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قلمرو عصمت با  نییمان در تبثان و متکلّمحدّ یکالم کردیرو
 دیمف خیش صدوق و خیش یبرآرا دیکأت

 نادم محمدحسن
 ران، ای، قمباه مذ  و  انیدانشگاه اد اریتادسا

 ( 0۶/0۹/۱3۹۸؛ تاریخ پذیرش: 0۹/07/۱3۹۸یخ دریافت: )تار
 دهیچک

نبوت و امامت است  ی رساختیو ز یادیمسائل بن از ی کیعصمت  ی کالم ةآموز امامیّه یدر نظام اعتقاد
د متفاوت مور یکردهایا رو و ب اصخ تینابوده، با ع ی مسالا شمندانیعلما واند هایکه از ابتدا، از دغدغه

آن اتفاا   یبر اصل باورمناد دانند،ی امامت م طیشرا ةزمرکه عصمت را از  انیعیش. تاسته گرف قرارتوجه 
 کردهاا،یرو  انمیا  از. انادمتفاوت اظهار نظر و اختالف کرده یکردهایقلمرو آن، با رو  ةدربار اما اند،نموده
لمان بغداد متک یگراعقل کردیرو  ی کی: کرده است فایا ی کالم حثدر مبا کنندهنییتع ی قشن کرد،یدو رو 
عنوان هصادو  با  خیشا  ،و از محادثان دیا مف خیشا  ،تکلمااناز م .محدثان قم گراینص کردیرو  یگریو د

تعلاق خااطر داشاتند،  امامیّاهکاالم  خیدر تاار رگاذاریتأث ایشاخص، که هرکدام به مدرسه هایتیشخص
مشاترکات و  و نیز ردیر گقرا ی د بررسروعصمت مقلمرو  ةبارظراتشان در ار نستج نیا دند، تا درتخاب شان

 نشان داده شود. عصمت و اختالف نظر آنها در جهات مختلف قلمر

 .ییگرانص ،ییگراعقل د،یصدو ، مف کرد،یقلمرو عصمت، رو واژگان کلیدی:

 
 Eـmail: nadem185@yahoo.com  
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 مقدّمه

هاده شد، بدون  بنا ن آندر  هامامّیقادی ای اعتکه بنیاده نهیمدکالمی مدرسة پس از 

 یاساس نقش اول و امامیّهکالم  تیتثب ، پردازش و یری گشکل کوفه درمدرسة  ،دیترد

مربوط  زی ن امامّیهکالم  خیتاردوره در  نیمؤثرتر و نیسازترسرنوشتاست  یهیبدداشت. 

ام اماقر و ران امام ببا دو ل قرن دوم( همزمانیمدرسه )اوا نیا یری گشکل ییابتدابه دوران 

 است. )ع(صاد 

 نیا یفضا که بر ییای وجغراف یاسی س، یفرهنگ ،یعلمط یراش عهمجمو جه بهبا تو

 تیهداو  )ع(ائمه ری تأثتحت  ،بزرگ و دانشمند شیعه ییهاتیشخصمدرسه حاکم بود، 

در  اشتند،ظهور و بروز جدی د یاعتقاد یهاآموزهدر مواجهه با مخالفین و دفاع از  ،آنها

کردند و نقطه  جادیا یکالم ا یعلم میعظ زشی خ، دندی درخشخوش  عهی شفرهنگ اشاعة 

 آوردند.  دیپد امامّیهکالم  خیتاردر  یعطف 

شناخته  ثیاحاد انیراوعنوان اصحاب و هکه ب ،علمی این مدرسه یهاچهره 

یکرد دو رو مهم با انیجرداشتند، دو  ثیاحادکه به  ینگاهبا توجه به نوع  ،شدندیم

دوم: رویکرد   و ،(انیاگرلق ععقلی )ا کالمی اول: رویکرد   وجود آوردند؛هت را بمتفاو

 افتیدر یپدر  ،)ع(با محوریت کالم اهل بیت ،(. هر دو جریانانیگرانصنقلی )ا کالمی 

نقش  از آن پس، و برآمدند هاآناشاعة و  ن ییتب  اعتقادات دینی، باورها و حی صح

 دند.کرایفا  امامّیهم ت کال بی تث  در یاثرگذار

نام قم و بغداد ه ب یکالم مهمّ ةمدرسدو  یری گشکلهد ، شاکوفهمدرسة پس از افول 

با حضور  ،کردند؛ قم یندگینمارا  کردهایرواز آن  کیکه در امتداد کوفه هر میبود

 طّ خ دارراثی م  ،ن یمتکلمبا حضور  ،کوفه شد و بغداد یگرانص خطّ دارراثی م ،ن ی محدّث
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 یهاشهیدانوت متفا درکیروو  یفکر خطّ ،دو ن یاآن پس،  از، دیگرد کوفه یاگرعقل

 نمودند. یرهبررا  امامیّه یکالم

دو مدرسه  نیاشاخص  یهاچهره یهاشهیاندآرا و  ییبازنماو  یبازخوان، رون یازا

وی فرار  ، افق روشنی را کردیروکالمی )قم و بغداد( با توجه به تفاوت تأثیرگذار 

 یهاوزهآم ةردربارا نخستین نظرهای علمای اختالف یابیشهیر ةدغدغقانی که حقم

کالم عرصة که وارد  او در مواجهه با رویکردهای نوین  دهدیمقرار  کالمی دارند،

خود را منتسب به  یهابرداشتگاه  و کنندیم، پیرامون مسائل کالمی داوری اندشده

 رهبان یاکه در  ،هاپرسش از  یضعب بر یسخپاو  بخشدیمبیق قدرت تط  نداینمایمپیشینیان 

 .آوردیمهم ا، فرداردود وج

است که عالوه بر اهمیت  یاسالمکالم  آن، از جمله مسائل مهمّ معنای عامّعصمت به

  یکالممسائل  ش یدای پدارد، از بدو  یکالممسائل  گریدبا  یجد یناگسستن وندی پمستقل، 

 یکالمت ته، در کشاکش اختالفااشقرار دفریقین  اصخ تیان عتاکنون مورد توجه و 

، الهدی؛ علم۱3/۱۵: .م۱۹۶2، آبادی)اسد مورد مباحثه بوده است یاسالم و فر  مذاهب

 یهاازآموزه یکی)پیامبران(، عصمت امام نیز  (. عالوه بر عصمت پیامبر۱/207 : ۱۴۱0

اوصاف  ازی ن یکعنوابه امتمامسئلة با پیدایش  است که همزمان عهی ش یکالمختصاصی ا

از ابتدا همداستان است اگرچه همة  دهعه بوندان شی اندیشم امام مورد توجهشاخص 

 یکردهایروبا  ضرورت آن را به اثبات رسانند و ،ینقلو  یعقلدالئل ارائة با  ،انددهی کوش

 در اندداشتهاصل عصمت  ةدربارا گذشته از اتفا  نظری که ام؛ متفاوت از آن دفاع نمایند

، )ع(حضور ائمه ةردواز پس  هااختالف ن یا. خاستگاه اندکردهتالف اخآن  روقلم

استفاده از روایات با دو رویکرد متفاوت در  ةنحوقم و بغداد بود که در  هایهمدرس

و از آن پس در میان پیروان  انددهی رسای  متفاوت به نتیجهاز جهات قلمرو عصمت برخی 

 کرده است. دای پادامه  هااختالفمچنان دو مکتب ه ن یا
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شیخ آرای به بررسی  ،روستهمحدودیتی که با آن روبه به با توج ،ا داردجستار بن  ن یا 

صدو  و شیخ مفید به نمایندگی از دو رویکرد مذکور، میزان و علل اختالف دو مکتب 

داده  یکردهاتفاوت رو ةبهانکه به  ییهانسبترفع ابهام از بعضی و  در قلمرو عصمت 

 گو باشد.، پاسخدارد وجود رهبان یا احیاناً اگر پرسشی در وازد ردبپ ، دوشیم

 ق یتحقمحدودة 

بسیار گسترده است ا متفاوت  یهاشهیاندبا توجه به ا بحث عصمت  ةریدااست  هیبدی

که این جستار بنا دارد قلمرو عصمت را  روآن؛ اما از گنجدینممحدود  یامقالهدر  و

دیشة ناآرا و قلمرو عصمت در جهات مختلف  یدباچار ، نااردهدرقبحث  مورد

 مد نظر را مورد واکاوی و بررسی قرار دهد.  یهاتی صخش

 جهات قلمرو عصمت  

قلمرو  ن یااز سه جهت قلمرو عصمت قابل توجه است؛ اول، از جهت زمان؛ در 

از  یانمزه چه تا روشن شود عصمت ب ردی گیمزمانی عصمت مورد بحث قرار  ةمحدود

امامت  اینبوت  تی مسئول ارددههعم معصوکه  یانزمبه  ایآ،کندیم دای پتعلق م ر معصوعم

مانند اینکه ، دیگر یهاسؤالبعضی  ،به تبع آن ،زمان ؟ البته ن یاخارج از  نکهیا ایاست، 

 تواندیم تی طفولدر هنگام  یکس ایآیا » « ؟دیآیمحساب بلوغ شرط عصمت به ایآ»

 اهالؤسه این پاسخ ب ه به محدودیت مقاله ازا توجب که شودیممطر   ،« باشد؟معصوم 

متعلقات عصمت مورد بحث قرار  ،قلمرو ن یا. دوم، از جهت متعلق؛ در شودیم نظرصرف 

 تیمسئولفقط آنچه مربوط به  ایآمتعلق عصمت باشد،  تواندیم ییزهای چکه چه  ردی گیم

، حفظ یوح افتیدرت، بون یعادامانند ، تصمت اس، متعلق عشودیمو امام  ینب  ین ید

و  تی مسئولبا  رمرتبطی غامور  نکهیا ای، و...، یوح یاجرا ،یوح ری تفس، یوحالغ ، ابیوح

 فیوظامانند امور مربوط به  ؟دری گمتعلق عصمت قرار  تواندیمهم  دیگر ینیدامور 
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 قلمرو عصمتسوم،  و امام ندارد. ینب یهاتیمسئولبه  یربطکه  یشخص یزندگو  یفرد

، ردی گیممت مورد بحث قرار با عصمنافی  نگناها اقسام ،قلمرو ن یامرتبه؛ در ت از جه

در  یانی نسو  یسهو، یعمد، رهی صغ، رهی کباقسام و مراتب گناه اعم از  ةهم ایآکه 

 ؟ نه  ایدخالت  دارند عصمت 

مت مرو عصتنیدگی جهات مختلف قل همبهو  یپوشانهمشایان ذکر است، اوالً: 

نظر دو  ،نشد تجها فکیکر تاگ شودیم تالش لذا. دینمایممشکل ا وارد رتفکیک م

جهت  ،از همه شی برویکرد حتماً در هر جهت نشان داده شود. ثانیاً: تردیدی نیست که 

 زهی انگ را به کنش و واکنش واداشته و هاگرفتهوآنسوم مورد توجه دو رویکرد قرار 

 .ه استآورد دیپدتحقق این جستار را 

 )صدوق(  ییگرانص با رویکرد  ت عصمرو قلم

 ةدربار کندویمقم را نمایندگی مدرسة  انیگرانصرویکرد  ی کهخصیتن شتریمهم

معروف به  یقم هیبابو بن یعل محمدبن  ابوجعفرعصمت و قلمروهای آن اظهارنظر نموده، 

 اتیروا، نقل ( است. گفته شده، با توجه به کثرت آثار. 3۸۱ا 3۱۱صدو  ) خی ش

صریح از  یری گجهی نت او  یظرهاارناظهاوت عصمت و قلمروهای آن و تف  ةربادراوت متف 

 رسدیمنظر به (، اما2۴۵ا 237: ش.۱3۹0 ،ابیفار) دینمایممشکل  یمقدارآرا و آثار او 

 این مشکل را تاحدودی مرتفع نماید. روش یپمباحث 

 شودیمه به گنابوط اول مر: بخش می کنیمبحث قلمرو عصمت را در دو بخش دنبال 

یعنی مواردی که در گناه  اوط به سهو و نسیان م مربخش دوب و ا هیرصغ اعم از کبیره و ا

چه  ، شانی زمانهرکدام از این دو بخش باید قلمرو ا بودن آنها اختالف نظر وجود دارد

مشخص  رد نظراز نگاه هریک از علمای مو ،قبل از مقام نبوت و امامت و چه بعد از آن

 .شود
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 کبیره و صغیره    گناهان از عصمت  

متکلمان، عصمت را پس از مقام نبوت و امامت  همانند دیگر ،ارهبن یا رو  دصد شیخ

عصمت،  ةدرباراما  (.۴: ۱۴۱۵؛3۴:  .۱۴۱۸؛ 2/3۹۹:  .۱۴03، همانمطلقاً پذیرفته است )

 مثبت روایاتی کهطرفی  متفاوت دارد، از یهایری گموضع قبل از مقام نبوت و امامت، 

که نافی  روایاتی ،دیگرسویی ز ( و ا۱/۱۹۶: ۱37۸، نهمااست، بیان کرده است )مت عص

احتی در او نیز صر یاظهارنظرها، همچنین (2۵2و ۱/۱۱۹:  .۱۴0۴ ،همانصمت است )ع

(. در هر صورت باید تکلیف عصمت در این 70:  .۱۴۱2 ،همان) نفی و اثبات ندارد

 .دشو از نگاه صدو  روشن ا  ت امت و امم نبوز مقاقبل ا ا  مقطع زمانی

در ذیل روایتی  نیز نها به نقل روایت بسنده کرده است وگاهت ،اه  گصدو شیخ 

، باید می دانیمبدانیم که  گرانصاظهارنظر نموده است. بنابراین اگر او را یک محدث 

که با ین کما ا ا م بدانی  نظر اومنزلة او را به ةناقلعالوه بر نظرات او، مضمون روایات 

و بین نظر او و روایات به  ا  میکن یمورد ن برخنیز چنی محدثان وایات بعضی دیگر از ر

که آن حضرت  کندیمنقل  )ع(نهایی برسیم. او روایتی را از امام رضا یبندجمعیک 

جایز  ،گناه توسط حضرت آدم فرمودند: بعضی گناهان صغیره، قبل از مقام نبوت ةدربار

در  هاآنکه  ن استد ما ای: اعتقادیگویم(. و در جای دیگری ۱۹۶: ۱37۸ ،همانست )ا

:  .۱۴۱2 ،همان) شوندینمگاه متصف به نقص وگناه و جهل هیچو  اندکاملاحوال  ةهم

: از امام در دیگویم ،گناه صغیره، قبل ازمقام امامت است ةدربار(، در ذیل روایتی که 70

ت ایت عصمطبق این رو (،۱/۱۱۹:  .۱۴0۴ ،همان) .زندینمر س هیناکودکی و پیری گ

مضمون در آثار دیگر او نیزآمده  ن یهمیره را قبل از مقام امامت پذیرفته است، غاه صز گن ا

 ترک ینزد(. در عبارتی دیگر که ما را به هدف ۵۸3:  .۱۴00 ؛3:  .۱۴۱۸ ،هماناست )

هستند، پاک آلودگی  هرو از  معصوم ،ئکهو مال  : انبیا، رسوالن، اماماندیگویم، کندیم

از اوامر خداوند سرپیچی  گاهچی ها  ه صغیره و نه کبیرهگنا هن کننداینماه هرگز گن 
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که عصمت را، حتی در یک امر  هرکس،  دهندیماوامرش را انجام همة و کنند نمی

  ؛ ۹۶:  .۱۴۱۸ ،نهمارا نشناخته است ) هاآن مقام  ،نفی کند، در واقع هاآنکوچک، از 

: امام دیگویمصراحت با  هی لفقاهحضریال من (، و سر انجام در کتاب ۵۸3 : .۱۴00

 امامت نرسیده است، پاک و معصوم استمرحلة درخردسالی و بزرگسالی که هنوز به 

باشد که  تواندیم(، بنابراین جمع این روایات و اظهارنظرها چنین ۱/۱۱۹:  .۱۴0۴ ،ان)هم

 )ع(امامان و )ص(رممبر اکز نبوتشان و عصمت پیاا ان قبلت پیامبرصمع ةربادربین نظر او 

از نظر صدو ،  ،یبندجمعبا توجه به این . تفاوت قائل نشویم شانامامتبل از نبوت و ق

 شدهرفتهیپذعصمت قبل از مقام نبوت و امامت برای پیامبر اسالم و امامان امری مسلم و 

 (. 2۴0: ش.۱3۹0)فاریاب، است 

  و بعد نی قبل مرو زماشیخ صدو ، عصمت در قل یراگنص یکرد ا روینکه بحاصل ا

، بنابراین از رسدیماز مقام نبوت و امامت از گناه کبیره و صغیره برای نبی و امام به اثبات 

 .شوندینمآلوده به گناه کبیره و صغیره  ،از ابتدا تا انتها ،و امام )ص(پیامبر ،نظر شیخ صدو 

 سیان هو و ن عصمت از س

د بحث قرار ت موردو قسم یان، درت از سهو و نسدو  قلمرو عصمص خاه شی از نگ

. اول: سهو و نسیان در گناه )گناه سهوی(، دوم: سهو و نسیان در غیرگناه، که هر ردی گیم

جداگانه )در تبیین دین، در عمل به دین، در امور شخصی( نسبت  ةحوزدو مورد در سه 

 .استسی ررقابل بت و امامت ام نبوبه قبل و بعد از مق 

شیخ صدو  عصمت از سهو و نسیان دین:  تبیین  سهوی درعصمت از گناه  (الف

تبیین دین پذیرفته است، از سخنان او خالف این نظر برداشت  ةحوزو امام را در  )ص(پیامبر

 .شودینم

ث عصمت از سهو در غیرگناه در امور شخصی: شیخ صدو  که از پیشتازان بح (ب

، هی الفقهحضریالمن اب ، در کت گناهان شناخته شده استتبة رم از جهتلمرو عصمت در ق
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در خواب ماندند و نماز  )ص(مبنی بر اینکه روزی پیامبر اکرم کندیمدو روایت نقل 

، دچار یچهاررکعت در نمازی  )ص(امبری پ نکهیابر  یمبن دیگر  تیرواصبحشان قضا شد. و 

ر داده دو  این روایات را مبنا قراص د. شیخسالم دادن عت دومسهو شدند و نماز را در رک

 تواندیمچون او انسان است و  ؛، از سهو معصوم نیست)ص(است که پیامبرشده  و معتقد

را به  سهوالنبی ةینظرشدت از این نظریه دفاع کرده و مخالفین به یوسهو داشته باشد ، 

در نماز، کتاب  )ص(رمب از پیاوقوع سهو  اثبات که قصد داشته در ییجاکند، تا غلوّ متهم می

 میشویم(، البته با دقت در نظر وی، متوجه  ۱/3۶0:  .۱۴0۴  ،)صدو ردهم بنگامجزایی 

»اسهاء« است که در خالل تقریر این دیدگاه،  جای »سهو«، منظورشکه شیخ صدو  به

 سه مورد در، کافینیز در کتاب  کلینیم کرد. شیخ هی تفاوت این دو عبارت را ذکر خوا

 ( . 3۵7ا3۵۵، 2۹۴.: ش ۱3۶2 ،ینی کلرا آورده است )ت روایا

او، به متن روایات و توضیحات وی  یهااستدالل برای روشن شدن نظر صدو  و

 کرده تیرواأعرج  دی سعو او از  رباط بن حسن  بن یعلاز  محبوببن حسن : »میکن یماشاره 

خود را به  ()صل، پیامبرعاوند مت همانا خدا :فرمودیم که دمی شن )ع(گفت: از امام صاد  که

آفتاب طلوع  نکهیار او غالب کرد( و وقت نماز صبح گذشت تا را ب خواب ایب برد )خوا

قبل از طلوع  کهصبح را نافلة  رکعتاز خواب برخاست و ابتدا دو  )ص(امبری پ، آنگاه کرد

یگر د د. بارت قضا خوانبه صورجا آورد و پس از آن، نماز صبح را هبخواند، ب دیبافجر 

کرد و آن حضرت در  یفراموش، دچار یرکعتچهاراز ا در نمخداوند متعال آن حضرت ر

را  ن یالشّمالیذقضیة  تیحکا )ع(، نمازش را سالم داد؛ آنگاه امام صاد دوم رکعت

 یادآوری کرد و فرمودند:

  و رحمت خاطر مگر به ؛ دو مورد را نسبت به آن حضرت واقع نساخت نیا» 

  ا یشد، قضا  نمازشو درربود را خواب  یمسلمان مبادا اگر ا مّت، تشفقت بر ا

این   ندی بگو، بلکه با خود کنندشد، او را سرزنش  یفراموشدر نماز دچار 
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نیز واقع شد، پس دیگر وقوع سهو   )ص( ، رسول خداکائناتحادثه برای فخر 

 (.۱/3۵۸:  .۱۴0۴ ،صدو )  و خواب از ما چیز عجیبی نیست«

ا از ر اهآنخدا  کهضه، و مفوّ : همانا غالتدیگویم یتروایل ر ذو  دصد شیخ

: اگر ندیگویمرا قبول ندارند،  )ص(پیامبر خدا یفراموشرحمت خود دور بدارد، سهو و 

 ممکن، پس دینماحضور قلب است، سهو  یجا کهدر نماز،  )ص(خدا امبری پ کهز باشد یجا

حضرت همچنان واجب بر آن ز نما رایز ؛هو شوددچار س زی ن یاله احکام غی تبلاست در 

لزومًا  که کندینمواجب است. دلیل مخالفین، ما را متقاعد  یهال اماحک غی لتب  که، است

با  )ع(و امامان ای انبآنچه  یعن ی ،مشترکهاحوال  ةهمدر  که ستی ن یشک رایز ؛باشد نی چن

هر چه  ،نهایا الدن و امث وابی خ و دنی آشامهستند، مثل خوردن و  کیشرمردم در آن  ریسا

، آن حضرت به نماز ن یهمچن و  شودیم واقع زی نضرت بر آن ح شودیمبر امّت واقع 

مردم مانند آن   ریسامأمور بودند.  زی ن ستندی نپیامبر  که گرانید که گونههمانمأمور بود 

حضرت، از آن  ری غ کهاست  یعیوقا، چون سهو از لی دل ن یهمحضرت پیامبر نبودند و به 

با نبوّت او  یاتفمنا شود،قع وا زی ن ، پس اگر بر آن حضرتدیآی م د یپددم رمهمة برای 

از  غی تبلمختّص آن حضرت است همانا امور مربوط به رسالت است،  که یحالت ندارد، 

آن  رایز ؛سهو واقع شود غی تبلدر  که ستی ن زیجاط و لوازم نبّوت و رسالت است، یشرا

آن  یبندگنماز  سبببهاست،  ترکشم عبادت و نماز )ص(امبری پعبادت )تبلیغ( مخصوص 

و بدون اراده و  شودیمبر آن حضرت عارض  کهو با اثبات خواب  ودشیم ررت ظاهحض

آن  که شودیممعلوم  لهی وس بدین ، ماندیبازماز خدمت خدای خود  ش یخوخواست 

وند ا خدا، تنهدشوینمچرت بر او غالب  ایخواب  که یکس رایز ؛ستی نحضرت، خدا 

 است )همان(. ومّیقو  یّح
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 اء سهو و اسه

 گونهن یاسهو و اسهاء پرداخته و  ةواژن دیدگاه خود، به توضیح ییتب  در صدو شیخ 

آن حضرت، از جانب  یفراموش رایز، ستی نمانند سهو ما  )ص(خدا امبری پ: سهو دیگویم

 یوشفرامدچار  ضرت راخداوند متعال، آن ح که ستی ن ن یاخداوند متعال است و جز 

مانند سایر مردم، ثانیاً: صفات  است یانسان شدرآفرین اوالً:  کهتا معلوم شود  دن کیم

 کهقرارداد، ثالثاً: مردم بدانند  شیخوخداوندی ندارد تا بشود او را پروردگار و معبود 

اینکه سهو  آن را بدانند. پس صدو  عالوه بر حکمشدند،  یفراموشچه دچار چنان

و به  داندیم طانی ش ز طرفرا ا هاانسان، سهو دیگر داندیمد وننب خدارا از جا ()صامبرپی 

تسلّطی ندارد »إِنَّما سُلْطانُُه  )ع(و امامان )ص(بر پیامبر خدا طانیش که سازدیماین نکته متوجه 

 را به یو کهاست  یکسان ، تسلط او فقط برمُشْرِکُونَهُمْ ِبهِ  َنیالَّذوَ  َتوَلَّوَْنهُیَ َنیالَّذ یعَلَ

 (. 3۶0: ۱ ،)همان « دزنوریم کشراوند و به خد نندیگزیبرم یپرست رس

 )مفید(  ییگراعقل قلمرو عصمت با رویکرد 

که با رویکرد  ،امامیّهدر تاریخ کالم  نیآفرتحولشاخص و  یهاچهرهاز دیگر 

مت را مرو عصو با این رویکرد بحث قل کردخود، این جریان را نمایندگی  یگراعقل

(  . ۴۱3ا 33۶) دی مف خی ش عروف بهنعمان م محمدبن ص قرار داد، محمدبن خاتوجه  مورد

 اشهمدرسو  یبا توجه به شرایط زمان ا بغداد بود که  ةمدرسجستة است. او از متکلمین بر

مختلف وضعیت استثنایی  یهاانیجرکه در تقابل فکری با پیروان مذاهب اسالمی و 

 است. عصمت را دنبال کرده از جملهی کالم یهابحثتری یت بیشبا حساسا داشت 

 کبیره و صغیره  گناه مت از صع

پس از  ،عصمت از گناهان کبیره و صغیره ةدربارشیخ مفید همانند دیگر متکلمان 

ا  ۱0۴ )ب(:۱۴۱۴؛ ۱2۹(:۶) .، ۱۴۱3، همان) داردنظر صریح و قاطع  ،وت و امامتمقام نب 
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 ییهایری گموضع   او نیز مانند صدو متو اما مقام نبوت قبل ازعصمت  ةدربار(. اما ۱0۵

و امامان  )ص(: روایاتی وجود دارد که حاکی ازکمال پیامبردیگویم جاکی، دارد متفاوت

برای انکار این روایات  جهیوو  هاستآنشدن و در حالت کودکی  مکلف حتی قبل از

بهتر آن ما ا ،شودینمامت نفی ت و امعقاًل داشتن کمال قبل از مقام نبو وجود ندارد و

که عصمت  ،پس از مقام نبوت و امامت هانآمال مل بر کات را حاست که این روای

 ،همانعصمت قبل از مقام نبوت و امامت توقف نماییم ) ةدربار ضرورت دارد، کنیم و

ه ه کبیربین گناوت و امامت گناه قبل از مقام نب  ةدربار(، در جای دیگر ۱30(: ۶)  .،۱۴۱3

د از مقام نبوت و عچه بل و قب  چه ارا ئل شده، عصمت از گناه کبیرهقاتفاوت و صغیره 

ضروری دانسته اما گناه صغیره را هم بر انبیا و هم بر امامان با شرایطی جایز  ا امامت

 (، گفته به شرط اینکه گناه صغیره به وهن فاعل آن ۶۵(: ۵) .، ۱۴۱3، همان) دانسته است

و قلمر مفید یخش ین برابنا  (.۶2: )همان جایز است د،م نباشوی عمد هر از د ونشو منجر

عصمت از گناه را به قبل از مقام نبوت و امامت نیز توسعه داده است، عصمت از کبیره را 

 بارهن یاگفته باید در  جاکیعصمت از صغیره تردید کرده است، در  فرض دانسته و در

 شرط اینکه وهن و عمد دربه  ستا عمانبال صغیره  انجام توقف کرد و در جای دیگر گفته

 اشد.کار نب 

او باشد که  انةیگراعقلمفید ناشی از رویکرد شیخ  اظهار نظر اخیر رسدیم ظرنبه

چه جانب نقل قوی بوده از ، چناندهیدیمهمانند مواردی که تعارض بین عقل و نقل 

( و  27 (: ۵) .، ۱۴۱3 ،هماناست ) جانب نقل را گرفته و  کرده نظرصرفعقلی نتیجة 

 ،همان)، جانب عقل را گرفته است دباش هی نداشتدان قوتچه جانب نقل چن چنان

چه نتواند از عقل و نقل، (، اما چنان۶۱(:۹) .، ۱۴۱3 ،همان؛ ۱0۵ا ۱0۴ )ب(: .، ۱۴۱3

. دکن یمجمع بین عقل و نقل  ،، به عبارتیکندیمهر دو دست بردارد، راه سومی انتخاب 

ل قبل از مقام ا کمته نقاًلفته، گفلذا جانب نقل را گر .رد استواهمین مر از د اخی مور
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امامت قابل انکار نیست و جانب عقل را گرفته، گفته کمال ضروری مقام نبوت و  نبوت و

انتخاب ا لذا قبل از مقام نبوت و امامت ضرورتی ندارد. استفاده از این روش  .امامت است

از ب امام علم غی  ةدربار ه شده، از باب نمونههدرر مشامی وی مکال کآرای در ا راه سوم 

، )مفید داندینماما از نگاه عقل ضروری امامت  را پذیرفته، )ع(ائمه یدانبیغاه نقل، نگ

(. بنابراین از نظر مفید قلمرو زمانی عصمت قبل از ۶۹(: ۱0)  .،۱۴۱3 ؛۶7 (:۵) .، ۱۴۱3

ا صغیره بته است؛ اما نقاًل در گناه رف پذیر گناه عقاًلز آن دمقام نبوت و امامت و بعد ا

گناه صغیره هم سکوت  ةدرباردانسته است و البته گویا او تمایل دارد  انعبالم شروطی

نماید، اضافه اینکه گناهان صغیره را تقسیم کرده است، قسم اول را گناهانی دانسته که 

دانسته که  یهانان گم را . قسم دودوشیم نشانبوتموجب سلب اعتبار پیامبران قبل از 

 . داندیم؛ بنابراین قسم دوم را جایز شودینمر ب اعتباموجب سلارتکاب آن، 

دانسته و در مورد عصمت  امامّیهعلمای همة این نظریه را قول  دی مف ،نکهیا شایان ذکر

ش تا ی خلقت ، از کسانی است که از ابتدا)ص(محمد ،گوید: پیامبر ما، می)ص(امبراکرمی پ

داوند مخالفتی ننمود با خ عمدی رتصوبه هگاچی هرمانی خدا را نکرد و افمرش، نآخر ع

از سر فراموشی هم نداشت، قرآن کریم و روایات متواتر به این  ایگناه عمدی و  هیچو 

 هیچمعتزلیان است، بدون همة و  امامّیهعلمای همة و این نظر  اندکردهنکته تصریح 

 دیتأکنظر  ن ی همبر  گرید یدرجا(. او ۶3ا ۶2 (:۵)  .،۱۴۱3 ،نهمای )دیدگاه مخالف 

گناهان همة انبیا و امامان بعد از او، در حال نبوت و امامتشان، از همة : دیگویم و کندیم

معصوم هستند و از نظر عقلی ترک واجب از آنها جایز نیست، اما ترک  ،کبیره و صغیره

 چه در زمان نبوت و ،)ع(نمااما و )ص(امبری پ که یلاحغیرعمدی مستحبات جایز است، در 

(:  ۶) .، ۱۴۱3، همان) اندنکردهات را نیز ترک آن، حتی مستحّب بل ازو چه ق شانتامام

 وةیشمفید با همان  خی شطور که قباًل بیان شد، (. البته همان2/۱۶(: ۹)  .، ۱۴۱3؛ ۱2۹

و  رهی صغم انجادر  یانعت مم یعقلهم از نظر  نجایاعقل و نقل در  یهاداده نی ب کی تفک
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که  دهدیمو به این نکته نیز توجه  ندی بینممت ت و اماقام نبوترک مستحبات قبل از م

را وادار به انجام  هاآن ،عصمت انبیا و امامان منافی با اختیار آنها نیست، بلکه عصمت

است که  رفتهیذپ ینقل(؛ اما از نظر 73(: ۱3)  .،۱۴۱3، همان) کندینمکارهای خوب هم 

نظر  یبندجمعلذا نتیجه و  .نداهبودصوم ت هم معقبل از نبوت و امام یحت ام ما و امبری پ

از سهو و نسیان ا عقاًل عصمت  ،طور قطعهکه قباًل بیان شد وآن اینکه ب شودیممفید چنین 

ز ضرورت برای پس از مقام نبوت و امامت دارد، اما شرعاً شامل قبل اا در عمل به دین 

 .شودیم امت همنبوت و ام مقام

 عصمت از سهو و نسیان 

یگر متکلمان عصمت در سهو و نسیان را در دو قسمت مورد ند دنافید همشیخ م 

. اول: سهو و نسیان در گناه )گناه سهوی(، دوم: سهو و نسیان در  دهدیمتوجه قرار 

مور دین، در ا عمل بهجداگانه )در تبیین دین، در حوزة غیرگناه، که هر دو مورد در سه 

 .، ۱۴۱3، همان) بررسی است قابل و امامتم نبوت ( نسبت به قبل و بعد از مقاصیشخ

 (. ۱2) .، ۱۴۱3؛ ۶۵(: ۵)

مطلق قبل از  طوربه بارهن یاعصمت از گناه سهوی در تبیین دین: شیخ مفید در  (الف

  ا۱0۴(:)ب ۱۴۱3،انهم) داندینمگناه سهوی را جایز  ،مقام نبوت و امامت و بعد از آن

از  )ص(: پیامبر اکرمدیگویم )ص(ر اکرمپیامب  ةدربارشرعی،  عمل به دستورات ةدربار(، 0۵۱

صورت گناهان کبیره و صغیره و سهو و فراموشی، چه بههمة ابتدا تا آخر عمرش، از 

 (. 37(: ۱3)  .،۱۴۱3،همان) صورت سهوی، معصوم استعمدی و چه به

ور مفید در سهو و نسیان در ام یخخصی: شدر امور ش نسیان عصمت از سهو و( ب

حتی ارتباط با دین و عمل به دین ندارد و خللی به مقام نبوت و که  ،و عادی شخصی

نیز حساسیت نشان داده و در همین باره با شیخ صدو  مخالفت  ،کندینمامامت وارد 

 کرده است.
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 شخصی  سهو و نسیان در امور ة دربارنقد مفید بر صدوق 

ا آورده و دو  رن شیخ صدا سخنادر نقد نظر صدو  نوشته، ابت  یاالهسرشیخ مفید 

را که شیخ صدو  از آنها بر  ییهاتیرواسپس نقد کرده است، در بخشی از این رساله، 

آنان دانسته است؛  یعی شو مقلّدان  )ع(تی بکرده از دشمنان اهل استفاده  یسهوالنب اثبات 

 نیا یسست بر  لی دلعشا،  ایعصر بوده  ای هرنماز ظمورد بحث، ز نما ، آننکهیااختالف در 

دانسته و گفته است ترک عمل به این حدیث، واجب  تّیحجسقوط آن از و  ثیحد

 نیا یسُست » :سدینویم، رساله( وی در قسمت دیگری از 20(: ۱۴) .، ۱۴۱3،هماناست )

صبح  ازدر نم )ص(امبری پ :دیگویم کهاست  یخبر یسُست (، مانند ن یدی ذوال تیروا) تیروا

 اةَ نَمَ ، وَیالعُزّ وَ اللَّاتَ تُمُیأَفَرَأَ﴿ اتیآتا  نجم را سورةل، اوّ رکعتو در  کرد سهو

إن   ، وَیالعُلَ قُیالغَران تِلکَ﴿جملة  طانی شتالوت فرمود؛ آنگاه   ﴾األُخرَی ةَثَالِالثَّ

، به رون یاز شد. ا متوجه )ص(رامب ی پ ، سپس کرد یجاررا بر زبانش ﴾یجَتَلَتُر نَّتهُ فاعَشَ

و  یخوشحال یرواز  زی ن مشرکان . کردنداو سجده  یروی پبه  زی نلمانان سجده افتاد و مس

 آنان داخل شده است!  ن یدبه  )ع(امبری پو پنداشتند  کردندسجده  یشادمان

 که یحال، )در کنددر نمازش سهو  )ص(امبری پ کهباشد  ممکن گوید: اگر شیخ مفید می

و گوشزد ه اب و نندی ب بمردم  برگرداند و یروم نماز، اتماز ا ش یپ و اعت است(م جمماا

مردم  انی مرمضان، در  مبارکو در روز ماه  کندسهو  زی نباشد در روزه  ممکن  دیبا، کنند

اد او ه یبه او بنگرند و ماه رمضان بودن را ب زی نبپردازد و مردم  دنی آشامبه خوردن و 

 ...دارف برخال  ن یا؟ دست از یدهیم جامان که ستا یخالفچه  ن یاد آورند، به او بگوین 

را قبل از طواف انجام دهد و  یسعو  کندحج و در احرام، مجامعت  مناسکام گر هنو د

 و کند، سهو عتیشر اعمال همةباشد در  ممکن دیبا بلکه؛ کندجمرات  یرمنداند چگونه 

حالل  یشراب هکنظرش آید به ای کردهنباشد اگر از روی فراموشی شرب خمر  بی ع

 چی هنه  کهاست  ییزهایچ، هان یاهمة . ، و..وشن شودبر او راست، بخورد و سپس امر 
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 که یکس، ن یبنابرا . دهدینم، آن را اجازه یموحّد چیهو نه  یغال چی همسلمان و نه 

ذشته نقدهای گ ، از حدّ اعتدال خارج شده، و... . عالوه برکندیم زیتجورا  یسهوالنب

شده اختهکه شن است  ن یدی ذوال به نام یشخصاین روایات  اویر :دیگویمیخ مفید ش

آمده  انی مبهو نه یادی از او  میاافتهیاز او  یث یحد، نه انیراو، در اصول و درجمع ستی ن

 (.2۹ (:۱۴) .، ۱۴۱3، هماناست )

 د یمف خ یش از نظر   )ص(امبری پجواز غلبه خواب بر 

ا در صدو  ر )ص(اگر چه سهوالنبی یدشیخ مفد داشت که ته بایالبته توجه به این نک

نماز صبح را، خالف عصمت  شدن خواب و قضاغلبة رد نقد قرار داده اما ت مودشاز بهنم

 (.  2۸: )همان داندیمندانسته و وقوع آن را جایز 

کند، نقل می ولید(رساله به سخنی که صدو  از استادش )ابن ادامة شیخ مفید، در 

قصیر کند، به ت مبی متهسهوالن  نظریةخاطر را به هایقم کس هراست:  ده که گفتهاره کراش

گوید: وقتی در میان ، میردی گیمنیز خرده  دی ولابن غالی است. آنگاه بر این سخن 

به این  دادن امامان هستند، نسبت تقصیر ، افرادی باشند که مقصر در حقّهایقمجماعت 

ت سب ن هیرادی است که چنین دیدگاافالیق  این نسبت، ، بلکهغلّو نیستنشانة جماعت، 

با فرض صحت  گوید:(، مفید در ادامه می۱3۵(: ۶) .، ۱۴۱3، همان) ددارن )ع(ائمهبه 

، ایشان نیز جزو مقصره است، هر چند که از علما و بزرگان دی ولابن انتساب این دیدگاه به 

 قم باشد )همان(.

نوعی شاید بتوان بهنبی، السهویة نظرفید بر شیخ م با دقت نظر در برخی اشکاالت

نماز  شدن و قضا )ص(خواب بر پیامبرغلبة شیخ مفید در جواز ریة نظبر الت را ین اشکاهم

نظریة به  شدن خاطر قائلرا به هایقمایشان، نیز وارد دانست. شیخ مفید برخی از 

، اما از نداردهوآرا پایین  )ع(مهو معتقد است که ایشان، شأن ائ داندیمسهوالنبی، مقصره 

خواب بر پیامبر و امام را نیز تقصیر در غلبة از جویة نظر به شدن ئلاقسویی شاید بتوان 
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جایگاه ایشان دانست، خصوصاً اینکه مفید، ارتکاب غیرعمدی  آوردنن یی پاائمه و  حقّ

  )ع(ی ائمهبرخی گناهان صغیره )گناهانی که موجب کسر شأن مرتکب آن نشود( را برا

 (. ۶۵(: ۵) .، ۱۴۱3 ،همانست )ن جایز دانسته اشاامامت  قبل از

 یراو ةدربار سهوالنبی پاسخ داده ونظریة بته شیخ صدو  به اشکاالت مخالفین ال

 نیا رایزاو خالف واقع است،  ةدربار( ن ی مخالف) ( گفته: دیدگاه ایشانن یدی ذوال) ثیحد

مشهور  عبدعمرو ن ربی عم و نامش حمدمحمدموأب اشهیکن مرد )ذوالیدین( معروف است و 

از او در رابطه با جنگ  یاخبار، من اندکرده تیرواز او ا ینّ سو  عهی شاست،  ن یدی الیذبه 

ما  خی ش: دیگویم. صدو  با استناد به سخن استادش امکرده ذکر ن یصّفدر  ن یقاسط

 ینفو، ع غلروش ةنقط: فرمودیم، رحمه اللَّه، دی ول احمدبن  بن حسن  بن محمدمحمد

را رد  بارهن یاوارده در ار خب ا کهشد با زیجااست و اگر  )ص(امبری پز هو اس و یموشفرا

و  ن یداخبار مستلزم ابطال  ةهم، و ردّ میکن اخبار را رد همة  کهخواهد بود  زیجا، میکن 

 کتاب فی تصن نباشد اگر اقدام به  یثوابو  پاداشیب کار کنمیماست. من گمان  عتیشر

، ج ۱3۶7،انهمد« )وشتند، بآن هس منکر که یکسانو ردّ  بیسهوالن اثبات  ةاردرب یمستقلّ

 (.  ۵۵۸ا ۵۵۵ "۱

 ی رگیجه ینت

آنچه قدر مسلم و مورد اتفا  دو شخصیت فو  با دو رویکرد متفاوت قرار گرفته، 

 یناشگناه درپس از مقام نبوت و امامت است، اما  ،رهی صغو  رهی ازکباعم  ،عصمت از گناه

نظر تفا  باز ا ،شدیمن که مربوط به دیود، در بخشی ب خش دو بکه  انی نس و وسه از

داشتند. شیخ  نظر ختالفا شدیمو شخصی  یفردبوط به امور داشتند و در بخشی که مر

 ماندن ، هم خوابدانستیمجایز  )ص(صدو ، هم ارتکاب سهو در نماز را برای پیامبر

را  )ص(وسط پیامبراب سهو تتکشدت اربه  مفید و شیخ ایشان رانماز  شدن قضا و )ص(پیامبر

 .دانستینمنماز را منافی عصمت  شدن و قضا ماندن خواب و درکیمرد  زر نماد
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ا  شیخ صدو ، معتقد است که امام در خردسالی و بزرگسالی، معصوم از گناه است 

گناهان  یرعمدی غچه گناه کبیره باشد یا صغیره، اما شیخ مفید معتقد است که ارتکاب 

 جایز است. ،اماممت امااز  قبل ،ودموجب سلب اعتبار فاعلش نشه ک ،یارهی صغ

در قلمروهای مختلف عصمت اختالف دو رویکرد کالمی بسیار اندک  ،در مجموع

است، اگر مختصر تفاوتی وجود دارد، به جهت نوع نگاه دو رویکرد به احادیث است، 

متکلمین  کهیحالد، در ذرنبگ انندوتینمایات از رو یراحتبهمحدثین بر طبق مبانی خود 

 .کنندینمم هر روایتی تسلی  خود را یسادگهب

 و مآخذ  منابع 

تحقیق  .المغنی فی ابواب التوحید والعدل . .(م۱۹۶2). معتزلی، عبدالجبار یاسدآباد

 .المصریة دارالکتبمطبعة : قاهره. مصطفی حلمیمحمد

: بیروت. ۵. چ الصدوق یال أم . (. ۱۴00). یقم هیبواب بن یعل محمدبن  ابوجعفرصدو ، 

 ی. لماع

(. التوحیدترجمة ) دیتوحاسرار (. تایب).  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 اسالمیه. : تهران. ۱ چ.  محمدعلی اردکانیترجمة 

: قم. 2. چ مامیّهاالت دااعتقا .(.  ۱۴۱۴)ااا . ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 

 فید. شیخ م ةکنگر

امام مؤسسة : قم. ۱ چ. المقنع(.  ۱۴۱۵)اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا . اااا اا

 .  )ع(صاد 

.  الفروعو صول ألا یف یةالهدا.(.  ۱۴۱۸)  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا . 

 .)ع(امام صاد : مؤسسة قم .۱  چ
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 . قم: داوری.۱. چ الشرائععلل(. تای ب)ااااااااااااااااااااااااااااااااااا . ااااا اااا ااا ااااااااااا

  .۱ چ. ()ع  الرضار أخبا ونی ع.(.  ۱37۸) اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا . 

 . جهانر نش: تهران

:  قم. ۱ چ. األخبار یمعان.(.  ۱۴03)  ااا .ااااااا اااااااااااااااااا ااااااااااااااا ااااااااااااااا

 مدرسین.جامعة 

.  2 چ. هی الفق حضرهیمن ال  .(.  ۱۴0۴) اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا . 

 مدرسین.: جامعة قم

 قی تحق  .االمامة یف  یالشاف .(. م۱۹۸۶ا  . ۱۴07). الحسین  بن یلعمرتضی  الهدی، سیدعلم

 مؤسسة الصادق للطباعة و ال شر.: طهران. ین یحسرا زهدالعب  دی س

تا پایان قرن پنجم   امامیّه عصمت امام در تاریخ تفکر  .(. ش۱3۹0). فاریاب، محمدحسین 

 امام خمینی.  : مؤسسة قم. ۱چ  . هجری

 اسالمیه. : تهران .2چ  . یافالک.  (.ش۱3۶2) .یعقوب محمدبن  االسالمثقهکلینی، 

 اسماعیلیان. : قم  .2.  چ لوامع صاحبقرانی .(. ۱۴۱۴) .اقرمحمدب علّامهمجلسی، 

: قم. ۱ چ. االختصاص ((.۱).  ۱۴۱3(. ))شیخ مفید النعمان محمدبن  محمدبنمفید، 

 شیخ مفید.کنگرة 

حجج   معرفة  ی فاإلرشاد (. 2) (. ۱۴۱3).  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 شیخ مفید. :کنگرة قم .۱چ . بادلعا ی عل اهلل

. ۱چ  .اإلمامة یفاإلفصاح ((.  3) .  ۱۴۱3)اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا . 

 شیخ مفید. : کنگرة قم
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.  ۱ چ .ةیرودالجاالمسائل ((. ۸).  ۱۴۱3)  اااا .اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 شیخ مفید. ة :کنگرقم

. ۱ چ. ةیالعکبرالمسائل  ((.۱0).  ۱۴۱3)اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا .  
 ید. شیخ مف: کنگرة قم

: قم.  ۱ چ .المقنعة .((۱۱) . ۱۴۱3).  ااااا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 . خ مفیدی شکنگرة 

  . ۱ چ .ةیاالعتقاد النکت .(( ۱3).  ۱۴۱3)ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا .  ااااااااا
 شیخ مفید. : کنگرة قم

 .۱ چ .المقاالت ل أوائ  .(( ۵).  ۱۴۱3)اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا .  

 شیخ مفید. : کنگرة مق

.  ۱ چ. االعتقادح ی تصح .(( ۶).  ۱۴۱3) ااااااااااااااااااااااااااااااااا .  اااااااااااا ااااااااااااا 

 شیخ مفید. : کنگرة قم

  چ .()ص یالنبعدم سهو  .(( ۱۴).  ۱۴۱3)اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا .  

 . یدشیخ مف : کنگرة قم. ۱

محمد مهدوی  . نبرد جمل. (.ش۱3۸3)اااااااااااااااا. . ااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااا

 .نی: تهران. 2 چ. دامغانی

: تهران. احمد آرام. ترجمة دیمف خی ش ی کالم یهاشه یاند .(. ش۱372. )مکدرموت، مارتین 

 انتشارات دانشگاه تهران.

 

 



 

 

 


