحبــت کــردم، نفــس اّمــاره بــود. 
اگــر ُبعــد حیوانــی انســان را رهــا کنیــم، مــا را بــه بدبختــی می   کشــاند، در دنیــا، 
بدبخــت می کنــد و در آخــرت هــم کســی کــه از نفــس اّمــاره پیــروی کــرده باشــد، بــه 
جهّنــم مــی رود. لــذا بایــد مواظــب باشــیم و ایــن نفــس اّمــاره و ایــن ُبعــد مــادی را 
کنتــرل کنیــم. بلکــه بایــد ایــن ُبعــد مــادی را بــرای روح، ُبــراق و مرَکــب کنیــم و روح 

مــا بــه واســطۀ آن عــروج کنــد و به جایــی کــه بــه جــز خــدا ندانــد، برســیم.
عاملــی کــه بحــث ایــن جلســه اســت و باعــث ســقوط انســان می شــود، گنــاه 
اســت. گنــاه ازنظــر قــرآن کریــم، دنیــا و آخــرت انســان را خــراب می   کنــد. یــک 
زندگــی تــوأم باغــم و غّصــه، دلهــره، اضطــراب خاطــر و نگرانــی در همیــن دنیــا بــه 
ــم می  شــود. پــروردگار  ــرای انســان جهّن انســان می   دهــد و در آخــرت ایــن گنــاه ب
عالــم، جهّنــم نــدارد؛ بــه تعبیــر دقیق تــر، عــذاب جهّنــم را بــرای آدمیــان تــدارک 
ندیــده اســت، مــا هســتیم کــه به واســطۀ اعمالمــان جهّنــم و عــذاب آن را بــرای 

عواملسقوطانسان
عاملدوم:گناه

آیت اهلل حاج شیخ حسین مظاهری
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خــود می ســازیم. لــذا وقتــی جهّنمیــان بــه جهنــم می  رونــد، خــود خداونــد یــا 
ْیدیُکــْم«]1[؛ ایــن جهّنــم را 

َ
َمــْت أ

َ
مالئکــۀ خــازن جهّنــم می  گوینــد: »ذِلــَك ِبمــا َقّد

خــود ســاخته  ای. اگــر مــار و عقــرب اســت، خــود تهیــه کــرده  ای و اگــر ســلول ها و 
زنجیرهــای آتشــین در جهّنــم اســت، خــود تهیــه کــرده  ای و ایــن جملــه، بارهــا و 

ــه جهّنمیــان در روز قیامــت گفتــه می  شــود. بارهــا در قــرآن تکــرار شــده و ب
لــذا گنــاه، ولــو کوچــک، امــا اینکــه زندگــی انســان را خــراب کنــد، زندگــی انســان 
را تبــاه کنــد، خیلــی بــزرگ اســت. قــرآن کریــم می   فرمایــد: زندگــی منهــای خــدا و 
زندگــی تــوأم بــا گنــاه، تاریــک اســت تاریــک، وحشــتناک اســت، وحشــتناک. قــرآن 
بــرای اینکــه ایــن امــر را نزدیــک بــه ذهــن کنــد، خیلــی جاهــا و مــن جملــه اینجــا 
ــا  ــد: دری ــۀ شــریفه می فرمای ــذا در آی تشــبیه معقــول بــه محســوس کــرده اســت، ل
ــی باشــد کــه وحشــت  ــا طوفان ــر هــم مــّواج ی ــًا تاریــک و وحشــتناک اســت و اگ ذات
روی وحشــت و تاریکــی روی تاریکــی اســت. اگــر ابــر محیــط بــر دریــا باشــد و ببــارد، 

تاریکــی ســوم و وحشــت ســوم اســت.
قــرآن کریــم می فرمایــد: زندگــی منهــای خــدا، زندگــی تــوأم بــا گنــاه چنیــن اســت: 
ــّیٍ َیْغشــاُه َمــْوٌج ِمــْن َفْوِقــِه َمــْوٌج ِمــْن َفْوِقــِه َســحاٌب  ْو َکُظُلمــاٍت فــی  َبْحــٍر ُلّجِ

َ
»أ

ــْم َیْجَعــِل اهلُل  ــْن َل ــْم َیَکــْد َیراهــا َو َم ــَدُه َل ْخــَرَج َی
َ
ــْوَق َبْعــٍض ِإذا أ ُظُلمــاٌت َبْعُضهــا َف

ــُه ِمــْن ُنــوٍر«]2[. ــُه ُنــورًا َفمــا َل َل
اگــر بخواهیــم زندگــی روشــن باشــد، اگــر بخواهیــم زندگــی منهــای غــم و غّصــه 
و منهــای کوبندگــی و منهــای نگرانــی باشــد، بایــد نــور خــدا، دســت عنایــت خــدا 
 قــرآن می   فرمایــد: چنیــن فــردی مثــل آدمــی اســت کــه در 

ّ
در زندگــی مــا باشــد و اال

دریــا غــرق شــده باشــد، آن هــم دریــای مــّواج و دریایــی کــه ابــر محیــط بــر آن اســت 
و دریــای بحرانــی اســت و نظیــر ایــن آیــه در قــرآن شــریف زیــاد اســت.

قــرآن کریــم می  فرمایــد: اگــر زندگــی تــوأم بــا تقــوا شــد، اگر زندگــی توأم با خدا شــد، 
اگــر انســان در زندگــی خــدا را پیــدا کــرد و خــدا کمکــش کــرد، یــک زندگــی فوق العــاده 
عالــی دارد. قــرآن کریــم چنیــن زندگــی را تشــبیه می کنــد بــه یــک ســاختمانی کــه 
ــا اگــر زندگــی منهــای خــدا شــد،  پی هــا و ریشــه های آن خیلــی محکــم اســت؛ اّم
ولــو در آن زندگــی پــول باشــد، ولــو در آن زندگــی ریاســت باشــد، ولــو در آن زندگــی 
رفــاه باشــد، نظیــر کســی اســت کــه یــک عمارتــی لــب درۀ ســیل زده بســازد و بــا یک 
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 َفَمــْن 
َ
طوفــان، بــه تــه دّره، بــه تــه جهّنــم مــی   رود. لــذا قــرآن کریــم می فرمایــد: »أ

ــَس ُبْنیاَنــُه َعلــی  َشــفا  ّسَ
َ
ْم َمــْن أ

َ
ــَس ُبْنیاَنــُه َعلــی  َتْقــوى  ِمــَن اهلِل َو ِرْضــواٍن َخْیــٌر أ ّسَ

َ
أ

اِلمیــَن«]3[.
َ

ــَم َو اهلُل ال َیْهــِدی اْلَقــْوَم الّظ ُجــُرٍف هــاٍر َفاْنهــاَر ِبــِه فــی  نــاِر َجَهّنَ
یعنــی دســت عنایــت خــدا روی ســر ظالــم نیســت. مــراد از ظالــم در اینجــا فقــط 
ظلــم بــه دیگــران نیســت، بلکــه مــراد قــرآن گنــاه اســت، گناهــی کــه هــم ظلــم بــه 
خــودش اســت و هــم ظلــم بــه جامعــه  اش اســت و باالخــره گنــاه باعــث می شــود 
کــه خداونــد آدم ظالــم را هدایــت نکنــد. هدایــت در اینجــا هدایــت عنائیــه اســت. 
یعنــی دســت عنایــت خــدا روی ســر گناهــکار نیســت. لــذا شــخص گناهــکار تــالش 
و کوشــش می  کنــد، بــرای اینکــه یــک زندگــی محکــم و یــک زندگــی رفاهــی درســت 
کنــد، ولــی قــرآن شــریف می فرمایــد کــه ایــن تــالش و کوشــش ثمــره ای نــدارد و 

اشــتباه می  کنــد.
کســی کــه زندگــی اش تــوأم بــا گنــاه اســت، مثــل کســی اســت کــه یــک ســاختمان 
عالــی بســازد، اّمــا پــی نداشــته باشــد، ریشــه نداشــته باشــد یــا لــب درۀ ســیل زده 
بســازد، معلــوم اســت کــه ایــن ســاختمان بــه جایــی نمی رســد. هــم صاحــب ایــن 
ــه  ــه ت ــا یــک طوفــان مختصــری ب ســاختمان و هــم کســانی کــه در آن هســتند، ب

دّره می  رونــد.
اگــر مــا تأمیــن آتیــه بــرای اوالد بخواهیــم کــه می   خواهیــم و اگــر عاقبــت به خیــری 
بــرای خودمــان بخواهیــم کــه می  خواهیــم یــا اگــر بخواهیــم دســت عنایــت خــدا 
مخصوصــًا در بن بســت ها روی ســر مــا باشــد تــا زندگیمــان تبــاه نشــود، بچــه  
هایمــان منحــرف نشــوند، خودمــان جرقــۀ انحــراف در مغزمــان دمیــده نشــود، 
بایــد مّتقــی باشــیم. معنــای تقــوا هــم ایــن اســت کــه همــه و همــه اهمّیــت 
بــه واجبــات بدهیــم، مخصوصــًا نمــاز، خصوصــًا بــا حضــور در مســاجد و  نمــاز 
تــوان  کــه در  انــدازه  ای  بــه  بــه مســتحّبات بدهیــم،  بایــد اهمّیــت  جماعــت؛ 
ــا  ــس ب ــم و ُان ــرآن کری ــا ق ــس ب ــدا، ُان ــق خ ــه خل ــت ب ــوص خدم ــد، به خص ــا باش م
ــد  ــت. بای ــت اس ــرک معصی ــاه و ت ــاب از گن ــده، اجتن ــی عم ــی، ول ــات مذهب جلس
گنــاه در زندگــی انســان نباشــد، اگــر یک بــار گنــاه آمــد، بایــد فــورًا آن گنــاه را جبــران، 
ــوأم  ــا ت ــی م ــر زندگ ــوا. اگ ــد: تق ــن می  گوین ــه ای ــد. ب ــی بکن ــه و عذرخواه و از آن توب
ــرای خودمــان و  ــًا رســتگاریم. حتمــًا می   توانیــم تأمیــن آتیــه ب ــا تقــوا شــد، یقین ب
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سـوژه سـخـن

 اگــر زندگــی تــوأم بــا گنــاه شــد، نمی   شــود و حتمــًا نمی شــود. 
ّ

اوالدمــان بکنیــم و اال
در آیاتــی از قــرآن کریــم، نظیــر ایــن ادعــا هســت. حتــی قــرآن کریــم می   فرمایــد: 
آیــا بچه هایــت را دوســت داری؟ آری. آیــا تأمیــن آتیــه بــرای بچــه  هایــت مــی-

 خواهــی؟ آری. پــس مّتقــی بــاش، کــه اگــر مّتقــی نشــدی، هــر انــدازه بــرای تأمیــن 
آتیــۀ اوالدت و عاقبــت به خیــری بــرای خــودت تــالش بکنــی، نمی   شــود. نتیجــه 
ِذیــَن َلــْو َتَرُکــوا 

َ
نــدارد. خداونــد متعــال در یــک آیــۀ شــریفه می فرمایــد: »َو ْلَیْخــَش اّل

 َســِدیدًا«]4[.
ً

ُقــوا اهلَل َو ْلَیُقوُلــوا َقــْوال ــًة ِضعافــًا خاُفــوا َعَلْیِهــْم َفْلَیّتَ ّیَ ِمــْن َخْلِفِهــْم ُذّرِ
را  بچــه  هایــت  اگــر  و  می  خواهــی  هایــت  بچــه   بــرای  آتیــه  تأمیــن  اگــر  یعنــی 
دوســت داری و می   خواهــی یــک زندگــی رفاهــی در آینــده داشــته باشــند، پــس 
ــه قــول قــرآن کریــم، بهتریــِن زاد و توشــه ها  ــوا اهلَل«. ب ُق تقــوا داشــته بــاش: »َفْلَیّتَ
بــرای خــود و عاقبــت به خیــری بــرای خــود و اوالد، در عالــم بــرزخ، قیامــت و 
ُدوا  ــَزّوَ بــرای نرفتــن بــه جهّنــم، تقواســت. قــرآن کریــم در ایــن بــاره می فرمایــد: »َت
ْقــوى«]5[. بهتریــن زاد و توشــه، چــه بــرای عاقبــت به خیــری و  اِد الّتَ َفــِإّنَ َخْیــَر الــّزَ

ــت. ــت، تقواس ــرزخ و قیام ــم ب ــرای عال ــه ب ــرای اوالد و چ ــه ب ــن آتی تأمی
نهج البالغــۀ  مخصوصــًا  اهل بیت»ســالم اهلل علیهم«،  روایــات  هنگامــی  کــه 
خیلــی  تقــوا  موضــوع  بــر  می  بینیــم  کنیــم،  بررســی  را  علــی)ع(  امیرالمؤمنیــن 
پافشــاری شــده اســت.]6[ امیرالمؤمنیــن)ع( در آخریــن لحظــات عمــر شریفشــان 
الهــی دعــوت می کننــد:  تقــوای  بــه رعایــت  را  بــه فرزنــدان، آن هــا  در وصّیــت 

اهلِل«]7[. ِبَتْقــَوى  وِصیُکَمــا 
ُ
»أ

در ســورۀ انعــام آیــۀ عجیبــی آمــده اســت کــه راجــع بــه همیــن تقواســت. خداوند 
در ایــن آیــه شــریفه می فرمایــد: می  خواهــی بــه تــو بگویــم کــه یــک زندگــی کــه در آن 

امنّیــت دل باشــد را چطــور بایــد پیــدا کرد؟
ذیــَن آَمُنــوا َو َلــْم  َیْلِبُســوا 

َ
ْمــِن ِإْن ُکْنُتــْم َتْعَلُمــوَن، اّل

َ ْ
َحــّقُ ِباأل

َ
ُی  اْلَفریَقْیــِن  أ

َ
»َفــأ

ْمــُن َو ُهــْم ُمْهَتــُدوَن«]8[
َ ْ
ولِئــَك َلُهــُم األ

ُ
إیماَنُهــْم ِبُظْلــٍم أ

امنّیــت دل، در پرتــو »ایمــان« و »تقــوا« به دســت می آیــد. کســانی کــه ایمــان 
دارنــد و ایمــان خویــش را بــا ظلــم، یعنــی بــا گنــاه، تبــاه نمی ســازند، از امنّیــت دل 

برخــوردار خواهنــد بــود.
امنیــت دو قســم اســت؛ یکــی امنّیــت ظاهــری اســت کــه وقتــی نــا امنــی، یــک 
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روز یــا دو روز در شــهر پیــدا شــود، معلــوم می شــود چقــدر ارزش دارد. باالتــر از 
امنّیــت ظاهــری، امنّیــت باطنــی و امنّیــت دل اســت؛ بــه ایــن معنــا کــه انســان 
یــک زندگــی یــا یــک دلــی پیــدا کنــد منهــای غــم و غّصــه و منهــای نگرانــی از آینــده، 

منهــای دلهــره و اضطــراب خاطــر.  
قــرآن کریــم می   فرمایــد می  خواهیــد یــک زندگــی کــه امنّیــت دل داشــته باشــد، 
ــٍم«؛ شــرطش اینســت کــه  ــْم ِبُظْل ــْم َیْلِبُســوا ِإیماَنُه ــوا َو َل ِذیــَن آَمُن

َ
پیــدا کنیــد؟ »اّل

مؤمــن باشــی، امــا ایمــان زیربناســت و روبنــای آن تقواســت.
ــه گنــاه نباشــد،  ــوده ب ــو آل ــر ایمــان ت خداونــد در ایــن آیــۀ شــریفه می فرمایــد: اگ
مؤمــن واقعــی هســتی. مؤمــن زیربنایــی ازنظــر قــرآن یعنی کســی که شــیعه باشــد. 
اّمــا مؤمــن واقعــی یعنــی شــیعه  ای کــه در زندگــی  اش گنــاه نباشــد، همیــن نکتــه 
ــَك  ولِئ

ُ
ــٍم أ ــْم َیْلِبُســوا إیماَنُهــْم ِبُظْل را آیــه می   فرمایــد و روی آن تأکیــد می کنــد: »َو َل

ْمــن َو ُهــْم ُمْهَتــُدون « . یعنــی حتمــًا بــدان کــه امنّیــت دل پیــدا می کنــی 
َ ْ
َلُهــُم األ

و خــوش و خــّرم، یــک زندگــی بانشــاط، یــک زندگــی همــراه بــا عاقبــت به خیــری، 
یــک زندگــی منهــای اختــالف در خانــه و باالخــره یــک زندگــی کــه در آن چــه کنــم 
چــه کنــم، نباشــد، پیــدا می کنــی. ایــن تأکیــد ســوم اســت کــه یقیــن داشــته باشــید 
کــه اگــر چنیــن شــد دســت عنایــت خــدا روی ســر شماســت و روی ســر زندگــی شــما 

و روی ســر بچــه  هــای شماســت و غیــر از ایــن نمی شــود.
تــالش و کوشــش خــوب اســت، الزم اســت و هرکســی بایــد در کار خــود داشــته 
باشــد، همچنیــن اســتفاده از عقــل و به کارگیــری آن در کارهــا، بــرای اینکــه یــک 
زندگــی رفاهــی در دنیــا و آخــرت پیــدا کنیــم، خــوب اســت و خداونــد عقــل را 
بــرای همیــن امــر بــه انســان داده اســت. در درون مــا ســه پیغمبــر هســت. یکــی 
فطــرت، یکــی عقــل و یکــی وجــدان اخالقــی. ســه پیامبــر خــدا، و ایــن ســه پیامبــر 
را اگــر بــه کارشــان بیندازیــم، قطعــًا خداونــد یــک زندگــی فــوق  العــاده رفاهــی 
در دنیــا و آخــرت بــه مــا عنایــت می   کنــد. لــذا خــوب اســت، تــالش و کوشــش 
کــردن و اســتفاده از عقــل، فطــرت و  وجــدان اخالقــی در جهــت رشــد و تعالــی 
انســان، مفیــد اســت. همچنیــن پیامبــران بــرون، بهره منــدی از منبــر و محــراب 
و جلســات دینــی. آن جوان هایــی کــه بــا منبــر و محــراب ســر و کاری نداشــته 
باشــند، رفتنــی هســتند. امــروز نرونــد، فــردا می رونــد. دشــمن جّنــی و دشــمن 
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ــان. ــردن جوان ــرای ب ِانســی مهّیاســت ب
بایــد همــۀ این هــا باشــد، اّمــا آنچــه مهــم اســت عنایــت خداســت. دســت لطــف 
خــدا روی ســر ماســت. آنچــه در بن بســت ها مهــم اســت، ایــن اســت کــه پــروردگار 
عالــم بــه فریادمــان برســد، در وقتــی کــه دشــمن جّنــی یــا انســی هجــوم مــی آورد، 
پــروردگار عالــم ایــن دشــمنان را عقــب برانــد. چــه وقــت ایــن اتفــاق می افتــد؟ 

قــرآن شــریف در آیــات زیــادی می فرمایــد: به واســطۀ تقــوای الهــی.
همیــن ابتــدای قــرآن را ببینیــد، خداونــد در اّول ســورۀ بقــره می فرمایــد: »ِبْســِم 
قیــَن«]9[ ؛ یعنــی  حیــِم ، الــم، ذِلــَك اْلِکتــاُب ال َرْیــَب فیــِه ُهــدًى ِلْلُمّتَ ْحمــِن الّرَ اهلِل الّرَ
ایــن قــرآن، شــّک و شــبهه  ای نــدارد، هدایــت می  کنــد، هدایــت عنائیــه. چــه 
کســی را؟ مّتقــی را. یعنــی اگــر بخواهیــم دســت عنایــت خداونــد روی ســرمان 
ــدًى  ــیم، »ُه ــی باش ــد مّتق ــه، بای ــت عنائی ــد: هدای ــه آن می    گوی ــرآن ب ــه ق ــد ک باش
قیــَن«. بــر عکــس ایــن مــورد، قــرآن کریــم در مــورد شــخص گناهــکار مــی  - ِلْلُمّتَ
اِلمیــَن«]10[   ؛ خــدا ظالــم را، یعنــی شــخص 

َ
فرمایــد: »ِإّنَ اهلَل ال َیْهــِدی اْلَقــْوَم الّظ

گناهــکار را هدایــت نمی کنــد. لــذا همــه و همــه، مخصوصــًا جوان هــا، اگــر یــک 
زندگــی می خواهیــد کــه در آن زندگــی، خوبــی و خوشــی و رفــاه باشــد، اگــر یــک 
ــر یــک زندگــی مــی- زندگــی می خواهیــد کــه در آن اختــالف خانوادگــی نباشــد، اگ

خواهیــد کــه گــره روی گــره نداشــته باشــد، از نظــر قــرآن کریــم چاره ــای جــز رعایــت 
ــد، امتحــان  ــه شــّک و شــبهه دارن ــد. آن کســانی ک ــاه، نداری تقــوا و اجتنــاب از گن
کننــد و ببیننــد آیــا ایــن گفتــه  هــای قــرآن کــه در آیــات متعــّددی آمده،بــه راســتی 

درســت اســت یــا نــه؟
جوان هــای عزیــز، بایــد مراقــب و مواظــب چشــم، گــوش و زبانتــان باشــید، اگــر 
روی چشــم، گــوش و زبــان کنتــرل نداشــته باشــید، از نظــر قــرآن ظالــم هســتید. 
زندگــی خطرناکــی بــرای شــما هســت. وقتــی دســت عنایــت خــدا روی ســر انســان 
ــه بزنــم، نیــروگاه  نباشــد، زندگــی تاریــک اســت. در ایــن مــورد یــک مثــال عوامان
بــرق اآلن در حــال بــرق رســاندن بــه ایــن مســجد اســت، لــذا اینجــا روشــن اســت. 
اگــر  یــک  لحظــه نیــروگاه بــرق نــاز کنــد، اینجــا تاریــک اســت، تاریــک و وحشــتناک 
ــا بیــرون بــرود، بــرای اینکــه از ایــن  اســت، وحشــتناک و هرکســی بلنــد می شــود ت
تاریکــی و وحشــت نجــات پیــدا کنــد. اگــر دســت عنایــت خــدا روی ســر کســی 

سـوژه سـخـن
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باشــد، زندگــی او روشــن اســت. نمی شــود کــه زندگــی چنین کســی روشــن نباشــد، 
ــول  ــد، معق ــک باش ــا تاری ــد و اینج ــودش را بکن ــرق کار خ ــروگاه ب ــه نی ــود ک نمی   ش
ــد و  ــدا باش ــق خ ــان رفی ــه انس ــود ک ــد. نمی  ش ــتناک باش ــا وحش ــه اینج ــت ک نیس
رابطــۀ او بــا خداونــد محکــم باشــد، امــا خــدا بگویــد: نــه. خــدا می   گویــد: یــک قدم 
بیــا مــن ده قــدم می آیــم. تــو رابطــه  ات بــا مــن محکــم باشــد، وقتــی رابطــۀ انســان 
ــا فضــل و لطــف و عنایــت خــدا،  ــه ب ــی محکــم شــد، معلــوم اســت ک ــا حــق تعال ب
یــک زندگــی بســیار عالــی برایــش بــه وجــود می آیــد و اّمــا اگــر چنیــن نباشــد؛ دائمــًا 

کوبندگــی در زندگــی اســت.
ِذیــَن َکَفــُروا ُتِصیُبُهــْم ِبمــا 

َ
قــرآن کریــم در ایــن بــاره می   فرمایــد: »َو ال َیــزاُل اّل

 َقِریبــًا ِمــْن داِرِهــْم«]11[ ؛ دائمــًا آن کســانی که خــدا را ندارند، 
ُ

ْو َتُحــّل
َ
َصَنُعــوا قاِرَعــٌة أ

ــی این هــا  ــه و زندگ ــد. مثــل ســنگ های شــهابی، دائمــًا روی خان ــی دارن کوبندگ
می بــارد. نمی دانــد کــه ایــن گره هــا از کجــا پیــدا شــد و نمی  دانــد ایــن کوبندگی  هــا از 
کجــا آمــد، قــرآن کریــم می فرمایــد از طریــق گنــاه کــردن. مــراد از کفــر در آیــۀ شــریفه 
کفــر عملــی اســت. کفــر اقســامی دارد، کفــر اعتقــادی، کفــر زبانــی و کفــر عملــی؛ امــا 
آنچــه محــل بحــث مــا و قــرآن کریــم اســت، کفــر عملــی اســت، کفــر عملــی یعنــی 
ــه آدم هــای بی تقــوا،  ــد ک ــۀ شــریفه می فرمای ــی  تقوایــی و ایــن آی فســق و یعنــی ب
آدم هایــی کــه در زندگــی خــدا را نداشــته باشــند و نفــس اّمــاره و شــیاطین درون و 
بــرون و شــیاطین جّنــی و انســی اطــراف آن هــا را گرفتــه باشــند و بینشــان محصــور 
شــده باشــند، بــه تعبیــر قــرآن کریــم، زندگــی آن هــا دائمــًا کوبندگــی دارد. از ایــن 
کوبندگــی نجــات پیــدا می کنــد، امــا کوبندگــی دوم جلــو می آیــد و ایــن گــره بــاز 
می  شــود و گــرۀ دیگــری در زندگــی او می افتــد، اگــر گــره روی گــره نباشــد. بعــد 
قــرآن کریــم دربــاره ایــن شــخص می   فرمایــد بدبخــت زن و بچــه  اش و اطرافیانــش 
کــه گنــاه ایــن شــخص، دســت و پــا پیــچ آن هــا هــم می  شــود، یعنــی یــک زندگــی 
ســخت بــرای زن و بچــه  اش هــم درســت می  کنــد. نگوییــد چــرا؟ بــرای اینکــه 
ــوزد و  ــود می  س ــه ش ــه برافروخت ــش، هرک ــده و در آن آت ــه ش ــی برافروخت ــک آتش ی
بلکــه اطرافیانــش هــم می   ســوزند. ماننــد اینکــه یــک دیوانــه ، یــک کبریــت در 
خانــه بــه گاز بزنــد و گاز را رهــا کنــد، خــوب همــه می  ســوزند، حتــی بچــۀ کوچــک. 
ــرده  ــه او ک ــاًل زنــش آن غیبت هــا ک ــرده اســت؟ حــاال مث ــودک چــه ک خــوب ایــن ک
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گــوش کــرده و یــا غیبــت کــرده و یــا هــر دو تهمت هــا زده انــد، در اختالف هــا بــا 
هــم بوده انــد، امــا ایــن بچــه چــه تقصیــری دارد؟ وقتــی خانــه آتــش گرفــت، تــر و 
خشــک باهــم می ســوزند. آن بچــه نیــز بــه آتــش گنــاه پــدر و مــادرش می ســوزد.  
 َقِریبــًا ِمــْن 

ُ
ْو َتُحــّل

َ
قــرآن کریــم در مــورد ایــن شــخص گناهــکار می   فرمایــد: »أ

داِرِهــْم«  ایــن گنــاه، فقــط متعلــق بــه تــو نیســت، بلکــه ایــن گنــاه هــم مربــوط بــه 
خــودت، هــم زن و بچــه  ات و هــم اطرافیــان تــو اســت و باالتــر از ایــن، هــم مربــوط 

بــه خــودت و هــم مربــوط بــه اجتمــاع اســت.  
در اثــر گنــاه افــراد، اجتمــاع خیلــی آلوده اســت. در اجتماع، فســاد اداری، فســاد 
اقتصــادی و مهم تــر از ایــن دو، فســاد اخالقــی وجــود دارد کــه از هــر فســادی باالتــر 
اســت. ایــن مفاســد را چــه کســی آورده اســت؟ تعــداد کمــی فاســد هســتند، امــا 
ــه فســاد، به خصــوص فســاد اخالقــی شــده اســت. آتــش را یــک  جامعــه مبتــال ب
ِذیــَن َکَفــُروا ُتِصیُبُهــْم ِبمــا 

َ
عــده برافروخته انــد، امــا همــه می  ســوزند: »َو ال َیــزاُل اّل

 َقِریبــًا ِمــْن داِرِهــم«.
ُ

ْو َتُحــّل
َ
َصَنُعــوا قاِرَعــٌة أ

اگــر کســی زندگــی رفاهــی و همــراه بــا آرامــش و بــدون فســاد بخواهــد، عــالوه بــر 
تــالش و کوشــش، بایــد مّتقــی باشــد. در حقیقــت نــور، آن اســت، در حقیقــت 
رفــاه، آن اســت. نــور زندگــی را خــدا بایــد بدهــد. رفــاه در زندگــی را خــدا بایــد 
بدهــد. گره هــا، مخصوصــًا گره هــای کــور را خــدا بایــد بــاز کنــد. همســر خــوب، چــه 
بــرای دختــر و چــه بــرای پســر را خــدا بایــد بدهــد. مــا بایــد تــالش و کوشــش کنیــم 
و بایــد از عقلمــان اســتفاده بکنیــم، اّمــا خــدا بایــد لطــف کنــد و خــدا نیــز بــا رعایــت 

تقــوا بــه انســان لطــف می کنــد.

سـوژه سـخـن
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کردار پیشین شماست .« کار و  ]1[. آل عمران، 182: »این ]عقوبت [ به خاطر 
که موجی آن را می پوشاند ]و[  که در دریایى ژرف است  ]2[. نور، 40: »یا ]کارهایشان [ مانند تاریکی هایى است 
گرفته  که بعضی بر روى بعضی قرار  روى آن موجی ]دیگر[ است ]و[ باالى آن ابرى است. تاریکیهایى است 
کس نورى نداده باشد او را  گاه ]غرقه [ دستش را بیرون آورد، به زحمت آن را می بیند، و خدا به هر  است. هر 

هیچ نورى نخواهد بود.«
که بناى  کسی  که بنیاد ]کار[ خود را بر پایه تقوا و خشنودى خدا نهاده بهتر است یا  کسی  ]3[. توبه، 109: »آیا 
گروه بیدادگران  خ فرو می افتد؟ و خدا  کرده و با آن در آتش دوز خود را بر لب پرتگاهی مشرف به سقوط پى ریزى 

را هدایت نمی کند.«
گر فرزندان ناتوانی از خود بر جاى بگذارند بر ]آینده [ آنان بیم دارند، باید ]از ستم بر  که ا ]4[. نساء، 9: »و آنان 

گویند.« یتیمان مردم نیز[ بترسند. پس باید از خدا پروا دارند و سخنی ]بجا و[ درست 
که در حقیقت، بهترین توشه، پرهیزگارى است .« ]5[. بقره، 197: »و براى خود توشه برگیرید 

]6[. ر.ک: سیروسلوک؛ تقوا.
]7[. نهج البالغه، نامه 47.

که ایمان  کسانی  کدام یك از ]ما[ دو دسته به ایمنی سزاوارتر است؟  گر می دانید،  ]8[. االنعام، 81 و 82: »پس ا
آورده و ایمان خود را به شرك نیالوده اند، آنان راست ایمنی و ایشان راه یافتگانند.«

که در ]حقانیت [ آن هیچ  کتابى  ]9[. بقره، 1و2: »به نام خداوند رحمتگر مهربان ، الف، الم، میم. این است 
تردیدى نیست؛ ]و[ مایه هدایت تقواپیشگان است.«

گروه ستمگران را راه نمی نماید.« ]10[. مائده، 51: »آرى، خدا 
کوبنده اى به آنان می رسد  کرده اند مصیبت  کافر شده اند پیوسته به ]سزاى [ آنچه  که  ]11[. رعد، 31: »و کسانی 

یا نزدیك خانه هایشان فرود می آید.«
....................................................................................................
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در روایــات از امیرالمؤمنیــن)ع(، در رابطــه بــا آفت هــا، شــاید بیــش از شــصت 
نقــل  ایشــان  از  فعــال  را  تایــش  شــش  مــن  امــا  دارد؛  ایشــان  دیــدم  مــن  آفــت 
تعالــی  بــاهلل  شــرک  ایمــان  آفــت  فرمودنــد:  امیرالمؤمنیــن)ع(،  دارد  می کنــم. 
اســت؛ حــاال شــرک هــم دارای اقســامی اســت؛ شــرک نســبت بــه ذات باشــد، 
صفــات باشــد، افعــال باشــد؛ ایــن بحــث دیگــر جــای خــودش اســت. مــراد از 
آفــت، آفــت هــر چیــز عبــارت از ایــن اســت کــه یــا آن شــی را معــدوم می کنــد، از 
بیــن می بــرد یــا از اثــر می انــدازد. فهمیدی؟یــا اصــال بــه طــور کلــی از بیــن می بــرد؛ 
شــد؟! یــا از اثــر می انــدازد، دیگــر آن فایــده را نــدارد. فهمیــدی چــه می گویــم کــه؟! 
در بعضی هایــش کــه می شــمارم ایــن جــوری اســت کــه آن را معــدوم مــی کنــد، در 
بعضی هایــش نــه، هیکلــش هســت امــا بــی فایــده اســت، اثــرش هــم بــی فایــده 

ــرک« شــرک معــدوم می کنــد از بیــن می بــرد ایــن را. اســت. »آَفــهُ االیمــانِ الِشّ
َعــمِ الُکفــران« آفــت نعمت هــای الهیــه، کفــران نعمــت اســت؛ یعنــی  »آَفــهُ الِنّ
او مصــرف  راه رضــای  نکــردن و در  گــزاری  از خــدا ندیــدن، ســپاس  را  نعمــت 

ششآفتمهم
مرحوم آیت اهلل حاج آقا مجتبی تهرانی
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ــدا  ــت خ ــدی؟ نعم ــت، فهمی ــدا را در معصی ــت خ ــاهلل، نعم ــه نعوذب ــردن بلک نک
را در معصیــت آدم خرجــش کنــد. حــاال ایــن یــک بحــث جداســت در بــاب کفــران 
نعمــت. چشــم را داده بــرای چــی؟ بــرای ایــن کــه بــه نامحــرم نــگاه کنــی؟! ایــن 
کفــران اســت. گــوش را داده بــرای چــی؟ بــرای ایــن کــه چیز هایــی را کــه حــرام 
اســت، بشــنوی؟! زبــان را داده بــرای چــی؟ این هــا همــه نعمت هــای متصلــه 
اســت؛ همیــن جــور دانــه دانــه بــرو جلــو، چــه نعمــت متصلــه، چــه منفصلــه، 
این هــا همــه اش کفــران نعمــت اســت. خــب، گاهــی ایــن طــور اســت کــه نعمــت را 
از بیــن می بــرد؛ یعنــی می گیــرد دیگــر نمی گــذارد، خــود آن نعمــت را بــه طــور کلــی 
از بیــن می بــرد، گاهــی هــم از اثــر دیگــر می انــدازد. حــاال نمی خواهــم وارد ایــن 
ــم الُکفــران«  َع ــه الِنّ بحث هــا بشــوم و فهرســت وار ترجمــه می کنــم و مــی روم. »آَف
»آَفــهُ الَعَمــلِ َتــرکُ ااِلخــالصِ فیــه« ایــن مربــوط بــه حیــن عمــل اســت. و او ایــن 
کــه آن کســی کــه عمــل خیــر دارد انجــام می دهــد؛ شــد؟! آفتــش، آن چیــزی کــه 
موجــب می شــود کــه آن را از اثــر بینــدازد، عبــارت از ایــن اســت کــه اخــالص در 
عمــل نداشــته باشــد؛ هــر کار خیــری. خــوب دقــت کنیــد. هــر کار خیــری، حــاال 
عبــادات باشــد، خــب ریــا اســت، اســمش را می گذارنــد ریــا. عبــادات آن جــا 
اســم دارد. هــر عمــل بــه ظاهــرش خــوب؛ شــد! انفــاق دارد می کنــد؛ امــا چــی؟! 
خــدا در آن نیســت، مــدح اســت و ســتایش و خودنمایــی اســت.  مثــال فــرض 
کنیــد، هرجــور کــه باشــد، انفــاق کــه می خواهــد بکنــد، دســت گیــری کــه می کنــد. 
حــاال مــن بــه ریــزه کار وارد نمی شــوم؛ همیــن کلــی اش، هــر امــر خیــری، اخــالص 
ــرک  ــر می اندازد»َت ــن را از اث ــه ای ــش ک ــت؛ آفت ــده اس ــی فای ــن ب ــد، ای ــته باش نداش

ااِلخــالصِ فیــه«
ــُه الطاعــه العصیــان« نــه، ایــن مــال بعــد از عمــل اســت؛ خــوب دقــت کــن.  »آَف
ــه  آن مــال حیــن عمــل اســت، ایــن مــال بعــد از عمــل اســت. و آن ایــن اســت ک
یــک کســی آمــده نــه، نمــازش را بــرای خــدا خوانــده، کارهایــش را کــه دارد می کنــد 
این هــا را چیــز نداردهــا! فهمیــدی؟! آن هــا درســت اســت، امــا بعــدش مــی رود 
معصیــت می کنــد. فهمیــدی چــه می خواهــم بگویــم؟ ایــن معصیــت بعــدی، 
ــرد دیگــر نــدارد.  آن اثــر را از عمــل قبلــی خوبــت می گیــرد و دیگــر نمی گــذارد، کارُب
ایــن دو تــا بــا هــم فــرق می کنــد. »آَفــهُ الّطاَعــه« ایــن جــا دارد »عمــل« نیســت 
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»الِعصیــان« مثــل ایــن اســت کــه نوشــتی، هــا! فهمیــدی؟! عصیــان مــداد پــاک 
کــن اســت، پاکــش می کنــد، اثــرش را از بیــن می بــرد. آن اولــی اصــال نمی گــذارد 
ثبــت و ضبــط شــود. ریــا، از همــان اول کارش خــراب اســت. ایــن نــه، ایــن درســت 
همــش خــوب بــود امــا بعــدش معصیــت چــه کار می کنــد؟! او را از اثــر می انــدازد.
»آَفــهُ االَمــلِ َااَلَجــل« آفــت آرزو، مــرگ اســت. هــان! بــا مــرگ خیلی چیزهــا، تمام 
ــود، امــا می بینــد یــک دانــه اش  ــاد مــی رود. قاشــق ها در ذهنــش ســاخته ب ــه ب ب
دســته نداشــته، ناگهــان بانگــی برآمــد، تمــام شــد کار؛ ایــن همــه ســاختمان های 
آرزومنــدی درســت کــردی؛ آفتــش، آنــی کــه از بیــن می بــرد و آرزو را نابــود می کنــد، 

مــرگ اســت. در عــوض ایــن، آن را بــه او می دهــد.
ــّذاِت« حــاال مــن می خواســتم ایــن را بگویــم؛ 

ّ
و باالخــره »َرأس  اآلفــات  َالَولــُه ِبالَل

ــا دارد حــاال مــن شــش دانــه اش را گفتــم. ســرآمد آفــات  گفتــم بیــش از شــصت ت
در  حیوانــی  لــذات  بــه  شــدن  شــیفته  ــّذات« 

ّ
ِبالَل »َالَولــُه  چیســت؟  می دانــی 

ــه می گوینــد،  ــه ک ــات ایــن اســت. می فهمــی؟! شــیفته، ول دنیاســت. ســرآمد آف
شــیفته لــذات اســت. حــاال هــر لذتــی، شــد؟! فــرق نمی کنــد؛ مالــی باشــد، جاهــی 
باشــد، ریاســتش باشــد. می فهمــی؟! یکــی شــیفته ریاســت اســت، پــول اســت 
حــاال بــرو از باالتنــه و پاییــن تنــه، لــذت جنســی اســت، یــااهلل، یــک دو، ســه،حاال 
مــن دیگــر نمی خواهــم وارد ریــزش شــوم. می فهمــی چــه می خواهــم بگویــم؟! 
ســرآمد آفــات، عبــارت از شــیفتگی بــه لــذات حیوانی اســت. شــیفته نباید انســان 

بشــود. یعنــی همــان مرزبنــدی الهــی را بایــد رعایــت بکنــد.  

سند حدیث: غرر الحکم و درر الکلم، ص280-277-278
https://mojtabatehrani.com/ahadith

سـوژه سـخـن
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پرسش
1. آیا عقل معصوم است؟!

2. اگر چنین باشد پس این گمراهی ها و خطاهای انسان از چیست؟
3. ناقــص العقــل چیســت؟ عقــل ســلیم چیســت؟ مگــر عقــل مریــض هــم 

می شــود کــه ســالم و غیــر ســالم داشــته باشــد؟ 
4. آیــا عقــل میــزان نــدارد؟ یعنــی کســی عقلــش بیشــتر باشــد؟ ایــن میــزان بــه 
چیســت؟ مگــر تقــوا بســتر و نیــاز اولیــه و واجــب بــرای وجــود و رشــد عقل نیســت؟ 

مگــر تقــوا بــرای عقــل بشــر مثــل آب بــرای حیــات ماهــی نیســت؟

پاسخ اجمالی
در مــورد مقــدار، میــزان، اعتبــار و حجیــت عقــل، نظریــات مختلفــی ارائــه شــده 
اســت، امــا آنچــه در میــان محققــان اســالمی روشــن و مبرهــن اســت، ایــن اســت 
کــه عقــل و برهــان عقلــی، حجــت و معتبــر اســت.]1[ بــه تعبیــر برخــی از فیلســوفان 
مســلمان، عقــل و برهــان عقلــی معصــوم اســت،]2[ و برهــان عقلــی، ماننــد دلیــل 
ــی یافتــه  معتبــر نقلــی، از الهامــات الهــی اســت کــه در ظــرف اندیشــهٴ بشــر تجّل

پرسش
آیا عقل که پیامبری درونی نام گرفته نیز از مقام عصمت برخوردار است؟
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اســت. بنابرایــن، دلیــل عقلــی همتــای دلیــل نقلــی حجــت خــدا و نیــز الهــام الهی 
اســت.]3[

بــرای ایــن مطلــب می تــوان چنیــن اســتدالل کــرد: اگــر عقــل و برهــان عقلــی را 
حجــت و معصــوم ندانیــم، منتهــی بــه سوفســطائی گری و شــکاکیت خواهیــم 

ــد از: ــان عبارت ان ــی انس ــع ادراک ــرا مناب ــد؛ زی ش
1 . حواس ظاهری و باطنی؛ 2. نیروی عقل؛ 3. وحی و الهام.

حجیــت وحــی، متوقــف بــر اثبــات وجــود خداونــد و اثبــات نبــوت اســت؛ در 
حالی کــه وجــود خداونــد و نبــوت انبیــا بــه واســطه ی عقــل اثبــات می شــود و 
اثبــات وجــود خداونــد یــا نبــوت انبیــا از راه ادلــه ی درون دینــی و نقلــی مســتلزم 
دور و محــال اســت. بنابرایــن تنهــا منبــع ادراکــی انســان کــه حجیــت ذاتــی دارد و 

ــع ادراکــی انســان را تأمیــن می کنــد عقــل اســت. حجیــت بقیــه مناب
امــا حــواس انســان نمی تواننــد به صورت مطلق معتبر باشــند؛ زیرا خطــای حس و 

اشــتباه کردن حواس ظاهری و باطنی روشــن اســت و بر کســی مخفی نیســت.
در این راستا توجه به نکات زیر حائز اهمیت است.

ــرا عقــل و  ــد فــرق گذاشــت؛ زی 1. بیــن اعتبــار عقــل و بیــن مالحظــاِت عاقــل بای
برهــان عقلــی معصــوم اســت، ولــی عاقالنــی ماننــد حکیمــان، متکلمــان، فقیهــان 
و ... معصــوم نیســتند؛ زیــرا مقصــود از عقلــی کــه حجیــت ذاتــی دارد، عقــل نــاب و 
ســره اســت کــه گونــه آغشــته بــه وهــم، خیــاالت و مغالطــات نیســت؛ بنابرایــن اگــر 
کســی بــا یافته هــای »وهــم« یــا »اســتقرای ناقــص« یــا »تمثیــل منطقــی« یــا انحای 
مغالطــه بــه ســراغ فهــم مطلبــی بــرود، دچــار گمراهــی می شــود و بــه واقعیــت 
نمی رســد. نتیجــه این کــه در صــورت عــدم تطبیــق اصلــی از اصــول عقلــی بــا 
حقایــق دینــی، یــا مقدمــات و ضوابــط منطقــی برهــان و اســتدالل عقلــی مراعــات 

نشــده و یــا برداشــت مــا از گــزاره دینــی، نــاروا و آغشــته بــه وهــم بــوده اســت.
2. بســیاری از واقعیــات اســالم بــا عقــل قابــل تحلیــل و تبییــن نیســت؛ زیــرا 
بعضــی از احــکام و مســائل، فــوق عقــل می باشــند و عقــل گرچــه مخالفتــی بــا 
آن هــا نــدارد، امــا بــه کنــه آن هــا نیــز نمی رســد و نمی توانــد آن هــا را فهــم کنــد، 

مثــل مناطــات احــکام و یــا مباحــث مربــوط بــه جزئیــات معــاد.
بنابرایــن در پاســخ کســی کــه بگویــد: آیــا از همــه مســائل کلــی و جزئــی دیــن 
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می تــوان دفــاع عقالنــی کــرد، بایــد گفــت: عقــل بــراى شــناخت دیــن الزم اســت، 
ــرد؛  ــا عقــل حمایــت ک ــوان ب ــی کافــی نیســت؛ از ایــن رو از جزئیــات دیــن نمی ت ول
ــت  ــات طبیع ــه جزئی ــد، چ ــرار نمی گیرن ــی ق ــان عقل ــه بره ــات در حیط ــرا جزئی زی
باشــد و چــه جزئیــات شــریعت. بــه بیــان دیگــر، جزئیــات اعــم از علمــی، عینــی، 
حقیقــی و اعتبــارى در دســترس برهــان عقلــی نیســتند و چیــزى کــه در دســترس 
عقــل نباشــد تحلیــل و توجیــه عقالنــی نــدارد، امــا در کلّیــات و خطــوط کلــی 

طبیعــت و شــریعت، تحلیــل عقالنــی راه می یابــد.
توضیــح آن کــه، عقــل چــون خــود را در بســیارى از امــور عاجــز و ناتــوان می دانــد، 
بــه وحــی نیازمنــد اســت. منطــق عقــل ایــن اســت کــه مــن می فهمــم کــه خیلــی از 

چیزهــا را نمی فهمــم و بــه وحــی احتیــاج دارم.]4[
3. در مــورد معیــار و میــزان بــرای عقــل، بایــد گفــت عقــل در دو حــوزه دارای 
ــار.  فعالیــت اســت: یکــی، در حــوزه نظــر و اندیشــه؛ و دیگــری حــوزه عمــل و رفت
مــالک و میــزان عقــل در حــوزه نظــر - حــوزه ی بــود و نبــود اشــیا - برهــان عقلــی و 
قیــاس منطقــی اســت.]5[ معیــار و مــالک عقــل در حــوزه عمــل تطبیــق قضایــای 

اخالقــی و بــا حســن و قبــح ذاتــی اســت.]6[
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پرسش
بــا توجــه بــه اینکــه برخــی از پیامبــران مــا بــه درجــه ی امامــت نیــز رســیده بودند  
واینکــه پیامبــران بــا اینکــه از طریــق وحــی بــا خــدا در ارتبــاط بودند،پــس چــرا بــاز 

درجــه ی امامــت باالتــره؟

پاسخ
روح انســان بــه لحــاظ ســیر تکامــل و حرکــت جوهــری می توانــد از مرتبــه آغازیــن 
ــدازه  ــه ان ــد. درجــه تجــرد هــر روحــی، ب ــه عالی تریــن درجــه تجــرد راه یاب تجــرد ب
ســیر و حرکــت جوهــری اش در تحصیــل مراتــب کمــال و تجــرد بســتگی دارد. هــر 
مقــدار روح کامل تــر شــود، درجــه متعالی  تــری پیــدا می کنــد و کمــاالت و ملــکات 
ــت،  ــت اس ــه عصم ــاالت، ملک ــی از کم ــود. یک ــب او می ش ــری نصی ــی کامل ت نوران
هــر گاه ملکــه نورانــی عصمــت بــه حــد نصــاب الزم برســد و روح انســان بــه لحــاظ 
عقــل نظــری و عقــل عملــی کامــل شــود، از هــر گونــه گرایــش ناپســند دوری می کند 

و پیوســته جهــت تحصیــل ارزشــی های انســانی و الهــی می کوشــد.
ــدازه صفــا و نورانیــت و درجــه  ــه ان ــه ملکــه عصمــت، ب پــس از دســتیابی روح ب

پرسش
تفاوتی که بین عصمت امامان با پیامبران بوده در چیست؟ 
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وجــودی روح، ملکــه عصمــت او نیــز متفــاوت خواهــد بــود. پــس ملکــه عصمــت، 
دارای درجــات اســت و انســان های معصــوم بــا ایــن کــه همگــی از مرتبــه الزم 

عصمــت بهره مندنــد، مراتــب و درجــات عصمت شــان متفــاوت اســت. )1(
لحــاظ  بــه  آن هــا  همــه  ولــی  عصمت انــد؛  دارای  انبیــا)ع(  تمــام  بنابرایــن، 
عصمــت در یــک مرتبــه نیســتند. انبیــای اوالعــزم کــه در نبــوت و رســالت درجــه 

کامل تــری دارنــد، در عصمــت هــم از ســایر انبیــا برترنــد.
خاتــم انبیــا کــه در همــه کمــاالت وجــودی از همــه پیامبــران برتــر اســت، در 
عصمــت نیــز از همــه کمال تــر و دارای عصمــت مطلقــه اســت. ائمــه بــه دلیــل آن 
ــت،  ــود او اس ــور وج ــوی از ن ــا و پرت ــم انبی ــت خات ــه از طین ــان برگرفت ــه طینت ش ک
مثــل پیامبــر دارای عظمــت مطلقــه هســتند. بــه همیــن جهــت، پیامبــر اســالم، 
نــه تنهــا از گنــاه معصــوم اســت، بلکــه از آنچــه اصطالحــًا تــرک اولــی نــام دارد نیــز 

معصــوم اســت؛ در حالــی کــه انبیــای دیگــر از تــرک اولــی معصــوم نیســتند. )2(
حکیــم و عــارف بــزرگ معاصــر، امــام خمینــی)ره( در ایــن بــاره ســخنی عمیقــی 
دارد و گفتــه اســت: انســان در بــدو فطــرت، دارای نورانیــت و ســالمت فطــری 
الهــی اســت. اگــر از اول تــا آخــر ابلیــس در آن تصرفــی نتوانســت بکنــد، انســان 
الهــی الهوتــی اســت و ســر تــا پایــش نــور و طهــارت و ســعادت اســت، قلبــش نــور 
حــق اســت و جــز حــق در آن هــا تصــرف نکنــد و قــوای باطنــه و طاهــره اش نورانــی 
و طاهــر اســت و دارای مقــام عصمــت کبرایــی باالصالــه و دیگــر معصومیــن بــه 
تبعیــت از آن ذات مقــدس دارای آن مقام انــد و چــون اوصیــای او از طینــت 
ــه تبعیــت او  ــد، صاحــب عصمــت مطلقــه ب ــا فطــرت او متصــل ان او منفصــل و ب
هســتند و امــا بعــض معصومیــن از انبیــا، صاحــب عصمــت مطلقــه نیســتند. )3(

در باره فراز دوم پرسش باید گفت:
اواًل: بــر اســاس آیــه »اذ ابتــال ابراهیــم رّبــه بکلمــات فاتمّهــن قــال انــی جاعلــک 
ــون  ــدی الظالمیــن«؛ )4( »و چ ــال عه ــال الین ــال و مــن ذریتی،ق ــا ق ــاس امام للن
ــه انجــام رســانید،  ــا کلماتــی بیازمــود و وی آن همــه را ب ابراهیــم را پــروردگارش ب
کــه مقــام  قــراردادم«. معلــوم می شــود  را پیشــوای مــردم  تــو  خداونــد فرمــود: 
امامــت، برتــر از مقــام نبــوت اســت؛ چــون ایــن ســخن الهــی، نخســتین وحــی 
الهــی بــه ابراهیــم نبــوده، بلکــه پیــش از آن نیــز وی مــورد خطــاب وحــی قــرار 
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داشــته و بــه مقــام پیامبــری رســیده بــود. خداونــد بعــد از آزمون هــای متعــدد، 
ــر از مقــام نبــوت  باالخــره او را بــه مقــام امامــت رســانید. پــس مقــام امامــت، برت

اســت. )5(
ثانیــًا: چنــان کــه قبــاًل اشــاره شــد، ائمــه و انبیــا دارای مقام عصمت انــد. عصمت، 
مراتــب دارد. کامل تریــن مرتبــه عصمــت کــه از آن بــه عصمــت مطلقــه یــاد مــی 
شــود، از آن ختمــی مرتبــت و اهــل بیــت)ع( اســت. از ایــن دو مقــام ختمــی 
مرتبــت و اهــل بیــت)ع(، نــه تنهــا از هــر گونــه لغــزش علمــی و عملــی مصــون و 
معصــوم انــد، بلکــه مرتکــب تــرک اولــی و انجــام کار مکــروه نیــز نمــی شــوند. در این 
بــاره در کتــاب »ســیمای اهــل بیــت در عرفــان امــام خمینــی« بــه تفصیــل بحــث 
شــده اســت. )6( بنابرایــن، یکــی از دالیــل برتــری ائمــه)ع( برانبیــای پیشــین، 

برتــری در مراتــب عصمــت اســت.
ــای پیشــین برتــری دارنــد، ولــی بــر مقــام ختمــی  ثالثــًا: گرچــه ائمــه)ع( برانبی
مرتبــت برتــری ندارنــد؛ بلکــه تمــام فضایــل و برتری هــا و کمــاالت ائمــه، جلــوه و 
برتــری و فضیلــت مقــام مرتبــت اســت. امیــر مؤمنــان)ع( روزی از پیامبــر پرســید: 
ــر  ــد انبیــا را ب ــا جبرئیــل؟ حضــرت پیامبــر فرمــود: خداون ــر هســتید ی ــا شــما برت آی
فرشــتگان برتــری داده و مــرا بــر همــه انبیــا فضیلــت داده و ایــن فضیلــت و برتری، 

بعــد از مــن از آن تــو و امامــان بعــد از توســت. )7(
ــور  ــه دلیــل بهــره منــدی از ن ــه ائمــه)ع( ب طبــق ایــن حدیــث معلــوم می شــود ک

ــد. ــری دارن والیــت مقــام ختمــی مرتبــت، از انبیــای پیشــین برت
ــر انبیــای پیشــین، مســئله علــم  ــری ائمــه ب ــاب فضیلــت و برت نکتــه دیگــر در ب
ــری  ــین برت ــای پیش ــم از انبی ــر عل ــه از نظ ــدد، ائم ــات متع ــاس روای ــر اس ــت. ب اس
دارنــد؛ چــون برخــی از علــوم الهــی را انبیــای پیشــین نداشــتند؛ ولــی ائمــه آن را 
ــد  ــرای خداون ــه فرمــود: ب می داننــد؛ مثــاًل در روایتــی از امــام صــادق نقــل شــده ک
دو نــوع علــم وجــود دارد: یــک نــوع آن را بــرای مالئکــه انبیــا و فرســتادگان خــود 
ظاهــر نمــوده کــه مــا ائمــه نیــز آن را می دانیــم. نــوع دیگــر، علمــی اســت کــه آن را 
مخصــوص خــود قــرار داده و از علــوم مســتأثر و برگزیــده خداونــد اســت؛ ولــی بــرای 
مــا ائمــه از آن علــم نیــز نصیبــی اســت. )8( بنابرایــن، ائمــه بــه دالیــل گوناگــون بــر 
انبیــای پیشــین فضیلــت دارنــد. گرچــه از مقــام ختمــی مرتبــت پایین ترنــد، ولــی 
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از انبیــای پیشــین برترنــد.
نکتــه دیگــر ایــن کــه بــر اســاس روایــات متعــدد، ائمــه شــریک علــم پیامبرنــد. )9( 
پیامبــر خاتــم از هــر نظــر، از جملــه بــه لحــاظ علــم، بــر انبیــای پیشــین برتــری دارد. 
در نتیجــه، ائمــه کــه شــریک علــم اوینــد، بــر انبیــای پیشــین برترنــد. گفنتــی اســت 
کــه ائمــه)ع( گرچــه دارای مقــام نبــوت نیســتند، ولــی احــکام شــریعت ختمــی را 
بــه تبــع حضــرت از خزایــن ایــن علــم الهــی دریافــت و بــه مــردم بــه عنــوان تفســیر و 
تبییــن شــریعت ختمــی بازگــو می کننــد. مقــام آنــان گرچــه از مقــام خاتمیــت پایین تر 
اســت،  ولــی از مقــام نبــوت باالتــر اســت. از ایــن رو، رســول خــدا)ص( فرمــود: »إّن هلل 
عبــادًا لیســوا بأنبیــاء یغبطهــم النبــوة«؛ )10( »بی گمــان، خداونــد را بندگانــی اســت 

کــه نبــی نیســتند؛ امــا نبــوت بــه مقــام و منزلــت آنــان غبطــه می خورنــد«.
ایــن افــراد همــان امامــان معصــوم انــد)ع( کــه در کســوت امامــت و والیــت ادامــه 
دهنــده راه نبــوت و خاتمیــت هســتند. در ایــن بــاره در کتــاب »پیامبــر اعظــم در 

نــگاه عرفانــی امــام خمینــی« )11( نکته هایــی شــنیدنی بســیاری آمــده اســت.
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روى  باعــث  کــه  اســت  معصــوم  فــرد  در  نفســانی  حالــت  یــک  »عصمــت«، 
گردانیــدن او از معصیــت و کارهــاى زشــت شــده و او را از هرگونــه خطــا و فراموشــی 
حفــظ می نمایــد، بــدون آن کــه باعــث ســلب اختیــار شــود و یــا جبــرى بــر معصــوم 

ــردد. مســتولی گ
راز عصمــت انبیــا، شــهود، بــاور، ایمــان کامــل و عشــق بــه ذات حــق، و استشــعار 
بــه عظمــت خداونــد و صفــات جمــال و جــالل او اســت. عــالوه بــر ایــن؛ تأییداتــی 
از طــرف خداونــد بــراى تقویــت و حفــظ انبیــا از شــر شــیاطین و هــواى نفــس بــه 

ایشــان افاضــه می گــردد.
دالیــل عقلــی متعــددى بــر لــزوم عصمــت انبیــا وجــود دارد کــه از جملــه آن هــا، 

تحصیــل غــرض اســت.
اگــر آیاتــی از قــرآن، بــا دالیــل عقلــی تعــارض پیــدا کــرد، بــا دقــت در مفــاد آیــات، بایــد 

معانــی صحیــح آن هــا را بــه دســت آورد، و از ظهــور ابتدایــی چشم پوشــی نمــود.
آیــات بســیارى بــر وجــود و لــزوم عصمــت در انبیــا داللــت دارنــد، هرچنــد کــه واژه 

»عصمــت« در آن هــا ذکــر نشــده اســت؛ مانند:

پرسش
چرا برخی از آیات قرآن با عصمت انبیای الهی منافات دارد؟
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الــف( در قــرآن کریــم آیاتــی وجــود دارد کــه انبیــا)ع( را از مخلصــان می شــمارند، 
ــا 48 ســوره »ص«. و مخَلــص کســی اســت کــه دســت گمراهــی  ــات 45 ت مثــل: آی

ــه او نمی رســد. شــیطان ب
ب( آیاتــی کــه بیانگــر وجــود »هدایــت الهــی« در انبیــا اســت، ماننــد: آیــات 84 
تــا 90 ســوره انعــام. و کســی کــه مشــمول هدایــت الهــی شــد، گمراهــی و لغــزش در 

او معنــا نــدارد.
ج( خداونــد متعــال، در آیــات متعــددى دســتور بــه تبعیــت از پیامبــران داده و 
مــردم را بــه اطاعــت بی قیــد و شــرط از ایشــان دعــوت می کنــد؛ ماننــد: آیــات 31 
و 32 ســوره آل عمــران، آیــه 80 ســوره نســاء، و آیــه 52 ســوره نــور. و روشــن اســت 
کــه وجــوب اطاعــت بی چــون و چــرا از یــک شــخص، داللــت بــر وجــود عصمــت در 

آن فــرد می نمایــد.
ــوى  ــران از س ــه پیامب ــه جانب ــت هم ــر حفاظ ــن، ب ــوره ج ــا 28 س ــات 26 ت د( آی

ــد. ــت دارن ــدا دالل خ
هـــ( آیــه تطهیر)احــزاب، 32( داللــت روشــنی بــر وجــود عصمــت در شــخص 

دارد. خاتــم)ص(  پیامبــر 
آیاتــی کــه ظاهــرًا بــا مقــام عصمــت ســازگار نیســتند، یــا به صــورت جمله شــرطیه 
هســتند کــه داللتــی بــر وقــوع معصیــت ندارنــد یــا این کــه در واقــع، مخاطــب 

اصلــی، عمــوم مؤمنــان هســتند نــه انبیــا.
در مــورد حضــرت آدم)ع( کــه شــبهات زیــادى در مــورد عصیــان وى مطــرح 
اســت، می تــوان گفــت؛ اواًل: نهــی در آیــات مربــوط بــه ایــن بحــث، نهــی ارشــادى 
اســت، نــه مولــوى. ثانیــًا: اگــر نهــی مولــوى هــم باشــد، از نــوع تحریمــی نبــوده و 
صرفــًا یــک تــرک اولــی محســوب می شــود، نــه یــک گنــاه. ثانیــًا: نشــئه و عالمــی 
کــه حضــرت آدم(ع( در آن بــوده، عالــم و نشــئه تکلیــف نبــود و طبعــًا، مخالفــت در 

ــم تکلیــف، عصیــان مصطلــح محســوب نمی شــود. غیــر عال
ــد، از ایــن  ــه تنــدى ســخن می گوی ــا انبیــاى عظــام ب ــد در مــواردی ب ــر خداون اگ
بــاب اســت کــه بــه هــر حــال، آنــان هــم انســان هایی هســتند کــه داراى شــهوت 
و غضــب و قــواى حیوانــی و نفســانی بــوده، و محتــاج بــه تذکــر و ارشــاد الهــی 

می باشــند.
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پاسخ تفصیلی
بــراى پاســخ دادن بــه پرســش مطــرح شــده، نخســت معنــاى »عصمــت« را 

می نماییــم. بررســی 
برخــی از مفســران در معنــای عصمــت مــی گوینــد: مقصــود مــا از عصمــت، 
وجــود چیــزى اســت در فــرد معصــوم کــه از وقــوع وى در امــورى کــه جایــز نیســت، 

ماننــد خطــا یــا معصیــت، جلوگیــرى می نمایــد.]1[
کــه  اســت  لطفــی  »عصمــت،  گفته انــد:  شــیعه،  بــزرگ  متکلمــان  از  بعضــی 
خداونــد متعــال در شــخص مکلــف انجــام می دهــد بــه گونــه اى کــه بــا وجــود آن، 
بــراى تــرک طاعــت یــا انجــام معصیــت انگیــزه ای نــدارد، بــا این کــه بــر تــرک طاعــت 
یــا انجــام گنــاه تــوان دارد. و ایــن لطــف بــا پیدایــش ملکــه اى بــراى آن مکلــف کــه 
ــر ایــن؛ وى، نســبت  مانــع از ارتــکاب معاصــی اســت، حاصــل می شــود. افــزون ب
بــه ثــواب طاعــت و عقــاب معصیــت، عالــم اســت و از مؤاخــذه بــر تــرک اولــی و یــا 

ــه فرامــوش کنــد، می ترســد«.]2[ فعلــی ک
نکتــه اى کــه الزم اســت بــدان توجــه شــود، ایــن اســت کــه: »عصمــت« هیــچ گاه 
فــرد معصــوم را مجبــور بــر فعــل طاعــت یــا تــرک معصیــت نمی کنــد و چنین نیســت 
کــه معصــوم، بــر انجــام گنــاه، قدرت نداشــته و اختیار از او ســلب شــده باشــد، بلکه 
ــه عظمــت  ــه تعبیــرى، استشــعار ب ایمــان کامــل و علــم و تقــواى در حــد اعــال، و ب
خداونــد متعــال و توجــه بــه جمــال و کمــال او، مانــع از ایــن می شــود کــه معصــوم 
گرفتــار معصیــت گــردد و یــا از طاعــت خــدا ســرباز زنــد. اضافــه بــر آن، در مــورد انبیــا 
و ائمــه اطهــار)ع( روایاتــی وجــود دارد  کــه آنــان مؤیــد بــه تأییــدات الهــی هســتند و 
خــدا آنــان را بــه وســیله روح القــدس و...، تأییــد و یــاری و تقویــت می نمایــد.]3[

دلیل عصمت انبیا
قبــل از تمســک بــه ظاهــر آیــات قــرآن، توجــه بــه ایــن نکتــه ضــرورى خواهــد بــود 
کــه؛ چــون بیــن عقــل و وحــی تنافــی وجــود نــدارد، الزم اســت آیــات بــه گونــه اى 

معنــا شــود کــه بــا حکــم قاطــع عقــل، تعــارض نداشــته باشــند.
ــق  ــم. محق ــر می کنی ــی را ذک ــل عقل ــک دلی ــا ی ــا، تنه ــت انبی ــوص عصم در خص
ــا  ــراى نبــی الزم اســت ت ــد: »عصمــت ب ــا می فرمای ــاه و گوی ــی کوت ــا عبارت طوســی ب
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اطمینــان بــه وى حاصــل شــود و در نتیجــه، غــرض حاصــل گــردد«.]4[ بنابرایــن، 
لــزوم عصمــت پیامبــران بــه دلیــل وثــوق بــه انبیــا اســت.

برخــی از محققــان دلیــل عصمــت انبیــا را چنیــن نقــل کــرده انــد: »وقتــی وجــود 
خداونــد - بــا همــه صفــات جمــال و جــالل او - ثابــت شــد و وحــی ممکــن و 
نبــوت عامــه اثبــات گردیــد، مطلــب دیگــرى کــه عقــل بــه آن حکــم خواهــد کــرد، 
لــزوم عصمــت انبیــا در دریافــت و ابــالغ وحــی می باشــد؛ یعنــی خدایــی کــه بــراى 
هدایــت بنــدگان، پیامبــرى را بــر می گزینــد، ضرورتــًا پیامبــرى کــه از هــر گونــه ســهو 
و نســیان - چــه رســد بــه عصیــان - در دریافــت و ابــالغ وحــی معصــوم باشــد، 
خواهــد فرســتاد؛ زیــرا در غیــر ایــن صــورت بــا حکمــت نبــوت و انــزال کتب و ارســال 
رســل - کــه ریشــه در حکمــت آفرینــش دارد - ســازگار نخواهــد بــود. حکمــت 
برانگیختــن رســوالن، هدایــت مــردم اســت و راهنمایــی مــردم در صورتــی حاصــل 
می شــود کــه پیــام آور خــدا، از خطــا و ســهو و نســیان در دریافــت و رســاندن وحــی 

معصــوم باشــد.
ایــن اصــل کالمــی ریشــه در صفــات الهــی، از جملــه علــم و قــدرت و حکمــت 
آفرینــش، حکمــت تشــریع، و باألخــره منــزه بــودن خداونــد از هرگونــه قبــح، ظلــم 
و عبــث دارد. اگــر رســولی در دریافــت یــا رســاندن وحــی خطــا کنــد، جهــل یــا عجــز 
و یــا ناشایســتگی در کار ربوبــی را نشــان خواهــد داد، بلکــه اگــر پیامبــرى ضرورتــًا 
معصــوم نباشــد، یــا در هدایــت وى اشــتباه عمــدى یــا ســهوى رخ خواهــد داد و یا 
الاقــل، امــت اعتمــاد الزم بــر خصــوص پیامبــرى او، یــا الهــی بــودن همــه تکلیــف 
و پیام هایــش نخواهنــد داشــت. در قســم اّول، موجــب گمراهــی مــردم می شــود 
و در صــورت دوم، لغــو و عبــث الزم می آیــد و ســاحت مقــدس ربوبــی از هــر دو امــر 

منــزه اســت«.]5[
ــد، و راز عصمــت پیامبــران)ع( نیــز روشــن  ــو گردی تاکنــون، تعریــف عصمــت بازگ
ــا نیــز بررســی  ــزوم ملکــه عصمــت در انبی ــر وجــود و ل ــه عقلــی ب شــد و برخــی از ادل
گردیــد. در ادامــه، طــی دو بخــش بــه بررســی آیــات قرآنــی می پردازیــم: بخــش اّول، 
آیاتــی کــه بیانگــر عصمــت انبیــا می باشــند. بخــش دوم، آیاتــی کــه در ظاهــر بــا مقام 

عصمــت انبیــا ســازگار نیســتند. و در پایــان، نتیجــه پاســخ روشــن خواهــد شــد.
بخــش اّول: آیاتــی کــه داللــت بــر عصمــت انبیــا دارنــد. در قــرآن، آیــات بســیارى 
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وجــود دارد کــه داللــت بــر وجــود ملکــه اى بــه نــام »عصمــت« در پیامبــران دارنــد، 
هرچنــد کــه واژه »عصمــت« در آن هــا نیامــده اســت. امــا معنــا و مفهــوم و یــا لــوازم 
آن ملکــه را از آیــات قــرآن می تــوان اســتفاده نمــود. ایــن آیــات در چنــد دســته 

قابــل بررســی اســت.
دســته اّول: آیاتــی کــه انبیــا)ع( را از مخلصــان می شــمارند. و مخلصــان، کســانی 
هســتند کــه دســت فریــب شــیطان از دامــان آنــان کوتــاه اســت. در نتیجــه، بایــد 

معصــوم باشــند.
خداونــد در ســوره مبارکــه »صــاد« می فرمایــد: »و بــه خاطــر بیــاور بنــدگان مــا، 
ابراهیــم و اســحاق و یعقــوب را، صاحبــان دســت ها و چشــم ها. مــا آن هــا را 
ــود. و آن هــا  ــادآورى ســراى آخــرت ب ــژه اى، و آن ی ــه خلــوص وی ــم ب خالــص کردی
نــزد مــا از برگزیــدگان و نیکاننــد. و بــه خاطــر بیــاور اســماعیل و یســع و ذوالکفــل را 

کــه همــه از نیــکان بودنــد«.]6[
ــام عــده اى از انبیــا، کــه از »مخلصــان« و از »اصفیــا« هســتند،  ــات، ن در ایــن آی
بــه عنــوان نمونــه، ذکــر شــده اســت. و مخلصــان کســانی هســتند کــه در تیــررس 
شــیطان قــرار نمی گیرنــد. چنان کــه قــرآن، از قــول شــیطان، می فرمایــد: »بــه 
عزتــت قســم کــه آن هــا را گمــراه خواهــم کــرد، مگــر بندگانــت را کــه مخلصــان 
از ایشــانند«.]7[ »و بی گمــان آن هــا را گمــراه خواهــم کــرد مگــر بندگانــت را کــه 

ایشــانند«.]8[ از  مخلصــان 
می باشــد.  انبیــا  در  الهــی«  »هدایــت  وجــود  بیانگــر  کــه  آیاتــی  دوم:  دســته 
ماننــد: »و اســحاق و یعقــوب را بــه او )ابراهیــم( بخشــیدیم و هــر دو را هدایــت 
کردیــم و نــوح را نیــز پیــش از آن هدایــت کردیــم و از فرزنــدان او داوود و ســلیمان 
و ایــوب و یوســف و موســی و هــارون را ]هدایــت کردیــم[ این گونــه نیکــوکاران 
را پــاداش می دهیــم. و همچنیــن زکریــا و یحیــی و عیســی و الیــاس را، همــه 
از صالحــان بودنــد. و از پــدران و فرزنــدان و بــرادران آن هــا برگزیدیــم و بــه راه 
راســت هدایــت نمودیــم. ایــن هدایــت خــدا اســت... اینهــا کســانی هســتند کــه 
خداونــد هدایتشــان کــرده پــس بــه هدایــت آنــان اقتــدا کــن و بگــو: در برابــر ایــن 
رســالت پــاداش از شــما نمی طلبــم. ایــن رســالت چیــزى جــز یــک یــادآورى بــراى 

نیســت«.]9[ جهانیــان 
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ــد. و در  ــی یافته ان ــت اله ــران، هدای ــه پیامب ــد ک ــن دارن ــر ای ــت ب ــات دالل ــن آی ای
ســوره زمــر می فرمایــد: »و کســی را کــه خــدا هدایتــش کــرده باشــد گمــراه کننــده اى 
بــراى وى نخواهــد بــود«]10[ پــس کســی کــه تحــت هدایــت الهــی قــرار گیــرد، هرگــز 
گمــراه نخواهــد شــد و چــون گنــاه و معصیــت یــک نــوع گمراهــی اســت، پــس 

ــوان نتیجــه گرفــت کــه انبیــاى الهــی معصــوم هســتند. می ت
این کــه در آیــات فــوق، انبیــا جــزو برگزیــدگان شــمرده شــده اند، دلیــل دیگــرى 
بــر عصمــت انبیــا اســت؛ زیــرا آنــان برگزیــده شــده اند تــا دیگــران را هدایــت کننــد، 
پــس مســّلمًا خودشــان هدایــت یافتــه و معصوم انــد. عــالوه بــر این کــه در آیــه 
اخیــر، خداونــد بــه پیامبــر اکــرم)ص( امــر می کنــد کــه بــه هدایــت آن هــا اقتــدا کنــد 
و مســّلم اســت کــه اقتــدا کــردن پیامبــر خاتــم، بــا آن جاللــت قــدر و مقــام، بــه 
پیامبــران دیگــر، بــر عصمــت ایشــان داللــت دارد و ااّل اقتــدا نمــودن بــدون قیــد و 

شــرط بــه کســی کــه معصــوم نیســت چــه بســا بــه گمراهــی بیانجامــد.
دســته ســوم: آیاتــی کــه مســلمانان را بــه اطاعــت از پیامبــر)ص( و اقتــداى بــه 
ــد از مــن پیــروى  ــر خــدا را دوســت می داری او دعــوت می نمایــد. ماننــد: »بگــو: اگ
کنیــد تــا خــدا نیــز شــما را دوســت بــدارد و گناهــان شــما را ببخشــد و خــدا آمرزنــده 
مهربــان اســت. بگــو: از خــدا و فرســتاده او اطاعــت کنیــد و اگــر ســرپیچی کنیــد 

ــد کافــران را دوســت نمــی دارد«.]11[ خداون
یــا در ســوره نســاء، می فرمایــد: »و کســی کــه پیامبــر را اطاعــت نمایــد همانــا 

خداونــد را اطاعــت نمــوده اســت«.]12[
آیــات دیگــرى هــم وجــود دارد کــه بــر اطاعــت بــدون قیــد و شــرط از رســول خــدا 
داللــت دارنــد و اگــر اطاعــت فــردى بــدون قیــد و شــرط واجــب باشــد، نشــانگر 
عصمــت او اســت و از گمراهــی و لغــرش بایــد در امــان باشــد و گرنــه، موجــب 

ــد. ــد ش ــران خواه ــی دیگ گمراه
غیــر از ایــن ســه دســته، آیــات دیگــرى هــم وجــود دارد کــه بــر عصمــت پیامبــران 
یــا شــخص پیامبــر اســالم)ص( در ابــالغ وحــی، داللــت می کننــد، کــه بــه دو نمونــه 

از آن هــا اشــاره می شــود:
آیــه اّول: »دانــاى غیــب او اســت و هیچ کــس را بــر اســرار غیبــش آگاه نمی ســازد، 
مگــر رســوالنی کــه آنــان را برگزیــده و مراقبینــی از پیــش رو و پشــت ســر بــراى آن هــا 
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قــرار می دهــد تــا بدانــد پیامبرانــش رســالت هاى پروردگارشــان را ابــالغ کرده انــد و 
او بــه آنچــه نــزد آن هــا اســت احاطــه دارد و همــه چیــز را احصــا کــرده اســت«.]13[

یطهرکــم  و  البیــت  اهــل  الرجــس  عنکــم  لیذهــب  اهلل  یریــد  »انمــا  دوم:  آیــه 
تطهیــرًا«.]14[ اراده خــدا در ایــن آیــه، اراده تکوینــی اســت، نــه تشــریعی؛]15[ و 
چــون اراده الهــی تخلف ناپذیــر اســت، روشــن می شــود کــه اراده قطعــی خداونــد 
بــر ایــن تعلــق گرفــت تــا اهــل بیــت از هرگونــه رجــس و پلیــدى و گنــاه پــاک باشــند 

کــه همــان مقــام عصمــت اســت.
در این کــه اهل بیــت چــه کســانی هســتند، فعــاًل محــل بحــث مــا نیســت؛]16[ 
امــا مســلمًا پیامبــر خاتــم)ص( در میــان آنــان اســت. هــدف مــا نیــز اثبــات عصمــت 
انبیــا از طریــق آیــات قــرآن اســت. پــس بــه طــور یقیــن، آیــه بیانگــر عصمــت پیامبــر 
اســالم)ص( از هرگونــه گنــاه و آلودگــی اســت و بــا ضمیمــه »عــدم القــول بالفصــل« 
ــه بیــان دیگــر، در مــورد عصمــت انبیــا  عصمــت کلیــه پیامبــران ثابــت می شــود. ب
بیشــتر از دو قــول وجــود نــدارد: یکــی وجــود عصمــت و دیگــرى، عــدم وجــود 
عصمــت. قــول ســومی کــه بیانگــر تفصیــل باشــد و عصمــت را در برخی، مثــاًل پیامبر 
خاتــم)ص(، اثبــات و در دیگــر انبیــا نفــی نمایــد، وجــود نــدارد. پــس اگــر مــا عصمــت 

پیامبــر)ص( را ثابــت کردیــم، الزمــه اش معصــوم بــودن ســایر پیامبــران اســت.
بخــش دوم، آیاتــی کــه ظاهــرًا بــا مقــام عصمــت انبیــا ســازگار نیســتند: در قــرآن 
مجیــد، آیاتــی وجــود دارد کــه ظاهرشــان بــا عصمــت انبیــا ســازگاری نــدارد، ولــی 
ــد  ــد، بای ــت ش ــی ثاب ــل عقل ــه دلی ــا ب ــت انبی ــه عصم ــی ک ــت وقت ــه داش ــد توج بای
در معنــاى آیــه اى کــه بــا دلیــل عقلــی منافــات دارد، دقــت کــرده و در فهــم مــراد 
حقیقــی آیــه تــالش نمــود. بدیهــی اســت کــه بررســی تمــام آیــات نیــاز بــه مجــال 
وســیعی دارد و بــه کتاب هــاى تفســیرى مفصــل بایــد مراجعــه شــود. لکــن در حــّد 

پاســخ بــه ســؤال مطــرح شــده، بعضــی از ایــن آیــات بررســی می شــود:
ســوره زمــر: »بــه تــو و همــه پیامبــران پیشــین وحــی شــده کــه اگــر مشــرک شــوى 
تمــام اعمالــت تبــاه خواهــد شــد و از زیــان کاران خواهــی بــود، بلکــه تنهــا خــدا را 

عبــادت کــن و از شــکرگزاران بــاش«.]17[
ممکــن اســت توهــم شــود کــه امکان مشــرک شــدن براى انبیــا هم وجــود دارد و 

راه شــرک بــر روى آنــان نیــز بــاز اســت، و گرنــه ایــن آیــه آنــان را بــر حذر نمی داشــت.
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پاســخ: پیامبــران، قــدرت و اختیــار مشــرک شــدن را دارنــد؛ زیــرا چنان کــه گفتیم 
عصمــت بــه معنــاى ســلب اختیــار و قــدرت بــر شــرک یــا گنــاه نیســت، ولــی هرگــز 
مشــرک نخواهنــد شــد؛ زیــرا بــاال بــودن ســطح معرفــت آن هــا و ارتبــاط مســتقیم 
و مستمرشــان بــا مبــدأ وحــی، از این کــه یــک لحظــه هــم فکــر شــرک را بــه ذهــن 
خــود راه دهنــد، مانــع می شــود. پــس اّواًل: مفــاد آیــه فــوق یــک جملــه شــرطیه 
اســت کــه داللــت بــر وقــوع »تالــی« در صــورت واقــع شــدن »مقــّدم« دارد، نــه 
این کــه داللــت بــر واقــع شــدن فعــل داشــته باشــد. ثانیــًا: مقصــود آیــه، بیــان 
خطــر شــرک اســت و می فهمانــد کــه شــرک از هیچ کــس حتــی پیامبــران قابــل 
قبــول نیســت. در واقــع بــا ایــن تعبیــر، تکلیــف ســایر مؤمنــان را روشــن می نمایــد. 
چنان کــه در زبــان عربــی ضــرب المثلــی اســت کــه می گویــد: »و ایــاک اعنــی و 

ــا دیــوار بشــنود«. ــد ت ــه در می گوی ــا در فارســی کــه »ب ــا جــارة«.]18[ ی اســمعی ی
نیــز از حضــرت امــام رضــا)ع( نقــل شــده اســت: »منظــور از این گونــه آیــات، اّمــت 

اســت، هرچنــد کــه مخاطــب رســول خــدا)ص( باشــد«.]19[
نظیــر آیــه فــوق، آیــه دیگــرى اســت کــه می فرمایــد: »هرگــز یهــود و نصــارا از 
ــان پیــروى کنــی. بگــو هدایــت الهــی تنهــا  ــا از آییــن آن ــو راضــی نخواهنــد شــد ت ت
هدایــت اســت، و اگــر از هــوا و هوس هــاى آنــان پیــروى کنــی، بعــد از آن کــه آگاه 
ــو نخواهــد بــود«.]20[ ــراى ت ــاورى از ســوى خــدا ب شــده اى، هیــچ سرپرســت و ی
ــا آن مقــام عصمــت، ممکــن اســت از هــوا و  ــا پیامبــر)ص( ب ــر ســؤال شــود: آی اگ
هوس هــاى یهــود پیــروى نمایــد؟ جــواب ایــن اســت کــه: اّواًل، بیــان فــوق، یــک 
ــًا: معصــوم  ــدارد. ثانی ــر وقــوع ن ــت ب ــه شــرطیه دالل جملــه شــرطیه اســت و جمل
ــان  ــوا و ایم ــم و تق ــه عل ــد ک ــر چن ــد. ه ــال نمی کن ــر او مح ــاه را ب ــر، گن ــودن پیامب ب

پیامبــر در حــدى اســت کــه ســراغ گنــاه نمــی رود.
ثالثًا: ممکن است این خطاب متوجه همه مردم باشد.

ســوره حــج؛ »هیــچ پیامبــرى را پیــش از تــو نفرســتادیم مگــر این کــه هــرگاه آرزو 
می کــرد، شــیطان القائاتــی در آن می کــرد، امــا خداونــد القائــات شــیطان را از 
میــان می بــرد، ســپس آیــات خــود را اســتحکام می بخشــید و خداونــد علیــم و 
حکیــم اســت. هــدف ایــن بــود کــه بداننــد ایــن حقــی اســت از ســوى پــروردگارت و 
در نتیجــه بــه آن ایمــان بیاورنــد و دل هایشــان در برابــر آن خاضــع گــردد و خداوند 
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کســانی را کــه ایمــان آوردنــد، بــه ســوى صــراط مســتقیم هدایــت می کنــد«.]21[
ایــن آیــات از مهم تریــن دســت آویزهاى قائــالن بــه عــدم عصمت انبیا می باشــد. 
مستشــرقان نیــز بــراى تشــکیک در صــدق وحــی، ایــن آیــات را مطــرح کرده انــد 
ــیطان در  ــت ش ــاى دخال ــه معن ــران را ب ــاى پیامب ــیطان در آرزوه ــاى ش ــا الق و گوی
کار وحــی گرفته انــد و در حقیقــت می خواهنــد عصمــت پیامبــران را در تلقــی و 
ابــالغ وحــی نفــی نماینــد.]22[ یــا منظــور آنــان ایــن اســت کــه شــیطان در قلــوب 
ــا دســت از هدایــت  ــد ت پیامبــران وسوســه کــرده و عــزم ایشــان را سســت می نمای
قومشــان برداشــته و آنــان را قومــی غیــر قابــل هدایــت بداننــد،]23[ در حالــی کــه 
مســّلمًا منظــور آیــه چنیــن معنایــی نیســت. چنان کــه خداونــد صریحــًا القائــات را 

از ســاحت مقــدس انبیــا و حتــی بنــدگان شایســته، نفــی می نمایــد.]24[
بنابرایــن، تفســیر صحیــح آیــات فــوق بــه ایــن شــرح اســت کــه: در هــر برهــه اى 
کــه پیامبــران بــراى هدایــت بشــر ارســال می شــدند تــا آیــات الهــی را بــراى مــردم 
بیــان کننــد، همیشــه شــیطان هایی از جــن و انــس قصــد داشــتند مزاحــم دعــوت 
آنــان شــوند و مطالبــی را بــراى انحــراف مــردم القــا کننــد تــا اثــرات هدایت بخــش 
تبلیــغ پیامبــران را خنثــا نماینــد. آن هــا می خواســتند مــردم را گمــراه کننــد و بــه 
ــان  ــه ایش ــد: »ب ــد می فرمای ــه خداون ــد؛]25[ چنان ک ــا برانگیزانن ــا انبی ــت ب مخالف
وعــده می دهــد و آرزوهــا را نشانشــان می دهــد و شــیطان جــز گمراهــی وعــده اى 

بــه ایشــان نخواهــد داد«.]26[
در ایــن آیــات خداونــد می فرمایــد: مــا هــم در مقابــل ایــن فعالیت هاى شــیطانی 
دست بســته نیســتیم و بــه یــارى پیامبــران و مؤمنــان می شــتابیم و آنــان را غلبــه 
می دهیــم. آیــات مربــوط بــه حضــرت آدم)ع( کــه در چندیــن مــورد ذکــر شــده 
اســت. از جملــه: آیــات 35 و 37 ســوره بقــره و آیــات 19 و 24 ســوره اعــراف و آیــات 
115 الــی 123 ســوره طــه؛ کــه ظاهــر آن هــا بــر فریــب خــوردن آدم از شــیطان و 
عصیــان و گمراهــی او داللــت می کنــد و در نتیجــه بیانگــر عــدم عصمــت او اســت!
ــات،  ــی در آی ــت. اّواًل: نه ــر اس ــق امکان پذی ــد طری ــبهه از چن ــن ش ــه ای ــخ ب پاس
نهــی ارشــادى اســت و نــه مولــوى و تحریمــی، و زبــان ایــن نهــی، زبــان ناصــح 
مشــفق اســت کــه از عاقبــت عمــل خبــر می دهــد، و عــدم انجــام امــر ارشــادى و یــا 
ارتــکاب نهــی ارشــادى، خللــی بــه عصمــت وارد نمی ســازد. ]27[ثانیــًا: بــا فــرض 
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این کــه امــر و نهــی در آیــات، مولــوى باشــد، غیــر الزامــی و تنزیهــی هســتند کــه از 
آن بــه تــرک اولــی تعبیــر می شــود و ارتــکاب آن، گنــاه مطلــق مصطلــح شــمرده 
نبــود چنیــن  گنــاه نســبی محســوب می گــردد؛ یعنــی شایســته  نشــده، بلکــه 
عملــی از چنــان شــخصی صــادر شــود؛]28[ و بــه قــول مشــهور »حســنات االبــرار 

ســیئات المقربیــن«.]29[
آیــات مربــوط بــه ســایر انبیــا: ایــن آیــات موهــم ایــن معنــا هســتند کــه بعضــی 
ــد  ــه اشــتباه خــود کرده ان ــا اعتــراف ب ــا گناهــی شــده و ی از پیامبــران دچــار خطــا ی
کــه مخــّل بــه مقــام عصمــت اســت. ایــن آیــات در مــورد حضــرت نــوح، ابراهیــم، 

یوســف، موســی، داود، ســلیمان، ایــوب و یونــس)ع( اســت.
و  می باشــد  اســالم)ص(  پیامبــر  شــخص  عصمــت  بــه  مربــوط  کــه  آیاتــی 
دســت آویز مخالفــان قــرار گرفتــه اســت. از جملــه، آیــات ســوره فتــح اســت کــه 
می فرمایــد: »انــا فتحنــا لــک فتحــًا مبینــًا. لیغفــر لــک اهلل مــا تقــدم مــن ذنبــک و 

مــا تأخــر و یّتــم نعمتــه علیــک و یهدیــک صراطــًا مســتقیمًا«.]30[
ظاهــر آیــات بــر ایــن داللــت دارد کــه پیامبــر)ص( گناهانــی داشــته و خواهــد 
داشــت و خداونــد بــه وســیله صلــح حدیبیــه و فتحــی کــه بــراى او حاصــل شــد، 

آن هــا را می آمــرزد.
جــواب ایــن اســت کــه اّواًل: »ذنــب« و »غفــران« در آیــه مذکــور در معنــاى لغــوى 
ــل و  ــات عم ــوم و تبع ــار ش ــاى آث ــه معن ــت ب ــب« در لغ ــد. »ذن ــه کار رفته ان ــود ب خ
ایــن  آیــه  نتیجــه، معنــاى  اســت. در  بــه معنــاى ســتر و پوشــاندن  »غفــران« 
خواهــد بــود: مــا بــه تــو فتحــی عنایــت کردیــم تــا بــه وســیله آن عواقــب کار رســالت 

ــو پوشــش داده شــود. ت
توضیــح آن کــه: مشــرکان مکــه، چــه قبــل از هجــرت و چــه بعــد از آن، ذهنیــات 
نادرســتی دربــاره اســالم و شــخص پیامبــر)ص( داشــتند کــه پیروزی هــاى بعــد بــه 
همــه آن هــا خــط بطــالن کشــید و تبعــات دعــوت پیامبــر هــم کــه در آغــاز، زندگــی 
مشــرکان را از هــم پاشــیده بــود، بــه وســیله پیــروزى وى، کــم کــم بــه دســت 

فراموشــی ســپرده شــد.]31[
بــا ایــن وصــف »ذنــب« و »غفــران« در ایــن آیــه، در معنــاى اصطالحــی خــود بــه 
کار نرفته انــد. بنابرایــن، هیــچ منافاتــی بــا مقــام عصمــت نخواهنــد داشــت. ثانیــًا: 
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بــر فــرض کــه »ذنــب و غفــران« در معنــاى اصطالحــی خــود بــه کار رفتــه باشــند، 
مقصــود، عملــی اســت کــه از نظــر مشــرکان گنــاه بــوده و خــالف قانــون آنــان باشــد، 
نــه مخالفــت بــا قانــون الهــی؛ تــا این کــه تنافــی بــا مقــام عصمت داشــته باشــد.]32[

نظیــر آیــه فــوق، آیــه 43 ســوره توبــه اســت کــه می فرمایــد: »عفــا اهلل عنــک 
لــِم أذنــت لهــم حتــی یتبیــن لــک الذیــن صدقــوا و تعلــم الکاذبیــن«.]33[ کــه 
عــده اى عفــو و بخشــش خداونــد را دلیــل بــر وجــود گنــاه بــراى پیامبــر)ص( گرفتــه 

و پیامبــر)ص( را غیــر معصــوم پنداشــته اند.
ــه  ــت ک ــه اس ــه خبری ــک جمل ــک« ی ــا اهلل عن ــه »عف ــه: جمل ــت ک ــن اس ــخ ای پاس
اراده انشــا از آن شــده اســت و در حقیقــت، دعــا و تقدیــر و تکریــم نســبت بــه 
ســاحت پیامبــر)ص( می باشــد؛ ماننــد »ایــدک اهلل« و »رحمــک اهلل« و امثــال آن. 
در نتیجــه هیــچ منافاتــی بــا مقــام عصمــت نــدارد. و بــه تعبیــر برخــی از مفســران، 
ــد  ــا کالم خداون ــازى ب ــد در حقیقــت، ب ــه داده ان ــه ارائ ــه مخالفــان از آی معنایــی ک
ــه  ــا ب ــد.]34[ ی ــت نمی فهمن ــات را درس ــی آی ــه معان ــن دارد ک ــان از ای ــت و نش اس

ــا »الفبــاى« قــرآن آشــنا نیســتند.]35[ تعبیــر دیگــر؛ ب
بــا  خداونــد  چــرا  و  دارد،  وجــود  آیــات  این گونــه  قــرآن  در  چــرا  این کــه  امــا 
پیامبرانــش این گونــه ســخن می گوید)احیانــًا بــا لحــن تنــد( بــه ایــن دلیــل اســت 
کــه پیامبــران بــا همــه علــّو مقــام و شــأن و عصمتــی کــه دارنــد؛ ماننــد دیگــران 
انســان هایی هســتند کــه داراى شــهوت و غضــب و غرایــز و امیــال نفســانی بــوده 
ــذار  ــود واگ ــه خ ــه اى ب ــر لحظ ــند و اگ ــی می باش ــاد اله ــی و ارش ــد راهنمای و نیازمن
شــوند، هــالک خواهنــد شــد. و بــراى چنیــن اشــخاص مهمــی کــه رهبــرى جامعــه 
را بــه عهــده دارنــد، یــک لحظــه غفلــت یــا ضعــف و سســتی در کار رســالت، گناهــی 
بــزرگ محســوب می شــود؛ لــذا چنیــن تعبیــرات شــدیدى در مــورد آنــان بیــان 

شــده، چنان  کــه هیــچ گاه بی نیــاز از دعــا و آمــرزش و عفــو الهــی نیســتند.]36[
نتیجــه: اّواًل، بــا وجــود دالیــل عقلــی و نقلــی، بایــد از ظواهــر آیاتــی کــه بــا مقــام 
عصمــت انبیــا ســازگار نیســتند، دســت کشــید. ثانیــًا، بســیارى از آیــات فــوق 
ــات  ــًا، آی ــد. ثالث ــا ندارن ــت انبی ــام عصم ــا مق ــی ب ــوند، منافات ــا ش ــت معن ــر درس اگ
زیــادى در قــرآن وجــود دارد کــه داللــت بــر وجــود و لــزوم عصمــت در انبیــا دارد کــه 

نمونه هایــی از آن هــا ذکــر گردیــد.
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پرسش
و  تأثیرپذیــری  بــا  و  نــگاه جدیــد  بــا  از شــبهات در مســئله خاتمیــت  برخــی 
ســایه افکنی خــرد اســتقرائی بــا نــگاه و پــردازش جدیــد بــه چشــم می آینــد کــه بــا 
محوریــت »تعــارض خاتمیــت و امامــت« و تجزیــه آن بــه شــبهاتی کــه شــاخ و بــرگ 

ــد؛ قابــل مالحظــه اســت. متعــدد دارن
ــا اعتقــاد بــه غیــر اکتســابی دانســتن علــم امامــان)ع( و حجیــت علــم  شــیعیان ب
آن هــا بــرای دیگــران، بــا خاتمیــت در حــال تعــارض هســتند. بــه هرحــال »آدمیــان 
دانــش خــود را یــا بی واســطه اکتســاب و اجتهــاد به¬دســت می آورنــد یــا بــه واســطه 
آن، و دانــش پیامبــران از قســم نخســت اســت. ایــن دانــش یــا مقــرون به »عصمت« 
اســت یــا نیســت، و دانــش پیامبــران از قســم نخســت اســت. ایــن دانش بی واســطه 
مقــرون بــه عصمــت، یــا بــرای دیگــران حجــت اســت یــا نیســت، و دانــش پیامبــران 
از قســم نخســت اســت. حــال »شــیعیان غالــی« همــه ایــن مراتــب ســه گانه را بــرای 
امامــان خــود قائــل انــد و غافــل انــد از ایــن کــه چنیــن اعتقــادی، گویــی بــا خاتمیــت 
نمی ســازد«؛ یعنــی معتقدنــد: 1. علــم امــام اکتســابی نیســت. 2. علــم امام همــراه با 

عصمــت اســت. 3. علــم امــام بــرای همــه حجــت اســت.

پرسش
آیا علم امام آن گونه که شیعه معتقد است با خاتمیت منافات ندارد؟
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نــزول وحــی  او  از  پــس  و  اســت  النبییــن«  اســالم »خاتــم  پیامبــر  گمــان  بــی 
المؤمنیــن  امیــر  کــه  از آســمان منقطــع گردیــده اســت. همــان طــور  تشــریعی 
علــی)ع( در حــال غســل دادن بــدن مبــارک پیامبــر خاتــم فرمودنــد: »مانــا کــه بــا 
مــرگ تــو )پیامبــر( چیــزی از مــا بریــده شــد کــه بــا مــرگ غیــر تــو بریــده نمی شــد و 
آن نبــوت و اخبــار آســمان بــود«.]1[ از ایــن رو اعتقــاد بــه ایــن اصــل )خاتمیــت( از 

اصــول اســالمی بــه شــمار می آیــد.
در رد شبهه یاد شده چند نکته قابل ذکر است:

1. از جملــه عواملــی کــه باعــث بــروز چنیــن شــبهه می شــود، عــدم تفکیــک بیــن 
نبــوت و امامــت اســت. نبــی در اصطــالح علــم کالم بــه کســی گفتــه می شــود کــه 
ضمــن دارا بــودن صفاتــی؛ ماننــد: علــم، عصمــت و واجــب االطاعــة بــودن، بایــد 
ادعــای نبــوت و نــزول وحــی از طــرف خــدا و در صــورت لــزوم از معجــزه برخــوردار 
باشــد. بنابرایــن، در نبــوت، نــزول وحــی و وجــود معجــزه از مؤلفه هــای اساســی 
آن بــه شــمار می آینــد کــه مختــّص پیامبــران اســت و امامــان معصــوم)ع( هیچ گاه 
ادعــای چنیــن مؤلفه هــا را نداشــته و شــیعیان آن هــا هــم هیچ ــگاه پیشــوایان 
خــود را بــه آن حــد )نبــوت و نــزول وحــی تشــریعی( ارتقــا ندادنــد، تــا معــارض بــا 

خاتمیــت باشــد و موجــب غلــو شــود.
2. هیــچ تنافــی بیــن خاتمیــت و برخــورداری عــده ای از علــوم غیراکتســابی و 
حجــت بــودن آن بــرای دیگــران، در عصــر خاتمیــت نیســت. در قــرآن اشــاره 
شــده اســت، عــده ای )غیــر پیامبــران( هســتند کــه بــه آن هــا »علــم عطــا شــدگان« 
گفتــه می شــود کــه بــدون کســب بــه آن هــا عطــا شــده اســت: »و آیــات بینــات فــی 
صــدور الذیــن اوتــوا العلــم«،]2[ اگــر چــه صاحبــان ایــن علــوم از منــت هــای االهــی 
برخوردارنــد، ولــی نبــی نیســتند و صــرف دیــدن فرشــتگان یــا آگاهــی از غیــب، 
نبــوت نمــی آورد. فرشــته االهــی بــر مریــم ظاهــر شــد و عیســی)ع( را بــه او بخشــید، 
ــد، از ایــن  ــه امامــان)ع( برخوردارن ــم پیامبــر نشــد«. بنابرایــن، علومــی ک امــا مری
قبیــل بــوده، پــس منافاتــی نــدارد کــه امامــان)ع( از چنیــن حالتــی برخــوردار 

باشــند، ولــی پیامبــر نباشــند.
الهــام  آن هــا  جملــه  از  کــه  اســت  فــراوان  ائمــه  علــوم  مأخــذ  نمانــد  ناگفتــه 

ـل ـّ تــأم
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اســت کــه نوعــی وحــی غیرتشــریعی اســت کــه بــه غیــر انبیــا هــم نــازل می شــود و 
امامــان)ع( از جملــه آن هــا هســتند.]3[ یکــی دیگــر از راه هــای به  دســت آوردن 
علــم بــرای امامــان)ع( آن اســت کــه علــم از طــرف پیامبــر اکــرم)ص( بــه آن هــا بــه 
ارث گذاشــته شــده اســت. از محدثــان شــیعه و ســنی روایــت شــده کــه علــی)ع( 
فرمــود: »علمنــی رســول اهلل الــف بــاب، کل بــاب یفتــح الــف بــاب«؛]4[ پیامبر خدا 
بــه مــن هــزار بــاب علــم آموخــت کــه هــر بــاب هــزار بــاب دیگــر را می گشــود. انتقــال 
کامــل ایــن علــوم فقــط بــه علــی بــن ابی طالــب)ع( صــورت گرفــت و ایشــان را پــس 
از پیامبــر)ص( »بــاب علــم نبــی« ســاخته کــه ایــن علــم از نــوع علــم غیراکتســابی 
اســت کــه خداونــد هــر کســی را کــه بخواهــد بــه او عطــا می کنــد. بــه همیــن دلیــل، 
 ایــن علــم بــرای دریافت کننــدگان حجــت اســت و از ایــن رو اســت کــه پیامبــر)ص( 
صاحبــان )عتــرت( ایــن علــوم را در کنــار قــرآن قــرار داده اســت: »انــی تــارک فیکــم 
الثقلیــن؛ کتــاب اهلل و عترتــی ...«.]5[ بنابرایــن، مفــاد خاتمیــت ایــن نیســت کــه 
پــس از ختــم نبــوت، قــول اولیــای معصــوم)ع( حجیــت نداشــته باشــد. تحلیــل 
درســت و منطقــی خاتمیــت نشــان می دهــد کــه ســخنان امامــان)ع( در فراســوی 
اختصاصــات پیامبــر)ص(، هیــچ مانعــی بــرای حجیــت نــدارد. بنابرایــن، ادعــای 
عصمــت، علــم لدنــی و همچنیــن ارتبــاط بــا عالــم غیــب از طریــق الهــام و وحــی 
غیــر تشــریعی، مالزمــه ای بــا نبــوت نداشــته و هیــچ یــک از اندیشــمندان شــیعه، 

چنیــن قصــدی را ندارنــد.
بــه  توســل  بــا  می کوشــید  خاتمیــت  بــا  امامــت  تعــارض  تئــوری  مدعــی   .3
خاتمیــت، پیامبــر خاتــم)ص( را آخریــن حجــت االهــی معرفــی کنــد، شــأن و 
منزلــت امامــان معصــوم)ع( را بــه حــد انســان هــای معمولی فروکاهــد. ولی منتقد 
مــورد نظــر اگــر بــر ایــن بــاور اســت کــه حداقــل پیامبــر اســالم یک شــخصیت حقوقی 
دارد، بایــد او را حجــت االهــی بــه حســاب آورد و کالم او را بــدون دلیــل بپذیــرد.]6[ 
بــه طــور قهــری حداقــل بایــد بــه لــوازم ادعــای خــود پایبنــد باشــد؛ یعنــی روایاتــی 
کــه از پیامبــر خاتــم در مقــام و منزلــت امــام علــی)ع( وارد شــده را بپذیــرد. اگــر بــه 
کالم پیامبــر اکــرم)ص( نیــم نگاهــی بیندازیــم، پیــدا اســت کــه حضــرت علــی)ع( و 
شــخص پیامبــر بــه امــر خداونــد دارای شــخصیت حقوقــی هســتند کــه الزمــه آن، 

جعــل حجیــت و مقــام والیــت بــرای آن امــام معصــوم)ع( اســت.
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پیامبــر اســالم بــا حدیــث منزلــت]7[ و دیگــر روایــات و همچنیــن آیــات متعــدد 
قــرآن، مقــام امامــت و والیــت بــه معنــای مرجعیــت دینــی و جانشــینی پیامبــر در 
شــئونات دینــی را بــه او واگــذار کــرده اســت کــه الزمــه آن حجیــت اقــوال و افعــال 
آن حضــرت بــرای عمــوم مســلمانان اســت. در ایــن قســمت بــه بعضــی از آن آیات 

و روایــات اشــاره می شــود.
1. خداونــد در قــرآن، ولــی مؤمنــان را خداونــد، پیامبــر و کســانی کــه در حــال 
الذیــن  و  رســوله  و  اهلل  ولیکــم  »انمــا  می کنــد:  معرفــی  می دهنــد  زکات  رکــوع 
آمنــوا الذیــن یقیمــون الصــالة و یؤتــون الــزکاة و هــم راکعــون«.]8[ پیامبــر گرامــی 
را  راکعــون«  هــم  و  الــزکاة  »یؤتــون  جملــه  مصــداق  متعــدد  روایــات  در  اســالم 

می کنــد.]9[ معرفــی  امیرالمؤمنیــن)ع( 
ــر  ــر، ام ــول او و اولی االم ــدا و رس ــت از خ ــه اطاع ــان را ب ــرآن، مؤمن ــه ای از ق 2. آی
می کنــد: »اطیعــوا اهلل و اطیعــوا الرســول و اولــی  االمــر منکــم«.]10[ و پیامبــر)ص( 
در روایــات متعــدد »اولــی  االمــر« را بــر حضــرت علــی)ع( تفســیر می کنــد.]11[ و 
آن حضــرت)ص( در روایاتــی بــه اطاعــت از امــام علــی)ع( امــر می کنــد از جملــه 
آن هــا می فرمایــد: »و ان امامکــم علــی بــن ابی طالــب، فناصحــوه و صدقــوه؛ فــان 

جبرئیــل اخبرنــی بذلــک«.]12[
صرف نظــر  آن هــا  ذکــر  از  کــه  دارنــد  وجــود  فراوانــی  روایــات  زمینــه،  ایــن  در 

. می کنیــم
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پاسخ اجمالی
عصمــت، یــک صفــت نفســانی و نیــروی درونــی اســت کــه دارنــده را از فکــر و 
خیــال انجــام گنــاه، چــه رســد بــه ارتــکاب گنــاه، بــاز مــی دارد و در اصطــالح بــه 
معنــاى مصــون و محفــوظ بــودن از خطــا، نســیان، لغــزش و گنــاه اســت. عالمــه 
انســان  در  اســت  امــرى  وجــود  از »عصمــت«  منظــور  طباطبایــی می  فرمایــد: 
معصــوم کــه باعــث حفــظ او از وقــوع در آنچــه کــه جایــز نیســت )مثــل خطــا و 

می  شــود.]1[ معصیــت( 
و  مصونیــت   -1 اســت:  نــوع  دو  بــر  عصمــت  کلــی  بنــدی  تقســیم  یــک  در 
اســت. ضعــف  و  شــدت  قابــل  کــه  نســبی،  عصمــت   -2 کلــی؛  معصومیــت 

براین اساس معصوم به پنج گروه اطالق می شود:
1.همه انبیأ الهی.

2. همه ائمه.
3. همه فرشتگان الهی.

4. عصمــت غیــر گــروه هــای ســه گانــه )زیــرا عصمــت مــالزم بــا نبــوت یــا امامــت 
نیســت زیــرا ممکــن اســت فــردی معصــوم باشــد ولــی پیامبــر نباشــد( ماننــد 

پرسش
در رابطه با عصمت حضرت حضرت زهرا)س( و نظر اهل تسنن در این 

رابطه توضیحاتی بدهید 
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حضــرت فاطمــه )س(و حضــرت مریــم)س(.
5. گروهی از انسان های مخلص.

عصمــت ائمــه نیــز تفــاوت بــا عصمــت پیامبــران نــدارد؛ آنــان نیــز از ابتــدای 
والدت معصوم انــد]2[، جــز ایــن کــه دربــاره ائمــه اطهــار، بــه جــای دریافــت و 

ابــالغ وحــی، از تبییــن و توضیــح معــارف وحیانــی ســخن مــی رود]3[.
کــه در  اســت  زهــرا )س( همــان  ائمــه)ع( و حضــرت  دالئــل عقلــی عصمــت 

از: ایــن بزرگــواران عبارتنــد  امــا دالئــل نقلــی عصمــت  آمــد  انبیــاء  عصمــت 
آیه تطهیر]4[:

قــرآن می فرمایــد: خداونــد »تنهــا« می خواهــد پلیــدی و گنــاه را از شــما »اهــل 
بیــت« دور ســازد و شــما را کامــاًل پــاک کنــد. در ایــن بخــش از آیــه دو ضمیــر جمــع 
ــه  ــی ب ــت، و ربط ــده اس ــر آم ــع مذک ــورت جم ــه ص ــر دو ب ــه ه ــت ک ــه اس ــه کار رفت ب

همســران پیامبــر)ص( پیــدا نمــی کنــد.
ــرای حصــر اســت و امــروز در فارســی  ــه معمــواًل ب ــه »اّنمــا« ک ــر ب همچنیــن تعبی
بــه جــای آن »فقــط« یــا »تنهــا« گفتــه می شــود، دلیــل بــر آن اســت: موهبتــی کــه 
در ایــن آیــه آمــده ویــژه خانــدان پیامبــر)ص( اســت و شــامل دیگــران نمی شــود.

جملــه »یریــد« )خداونــد اراده دارد و می خواهــد ....( اشــاره بــه اراده تکوینــی 
پــروردگار اســت ، یعنــی خداونــد بــا یــک فرمــان تکوینــی اراده کــرده اســت کــه شــما 
را از هــر گونــه آلودگــی پــاک و مصــون دارد، نــه اراده تشــریعی، زیــرا اراده تشــریعی، 
بــه معنــی مکلــف ســاختن آن هــا بــه حفــظ پاکــی خویــش اســت و می دانیــم ایــن 
تکلیــف منحصــر بــه خانــدان پیامبــر)ص( نیســت، همــه مســلمانان مکلــف و 

موظفنــد کــه خــود را پــاک نگــه دارنــد.
و امــا »رجــس« در لغــت بــه معنــی شــیء ناپــاک]5[ اســت و اگــر در بعضــی از 
کلمــات بــزرگان رجــس بــه معنــی »گنــاه« یــا »شــرک« یــا »اعتقــاد باطــل« یــا »بخــل 
و حســد« تفســیر شــده در حقیقــت بیــان مصــداق هایــی از ایــن مفهــوم وســیع و 

گســترده اســت.
ْجــس(  بــه هــر حــال بــا توجــه بــه الــف و الم جنــس کــه بــر ســر ایــن کلمــه آمــده )َالّرِ
ــد  ــه خداون ــت ک ــن اس ــه چنی ــوم آی ــاند مفه ــوم را می رس ــی عم ــا معن ــن ج و در ای

اراده کــرده هرگونــه و هــر نــوع از انــواع آلودگــی را از آنــان دور ســازد.
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« بــا توجــه بــه ایــن کــه معنــی »تطهیــر« پــاک ســاختن 
ً
َرُکــْم َتْطهیــرا جملــة »َو ُیَطّهِ

اســت تأکیــد مجــددی اســت بــر مســألة نفــی رجــس و نفــی همــه پلیدی هــا کــه در 
جملــه قبــل آمــده اســت ،

و واژه »تطهیــرًا« کــه بــه اصطــالح مفعــول مطلــق اســت بــاز هــم تأکیــد دیگــری 
بــر ایــن معنــی اســت.

ــواع تأکیدهــا اراده فرمــوده اســت کــه اهــل بیــت  ــا ان ــد ب نتیجــه ایــن کــه خداون
پیامبــر اســالم)ص( را از هــر گونــه پلیــدی و آلودگــی پــاک و مّبــرا ســازد. طبــق 
روایاتــی کــه از اهــل ســنت نقــل شــده اســت، عایشــه و ام ســلمه بــه صراحــت 
اعــالم داشــتند کــه آیــه تطهیــر در شــأن آن هــا نــازل نشــده اســت.]6[ البتــه ادلــه 
دیگــر ایــن نکتــه را بــه وضــوح بیــان مــی کننــد کــه اهــل بیــت پیامبــر)ص( در 

چهــارده معصــوم منحصــر اســت.]7[

عصمت حضرت زهرا و اهل سنت
اهــل ســنت اگرچــه مناقــب فراوانــی را بــرای حضــرت زهــرا ســالم اهلل علیهــا نقــل 
مــی کننــد]8[، امــا غالــب آنــان همانطــور کــه عصمــت را بــرای امامــان معصــوم 
قبــول ندارنــد بــرای ایشــان نیــز قبــول ندارنــد. امــا بــا توجــه بــه اســتداللی کــه 
دربــاره آیــه تطهیــر عــرض شــد و اعتــراف همــه کــه حضــرت زهــرا)س( از اهــل بیــت 
پیامبــر اســت. مــی تــوان عصمــت حضــرت را نتیجــه گرفــت. بــا توجــه بــه مناقبــی 
کــه در کتــب اهــل ســنت ذکــر شــده اســت نیــز مــی تــوان ایــن عصمــت را ثابــت کــرد. 
همــان طــور کــه در مناقــب حضــرت در کتــب اهــل ســنت موجــود اســت ، خداونــد 
بــا غضــب ایشــان غضبنــاک مــی شــود.]9[ اگر ایشــان شــخص غیر معصومی باشــد 
و ماننــد افــراد عــادی زندگــی کنــد، پــس چــه بســا بــه خاطــر امــور فــراوان وپیــش پــا 
افتــاده ای کــه چــه بســا ظالمانــه و غیــر عادالنــه نیــز باشــد عصبانــی شــود. حــال 
اگــر بپذیریــم کــه خداونــد نیــز بــا عصبانیــت ایــن شــخص، عصبانــی شــود، بــه ایــن 
معنــا اســت کــه -معــاذ اهلل- خداونــد نیــز ظالمانــه عصبانــی شــود و طــرف مقابــل 
را مــورد خشــم قــرار دهــد، امــری کــه بــا حکمــت، قــدرت، و....خداونــد ناســازگار 

اســت و همــه ادلــه توحیــد و صفــات خداونــد ایــن را رد مــی کنــد.
بلــه در بیــان بعضــی از علمــای اهــل ســنت اعتــراف ضمنــی بــه عصمــت حضرت 
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زهــرا وجــود دارد مثــال آلوســی - یکــی از پــرآوازه تریــن مفســران اهــل ســنت - در 
تفســیر آیــه 42 ســوره آل عمــران، از یکســو حضــرت مریــم)س( را معصــوم از گنــاه 
شــمرده، از تمامــی پلیدى هــاى حّســی، معنــوى و قلبــی پــاک می دانــد و از ســوى 
ــا انجــام  ــر دیــدگاه کســانی کــه وى را ســرور تمامــی زنــان جهــان، از آغــاز ت دیگــر، ب
می شــمارند، می تــازد و بــا اقامــه شــواهد گوناگونــی چنیــن نتیجــه می گیــرد کــه 
ایــن ویژگــی شایســته فاطمــه زهــرا)س( اســت.]10[ پرواضــح اســت کــه جمــع 
میــان ایــن دو ســخن، جــز بــا پذیــرش عصمــت حضــرت زهرا)س( ســازگار نیســت.

�ت ݣݣݣها وسژ
ف
ی ݣݣݣ� پ

ݣݣ�

]1[ طباطبایى، سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج 2، ص 134 )کالم فی عصمة االنبیاء(.
]2[ راهنماشناسی، محمد تقی مصباح یزدی، ص 673.

]3[منشور عقایدامامیه، ص110 و 111؛ پرسمان عصمت، حسن یوسفیان، ص 43.
ُکْم َتطهیرًا«. ْجَس َاْهَل اْلَبْیِت َو ُیَطِهّرَ ما ُیریُد اهلُل ِلُیْذِهَب َعْنُکُم الّرِ ]4[ »اّنَ

ع، و یا همه این ها، به همین جهت راغب در  ]5[ خواه از نظر طبع آدمی آلوده و منفور باشد یا به حکم عقل یا شر
مفردات بعد از آن که رجس را به معنی شیء قذر )آلوده( معنی می کند، چهار صورت برای آن ذکر می نماید )آلوده 

ع ، و یا همه این ها(. از نظر طبع آدمی ، یا عقل، یا شر
]6[ بدران، عبدالقادر، تهذیب تاریخ دمشق، ج 4، ص 908؛ مجمع البیان، ج 8، ص 356؛ قندوزى، ینابیع 
المودة، ص 249؛ ابن حجر عسقالنی، الصواعق المحرقه، ص 141 و... اهل بیت در آیه تطهیر، ص 28 - 20؛ 

طباطبایى، المیزان، ج 16، ص 324 - 316.
]7[ نک: نمایه: مصادیق اهل بیت، سؤال 1247 )سایت: (.

کم، ج ۴، ص: ۱۳۹، شماره حدیث: ۴۷۸۳،) یا فاطمة  إن  اهلل یغضب  لغضبک  و یرضی  کم، مستدرک حا ]8[ حا
ح النووی- ج ۸، ص: ۲۴۳، دار ابى حیان ۱۴۱۵هـ ۱۹۹۵م- سایت  ک ( دار المعرفتة، ۱۴۱۸هـ، ۱۹۹۸م؛ شر لرضا

سنی نیوز
کم، ج ۴، ص: ۱۳۹، شماره حدیث: ۴۷۸۳ کم، مستدرک حا ]9[ حا

]10[ آلوسی ، سید محمود،روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم، ج 2، ص 149
………………………………………………………………………………………………………………………
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پاسخ اجمالی
ــه عصمــت پیامبــر)ص( در مقــام دریافــت  آن چــه مســلم اســت، ایــن اســت ک
و ابــالغ وحــی، مــورد اتفــاق همــه مذاهــب اســالم اســت، امــا عصمــت پیامبــر در 
تمــام عمــر و زندگــی مــورد اختــالف اســت. بــا توجــه بــه عقایــد اهــل ســنت کــه از 
منابــع معتبرشــان اســتفاده مــی شــود، بایــد گفــت در مــورد پرســش شــما یعنــی 
مــورد غیــر از دریافــت و ابــالغ آن، اهــل ســنت قائــل بــه عصمــت پیامبــر نیســتد، 
تــا مــا دنبــال دلیــل باشــیم، بلکــه آن هــا فقــط اتفــاق نظرشــان در مــورد دریافــت 
و ابــالغ وحــی اســت کــه عصمــت را بــرای پیامبــر الزم مــی داننــد و علــت آن هــم 
همــان طــور کــه ذکــر مــی کننــد، ایــن اســت کــه مــا بایــد اعتمــاد کنیــم کــه هــر چــه 
پیامبــر مــی گویــد درســت اســت و وحــی الهــی را درســت دریافــت کــرده و درســت 

هــم بــه مــا مــی رســاند.
البتــه برخــی از اهــل ســنت هــم هســتند کــه معتقــد بــه وجــوب عصمــت پیامبــر 
از گناهــان کبیــره و صغیــره ای کــه موجــب تنفــر مــردم باشــد هســتند، چــه قبــل از 

بعثــت پیامبــر و چــه بعــد از بعثــت پیامبــر.

پرسش
نظر اهل سنت در مورد عصمت پیامبر)ص(، در غیر مورد تلّقی و ابالغ 

وحی چیست؟
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پاسخ تفصیلی
قبــل از بیــان اصــل پاســخ بیــان ایــن مقدمــه الزم بــه نظــر مــی رســد کــه، در 
مــورد عصمــت پیامبــر در کتــب اهــل ســنت؛ ماننــد تنزیــه االنبیــاء فخــر رازی،]1[ 

در چهــار مــورد بحــث شــده اســت:
1. آن چــه مربــوط بــه عقایــد و اعتقــادات پیامبــر اســت. در ایــن مــورد همــه 
مذاهــب اســالم اتفــاق نظــر دارنــد کــه پیامبــر در اعتقــاد و عقیــده خــودش معصوم 

اســت و خطــا نمــی کنــد.
2. آن چــه مربــوط بــه شــریعت و احــکام و دســتورات االهــی اســت. در ایــن مورد 
هــم اجمــاع همــه مذاهــب اســالمی ایــن اســت کــه پیامبر)ص(خطــا نمــی کنــد نــه 
بــه طــور عمــدی و نــه بــه طــور ســهوی و علــت آن هــم ایــن اســت کــه اگــر احتمــال 
اشــتباه و خطــا در ایــن مــورد داده شــود اعتمــاد بــه پیامبــر از بیــن مــی رود؛ زیــرا 
مــا بایــد مطمئــن شــویم کــه حــرف پیامبــر همــان حــرف خــدا اســت تــا بــا خیــال 

راحــت از او اطاعــت کنیــم.
3. آن چــه مربــوط بــه فتــاوای پیامبــر اســت. در ایــن مــورد هــم اجمــاع وجــود 
ــی در مــورد خطــای ســهوی اختــالف  ــدارد، ول دارد کــه خطــای عمــدی وجــود ن

نظــر وجــود دارد وبرخــی آن را جایــز مــی داننــد.
4.آن چــه مربــوط بــه افعــال و احــوال حضــرت اســت؛ یعنــی غیــر از مــورد دریافت 

و ابــالغ وحــی،در ایــن جــا پنــج نظر وجــود دارد:
الــف. مذهــب اشــاعره حشــویه؛ انجــام گنــاه کبیــره و صغیــره را بــر پیامبــر جایــز 

مــی داننــد، بــه غیــر از کفــر و دروغ یعنــی عصمــت را الزم نمــی داننــد.
ب. قــول اکثــر معتزلــه؛ گنــاه کبیــره عمــدی را جایــز نمــی داننــد، امــا ارتــکاب 

صغایــر جایــز اســت، بــه شــرطی کــه بــرای مــردم تنفــر از پیامبــر ایجــاد نشــود.
بلــه ابــو علــی جبائــی مــی گویــد: صــدور هــر گناهــی بــه ســبیل خطــا و غیــر عمــد 

جایــز اســت.
و نظــام نیــز بــر ایــن بــاور اســت کــه هیــچ گناهــی جایــز نیســت، امــا ســهو و نســیان 

جایز اســت.
ج . مذهــب شــیعه ؛هیــچ گنــاه و اشــتباه و خطایــی را در مــورد پیامبــر و امــام در 

هیــچ حالــی روا نمــی دارد.
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ـل ـّ تــأم

فخــر رازی بعــد از بیــان ایــن مــوارد، پانــزده دلیــل هــم بــر وجــوب عصمــت پیامبر 
مــی آورد کــه برخــی عقلــی محــض و برخــی هــم همــراه بــا آیــات قــرآن اســت کــه در 
ایــن جــا از بیــان آن هــا صــرف نظــر کــرده و شــما را بــه منابــع آن هــا در ایــن زمینــه 

ارجــاع مــی دهیــم.]2[
بنابرایــن بــا توجــه بــه عقایــد آن هــا کــه از منابــع معتبرشــان اســتفاده مــی شــود، 
بایــد گفــت در مــورد پرســش شــما؛ یعنــی مــورد غیــر از دریافــت و ابــالغ آن، اهــل 
ســنت قائــل بــه عصمــت پیامبــر نیســتد، تــا مــا دنبــال دلیــل باشــیم، بلکــه آن هــا 
فقــط اتفــاق نظرشــان در مــورد دریافــت و ابــالغ وحــی اســت کــه عصمــت را بــرای 
پیامبــر الزم مــی داننــد و علــت آن هــم همــان طــور کــه ذکــر شــد ایــن اســت کــه مــا 
بایــد اعتمــاد کنیــم کــه هــر چــه پیامبــر مــی گویــد درســت اســت و وحــی االهــی را 

درســت دریافــت کــرده و درســت هــم بــه مــا مــی رســاند.]3[
البتــه برخــی از اهــل ســنت هــم هســتند کــه معتقــد بــه وجــوب عصمــت پیامبــر 
از گناهــان کبیــره و صغیــره ای کــه موجــب تنفــر مــردم باشــد هســتند، چــه قبــل از 

بعثــت پیامبــر و چــه بعــد از بعثــت پیامبــر. ]4[
در ایــن مســئله فقــط مذهــب شــیعه اســت کــه عصمــت را در همــه حــاالت برای 

پیامبــر)ص( الزم مــی دانند.

�ت ݣݣݣها وسژ
ف
ی ݣݣݣ� پ

ݣݣ�

]1[امام فخر رازی، عصمة االنبیاء، ص 40 - 50، چاپ اول، مکتبة الخانجی، مصر، 1406.
]2[ همان.

]3[إسماعیل الشربینی، عماد السید محمد، کتابات أعداء اإلسالم و مناقشتها، ص 58، الطبعة األولی، 1422 هـ.
]4[زمخشری محمود ابن عمر، تفسیر کشاف، ج 4، ص 235، نشر ادب حوزه.

منابع بیشتر:
1.أضواء البیان، محمد األمین الشنقیطی، ج 4، ص 188.

ح مواقف، قاضی عضد ایجی. 2. شر
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پرسش
آیــا حضــرت موســی)ع( کــه در قــرآن اشــاره شــده کــه مــرد مصــری را کشــته 

معصــوم هســت یــا نــه؟

پاسخ اجمالی
همــه انبیــاء الهــی )بــا اختــالف درجــات( معصــوم و در اوج کمــال و قــرب الهــی 
هســتند، و وظایفــی باالتــر از وظایــف دیگــران دارنــد، بلکــه هــر گونــه توجــه بــه غیــر 

معبــود را گناهــی عظیــم مــی داننــد.
حضــرت  عصمــت  تبییــن  بــرای  اســالمی  علمــای  و  اندیشــمندان  ســوی  از 
 ، )فرعونــی(  قبطــی  مــرد  کشــتن  و  موســی)ع(  حضــرت  جریــان  در  موســی)ع( 

اســت. گرفتــه  صــورت  متعــددی  بیانــات 
مهــم تریــن وجــه بیــان شــده در بــاره ایــن حادثــه ، آن اســت کــه گناهــی از ایشــان 
ــی(  ــوده اســت. در مــورد مــرد قبطــی )فرعون ــی ب ــرک اول ــزده اســت، و تنهــا ت ســر ن
گفتــه شــده اســت کــه کشــتن او بــه دالیلــی کــه در جــای خــود آمــده، حــرام نبــوده 

اســت گرچــه بهتــر بــود حضــرت موســی)ع( ایــن کار را زود انجــام ندهــد.

پرسش
کشتن مرد قبطی توسط حضرت موسی)ع( چگونه با عصمت او سازگار 

است؟
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تعبیــرات قــرآن هــم منافاتــی بــا عصمــت حضــرت موســی نــدارد؛ چنانکــه امــام 
رضــا)ع( در جــواب مأمــون پیرامــون ایــن ســخن حضــرت موســی کــه گفــت: »ایــن 
از عمــل شــیطان بــود، کــه او دشــمن و گمراه کننــده آشــکارى اســت« و یــا گفتــه او 
کــه »پــروردگارا! مــن بــه خویشــتن ســتم کــردم مــرا ببخــش!«، فرمودنــد: منظــور از 
»هــذا مــن عمــل شــیطان« کار آن مــرد قبطــی اســت نــه عمــل موســی  و منظــور از 
»ظلمــت نفســی« ایــن بــود کــه نبایــد در شــهر وارد مــی شــد و منظــور از »فاغفرلــی« 

مخفــی شــدن از دیــد فرعونیــان اســت.

پاسخ تفصیلی
برای پاسخ به این سؤال چند نکته را باید تذکر بدهیم:

الف( توضیح مختصری درباره عصمت:
عصمــت؛ در لغــت بــه معنــی محفــوظ و مصــون بــودن و تمســک بــه چیــزی 
اســت ]1[ و در اصطــالح متکلمیــن عبــارت اســت از: لطفــی کــه بــا وجــود آن، 
کــه  نــدارد در حالــی  ارتــکاب معصیــت  و  تــرک طاعــت  بــر  انگیــزه ای  شــخص 

متمکــن و قــادر بــر انجــام مــی باشــد ]2[ .
ب( برخی از دالیل لزوم عصمت انبیا)س(:

1. انبیــاء الهــی اگــر معصــوم نباشــند نقــض غــرض مــی شــود، زیــرا مقصــود از 
بعثــت انبیــاء ایــن اســت کــه مــردم را از مصلحــت و مفســده واقعــی خودشــان 
آگاه نماینــد و مقدماتــی را آمــاده کننــد تــا تربیــت و تزکیــه آن هــا بــه ســوی کمــال 
و ســعادت دنیــا و آخــرت ممکــن شــود، و ایــن مقصــود بــدون عصمــت حاصــل 
نمــی شــود، چــون وقتــی معصیتــی انجــام مــی دهــد یــا واجــب اســت مــا از او 
پیــروی کنیــم یــا نــه، اگــر پیــروی نکنیــم فایــده بعثــت منتفــی مــی شــود و از طرفــی 

ــز نیســت. دیگــر پیــروی در معصیــت هــم جای
2. معصیــت نبــی چــه قبــل از بعثــت چــه بعــد از آن، موجــب تنفــر و عــدم 

تبعیــت مــردم مــی شــود.
بــا توجــه بــه ایــن دالیــل و دالیــل متعــدد دیگــری کــه در بــاب عصمــت انبیــاء 

الهــی ذکــر شــده وجــوب عصمــت انبیــا قطعــی اســت. 
ج( عصمــت حضــرت موســی)ع( چگونــه بــا ظاهــر بعضــی آیــات قــرآن مثــل 

ـل ـّ تــأم
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کتــاب مــاه

کشــتن مــرد قبطــی ســازگار اســت؟
قــرآن مــی فرمایــد: و بــه هنگامــی کــه اهــل شــهر در غفلــت بودنــد )موســی( وارد 
شــهر شــد ناگهــان دو مــرد را دیــد کــه بــه جنــگ و نــزاع مشــغولند یکــی از پیــروان 
او بــود )و از بنــی اســرائیل(، و دیگــرى از دشــمنانش، آن کــه از پیــروان او بــود در 
ــر ســینه  ــر دشــمنش از وى تقاضــاى کمــک نمــود موســی مشــت محکمــی ب براب
او زد و کار او را ســاخت )و بــر زمیــن افتــاد و مــرد( موســی گفــت: »ایــن از عمــل 
شــیطان بــود، کــه او دشــمن و گمــراه  کننــده آشــکارى اســت« )ســپس( عــرض کرد: 
»پــروردگارا! مــن بــه خویشــتن ســتم کــردم مــرا ببخــش!« خداونــد او را بخشــید، 

کــه او غفــور و رحیــم اســت! ]3[
حــال ســؤال ایــن جاســت کــه ســخن حضــرت موســی کــه گفــت: »ایــن از عمــل 
شــیطان بــود، کــه او دشــمن و گمراه کننــده آشــکارى اســت« و یــا گفتــه او کــه 
»پــروردگارا! مــن بــه خویشــتن ســتم کــردم مــرا ببخــش!« چگونــه بــا عصمــت او 

سازگاراســت؟
ــان فرعــون )قبطــی( فــردی از پیــروان  ــد بگوییــم: یکــی از درباری در ایــن مــورد بای
موســی را مجبــور بــه جمــع آوری هیــزم مــی کنــد و بدیــن ســبب بــا هــم درگیــر مــی 
شــوند و در ایــن هنــگام موســی بــرای کمــک مشــتی بــه ســینه قبطــی )فرعونــی( مــی 
زنــد کــه در اثــر آن قبطــی کشــته مــی شــود ]4[ . آنچــه مفســرین بــه بیــان آن پرداختــه 
انــد ایــن اســت کــه ایــن عمــل موســی تــرک اولــی بــوده اســت او بــا ایــن عمــل خــود را 
بــه زحمــت انداختــه اســت و بــه خاطــر این عمــل )قتل(، فرعونیــان از او نمــی گذرند 
و تــرک اولــی بــه معنــی کاری اســت کــه ذاتــًا حــرام نیســت بلکــه موجــب مــی شــود کــه 

کار بهتــری تــرک شــود بــی آنکــه عمــل خالفــی انجــام شــده باشــد. ]5[
در کتــاب عیــون اخبــار الرضــا آمــده کــه مأمــون همیــن را از امــام هشــتم ســؤال 
کــرد، حضــرت فرمودنــد: منظــور از جملــه »ایــن از عمــل شــیطان بــود « نــزاع و 
ــه خویشــتن ســتم  ــود؛ و منظــور از جملــه »پــروردگارا! مــن ب جــدال آن دو مــرد ب
کــردم« ایــن اســت کــه مــن خــود را در آنجایــی کــه نبایــد بگــذارم گذاشــتم مــن 
ــد وارد ایــن شــهر مــی شــدم و منظــور از »مــرا ببخــش« ایــن اســت کــه مــرا از  نبای
ــردن و  ــی غفــران پنهــان ک ــرا یکــی از معان ــن زی ــدار و پنهــان ک دشــمنان مســتور ب

پوشــاندن اســت ]6[ .
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ســید مرتضــی علــم الهــدی در کتــاب تنزیــه االنبیــاء ایــن آیــه را بــه دو وجــه بیــان 
فرمودند:

ــوده و  ــی ب ــرد قبط ــل آن م ــر قت ــه تأخی ــت ک ــتحب اس ــرک مس ــم ت ــراد از ظل 1. م
ــه شــیعه خــودش در قتــل آن مــرد قبطــی  موســی بــه جهــت مبالغــه در کمــک ب
تعجیــل کــرد و تــرک اولــی کــرد و از ثــواب مترتــب شــده بــر آن کار مســتحبی محــروم 

شــد لــذا فرمــود بــر خــودم ظلــم کــردم.
2. منظــور از ایــن کــه گفــت: »ایــن عمــل شــیطان بــود«، نــزاع آن قبطــی اســت و 
حضــرت موســی قصــد کشــتن قبطــی را نداشــته بلکــه مــی خواســت شــیعه و پیــرو 

خــود را کمــک کنــد. ]7[
شــیخ طوســی در تفســیر تبیــان مــی فرمایــد: قتــل آن مــرد قبطــی قبیــح نبــود 
و خــدا موســی را امــر بــه کشــتن او کــرده بــود ولــی بهتــر بــود بــه جهــت مصالحــی 
موســی ایــن قتــل را بــه تأخیــر انــدازد، و چــون مقــدم شــد ایــن تــرک اولــی بــود و 

لــذا موســی اســتغفار کــرد ]8[ .
ــه:  ــه جــواب مــی دهــد ک ــه ایــن ســؤال ایــن گون صاحــب مجمــع البیــان هــم ب
قتــل بــه خاطــر خالصــی مؤمــن از دســت آن ظالــم بــود و فــی نفســه مقصــود 

نبــوده پــس حســن و غیــر قبیــح اســت ]9[ .
در تفســیر فتــح القدیــر آمــده کــه ایــن طلــب مغفــرت از تــرک اولــی مــی باشــد و 
منظــور از »ظلمــت نفســی« ایــن اســت کــه ظلــم بــه خــودم کــردم بــه خاطــر کشــتن 
ایــن فرعونــی چــون اگــر فرعــون بفهمــد مــرا خواهــد کشــت و منظــور از »فاغفرلــی« 

ایــن اســت کــه خدایــا ایــن را مخفــی کــن کــه فرعــون نفهمــد.
ــم  ــد: »له ــی فرمای ــی م ــرت موس ــول حض ــه 14 از ق ــعرا آی ــوره ش ــرآن در س ــر ق و اگ
علــی ذنــب« )بــرای آن هــا برعهــده مــن گناهــی اســت(؛ بــه حســب عقیــده و گمــان 

فرعونیــان بــوده اســت نــه ایــن کــه موســی)ع( واقعــا گناهــکار باشــد ]10[ .
ــوان گفــت: گنــاه و معصیــت دارای مراحلــی مــی باشــد گاهــی  در نتیجــه مــی ت
انســان از قوانیــن شــرع و دســتورات اخالقــی تخلــف مــی ورزد کــه ایــن بــا عصمــت 
منافــات دارد ولــی گاهــی ایــن گونــه نیســت و صرفــًا تــرک اولــی اســت و ایــن گرچــه 
در نــزد مقربــان و محبــان معصیــت اســت امــا مخالفتــی بــا عصمت نــدارد و از باب 

حســنات االبــرار ســیئات المقربیــن اســت و بــس.
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]5[ تفسیر نور الثقلین، ج4، ص 119؛ تفسیر اثنی عشری، ج 10، ص 94.
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پرسش
بــا توجــه بــه اینکــه اگــر انســان غیــر از آنچــه در دل دارد چیــزی را اظهــار کنــد 
ــد کــه حــق نیســت، دروغ خواهــد بــود حــال کســی کــه تقیــه مــی  و ســخنی بگوی
کنــد حتمــا دروغ خواهــد گفــت و دروغ یــک گنــاه اســت، پــس نبایــد ایــن انســان 

ــف عصمــت او نیســت؟ ــا تقیــه امــام معصــوم مخال معصــوم باشــد. آی

پاسخ اجمالی
تقیــه یکــی از راههــای حفــظ دیــن و یــک امــر عقالنــی اســت کــه مــورد تأییــد 
قــرآن و احادیــث اســت و از نظــر شــیعه و ســنی پذیرفتــه شــده اســت. قــرآن تقیــه 
کــردن عمــار یاســر در مقابــل مشــرکان را بیــان و مــورد تأییــد قــرار داده اســت، 
همچنیــن از تقیــه مؤمــن آل فرعــون بــا عظمــت یــاد مــی کنــد چــرا کــه اگــر او ایمــان 
خــود را اظهــار می کــرد مســلمًا کشــته می شــد و رســالتش بــر زمیــن مــی مانــد. 
امــام صادق)ع(فرمــود: تقیــه آئیــن مــن و آئیــن پــدران مــن اســت، کســی کــه تقیــه 
نــدارد دیــن نــدارد، تقیــه ســپر نیرومنــد پــروردگار در زمیــن اســت. امــا اینکــه تقّیــه 
از مصادیــق دروغ اســت یــا نــه؟ بایــد گفتــه شــود کــه دروغ از اوصــاف خبــر اســت 

پرسش
آیا تقیه کردن امام معصوم مخالف عصمت او نیست؟
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و تقّیــه خبــر نیســت و حقیقــت آن بــا حقیقــت خبــر متفــاوت اســت. دروغ از 
اوصــاف خبــر اســت و تقّیــه خبــر نیســت و حقیقــت آن بــا حقیقــت خبــر متفــاوت 
ــت  ــر نیس ــال خب ــه اص ــا تقّی ــت، ام ــع اس ــا واق ــر ب ــودن خب ــق نب ــت. دروغ مطاب اس
تــا ... بلکــه عملــی اســت کــه موافــق بــا وظیفــه مکّلــف و حکــم ثانــوى اســت. 
ــذا تقیــه کــردن ائمــه معصومیــن)ع( نــه تنهــا ایــرادی بــه عصمــت آن حضــرات  ل
ائمــه)ع( وارد نمــی کنــد کــه در جاهایــی کــه تقیــه کــرده انــد وظیفــه آنــان بــوده و 
بــر طبــق مقــام عصمــت آن هــا بــوده اســت ایــن بــه معنــی دروغ گفتــن آن هــا نمــی 

باشــد تــا گفتــه شــود کســی کــه تقیــه مــی کنــد معصــوم نیســت.

پاسخ تفصیلی
»تقّیــه« در لغــت بــه معنــاى پرهیــز و خــوددارى از زیــان اســت؛ و در اصطــالح، 

اظهــار صلــح و آشــتی اســت، هرچنــد در باطــن بــر خــالف آن عمــل شــود.
تقیــه از موضوعاتــی اســت کــه ریشــه در کتــاب و ســنت دارد و موافــق بــا وظیفــه 
اّولــی باشــد. تقیــه   بــا حکــم  ثانــوى اســت، هرچنــد مخالــف  مکّلــف و حکــم 
در حقیقــت نوعــی پنهــان کاری بــه شــمار می آیــد و اهــداف مقدســی را دنبــال 

می کنــد از جملــه:
الف: حفظ نیروهای مؤمن از متالشی شدن  به دست ناصالحان.

ب: حفظ توان عناصر مؤمن برای  شرایط حساس و سرنوشت ساز .
ج: حفظ اسرار و خط مشی ها و برنامه ها از قرارگرفتن در اختیار دشمن .

ــرای  ــار ب ــه عم ــرکان، آن گاه ک ــر مش ــر در براب ــار یاس ــه عم ــت از تقی ــا رضای ــرآن ب ق
نجــات جــان خــودش بــه ظاهــر موافــق مشــرکین حــرف زد بعــد از انجــام ایــن کار 
اظهــار نارحتــی شــدیدی مــی کــرد کــه آیــه ای نــازل شــد و کار او را مــورد پســند خــدا 

معرفــی کــرد. ]1[
امــام باقر)ع(می فرمایــد: »تقیــه از برنامه هــای دیــن مــن و پــدران مــن اســت و 

کســی کــه بــه وظیفــه  تقیــه عمــل نکنــد، ایمــان نــدارد « ]2[
امــام صــادق  )ع(می فرمایــد: »پــدرم همــاره  ایــن نکتــه را یــادآور می شــد کــه 
هیــچ چیــز بــه  انــدازه »تقیــه « چشــم مــرا روشــن نمی ســازد. زیــرا »تقیــه « ســپر 

مؤمــن  و وســیله حفــظ مؤمــن اســت. « ]3[
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امــام هادی )ع(بــه شــخصی بــه نــام »داود«می فرمایــد: »اگــر بگویــی تــارک تقیــه 
مثــل تــارک  نمــاز اســت، راســت گفتــه ای . « ]4[

تقیــه یــک نــوع تاکتیــک حســاب شــده بــراى حفــظ نیروهــاى انســانی و هــدر 
نــدادن افــراد مؤمــن در راه موضوعــات کوچــک و کــم اهمیــت محســوب می شــود.

زیــرا هیــچ عقلــی اجــازه نمی دهــد کــه ، مجاهدانــی کــه در اقلیــت هســتند، علنــا و 
آشــکارا خــود را معرفــی کننــد و بــه آســانی از طــرف دشــمن شناســایی و نابــود گردنــد.

بــه همیــن دلیــل تقیــه قبــل از آنکــه یــک برنامــه اســالمی باشــد یــک روش 
عقالنــی و منطقــی بــراى همــه انســانهایی اســت کــه در حــال مبــارزه بــا دشــمن 

نیرومنــدى بــوده و هســتند. ]5[
برحســب مــوارد و موقعیــت هــای مختلــف تقیــه گاهــی واجــب و گاهــی حــرام و 
زمانــی مبــاح می باشــد. در صورتــی اســت کــه بــدون فایــده مهمــی جــان انســان 
بــه خطــر بیفتــد، تقیــه واجــب، امــا در جایــی کــه موجــب ترویــج باطــل و گمــراه 

ســاختن مــردم و تقویــت ظلــم و ســتم گــردد حــرام و ممنــوع اســت.
کــه  می آیــد  پیــش  گاه  سیاســی  و  اجتماعــی  و  مذهبــی  مبــارزات  تاریــخ  در 
مدافعــان حقیقــت اگــر بخواهنــد بــه مبــارزه آشــکار دســت بزننــد هــم خودشــان 
و هــم مکتبشــان بــه دســت نابــودى ســپرده می شــود و یــا ال اقــل در معــرض 
مخاطــره قــرار می گیــرد هماننــد وضــع شــیعیان امــام علــی)ع( در زمــان حکومــت 
کــه  ایــن اســت  راه صحیــح و عاقالنــه  امیــه. در چنیــن موقعــی  بنــی  غاصــب 
نیروهــاى خــود را بــه هــدر ندهنــد و بــراى پیشــبرد اهــداف مقــدس خــود بــه 
مبــارزات غیــر مســتقیم و یــا مخفیانــه دســت بزننــد و در حقیقــت تقیــه بــراى 
اینگونــه مکتبهــا و پیــروان آن هــا در چنیــن لحظاتــی یــک نــوع تغییــر شــکل 
مبــارزه محســوب می شــود کــه می توانــد آن هــا را از نابــودى نجــات دهــد، و در 
ــر تقیــه بطــور دربســت قلــم  ــه ب ــد، کســانی ک ادامــه مجاهــدات خــود پیــروز گردان
ــا  ــد؟ آی ــی دارن ــه طرح ــوارد چ ــه م ــراى اینگون ــت ب ــوم نیس ــند معل ــالن می کش بط
ــه شــکل صحیــح و منطقــی؟ راه  ــارزه ب ــا ادامــه مب ــود شــدن خــوب اســت و ی ناب
دوم همــان تقیــه اســت و راه اول چیــزى اســت کــه هیــچ کــس نمی توانــد آن را 

ــد. ــز کن تجوی
از آنچــه گفتیــم روشــن شــد کــه تقیــه یــک اصــل مســلم قرآنــی اســت ولــی در 
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مــوارد معیــن و حســاب شــده و اینکــه می بینیــم بعضــی از ناآگاهــان تقیــه را از 
ــات قــرآن  ــا آی ــه ب ــر ایــن اســت ک ابداعــات پیــروان اهــل بیــت می شــمرند دلیــل ب

آشــنایی زیــادى ندارنــد. ]6[  
ــه  ــرا همانگون ــد تقیــه کنــد زی ــه امــام و پیامبــر نبای ــد ک ــر ایــن عقیــده ان برخــی ب
کــه قــرآن مــی فرمایــد: آنــان در راه انجــام رســالت الهــی جــز از خــدا خــوف و ترســی 

ــد. ]7[ ندارن
در جــواب اینــان مــی گوییــم: »تقیــه« انواعــی دارد، از جملــه »تقیــه تحبیبــی« و 
»پوششــی« »خوفی«و....تنهــا یــک نــوع از آن »تقیــه خوفــی« اســت کــه در مــورد 
دعــوت انبیــاء و ابــالغ رســالت طبــق آیــه فــوق منتفــی اســت، امــا »تقیــه تحبیبــی« 
را  بــراى جلــب محبــت طــرف مقابــل عقیــده خــود  انســان  گاه  کــه  اســت  آن 
ــترک جلــب  ــداف مش ــراى همــکارى در اه ــد نظــر او را ب ــا بتوان ــی دارد ت ــوم م مکت
کنــد و منظــور از »تقیــه پوششــی« آن اســت کــه گاه بــراى رســیدن بــه هــدف بایــد 
نقشــه ها و مقدمــات را کتمــان کنــد، چــرا کــه اگــر برمــال گــردد و دشــمنان از آن آگاه 
شــوند ممکــن اســت آن را خنثــی کننــد. زندگــی انبیــاء و امامــان مخصوصــا پیامبر 
ــرا می دانیــم در  ــوده اســت، زی ــه تقیه هــا ب اســالم) ص( در مــواردی دارای اینگون
بســیارى از مواقــع هنــگام جنــگ حضــرت اســرار جنــگ و مســیر حرکــت را پنهــان 
مــی کردنــد و ایــن خــود نوعــی از تقیــه بــوده اســت ]8[ ، عــالوه اگرچــه امــام و 
ــن  ــا ای ــد، ام ــی ندارن ــوف و ترس ــدا خ ــز از خ ــی ج ــالت اله ــام رس ــر در راه انج پیامب
تــرس، تــرس بــر خــود اســت لــذا ممکــن اســت بــا وجــود احســاس تــرس نداشــتن 
بــر خــود، تــرس ازبیــن رفتــن مکتــب در آنــان وجــود داشــته باشــد و از ایــن بابــت 
نگــران باشــند کــه بدیــن منظــور اقــدام بــه تقیــه نماینــد و حقایقــی را بــر مــال نکنند 
هماننــد آن ترســی کــه پیامبــر عظیــم الشــأن اســالم قبــل از ابــالغ والیــت حضــرت 

علــی)ع( در جریانــی کــه منجــر بــه واقعــه غدیــر خــم شــد، داشــت ]9[ .      
امــا اینکــه تقّیــه از مصادیــق دروغ اســت یــا نــه؟ بایــد گفتــه شــود کــه دروغ از 
اوصــاف خبــر اســت و تقّیــه خبــر نیســت و حقیقــت آن بــا حقیقــت خبــر متفــاوت 
اســت. دروغ مطابــق نبــودن خبــر بــا واقــع اســت، امــا تقّیــه اصــال خبــر نیســت تــا 
... بلکــه عملــی اســت کــه موافــق بــا وظیفــه مکّلــف و حکــم ثانــوى اســت، هرچند 
مخالــف بــا حکــم اّولــی باشــد ]10[ . بــر ایــن اســاس تقّیــه، از جنــس دروغ نیســت. 
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عــالوه حتــی اگــر دروغ بــه حســاب آیــد مگــر در همــه مــوارد دروغ گفتــن قبیــح 
اســت، آیــا اگــر نجــات جــان انســانی از دســت ظالمــی فــرع بــر دروغ گفتــن باشــد، 

در اینجــا شــرع و عقــل آن را واجــب نمــی داننــد؟!
گذشــته از ایــن در اینجــا مســاله توریــه نیــز مطــرح اســت و فقهــا اتفــاق نظــر دارند 
کــه توریــه غیــر از کــذب اســت. در حالــی کــه در عــرف عنــوان کــذب بــر آن صــادق 
اســت، امــا از روایــات اســالمی الحــاق آن بــه کــذب اســتفاده نمی شــود، بلکــه در 
پــاره اى از روایــات عنــوان کــذب رســما از آن نفــی شــده اســت. از جملــه اینکــه از 
امــام صادق)ع(نقــل شــده کــه اگــر مثــال کســی دم در خانــه می آیــد و اجــازه ورود بــه 
خانــه می طلبــد صاحب خانــه )کــه مانعــی از پذیــرش او دارد( بــه کنیــز می گویــد: 
ــام  ــت( ام ــه اس ــت در خان ــان پش ــال هم ــور از آن مث ــت )و منظ ــا نیس ــو: او اینج بگ

صــادق) ع( فرمــود ایــن دروغ نیســت بلکــه بــه نوعــی توریــه کــردن اســت ]11[
ــه  ــرای مــا ب ــه ب ــر هــم در مــواردی امــام معصــوم چیــزی فرمــوده باشــد ک ــذا اگ ل
ظاهــر احتمــال غیــر واقــع را دارد حمــل بــر توریــه مــی شــود لــذا نمــی تــوان نســبت 

دروغگویــی بــه امــام معصــوم داد.
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