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فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی 

مقاله پژوهشی

سال نهم، شماره 34، تابستان 1400

دریافت: 1398/2/24  پذیرش: 1398/5/24
روح اله زینلی1  

چکیده 

شــیخ صــدوق دو بــاب از کتــاب عیــون اخبــار الرضــا را بــه موضــوع عصمــت اختصــاص داده و در هــر یــک 
روایتــی را از امــام رضــا g نقــل کــرده اســت. ایــن دو روایــت در موضــوع گســترۀ عصمــت، بــر گونــه ای 
ــا عنــوان  عصمــت ضــروری یــاد کــرد، داللــت دارد. در ایــن نــوع  از عصمــت نســبی کــه می تــوان از آن ب
عصمــت، بــر عصمــت مطلــق پیامبــران از انجــام هــر گونــه گنــاه، خطــا، ســهو و فراموشــی در آنچــه بــه امــر 
پیامبــری و رســالت آنــان مربــوط می شــود، پیــش از پیامبــری و پــس از آن تأکیــد و در عیــن حــال امــکان 
رخــداد ســهو و خطــا در امــور نامربــوط بــه پیامبــری ایشــان آن هــم پیــش از عصمــت پذیرفتــه شــده اســت. 
ایــن موضــع گرچــه بــا دیــدگاه بیشــتر عالمــان شــیعه کــه بــه عصمــت مطلــق بــاور دارنــد، متفــاوت اســت 
امــا بــا توجــه بــه برخــی ویژگی هــای دو روایــت ماننــد صراحــت در تبییــن گســتره عصمــت و ارائــه تأویــل از 
آیــات ظاهــر در گنــاه و خطــای پیامبــران، بــا اطمینــان بیشــتر می تــوان مدلــول آن  را بــه عنــوان دیــدگاه 
مــورد تأییــد امــام رضــا g معرفــی کــرد. عصمــت ضــروری بــا دالیــل عقلــی عصمــت ناســازگار نیســت و با 

شــواهد متعــدد قرآنــی، روایــی و تاریخــی ســازگاری بیشــتری دارد.

کلیدواژه ها: روایات محمد بن جهم، گستره عصمت، عصمت مطلق، عصمت ضروری، دالیل عقلی.

r.zeynali@hsu.ac.ir :1. استادیار گروه معارف اسالمی دانشگاه حکیم سبزواری

بازخوانی گسترۀ  عصمت  پیامبران 
g در روایات محمد بن جهم از امام رضا

زینلی، روح اله )1400(. بازخوانی گسترۀ عصمت پیامبران در روایات محمد بن 
جهم از امام رضا g. فصلنامه علمی فرهنگ رضوی. 9 )2(. ۶7ـ  ۸۵.
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طرح مسئله

شــیخ صــدوق در کتــاب عیــون اخبــار الرضــا، در دو بــاب دو روایــت را نقــل کــرده کــه در آ ن هــا 
ــت  ــت از اباصل ــت نخس ــت. روای ــده اس ــیده ش ــران پرس ــت پیامب ــارۀ عصم ــا g درب ــام رض از ام
ــی  ــرای قرآن ــج ماج ــاس پن ــر اس ــم ب ــن جه ــد ب ــت محم ــن روای ــت.1 در ای ــده اس ــل ش ــروی نق ه

ثََنــا أَْحَمــُد بـْـُن زِیـَـاِد بـْـِن َجْعَفــٍر الَْهَمَدانـِـیُّ َرِضــَی الَلُ َعْنــُه َو الُْحَســْیُن بـْـُن إِبَْراِهیــَم بـْـنِ  أَْحَمــَد بـْـِن ِهَشــاٍم الُْمَکتِّــُب َو َعلِیُّ بـْـُن َعْبِد  1. َحدَّ
لِْت  ثََنا أَبـُـو الصَّ ــٍد الَْبْرَمِکــیُّ َقــاَل َحدَّ ثََنــا الَْقاِســُم بـْـُن ُمَحمَّ ثََنــا َعلـِـیُّ بـْـُن إِبَْراِهیــَم بـْـِن َهاِشــٍم َقــاَل َحدَّ رَّاُق َرِضــَی الَلُ َعْنُهــْم َقالـُـوا َحدَّ الَلِ الـْـوَ
یَانـَـاِت ِمــَن الَْیُهــوِد َو النََّصــاَری  ــا َجَمــَع الَْمأُْمــوُن لَِعلـِـیِّ بـْـِن ُموَســی الرَِّضــا g أَْهــَل الَْمَقــاالِت ِمــْن أَْهــِل اْلِْســاَلِم َو الدِّ الَْهــَروِیُّ َقــاَل: لَمَّ
ــِد  َّــُه أُلِْقــَم َحَجــراً  َقــاَم إِلَْیــِه َعلـِـیُّ بـْـُن ُمَحمَّ َتــُه َکأَن ابِِئیــَن َو َســائِِر أَْهــِل الَْمَقــاالِت َفلـَـْم یَُقــْم أََحــٌد إاِلَّ َو َقــْد أَلَْزَمــُه ُحجَّ َو الَْمُجــوِس َو الصَّ
َّــُه  بـْـِن الَْجْهــِم َفَقــاَل لـَـُه یـَـا ابـْـَن َرُســوِل الَلِ أَ تَُقــوُل بِِعْصَمــِۀ اْلَنِْبَیــاءِ َقــاَل نََعــْم َقــاَل َفَمــا تَْعَمــلُ   فـِـی َقــْوِل الَلِ َعــزَّ َو َجــلَ  َو َعصــی  آَدُم َرب
َفَغــوی   َو فـِـی َقْولـِـِه َعــزَّ َو َجــلَ  َو َذا النُّــوِن إِْذ َذَهــَب ُمغاِضبــاً َفَظــنَّ أَْن لـَـْن نَْقــِدَر َعلَْیــهِ   َو فـِـی َقْولـِـِه َعــزَّ َو َجــلَّ فـِـی یُوُســَف g  َو لََقــْد 
ــٍد n  َو تُْخِفــی فـِـی نَْفِســَك  َّمــا َفَتنَّــاهُ   َو َقْولـِـِه تََعالـَـی فـِـی نَِبیِّــِه ُمَحمَّ ــْت بـِـِه َو َهــمَّ بِهــا  َو فـِـی َقْولـِـِه َعــزَّ َو َجــلَّ فـِـی َداُوَد َظــنَّ داُوُد أَن َهمَّ
 َ ُ ُمْبِدیــهِ   َفَقــاَل الرَِّضــا g َویَْحــَك یـَـا َعلـِـیُّ اتَّــِق الَلَ َو اَل تَْنُســْب إِلـَـی أَنِْبَیــاءِ الَلِ   الَْفَواِحــَش َو اَل تََتــأَوَّْل ِکَتــاَب الَلِ بَِرأْیـِـَك َفــإِنَّ اللَّ َمــا اللَّ
َّــُه َفَغــوی  َفــإِنَّ الَلَ َعــزَّ َو َجــلَّ  ــا َقْولـُـُه َعــزَّ َو َجــلَّ فـِـی آَدمَ  َو َعصــی  آَدُم َرب اِســُخونَ   َو أَمَّ َعــزَّ َو َجــلَّ َقــْد َقــالَ  َو مــا یَْعلـَـُم تَأْوِیلـَـُه إاِلَّ الَلُ َو الرَّ
ــِة اَل فـِـی اْلَْرِض َو ِعْصَمُتــُه تَِجُب  ــِة َو َکانـَـِت اْلَمْعِصَیــُة ِمــْن آَدَم فـِـی اْلَجنَّ ــًۀ فـِـی أَْرِضــِه َو َخِلیَفــة فـِـی بـِـاَلِدهِ لـَـْم یَْخُلْقــُه ِلْلَجنَّ َخلـَـَق آَدَم ُحجَّ
ــًة َو َخِلیَفــًة  ُعِصــَم بَِقْولـِـِه َعــزَّ َو َجــلَ  إِنَّ الَلَ اْصَطفی  آَدَم  ــا أُْهِبــَط إِلـَـی اْلَْرِض َو ُجِعــَل ُحجَّ أَْن یَُکــوَن فـِـی اْلَْرِض لَِیِتــمَّ َمَقاِدیــُر أَْمــِر الَلِ َفلَمَّ
ََّمــا  ــا َقْولـُـُه َعــزَّ َو َجــلَ  َو َذا النُّــوِن إِْذ َذَهــَب ُمغاِضبــاً َفَظــنَّ أَْن لـَـْن نَْقــِدَر َعلَْیــهِ  إِن َو نُوحــاً َو آَل إِبْراِهیــَم َو آَل ِعْمــراَن َعلـَـی الْعالَِمیــنَ   َو أَمَّ
ــا إِذا َمــا ابَْتــالُه َفَقــَدَر َعلَْیــِه رِْزَقــهُ   أَْی َضیَّــَق  َظــنَّ بَِمْعَنــی اْســَتْیَقَن أَنَّ الَلَ لـَـْن یَُضیِّــَق َعلَْیــِه رِْزَقــُه أَ اَل تَْســَمُع َقــْوَل الَلِ َعــزَّ َو َجــلَ  َو أَمَّ
ــْت  ََّهــا َهمَّ ــْت بـِـِه َو َهــمَّ بِهــا َفإِن ــا َقْولـُـُه َعــزَّ َو َجــلَّ فـِـی یُوُســفَ  َو لََقــْد َهمَّ َعلَْیــِه رِْزَقــُه َو لـَـْو َظــنَّ أَنَّ الَلَ اَل یَْقــِدُر َعلَْیــِه لـَـَکاَن َقــْد َکَفــَر َو أَمَّ
ِباْلَمْعِصَیــِة َو َهــمَّ یُوُســُف بَِقْتلَِهــا إِْن أَْجَبَرتـْـُه لِِعَظــِم َمــا تََداَخلـَـُه َفَصــَرَف الَلُ َعْنــُه َقْتلََهــا َو اْلَفاِحَشــَة َو ُهــَو َقْولـُـُه َعــزَّ َو َجلَ  َکذلـِـَك لَِنْصِرَف 
ــِد بِْن الَْجْهــِم یَُقولـُـوَن إِنَّ  ــا َداُوُد g َفَمــا یَُقــوُل َمــْن قَِبلَُکــْم فِیــِه َفَقــاَل َعلـِـیُّ بـْـُن ُمَحمَّ ــوَء َو الَْفْحشــاَء یَْعِنــی الَْقْتــَل َو الزِّنـَـاَء َو أَمَّ َعْنــُه السُّ
ُیــورِ َفَقَطــَع َداُوُد َصاَلتـَـُه َو َقــاَم لَِیأُْخَذ  َر لـَـُه إِبْلِیــُس َعلـَـی ُصــوَرِة َطْیــٍر أَْحَســَن َمــا یَُکــوُن ِمــَن الطُّ َداُوَد g َکاَن فـِـی ِمْحَرابـِـِه یَُصلِّــی َفَتَصــوَّ
ْیــُر فـِـی َدارِ أُورِیـَـا  بـْـِن َحَنــاٍن َفأَْطلـَـَع َداُوُد فـِـی  ــْطِح َفَصِعــَد فـِـی َطلَِبــِه َفَســَقَط الطَّ ْیــُر إِلـَـی السَّ ارِ َفَخــَرَج الطَّ ْیــُر إِلـَـی الــدَّ ْیــَر َفَخــَرَج الطَّ الطَّ
ْم أُورِیَا  ــا نََظــَر إِلَْیَهــا َهَواَهــا َو َکاَن َقــْد أَْخــَرَج أُورِیـَـا فِی بَْعــِض َغَزَواتـِـِه َفَکَتــَب إِلَی َصاِحِبــِه أَْن َقــدِّ ِة أُورِیـَـا تَْغَتِســُل َفلَمَّ

َ
ْیــِر َفــإَِذا ِباْمــَرأ أَثـَـِر الطَّ

َم َفُقِتــَل أُورِیـَـا  ْمــُه أََمــاَم التَّابـُـوِت َفُقــدِّ َم َفَظِفــَر أُورِیـَـا بِالُْمْشــِرِکیَن َفَصُعــَب َذلـِـَك َعلـَـی َداُوَد َفَکَتــَب إِلَْیــِه َثاِنَیــًة أَْن َقدِّ أََمــاَم التَّابـُـوتِ   َفُقــدِّ
َّــا إِلَْیــِه راِجُعــونَ  لََقــْد نََســْبُتْم نَِبّیــاً ِمــْن أَنِْبَیــاءِ الَلِ إِلَی  ِ َو إِن َّــا لِلَ َفَتــَزوََّج َداُوُد بِاْمَرأَتـِـِه َقــالَ   َفَضــَرَب الرَِّضــا g بَِیــِدهِ َعلـَـی َجْبَهِتــِه َو َقــالَ  إِن
ْیــِر ثـُـمَّ ِباْلَفاِحَشــِة ثـُـمَّ بِالَْقْتــِل َفَقــاَل یـَـا ابـْـَن َرُســوِل الَلِ َفَمــا َکاَن َخِطیَئُتــُه َفَقــاَل َویَْحــَك إِنَّ  التََّهــاُوِن بَِصاَلتـِـِه َحتَّــی   َخــَرَج فـِـی أَثـَـِر الطَّ
َرا الِْمْحــَرابَ   َفَقــاال َخْصمــاِن  ََّمــا َظــنَّ أَنَّ َمــا َخلـَـَق الَلُ َعــزَّ َو َجــلَّ َخلْقــاً ُهــَو أَْعلـَـُم ِمْنــُه َفَبَعــَث الَلُ َعــزَّ َو َجــلَّ إِلَْیــِه الَْملََکْیــِن َفَتَســوَّ َداُوَد إِن
ــراِط إِنَّ هــذا أَِخــی لـَـُه تِْســٌع َو تِْســُعوَن َنْعَجــًة َو لـِـَی  بَغــی  بَْعُضنــا َعلــی  بَْعــٍض َفاْحُکــْم بَْیَننــا بِالَْحــقِّ َو ال تُْشــِطْط َو اْهِدنــا إِلــی  َســواءِ الصِّ
َعــی َعلَْیِه َفَقــالَ  لََقــْد َظلََمَك بُِســؤاِل نَْعَجِتَك إِلــی  نِعاِجهِ   ــَل َداُوُد g َعلـَـی الُْمدَّ نـِـی فـِـی الِْخطــابِ  َفَعجَّ َنْعَجــٌة واِحــَدٌة َفقــاَل أَْکِفلِْنیهــا َو َعزَّ
َعــی َعلَْیــِه َفَیُقــوَل لـَـُه َمــا تَُقــوُل َفــَکاَن َهــَذا َخِطیَئــُة َرْســِم الُْحْکــِم اَل َمــا  َنــَة َعلـَـی َذلـِـَك َو لـَـْم یُْقِبــْل َعلـَـی الُْمدَّ ِعــَی اْلَبیِّ َو لـَـْم یَْســأَلِ   الُْمدَّ
ِبــِع الَْهــوی  إِلَی  َّــا َجَعلْنــاَک َخِلیَفــًة فـِـی اْلَْرِض َفاْحُکــْم بَْیــَن النَّــاِس بِالَْحــقِّ َو ال تَتَّ َذَهْبُتــْم إِلَْیــِه أَ اَل تَْســَمُع الَلَ َعــزَّ َو َجــلَّ یَُقــولُ  یــا داُوُد إِن
َة فـِـی أَیَّــاِم َداُوَد g َکانـَـْت إَِذا َمــاَت بَْعُلَهــا أَْو ُقِتَل اَل 

َ
ُتــُه َمــَع أُورِیَا َفَقــاَل الرَِّضــا g إِنَّ اْلَمــْرأ آِخــِر الَْیــِة َفَقــاَل یـَـا ابـْـَن َرُســوِل الَلِ َفَمــا قِصَّ

تَُها ِمْنُه  ــا ُقِتــَل َو انَْقَضــْت ِعدَّ ِة أُورِیـَـا لَمَّ
َ
ٍة ُقِتــَل بَْعُلَهــا َکاَن َداُوُد g َفَتــَزوََّج ِباْمــَرأ

َ
تََتــَزوَُّج بَْعــَدُه أَبـَـداً َو أَوَُّل َمــْن أَبـَـاَح الَلُ لـَـُه أَْن یََتــَزوََّج ِباْمــَرأ

ــٌد ص  َو َقــْوُل الَلِ َعــزَّ َو َجــلَ  َو تُْخِفــی فـِـی نَْفِســَك َمــا الَلُ ُمْبِدیــِه َو تَْخَشــی  ــا ُمَحمَّ َّــِذی َشــقَّ َعلـَـی النَّــاِس   ِمــْن قَِبــِل أُورِیـَـا َو أَمَّ َفَذلـِـَك ال
َُّهــنَّ  نَْیــا َو أَْســَماَء أَْزَواِجــِه فـِـی َدارِ الِْخــَرِة َو أَن َف نَِبیَّــُه ص أَْســَماَء أَْزَواِجــِه فـِـی َدارِ الدُّ النَّــاَس َو الَلُ أََحــقُّ أَْن تَْخشــاهُ  َفــإِنَّ الَلَ َعــزَّ َو َجــلَّ َعــرَّ
َی لـَـُه َزیَْنــُب بِْنــُت َجْحــٍش َو ِهــَی یَْوَمِئــٍذ تَْحــَت َزیـْـِد بـْـِن َحاِرَثــَة َفأَْخَفــی اْســَمَها فـِـی نَْفِســِه َو لَْم  َهــاُت الُْمْؤِمِنیــَن َو إِْحَداُهــنَّ َمــْن ُســمِّ أُمَّ
َهــاِت الُْمْؤِمِنیــَن َو َخِشــَی َقْوَل  ََّهــا إِْحــَدی أَْزَواِجِه ِمــْن أُمَّ ٍة فـِـی بَْیــِت َرُجــٍل إِن

َ
َّــُه َقــاَل فـِـی اْمــَرأ یُْبــِدهِ لَِکْیــاَل یَُقــولَ   أََحــٌد ِمــَن الُْمَنافِِقیــَن إِن

َّــی تَْزوِیــَج أََحــٍد  الُْمَنافِِقیــَن َفَقــاَل الَلُ َعــزَّ َو َجــلَ  َو تَْخَشــی النَّــاَس َو الَلُ أََحــقُّ أَْن تَْخشــاهُ  یَْعِنــی فـِـی نَْفِســَك َو إِنَّ الَلَ َعــزَّ َو َجــلَّ َمــا تََول
ــا َقضــی  َزیـْـٌد ِمْنها َوَطــراً َزوَّْجناَکهــا الَْیــَة  َو َفاِطَمــَة ِمْن  اَء ِمــْن آَدَم g َو َزیَْنــَب ِمــْن َرُســوِل الَلِ n بَِقْولـِـهِ  َفلَمَّ ِمــْن َخلِْقــِه إاِلَّ تَْزوِیــَج َحــوَّ
ــِد بـْـِن الَْجْهــِم َفَقــاَل یـَـا ابـْـَن َرُســوِل الَلِ أَنـَـا تَائـِـٌب إِلـَـی الَلِ َعــزَّ َو َجــلَّ ِمــْن أَْن أَنِْطــَق فـِـی أَنِْبَیــاِء  َعلـِـیٍّ g َقــاَل َفَبَکــی َعلـِـیُّ بـْـُن ُمَحمَّ

الَلِ g بَْعــدَ یَْوِمــی َهــَذا إاِلَّ بَِمــا َذَکْرتـَـُه.
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ــان  ــرای عصی ــت: ماج ــیده اس ــران پرس ــت پیامب ــارۀ عصم ــا g درب ــام رض ــش هایی را از ام پرس
حضــرت آدم g )طــه،121(، ماجــرای یونــس پیامبــرg )انبیــا،87(، ماجــرای حضرت یوســف 
g )یوســف،24(، ماجــرای حضــرت داوود g )ص،24(، و ماجــرای ازدواج پیامبــر اکــرم n بــا 
زینــب )احــزاب،37(. در روایــت دوم راوی محمــد بــن جهــم و پرسشــگر مأمون اســت. ماننــد روایت 
پیشــین پرســش ها در ایــن روایــت نیــز بــر اســاس قــرآن کریــم شــکل گرفته انــد بــا ایــن تفــاوت کــه 
تعــداد پرســش ها از 5 بــه 13 مــورد افزایــش یافتــه اســت: ماجــرای عصیــان آدم و اعطــای فرزنــدان 
بــه آدم و حــوا، ماجــرای حضــرت ابراهیــم7و ربوبیــت ســتاره و مــاه و خورشــید)انعام،76( و پرســش 
از کیفیــت زنــده شــدن مــردگان )بقــره،260(، ماجــرای کشــته شــدن قبطــی بــه دســت حضــرت 
موســی g )قصــص،15( و معنــای گمراهــی موســی )شــعراء،20( و ماجــرای رؤیــت باری تعالــی 
)اعــراف،143(،  ماجــرای حضــرت یوســف g و زلیخــا )یوســف،24(، ماجــرای حضــرت یونــس
g )انبیــاء،87(، ماجــرای مأیــوس شــدن پیامبــران و گمــان بــه دروغ گویی آنــان )یوســف،110(، 
ماجــرای بخشــیده شــدن گناهــان پیشــین و پســین پیامبــر اکــرمn )فتــح،2(، ســخن از احتمال 

شــرک پیامبــرn )زمــر،65( و ماجــرای ازدواج پیامبــر و زینــب )احــزاب،37(.

بــا جســت وجو در منابــع موجــود می تــوان دریافــت کــه ایــن دو روایــت نخســتین بــار در آثار شــیخ 
صــدوق آورده شــده اســت. محمــد بــن علــی بــن حســین بــن موســی بــن بابویــه قمــی مشــهور بــه 
ــان و  ــت. رجال شناس ــوردار اس ــیعیان برخ ــن ش ــامخی در بی ــگاه ش ــام و جای ــدوق از مق ــیخ ص ش
فقیهــان شــیعه وی را بــا عناویــن واالیــی همچــون جلیــل القــدر، حفظــه، بصیــر بالفقــه و االخبــار 
و الرجــال، ناقــد االخبار)طوســی، بی تــا: 157؛ همــان، 1373: 439( شــیخ، فقیــه، وجــه 
الطائفه)نجاشــی، 1407ق: 389( ثقــه، ناقــد آثــار و عالــم بــه رجــال )ابــن ادریــس،1410ق، ج2: 
529( ســتوده اند. آقــا نجفــی اصفهانــی نیز شــیخ صــدوق را شــیخ المشــایخ و رئیــس المحدثین و 
رکــن رکیــن مذهــب جعفــری دانســته اســت کــه اگــر نمی بــود آثــار اهــل بیــت ع نابــود می شــد)ابن 
بابویــه، بی تــا، ج1: 2( کتــاب »مــن ال یحضــره الفقیــه« از کتــب چهارگانــه روایــی شــیعه نوشــتۀ 
اوســت. چنانکــه گفتــه شــد، شــیخ ایــن دو روایــت را در کتــاب عیــون نقــل کــرده اســت. ایــن کتاب 
ــوار،  ــادر بحار االن ــان مص ــی در بی ــه مجلس ــت. عالم ــت اس ــان دارای اهمی ــن حدیث شناس در بی
ــعاری را  ــی اش ــزرگ تهران ــا ب ــی، 1403ق، ج1: 6(. آق ــون را آورده است)مجلس ــام عی ــت ن نخس
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در مــدح ایــن کتــاب از ســید شــرف الدیــن میــر محمــد باقــر نقــل کــرده اســت. او همچنیــن بــه 
ــزرگ تهرانــی، 1408ق، ج15: 376(.  شــرح های کتــاب اشــاره کــرده اســت)آقا ب

اکنــون پرســش و مســئله اصلــی آن اســت کــه ایــن دو روایــت بر چــه گســتره ای از عصمــت داللت 
دارنــد؟ آیــا می تــوان بــر اســاس آن هــا عصمــت مطلــق را نتیجــه گرفــت؟ اگــر بــر عصمــت مطلــق 
داللــت ندارنــد کــدام معنــا از عصمــت نســبی را پشــتیبانی می کننــد؟ آیــا ایــن گســتره از عصمــت 
بــا دالیــل عقلــی عصمــت مطلــق ســازگاری دارنــد؟ مقالــه حاضــر پاســخی بــه ایــن ســه پرســش 

اســت.

در موضــوع عصمــت پیامبــران آثــار متعــددی در قالــب کتــاب و مقالــه در دســترس اســت؛ امــا 
دربــارۀ گســترۀ عصمــت پیامبــران از دیــدگاه امــام رضــا g آن هــم بــر اســاس دو روایــت محمد بن 
جهــم  آثــار چندانــی یافــت نمی شــود. تــا آنجــا کــه نگارنــده اطــالع دارد تنهــا و مرتبط تریــن نوشــته 
ــا  ــام رض ــره ام ــه مناظ ــه ب ــا توج ــی ب ــه دین ــت در اندیش ــوم عصم ــه »واکاوی مفه ــاره مقال در این ب
g بــا علــی بــن جهــم« اســت کــه بــه بیــان دیدگاه هــا دربــارۀ ماهیــت عصمــت، دالیــل قرآنــی، 
روایــی و عقلــی عصمــت، دیدگاه هــا در گســترۀ عصمــت و ترجمــه بخش هــای شــبهه زا از روایــت 
مــورد بحــث پرداختــه اســت. مقالــۀ »امــام رضــا g و تــرک اوالی انبیــاء در قــرآن« نیــز رویکــردی 
متفــاوت بــه مســئله داشــته اســت و  بــه صــورت گــذرا در تنهــا ســه صفحــه از 26 صفحــه مقالــه، 
بخش هایــی از احادیــث امــام رضــا g را آورده اســت در حالــی کــه در مقالــه پیــش رو، مدعــای 
جدیــدی دربــارۀ گســترۀ عصمــت بــر اســاس حدیث هــای یــاد شــده مطــرح  و بــر اثبــات آن دالیــل 

و شــواهد مختلــف از کالم حضــرت ارائــه شــده اســت.

روش پژوهــش تحلیلــی و انتقــادی اســت کــه از گــذر تحلیــل محتــوای دو حدیث و نیز نقــد دالیل 
دیگــر دیدگاه هــا در عرصــۀ گســترۀ عصمــت بــه انجام رســیده اســت.

گسترۀ عصمت از دیدگاه شیعیان

ــاره  ــن  ب ــی در ای ــید مرتض ــد. س ــاور دارن ــق ب ــت مطل ــه عصم ــه ب ــیعۀ امامی ــان ش ــتر عالم بیش
ــس از  ــوت و پ ــش از نب ــره پی ــره و صغی ــاه کبی ــح و گن ــام کار قبی ــیعیان انج ــا ش ــزد م ــد: ن می گوی
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ــاد  ــب ی ــه مطل ــاره ب ــا اش ــا ب ــه االنبی ــی، 1411ق: 337(. او در تنزی ــید مرتض ــز نیست)س آن جای
ــه را نیــز در ایــن معنــا همــراه شــیعه معرفــی می کند)همــان،1250ق: 3(. ســخن  شــده، معتزل
ســید مرتضــی در ایــن  بــاره عــام اســت و هــر گونــه گنــاه کبیــره و صغیــره را شــامل می شــود. شــیخ 
طوســی در بیــان گســترۀ عصمــت واژۀ قبیــح را بــه کار بــرده اســت: »واجــب اســت کــه پیامبــر از 
ارتــکاب زشــتی ها چــه کوچــک و چــه بــزرگ، پیــش از نبــوت و پــس از آن و بــه صــورت عمــدی یــا 
از روی فراموشــی و در هــر حالتــی معصــوم باشد)طوســی، 1406ق: 260(. واژۀ »قبایــح« معنــای 
گســترده ای دارد و غیــر از گنــاه شــامل بســیاری از کارهــا نیــز می شــود. هــر چنــد در توضیــح، او 
بــر معیــار تنفرآمیــز بــودن کارهــای قبیــح تأکیــد می کنــد کــه می تــوان از آن کارهــای قبیــح غیــر 
تنفر آمیــز را اســتثنا کــرد. مــراد وی از تنفر آمیــز دربــارۀ پیامبــر، چیــزی اســت کــه بــا آن احتمــال 
عــدم پذیــرش ســخن پیامبــر بیشــتر اســت، هرچنــد ممکــن اســت در عمل چنیــن نشــود)همان: 
261(. او در کتــاب عقایــد الجعفریــه نیــز تصریــح می کنــد کــه تمــام پیامبــران از هــر گونــه عیــب 
ــاک  ــوم و پ ــرگ معص ــگام م ــا هن ــر ت ــدای عم ــار از ابت ــار و گفت ــی در رفت ــهو و فراموش ــاه و س و گن
ــز عصمــت را از ویژگی هــای  ــن طوســی نی هستند)طوســی، 1411ق: 248(. خواجــه نصیرالدی
پیامبــر دانســته اســت. او همچنیــن فقــدان ســهو و هــر آنچــه را کــه باعــث تنفــر از پیامبــری شــود 
ــز  ــور نفرت انگی ــق ام ــی مصادی ــای او در معرف ــت. مثال ه ــته اس ــر دانس ــای پیامب ــز از ویژگی ه نی
می توانــد بــه عنــوان معیارهایــی در تعییــن گســترۀ عصمــت بــه  کار رود)طوســی، 1407ق: 213ـ  
ــکاب  ــر از ارت ــیعیان، پیامب ــا ش ــزد م ــد: ن ــز می گوی ــم نی ــن میث ــی، 1413ق: 350(. اب 214؛ حل
هــر کبیــره و صغیــره ای بــه صــورت عمــدی و ســهوی در تمــام طــول عمــر معصــوم اســت)بحرانی، 
1406ق: 125(. فاضــل مقــداد نیــز دیــدگاه مشــابهی را مطرح کــرده است)الســیوری، 1405ق: 
303ـ  304(. وی تأکیــد می کنــد کــه پیامبــران از هــر چــه باعــث نفــرت از آنــان شــود ماننــد وجــود 
افــراد ناشایســت در نســب آنــان، ویژگی هــای بــد اخالقــی، بیماری هــای مشــمئز کننده و دوســتی 
بــا اراذل و ماننــد آن و از هــر گونــه ســهو مصــون و معصــوم هســتند)همان: 305(. فیــاض الهیجی 
نیــز عصمــت مطلــق را مقتضــای قاعــدۀ لطــف می داند)الهیجــی، 1383: 379(. ایــن دیــدگاه 
از ســوی متکلمــان و صاحب نظــران متأخــر شــیعه نیــز پذیرفتــه شــده اســت)مظفر، 1387: 54؛ 

ــا: 54ـ  55(.    ــبحانی، بی ت ــا، ج2: 161؛ س ــری، بی ت ــبزواری، 1383، ج1: 477؛ مطه س
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گرچــه بیشــتر عالمــان شــیعه بــر عصمــت مطلــق تأکیــد داشــته اند امــا برخــی دیــدگاه متفاوتــی 
ــان  ــن عالم ــته ترین ای ــن و برجس ــه مهم تری ــد از جمل ــیخ مفی ــدوق و ش ــیخ ص ــد. ش ــه کرده ان ارائ
به شــمار می رونــد. ایشــان در برخــی آثارشــان از امــکان ســهو پیامبــر ســخن گفته انــد. شــیخ مفیــد 
در این بــاره می گویــد: »بــر آنــم کــه تمــام پیامبــران از ارتــکاب گنــاه کبیــره و گناهــان صغیــره ای 
کــه باعــث خــواری و پســتی فاعل شــان می شــوند، پیــش از بعثــت و پــس از آن معصــوم هســتند. 
امــا انجــام گناهــان صغیــره ای کــه چنیــن نیســتند آن  هــم پیــش از نبــوت و بــه صورت غیــر عمدی 
جایــز اســت. وی ایــن دیــدگاه را مذهــب جمهــور امامیــه معرفــی می کند)مفیــد، 1413ق: 62(. 
ایــن اظهــار نظــر شــیخ مفیــد نشــان می دهــد کــه شــیعیان در آن زمــان فقــط طرفــدار عصمــت 

مطلــق نبوده انــد و دیدگاه هــای دیگــری نیــز بیــن آنــان رواج داشــته اســت. 

ــه  ــا صراحــت بیشــتری از ســوی شــیخ صــدوق مطــرح شــده اســت ب امــکان ســهو پیامبــران ب
گونــه ای کــه وی برجســته ترین عالــم شــیعه در ایــن زمینــه بــه  شــمار مــی رود. وی در کتــاب »مــن 
ال یحضــره الفقیــه« پــس از نقــل روایتــی کــه در آن پیامبــر در نمــاز دچــار ســهو شــده، در ایــن  بــاره 
می گویــد: » غالیــان و مفوضــه، ســهو پیامبــر را انــکار کرده انــد و می گوینــد کــه اگــر جایــز باشــد 
پیامبــر در نمــاز دچــار ســهو شــود جایــز خواهــد بــود کــه در تبلیــغ هــم دچــار ســهو گــردد. امــا 
چنیــن نیســت«)ابن بابویــه، 1413ق، ج1: 359(. او بــا صراحــت قــول بــه عــدم ســهو را نشــانه 
و معیــار غلــو دانســته اســت. غیــر از شــیخ صــدوق عالمــان دیگــری نیــز چنیــن روایاتــی را نقــل 

کرده اند)کلینــی، 1407ق، ج3: 355؛ طبرســی،1372،ج4: 49(. 

گسترۀ عصمت در دو روایت

فرضیــۀ تحقیــق آن اســت کــه پاســخ های حضــرت رضــا g بــه پرســش های محمــد بــن جهــم 
و مأمــون بــر عصمــت مطلــق یــا اکثــری داللــت نــدارد، بلکــه می تــوان بــر اســاس ســخنان حضرت 
نوعــی دیگــر از عصمــت را معرفــی کــرد. از ایــن عصمــت می تــوان بــا عنــوان عصمــت ضــروری یــاد 
کــرد. در ایــن بخــش نخســت بــه شــواهد اثبات گــر ایــن ادعــا در دو روایــت خواهیــم پرداخــت و پس 

از آن توضیــح بیشــتری دربــارۀ ایــن نــوع عصمــت ارائــه خواهیــم کرد. 
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ماجــرای عصیــان حضــرت آدم g؛ امــام g وقــوع معصیــت از ســوی آدم را پذیرفته انــد امــا آن 
را مربــوط بــه جنــت می داننــد در حالــی کــه بــرای پیامبــر عصمــت بــر روی زمیــن واجــب اســت.  
ــدا  ــر خ ــر ام ــام مقادی ــد و آن را اتم ــاره می کن ــز اش ــت نی ــده عصم ــه فای ــراز ب ــن ف ــرت در ای حض
می دانــد. گویــا ایــن کار اختصــاص بــه زمیــن دارد و در بهشــت بــه چنیــن کاری نیــازی نیســت. 
نکتــه دیگــر در جملــه »و جعــل حجــه و خلیفــه« نهفتــه اســت. از ایــن عبــارت می تــوان برداشــت 
کــرد کــه بــرای پیامبــر تــا زمانــی کــه بــه پیامبــری برگزیــده نشــده و بــه جایــگاه حجــت خداونــد 
دســت نیافتــه عصمــت واجــب نیســت. در آیــه پــس از آن نیز به همین مســئله اشــاره شــده اســت: 
ــَه اْصَطَفــی َءاَدَم َو ُنوًحــا َو َءاَل ِإْبَراِهیــَم َو َءاَل ِعْمــَراَن َعلــَی اْلَعاَلِمیــن« )آل عمــران،33( یعنی  »ِإنَّ اللَّ
تــا زمانــی کــه ایــن برگزیدگــی کــه همــان پیامبــری اســت صــورت نگرفته، عصمــت واجــب نخواهد 
ــوب  ــر وج ــی ب ــت دارد ول ــت دالل ــس از بعث ــت پ ــه عصم ــا ب ــت تنه ــراز روای ــن ف ــن ای ــود. بنابرای ب
عصمــت پیــش از پیامبــری داللتــی نــدارد. ایــن فــراز روایــت بــر لــزوم عصمــت در همــه کارهــا و 
افعــال نیــز داللــت نــدارد بلکــه بــر اســاس آن تنهــا می تــوان وجــوب عصمــت را در ابــالغ احــکام 
ــِه « بــه دســت می آیــد.  ْمــِر َاللَّ

َ
شــریعت اثبــات کــرد. ایــن مطلــب از تأمــل در عبــارت »ِلَیِتــمَّ َمَقاِدیــُر أ

اتمــام مقادیــر خداونــد را برخــی بــه اتمــام رســاندن واجبــات الهــی ترجمــه کرده  اند)ابــن بابویــه: 
ــه  ــدا ترجم ــر خ ــای ام ــا و میزان ه ــاندن اندازه ه ــام رس ــه اتم ــز ب ــی نی ــا، ج1: 133( و برخ بی ت
کرده اند)همــان، 1372: 390(. ترجمــۀ نخســت در ایــن جایــگاه دقیق تــر اســت یعنــی عصمــت 
بــر پیامبــر واجــب اســت تــا آنچــه از واجبــات و اوامــر و نواهــی خداونــد کــه بایــد بــه بنــدگان برســد، 
بــه دور از هــر گونــه دســتبرد و خطایــی بــه دســت مردمــان برســد؛ بنابرایــن بیــان علــت عصمــت 
در ایــن روایــت نیــز ناظــر اســت بــه احــکام شــریعت و آنچــه از طریــق پیامبــر بــه مــردم می رســد 
و همــه افعــال را در بــر نمی گیــرد. البتــه گرچــه ایــن فــراز بــر عصمــت مطلــق یــا اکثــری داللــت 
نــدارد امــا نفــی آن  را نیــز نمی تــوان از آن بــه دســت آورد. کالم امــام رضــا g در ایــن  بــاره عــام 
اســت و تمــام احــکام شــریعت را در بــر می گیــرد. یعنــی پیامبــر در هیــچ  یــک از احــکام شــریعت 
نبایــد دچــار عصیــان و اشــتباه و ســهو و نســیان شــود.  ایــن نکتــه مهــم از پاســخ امــام بــه پرســش 
از ماجــرای حضــرت یونــس نیــز قابــل برداشــت اســت. امــام بــا صراحــت ارتــکاب کفــر را از یونــس 
ــن  ــه را چنی ــد و آی ــن گرفته ان ــای یقی ــه معن ــن را ب ــرت ظ ــخ حض ــن پاس ــته اند. در ای ــه  دور دانس ب
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معنــا کرده انــد کــه یونــس یقیــن داشــت کــه خداونــد بــر او ســخت نخواهــد گرفــت در حالــی کــه 
چنیــن نشــد و خــدا بــر او ســخت گرفت)ابــن بابویــه، 1378ق، ج1: 192(. در اینجــا نیــز بــه نظــر 
می رســد کاری بــر خــالف عصمــت مطلــق و اکثــری رخ داده؛ البتــه ایــن خطــا گنــاه نبــوده اســت 
امــا می تــوان گفــت کــه پیامبــر در ایــن مــورد آگاهــی کامــل نداشــته و بــه گونــه ای دچــار خطــا 
شــده اســت. ایــن خطــا در ظاهــر ارتباطــی با احــکام شــریعت و مأموریــت دینــی پیامبر هم نــدارد. 
از ایــن  رو گنــاه و عصیــان نیــز بــه  شــمار نمــی رود. زیــرا پیامــد آن خطــا، فقــط پیامبــر را در بــر گرفته 
و دیگــر مردمــان و پیــروان او را شــامل نشــده اســت. بنابرایــن از ایــن فــراز نیــز نمی تــوان عصمــت 

اکثــری و مطلــق را ثابــت کــرد. 

در ماجــرای حضــرت داوود g نیــز حضــرت رضــا g بــر عــدم ارتــکاب هــر گونــه گنــاه تأکیــد 
کرده انــد و نســبت دادن ســبک شــمردن نمــاز و فحشــا و قتــل را بــه پیامبــر نادرســت دانســته و بــه 
شــدت آن  را رد کرده انــد. بــا ایــن حال، امام در تفســیر و توضیــح، از گمان نادرســت داوود g خبر 
داده انــد. داود گمــان می کــرد کــه عالم تریــن مخلوقــات خداونــد اســت و همــه چیــز را می دانــد. 
از ایــن  رو بــدون درخواســت دلیــل از مدعــی، حکمــی صــادر کــرد کــه کار نادرســتی بــوده اســت. 
ــی،  ــاد می کند)طباطبای ــل ی ــوان قی ــا عن ــرد و از آن ب ــدگاه را نمی پذی ــن دی ــی ای ــه طباطبای عالم
1417ق، ج17: 193(. او دیــدگاه خــود را در تفســیر آیــه بــر اســاس تمثیــل برســاخته اســت. بــه 
بــاور عالمــه آن دو نفــر دو فرشــته تمثــل یافتــه بوده انــد و ماجــرای یــاد شــده نــه در عالــم واقعــی و 
مــادی بلکــه در ظــرف تمثــل رخ داده اســت. بــه عبــارت دیگــر گویــا ایــن ماجــرا در رؤیــا و خــواب 
اتفــاق افتــاده اســت و آن گونــه کــه در خــواب تکلیفــی وجــود نــدارد در عالــم تمثــل و مثــال نیــز 
تکلیفــی نیســت. بنابرایــن مخالفــت امــر و نهــی صــورت نگرفتــه و داوود g مرتکــب گنــاه نشــده 
اســت. دربــارۀ آدم g نیــز ماننــد ایــن ســخن گفتــه شــده اســت)همان: 194(. عالمــه در عیــن 
حــال خطــای داوود g را می پذیــرد ولــی چــون در ظــرف تمثــل بــوده و تکلیفــی وجــود نداشــته، 
گنــاه ندانســته اســت. ایــن برداشــت بــا روایــات مــورد بحــث ســازگار اســت؛ زیــرا در پاســخ امــام 
اصــل رخــداد خطــا پذیرفتــه شــده اســت، گرچــه امــام g بــر گنــاه نبــودن کار داود نبــی تأکیــد 

کرده انــد. از ایــن مطلــب نیــز نمی تــوان عصمــت اکثــری و مطلــق را نتیجــه گرفــت. 

در روایــت دوم حضــرت رضــا g بــه پرســش های مأمــون دربــاره مــوارد احتمالــی نقــض عصمت 
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پیامبــران در قــرآن کریــم بــه صــورت مفصــل پاســخ داده انــد. بــر خــالف روایــت نخســت، امــام در 
توضیــح و تأویــل ماجــرای عصیــان آدم g، ضمــن رد رخــداد هــر گونه گنــاه از ســوی آدم، تصریح 
ــوده اســت و اینکــه  ــه زمــان پیــش از پیامبــری آدم ب می کنــد کــه عصیــان گفتــه شــده مربــوط ب
اقــدام آدم گنــاه کبیــره نبــوده تــا ســزاوار دخــول در جهنــم گــردد، بلکــه کار او از صغایــر موهوبــه 
ــه، 1378ق:  ــت)ابن بابوی ــز اس ــت جای ــش از بعث ــران پی ــوی پیامب ــا از س ــکاب آن ه ــه ارت ــوده ک ب
196(. در ایــن فــراز نیــز بــا صراحــت عصمــت مطلــق و اکثــری نفــی شــده و عصمــت پیامبــران بــه 
دوران پــس از پیامبــری اختصــاص یافتــه اســت. ایــن مطلــب را می تــوان از توضیحــات امــام نیــز 
برداشــت کــرد؛ اینکــه آدمg نمی دانســته مــراد خداونــد یــک درخــت خــاص نبــوده اســت بلکــه 
جنــس آن درخــت مــد نظــر بــوده اســت. یــا اینکــه آدم و حــوا گرفتــار وسوســه شــیطان شــده اند و 
دروغ شــیطان را بــاور کردنــد. ایــن مــوارد گرچــه بــه ظاهر عنــوان گنــاه ندارنــد، اما خطاهــای قابل 
توجهــی به شــمار می رونــد. آدم نســبت بــه خواســت خداونــد علــم نداشــته و از نهــی خداونــد از 
نزدیــک شــدن بــه درخــت، نخــوردن را در نیافتــه و فقــط نزدیــک نشــدن را فهمیده اســت. بی تردید 
ایــن مــورد و وسوســه شــدن از ســوی شــیطان خطــا محســوب می شــوند، زیــرا نشــانه فقــدان علــم 
کافــی و قــدرت تشــخیص اســت. امــام g همچنیــن بــا صراحــت ارتــکاب »صغایــر موهوبــه« را 
پیــش از بعثــت از ســوی پیامبــر جایــز دانســته اســت. صغایر موهوبــه به »گناهان بخشــیده شــده« 
اطــالق شــده کــه بــر اثــر انجــام مکــروه یــا تــرک مســتحب محقــق شــده اند نــه گناهــان برخاســته 
از تــرک واجبــات و انجــام محرمات)طبرســی، 1371،ج4: 135(. ماننــد ایــن عبــارت در روایــت 
دیگــری از امــام رضــا g نیــز بــه کار رفتــه اســت: »...ان ذنــوب االنبیــاء صغائرهــم موهوبه«)ابــن 
بابویــه، 1378ق، ج2: 127( یعنــی گناهــان صغیــره پیامبــران بخشــیده شــده اســت. ایــن ســخن 
بــه معنــای پذیــرش ارتــکاب گنــاه از ســوی پیامبــر اســت. البتــه ظاهــر ایــن روایــت عــام اســت و 
گنــاه کبیــره و صغیــره را در بــر می گیــرد. ارتــکاب گنــاه کبیــره بــا اســتناد بــه دالیــل عقلــی و نقلــی 
پذیرفتنــی نیســت امــا بــر اســاس ایــن روایــات ارتــکاب صغیــره را می تــوان پذیرفــت. حال اگــر مراد 
از صغایــر، گناهــان صغیــره باشــد، بــه چــه دلیــل بایــد بخشــیده شــده باشــند؟ اگــر بــه خاطــر توبه 
اســت کــه اختصــاص بــه گناهــان صغیــره نــدارد چــرا کــه می تــوان از گنــاه کبیــره نیــز توبــه کــرد. 
بنابرایــن مــراد از صغیــره بایــد کارهایــی باشــد کــه عنــوان شــرعی گنــاه ندارنــد و جــواز ایــن ارتکاب 
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را نیــز بــا توجــه بــه شــواهد روایــی متعــدد، بایــد مربــوط بــه پیــش از بعثــت پیامبــر دانســت. در هــر 
حــال بــا هــر گونــه تأویــل و تفســیر و توجیــه ایــن فــراز از روایــت امــکان ســهو پیــش از بعثــت را نفــی 

ــد.  نمی کن

فــراز دیگــر روایــت پاســخ بــه ادعاهــا و شــبهاتی دربــاره حضــرت موســی اســت. پرســش نخســت 
دربــاره ماجــرای قتــل مــرد قبطــی بــه دســت موســی g اســت. حضــرت رضــا g ماجــرا را بــه 
گونــه ای توضیــح می دهنــد کــه هــر گونــه گنــاه نفــی می شــود. در عیــن حــال بــر اســاس ســخنان 
حضــرت می تــوان پذیرفــت کــه موســی g دچــار اشــتباه شــده اســت. بــرای مثــال امــام ظلــم بــه 
نفــس ذکــر شــده در آیــۀ 16 قصــص را بــه ایــن معنــا دانســته اند کــه موســی g بــا آمدنــش بــه 
ایــن شــهر باعــث شــده تــا اتفاقــات ناگــواری بــرای او رخ دهــد. در واقــع او در جایــی قــرار گرفتــه 
کــه نبایــد می بود)ابــن بابویــه، 1378ق، ج1: 199(. طلــب غفــران و بخشــش او نیــز بــه معنــای 
مخفــی مانــدن از دشــمنان دانســته شــده اســت. می تــوان از ایــن گفتــه موســی کــه می گویــد در 
جایــی قــرار گرفتــه ام کــه نبایــد می بــودم، برداشــت خطــا داشــت. همچنیــن در تفســیر و تأویــل 
یــَن «)شــعراء،20( امــام می گویــد: یعنــی بــا  الِّ َنــا ِمــَن الضَّ

َ
گفتــه دیگــر موســیg: » َفَعْلُتَهــا ِإًذا َوأ

ورود بــه ایــن شــهر گویــا از راه درســت گمــراه شــده ام و راه درســت را نپیمــوده ام. ایــن ســخن نیز در 
ظاهــر خــود نشــان دهنــده نوعــی خطاســت. البتــه ایــن خطاهــا هیچ کــدام بــه وحــی و امــور راجع 
بــه نبــوت مربــوط نمی شــود امــا  می توانــد عصمــت مطلــق و اکثــری را مقیــد ســازد. آنچــه دربــاره 
ماجــرای حضــرت یونــس گفتــه شــده نیــز تــا انــدازه زیــادی همــان اســت کــه در روایــت پیشــین 

توضیــح داده شــد)ابن بابویــه، 1378ق، ج1: 301(. 

فــراز دیگــر روایــت بــه ماجــرای ازدواج پیامبــر اکــرم n بــا زینــب بنــت جحــش مربــوط می شــود. 
در قــرآن کریــم آمــده: آنچــه را خــدا آشــکار کننــده آن بــود در دل خــود پنهــان می کــردی و از مــردم 
می ترســیدی، بــا آنکــه خــدا ســزاوارتر بــود کــه از او بترســی )احــزاب،37(. در ایــن  بــاره ایــن نکتــه 
قابــل یــادآوری اســت کــه آیــه به گونــه ای پیامبــر را بــه  خاطــر تــرس از مردمــان مالمــت می کنــد و 
تأکیــد دارد کــه خــدا ســزاوار ترســیدن اســت. البتــه در روایــت در این زمینه پرسشــی مطرح نشــده 
اســت و امــام نیــز بــه آن نپرداخته انــد. ایــن ســکوت را می تــوان بــه گونــه ای نشــان دهنــده پذیــرش 

مالمــت دانســتن. البتــه چنین ترســی گنــاه به شــمار نمــی رود. 
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گونه شناسی عصمت در دو روایت

آنچــه گفتــه شــد، مهم تریــن شــواهدی اســت کــه نشــان می دهــد از ایــن دو روایــت نمی تــوان 
عصمــت مطلــق پیامبــران را برداشــت کــرد. در ایــن نــوع عصمــت امــکان رخــداد ســهو پیــش یــا 
پــس از پیامبــری در امــوری کــه بــه وظایــف پیامبــران مربــوط نمی شــود و باعــث بی اعتمــادی و 
تنفــر نیــز نگــردد پذیرفتــه شــده اســت. گونــه عصمــت آمــده در ایــن روایــات را از نظــر گســترۀ آن 
»عصمــت ضــروری« نامیدیــم. ایــن گونــه از عصمــت بــا آنچــه از ســوی اشــعریان ارائــه شــده اســت 
متفــاوت اســت؛ زیــرا بیشــتر آنــان ارتــکاب گنــاه صغیــره را از روی ســهو و فراموشــی پــس از بعثــت 
ــی: 1325ق،  ــان، 1411ق: 525؛ جرجان ــته اند)فخر رازی، 1986، ج2: 117؛ هم ــز دانس جای
ج8: 265(. تفتازانــی بــرای ایــن دیــدگاه ادعــای اجمــاع کــرده اســت )تفتازانــی، 1407ق: 89(. 
ــر فراموشــی مجــاز دانســته اند  ــر اث ــا ب ــه صــورت ســهوی ی ــکاب کبیــره را نیــز ب حتــی برخــی ارت
)آمــدی، 1423ق، ج4: 144(. در حالــی کــه در عصمــت ضــروری، پیامبــران پــس از بعثــت 
ــاه، خطــا و اشــتباه و ســهو و فراموشــی نمی شــوند و پیــش از بعثــت  ــه هیــج وجــه مرتکــب گن ب
نیــز از انجــام هــر گونــه گنــاه و خطــا و ســهو مربــوط بــه وظایــف پیامبــری عصمــت دارنــد و تنهــا 
ممکــن اســت بــه صــورت غیــر عمــدی در ایــن کارهــا دچــار ســهو و فراموشــی شــوند.  ایــن ســهو با 
آنچــه شــیخ صــدوق نیــز گفتــه متفــاوت اســت. زیــرا روایــات مــورد نظــر شــیخ صــدوق را بــا وجــود 
ناســازگاری بــا دالیــل متعــدد عقلــی و نقلــی می تــوان تأویــل بــرد یــا کنــار گذاشــت. امــا ســهو در 
ایــن دو روایــت چنیــن نیســت، زیــرا چنانکــه خواهــد آمــد، بــا دالیــل عقلــی ناســازگار نیســت. بــه 
عــالوه ایــن دو روایــت تفــاوت عمــده دیگــری نیــز بــا روایــات مــورد اســتناد صــدوق دارنــد و آن اینکه 
در ایــن دو روایــت از اصــل عصمــت پیامبــر پرســیده شــده اســت و بــا توجــه بــه شــواهد موجــود، 
امــام رضــا g کــه پاســخ داده انــد در مقــام بیــان دیــدگاه صحیــح در ایــن  بــاره بوده انــد در حالــی 
کــه در روایــت صــدوق چنیــن قصــد و هدفــی درکار نبــوده اســت. گذشــته از ایــن، نکتــه مهم تــر 
آن اســت کــه در ایــن دو روایــت امــام آیــات بــه ظاهــر ناســازگار بــا عصمــت را تأویــل کرده انــد، از 
ایــن رو دیگــر نمی تــوان از تأویــل خــود روایــات ســخن گفــت یــا در توضیــح آن هــا بــه روایــات دیگری 
ارجــاع داد بلکــه مدلــول آن هــا را بایــد اعتقــاد درســت و بایســته ای دانســت کــه امام رضــا g برای 

شــیعیان ارائــه کــرده اســت. 
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سازگاری عصمت ضروری و دالیل عقلی عصمت

ممکــن اســت ایــن پرســش مطــرح شــود کــه آیــا عصمــت ضــروری بــا دالیــل عقلــی قائــالن بــه 
ــل عقلــی  ــر دالی ــا تحلیــل دقیق ت ــن بخــش ب ــا ناســازگار؟ در ای ــق ســازگار اســت ی عصمــت مطل

ــا آن هــا را نشــان خواهیــم داد.  عصمــت مطلــق، ســازگاری عصمــت ضــروری ب

مهم تریــن دلیــل عقلــی عصمــت مطلق، لــزوم اطمینــان و وثــوق به گفتــار و رفتــار پیامبران اســت. 
خداونــد پیامبــران را بــرای هدایــت انســان ها برانگیختــه اســت. از ایــن رو بایــد بــه  گونه ای باشــند که 
بــدون هیــچ دغدغــه ای بتــوان بــه گفتــار و رفتــار آنــان اطمینــان و بــر اســاس آن عمــل کــرد. الزمــۀ 
حصــول ایــن اطمینــان، عصمت مطلــق پیامبــران از هر گونــه گناه و خطا و اشــتباه است)طوســی، 
1411ق: 248؛ حلــی، 1413ق: 348(. در اینکــه الزمــۀ بعثــت پیامبــر از ســوی خداونــد، فراهــم 
آوردن شــرایط اطمینــان بــه کالم اوســت، تردیــدی نیســت؛ امــا کدامیــن شــرایط و کارهــا اطمینــان 
و وثــوق بــه پیامبــران را خدشــه دار می ســازد؟ وثــوق و اطمینــان متناظــر بــا مخاطــب، فعــل، زمــان 
ــوان  ــا می ت ــن خط ــی  کوچک تری ــرای برخ ــت. گاه ب ــاوت اس ــرایط متف ــب و ش ــکان دارای مرات و م
بــه تزلــزل اعتمــاد  بینجامــد و بــرای برخــی دیگــر چنیــن نشــود. گاه کاری در زمانــی و ســرزمینی 
خطایــی بــزرگ بــه  شــمار مــی رود و در زمانــی و ســرزمینی دیگــر حتــی خطا هم دانســته نمی شــود. 
بنابرایــن چــون مصداق هــا متفــاوت اســت نمی تــوان حکمــی کلــی و یکســان بــرای همــه در نظــر 
گرفــت. بــرای مثــال در جامعــه دینــی شــیعه، مؤمنــان مقلــد، بــه مرجــع تقلیــد و اســتنباط های او 
اعتمــاد و اطمینــان دارنــد. بــا نگاهــی واقع بینانــه می تــوان دریافــت کــه ایــن اطمینــان و اعتمــاد بــا 
ارتــکاب یــک یــا چنــد اشــتباه ســهوی آن هــم در برخــی امــور نامربــوط بــه اســتنباط احــکام از بیــن 
نمــی رود. یعنــی اگــر مرجــع تقلیــد دربــاره مســائل مربــوط بــه کشــاورزی یــا صنعتــی و ماننــد آن 
خطایــی کنــد باعــث بــی اعتبــاری فتواهــای او نخواهــد شــد. اگــر ایــن چنیــن اشــتباهات ســهوی 
ــود. همچنانکــه اگــر یــک  ــی چنیــن نخواهــد ب ــق اول ــه طری پیــش از مرجعیــت او باشــد دیگــر ب
کشــاورز یــا صنعتگــر دربــارۀ امــور دینــی یــا امــور نامربــوط بــه تخصــص خــود ســهوا دچــار اشــتباه 
و خطــا گــردد، اعتبــار دیدگاه هــای تخصصــی اش مخــدوش نمی شــود و همچنــان مــورد اطمینــان 
خواهــد بــود. از ایــن  رو اگــر پیامبــر در برخــی کارهــای نامربــوط بــه وظایف پیامبــری آن هــم پیش از 



79
بازخوانی گسترۀ عصمت پیامبران در روایات محمد بن جهم از امام رضا g     )زینلی(

فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی  سال نهم، شماره 34، تابستان 1400

بعثــت بــه صــورت ســهوی اشــتباهی مرتکــب شــود، اطمینــان مردمــان بــه او از بیــن نخواهــد رفت. 
آنچــه را کــه گفتــه شــد می تــوان در ردیــف دالیــل پیشــینی اثبــات عصمــت بــه  شــمار آورد. یعنــی 
بــدون توجــه بــه آنچــه در واقعیــت عینــی تحقق یافته، برســاخته شــده اســت؛ امــا با لحــاظ واقعیت 
عینــی نیــز گویــا اثبــات بیــش از ایــن انــدازه از عصمت ضــرورت نــدارد. بــرای مثــال در جوامــع اهل 
ســنت کــه اکثریــت، عصمــت مطلــق را نپذیرفته انــد و بســیاری ارتــکاب گنــاه صغیــره و برخی حتی 
گنــاه کبیــره را از ســوی پیامبــر جایــز دانســته اند) فخــر رازی،1986، ج2: 117؛ آمــدی، 1423ق، 
ج4: 143؛ تفتازانــی، 1407ق: 89(. همچنــان بــه گفتــار و رفتــار پیامبــر اعتمــاد و اطمینــان دارند 

و ایــن احتمــال باعــث بی اعتمــادی آن هــا نشــده اســت.           

دلیــل عقلــی دیگــر برهــان حکمــت اســت. از ایــن برهــان تقریرهــای مختلفــی ارائــه شــده کــه 
مشــهورترین آن هــا بــر پایــه اثبــات فایــده بعثت اســتوار شــده اســت. بــر این اســاس گفته می شــود 
کــه حکمــت خداونــد اقتضــا می کنــد تــا او بــا هــدف هدایــت انســان ها پیامبــران را مبعــوث کنــد. 
الزمــۀ ایــن هــدف پذیرفتــن اوامــر و نواهــی پیامبــران و پیــروی از آنــان اســت؛ امــا ارتــکاب گنــاه و 
اشــتباه و ســهو و فراموشــی، در پیــروی مردمــان از پیامبــران خلــل جــدی وارد مــی آورد و بــه گونه ای 
ــده خواهــد ســاخت)مفید، 1413ق:  نقــض غــرض به شــمار مــی رود و بعثــت پیامبــران را بی فای

37؛ طوســی، 1406ق: 260؛ ســید مرتضــی، 1250ق: 4؛ حــر عاملــی، 1376: 110(. 

دربــارۀ مدعــای اصلــی ایــن دلیــل یعنــی پیــروی نکــردن از پیامبــر و نقــض غــرض بــه چنــد نکتــه 
ــت مردمــان  ــران هدای ــد از بعثــت پیامب ــد توجــه کــرد. نخســت اینکــه هــدف و غــرض خداون بای
بــه پیــروی از پیامبــران اســت نــه پیــروی. بــه عبــارت دیگــر خداونــد بــا مبعــوث کــردن پیامبــران 
هدایــت مردمــان را اراده کــرده اســت. از ایــن  رو پیــروی نکــردن مردمــان از پیامبــران را نمی تــوان به 
معنــای نقــض غــرض خداونــد در هــدف خــود دانســت. البتــه اگــر علــت انحصــاری یــا اصلی ترین 
علــت پیــروی نکــردن و در نهایــت هدایــت نیافتــن انســان ها عــدم عصمــت پیامبــران باشــد، ایــن 
اســتدالل را می تــوان پذیرفــت، امــا اواًل چنیــن انحصــاری وجــود نــدارد و گذشــته از ایــن، همــه 
ــرش احتمــال  ــد داشــت. پذی ــی نخواهن ــاره نتیجــۀ واحــدی در پ ــن  ب ــز در ای ــب عصمــت نی مرات
ارتــکاب گنــاه و خطــا از ســوی پیامبــران البتــه در پیــروی و نوع پیــروی از آنــان تأثیــر دارد؛ اما عامل 
اصلــی بی اعتمــادی و پیــروی نکــردن، صــرف احتمــال گنــاه و خطــا و ســهو نیســت بلکــه آنچــه 
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در این بــاره تأثیــر مســتقل و تمــام دارد مقــدار ایــن احتمــال و نــوع گنــاه و خطــا و گونــه رخــداد آن 
اســت. بی تردیــد ارتــکاب گنــاه کبیــره یــا صغیــره و حتــی خطــا و ســهو و نســیان در امــور مربــوط 
بــه پیامبــری پیــش از بعثــت و پــس از آن، آن هــم بــه صــورت مکــرر، می توانــد ســبب بی اعتمــادی 
و ســلب اطمینــان و عــدم پیــروی گــردد. امــا آنچنانکــه در دو روایــت نیــز تصریــح شــده، اگــر تنهــا 
ــا پیامبــری مطــرح باشــد، آن هــم بــه صــورت  احتمــال رخــداد ســهو و خطاهــای غیــر مرتبــط ب
محــدود، دیگــر باعــث بی اعتمــادی و نبــود اطمینــان نخواهــد شــد. بــه ویــژه اگــر احتمــال رخــداد 
را بــه پیــش از بعثــت محــدود کنیــم. امــر خداونــد بــه پیــروی از پیامبــران را نیــز بایــد در همیــن 
محــدوده در نظــر گرفــت، از ایــن  رو امــر بــه پیــروی از اشــتباه نخواهــد بــود. بــه عــالوه در مــورد 
پیــروی پیامبــران در مــوارد خطا)حــر عاملــی، 1376: 110( می تــوان گفــت کــه ایــن خطاهــا یــا 
از نــوع عقلــی آشــکارند یــا عقلــی نا آشــکار یــا خطــای نقلــی هســتند کــه آن نیــز یــا آشــکار اســت 
یــا نــا آشــکار. در خطای هــای عقلــی آشــکار، هــر عاقلــی خطــای پیامبــر را درخواهــد یافــت و از 
ــا شــرعی باشــند، کشــف نخواهنــد  او پیــروی نخواهــد کــرد. امــا اگــر خطاهــا عقلــی نا آشــکار ی
گردیــد. در خطاهــای عقلــی نــا آشــکار کــه وضعیــت روشــن اســت امــا در خطاهــای شــرعی، چون 
پیامبــر خــود آورنــده شــریعت اســت و هــر آنچــه می گویــد شــریعت به شــمار مــی رود، دیگــر خطــای 
شــرعی نســبت بــه او معنایــی نخواهــد داشــت؛ بنابرایــن مشــکلی در اطمینــان بخش بــودن گفتار 

و رفتــار پیامبــران و پیــروی از آنــان بــه وجــود نخواهــد آمــد.

ــه  ــل گفت ــن دلی ــت. در ای ــل اس ــق، دوری از دور و تسلس ــت مطل ــر عصم ــر ب ــی دیگ ــل عقل دلی
می شــود کــه وجــه نیازمنــدی بــه پیامبــر و امــام معصــوم آن اســت کــه چــون ممکــن اســت امــت 
دچــار خطــا شــوند، بایــد کســی همچــون پیامبــران، خطــای آنــان را معلــوم ســازند کــه اگــر خــود 
پیامبــر جایــز الخطــا باشــد بــاز نیازمنــد خطاگیــر بــدون خطــا خواهیــم بــود و اال بــه دور و تسلســل 

دچــار خواهیــم شــد)همان(. 

دربــارۀ ایــن دیــدگاه بایــد گفــت که این اشــکال بر کســانی وارد اســت کــه پیامبــران را از گنــاه و خطا 
و ســهو فراموشــی در امــور دینــی و غیــر آن پــس از بعثــت معصــوم نمی داننــد. در صورت امــکان گناه 
یــا خطــای پیامبــر در حوزه هــای مربــوط بــه پیامبــری بــا توجــه بــه دلیل بعثــت پیامبــران، الزم اســت 
تــا معصــوم دیگــری خطاهــای او را تصحیــح کنــد و در غیــر ایــن صــورت بــه دور و تسلســل خواهیــم 
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رســید. امــا در احتمــال رخــداد ســهو )کــه مقتضــای دو روایــت یــاد شــده اســت( در آنچــه بــه وظایــف 
پیامبــری مربــوط نیســت و آن هــم پیــش از بعثــت، لزومــی برای تصحیــح آن نخواهــد بود. بــه عبارت 
دیگــر ایــن دلیــل تنهــا مــواردی را شــامل می شــود کــه لــزوم عصمــت در آن هــا بــه دالیــل دیگــری 
ثابــت شــده باشــد ماننــد آنچه بــه پیامبــری مربــوط می شــود. در چنیــن مــواردی اگر پیامبــر معصوم 
نباشــد، بــرای تصحیــح دیدگاهــش نیازمنــد معصــوم خواهیــم بــود. امــا در آنچه بــه پیامبــری مربوط 
نمی شــود، معصــوِم دیگــری الزم نخواهــد بــود. ادعــا ایــن اســت کــه در ایــن مــوارد اساســًا عصمــت 

الزم نیســت، بنابرایــن دلیــل یــاد شــده دو روایــت مــورد بحــث را دربــر نمی گیــرد. 

دلیــل عقلــی دیگــری کــه بــر نفــی ســهو و خطــا و فراموشــی بــدان اســتناد شــده، انــکار برتــری 
پیامبــر بــر دیگــران و تســاوی او بــا مردمــان عــادی اســت. اگــر خطــا و نســیان بــرای پیامبــران جایــز 
باشــد، مــردم هــم خواهنــد توانســت آنــان را از ایــن کارهــا نهــی کننــد و ایــن بــه معنــای تســاوی 
ــل  ــه قاب ــد نکت ــن دلیــل چن ــر معصــوم اســت )همــان: 110ـ  111(. در بررســی ای معصــوم و غی
ــان در دریافــت  ــر آن ــران و غی ــم تفــاوت پیامب ــرآن کری ــر اســاس ق توجــه اســت: نخســت اینکــه ب
وحــی اســت )کهــف،110(. بنابرایــن ضــرورت دارد پیامبــر در ایــن حــوزه و هــر آنچــه مربــوط بــه 
آن اســت بــه صــورت مطلــق معصــوم باشــد. امــا در امــور دیگــر، پیامبــران ماننــد دیگــر انســان ها 
هســتند. البتــه بایــد در نظــر داشــت کــه دربــارۀ پیامبــران نبایــد بــه گونــه ای ســخن گفــت کــه از 
مردمــان زمــان خــود نیــز  فروتــر رونــد یــا کارهایــی انجــام دهنــد کــه از ســوی هم عصــران خــود 
ــاره تلقیــح نخل ها)ابــن  مســخره و بی اعتبارشــوند. ماننــد ســهو پیامبــر در نمــاز و خطــای او درب
حنبــل، 1412ق، ج1: 162؛ کلینــی، 1407ق، ج3: 355 و ج۶: 2۶9؛ طوســی، 1407ق، ج2: 
180(. غیــر از ایــن مــوارد ماننــد برخــی کارهــای شــخصی و نامربــوط بــه پیامبــری آن هــم پیش از 

پیامبــری می تــوان امــکان ســهو را پذیرفــت.

دلیــل عقلــی دیگــر بر عصمــت مطلق، جلوگیــری از تزلــزل اعتبار ســنت نبوی اســت)حرعاملی، 
ــش از  ــهو پی ــوع س ــال وق ــه احتم ــت ک ــد گف ــده بای ــاد ش ــب ی ــه مطال ــه ب ــا توج 1376: 114(. ب
پیامبــری آن هــم در امــور نا مرتبــط بــا نبــوت، بــه هیــچ وجــه نمی توانــد باعــث تزلــزل اعتبــار ســنت 
گــردد. همچنانکــه تمــام مســلمانان بــا وجــود اختــالف در گســترۀ عصمــت، قــول و فعــل و تقریــر 

پیامبــر را معتبــر و حجــت دانســته اند و بــه همــه آن هــا عمــل می کننــد.
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دلیــل دیگــر کــه می تــوان آن  را مهم تریــن دلیــل بــر عصمــت مطلــق بــه  شــمار آورد، بــر اســاس 
تابعیــت عصمــت از علــم شــکل گرفتــه اســت. پیامبــران بــه مرتبــه ای جامــع و کامــل از علم دســت 
یافته انــد کــه بــر همــه چیــز آگاهــی پیــدا کرده انــد. از ایــن  رو دیگــر دلیلــی بــرای رخــداد گنــاه 
و خطــا و ماننــد آن باقــی نمی مانــد. در ایــن دیــدگاه، بــاور بــر آن اســت کــه علــم عامــل عصمــت 
ــس  ــر ک ــی ه ــت یعن ــت اس ــاد عصم ــوت و ایج ــام ثب ــت در مق ــرای عصم ــم ب ــت عل ــت. عاملی اس
ــا مرتبــه و درجــه علــم خــود از عصمــت برخــوردار اســت. اگــر کســی از نظــر علمــی  متناســب ب
ــر شــهوت و  ــد و از نظــر عملــی نیــز ب ــر از محدوده هــای وهــم و خیــال ارتقــا یاب ــه مرتبــه ای فرات ب
غضــب فائــق آیــد، وسوســه های شــیطانی کــه اصلی تریــن عامــل گنــاه و خطــا و اشــتباه اســت 
ــه  ــل، ب ــی و در عم ــض عقل ــرد مح ــه تج ــم، ب ــانی در عل ــن انس ــت. چنی ــد داش ــر نخواه ــر او اث ب
ــوان نتیجــه  ــم« می ت ــا برهــان »ل ــر اســاس ایــن مقدمــات ب ایمــان صــرف دســت یافتــه اســت. ب
گرفــت کــه ســاحت پــر برکــت معصومــان b در نظــر و عمــل از هــر گونــه ســهو و نســیان پیراســته 
اســت)جوادی آملــی، 1379، ج25 :506(. بــه بیــان فلســفی، مقــام تجــرد کامل، جایــگاه حضور 
و ظهــور  دایمــی اســت و نــه غفلــت )همــان(. بــه عبــارت دیگــر می تــوان گفــت کــه انســان ها بــر 
ــرک هــر  ــا ت ــه انجــام ی اســاس صورت هــای علمــی کــه در ذهن شــان ایجــاد می شــود، نســبت ب
عمــل اقــدام می کننــد. حــال اگــر کســی در علــم بــه مرتبــه ای دســت یابــد کــه حقیقــت را بــه عینه 
مشــاهده کنــد، از خطاهــای تطبیــق صــورت ذهنــی و واقعیــت مصــون خواهد گشــت. ایــن مرتبه 
ــاظ  ــا لح ــل ب ــن دلی ــت)طباطبایی، 1417ق، ج2: 139(. ای ــانی اس ــه نفس ــان ملک ــی، هم علم
جوانــب مختلــف آن بــر عصمــت مطلــق داللــت دارد؛ ولــی بایــد توجــه داشــت کــه گســترۀ اعمــال 
آن پــس از پیامبــری اســت نــه پیــش از آن. بــه عبــارت دیگــر، پیامبــر چــون بــه ایــن درجــه و مرتبــه 
علمــی دســت یافتــه، بــه پیامبــری رســیده اســت و بعثــت نشــانه تحقــق ایــن مرتبــه علمــی اســت. 
الزمــه تابعیــت عصمــت از علــم،  مرتبه بنــدی عصمــت و بــه عبــارت دیگــر تشــکیکی بــودن آن بــه 
تبــع علــم اســت. از ایــن رو هــر کــه علمــش بیشــتر، عصمتــش نیــز بیشــتر خواهد بــود. قــرآن کریم 
بــه ایــن مهــم تصریــح کــرده اســت: »بــه داوود و ســلیمان علــم عطــا کردیــم و آنــان گفتنــد حمــد و 
ســتایش خدایــی راســت کــه مــا را بــر بســیاری از بندگانــش برتــری بخشــید« )نحــل، 15(. تفــاوت 
تفضیلــی بیــن پیامبــران را نیــز بایــد بــه همیــن معنــا دانســت)بقره،253؛ اســراء، 55(. از ایــن رو 
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پیامبــر خاتــم همچنانکــه در علــم برتــر از همــه پیامبــران اســت، در عصمــت نیــز کامل تــر خواهــد 
بــود. برخــی صاحــب نظــران در مبحــث عصمــت، با تمایــز پیامبر اســالم و دیگــر پیامبران، گســتره 
وســیع تر و کامل تــری از عصمــت را بــرای ایشــان قائــل شــده اند کــه می توانــد ناشــی از ایــن نــگاه 
باشــد. در عیــن حــال ایــن دلیــل نمی توانــد نافــی احتمــال رخــداد ســهو پیــش از پیامبــری باشــد، 
چــرا کــه می تــوان گفــت پیامبــر پیــش از آنکــه بــه پیامبــری برگزیــده شــود، از علــم کامــل زمــان 

بعثــت برخــوردار نبــوده اســت و همیــن امــر می توانــد توجیه گــر رخــداد ســهو باشــد. 

نتیجه گیری

 دیــدگاه غالــب شــیعیان دربــاره گســتره عصمــت پیامبــران، بــر بنیــاد دالیــل عقلــی شــکل گرفته 
اســت. بــه عبــارت دیگــر آنــان در ایــن عرصــه بــه صــورت تــک روشــی و بــا رویکــرد بــرون دینــی 
ــان  ــای آن ــات مدع ــرای اثب ــل ب ــه دالی ــت ک ــوان دریاف ــتر می ت ــل بیش ــا تأم ــا ب ــد؛ ام ــل کرده ان عم
کافــی نیســت. از ایــن رو، بــرای دســت یابی بــه دیدگاهــی دقیق تــر دربــارۀ گســترۀ عصمــت، بهتــر 
اســت بــه روش هــای دیگــر توجــه کنیــم و در کنــار ایــن دالیل، شــواهد نقلــی اعــم از قرآنــی و روایی 
و تاریخــی را درکار آوریــم. در ایــن بیــن شــواهد روایــی خــاص کــه در بیــان تفســیر و تأویــل آیــات 
ــا نظــام معرفتــی شــیعیان همخوان ترنــد. ایــن  ــد و ب ــه شــده اند، کارایــی بیشــتری دارن قــرآن ارائ
دیــدگاه همچنیــن فوایــدی نیــز بــه  همــراه دارد کــه یکــی از مهم تریــن آن هــا فراهــم آوری زمینــه 

بــرای پاســخگویی بهتــر بــه شــبهات و پرســش های مربــوط بــه عصمــت پیامبــران اســت.
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