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  در امور دنيوي از ديدگاه فريقين عصمت پيامبر اكرم
  

  /استاديار مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خمينيجعفر انواري  anvari@qabas.net   
    m.faryab@gmail.com/ استاديار مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خمينيمحمدحسين فارياب

  01/02/1395پذيرش:  -  16/08/1394دريافت: 

  چكيده
عصمت از جمله مباحث كليدي در حوزة كالم اسالمي است كه ابعادي گسترده دارد. مسئله اصلي در اين نوشتار  موضوع

در امور دنيوي (غير از بيان و عمل به احكام ديني) است. بسـياري از عالمـان شـيعه بـر      تأكيد بر عصمت پيامبر اكرم
هاي مختلف آن پافشاري دارند؛ اما  آن حضرت در گونهاساس آيات قرآن و روايات معصومان و عقل عاقالن به عصمت 

پذيرند، بلكه گسترة عصمت آن حضرت را تنها در  سنت اين نوع از عصمت آن حضرت را نمي بسياري از انديشمندان اهل
رما از كنند كه روايت بارورسازي درخت خ دانند و براي اثبات ديدگاه خود به برخي آيات و روايات استناد مي امور ديني مي

  مشهورترين ادلة آنان است در اين نوشتار، ادلة اثبات اين نظريه تبيين، و نيز ادلة مخالفان در بوتة نقد نهاده شده است.

سنت، انديشمندان شـيعه، آيـات قـرآن، روايـات      هاي عصمت، عصمت در امور غيرديني، عالمان اهل گونه ها: كليدواژه
  معصومان.
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  مقدمه

از ديربـاز مـورد بحـث در ميـان انديشـمندان       ويژه عصمت پيـامبر اكـرم   بهموضوع عصمت معصومان 
و گفتـار   سنت و شيعه بوده است؛ تا آنجا كه در آغاز ظهور اسالم در ميان روايات حضرت رسـول  اهل

، 3تا، ج ي؛ حلبي، ب65، ص1ق، ج1425هاي اين بحث را مشاهده كرد (صدوق،  توان نشانه صحابيان نيز مي
). از سوي ديگر رستگاري انسان همانا در پرتو انجام رهنمودهـاي  317، ص3/4تا، ج  يام، بهش ؛ ابن19ص

نماي واقع خواهند بـود.   پيشوايان ديني تأمين خواهد شد و با فرض تحقق عصمت، آن رهنمودها آينة تمام
بينـه وبيـنهم    لم يكن بد من رسـول «... چنين بازتاب يافته است:  اين حقيقت در گفتار گهربار امام رضا

معصوم يؤدي اليهم... ما يكون به احراز منافعهم ودفع مضارهم اذ لم يكن في خلقهـم مـا يعرفـون بـه مـا      
  ).40، ص11تا، ج ي، بي؛ مجلس252ق، ص1385(صدوق، » يحتاجون اليه منافعهم ومضارهم

اي  داشت، چـاره وجود ن ازآنجاكه در آفرينش مردم آنچه به طور كامل آنان را به مصالحشان رساند،
را به آنان برساند و  آداب او نهي و ن او و مردم واسطه شود تا امر وايمجز اين نبود كه رسولي معصوم 

موضـوع  دربـارة  رو بحـث   بازداري از زيانشان آگـاه سـازد. ازايـن    آنان را براي دستيابي به منافعشان و
انگيـزة كـاوش در آن را در محققـان    ايـن خـود    ويژه برخوردار است و يجايگاه عصمت از اهميت و

، ضمن آنكـه تـالش عالمـان شـيعه در ايـن راسـتا      ؛ و باورهاي ديني افزايش داده استها  عرصة آموزه
  .سنت است اهلتر از عالمان  تر و برجسته پررنگ

ـ ماختالفـاتي  ، عمـل بـه آن   ابالغ وحـي و  در ابعاد گوناگون عصمت از قبيل دريافت و ن عالمـان  اي
 آيا حضرت رسول عبارت از اين است كه اينجا اصلي در. پرسش دشو مي يعه مشاهدهو ش سنت اهل

توان  گونه ميوچاست؟  امور دنيوي نيز معصوم در ،كه در امور ديني از عصمت برخوردار است همچنان
هـدف  ؟ دنيوي چه اموري است ديگر اينكه منظور از امور؟ پرسش دكررا تأييد مطلب ديني اين  ةا ادلب

ـ تعريـف امـور دن   ة. درباراست روايات آيات وبر تكيه  اين نوشتار اثبات اين نوع عصمت با اصلي  يوي
. مقصودمان از ندا ن نوشتار، اموري است كه از دايرة دريافت و ابالغ و عمل به وحي خارجيدر امقصود 

 گر سخن بـر يد ز همان انجام واجبات و ترك گناهان به نحو عالمانه و عامدانه است. بهين يعمل به وح
معصوم است. او از ترك واجب و انجام گناهـان  ، ير وحيافت، ابالغ و تفسيامبر در دريم كه پين باوريا
ـ گ يع را دربـر مـ  يوس يقلمروو ن موارد است يش از اياما سخن در عصمت او ب ؛ز معصوم استين رد. ي

گـر  يز از دين يزندگ يادن موارد است. امور عياز ا يكي، يق و موضوعات خارجيبر مصاد يق وحيتطب
ـ كه خواهد آمد، م ن مسئله چنانيا؟ ز معصوم استين موارد نيامبر در ايا پيموارد مورد بحث است. آ ان ي

 .كالم بـوده اسـت   ةاز ديرباز مورد توجه پژوهشگران عرصو معركة آرا شده  سنت اهلو  يعيعالمان ش
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 ،اللوامـع االلهيـه   ؛حلي ه، عالمااللفين ؛سيد مرتضي، تنزيه االنبياء: شود مي نمونه به اين موارد اشارهراي ب
 ؛قاضي عبدالجبار ،المغني ؛عالمه مجلسي ،بحاراالنوار ؛حر عاملي ،التنبيه بالمعلوم ؛عبداهللا سيوري مقدادبن
ده شـ مستقلي در اين موضـوع عرضـه ن   اما تحقيق جامع و ؛فخررازي، االنبياء عصمة ؛زمخشري ،كشاف
از منظر قـرآن و   در امور غيرديني بررسي تطبيقي عصمت پيامبر اكرم«اي با عنوان  نامه تنها پايان. است

  به نگارش درآمده است.  )1394( غالمي »روايات

  اصطالح  لغت و مفهوم عصمت در. ۱

هاي مختلف تعريف شده است. اين واژه اسـم مصـدر از ريشـة عصـم، بـه معنـاي تحقـق         عصمت به گونه
را  نگهـدارى  شناسان، معناى حفظ و لغت). برخي 178، ص8، ج1385، طفويمص» (محفوظيت و دفاع است

) و برخـي آن را  403، ص12، جق1410 منظور، ؛ ابن1986، ص5، جق1407  اند (جوهرى، براي آن ذكر كرده
). دانشمندان علم كالم در تعريف معنـاى اصـطالحى   116، ص6م، ج1985اند (طريحي،  به معناي منع دانسته

توان برداشت كـرد ايـن    اند. آنچه از بيشتر آنها مي هاى گوناگون و مشابهى ارائه كرده نيز تعريف و حقيقت آن،
لطف بـا اختيـار خـود از      كه در پرتو اين  است كه عصمت لطفي است از طرف خداوند بر بندگان معصومش

  كنيم: مىها بسنده  اي از اين تعريف لغزش به دور خواهند ماند. در اين مجال، به نقل نمونه
هاى الهى توفيق و لطف است و اينكه خود  عصمت در مورد حجت«چنين نگاشته است:  شيخ مفيد

 وي در اين تعريف، با .)106، ص1363(مفيد، » را در پرتو آن از گناهان و لغزش در دين الهى باز دارند
رة آن را از گنـاه  گست خدا هستند،هاي  اين لطف كه همان حجت مندان از بهرههاي  روشن كردن مصداق

 بـرد.  مـي  ضمن آنكه مفهوم عصمت را دربارة اشتباه در دين نيز به كار؛ دهد مي دين توسعه به اشتباه در
لطفـي كـه   ؛ )196، ص 1363 (حلـي، » ... واالقرب ما اختـاره الشـيخ ابواسـحق   « :نويسد مي عالمه حلي

  .»ماند در آنان باقي نمي براي انجام گناهاي  كه ديگر انگيزه اي گونه فرمايد به مي خداوند در حق بندگان
 ةتوحيد در خلق كه همه چيـز، حتـى اعمـال بنـدگان را آفريـد     بارة اشاعره بر اساس بينش خود در

گاه گناهى را  پذيرند، بر اين باورند كه خداوند هيچ دانند و هيچ نقشى براى انسان در آن نمى خداوند مى
عصمت نزد ما بدين معناست كه خداونـد  «نويسد:  مي  ايجي ين عضدالد قاضي آفريند.  نمى در معصومان 

نـد كـه   ا امـا معتزلـه بـرآن   ؛ )280، ص8، جق1412ايجي،  (عضدالدين» آفريند نمي در معصومان گناه را
برخي اين جـواز را  است.  اما انجام صغائر مجاز؛ پس از ايشان نارواست ارتكاب كبيره پيش از نبوت و

برخي به ايـن بيـان كـه     و؛ پندارند كه اين عمل گناه نيست مي پيش خود يعني؛ دانند مي سبيل تأويل بر
  .)349 تا، ص (حلي، بي هايشان بسيار است زيرا ثواب؛ كاهد نمي ايشان ارتكاب صغيره از مقام معنوي
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  موضوعيِ عصمِت پيامبران ةگستر. ۲

تـوان   يبه طور روشـن مـ   يول امبران انجام شده است،يدربارة قلمرو عصمت پ يمتنوع يها يبند ميتقس
  كرد: يامبران را در چند قلمرو بررسيعصمت پ

  يوح  در دريافت عصمت . ۲ـ۱

بـر عصـمت   گـواه  ز ين يل عقلي. دلكنند تأكيد مين عرصه يانديشمندان اسالمى بر عصمت پيامبران در ا
ت را به يام هداياست كه پامبران آن يان كه هدف از بعثت پين بيبد ؛ن حوزه استيامبران از اشتباه در ايپ

دچار خطا شوند، هدف از بعثت آنها نقض خواهـد شـد و    يافت وحيشان در دريبندگان برسانند. اگر ا
  م محال است. يحك ينقض غرض بر خدا

  يعصمت در رساندن وح. ۲ـ۲

» حشـويه «و » كراميـه «از  يداننـد. تنهـا گروهـ    يناپذير م  عموم مسلمانان، پيامبران را در اين زمينه لغزش
ق، 1385الحديـد،   ابـي  اند (ابن اند و افسانة غرانيق را شاهد آن دانسته گفتار را پذيرفته لغزش پيامبران در

ز لغـزش در ابـالغ   ين قاضي ابوبكر باقالنيمانند  يعالمان اشعر يآنكه برخه ج. درخور تو)18، ص7ج
سبيل السهو والنسـيان خـالف    صدوره عنهم علي وفي جواز« :دنپذير مي نسيان را وحي از روي سهو و

  .)264، ص8، جق1412ايجي،  (عضدالدين.» فمنعه االستاذ .....وجوزه القاضي ابوبكر..
ـ آورد يافت وحيلزوم عصمت در در يكه برا يل عقليز همان دليباره ن نيدر ا ـ نجـا ن يا م، دري ز بـه  ي
  امبر نقض خواهد شد.يپ دچار خطا شود، هدف از بعثت يامبر در ابالغ وحيرا اگر پيز؛ ديكارمان آ

 ابـالغ  را پروردگارشان يها رسالت پيامبرانش بداند تا«كند:  يد مييشه را تأين انديز هميم نيقرآن كر
  .)28 :(جن !»است كرده احصا را چيز همه و دارد احاطه آنهاست نزد آنچه به او و اند كرده

  عصمت از گناهان. ۲ـ۳

گـر بـه   يآورد عمل نكند، مـردم د  يامبر به آنچه ميشود كه اگر پ يل اقامه مين دلين قسمت معموالً ايدر ا
  سخنانش اعتماد نخواهند كرد و باز، هدف از بعثت او نقض خواهد شد.

ـيچ  يده مين زمينه ديدر ا يمتفاوت يها دگاهيالبته د ، نـه از  يگونـه گنـاه   شود. شيعه بر اين باور است كه ه
ـيخ مفيـد  زند. در اين ميان، تنها  سهو از پيامبران سر نمى يعمد و نه از رو يرو ارتكـاب گناهـان كوچـك     ش

را  است. البته وي شـخص پيـامبر اسـالم    اعتبارى نگردد، ممكن دانسته  سهوىِ پيش از بعثت را كه ماية بى
الهـدي،   (علم مرتضى  سيد) 92، ص1389(صدوق،  شيخ صدوق). 29، ص ق1413استثنا كرده است (مفيد، 
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 كنند (طوسـى،  ز آشكارا عصمت پيامبران از گناه را باور شيعيان معرفى مىين شيخ طوسى) و 337ق، ص1411
، 17تـا، ج  (مجلسـي، بـي   عالمه مجلسـى ) 142، صق1414(حلي،  عالمه حلى). همچنين 161ق، ص1400
ة عمـدى  ) عصمت پيامبران از گناهان صغيره و كبيـر 47، ص3، جق1416 (آملي،  سيدحيدر آملى) و 108ص

  دانند. يا سهوى و هرگونه اشتباه، چه پيش و چه پس از بعثت را عقيدة شيعه مي
، 15تا، ج يب عبدالجبار، (قاضى رنديپذ يرا م يرة عمديصدور گناه صغ يعالمان معتزل يمقابل، برخ يدر سو

  ).426، ص 3ج تا،  يب عبدالجبار، (قاضى شمارند يآن را مردود م ييجباگر مانند يد ي)؛ هرچند برخ280ص
ن باور يبر ا يتفتازاننمونه،  يادشده دارند. برايدگاه يك به دينزد يدگاهيز دين يعالمان اشعر يبرخ

د، ناما گناهان صغيره اگر بدون اصرار باشـ ، جايز نيست است كه انجام گناهان كبيره پس از بعثت مطلقاً
اشاعره بر ايـن   ، اكثر معتزله ويانجام گناه سهوبارة اما در؛ )51، ص5، ج1370د (تفتازاني، نايرادي ندار

 حقير شدن آنـان  به شرط آنكه از اموري كه موجب پست و؛ باورند كه در گناهان صغيره پذيرفته است
  .)246، ص8، جق1412ايجي،  گردد نباشد (عضدالدين مي

بـزرگ از روى  معتقدند كه حتى انجام گناهان  ياسالم يهاگر از گروهيحشويه و كراميه دو گروه د
گويى در مقام تبليغ  اند و تنها دروغ عقيده كراميه با حشويه هم. عمد نيز براى پيامبران جايز است (همان)

  .)2 ، ص4 تا، ج يحزم، ب اند (ابن را استثنا كرده

  يويعصمت از اشتباه در امور دن. ۲ـ۴

د. وجود دارد ندارنظر  ز اتفاقيان نيعيان شيدر م يشود و حت يده ميد يمتنوع يها دگاهيز دينزمينه ن يدر ا
  سد:ينو يباره م نيعه در اياز بزرگان ش ديخ مفيشنمونه،  يبرا

كه جانشينان پيامبرند، همانند ديگر پيامبران از هر گونه لغزش سـهو و فراموشـى بـه دور     امامان
نها تنى چنـد از  تابند و ت برنمى هستند. پيروان مذهب شيعه، هرگونه سهو و فراموشى را در پيامبر

اند كه تفسير و تأويل آنها بر خالف ديـدگاه   عالمان اين ديدگاه را پذيرفته، به رواياتى استناد جسته
  ).30، صق1413آنان است (مفيد، 

شـدت از ديـدگاه سـهوالنبي جانبـداري      بـه  وليد ابنو استادش  شيخ صدوقاين در حالي است كه 
كنـد (صـدوق،    النبي را بـه اسـهاء از سـوي خداونـد تفسـير مـي       سهو شيخ صدوقكنند؛ گرچه  مي

  ).385ـ  360، ص1ق، ج1405
  م:يكنيل اشاره ميارائه شده است كه به دو دل يل عقليباره چند دل نيدر ا
دهد كه انسان به وسيلة يك حس دروني يـا بيرونـي بـا     مي رخبدان سبب ل اول: اشتباه همواره يدل

بـا قـوة عقـل     كنـد و  مي ذهني از آنها در ذهن خود تهيههاي  و يك سلسله صورتد بواقعيتي ارتباط يا
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گـاه در تطبيـق    نمايـد؛ آن  مـي  انـواع تصـرفات در آنهـا    كند و مي تركيب را تجزيه وها  خود آن صورت
امـا  ؛ دهد مي گاه خطا و اشتباه رخها  و در ترتيب آن صورت خارجيهاي  ذهني به واقعيتهاي  صورت

ادراك واقعيـت   عيني به وسيلة يك حس خاص مواجـه اسـت و  هاي  با واقعيت ان مستقيماًآنجا كه انس
ـ   خطـا و  نه صورتي ذهني از اتصال با واقعيـت، ديگـر   با واقعيت است عين اتصال . نـدارد  ااشـتباه معن

 در مـتن واقعيـت اشـتباه فـرض    . اتصـال دارنـد   پيامبران الهي از درون خود با واقعيت هستي ارتباط و
عمل را صد بـار   باز صد دانة ديگر را، و اين اگر ما صد دانه تسبيح را در ظرفي بريزيم و شود؛ مثالً نمي

ي يها تكرار كنيم، ممكن است ذهن ما اشتباه كند... اما محال است كه خود واقعيت اشتباه كند. پس انسان
معصوم خواهنـد   اهي مصون وگيرند، از هرگونه اشتب مي قرار در متن جريان واقعيتها  كه از نظر آگاهي

  ).161، ص2، ج1378مطهري، بود (
رسد كه پيـامبران   كاستي اين سخن در اين است كه تمام بودن اين بيان در صورتي به اثبات مي

در امور عادي خود نيز با وحي در ارتباط باشند و اگر دليلي آن را ثابت نكند، اثبات ايـن موضـوع   
  نيز ناتمام خواهد بود.

 يامبريبندد كه پ يشه نقش مين انديدچار اشتباه گردد، در ذهن مردم ا يويامبر در امور دنيپ دوم: اگر
ـ است كه در امـور بـزرگ وح   ينانيشود، چه اطم يمرتكب خطا م يويدن يئكه در امور جز اشـتباه   ياني

(حلـي،  د و هدف از بعثت او نقـض خواهـد شـد    وش ميامبر يبه پ ياعتماد يشه موجب بين اندينكند. ا
  .)113، صق1428  ؛ سبحاني،75ق، ص1410

تواند دليل  كاستي اين سخن آن است كه اثبات اين تالزم، نيازمند دليل است. همچنين ضرورت اعتماد نمي
بسا پيامبر در امور عادي دچار سهو گـردد، امـا    عصمت در امور عادي باشد؛ زيرا تالزمي ميان آن دو نيست. چه

ـيش از حـد   در امر وحي همچنان تحت  عنايت الهي از آن در امان باشد. البته اگر كسي در امور عادي خويش ب
ـ تـر باشـد، در ا   لوازم بزرگ يار بزرگ و داراي، بسيك امر عاديا آنكه اشتباه او در يمعمول دچار خطا شود،  ن ي

برخـورد كنـد،    يگش به سنياشتباه پا به ينمونه، اگر نب يصورت اعتماد مردم به او آسيب جدي خواهد ديد. برا
ـا ا  يوانياشتباه ل اگر مثالً به يرا موجب سلب اعتماد دانست؛ ول ين اشتباهيتوان چن ينم ـ را ب ن تصـور كـه آب   ي

  ممكن است موجب سلب اعتماد شود. ين امريگاه مست گردد، چن كه شراب است و آن يحال است، بنوشد در
تواننـد عصـمت    ينمـ  يم كه ادلـة عقلـ  يديبود و د يامبران به طور كليم دربارة عصمت پيآنچه گفت

به طور خـاص   امبر اكرميد دربارة عصمت پيد دياما با؛ را اثبات كنند يويامبران از اشتباه در امور دنيپ
  ر.يا خيم يدار يويشان در امور دنيبر عصمت ا يليدل
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  در امور دنيوي . عصمت رسول خدا۳

 ين مسئله موافقـان و مخالفـان  يم. ايآن هست يدنبال بررسن نوشتار به ياست كه در ا يا ن همان مسئلهيا
  م.يكن يم يادلة موافقان و سپس ادلة مخالفان را بررسنخست دارد. 

  استدالل به حجيت سنت. ۳ـ۱

ايشـان   كـه فعـل   ابه اين معن؛ با عنوان سنت حجت شمرده شده است در اصول فقه، فعل معصومان
كارهاي ايشان حجت خواهد همة در نتيجه . از جواز ترك داردداللت بر جواز آن فعل و تركشان حاكي 

ق، 1401 دارد (حرعـاملي،  مي ي را از ايشان به دوري، هر نوع سهو و خطاين تلقيبود. روشن است كه ا
شـود تمـام انـواع سـنت      مـي  برداشت از روايت عليكم بسنتي« :نويسد مي عبدالغني عبدالخالق .)14ص

 ي سر زند خداونـد فـوراً  يدر موردي از حضرتش خطا ... و اگر احياناًتقرير) حجت است (قول، فعل و
  .)281تا، ص يب (عبدالخالق،» فرمايد آن را اصالح مي

ت از كجا گرفته شده اسـت و دامنـة آن   ين حجيحجت است، ا) همان سنت او( ينكه فعل نبياوالً ا
ـ ، حج..».الرسـول فخـذوه  ما آتـاكم  «همچون  ياتينمونه، ممكن است گفته شود از آ يبرا؟ ستيچ ت ي

ـ ل بـر حج يتوان دل ين دست را نمياز ا ياتيرسد كه آ ياما به نظر م؛ شود يسنت استفاده م ت سـنت در  ي
  است. يين معنايان چنيه در مقام بين آيتوان گفت كه ا يموارد دانست و نمهمة 

ت به ين روايا د گفتيگرفته شده باشد، كه با» يكم بسنتيعل«همچون  ياتيت سنت از رواياگر حج
ـ ا يعيست. در متون شيبرخوردار ن يمحكمجايگاه از  يلحاظ سند ـ ن رواي خ يشـ  يامـال ت در كتـاب  ي

  شوند. يده ميدر آن د عمرو بن هاورنمانند  يا ان ناشناختهينقل شده و راو يطوس
نـد، پـس   ا گفته شود كه چون معصـوم  يعنيت از خود عصمت گرفته شده باشد، ين حجياً اگر ايثان
، پرسش اساسي در اين ميـان  عالوه بهز منطقاً دور باطل است. ين يندين فرايآنها حجت است، چن سنت

به اشتباه بـه جـاي     مثالً اگر پيامبر يك بار در طول عمر مباركشان؟ آن است كه مقصود از سنت چيست
د ناميده شورسد كه چنين اموري سنت ن به نظر نمي؟ نامند آب، گالب نوشيدند، چنين فعلي را سنت مي

  تا اشتباه در آنها مستلزم نفي حجيت سنت باشد.
ـ قدر متيقن آن است كه سـنت پ  ـ پـس از اثبـات حج  ( امبري ـ يد يدر رفتارهـا ) ت آني كـه منشـأ    ين

نظـر وجـود    اخـتالف د، نن نداريبا د يكه ارتباط ييرفتارهابارة اما در ؛شود يند، حجت شمرده ما تيهدا
ـ ن عمل بـا حج يخورد، ا يبه سنگ يپرت حواس يناخواسته و از روامبر يپپاي . مثالً اگر دارد ت سـنت  ي

  ؟منافات ندارد
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  نقلية ادل. ۳ـ۲

  م:يكن يت اشاره ميك رواية قرآن و يباره به چند آ نيدر ا
  ل اوليدل. 3- 2- 1
براي آنان در كارشان اختيـاري   به كاري فرمان دهند هيچ مرد و زني را نرسد كه چون خدا و رسولش«

  .)36 :(احزاب »هر كه خدا و رسولش را نافرماني كند به گمراهي آشكاري گرفتار شده است باشد و
 آن هنگام كه شخص حضرت رسول، شأن نزول اين آيه همان جريان ازدواج زيد با زينب است

ما زينب ايـن   ا؛ خواند ميفرزندخواندة خود فرا ،را براي همسري زيد او رود و به خواستگاري زينب مي
 انجـام كـار اصـرار    رسـوم جـاهلي بـر    كنار گذاشتن آداب و حضرت با تأكيد بر پذيرد. نمي پيشنهاد را

 دارد و مي شود. زينب با توجه به آيه، رضايت خود را اعالم مي آية شريفه نازلهنگام در همين  ورزد. مي
؛ قاضـي،  237، صق1421  ؛ سـيوطي، 124، ص3، جق1414 (عميـره،  رسـد  مي اين ازدواج به سرانجام

، ق1423  ،فخــررازي؛ 539، ص3ق، ج1407  ؛ زمخشــري،301، صق1420طبــرى، ؛ 180، صق1408 
استناد به اين آيه از اين قرار است كه موضوع ازدواج زيـد بـا زينـب از امـور     . )212، ص25، جزء13ج

حضـرت   بر پيـروي از چگونه بينيم خداوند  مي اما؛ است يويدن يآيد، بلكه امر نمي تشريعي به حساب
ويژه آنكه  به؛ )33ـ19تا، ص ي، بينيشمارد (ر.ك: شرب مي كالم آن حضرت را كالم خود ورزد و مي تأكيد

ن ينچپس . »مبينا فقد ضل ضالالً«شمرد:  را گمراهي آشكار برمي در ذيل آيه سرتافتن از فرمان پيامبر
، 13، جق1423  ،خـررازي فنيست كه مؤمنان در برابر حكم خدا و رسـول آزادي عمـل داشـته باشـند (    

كه همان حكم خداست ـ تـن در دهنـد     –حكم رسولش  و )، بلكه بايد به حكم خدا212، ص25جزء
  .)540، ص3ق، ج1407  (زمخشري،

  ل دوميدل. 3- 2- 2
هايش بر جاي گذاشتيد همه به خواست و فرمان خدا  آنچه از درختان خرما بريديد يا بر سر ريشه«

  ).5(حشر: » بود
اي از يهود كه پيمانشان با مسلمانان را زير پا نهادند) اسـت   همان قطع درختان بني النضير (طايفهمورد آيه 

 عسـقالني،  حجـر  به قطع و سوزاندن آن درختـان، آيـه نـازل شـد (ابـن      كه پس از اقدام حضرت رسول 
ـيچ  اين) و آن برنامه را به عنوان برنامة الهي تأييد فرمود؛ با اينكه در 383، ص7، جق1407  گونـه   باره خداوند ه

هاي الهي محدود  حكمي صادر نكرده بود. اين تأييد الهي حاكي از آن است كه دستورهاي پيامبر تنها به فرمان
نيـز رنگـي الهـي دارد. در     - ق حكم بر مصـداق اسـت   يكه تطب - گردد، بلكه فرمان شخصي آن حضرت  نمي
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ي وجود داشـت كـه خداونـد بـا نـزول ايـن آيـه آن را        نفس مؤمنان نسبت به اين رفتار حضرت، نقطة ابهام
 كـه  اسـت  اسـالمى  معروف قانون در استثنا يك حكم ). البته اين501، ص4ق، ج1407  زدايد (زمخشري، مي
 ايـن  زد. آتـش  را هـا  زراعت و كشت را حيوانات و كرد قطع را درختان نبايد دشمن به حمله هنگام گويد مى
 و جنـگ  ميـدان  سـاختن  فـراهم  يا و قلعه، از دشمن كشيدن بيرون براى كه است بوده موردى به مربوط تنها
ـيرازي  دارد ( وجود ضرورى جزئى كلى، اغلب استثنائات قانون هر در و داشته، ضرورت آن مانند و مكارم ش

  امر الهي قلمداد شده است. )؛ اما در اين مورد، امر پيامبر اكرم496، ص23، ج1368ديگران، 

  مل سويدل. 3- 2- 3
  ).105(نساء: » حق بر تو نازل كرديم تا ميان مردم به آنچه خدا به تو آموخته است داوري كني ما اين قرآن را به«

» بما اراك اهللا«خداوند آن را با جملة  چيزي افزون بر خود قانون است و حكم نمودن پيامبر اكرم
  نويسد: مي فخررازيفرمايد.  مي تأييد

اسـاس وحـي و نـص     تنها بر ند كه مضمون اين آيه حاكي از آن است كه پيامبر اكرم ا محققان بر آن
گونـه   [با اينكه روشن است كه در اين حكم حضرت جنبة شخصي ندارد پس اوالً؛ فرمايد مي الهي حكم

حضرت  آيه گوياي آن است كه اجتهاد بر ثانياً ؛ده است]شحكمي از طرف خداوند نازل ن موارد وحي و
  .)212، ص11، جق1423  ،فخررازيست (ناروا

مـوارد   ي(كـه در مقـام احصـا    سـنت  اهلبرخي از عالمان رأي از آن)  فخررازيمفاد اين آيه (با تفسير 
  شمارد. مي اند) را مردود برآمده اكرم اجتهاد پيامبر
ـ امبر تأكيه بر صحت احكام پين آيداست ايكه پ البته چنان امـور  گـر  يد دارد و شـامل عصـمت از د  ي

  شود. ينم يزندگ يعصمت در امور عادانند م يويدن

  ل چهارميدل. 3- 2- 4
آورند مگر آنكه تو را در اختالفات ميان خود داور  ولي چنين نيست؛ به پروردگارت سوگند كه ايمان نمي«

  ).65(نساء: » گردانند و از حكم تو [حتي] در دل خود هيچ ناراحتي احساس نكنند و كامالً تسليم باشند
 را بر زبير اختالف پيدا كرد و پيامبر زبيرشأن نزول آيه چنين نقل شده است كه مردي از انصار با 

ناخوشايند آمد و او را بر آن داشـت كـه بـه     اين دستور حضرت براي آن مرد انصاري. او مقدم داشتند
ـ     او را ات بود  پسر عمه زبيرحضرت چنين گويد: چون  ن سـخن  بر مـن مقـدم داشـتي. حضـرت از اي

ايـن آيـه    .)4585، ح103، ص8، جق1407  عسـقالني،  حجر (ابن تشگاين آيه نازل و د شخاطر  آزرده
روشـني ديـدگاه    ايـن بـه   الهي اسـت و  ي نيز نافذ ويحاكي از آن است كه دستور حضرت در امور قضا
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اجتهـاد را  حضـرت  بـارة  در اگر«نويسد:  مي فخررازي سازد. مي ي را مردوديقضا اجتهاد حضرت در امر
زيرا ما مـأموريم از حضـرت پيـروي    ؛ اما بايد بپذيريم كه از حضرت اشتباهي سر نزده است، روا بدانيم

، 6ق، ج1412 ،فخـررازي » (اين با وجود خطا در آن حضـرت تضـاد دارد   و نساء 65به دليل آية ، كنيم
  داللت دارد.كند،  يكه صادر م ينيامبر در احكام و فراميز بر عصمت پيه نين آيا. )15ص

  ل پنجميدل. 3- 2- 5
  ).7(حشر: » براي شما آورده بگيريد [و اجرا كنيد] و از هرچه شما را از آن نهي كرد بپرهيزيد هر آنچه پيامبر«

شاهد . او را انجام دهيدهاي  نافرمهمه مقصود از اينكه هر چه براي شما آورده بگيريد اين است كه 
 حجـر  گرفتـه اسـت (ابـن    قـرار  )ومـا نهـاكم  ( كلمة نهـي  در مقابل) فخذوه(است كه امر  اين تفسير آن

بـدان   دهد بپذيريـد و  مي به شما آنچه از فيئ شيخ طوسي و به تعبير )499، ص8، جق1407  عسقالني،
نهـي   سوي خدا امـر و  زيرا او هرگز جز از؛ كند انجام دهيد مي را بدان امر هر آنچه شما و راضي باشيد

  .)287 ، ص15ج ،ق1423  ،فخررازي(كند  نمي
ا سبحان مـ را خداوند يز؛ داللت دارد يامبر در اوامر و نواهيادشده آشكارا بر عصمت پية ين آيبنابرا

اشـتباه   ين اوامـر و نـواه  يامبر در ايفرمان داده است. اگر پ  امبر اكرميپ يرا به اطاعت از اوامر و نواه
گونـه   گـر، هـيچ  يد ياز سو ار اشتباه فرمان داده باشد!م ما را به انجام كيحك يد كه خدايآ يكند، الزم م

و خـواه   يخواه در امور شرع( امبريپ يدليلي بر تقييد اطالق آية شريفه وجود ندارد و تمام اوامر و نواه
د كه داللت آيه در محـدودة اوامـر و   كرن نكته اذعان يد به ايهرچند با ؛رديگ يرا دربر م )يويدر امور دن

  گيرد. نمي را دربرديگر موارد  واست  نواهي

  ل ششميدل. 3- 2- 6
»اللَّه أَطاع ولَ فَقَدعِ الرَّسطنْ يد، خدا را اطاعت كرده است.امبر را طاعت كني؛ هر كس پ)80(نساء:» م  

توان گسـترة   نمي همان اطاعت از خداوند شمرده شده است و اين آية شريفه اطاعت از پيامبر در
ديگـر  ، محدود به امور شرعي دانست. اگر پيامبر در رفتار خود دچـار لغـزش باشـد    اطاعت از پيامبر را

  .)452، ص2، جق1416  الدين، اطاعت او اطاعت خداوند نخواهد بود (نظام

  ل هفتميدل. 3- 2- 7
 (بخـاري،  »فأتوا منه ما استطعتم يءفاجتنبوه واذا امرتكم بشيء و اذا نهيتكم عن ش«فرمود:  امبر خدايپ

  سورة نساء است. 80ة ياستدالل به آهمانند  ،استدالل به اين روايت .)7288ث يحد ق،1425
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  يبند جمع. ۳- ۳

رسـاند معصـوم از    يتنها در آنچه از جانب خدا به مـردم مـ   نه امبر اكرمياز آنچه گذشت روشن شد كه پ
رود. به  يشمار م معصومانه بهز ياست ن يويگاه كه مربوط به امور دن شان، آنياشتباه است، بلكه دستورهاي ا

  ات دارد.يح او به واقعين فرمان نشان از علم صحيدهد، ا يم يز فرمانين يويگر سخن، اگر او در امور دنيد

  د و بررسي ديدگاه و ادلة مخالفان. نق۴

 امـور دنيـوي را دربـر    اين باورند كه گسترة عصـمت پيـامبر اكـرم    بر سنت اهلعالمان پرشماري از 
  نويسد:  مي قاضي عياض. است تكاليف شرعي محدود بلكه به امور ديني و ،گيرد نمي

بسا نسبت به برخـي   يعني چه؛ خالف پندار شيعه) ضرورتي ندارد اما عصمت پيامبران در امور دنيوي (بر
 باشد (قاضـي  نمي امور آگاهي نداشته باشند. عصمت از خطا در امور دنيوي در مورد پيامبران امري الزم

  .)244و 209 ، ص2تا، ج يب ،عياض
انـد؛   در امور دنيا از قبيل امر ارشـادي  سنت نيز معتقد است كه اوامر پيامبر ، از محققان اهلمحمود ابوريه

چنـين نقـل    المبتـدئين  نهايـة در  حمدان ابنزيرا پيامبران در غير امر تبليغ دين معصوم نيستند. وي سپس از 
اند اما در غير اين مورد از خطا و نسيان و انجـام صـغيره داراي    كرده كه پيامبران در نقل از خداوند معصوم

  نويسد: از اساتيد دانشگاه قاهره در اين زمينه مي راغب سرجاني). 42تا، ص يباشند (ابوريه، ب عصمت نمي
چون ؛ دانستند نمي خود ةا هرگز وظيفپيروي از آن حضرت در امور دنيوي ر صحابيان حضرت رسول

رو راهيابي  ازاين؛ انسان استها  اين باور بودند كه آن حضرت در غير امور وحياني همانند ديگر انسان بر
  افعال حضرتش امري است ممكن. در سهو وخطا

ضـي  قا، تيميـه  ابـن ، الـدين عربـي   محـي ، جاراهللا زمخشـري ، عبدالجبار قاضي، معتزلي خياط   عبدالرحيم
نيز از  سنت اهلاز عالمان  محمد سليمان االشقرو  علي عبدالرازق، رشيدرضا، آلوسي، عضدالدين ايجي

  .)121، ص1394؛ غالمي، 150، ص1377 اكبريان، داران اين ديدگاه هستند (علي طرف
  گيرد: ادلة مخالفان در دو بخش آيات و روايات مورد نقد و بررسي قرار مي

  آيات. ۴- ۱

  اول ليدل. 4- 1- 1
  .)67 :(انفال» گردد پيروز آنها بر كامالً تا بگيرد) دشمن از( اسيرانى ندارد حق پيامبرى هيچ«

گرفتـه بودنـد.    يرانيه دربارة جنگ بدر است كه سربازان اسـالم، اسـ  ين آي، ايزمخشرر يبر تفس بنا
شـنهاد  يز پين يشود و برخه گرفته يو در عوض، از آنها فدرد دا هاشنهاد دادند كه آنها را زنده نگيپ يبرخ

56     ،1395اول، بهار و تابستان  شمارههفتم،  سال  

شـود   يه نازل شد كه بر اساس آن روشن ميرفت. آيشنهاد اول را پذيپ امبر خدايكشتن آنها را دادند. پ
  .)236، ص2ق، ج1407  داشته است (زمخشري، يامبر، اجتهاد نادرستيكه پ

  ينقد و بررس. 4- 1- 1- 1
نكـه از آنهـا   يو ا يران جنگية برخورد با اسه اساساً دربارة نحويشود كه ظاهر آ يه روشن ميبا دقت در آ

از پـيش  ى اسـت كـه   كسـان متوجه  يخداوند متعال نيز سرزنشست. يا كشته شوند، نيه گرفته شود يفد
و  مادى شدند، و هيچ ارتباطى با شخص پيامبر اهداف مشغول گرفتن اسيران به منظور، پيروزى كامل

هـايى از قبيـل اينكـه آيـا      بنـابراين بحـث  . كردند، ندارد مىآن دسته از مؤمنان كه هدف جهاد را تعقيب 
مـورد   چگونه با مقام عصمت او سازگار است، همگـى بـى  اين در اينجا مرتكب گناهى شده و  پيامبر

  .)246، ص7 ، ج1368، و همكاران مكارم شيرازي(ند سته

  ل دوميدل. 4- 1- 2
 اجـازه  آنهـا  بـه  بشناسـى،  را گويـان  دروغ و گويـان  راست آنكه از پيش بخشيد. چرا را تو خداوند«

  ).43(توبه: » !دادى؟
ـ است كه در داستان جنگ تبوك نزد پ يه دربارة منافقانين آيا ـ آمدنـد و پـس از ب   امبر اكـرم ي ان ي

شنهادشان موافقت كـرد.  يز با پيامبر نيفراوان، اجازه خواستند كه در جنگ شركت نكنند. پ يعذرها
ـ ظـاهرش آن اسـت كـه پ   ه نازل شده كه يگاه آ آن ـ امبر در صـدور ا ي ن اجـازه، خطـا كـرده اسـت     ي

  ).274، ص 2ق، ج 1407  (زمخشري،

  نقد و بررسي. 4- 1- 2- 1
را منافقان در يز؛ نشده است يان مرتكب گناهين جريامبر در ايفهماند كه اوالً پ يه به ما مين آيدقت در ا

امبر بـه  ياما اگر پ ؛شد يگران باز ميد يبراا زود مشت آنها ير يكردند و د يهر حالت در جنگ شركت نم
شد. پس بهتـر   يآنها زودتر شناخته م يكردند، چهرة واقع يداد و آنها در جنگ شركت نم يآنها اجازه نم

  امبر صادر شده است.ياز پ يك ترك اولين حداكثر يداد. بنابرا يامبر به آنها اجازه نمين بود كه پيا
هم در كار نبوده اسـت. بـه    يترك اول يتوان گفت حت ياند، م گفتهمفسران  يكه برخ به عالوه چنان

 او دسـت  دوستانتان از يكى بزند. سيلى شما فرزند صورت به خواهد مى د: ستمگرىين مثال دقت كنيا
 اثبـات  بـراى  امـا  شد، خواهيد نيز خوشحال شويد، بلكه نمى ناراحت كار اين از تنها نه گيرد. شما مى را

 اين مردم همه تا بزند سيلى نگذاشتى چرا :گوييد مى دوستتان به آميز عتاب صورت به طرف باطن زشتى
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 عتاب لباس در كه اوست نفاق و سنگدلى اثبات تنها بيان اين هدف شما از! بشناسند؟ را منافق سنگدل
  است. شده ظاهر مدافع دوست سرزنش و

باطن منافقان اسـت   يان زشتيب يصرفاً براست، بلكه يامبر نيه اصالً متوجه پين آين عتاب در ايبنابرا
  .)429، ص7 ، ج1368، و همكاران مكارم شيرازي(

  ل سوميدل. 4- 1- 3
 حـرام  خـود  بـر  همسـرانت  رضايت جلب خاطره ب كرده حالل تو بر خدا كه را چيزى چرا! پيامبراي  «

  .)1: (تحريم »!؟كنى مى
حالل شمرده بود بر خود حرام كـرد و ايـن   كه خدا را  يكار امبر خدايه، پين آيبر اساس ظاهر ا

  .)564، ص4ق، ج1407  ك لغزش بود (زمخشري،ي، كار حضرت

  ينقد و بررس. 4- 1- 3- 1
، ولى با توجه بـه  است خود حرام كرده حاللى را بر امر اكرم اين است كه پيامبر هشريف ةگرچه ظاهر آي

آيد كه ايـن تحـريم، از سـوگند حضـرت      ، به دست مى»ايمانكم تحلةقد فرض اهللا «فرمايد:  بعد كه مىة آي
حاللى را  براى جلب رضايت همسران خود، با اداى سوگند، كارحضرت  آن سرچشمه گرفته است؛ يعنى 

توانـد بـا قسـم و     ي)؛ روشن است كه انسان م345، ص19، جق1417 (طباطبائي،  خود حرام كرده است بر
ا حرام كند و هرگز نبايد تحريم لذت بر خود را خطـا و جـرم   يود واجب و نذر و عهد، امور مباح را بر خ

  شمار آورد. به يك ترك اوليتوان  ين كار را حداكثر مي). ا316، ص4، جق1418  طبرسي،» (پنداشت

  ل چهارميدل. 4- 1- 4
  ).2و1: (عبس »!بود آمده او سراغ به نابينايى اينكه برتافت، از روى و كشيد هم در چهره«

نا مـورد عتـاب قـرار    يك نابيبا  ييل ترشرويامبرش را به دليسبحان پ يه، خداين آياساس ظاهر ابر 
  .)701، ص4ق، ج1407  دارد (زمخشري، امبر خدايپ يدهد و عتاب خداوند نشان از خطا يم

  ينقد و بررس. 4- 1- 4- 1
رند كه مخاطب ايـن  بر اين باو سنت اهل) از 75، صتا بي رازي،فخر( فخررازيجمهور مفسران شيعه و 

  اند: برخي در تبيين آن چنين نگاشتهاست.  نكوهش شخص ديگري غير از حضرت
ويژه آنكه  به؟ آاليد مي چه سان دست به اين كار، ستايد مي كسي كه خداوند او را به صفت اخالق عظيم

58     ،1395اول، بهار و تابستان  شمارههفتم،  سال  

 نفساني و اين همان ملكة دهد و مي اين صفت را به گونة مطلق به حضرت نسبت »انك لعلي خلق عظيم«
؛ 203، ص20، جق1417 يابد (طباطبـائي،   مي نفس است كه كارهاي انسان همسوي با آن انجام ثابت در

  .)387، ص13، جق1392 طيب، 
  رد:يقرار گ سنت اهلتواند مورد استناد  يز ميگر نيه ديكه گذشت، چند آ ياتيافزون بر آ

  ؛)110 :(كهف..» . إِلَي  قُلْ إِنَّما أَنَا بشَرٌ مثْلُكُم يوحى«. 1
2 .»طْ بِهتُح بِما لَم طْت؛)32 :(نمل» أَح  
  ).66 :(كهف» أَنْ تُعلِّمنِ مما علِّمت رشْداً  هلْ أَتَّبِعك على«. 3

ز بشـر اسـت و   يامبر نين معناست كه پيصدد انتقال اة نخست دريتوان گفت آ يه مين سه آيا يدر بررس
ـ  ياست، او را از بشر بودن خارج نم ينكه مخاطب وحيا لزومـاً مـالزم بـا عـدم      يا ن آمـوزه يسازد. چن

  تواند او را از خطا برهاند. يم يست، بلكه همان ارتباط با وحيامبر نيعصمت پ
، صـادر شـده   مانياسـت كـه از جانـب حضـرت سـل      يعلم غيب است و سـخن بارة آية دوم در

امبر احاطـة كامـل و   ي، درست است كه پياست. وانگه امبر اكرميكه موضوع بحث، عصمت پ يحال در
 يگر سخن، تالزمياز او سر زند. به د يست كه لزوماً اشتباهين نيش ايز ندارد، اما معنايبالفعل به همه چ

سوم، مربوط به فراگيـري علـم اسـت كـه      ةاما آي؛ ستيان عدم احاطة كامل به امور با صدور اشتباه نيم
ـ با بحث ما كه عصمت پ يآموزد و ارتباط يم يعلوم از حضرت خضر يحضرت موس  امبر اكـرم ي

  با عصمت ندارد. يارتباط، يگريعلم از د يرياست، ندارد. افزون بر آن، فراگ

  روايات. ۴- ۲

  اند: ز استناد كردهيچند ن ياتيامبر به روايباورمندان به عدم عصمت پ

  روايت تأبير نخل. 4- 2- 1
ـ  يا همـان بارورسـاز  ير يارة تأبدرب است كه پيامبر اكرم يت اشاره به نظرين روايا ، ق1414  ومى،(في

شان در مدينه بر گروهي گذر فرمود كه به باروري درختان خرما مشغول ياند. ا ) درخت خرما داده1ص
آنان اين رهنمود حضرت را پذيرفتند . حضرت فرمود اگر اين كار را انجام ندهيد بهتر خواهد بود. بودند

وقتـي كـه   . اما سرانجام خرماي آن درختان بسيار نـامطلوب گرديـد  ؛ وانهادند تان را به حال خوددرخ و
 در پاسخ حضرت گفته شد ما طبق رهنمود شما؛ حضرت از آنان وضعيت درختان خرما را جويا شدند

  :گونه زيان ديديم. حضرت فرمود از باروري آنها دست كشيديم در نتيجه اين
ايـن گمـانم    شما هم مرا بر تريد و اين سخن من بر پاية گمان بود و خود از من آگاهي يشما در امور دنيا
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چه اينكه من هرگز بر  بپذيريد.، لكن هر گاه از سوي خداوند چيزي به شما ابالغ كردم ؛بازخواست نكنيد
  .بندم نمي خداوند دروغ

 حنبـل،  ؛ ابـن 515، ص4، جق1407  ،بن الحجـاج  مسلمنقل شده است (مختلفي هاي  ت به گونهياين روا
  .)437، ص7ق، ج1373 ماجه، ؛ ابن413، ص26تا، ج يب

  يو بررس نقد. 4- 2- 1- 1
 دانست كه مسلمانان بر آيا حضرت نمي؟ ده استكردر كاري كه آگاهي نداشته دخالت  چرا پيامبر. 1

ن زيان بزرگ آنان را به ايگونه پس چ ؟گذارند مي دهند و آن را به اجرا مي گفتار حضرت ترتيب اثر
د يشمار آ ز بهيگران است، حرام نيچون ضرر به د ين كاريرسد چن يبه نظر م ؟مادي گرفتار ساخت

  ؛امبر از گناه اصرار دارند، منافات دارديكه بر عصمت پ سنت اهل ةدين با عقيو ا
امـر فرمـود هـر چـه از آن حضـرت       بـن عـاص   بن عمرو عبداهللا. اين جريان با گفتار آن حضرت كه به 2

اكتب فوالذي نفسـي بيـده مـا    «گردد:  شنود ثبت كند، چون از دو لب حضرتش جز حق صادر نمي مي
  )، تناقضي آشكار دارد؛105، ص1ق، ج1411نيشابوري،  (حاكم» خرج منه اال الحق واشار بيده الي فيه

نشـين از موضـوع    گي در منـاطق عـرب  سال زنـد  53توان بر اين باور بود كه حضرت پس از  آيا مي. 3
  ؛)119، ص3ق، ج1403(عاملي، ؟ تأثير آن آگاهي نداشته باشد و بارورسازي درخت خرما

ـ شـتر در ا يل بيتفصـ  ي(برا ز مخدوش و مضطرب استين يت به لحاظ سندين روايا. 4 بـاره، ر.ك:   ني
  .)52ش ث،ية علوم حديدر نشر»: ر نخليث تأبيحد يبررس«، ياصفهان ييرضا يمحمدعل

  روايت حباب بن منذر. 4- 2- 2
گفت كه قسمت ديگري از اين زمين براي منـزل   حبابدر مكاني منزل كرد، اما  در غزوة بدر، پيامبر

منـد   آن بهـره  توان حوضي از آب در اينجا فراهم آورد كه مسلمانان بتواننـد از  مي تر است؛ چون مناسب
حبـاب  جهت او بـه   و بدينكرد ولي كافران از آن محروم بمانند. حضرت هم طبق رأي او رفتار ، شوند

  .)620، ص1تا، ج يب هشام، معروف گرديد (ابن ذي الرأي
 بـن منـذر   حبابت يبه روا يويدر امور دن امبر اكرمياثبات عدم عصمت پ يسندگان براينو يبرخ

همين برداشت را داشته اسـت و  » انتم اعلم بامر دنياكم«از جملة اند. به گفتة آنها، حباب هم  استناد كرده
فرمود، و اين، ما را به اصل اساسـي   مي اشتباهش آگاهبارة اگر برداشت او ناصواب بود حضرت او را در

هـاي   از فرصـت گونـه  اجتماع بهره گيريم و چهاي  سازد و اينكه چگونه از توانمندي مي رهنمون شورا
هرگـز حضـرت   ، كـه بـه نظـر ديگـران تـوجهي نشـود       اگر اصل بر اين بود. ده كنيمآمده استفا دست به
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تنهـا بـر آن    نه يگاه چه خسارت بزرگ يافت و آن نمي در جنگ بدر به آن مكان مناسب دست رسول
  .)636و  613، ص1تا، ج ي، بيني(ر.ك: شرب گرديد مي وارد بلكه بر همگان ،حضرت

  ينقد و بررس. 4- 2- 2- 1
كتـب   ي)؛ زيـرا اوالً طبـق نقـل برخـ    179، ص3ق، ج1403نيز دچار كاسـتي اسـت (عـاملي،    ن روايت يا

)؛ ثانياً مشركان زودتر از 223، ص2ق، ج1407  تفسيري، منزلگاه مشركان داراي آب بوده است (زمخشري،
 مسلمانان به اين سرزمين رسيده بودند و معقول نيست در مكاني خالي از آب منزل اختيـار كننـد تـا بعـد    

مشركان را از آب منع كرده  مسلمانان مكان داراي آب را به خود اختصاص دهند؛ ثالثاً اينكه رسول خدا
باشد با اصول مسلم سيره و تعاليم آن حضرت سازگار نيست. ضمن آنكـه بـر اسـاس روايـات تـاريخي،      

، 2ق، ج1398ير، اث شدند و حضرت دستور فرمود كسي متعرض آنان نشود (ابن مند مي مشركان از آب بهره
دهـد و بـر    سورة انفال از نزول باران در شب بدر به عنوان امدادي الهـي خبـر مـي    11)؛ رابعاً آية 123ص

آبي را حل كردنـد و   ها جمع شده بود مشكل كم اساس روايات، مسلمانان به وسيلة آب باران كه در گودال
  ).289، ص3تا، ج يب كثير، هاي بدر حكايت دارد (ابن اين، از عدم دسترسي آنان به چاه

  ارتباط عصمت با موضوع خالفت . ۵

بـر   سـنت  اهـل رسد با توجه به پافشـاري   مي ست كه به نظرياز لطف ن ين نكته خاليان اشاره به ايدر پا
را بايد در امر حكومت  يويدر امور دن امبر اكرميلة عدم عصمت پئمسة ريش، زميني بودن امر خالفت

افعال الناس اسـت و نـه    ةنصب امام و خليفه از مقول بر اساس ديدگاه آنان، جو كرد.و و خالفت جست
خالف نبوت كه امري آسماني است و بايد از سوي خداوند معرفي و نصب صورت  يعني بر ؛افعال اهللا

يابد. بـدين   مي انجامهاي مختلف  امامت اين امر به مردم واگذار شده است. البته به گونه ةدر مقول، گيرد
دهنـد كـه چـه كسـي را      مي ظ، وقتي كه نصب خليفه از امور دنيوي باشد، مردم خود بهتر تشخيصلحا

در ايـن امـور، برتـر از علـم مـردم نيسـت.        -  بر اساس گفتـه خـودش   -  انتخاب كنند و علم پيامبر
رهبـري بعـد از    .يك امر ديني بود كـه بـا وفـاتش پايـان يافـت      نويسد: زعامت پيامبر مي عبدالرزاق
، 1382 (عبـدالرازق،  كـرد توان چيزي بيشتر يا كمتر از رهبري مدني يـا سياسـي تلقـي     نمي حضرت را

  گردد: مي اين موضوع در قالب برهاني چنين ترسيم .)274ص
  ؛ي استينصب خليفه امري دنيا

  ؛ي از مردم داناتر نيستيدر امر دنيا پيامبر
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  ندارد. پس حضرت در نصب خليفه بر مردم برتري
م مـردم را در امـور   يمردم است و قرآن كـر  يدار امور اجتماع است كه حكومت عهده ين در حاليا

 اطاعـت  و! را خـدا  كنيد اطاعت! ايد آورده ايمان كه كسانىاي  «دهد:  يامبر ارجاع ميپ يبه سو ياجتماع
 پيـامبر  و خدا به را آن داشتيد، نزاع چيزى در گاه هر و! را] پيامبر اوصياى[ األمر اولو و خدا پيامبر كنيد

 و بهتر، شما براى) كار( اين! داريد ايمان رستاخيز روز و خدا به اگر) بطلبيد داورى آنها از و( بازگردانيد
  .)59 :(نساء» است نيكوتر پايانش و عاقبت

كه نزاع كردند، آن را به  يكه مردم در هر امرشود  داده ميادشده به طور عام و مطلق فرمان ية يدر آ
هستند كه مـورد نـزاع قـرار     يز از امورين يامبر و اولواالمر واگذار كنند. روشن است كه امور اجتماعيپ
ـ يف ما آن است كه به پيرند و تكليگ يم ـ . اطاعـت از پ ميامبر مراجعه كن ـ امبر ني ـ ز در ردي ف اطاعـت از  ي

  ترند. ارجاع دهد كه مردم خود از او عالم يبراميم مردم را به پيحك يخداست و معنا ندارد كه خدا

  گيري نتيجه

ان دانشمندان بـوده  ياست كه همواره مورد اختالف و چالش م يمسئلة گسترة عصمت پيامبران از مسائل
 است. يويامبر در امور دنين مسئله، عصمت پيا يها از ساحت يكيان، ين مياست. در ا

مطرح اقامـه شـده اسـت، بـه نظـر       يوياز اشتباه در امور دنامبران يبر عصمت پ يعقل يا هدلااگرچه 
 ستند.ياز اتقان الزم برخوردار نه دلاين ارسد  يم

هـا را   وجود دارند كه انسـان  يات فراواني، آيوياز اشتباه در امور دن امبر اكرميعصمت پزمينة در 
ـ . اخوانند فراميز ين -  است يويآنجا كه مربوط به امور دن -  امبر اكرمين پياز فرام يرويبه پ ن همـه،  ي

  ن حوزه دارد.ياز اشتباه در ا امبر اكرمينشان از عصمت پ
بـر   روايـات و  از آيـات و برخي در امور دنيوي به  اكرم بر عدم عصمت پيامبر سنت اهلديدگاه 

د نآنها ندار يدر مدعا يات مورد استناد، ظهوريآكه  ده استند شستمشماري موارد اجتهاد آن حضرت 
نقـل   سـنت  اهلنكه، تنها در متون يز افزون بر ايشان نيات مورد استناد ايروا .ندستهقابل پاسخ  يهمگ و

 .ندگر شواهد ناسازگاريو با عمومات قرآن و ددارند  ي، ضعف سنداند شده
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