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Abstract  
The Imam's infallibility is one of the critical theological issues that has been 
discussed among Muslim scholars with two main approaches. Many Shiite 
scholars favor a maximal view of the Imam's infallibility, and some believe in a 
minimal approach in this regard. Some contemporary thinkers such as Modarressi 
Tabataba'i, Kadivar, Soroush, and Salehi Najafabadi, with a historical view of 
Shia beliefs, follow a minimal approach and believe that the opinion of the first 
group about the infallibility of the Imam has no history in the era of the Imams 
(a.s.). However, the view of the extent of the Imam's infallibility has emerged 
under the influence of external intellectual currents such as Qalian. The main 
reason for these people to prove the claim is based on mentioning historical 
evidence about the view of the Companions of the Imams (AS) and trying to show 
that in the eyes of the Companions of the Imams (AS), the Imams do not have 
infallibility and any maximal view of the Imam's infallibility is negated by them. 
In the current research, the view of contemporary thinkers about the Imam's 
infallibility has been evaluated and analyzed by relying on historical narratives 
and evidence and with a descriptive-analytical method and a critical approach. 
The history of the era of the Imams (AS) proves the maximal point of view about 
the Imam's infallibility, and there is no room left for the new thinkers' point of 
view. 
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 با ماما عصمت درباره معاصر شانینواند دگاهید یانتقاد یبررس

 ائمه)ع( اصحاب نظر بر دیکأت

  

 رانیا مشهد، ،یاسالم کالم رشته نواب مدرسه سه سطح پژوهدانش    آبقد یتشکر محمد
  

 رانیا ،مشهد ،یفردوس دانشگاه فلسفه گروه اریاستاد   دوستوطن یعلمحمد

 چکیده

 وردم عمده رويکرد دو با مسلمان متکلمان میان در که است کالمی مهم مباحث ازجمله امام عصمت مسئله

 و هستند امام متعص گستره درباره حداکثري نگاه طرفدار شیعه، متکلمان از بسیاري است. قرارگرفته بحث

 کديور، ،ائیطباطب مدرسی مانند معاصر انديشاننو از برخی دارند. باور بارهدراين حداقلی رويکرد به نیز برخی

 باورند اين بر و هستند حداقلی رويکرد پیرو شیعیان، عقايد به تاريخی نگاهی با آبادي،نجف صالحی و سروش

 به ثريحداک نگاه بلکه ندارد، امامان)ع( عصر در ايپیشینه هیچ امام، عصمت درباره نخست گروه عقیده که

 در افراد اين دهعم دلیل است. آمده پديد غالیان مانند بیرونی فکري جريانات تأثیر تحت امام، عصمت گستره

 که هدد نشان کوشدمی و است استوار )ع( ائمه اصحاب ديدگاه درباره تاريخی شواهد ذکر بر مدعا، اثبات

 انآن سوي از امام عصمت به حداکثري نگاه هرگونه و نبوده عصمت داراي امامان )ع(، ائمه اصحاب نگاه در

 - صیفیتو شیوه با و تاريخی شواهد و روايات بر تکیه با است شده تالش حاضر پژوهش در ود.شمی نفی

 گیرد. قرار تحلیل و ارزيابی مورد امام عصمت درباره معاصر نوانديشان ديدگاه انتقادي، رويکرد با و تحلیلی

 ديدگاه )ع( ائمه راندو تاريخی شواهد و روايات اساس بر که است آمده دست به نتیجه اين پايان در

 ماند.نمی باقی نوانديشان ديدگاه طرح براي جايی و شودمی اثبات امام عصمت درباره حداکثري

  .)ع( ائمه اصحاب ان،یغال معاصر، شانینواند امام، عصمت :هاکلیدواژه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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 مقدمه .1

 معرکه همواره که است تشیع مذهب اصول از و اعتقادي مباحث ترينمهم از يکی امامت

 امامت ربارهد که مسائلی از يکی است. بوده دينی انديشمندان و متکلمان میان گوناگون آراء

 سه آن گستره و امام عصمت دربارة است. «آن گستره و امام عصمت» مسئله شود،می مطرح

 از: اندعبارت که دارد وجود عمده رويکرد

 هک باورند اين بر ددانننمی امامت شرط را عصمت که سنت اهل عصمت: انکار الف.

 جرجانی، ،1۸۸- 1۸۱صص :۱۸ج ،۱۴۸1 الجبار، عبد قاضی ر.ک؛ نیستند) معصوم )ع( امامان

 نداشته قبول را امامان)ع( عصمت نیز وهابیون (،1۹۴ :۸ج ،۱۹0۴ تفتازانی، ،1۸۱ :۶ج ،۱11۸

 تا:بی الوهاب، عبد ،۹1۴ :1ج ،۱۹0۸ تیمیه، ابن .ک؛)ر دانندمی پیامبران مخصوص را آن و

 (.77۸ :1ج ،۱۹1۱ قفاري، و 1۶

 است اورب اين بر و داندمی گسترده بسیار را امام عصمت دامنه که حداکثري رويکرد ب.

 یتواقع متن با خدا ولی و کامل انسان میان هستند معصوم امور همه به نسبت )ع( امامان که

 ،)مظفر اند.خاضع و اضرح ائمه پیشگاه در کائنات همه و دارد وجود اتحاد و ارتباط نوعی

 (.۱۴۴ و ۱۴۶ :۱1۶۸ آملی، جوادي و 1۸1-1۸۸ :۱۸ج ،۱171 طباطبائی، ،۱1-۱1 :ق۱۹01

 يا شودنمی استخفاف موجب که مواردي در را امام عصمت که حداقلی رويکرد ج.

 بر و ندارند قبول را شودنمی ايشان رسالت به مربوط که زندگانی عادي امور در خطا و سهو

 سید ،1۶ :۱۹۱1 مفید، .ک؛)ر است تام غیر و حداقلی عصمت امام، عصمت که اورندب اين

 (.۱۶0 :1ج ،۱1۸۸ طوسی، و ۹ :۹1۸ مرتضی،

 درسیم مانند: شیعه معاصر شانينواند از برخی عصمت( انکار) مخالف جبهه تفکر در

 نظريه ار،انک انديشه از پیروي به نیز ... و آبادينجف صالحی و سروش کديور، طباطبائی،

 ار عصمت وجود و گذاشته فراتر را پا حتی و دانسته سوم و دوم قرن محصول را عصمت

 )ع( مهائ اصحاب نگاه بر خود ادعاي اثبات در افراد اين دانند.می غالیانِ تفکري امام براي

 ند.نداشت امام عصمت درباره اعتقادي چنین اصحاب که باورند اين بر و کنندمی استناد
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 پژوهش پرسش .1-1

  از: اندعبارت حاضر پژوهش هايپرسش

 چیست؟ امام عصمت گستره درباره معاصر نوانديشان ديدگاه .۱

 چیست؟ امام عمصت درباره اصحاب نظريه .1

 نه؟ يا داشته تکاملی فرايند زمان درگذر امام عصمت به اعتقاد آيا .1

 سترهگ و امام عصمت ارهدرب معاصر نوانديشان ديدگاه است شده تالش پژوهش اين در

 رد.گی قرار ارزيابی و تحلیل بازخوانی، مورد تاريخی شواهد و روايات بر تکیه با آن

 پژوهش پیشینة .1-2

 داده امانج هانامهپايان و مقاالت در حاضر پژوهش مسئله درباره نگارنده که هايیبررسی با

 اوينعن با هائی،مقاله و هانامه پايان در مفیدي مطالب حاضر، نوشتار موضوع باب در است،

 حسین،محمد )فارياب، «یهامام تفکر خيتار در امام عصمت یبازخوان » است: شده نوشته زير

 شیعی، جامعه در آن بازتاب و عصمت بحث پیدايش تاريخچه به أثر اين در نويسنده (،۱1۴1

 به نهايت در و عصمت قلمرو بررسی آن، هايويژگی و عصمت تعريف عصمت، مفهوم

 یعل کهنسال،«)عصمت هايبرهان در تأملی» است. پرداخته وبررسی بحث به عصمت برهان

 و حفظ برهان» که است باور اين بر پژوهش اين در نويسنده (،۱1۴1 سهینف ،یرچيتحر ،رضا

 رديگ اساس و اصل برهان اين که حالی در است نیافته را خود سزاوار جايگاه «شرع نقل

 امام صمتع اثبات توان ديگر هايبرهان برهان، اين بدون که ايگونه به است اثبات براهین

 نويسنده (،۱1۶۶ ،نیمحمدحس اب،يفار) «دیمف خیش دگاهيد از امام عصمت یبررس» ندارند. را

 بررسی و دنق را آنها و پرداخته امام عصمت اثبات درباره مفید شیخ استدالالت به أثر اين در

 (،۱1۶۴ ی،هاشم ی،عل دیس) «)ع( ائمه اصحاب ديدگاه از امام عصمت و علم» است.نموده

 اشتهنگ سندي بررسی و تحلیلی رويکرد با را امام عصمت و علم پژوهش اين در نويسنده

 عصمت و علم درباره شیعیان کنونی ديدگاه که است رسیده نتیجه اين به درپايان و است

 یبان)ر «خرد نگاه از امام عصمت» ت.اس )ع( مؤمنان امیر اصحاب اصخ ديدگاه امام،

 دهش وتحلیل تبیین امام عصمت لزوم عقلی دالئل نوشتار، اين در ،(۱1۶۸ ی،عل ،یگانيگلپا
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 ضا،ر سید مودب، حسین، )خلیفه، «شیعه امامان عصمت بودن تطوري ديدگاه نقد» است.

 مورد انخاورشناس نگاه از را امام عصمت تطور سیر نويسنده پژوهش اين در ،(۱1۴7

 است. داده قرار بازخوانی

 با يامقاله باشد، حاضر پژوهش با رديف هم تواندمی که پژوهش تريننزديک شايد

 عصمت بودنتطوري ديدگاه نقد» و «)ع( ائمه اصحاب ديدگاه از امام عصمت و علم » عنوان:

 اب معاصر ننوانديشا ديدگاه شده انجام هايپژوهش از يک هیچ در که است «شیعه امامان

 است. نگرفته قرار تحلیل و بازخوانی مورد اصحاب نظر بر تأکید

 پژوهش روش .1-3

 امام عصمت درباره شانینواند دیدگاه تبیین .2

 امام که باورند اين بر هستند روشنفکري و نوانديشی دارداعیه که شیعه معاصران از برخی

 در د.شمارنمی غالیانه تفکري را ماما براي عصمت به شدن قائل و نبوده عصمت مقام داراي

 گردد.می ذکر امام عصمت درباره معاصر نوانديشان سخنان از برخی ذيل

  طباطبائي مدرسي نیمحمدحس سید .2-1

 تاريخی سیر هب توجه با دهد نشان که است آن پی در تکامل فرآيند در مکتب کتاب نويسنده

 امامیه فعلی اعتقادات و داشته هايینشیب و فراز مذهب اين تفکرات امامیه مذهب در

 با و استشده اسالمی انديشه وارد مفوضه و غالیان وسیله به و بوده انحرافات خوشدست

 دارد. تفاوت نخستین قرون در امامیه ناب اعتقادات

 شتند.دا وجود غالی شیعه گونه دو اول قرن ابتداي همان از که است باور اين بر مدرسی

 اورب اين بر ديگر گروهی و دانستندمی خدا را امامان)ع( و بودند ملحد تغال که عده يک

 است؛دهنمو تفويض هاآن به را غیره و احکام تشريع اختیار و رزق و خلق کار خدا که بودند

 دو تفاوت تنها دهند.می انجام را دهدمی انجام خدا که کارهايیتمام عمالً امامان)ع( يعنی

 ديگر غالت و دادندمی قرار خدا عرض در را ائمه)ع( ملحد غالت که است اين در گروه

 فرقه رسماً و شدهخارج تشیع زمره از نخست گروه دانستند.می خدا طول در را ائمه)ع(
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 باقی شیعت درون بودند معروف مفوضه نام به که دوم گروه ولی بودند داده تشکیل مستقلی

 علم و ددارن عصمت و علم چیزهمه به نسبت )ع( ائمه که بودند باور اين بر گروه اين ماندند؛

 است. حداکثري آنها عصمت و

 قايدع را خودشان عقايد که کردند تالش بسیار مفوضه که دهدمی ادامه چنین مدرسی

 چهارم قرن اواخر از که ايگونهبه شد واقع ثمر مثمر هاآن تالش و کنند قلمداد شیعه اصیل

 کرده فوذن شیعه علمی سنت در و است مفوضه فکري مواريث از که هستیم تفکراتی شاهد

 بودند، يافتهراه نیز حديثی مجامع در افراد اين است.گرفته قرار پذيرش مورد تدريجبه و

 مدرسی .ک؛)ر است آمده آن در زيادي ضعیف احاديث که کافی کتاب در ويژهبه

 تفاوت تنها را وحی دريافت و داندیم عادي انسان يک را پیامبر وي (.۸7 :۱1۶۸طباطبائی،

 خود همواره است موجود که رواياتی اساس بر» (.۱۱0 شمارد)همان:می افراد ديگر با پیامبر

 نمودند.یم رد را خود به بشري فوق جنبه هرگونه انتساب و کرده محکوم را غالت عقايد ائمه

 للّها َعَظَمةًَ صَغَّروا الَّذين الُغالةًُ ...» فرمودند: که شده روايت رضا)ع( حضرت از مثال عنوان به

 (.۱10 :۱ج ،۱1۶۶ قمی،«) ...أحَبَّنا فَقَد أبغَضَهُم ومَن ، أبغَضَنلا فَقَد أحَبَّهُم فَمَن ، تَعالى

 اعاوض شد، گفته کهچنان غالت با شديد خود بر همهبااين» گويد:می ادامه در مدرسی  

 در و پیداکرده شیعه جامعه در مساعدتري زمینه تا ادد فرصت غالیان به هجري سوم قرن در

 راه آنان با که )ع( ائمه صحابه و نزديکان مورد در موضوع اين هرچند کنند رخنه هاآن صفوف

 (.۸و ۹ :۴1 ،۱1۶۸ طباطبائی، مدرسی«)نبود صادق گرفتندفرامی آنان از را عقايد اصول و داشتند

 گروه کي عنوان به نظري جنبه از مفوضه رچهاگ که گیردمی نتیجه گونهاين مدرسی

 جودو اجماع شیعه عالمان نزد آنان عقايد بطالن در و شوندمی شناخته تشیع مذهب از خارج

 حديث شکل به که هاآن باورهاي از بسیاري ولی (.۱7۸ :1ج ،۱۹01 مجلسی، .ک:)ر دارد

 رد تندرويی هايگروه و فتيا طرفدارانی بعدي، هايدوره در شیعیان میان در بود درآمده

 ذيرفتندپ را ائمه حداکثري عصمت و علم مورد در مفوضه ديدگاه که شدند پیدا شیعه جامعه

 اديع و مرسوم باورهاي جزء شد،می تلقی غالیانه عقايد عنوانبه که عقايدي تدريجبه و

 (.۱01 :۱1۶۸ همان، .ک؛)ر گرديد شیعیان
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  مدرسي دیدگاه ارزیابي

 ستا ارزيابی قابل گوناگون زواياي از امام عصمت به حداقلی نگاه درباره سیمدر ديدگاه

 شود:می ذکر هاآن ترينمهم ادامه در که

 غیرروشمند تحلیل .2-1-1

 يلذ و صدر خود گزارش در و است نکرده امانت رعايت منابع برخی به ارجاع در گاهی وي

 کندمی اداستن روايتی به خود کالم تائید براي مدرسی نمونه عنوان به است. نیاورده را سخن

 مراد اب متفاوت کامالً وي برداشت و بوده ناقص استناد شودمی معلوم آن به مراجعه با که

 کردند. دایپ الفاخت سیخن بن یمعل و عفوريیاب ابن :ديگویم بقباق ابوالعباس» است. گوينده

 گفتیم سیخن بن یمعل کهیدرحال ند؛هست ایاتق ابرار يعلما ایاوص گفتیم عفوري یابابن

 برپا مجلس کهیهنگام رفتند. )ع( صادق امام نزد آنها ديگویم ابوالعباس هستند. ایانب ایاوص

 را ما هرکس (عفوريیاب )ابن عبداهلل ياگفت: و کرد سخن به شروع هاآن زا شیپ امام شد،

 (.۸۱۸ :1ج ،۱۹0۴ )طوسی، «زارمیب او از بداند، ینب

 علماء نهات را )ع( ائمه يعفور ابی بن اهلل عبد» گويد:می روايت اين بیان از بعد یمدرس

 ابی که شودنمی استفاده عبارت اين از که حالی در (،7۹ص ،۱1۶۸ مدرسی،«)داندمی ابرار

 ئش اثبات زيرا است؛نموده نفی )ع( امامان از را ... و غیب علم عصمت، چون صفاتی يعفور

 رادم دهدمی نشان که دارد وجود ايقرينه روايت اين در اين، بر افزون کند.نمی ماعدا نفی

 مت!عص و علم قبیل از کماالتی نفی نه است پیامبران اوصیاء از نبوت مقام نفی راوي

 امامیه و مفوضه اعتقادات میان خلط .2-1-2

 هک است باور اين بر و دارد ايويژه نظر هستند، امامان)ع( مطرود که مفوضه درباره ايشان 

 کنند.می غیب علم و تکوينی واليت عصمت، مثل صفاتی به متصف را )ع( ائمه مفوضه

 را نانآ ولی ندانستند، خدا گرچه را ائمه آنان» نويسد:می چنین مفوضه اعتقادات درباره وي

 فوق داتیموجو آن، نظاير و نامحدود قدرت و علم دادن نسبت با و باالبرده واقعی مقام از ناحقبه

 اعتقاداته ک رسدمی نتیجه اين به پايان در و (.۸۸ )همان: «بودند کرده معرفی غیرطبیعی و بشري
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 است.پذيرفته تأثیر مفوضه هايبدعت عصمت، مانند )ع( امام صفات درباره شیعیان کنونی

 خواص با شیعه عوام اعتقادات از برخي درآمیختن .2-1-3

 نشأم نشود توجه تمايز اين به اگر و گذاشت فرق شیعه عوام و خواص عقیده بین بايد

 شود.می سوءبرداشت

 ربارهد اصحاب عقايد که رسیده نتیجه اين به تاريخی گزارش چند بیان با مدرسی

 با تاريخی گزارش مورد چند از تواننمی کهدرحالی بوده حداقلی عصمت امام، عصمت

 نمود. تقضاو اعتقادي درباره آن خالف هايگزارش وجود

 مباحث از برخي برای سند ذکر عدم .2-1-3-1

 عنوانهب دهدنمی ارائه مستندي گونههیچ است سند ذکر نیازمند که مهم مباحث برخی در وي

 را نندکمی عصمت و علم همچون صفاتی به متصف را امامان)ع( که را کسانی ايشان نمونه

 است.نکرده ذکر خود ايادع بر مستندي هیچ و داندمی ائمه مطرود و مفوضه

 نامعتبر معیار کاربرد .2-1-3-2

 بشري راف معیار با را منابع امام عصمت و علم ازجمله امام صفات درباره تحقیق براي مدرسی

 امام رايب حداکثري عصمت مانند صفاتی آن، در که را منابعی لذا کندمی گزينش نبودن،

 علیج براي شده شناخته معیارهاي جزو معیار، اين آنکهحال داند.می جعلی شود،می اثبات

 شود.نمی شمرده حديث بودن

 منابع از استفاده در مغالطه .2-1-3-3

 منابعی بر را خود نظر کندمی سعی دارد مشهور خالف نظري امام صفات درباره چون وي

 اثبات رايب و دارد مشهور برداشت از غیر برداشتی مفوضه درباره نمونه عنوانبه کند تحمیل

 ند؛کمی استفاده خود نفع به هاآن از کند توجه روايت مدلول به اينکه بدون خود ادعاي

 قربانی ،۱1۶۸ جبرئیلی، .ک؛)ر نیستند کسانی چنین منابع آن در مفوضه از مقصود کهدرحالی

 (.۱1۶۸ يوسفیان، و ۱1۶7 طارمی، ،۱1۴1 خسروپناه، و ممیان
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 کدیور محسن .2-2

 متعص جمله از شیعه اعتقادات در انحراف و غلو است مدعی مدرسی از ويپیر به هم کديور

 تینراس عقیده عنوانبه غالیان نظر پنجم قرن در سپس و شد آغاز سوم قرن از نخست، امام،

  يافت. رسمیت و شد معرفی شیعه

 زهامرو که اعتقادي چنین امام عصمت درباره اولیه قرون در که است باور اين بر وي

 ماما و... مقداد ابوذر، سلمان، مثل خاص اصحاب حتی نداشته وجود دارد رواج شیعیان میان

 و نصب ،]عصمت مفاهیم اين» شناختند.نمی کنند،می معرفی معاصر متکلمان که گونهاين را

 از صیلا شیعیان و است شدهگفته کمتر امامان زبان از اولیه قرون در غیب[ علم و الهی، نص

 را نان...آ و مسلم بن محمد و زراره بصیر، ابو اشتر، مالک عمار، مقداد، بوذر،ا سلمان، قبیل

 (.۱1۶۸ کديور،«)بودند نشناخته کنند،می معرفیرسمی متکلمان که گونهاين

 ن،آدمیا ديگر همانند امامان...» نويسد:می چنین بارهاين در خود ديگر مقاله در ايشان

  «.ندهست خطاترين کم اگرچه خطاپذيرند.

 «.بود خواهدن تشیع ذاتی ائمه، درباره الهی نص و کسبی غیر و لدنی، علم عصمت، به اعتقاد»

 هگفت «کیست؟ امام» که مهم سوال اين به پاسخ در حسین امام امنديده درجايی من»

 «المعصوم... هو االمام ... باشد:

 و عدالت فاتص با را امام اصحاب همه بود ديگري چیز اول قرن در امامت شاخص»

 یرتغی بعد به چهارم سوم قرن از هاشاخص اين ولی شناختندمی نفس تهذيب و مداريحق

 «است دهش غیره و حداکثري عصمت و گسترده علم مثل ديگري چیز شیعه ممیزات و کرده

 (.۱1۶۹ )کديور،

 ئمه،ا عصمت و علم درباره امروزي اعتقادات که گیردمی نتیجه چنین پايان در ايشان

 گرديد. یلاص عقايد جايگزين و شد ايجاد شیعه عقايد در تدريجبه که است نوپديد مطالبی

 در شودیم گفته شیعه ممیزات عنوانبه بعد به چهارم و سوم قرن از که نکاتی اين آيا»

 ص،ن )نصب، خصوصیات اين چهارم و سوم قرن از شیعه که کنید توجه بوده؟ هم اول قرن

 بوذرا است، شیعه سلمان گفتندمی وقتی اول قرن در اما است. شتهدا غیب( علم و عصمت
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 اعتقاد ينا رسدمی نظر به بودند؟ قائل چهارگانه نکات اين به دقیقاً هااين يعنی است، شیعه

 هايیويژگ است. شده ايجاد کمکم اعتقادات اين بعداً ينی است، مستحدثی اعتقاد يک

 رد پیامبر وفات از ،پس هجري يازده سال در کنند،می مطرح امام براي امروزه که خاصی

 )همان(. «است نشده ذکر سندي هیچ

 تبیین ددرصد طباطبائی مدرسی از پیروي به هم کديور محسن شد گفته که طورهمان

 رد نظريه اين به استدالل و توضیح در روهمین از است، امام عصمت درباره نظريه همین

 است: نقد قابل که کندمی مطرح را مطالبی خود مقاالت

 غلو مخالف بزرگان از برخی اينکه دلیلبه فقط ايشان داليل: و شواهد در ابهام الف.

 کالم از تصريحی اينکه بدون است، غلو حداکثري عصمت و علم به اعتقاد گويدمی بودند

 کند. بیان علما

 دهد نشان قبول مورد را خودش ادعاي اينکه براي ايشان دلیل: بدون ادعاي ب.

 اويمس همیشه را غلو و است اولیه قرون در رايج باور امامان، از عصمت و علم نفی گويدمی

 د.کن بیان خود مدعاي بر دلیلی اينکه بدون داند،می عصمت و غیب علم به اعتقاد با

 ناداست عالمانی سخن به خود ادعاي دادن نشان برهانی براي کديور شواهد: در تأمل ج.

 هاآن هک هم برفرض گفت بايد پاسخ در نیستند. برخوردار چندانی شهرت از که کندمی

 ۱1۴۱ محدثین، عالءالدين .ک؛)ر است مشهور نظريه با مخالف باشند داشته اعتقادي چنین

 (.۱1۴۸ خو، مهدوي و

 سروش میعبدالکر .2-3

 باور ()ع ائمه درباره حداقلی عصمت و علم به که است نوانديشانی از ديگر يکی سروش

 آورد.می پايین ابرار علماي حدّ در را آنان مقام و دارد

 گم را رپیامب اينکه براي گويدمی که است اين شیعه حرف خالصه» گويد:می ايشان

 کردن پیروي امبرپی به رسیدن براي راه ترينسالم و بهترين و باشیم علی رودنباله بايد نکنیم

 یرهغ و دارند غیب علم هاآن اينکه بودند. معصوم امامان اينکه اما است السالمعلیه علی از

 اشند،ب داشته اعتقادي چنین خواستندنمی مردم از هم امامان و نیست تشیع قلب کدامهیچ
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 و پاک عالمان صرفاً را هاآن ائمه خود زمان در السالمعلیهم ائمه پیروان از بسیاري حتی

 عقايدي و ستیمه غالی شیعیان امروزه ما نبودند قائل اين از بیشتر چیزي و دانستندمی پارسايی

 سروش، کتر)د «شد. تشیع مکتب جزء و شدهافزوده تشیع مکتب به غالیان توسط داريم که

 مصاحبه(. ،۱1۴۹

 را هاآن ائمه خود زمان در ائمه)ع( پیروان از بسیاري حتی که سروش گفته به توجه با

 که شودیم معلوم نبودند، قائل اين از بیش چیزي تنددانسمی پارسايی و پاک عالمان صرفاً

 اند.نداشته امام عصمت درباره اعتقادي چنین اصحاب که است باور اين بر هم ايشان

 مورد رد هاآن از بعضی کلمات تصريح که انديشاننو از تن چند گفتار بررسی با

 و دارند مشترک دعايا يک هاآن همه که آمد دست به نتیجه اين شد بیان امامان عصمت

 نیست. ع() ائمه زمان شیعیانی عقايد مطابق امام، عصمت درباره امروز شیعیان عقیده کهاين آن

 از ماما مقامات از بسیاري درباره شیعه امروزي عقیده بلکه ؛نداشتند عقیده چنین اصحاب

 ست.ا آمده پديد غالیان غلو و جاعالن جعل مثل بیرونی جريانات تحت عصمت، جمله

 شیعه تیننخس حديثی منابع به رجوع ادعا، اين نادرستی و درستی بررسی براي راه بهترين

 شاننواندي اعتقاد به که زمانی يعنی است؛ آمده پديد سوم و دوم اول، قرون در که باشدمی

 يعنی، نخست قرن سه در امامیه محدثان چون شود، مراجعه نکرده، غلبه غالیان تفکر هنوز

 قیممست ارتباط محصول آنان روايی آثار و شدندمی شمرده اصحاب از )ع( امامان حیات عصر

 ررسیب با باشد.می بوده مصون انديشاننو ادعايی آفت از و است )ع( امامان با مکاتبه يا

 دهعقی تاريخی شواهد و روايات که آمد دستبه نتیجه اين اگر تاريخی شواهد و روايات

 تطور امام عصمت درباره شیعه عقیده که پذيرفت بايد کندمین تائید را امروز شیعیان

 عقايد ينا که آمد دست به نتیجه اين اگر ولی هستند. غالی امروز شیعیان و است پیداکرده

 و کتاب متن در )َع( امامان براي حداکثري وعصمت علم به اعتقاد ازجمله شیعه امروزي

 طی را املیتک فرايند ائمه عصمت و علم مسئله در تشیع فهم که پذيرفت بايد است سنت

  آن. خود نه است کرده
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 بررسي و نقد .3

 غلو معنای واکاوی .3-1

 ردپرکارب مغالطه يک بررسی امام عصمت درباره اصحاب ديدگاه به پرداختن از پیش

 آن در هک غالیانی به امروزي شیعیان عقايد انتساب آن و رسدمی نظر به ضروري انديشاننو

 اند.داشته وجود زمان

 خود اندازه از چیز هر رفتن باال و تجاوز معناي به «يغلو غلی،» از لغت در غلو

 در که شودمی گفته کسی به غالی اصطالح در و (110ص ،7ج ،100۴ است.)مصطفوي،

 شیخ شود. قائل خدايی مقام هاآن براي و رود فراتر هاآن اندازه و حد از )ع( امامان توصیف

 که اندسانیهستند،ک اسالم به تظاهرکنندگان که غالیان» نويسد:می چنین غالیان رهدربا مفید

 یلتیفض چنان به را آنان و خدايی نسبت حضرت آن نسل از ديگر امامان و )ع( امیرمومنان به

 که ودندب کسانی مفوضه از منظور رفتند...و بیرون اندازهاز آن در که ستودند دنیا و دين در

 رد غالت با هاآن فرق اما بودند؛ نزديک گري اباحه خصوصبه و عقیده جهت از غالت به

 موجودات ساير رزق و خلقت ولیکن کردندمی قلمداد مخلوق را )ع( ائمه هاآن که بود اين

 مجلسی عالمه (.۱1۱ -۱1۹: ۸ج ،۱۹۱۹ مفید، شیخ«)است شده تفويض هاآن به امور يکلیه و

 )ع( ائمه و پیامبر درباره غلو» کند:می بیان گونهاين را غلو الکم بحاراالنوار کتاب در نیز

 يا رزقو آفرينش در يا معبوديت در متعال باخداي آنان مشارکت يا آنان الوهیت به اعتقاد

 يا الهام و وحی بدون غیب از آگاهی يا آنان با خدا اتحاد يا هاآن در خدا حلول به اعتقاد

 عاصیم ترک و عبادات از هاآن کردن نیازبی به باور يا آنان تناسخ يا ائمه نبوت به باور

 (.1۹۸ :1۸ج ،۱۹01 مجلسی، عالمه«)است

 اعتقاد لو،غ مرکزي يهسته که آيدمی دست به نتیجه اين يادشده، تعريف به توجه با

 برخورد .است استقالل نحو به مخلوقات آفرينش در آنان نقش و امامان ربوبیت و الوهیت به

 در هک داشت توجه بايد است. بوده اعتقاداتی چنین خاطر به مفوضه غالت با امامان شديد

 لوغ مصداق غیب علم داشتن و الهی نص عصمت، به اعتقاد يادشده، تعاريف از يکهیچ

 ربوبیت و الوهیت به اعتقاد امروزي شیعیان از يکهیچ اينکه بر افزون است.نشده دانسته
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 بتنس امامان)ع( به استقاللی صورتبه را بودن رازق و آفرينش ونچ مواردي و ندارد امامان

 دهند!نمی

 دهند ارائه تفويض و غلو از درستی معیار و تعريف کهاين بدون انديشاننو اينکه نتیجه

 کنند.می القاء مخاطب به را خود دلخواه نتیجه و نموده استفاده مغالطه اين از مدام

  صحابا دیدگاه در امام عصمت .3-2

 زمان رد که بزرگانی اينکه آن و داشت نظر در را نکته يک بايد اصحاب ديدگاه بیان در

 ابکت اندبوده اگر يا نیستند امام عصمت و علم درباره تألیف صاحب يا اندبوده امامان

 کردن تقضاو نشود پذيرفته سخن اين اگر حتی . است رسیده ما دست به هاآن از اندکیهاي

 خواهد دشوار است روايی هاآن اثر که هم صفار و کلینی مرحوم همچون لمانیعا درباره

 بسنده اترواي ذکر به تنها و نکرده گیريموضع صريح صورتبه خود عقايد درباره چون بود

 .اندنموده

 ردند.کمی بیان روايات قالب در را خود ديدگاه امامیه متقدمان غالب که، اين بر افزون

 بررسی مورد را امام عصمت گستره درباره امامیه متقدمان باور آسانیبه توانیم اساس اين بر

 )ع( ئمها اصحاب ديدگاه بازخوانی نمود. اثبات را انديشاننو ادعاي نادرستی يا درستی و داد قرار

 داد. انجام گفتار چند در توانمی را

 اصحاب تصنیفات و تألیفات .3-2-1

 هايشاخص درباره اصحاب عقايد و نگرش دقیق واکاوي يبرا هاگزينه بهترين از يکی

 الغطاء کاشف اند.درآورده نگارش به امام منزلت و امامت درباره که است آثاري امامت،

 لزوم و نص» هاآن موضوع که کندمی معرفی را دوم و اول قرن در رساله و کتاب هاده

 است. «امام براي وصايت

 هارمچ قرن از قبل و اول قرن از اند،کرده تألیف وصیت درباره که را کسانی نام من»

 حکم أثر یهالوص سعید، بن حسین از الوصیه حکم، بن هشام أثر الوصیه کتاب کنم:می ذکر

 (.111 :۱۹۱7 الغطاء، کاشف« )هستند فراوان جماعتی سوم قرن اهل و...اما مسکین بن
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 اصحاب فاتتألی از طوالنی فهرستی که است مؤلفانی از ديگر يکی بحرانی هاشم سید

 از سرشار که شدهنوشته ائمه)ع( اعجاز و امامت داليل و وصايت در که کندمی ذکر را

 (.1۱ :۱ج ،۱۹۱1 بحرانی، .ک؛)ر است بشري فرا فضائل

 علم داراي را امام که است آن مستلزم الهی نص و نصب شرط درباره تألیفات کثرت

 رديگ شود احراز اگر است امامت شرط ترينمهم یاله انتصاب چون دانستندمی عصمت و

 :۱1۴0 فارياب، .ک؛)ر رسید خواهد اثبات به آن دنبال به هم عصمت و علم مثل شرايط

 روايی آثار هاتن و نرسیده ما دست به اصحاب تألیفات اکثر که داشت توجه بايد البته (.11۹

 وشتهن المحاسن همچون هايیکتاب هب توانمی رسیده ما دست به و جاماندهبه سوم قرن از که

 د.کر اشاره قمی صفار حسن بن محمد نوشته الدرجات بصائر و البرقی خالد بن محمد

 . آيدمی شمار به صغرا غیبت عصر هاينوشته ترينقديمی از يکی المحاسن کتاب

 که است هجري (77 :۱1۸۸ البرقی، خالد .ک؛)ر 17۹ متوفاي قولی بر بنا کتاب نويسنده

 سندهنوي کتاب اين در است. نموده سپري حضور عصر در را خودش عمر از مدتی طورقطعهب

 از که یبرداشت با و کندمی بیان که را روايات از برخی ولی پرداخته اخالقی روايات جمع به

 لنق السالمعلیه صادق امام از روايتی ايشان شود.می معلوم امام علم به او اعتقاد دارد هاآن

 د:کنمی

 آنکه مگر نکرد، رها را زمین خداوند يافت، وفات السالمعلیه آدم که زمانی از...  »

 مردم بر خدا حجت او شوند. هدايت خدا سويبه او واسطهبه مردم تا قرارداد آن در امامی

 «.يافت خواهد نجات باشد او همراه که هر و شد خواهد هالک کند رها اورا هرکس است.

 بالمالزمه که آوردمی امام اطاعت وجوب بر دال روايات ذيل در را يتروا اين نويسنده

 است. امام حداکثري عصمت و علم به ايشان اعتقاد بر دال

 وفايمت که صفار فروخ بن حسن بن محمد شیعه نامدار و بزرگ محدث برقی از پس

 (1۸۹ همان: .ک؛)ر اندکرده ياد بزرگی به او از رجالو  دانشمندان و دارد قرار ه.ق1۴0

 ولی است لیمستق ايمقاله نگارش بصائرنیازمند کتاب در امام عصمت گستره بررسی اگرچه

 اعتقاد که تاس کسانی از ايشان که آيدمی دست به نتیجه اين کتاب اين به اجمالی نگاهی با

 دارد. امام عصمت به
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 بر ددار قوي یداللت ائمه)ع(، حجیت براي آن لزوم و وصیت رسم و اسم با آثار انبوه

 پور ؛.ک)ر ائمه معاصر شیعیان و شاگردان نزد آن اهمیت و اصالت و ايده اين بودن فراگیر

 (.۴۴ :۱1۴۹ وحید،

 متکلم تی،نوبخ موسی بن حسن توسط که است هايیکتاب از ديگر يکی الشیعه فرق

 به ويژه هب اسالمی هايفرقه معرفی به آن در که است شده نوشته سوم قرن امامی فیلسوف و

 نويسد:می گونهاين شیعه فرقه نخستین معرفی در ايشان است. پرداخته شیعه هايفرقه

 است واجب است، )ص( پیامبر از پس الطاعه مفترض امام علی)ع( گفتند: فرقه يک»

 صمتشع بخاطر بود او حق پیامبر)ص( جانشینی و امامت ... بپذيرند فرمان او از که مردم بر

 بنشیند ايشج بايد کسی نیز السالم(علیه )علی او از پس گفتند و ... مولدش پاکی بخاطر و

 او که ندباش داشته اطمینان مردم تا باشد و... دل پاک و عیب از پاکیزه و گناه از معصوم که

 (.11-11: ق1۱۸ نوبختی، ر.ک؛ کند)نمی اشتباه و خطا

 معرفی ينگونها را آنها شیعه قهفر نخستین اعتقادات بیان و معرفی در کتاب اين نويسنده

  داشتند. باور ايشان عصمت به و دانستندمی الطاعه مفترض را امام هاآن که کندمی

 اصحاب روایات .3-2-2

 مامانا عصمت مسئله درباره معاصر نوانديشان که آوري اتهام و ترديدآمیز نگاه خالف بر

 احتجاجات در که دارد وجود ()ع ائمه اصحاب عصر در بسیاري روايات کنند،می مطرح

 خلفا هب نسبت وبرتري فضیلت يک عنوانبه )ع( مؤمنان امیر ويژهبه امامان)ع( عصمت آنان،

 جودو فراوان صورتبه روايی هايکتاب در احتجاجات و روايات دسته اين است.شدهمطرح

 است.شدهاشاره هاآن از برخی به ادامه در که دارد

 الهالليیسق بن سلیم .3-2-2-1

 هايکتاب در و بوده (۹ ش:۱1۹1 البرقی، )خالد المؤنین امیر اصحاب از که قیس بن سلیم

 نقل را روايتی (110 :۴ج ق،۱1۴0 خويی، ر.ک؛ اند)دانسته القدر جلیل و ثقه را او رجال
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-معلیه ائمه عصمت به مقداد و ابوذر سلمان، مانند: اصحابی اعتقاد بیانگر خوبی به که کندمی

 بْنِ مَرَعُ إِمَارَةِ فِی الْمِقْدَادِ وَ ذَرٍّ أَبِی وَ سَلْمَانَ إِلَى جَلَسَ أنَّهُ قَیْسٍ بْنُ سُلَیْمُ ذَکَرَ» است. السالم

 هِاللَّ بِکِتَابِ عَلَیْکَ لَهُ: فَقَالُوا مُسْتَرْشِداً. إِلَیْهِمْ فَجَلَسَ الْکُوفَةِ أَهْلِ مِنْ رَجُلٌ فَجَاءَ الْخَطَّابِ،

 اللَّهُ صَلَّى للَّهِا رَسُولَ سَمِعْنَا أَنَّا نَشْهَدُ إِنَّا وَ يُفَارِقُهُ. لَا الْکِتَابِ مَعَ فَإِنَّهُ طَالِبٍ أَبِی بْنِ عَلِیِّ وَ فَالْزَمْهُ،

 (.در1۴1 :17ج ،۱۹01 جلسی،)م «دَارَ... دَارَ حَیْثُمَا الْحَقِّ، وَ الْقُرْآنِ مَعَ عَلِیّاً إِنَّ» يَقُولُ: آلِهِ وَ عَلَیْهِ

 ههموار علی)ع(» گويند:می اينگونه السالمعلیه علی حضرت درباره اصحاب روايت اين

 ع(ائمه) نزديک اصحاب که است اين نشانه که ،«شودنمی جدا او از و است قرآن و حق همراه

 خود اينکه رب عالوه افراد اين که، است اعتقاد همین اساس بر باشند. معتقد ايشان عصمت به

 ندنمودمی ترغیب و تشويق آنها از پیروي به نیز را ديگران بودند، )ع( ائمه همراه همواره

  (.۶۶۱ ق:۱۹0۸ هاللی، قیس .ک؛)ر

 محمدی سلمان .3-2-2-2

 خويی، .ک؛)ر امیرالمؤمنین)ع( برگزيده ياران از و )ص( اهلل رسول اصحاب از که سلمان

 در خود احتجاج در است (۱ :۱1۹1 )برقی، اربعه ارکان زا رکن اولین و (۱۴۹ :۴ج ق،۱1۴0

 »گويد:می ونهگ اين داشتند اعتقاد مؤمنان)ع( امیر گمراهی و کردن اشتباه به که برابرکسانی

 کَذَبْتُمْ بَیْنِهِمْ؟ نْمِ نَانَبِیِّ وَصِیُّ ضَلَّ وَ اَلْأَوْصِیَاءُ وَ اَلْأَنْبِیَاءُ فَاهْتَدَتِ وَصِیٍّ اَلْفُ وَ نَبِیٍّ اَلْفُ کَانَ قُلْتُمْ:

 (.۱1۹ :۱ج ،۱۹0۴ مغربی،«)مَهْدِيّاً هَادِياً کَانَ لَکِنَّهُ وَ ضَلَّ مَا اَللَّهِ وَ

 گمراهی نفی علی)ع( حضرت از « ضَلَّ مَا اَللَّهِ وَ» عبارت با احتجاج اين در سلمان

 رپیچیس الهی اوامر از او هک است اينگونه )ع( علی حضرت درباره سلمان اعتقاد يعنی کندمی

 است. معصوم قطعا باشد اينچنین که کسی و کندنمی

 و يافته هدايت امامی را حضرت « مَهْدِيّاً هَادِياً کَانَ » جمله با خود کالم ادامه در سلمان

 اشدب داشته وجود آن در خطا احتمال و نباشد معصوم امام اگر کند.می معرفی کننده هدايت

 با تاد.اف خواهد گمراهی به نیز خود که باشد ديگران براي کننده هدايت تواندنمی تنها نه

 صمتع به اعتقاد که دانست کسانی از را او توانمی روايت اين در سلمان احتجاج به توجه

 دارد. امام)ع(
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 یغفار ابوذر .3-2-2-3

 دآيیم شمار هب ربعها ارکان از یکي و بود مسلمانان نینخست از و امبریپ اصحاب کبار از ابوذر

 (.۴۸ :۱۹11،یطوس .ک؛)ر

 نینچ قطعاً که داد رخ ايفتنه من از بعد اگر» :دگويیم مردم از ايعده با مالقات در ابوذر

 (.1۸ :۱1۹۶،یطوس...«)ديشو متمسک طالب)ع( یاب بن یعل و خدا کتاب به شما شد، خواهد

 خود قرآن با يطراز هم که ستا داده قرار عدل را )ع(یعل حضرت ابوذر تيروا نيا در

 خطا به و است معصوم قرآن که همچنان رايز حضرت؛ آن عصمت بر است یروشن لیدل

 باشد. یژگيو نیچن يدارا ديبا زین ان عدل کندینم تيهدا

 عمار .3-2-2-4

 (11 :۱1۹1 ،یبرق .ک؛)ر است نیالمؤمن ریام دهيبرگز اراني از و امبریپ اصحاب از که عمار

 ال و فتهخال لما طالب یأب بن یّعل خالف إلّا أحد بقي لم لو اللّه عبد أبا اي اللّه ...و» :دگويیم

 (.71۱ :۱۹۱۹ ،یطوس«)الحقّ... مع زلي لم ایعل ألنّ ذلک و ده،ي مع يدي زالت

 تمخالف او با من کنند مخالفت یعل با مردم تمام اگر :»دگويیم عمار تيروا نيا در

 اخط از مصون را )ع(یعل که آن مگر ستین نيا «دیکش نخواهم وا از دست و کرد نخواهم

 .داندیم اشتباه و

  التغلبي کردوس .3-2-2-5

 ختالفا المؤمنین امیر سپاه بین و زدند نیزه سر بر را ها قرآن اينکه از بعد صفین جنگ در

 و ناراي از که کردوس گفتند. سخن خود قبیله طرف از قبايل رؤساي از يک هر شد ايجاد

 خود قبیله طرف از نیز (۱۱۹ :۱۹ج ق،۱1۴0 ،يیخو .ک؛)ر است )ع(نیرالمؤمنیام اصحاب

 إِلَّا حْدَثَأَ مَا رَبِّهِ مِنْ بَیِّنَةً لَعَلَى عَلِیّاً إِنَّ ... النَّاسُ أَيُّهَا»...گفت: سخن گونهاين و خواست پا به

 )ع( علی همانا مردم اي ...«هَلَکَ خَالَفَهُ مَنْ وَ نَجَا لَهُ سَلَّمَ فَمَنْ مُنْصِفٌ مُحِقٍّ کُلُّ وَ الْإِنْصَافَ

 سخن انصاف از دور به و است حرکت در پروردگارش طرف از روشنی دلیل اساس بر

 ردک مخالفت او با که هر و يافت نجات گذاشت او اختیار در را خود هرکس گويد.نمی
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 (.۹۶۹ ق:۱۹0۹ مزاحم، ابن .ک؛)ر شد هالک

 ...«الْإِنْصَافَ إِلَّا أَحْدَثَ مَا رَبِّهِ مِنْ بَیِّنَةً لَعَلَى عَلِیّاً إِنَّ» عبارات با خود، سخنان در کردوس

 دباش داشته خداوند طرف از حجتی همواره که کسی چون کندمی اشاره امام)ع( عصمت به

 فطل با که صواب مسیر از نشدن خارج شود.نمی خارج عدالت و انصاف مسیر از گاههیچ

 است. اصطالحی عصمت همان باشد همراه الهی

 (علی)ع با کس هر «هَلَکَ.. خَالَفَهُ مَنْ وَ نَجَا لَهُ سَلَّمَ فَمَنْ» گويد:می پايان در کردوس

 وديناب و هالکت با مالزم صورتی در علی)ع( با مخالف که شد خواهد هالک کند مخالفت

 ردارک و گفتار در خطا احتمال و شدنبا معصوم اگر زيرا باشد؛ معصوم حضرت که است

 اين به توجه با يابد. نجات کند مخالفت ايشان با که کسی بسا چه باشد داشته وجود ايشان

 سئلهم در که دانست کسانی جزء است امیرالمؤمنین اصحاب از که را کردوس بايد مطالب

 دارد. اعتقاد امام عصمت به امامت،

 الحکم بن هشام .3-2-2-6

 به يلذ در است. عصمت به اعتقاد داد، نسبت هشام به توانمی قطع به که عقايدي جمله از

 سَیْنٌحُ» است. ائمه)ع( عصمت به حکم بن هشام اعتقاد بیانگر که شودمی اشاره رواياتی

 أَبَا سَأَلْتُ فَقَالَ مَعْصُوماً إِلَّا يَکُونُ لَا الْإِمَامَ إِنَّ قَوْلِکُمْ مَعْنَى مَا الْحَکَمِ بْنِ لِهِشَامِ قُلْتُ قَالَ: الْأَشْقَرُ

 وَ ارَکَتَبَ اللَّهُ قَالَ وَ اللَّهِ مَحَارِمِ جَمِیعِ مِنْ بِاللَّهِ الْمُمْتَنِعُ هُوَ الْمَعْصُومُ فَقَالَ ذَلِکَ عَنْ ع اللَّهِ عَبْدِ

 (.۱11 ق:۱۹01 بابويه، ابن«)یمٍمُسْتَقِ صِراطٍ إِلى هُدِيَ فَقَدْ بِاللَّهِ يَعْتَصِمْ مَنْ وَ -تَعَالَى

 يقین هب کرده، بیان خودش ديدگاه از پرسش به پاسخ در را حديث هشام که دلیل بدان

 تمصونی حالت عصمت، هشام ديدگاه از رو؛ اين از اوست. خود ديدگاه بیانگر حديث اين

 (.1۱۶ ش:۱1۴1 اسدي، .ک؛)ر است گناه از بازدارندگی و

 ستا کرده ارائه عصمت از زيبايی تحلیل عمیر، ابن به خپاس در هشام ديگر جاي در

 هُوَ أَ لْإِمَامِا عَنِ يَوْماً سَأَلْتُهُ ... »است عصمت کیفیت و حقیقت درباره او ديدگاه بیانگر که

 لَهَا لذُّنُوبِا جَمِیعَ إِنَّ فَقَالَ تُعْرَفُ ءٍشَیْ بِأَيِّ وَ فِیهِ الْعِصْمَةِ صِفَةُ فَمَا فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ مَعْصُومٌ

 ابويه،ب ابن)...«عَنْه مَنْفِیَّةٌ فَهَذِهِ الشَّهْوَةُ وَ الْغَضَبُ وَ الْحَسَدُ وَ الْحِرْصُ لَهَا خَامِسَ لَا وَ أَوْجُهٍ أَرْبَعَةُ
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 .(۱11 ق:۱۹01

 که مدّتى در گويد:می عمیر ابى بن محمّد است طوالنی روايت که روايت اين در

 ينا از سودمندتر که نبردم وى از اىبهره و نشنیدم او از سخنى بودم حکم نب هشام همدم

 فت:گ است؟ معصوم امام آيا پرسیدم: او از روزى گفت، رهبرى صفت در که باشد سخن

 داد: اسخپ چیست؟ عصمت شناخت معیار و است؟ چیز چه گناهىبى حقیقت گفتم: بلى،

 و خشم حسد، حرص، ندارد: پنجمى و است چیز چهار از برخاسته گناهان تمامى

 .باشدنمى امام در اينها از يک هیچ و نفسانى، هاىخواهش

 امام)ع( عصمت جواب در هشام و کندمی سوال امام عصمت از عمیر ابی روايت اين در

 دارد. عصمت به هشام اعتقاد از نشان که کندمی اثبات دلیل با

 دَّبُ لَا أَنَّهُ زَعَمْتَ أَيْنَ فَمِنْ قَالَ» پرسد:می عصمت درباره هشام از شخصی ديگر جاي در

 خَلَدَ فِیمَا يَدْخُلَ أَنْ يُؤْمَنْ لَمْ مَعْصُوماً يَکُنْ لَمْ إِنْ قَالَ الذُّنُوبِ جَمِیعِ مِنْ مَعْصُوماً يَکُونَ أَنْ مِنْ

 هشام از شخصی «غَیْرِه عَلَى يُقِیمُهُ کَمَا حَدَّالْ عَلَیْهِ يُقِیمُ مَنْ إِلَى فَیَحْتَاجَ الذُّنُوبِ مِنَ غَیْرُهُ فِیهِ

 امام گرا گفت: هشام باشد؟ معصوم گناهان تمام از بايد امام که شدي مطمئن کجا از پرسید:

 کسی بايد صورت اين در کرد.می گناه نیز او کنند،می گناه که مردم ساير مثل نباشد، معصوم

 .ک؛ر) کند.می جاري ديگري بر را حد او، که نههمانگو کند جاري حدي او بر که شود پیدا

 (.10۹ :۱ج ش،۱1۶۸ بابويه، ابن

 لسلتس مستلزم نباشد معصوم امام اگر که «حدود اقامه» برهان با هشام نیز روايت اين در

 که روايات برخی بر افزون (.1۱۴ اسدي: علیرضا .ک؛)ر کندمی اثبات را امام)ع( عصمت است،

 )ع( مهائ عصمت به معتقدان از را هشام نیز وشهرستانی بغدادي اشعري، ،است اعتقاد اين گواه

 (.۱۸0 :۱ج ش،۱1۸۹ ، شهرستانی ،7۹ ق:۱۹0۶ بغدادي، ،۹۶ ق:۱۹00 اشعري، .ک؛)ر دانند.می

 جهني مالک .3-2-2-7

 آقا :گفتم و گذاشتم امگونه بر را خود دست صادق)ع( امام محضر در» گفت: جهنی مالک

 از باالتر امر مالک فرمود: امام است. داده واال بس شخصیتی و داده قرار عصومم را شما خدا

 (.۱01ص ،1ج ،۱1۸1 مجلسی،«)کنیمی فکر تو که است چیزي آن
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 کندیم بازگو امام به باشد عصمت به اعتقاد که را خودش اعتقاد مالک روايت اين در

 است. هغیر و عصمت از باالتر امر دگويمی بلکه کندنمی نفی را اعتقاد اين تنها نه امام و

 فین خود از را وعصمت علم همواره ائمه)ع( که باورند اين بر نوانديشان چگونه بنابراين

  کردند.می

  رئاب بن يعل ..3-2-2-8

 قدرال جلیل و ثقه رجالی کتب در و است )ع( صادق امام معروف شاگردان از رئاب بن یعل

 تکسب فبما بهیمص من أصابکم ما )و هيآ ریتفس رهدربا (1۹۸ است)طوسی:شده معرفی

 تشیب اهل و یعل به که يزیچ هر که است نيا شما نظر ايآ»کند:یم سؤال امام از (کميديا

 امام ؟هستند معصوم هاآن کهیدرحال است خودشان کرد عمل خاطر به رسدیم )ع(

 استغفار و توبه نوبت صد روزي شبانه هر در خدا رسول همانا فرمود: جواب در صادق)ع(

 (.۹۸0 :1ج ،۱۹07 ،ینیکل«)بود نشده مرتکب گناهی که آن با کرد،می

 به ايشان يعنی است انکاري استفهام صورت به رئاب بن یعل سؤال تيروا نيا در

 دو ينا بین بفهماند که دهدمی جواب ايگونه به امام بنابراين دارد اعتقاد ائمه)ع( عصمت

  ندارد. وجود تنافی

   یاهواز دیسع .ط

 که است )ع( يهاد امام و )ع( جواد امام )ع(، رضا امام اصحاب از ياهواز دیسع بن نیحس

 برقی، ،1۸۸ ق:۱۹۱۹ طوسی، .ک؛)ر استکرده نقل حديث امامان اين از واسطه بدون

 رتبه يدهند نشان شیعه حديث هزار پنج از بیش اسناد در او نام وجود (.۸۸-۸۹ ش:۱1۹1

 (.1۹۸ :۸ ج خويی، .ک؛)ر است حديث و فقه در او واالي

 متعص درباره زمان آن در یعیش جامعه عمومی يفضا نشانگر که دارد یانیب ايشان

 «تند.هس معصوم مطلقاً یحیقب هر از )ع( امامان که ستین یاختالف ما علماء انیم» است. ائمه

 تعصم درباره صراحتاً اصحاب هاينک بر بود قرائنی و شواهد هااين (.71 :۱۹01 ،يهوازاال)

 دانستند.می عصمت داراي را امام و اندکرده اظهارنظر امام
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  وعصمت علم بین تالزم .3-2-3

 و ممعصو ويژه شعور مقوله از را عصمت حقیقت اسالمی انديشمندان اکثر که آنجايی از

 از یيک را گناه خود واقعیت و گناه عواقب به علم اند،دانسته اعمال حقیقت به او معرفت

 مطهري، ؛۱1۸ :۸ج ،۱17۶ طباطبائی، .ک؛)ر دانندمی عصمت مقام به رسیدن مقدمات

 بیان عصمت از که تعاريفی به توجه با (؛۱۸۴ :1ج ،۱۹۱1 سبحانی، ؛۱۸0 :1ج ش، ه۱1۶۹

 علم مت،عص نفسانی کمال پیدايش اصلی دلیل که آيدمی دست به نتیجه اين است شده

 دازهان هر رو همین از است، آن مديزيان و سودمندي و فعل حقیقت به معصوم شخص قطعی

 ناپسند ورام و زشتی از او شدن دور در اندازه همان به باشد بیشتر اشیاء واقعیت به انسان علم

 وجود مهمالز عصمت مراتب و علم مراتب میان گفت بايد بنابراين بود. خواهد گذار تأثیر

 ريحداکث علم به قائل که کسانی همه که، معنا اين به (1۸۸ :۱1۴۶ دوست، وطن .ک؛)ر دارد

 عصمت لهمسئ در اند،پذيرفته را آنها بشري غیري علم جنبه و اندشده )ع( ائمه و پیامبر براي

  (.۱1۶ :۱1۴۸ مینايی، .ک؛)ر اندبوده آنها عصمت به قائل نیز

 ()ع امام علم خصوص در اصحاب احتجاجات از برخی به ذيل در مطلب، اين به توجه با

 شد. خواهد پرداخته

  دیسع بن عثمان .3-2-3-1

 امال ار يیدعا شانيا است صغرا بتیغ در زمان امام خاص نائب نیاول ،يعمر دیسع بن عثمان

 کندیم انیب حضرت يبرا را یصفات دعا آن در شود. خوانده دعا نيا بتیغ زمان در که نموده

 است. امام عصمت و علم به او اعتقاد انگریب یخوببه که

 و ايبازداشته گناهان از را او ...و ايکرده خالصش خودت يبرا که است ايبنده ...او»

 ق،۱1۴۸ ه،يبابوابن...«) ياکردهپاک يدیپل از و آگاه یبیغ امور به و ايساخته مبرا هابیع از

 (.۸۱1-۸۱۹: ۱ج

 است آگاه یبیغ امور به امام هداردک نيا به اعتراف اصحاب از یکي زین تيروا نيا در

 با مالزم را امام)ع( عصمت شودیم معلوم که است پاک يدیپل هر از ديگویم بالفاصله و

 .داندیم ايشان علم
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  سلمان ةخطب .3-2-3-2

 نچنی خطبه آن در نمود ايراد مردم براي ايخطبه )ص( پیامبر دفن از پس روز سه سلمان

  است. آمده

 و ، آيدمی آن پی در گوناگونی ايآمدهپیش که است تقديراتی ماراش که بدانید »... 

 متوجه هک هايی)گرفتاري باليا علم و )مقدرات( منايا علم است )ع( علی نزد که بدانید را اين

 هريش و اصل و الخطابفصل و پیامبر( هايسفارش )ثمره وصايا میراث و شود(می مردم

  (.1۸۱: ۱ ،۱1۶۱ )جعفري، «مردم( هاي)نسب انساب

 کردندیم عبور ازآنجا )ع( مؤمنان امیر که بودند نشسته گروهی با سلمان ديگر جاي در

 گفت: خودش همراهان به سلمان

 را به اشمار ديگر السالم(کسیعلیه علی حضرت به )اشاره او جزء خداوند به سوگند»

 دادن تدس از با . است مردم هگاتکیه تنها زمین،و روي ربانی عالم او کندنمی هدايت انبیاء

 (.11۱ :11ج ،۱۹01 مجلسی، عالمه«)دهیممی دست از را علم او

 رد و است بشري فرا علم يک امام علم که کندمی بیان آشکارا نخست روايت در

 ربانی عالم او گويد:می ادامه در و داندمی امام از پیروي را هدايت مسیر تنها دوم روايت

  داند.می امام بشري فرا علم را امام از پیروي وجوب علت درواقع که است

 ابوذر احتجاج .3-2-3-3

 بود تهگرف را کعبه در حلقه کههنگامی است، آمده احتجاج کتاب در کهچنان غفاري ابوذر

 است: گفته چنین

 آنچه داشتیدمی مقدم اگر شديد سرگشته وآله علیه اهللصلی پیامبر از بعد که امتی اي»

 در را واليت و دانسته مؤخر خدا که را آنچه داشتیدمی مؤخر و دانسته مقدم خدا که را

 هیچ و شدنمی پايمال الهی فرايض و گشتنمی مغلوب خدا ولی است داده قرار آنجايی

 تانپیامبر بیتاهل نزد در هااين علم که باشید آگاه داد.نمی رخ الهی احکام در اختالفی

 (.11۹ :۱ج ،۱1۶۱ جعفري،«)است.
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 الهی اماحک شدن پايمال ابوذر که است اين شودمی فهمیده ابوذر کالم از که اينکته

 را مطلب اين ابوذر سخن اين داند.می )ع( بیتاهل از دوري سبب را اختالف وجود و

 نه شدمی پايمال احکام نه است عصمت و بشري فرا علم داراي امام چون که فهماندمی

 .آمدمی پیش اختالفی

  یعفور ابي بن عبداهلل .3-2-3-4

 صاحب و ودب کوفه مسجد در قرآن يقار و القدرلیجل عفوري یاب بن عبداهلل ینجاش نقل بنابه

 گويد:می او .دکننیم تيروا نقل آن از ما اصحاب از ياعده که بود یکتاب

 کنم ونیمد به را اناري اگر خدا به قسم کردم عرض السالمعلیه صادق امام روزبه يک» 

 امام نمکمی قبول قلب صمیم از است حرام ديگرش نصف و حالل آن نصف که بفرمايید و

 (.۱11 :1ج تا،بی قمی، عباس شیخ .ک؛)ر کند رحمتت خدا فرمود و کرد دعا را او پاسخ در

 مام)ع(ا عصمت و علم به يعفور ابی بن اهلل عبد که کندمی اين بر داللت روايت اين

  کند.نمی خطا عصمت ملکه و لدنی علم بخاطر امام که داندمی چون اردد راسخ اعتقاد

 دست هب نتیجه اين شد بیان اصحاب زبان از )ع( امام علم درباره که شواهدي به توجه با

 یچه که حضوري علم سنخ از را او و داشته اعتقاد ائمه)ع( لدنی علم به ايشان که آيدمی

 بمرات و علم مراتب بین که جايی آن ز بنابراين نستند.دامی ندارد راه را آن در خطائی

 دباش حضوري علم سنخ از هاپديده واقعیت به کسی علم اگر دارد، وجود مالزمه عصمت

 را عصمت زا واالتري و باالتر درجات باشد، رسیده «الیقینحق» و «الیقین علم» مرتبه به يعنی

  (.1۸۸ :۱1۴۶ دوست، وطن .ک؛)ر داشت خواهد

 یمبن انشينواند يادعا که دآيیم دست به جهینت نيا ذکرشده قرائن و شواهد اساس بر

 ار هاآن دگاهيد توانینم و بود خواهد روبرو یاساس چالش با ائمه)ع( نبودن معصوم بر

 اریبس را امام وعصمت معل و امام مقام و بود قائل ايشان عصمت به ديبا بلکه رفتيپذ

 دانست. هاانسان عصمت و علم از رتگسترده
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 یریگجهینت و بحث

 گرشن بر مبنی معاصر نوانديشان ادعاي تا شد تالش مقاله اين در يادشده مطالب اساس بر

 يدگاهد اين عمده دلیل ازآنجاکه گیرد. قرار تحلیل و بازخوانی مورد امام عصمت به غالیانه

 تواراس )ع( ائمه اصحاب نظر و تاريخی نگرش بر امام عصمت درباره خود ديدگاه اثبات در

 اين ايانپ در و بگیرد. قرار موردنقد ديدگاه اين تاريخی، رويکرد با تا گرديد تالش است؛

 امام عصمت هب حداقلی نگاه بر مبنی نوانديشان ادعاي بر دلیلی تنهانه که آمد دست به نتیجه

 که نظريه اين کردن مطرح لذا است. موجود آن برخالف دلیل بلکه نداريم اصحاب نظر در

 غالی تنسب و است )ع( ائمه اصحاب اعتقاد با منافی امام عصمت درباره امروزه شیعیان اعتقاد

 دارد.ن روايی و تاريخی هايداده با سنخیتی هیچ و است باطل اساس از امروزي شیعیان به
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