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 چکیده
یقین در سه حوزه اصلی بحث خالفت الهی ان منظور از . 1: اند ازبرانگیز بوده است که عبارتسان از منظر فر
ته گفتبیین هرکدام از موارد پیش. شئون مختلف خلیفه. 3، مصداق یا مصادیق خلیفه. 2، عنه خلیفه و مستخلٌف 

رفتی هر فرد مؤثر بوده و موضوعات دارای لوازم و آثار معرفتی است که در ایجاد هندسه مع، درباره مسأله خالفت
و  بیان چگونگی ارتباط، از این جهت مسأله اصلی در مقاله حاضر. دهدالشعاع قرار میمعرفتی دیگر را نیز تحت

یقین  تالزم بین بحث خالفت الهی انسان و مسأله عصمت انبیاء و اولیاء )ع( از منظر مفسران و اندیشمندان فر
یابیم که هرکدام از تطبیقی در می ـای و با رویکرد تحلیلیاده از منابع کتابخانهدر این خصوص با استف. است
مسأله عصمت را نیز مبتنی بر دیدگاه خود نسبت به مسأله ، فلسفی و عرفانی، اعم از کالمی، های تفسیرینحله

یم توضیح داده نسان ی به موضوع خالفت ابه عبارت دیگر مفسرانی که از منظر کالم؛ اندخالفت انسان در قرآن کر
یسته یده، اندنگر اما کسانی ؛ انددر تبیین مسأله عصمت نیز با استناد به ادّله عقلی و نقلی به توضیح آن دست یاز

مسأله عصمت و حدود و ثغور آن را نیز بر اساس قواعد عقلی ، اندکه مواجهه فلسفی یا عرفانی با این مسأله داشته
ای از دهد حداقل پارهاین پژوهش نشان می. انداس ذوق عرفانی خویش بیان کردهشناسانه یا بر اسو هستی

یم است، موضوعات معرفتی  . متأثر از نوع نگاه به مسأله خالفت انسان در قرآن کر
 . عصمت انبیاء و اولیاء )ع(، لوازم معرفتی، تفسیر تطبیقی، خلیف  الله، انسان: واژگان کلیدی
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 مقدمه -1
 .ای در ميان علمای فريقين بوده استاز ديرباز دارای جايگاه ويژه« ت انسان در قرآن كريمخالف»موضوع 

: اند )نکهباره پرداختبه بحث و تبادل نظر در اين ، های اسالمی با عقايد گوناگونانديشمندان فرقه، بنابراين
 . (2ص، 1387، كاوند

َک ﴿: سوره بقره 30آيه  ُبّ ْرِض َخِلیَف ً ِلْلَماَل  َوِإْذ َقاَل َر
َ
ه ترين آيه مربوط بمحوری ﴾ِئکِ  ِإِنّی َجاِعٌل ِفی اْْل

ز سوی باره اهای مختلفی در اين ديدگاه، با توجه به مناهج مختلف تفسيری فريقين. خالفت انسان است
. اندهای خويش از جهات مختلف پرداختههريک از مفسران ارائه شده است و به تبيين و تحليل ديدگاه

 قابليت آن را دارد كه منظومه اعتقادی، شناسی قرآنی داردفت انسان به دليل جايگاهی كه در مبحث انسانخال
سؤال كليدِی تحقيق حاضر آن است كه نوع نگاه به مسأله از اين رو . و معرفتی يک فرد را تحت تأثير قرار دهد

 هد داشت؟خوا عصمت انبياء و اولياء )ع( خالفت انسان در قرآن كريم چه تأثيراتی بر نگرش كالمی به مسأله
های ابتدا موضوع خالفت الهی انسان و ارائه آراء گوناگون در حوزه، برای پاسخ به سؤال حاضر، روازاين

زه های موجود در حولوازم معرفتی هركدام از ديدگاه، تطبيقی آمده و سپسـ  مختلف آن با رويكرد تحليلی
 . رسی شده استبر )ع(عصمت انبياء و اولياء 

از  ع() تبيين انتقادی ارتباط خليفة اللهی انسان با عصمت انبياء و اولياء، هدف نويسندگان اين مقاله
 . منظر مفسران فريقين است

 پیشینه تحقیق -2

از ديرباز انديشمندان و  )ع( مقوله عصمت انبياء و اولياء، ن كريم و همچنينآمسأله خالفت انسان در قر
ه واكاوی مفهوم و ابعاد گوناگون اين دو مسأله مشغول كرده و كتب و آثار مختلفی را به طور محققان را ب

ه مقال: برخی از آثار پژوهشی موجود در اين زمينه بدين شرح است. اندمستقل در اين دو زمينه نگاشته
زاده كه به رستمیپور و رضا از زينب صفری« اللهی انسان در اهم تفاسير فريقينة بررسی تطبيقی خليف»

ير آيه بررسی معناشناسی و تفس»مقاله . تطبيق ديدگاه مفسران فريقين درباره مسأله خالفت پرداخته است
سيد احمد ميريان كه به تطبيق تفسير مستخرج از برخی آيات  و علی نصيری، از حسين باقری« اللهیخليفة 

پيوند مفهوم »مقاله . ايات پرداخته شده استمربوط به خالفت الهی انسان با ديدگاه مطرح شده در رو
دار تبيين الله نجارزادگان و سلمان بابائی عهدهاز فتح« الله در قرآن با امامت از ديدگاه متكلمان فريقينة خليف

ابی ارزي»رضا نوروزی نيز در مقاله . اللهی در قرآن و بررسی نحوه پيوند آن با امامت است چيستی خليفة
پس از بررسی روايات اهل بيت )ع( « ز ضرورت خالفت الهی بر اساس روايات اهل بيت )ع(تبيين عرفا ا

به تبيين ضرورت خالفت از منظر عرفان اسالمی و ميزان مطابقت تبيين ، در باب ضرورت وجود خليفه الهی
 . عرفا با مكتب اهل بيت )ع( پرداخته است

عصمت رسول خدا »مقاله ، به عنوان نمونه. ستبرخی از آثار قابل ذكر ا، در باب مقوله عصمت نيز
را بررسی  آيات موهم عدم عصمت مطلق پيامبر اكرم )ص(، از محمدجواد پيرمرادی «)ص( در قرآن كريم

از علی پارسا و علی پريمی به طرح تفصيلی « گستره عصمت انبيا از ديدگاه فخر رازی»مقاله . كرده است
محمدحسين فارياب در مقاله . ف عصمت و گستره آن پرداخته استديدگاه فخر رازی درباره ابعاد مختل
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براهين قرآنی اين مسأله در قرون نخستين را طرح كرده  «بازخوانی براهين قرآنی عصمت در قرون نخستين»

به طور مستقل اثری در ، هايی كه انجام شداما با بررسی، آثار ديگری هم در اين دو زمينه وجود دارد. است
. يافت نشد با مسأله عصمت انبياء و ائمه )ع(، اللهی انسان ير نگرش مفسران بر خليفةخصوص تأث

نسان با اللهی ا ترتيب وجه نوآوری در نوشتار حاضر آن است كه چگونگی ارتباط بين موضوع خليفة بدين
وع نگاه دهد كه نرا به عنوان يكی از موضوعات معرفتی تبيين نموده و نشان  مسأله عصمت انبياء و اولياء )ع(

گيری ديگر اعتقادات يک فرد مسلمان از جمله در مقوله عصمت چه آثار و لوازمی بر شكل، به مسأله خالفت
 . دارد انبياء و اولياء )ع(

 مفهوم شناسی خلیفه و خالفت -3
، 1410، فراهيدی (مقام است و مكان جهت از به معنای قرار دادن كسی به جای ديگری« خليفة»واژه 

آيد خالفت ناميده شده كه شخص دوم پشت سر شخص اول می بدان جهتنيز « خالفت». (265ص، 4ج
( و اين نيابت 107ص، 15ج، 1388، منظور ابن /210ص، 2ج، 1979، فارس نشيند )ابنو در جای او می

گرفته  ورتعليه صناتوانی و مرگ وی يا به دليل شرافت بخشيدن به مستخلف، عنهبه خاطر غيبت مستخلف
ای به معنای پشت و صفت مشبهه (خلف)اين واژه از ريشه . (293ص، 1ج، 1412، است )راغب اصفهانی

، 3ج، 1360، )مصطفوی عالمة «تای» ماننداست مبالغه به آن اضافه شده  «تای»بر وزن خليف است كه 
شايسته نموده و مظهر عنه همراهی به معنای جانشين و نائبی است كه در جهت پيوند با مستخلفو  (107ص

 . (3ص، 1393، پورسربلندی او و خود شود )صفری

یقینخلیفه و مستخلف -3-1  عنه از منظر مفسران فر
، اند )سورآبادیجنيان يا مالئكه، عنهمستخلفمراد از و  است خليفه انسان مراد از، به نظر برخی مفسران

يگر خليفه را حضرت آدم )ع( و د بعضی. (389ص، 2ج، 1420، فخررازی /51ص، 1ج، 1314
، 1412 ،اند )طبریدانند كه قبل از وی در زمين سكونت داشتههائی به نام نسناس میعنهم را انسانمستخلف

ذريه ، هردو، عنهخليفه و مستخلف، ی ديگراعدهدر نظر . (130ص، 1ج، 1419، مدرسی /157ص، 1ج
، رازی فخراند )گر و نسلی جانشين نسلی ديگر در زمينحضرت آدم )ع( هستند كه بعضی جانشين بعضی دي

انسان را  گروهی( و 45ص، 1ج، 1404، سيوطی /124ص، 1ج، 1419، كثير ابن /389ص، 2ج، 1420
، 1419، كثير ابن /125ص، 1ج، 1407، زمخشری: دانند )نکعنه را خداوند متعال میخليفه و مستخلف

، 1363، عبدالعظيمیحسينی شاه /91ص، 1ج، 1377، قرشی /222ص، 1ج، 1415، آلوسی /124ص، 1ج
، 1374، شيرازی مكارم /92ص، 1ج، 1385، آملی جوادی /117ص، 1ج، 1389، طباطبائی /109ص، 1ج
 . (173ص، 1ج
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یقین -3-2  مصداق یا مصادیق خلیفه از منظر مفسران فر
نظور فقط حضرت آدم )ع( است )فخر م: اندبعضی گفته. است باره چند فرض مطرح گرديدهدر اين

، 1419 ،الّلهی نوع انسان است )ابن كثير منظور خليفة: اندبرخی ديگر گفته 1. (389ص، 2ج، 1420، رازی
، قرشی /117ص، 1ج، 1389، طباطبائی /7ص، 1ج، تابی، مغنيه /80ص، 1ج، 1424، مغنيه /124ص، 1ج

 ولی، اندالله در اين آيه را انسان كامل دانسته از خليفةمراد ، گروهی ديگر از مفسران. (91ص، 1ج، 1377
، 1385، جوادی آملی /60-59صص، ]الف[ 1378، خمينی دانند )اماماين مقام را ذومراتب و مشكک می

 . (53ص، 1392، صالحی مالستانی /92ص، 1ج
، 1ج، 1361 ،خليفه در تمام عالم حضرت محمد )ص( است )صدرالدين شيرازی، از نظر مالصدرا نيز

تواند ( و هر فردی می179ص، 9ج، 1990، ( كه واسطه در خلقت كل عالم بوده )صدرالدين شيرازی301ص
 . (426ص، 3ج، با حركت جوهری با نور محمدی متحد و خليفه خدا بر تمام عالم گردد )همان

یقین شئون خلیف  -3-3  الله از منظر مفسران فر
ای عده. اختالف ديگری درباره موضوع شئون خليفه وجود دارد، اللهی انسان به فرض ثبوت خليفة

 ،واسطه فيض ميان خالق و مخلوق است )زمخشری، معتقدند كه خالفت اعم از تكوينی و تشريعی و خليفه
، آلوسی /68ص، 1ج، 1418، بيضاوی /117ص، 1ج، 1422، عطيه اندلسی ابن /125ص، 1ج، 1407
حسينی شاه /160ص، 1ج، 1380، مصطفوی /176ص، 1389، طباطبائی /223-222ص، 1ج، 1415

عنه )صدرالدين كه خليفه جامع همه مظاهر اسماء مستخلف چرا؛ (109ص، 1ج، 1363، عبدالعظيمی
ای است كه صفاتش پرتوئی از صفات پروردگار و دارای استعداد ويژه»( و 350ص، 5ج، 1990، شيرازی

مظهر ، ( و آيت150ص، 12ج، 1362، )جعفری «بر عهده گيرد بتواند رهبری و پيشوايی موجودات زمين را
، سبحانی /129ـ  128صص، 6ج، 1376، و خليفه خدايی است كه در وی ظهور كرده است )جوادی آملی

 . (19ص، 1375، حائری /452ص، 1379، نصری /140ص، 2ج، 1364
، 3ج، 1997، یخالفت از رسول اكرم )ص( است )جرجان، معتقدند كه خالفت مطروحه ایعده

در . (365ص، 1ج، 1375، نياز به خالفت ندارد )ابن خلدون، تعالی ( و شخص حاضر يعنی حق574ص
 . (753ص، 1427، در حد يک والی است )همدانی، كنندالله بيان می شرايطی كه اين گروه برای خليفة، واقع

 ،های مربوط بدانليفه و مؤلفهمالک اصلی برای هركدام از مفسران درباره موضوع خ، رسدبه نظر می
وضوع كالمی به اين مـ  يعنی مفسری كه با ديدگاه اجتهادی، روش تفسيری مختص به هركدام از ايشان است

به  .فلسفی يا عرفانی بدان توجه داشته است، برداشتی متفاوت از كسی دارد كه با ديدگاه اخباری، پرداخته
اند كه ای عقلی و كالمی بيان داشتهبا نگره، عنهيفه و مستخلفهمين دليل گروهی از مفسران در توضيح خل

اند و آن را مربوط به منكر خالفت الهی انسان شده، نياز به خليفه ندارد و به طور كلی، خداونِد حاضر
 ،اند و گروهی ديگر نيز به دليل داشتن صبغه حديثیها از يكديگر يا موجودات ديگر دانستهجانشينی انسان

                                                           

 ،ای وجود ندارد كه خود نيز قائل به اين مطلب باشند )زمخشریاما قرينه، انددر برخی از تفاسير ديگر نيز اين نظريه را ذكر كرده، البته. 1
 . (9ص، 1ج، 1416، / جالل الدين محلی و جالل الدين سيوطی125ص، 1ج، 1407
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ْرِض ﴿كه تعبير قرآنی  در حالی، اندهمين مسير را پيموده، رف تكيه بر چند نقلبه ص

َ
 ِإِنّی َجاِعٌل ِفی اْْل

دارد كه اين جانشينی مربوط به كيد به وسيله جمله اسميه اعالم میأ( به صراحت و ت30/ 2: ه)بقر ﴾َخِلیَف ً 
 . نه موجودات مذكور و خدای متعال است
يعنی گروهی از مفسرانی ، همين دأب وجود دارد، ع مصداق يا مصاديق خليفهدر موضو، از سوئی ديگر

علت بوده كه ظواهر آيات را مستمسک فهم خود بدين، اندكه مصداق خليفه را فقط حضرت آدم )ع( دانسته
 .دانسته و با توجه به سياق معتقدند كه اين آيات در سياقی واقع شده كه مربوط به خلقت آدم نخستين است

 . ها و يا انسان كامل و غيره ارتباط دهيموجهی ندارد كه مفاهيم مربوطه را به نوع انسان، پس
، كثير به دليل عدم توجه به همين سياق بوده است )ابن، انداما كسانی هم كه نوع انسان را خليفه دانسته

ْعَلُم ﴿: فرمايد( می30/ 2: هدر پاسخ به اعتراض فرشتگان )بقر، زيرا در ادامه آيه، (124ص، 1ج، 1419
َ
اِنّی أ

( كه نشانگر آن است كه حتی مالئكه فهميدند كه انسانی كه اهل فساد و 30/ 2: ه)بقر ﴾َتْعَلُموَن  ال ما
 به موضوع تعليم اسماء به حضرت، به همين دليل در ادامه. اللهی را ندارد شايستگی خليفة، خونريزی است

بر اساس ، بنابراين. (32-31/ 2: هخبرند )بقرحتی مالئكه نيز از آن بی، آياتپردازد كه با توجه به آدم )ع( می
تواند خليفه خداوند نمی، نوع انسانی كه از جهت مصاديق خارجی اهل فساد و خونريزی هم هست، سياق

 . در زمين باشد
مری هی انسان را اكسانی كه سعی بر ارائه ديدگاهی ميانه در اين موضع داشته و خالفت ال، در همين راستا

معنا كه عالوه بر اينكه ظواهر آيات مربوطه و بدين. دارندتوجه به هدف خلقت انسان ، اندمشكک دانسته
معتقدند كه قرآن كريم در مداليل خود دارای غرضی ، دانندها را مربوط به خلقت آدم نخستين میسياق آن

و  «نور»صفاتی مانند ، اگر چنين نباشد زيرا، مفيد باشد هابايد برای همه انسان، است و هرآنچه را بيان كرده
 ،و غيره كه خداوند قرآن را بدين اوصاف وصف نموده و همچنين «ذكر»و  «هدی للناس»و  «ئتبيانا لكل ش»

ضمن اينكه به داليل مختلف عقلی و . عبث خواهد بود، دعوت به تدبر و تعقل كه اموری همگانی است
 مثل بعد روحانی و، اندبهرهای دارد كه موجودات ديگر از آن بیهای ويژهاد و توانائینوع انسان استعد، نقلی

ه بهتر است بگوئيم نوع انسان ب، فلسفی ـ با نظر به ديدگاه عرفانی، از اين جهت. عقل و اختيار، همچنين
نوع انسانی به اما همين ، ممكن است اهل فساد و خونريزی باشدزيرا ، الله نيست صورت بالقوه خليفة

تواند با تمسک به فرامين الهی اين استعداد بالقوه الله شدن است كه می صورت بالقوه دارای استعداد خليفة
، جوادی آملی /60-59صص، ]الف[1378، را به صورت بالفعل به گونه تشكيكی محقق كند )امام خمينی

 . (92ص، 1ج، 1385
عم از تشريعی مثاًل كسانی كه خالفت را ا، فسيری تأثيرگذار استدر بيان شئون مربوط به خليفه نيز صبغه ت

ران شيعه حتی در بين مفس. اندعرفانی به اين موضوع بوده ـ عمدتًا دارای ديدگاه فلسفی، اندو تكوينی دانسته
 ندر تعيين حدود و ثغور واليت تكوينی ائمه )ع( با معتقدي، اندهم كسانی كه صبغه كالمی يا حديثی داشته

 به. كننده استسوره بقره نيز تعيين 30توجه به سياق آيه ، همچنين. عرفانی اختالف دارند ـ به ديدگاه فلسفی
ْرِض َجِميًعا﴿آيه آمدن ، از نظر كسانی كه ديدگاه عرفانی دارند، عنوان نمونه

َ
ا ِفی اأْل ِذی َخَلَق َلكم َمّ  ﴾ُهَو اَلّ

ن وجه نبوده و نشانگر آن است كه اين خليفه استعداد آن را دارد كه بدو، قبل از آيه جعل خليفه( 29/ 2: ه)بقر
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، جعفری /350ص، 5ج، 1990، كون جامع هستی و واسطه فيض ميان خالق و مخلوقات باشد )مالصدرا
 . (150ص، 12ج، 1362

عمدتًا دارای صبغه اخباری و تحت ، اندمفسرانی هم كه خالفت را فقط در محدوده تشريع توصيف كرده
كه حداقل  در حالی، اندكه اين خالفت را مساوی با امور حكومتی دانسته چرا، اندتأثير عوامل غيرمعرفتی بوده

( كه مستمسک ايشان در امور سياسی قرار 26/ 38: حتی آيه )ص. باره اطالق داردسوره بقره در اين 30آيه 
به اموری غير از حكومت نيز برای حضرت  تواند مربوط( می19-18/ 38: با توجه به آيات ديگر )ص، گرفته

 . داوود )ع( باشد
 : ير را ارائه نمودتوان الگوی زمی« خليفه»بنابراين با توجه به منهج تفسيری اكثر مفسران در تبيين موضوع 

 

 
 

یم: 1نمودار شماره   خالفت در قرآن کر
 
 )ع(و اولیاء آثار و لوازم معرفتی خلیف اللهی انسان در مسأله عصمت انبیاء  -4

تدالل اين بحث مبنای اس. جنبه كالمی و به عبارتی معرفتی نيز دارد، موضوع خالفت انسان در قرآن كريم
ه شناسی قرآنی تأثيرات زيادی داشتفلسفی و عرفانی نيز بوده و بر موضوع انسان، های اعتقادیو برداشت

اند تفسير انساِن موصوف در قرآن كريم را توپذيرش يا عدم پذيرش اين مطلب می، است و از جهت شناختی
 . تحت تأثير قرار دهد

يكی از عوامل اصلی طرح موضوعاتی ، امامت و واليت، از اين جهت در باب مسأله نبوت و همچنين
 . همين نوع نگاه به خالفت الهی انسان است، و حدود و ثغور آن مثل عصمت انبياء و اولياء )ع(
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 ،له و نشان دادن تأثير مسأله خالفت انسان از منظر قرآن كريم بر مقوله عصمتبرای تبيين بيشتر اين مسأ

 : شودبه بررسی آن پرداخته می

 النبی )ص( قائالن به سهو -4-1
 يعنی ارتكاب گناه صغيره غيرعمد از سوی پيامبر، النبی )ص( از ميان علمای فريقين گروهی قائل به سهو

)ص(  النبی انكار سهو، كند كه اّولين مرتبه غلّو ابن وليد نقل می شيخ صدوق از استادش. باشندمی )ص(
اما در ، پيامبر )ص( در امر تبليغ دين معصوم است، از ديدگاه ايشان. (360ص، 1ج، تابی، صدوقاست )

از . (359ص، 1ج، مردم عادی ممكن است دچار خطا شود )همان همچون، ديگر امور مانند نمازخواندن
ی در غير ول، دانندعلمای شيعه سهو و نسيان را در تبليغ احكام الهی بر پيامبران جايز نمی، ديدگاه طبرسی

، 1372، دانند )طبرسیجايز می، به شرطی كه به حّدی نرسد كه موجب تنّفر و سلب اعتماد مردم شود، آن
، شوندوشی میدچار خواب يا بيه )ع( و امام )ص( طور كه پيامبرهمان: گويدمی، همچنين. (490ص، 4ج

 . خواب و بيهوشی مانند سهو است )همان( زيرا، بايد خطا و فراموشی هم برای ايشان ممكن باشد
آيد و قوه وهم به تسخير قوه عقل درمی، از نظر مالصدرا عصمت موهبتی الهی است كه به واسطه آن

، 5ج، 1366 و 231ص، 1381، دهد )صدرالدين شيرازیخداوند آن را به بندگان مخَلص خود می
ناه ای كه صدور گعصمت انبياء شامل قبل و بعد از نبوت است و نظريه، بدين جهت از نظر ايشان. (224ص

اء مردود بوده و آيات موهم صدور گناه از انبي، داندولی آن را مربوط به قبل از بعثت می، را از پيامبران پذيرفته
انبياء از گناهانی كه ، از نظر مالصدرا. (119و  115صص، 3ج، 1366، هموگردد )نيز بر ترک اولی حمل می

اما امكان تحقق گناه كبيره سهوی يا ، اندبه نحو عمدی و سهوی معصوم، منافی تبليغ و رسالت ايشان باشد
، 3ج، بحثی اجتهادی است )همان، آور سهوی و عمدینسيانی قبل از بعثت و گناه صغيره غيرنفرت

 به صراحت نسيان را به حضرت آدم، )ع( تفسير آيات مربوط به حضرت آدمكه در  چرا، (125و  115صص
 . (117ص، 3ج، دهد )هماننسبت می )ع(

تبيين و ارائه آن و عمل طبق دستورهای ، عالمه طباطبايی نيز عصمت را تنها در سه بخش دريافت وحی
خطا  مواردي چون، ه استسه بخش را خارج از محل بحث دانست الهی منحصر كرده و مواردی غير از اين

مثاًل ، شودانسان و ادراكات او يا در علوم اعتباريش می حواسهايی در در امور خارجی كه موجب ايجاد غلط
، 8ج، 1374، طباطبايی)صالح و مفيد است يا خير ، در تشخيص امور تكوينی و امثال آن و اينكه آيا اين امر

نه چيزهايی كه ، كند كه مربوط به حكم خدای سبحان باشدتنها اموری را نفی می، عصمت ه( و ادل200ص
از نظر ايشان نافرمانی حضرت ، به همين جهت. (323ص، 8ج، مربوط به امور عادی زندگی است )همان

عصمت خارج است  هامر ارشادی از تحت ادل و معصيِت ، آدم )ع( نافرمانی از امر ارشادی بوده و نه مولوی
 . (311ص، 14ج، )همان

. دانندجايز می، از جانب خداوند توّجه داده شود، ی از اهل سنت سهو را به شرطی كه بعد از سهوبرخ
ن پيامبران در زما: گويدرازی می فخر. دانندآن را جايز می، كه اصرار بر سهو نباشدنبرخی نيز به شرط اي

او در مورد ، واقعدر . (9ص، 1409، رازی پيامبری واجب است از گناهان عمدی معصوم باشند )فخر
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، 1394 ،پذيرد )پريمیقائل به تفصيل است و همه انواع عصمت را نمی، عصمت انبياء به اعتبار بعد عملی
 . (31-30صص

دانند ارتكاب گناهان كبيره و صغيره عمدی و سهوی را جائز می، حشويه و اكثر اصحاب حديث عامه
را مانند  )ع( مت را نفی كرده و جايگاه نبیعص، طور كلیيعنی به، (46-45صص، 1409، علم الهدی)

 . كنندفردی عادی قلمداد می

 قائالن به عصمت مطلق -4-2
ه رّد شيخ مفيد ب. اندبوده در ميان علمای فريقين گروهی قائل به عصمت مطلق برای انبياء و اولياء )ع(

ذيل رسالة فی ، 122ص، 17ج، 1421، پرداخته است )مجلسی )ص( ادّله شيخ صدوق درباره سهو النبی
( و 10ص، 4ج، 1419، شهيد اول )شهيد اول، (351ص، 2ج، 1365، شيخ طوسی )طوسی. النبی( سهو

ممتنع ، النبی )ص( به طور مطلق اند كه سهو( تصريح كرده44ص، 1ج، تابی، )محقق حلی 1محّقق حلی
مه عالداند )سهو در تبليغ احكام میالنبی )ص( را معّلل به لزوم  عالمه حّلی عدم صّحت سهو، روازاين. است
ظاهرًا اكثر علمای اماميه بر عدم صدور سهو در غير ، از ديدگاه عالمه مجلسی. (350ص، 1ج، 1404، حلی

ها داللت ِاجماع دارند چنانكه آيات و رواياتی چند نيز بر آن، واجبات و محرمات مانند مباحات و مكروهات
 . (65ص، 1ج، تابی، دارند )مجلسی

عصمت را گذشته از مقام ، فالسفه و حكمای مسلمان»: فرمايندباره مینيز در اين آملی الله جوادیآية
، بنابراين. های نفس پيامبران استيعنی عصمت از ويژگی، 2كننداالمر مطرح میدر مقام ثبوت و نفس، اثبات

ه كه سطح گونكند همانبت میتفكر و برهان فلسفی سطح برتری از عصمت را نسبت به دليل متكلمان ثا
م و حقايق همه علو، نفس وقتی به مرحله عقل مستفاد و بالفعل رسيد... . است برتری از نبوت را اثبات كرده

دهد و در يافتن آن معارف و گزارش دادن آنها معصوم است يابد و آنها را برابر با وحی گزارش میغيبی را می
از درون چنين انسانی و ، قوه خيال و وهم، در اين مرحله. ... وم استطور كه در عمل به احكام معصهمان

های نسيان و لغزش، سهو، اند و او از خطر اشتباهنيز شيطان و نيروهای ابليس از برون او ضعيف و ناتوان
اء الذين األنبي»: سينا در كتاب شريف الهيات شفا اين است كهابن لطيف كالم. علمی و عملی محفوظ است

 «برتر از آن است كه سهو و غلط در آن راه يابد، ساحت مقدس پيامبران؛  يؤتون من جهة غلطا أو سهواً ال
 . (51ص، 1440، سينا ابن. و نک 236ص، 3ج، 1376، آملی )جوادی

، معتقد به عصمت در همه امور و همچنين ق( 418. )ماسحاق اسفراينی در ميان اهل تسنن نيز ابو
 . (53ص، 3ج، 1407، باشد )نوویان میعصمت از سهو و نسي

 قول به تفصیل -4-3
انسان الهی الهوتی است كه سر تا پايش نور و طهارت »: فرمايندامام خمينی درباره درجات عصمت می

اش نورانی و طاهر است قلبش نور حق است و جز به حق توّجه نكند و قوای باطنه و ظاهره. و سعادت است

                                                           

 . هو فی العبادةوالحق رفع منصب االمامة عن الس. 1
 . كنندمتكلمان كه غالبًا آن را در مقام اثبات طرح می بر خالف. 2
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و صاحب فتح ... طاهر مطلق و نور خالص است، همچو موجود شريفی. ... نكند و جز حق در آنها تصرف
دارای  ،و ديگر معصومين به تبعيت آن ذات مقّدس هكبری است باالصال« عصمت»مطلق است و دارای مقام 

اند و آن حضرت دارای مقام خاتمّيت است كه كمال علی االطالق است و چون اوصيای او از طينت آن مقام
از  و اما بعضی معصومين... صمت مطلقه به تبعيت او هستندعصاحب ، اندنفصل و با فطرت او متصلاو م

.. .از تصرفات ابليس، به شجره (ع)چنانچه توجه آدم ... صاحب عصمت مطلقه نيستند انبيا و اوليا )ع(
يشان ز نظر اا. (60-59صص، ]الف[ 1378، )امام خمينی «كه منافی با مقام آدميت كامله است... است

 1378، اند )امام خمينیپيغمبران و هاديان الهی از اول عمر تا آخر عمرشان يک لغزش نداشته و معصوم بوده
 . (498ص، 12ج، ]ب[
رت و آن حضبوده مطلق و كامل ، باالصاله، )ع( عصمت پيامبر خاتم، از نظر امام خمينی )ره(، بنابراين 

 درنيز از عصمت مطلقه  )ع( ائمه اطهار. (498ص، 12ج، اندر انديشه و عمل دارای عصمت است )هم
پرتوی از نور وجود آنها چون ، اما عصمت آنها به تبع از پيامبر اكرم )ص( است، جميع جهات برخوردارند

. (79ص، 1392، اما برخی از انبيای الهی دارای عصمت مطلقه نيستند )صالحی مالستانی. او هستند
نسبت به ديگر قوا و حواس او از حاكميت و فرماندهی مطلق ، ت نابششخص معصوم قوه عقل و فطر

از او سر نخواهد زد ، هيچ خطا و گناهی كه منشأ در ديگر قوا و حواس انسان دارد، روبرخوردار است و ازاين
 . (56ص، و اين همان عصمت كلی است )همان

 جمع بندی و تحلیل -5
زير  را در نمودار ن در باب موضوع عصمت انبياء و اولياء )ع(توان ديدگاه مفسران فريقيبه طور كلی می

 : جستجو نمود
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 له عصمت از منظر فریقینأمس: 2نمودار شماره 

 تناقض دیدگاهی اهل حدیث عامه -5-1
ه به تفسير ای كتوان چنين استنباط كرد كه غالبًا مفسران با هر صبغهمی، با توجه به نمودار شماره يک و دو

آن روش دارای لوازمی بوده كه موضوعات ، اندوط به موضوع خالفت انسان در قرآن كريم پرداختهآيات مرب
عتقدند اكثر محدثين اهل تسنن م. را نيز تحت تأثير خود قرار داده است معرفتی مثل عصمت انبياء و اولياء )ع(

از موجوداتی ديگر يا  بلكه جانشينی، جانشينی انسان از خداوند نيست، كه منظور از خالفت در قرآن
ه آن هم ب، قائل به امكان صدور سهو، اكثر محدثين عامه، بر اساس اين نگاه. های ديگر انسانی استنسل

 . باشندصورت ارتكاب گناه كبيره عمدی برای انبياء می
ی تمعنا كه وقبدين، توان در موضوع خالفت انسان در قرآن جستجو نمودمنشأ اين تفكر را می، در واقع

خالفت از جانب خداوند ، (26 /38: خالفت امثال حضرت داوود )ع( كه قرآن كريم بدان توجه داده)ص
ی اين امور فقط برا زيرا، الزم نيست معصوم باشد، ايشان به جز در دريافت وحی و تبليغ احكام، پس، نباشد

ا وم است كه گروهی كه ادعمعل. ارتكاب كبيره هم برای ايشان مثل ديگران ممكن است، پس، فرستاده شده
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دليلی بر عصمت مطلق ، های ديگر يا حتی فرشتگان استانسان، نسناس، كنند خالفت انسان از جنمی

وقتی قرار است انسان جانشين موجوداتی شود كه خود به دليل فساد و ، طبق قاعده سنخيت زيرا، يابندنمی
ه موجودی باشد ك، زومی ندارد كه جانشين ايشانل، اندتحت سنت استخالف خداوند قرار گرفته، خونريزی

 اند كه او خليفه ايشان گرديدهعنه گناهكار بودهزيرا ايشان به عنوان مستخلف، از هر گناهی معصوم باشد
گويند آن است كه از گناهان حداكثر چيزی كه درباره عصمت آدم )ع( و انبيای ديگر می، بنابراين. است

شايان ذكر است كه از . در گناهان سهوی اعم از كبيره و صغيره معصوم نيستند، گرنه اند وعمدی معصوم
يعنی اگر ايشان ، توان عدم هماهنگی برخی از اصحاب حديث در اعتقاداتشان را به دست آوردجا میهمين

يعی وجه خالفت تشر، پس ـ كه ظاهر مطلب چنين استـ اعتقاد به جانشينی انسان از خداوند نداشته باشند
های فرشتگان يا انسان، نسناس، كنند؟ چگونه ممكن است كه انسان خليفه جنانبياء را چگونه توجيه می

ز برخی ا، رسدحال خالفت تشريعی از جانب خدای متعال داشته باشد؟ به نظر میديگر باشد و در عين
 یا َداُووُد ِإَنّا َجَعْلَناک﴿: در برخورد با بعضی از آيات مثل، اندچنينی داشتهاصحاب حديث كه اعتقاد اين

ْرِض 
َ
يعنی با توجه به اينكه آيه مذكور ، اند( دچار سردرگمی و حيرت بوده26 /38: )ص ﴾َخِلیَفً  ِفی اْْل

اند مجبور به پذيرش خالفت تشريعی شده، صراحت به خليفه بودن داوود )ع( از جانب خدای متعال دارد
 . ايات ايشان چنين نيستكه الزمه اعتقاد مستند به رودر حالی

اهل حديث عامه نوع انسانی را كه دچار . توان از اعتقاد ديگر ايشان نيز برداشت نمودهمين مطلب را می 
الزم نيست خليفه از گناهان كبيره عمدی ، بنابراين. داننداز مصاديق خليفه می، شودفساد و خونريزی هم می

ه هائی كه پا به عرصهمه انسان، نكه با اين برداشتايتوضيح  .چه رسد به سهو غير عمدی، هم معصوم باشد
بلكه  ،اين خالفت از نوع خالفت الهی نيست، واجد مقام خالفت هستند كه قباًل بيان شد، اندگيتی نهاده

انيان و حتی ج، بنابراين. اندهای ديگری است كه منقرض شدهنسناس و فرشتگان و يا انسان، خالفت از جن
ر واضح پ، در اين صورت. اندخليفه، باشنداالرض كه آلوده به بدترين نوع از گناهان كبيره میمفسدان فی

 ،امكان انجام كبيره عمدی را نيز دارند، انداست كه حتی انبياء نيز كه از نظر ايشان دارای خالفت تشريعی
كه  تنها تفاوت اين است. انديفهانسان و خل، ايشان نيز همانند آن جانی و مفسد كه انسان و خليفه است زيرا
ار نه اينكه از چنان مقام قدسی برخورد، های بيشتری برای دريافت وحی و هدايت امت داردشايستگی )ع( نبی

خی نسبت گناهان كبيره به بر، به همين دليل در كتب روائی عامه. باشد كه دامنش به هيچ گناهی آلوده نشود
( تا آنجاكه برخی از گناهان را  به نبی مكرم اسالم 116-115صص، 3ج، 1423، از انبياء داده شده )شحاته

 . (223ص، 6ج، تابی، بن حنبل احمد، ر.ک: اند )به عنوان نمونه)ص( نيز نسبت داده
بيان چنين اموری كاماًل عادی به نظر ، شده از جانب اهل تسنن در باب خالفت انسانبا ديدگاه ارائه

اند كه ايشان را همسان با افراد عادی و مادی بودن انبياء را چنان برجسته نمودهجنبه بشری  زيرا، رسدمی
وجه ديگر اين است . اندبه امكان صدور هر گناهی از جانب ايشان قائل شده، قلمداد نموده و به همين دليل

رتبه ، بشری جهت جنبهساير افراد با قياس خود با انبياء از ، شودكه وقتی نوع انسانی به عنوان خليفه بيان می
اين خالفت چيزی جز سلطه و حكومت بر ، از ديدگاه ايشان زيرا، خواهندانبياء در خالفت را برای خود می

ای ليفهنبی نيز مثل ديگران خ، يعنی تصور آنان چنين است كه اوالً ، جامعه مسلمانان و تبليغ امور دينی نيست
ی است كه نبی نيز مانند ديگران بشر، ثانياً ، های ديگر( استاننسناس يا انس، فرشته، جانشين پيشينيان )جن
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چرا افراد ديگری كه همگی در اين دو ، بنابراين. گناه و عدم آنها در وی بالسويه است، نسيان، احتمال خطا
، اميهو خلفای بنی بعد از پيامبر )ص(گانه خلفای سه، ازاين رو خليفه او نگردند؟، امر شريک وی هستند

برخی از احكام بيان شده از سوی نبی اكرم )ص( را به دلخواه ، نداددعباس به خود اجازه میمروان و بنیبنی
، خاریبر.ک: خود تغيير و آن را چنين توجيه كنند كه ما خليفه ايشان هستيم و اين امر برای ما جايز است! )

 . (164ص، 1408، ابوهالل عسكری /45ص، 3ج، 1422
وه از اختالف صحابه كبار در مسائل مختلف ارائه داده و آن را به امر اجتهاد مرتبط تحليلی كه اين گر

شود يک ثواب برايش نوشته می، دو ثواب و اگر خطا بود، اگر اجتهادش صحيح بود كه انددانسته و گفته
موضوع ديگری است كه مثِبت اين امر است و به همين دليل است كه ، (372ص، 4ج، 1958، )شربينی

اطاعت از ، هركس كه قدرت اداره جامعه مسلمانان را داشته باشد: اندبرخی از انديشمندان اهل سنت گفته
، 1415، النبی )ص( است )مناویة زيرا او خليف، وی واجب است حتی اگر خود اهل انواع معاصی نيز باشد

ن بزنند و تی اگر بر پشتتاسفارش پيامبر است كه با خلفای من مخالفت نكنيد ح: اند( و گفته328ص، 2ج
خالفت ، كه غالب انديشمندان شيعه اماميه اوالً در حالی، (20ص، 6ج، تابی، اموالتان را بگيرند )مسلم

ه صورت های ديگر نيز بانسان، اند كه البتهدانسته )ع( اين خالفت را خاص انبياء و اولياء، انسان را الهی و ثانياً 
 ،مقام را با توجه به ظرفيت وجودی خويش به صورت مشكک دارند )امام خمينی بالقوه استعداد رسيدن به اين

وجهی برای اجتهاد صحابه و ، بنابراين. (92ص، 1ج، 1385، جوادی آملی /60-59صص، ]الف[1378
منصوب از طرف خدای متعال و عالم به ، خليفه زيرا، ماندباقی نمی، خوانندديگرانی كه خود را خليفه می

 . ها احتياج داردغيبيه است كه در حيطه خالفت بدان همه علوم
زمه اند و الاكثر اهل حديث عامه در بيان شئون خليفه به خالفت تشريعی بسنده كرده، از جهت ديگر 

ای غير از ابالغ و تبيين احكام وحی چون جايگاه ويژه )ع( اين بحث در مسأله عصمت انبياء آن است كه نبی
توان در ديدگاه فالسفه و عكس اين مطلب را می. لزوم عصمت مطلق وی وجود ندارد دليلی هم بر، ندارد

سعی دارند با توضيح ، ايشان كه معتقدند خالفت انسان در قرآن الهی است؛ عرفای اماميه جستجو نمود
لو از ع ایجايگاه او را در چنان مرتبه، ای از وی بدانند و به همين جهتخليفه را جلوه، عنهصفات مستخلف

ه اين خالفت ب، البته وگردد دهند كه دسترسی بدان محدود به طيف خاصی از بندگان مخلص میقرار می
كيد بر امكان دست، به همين دليل. صورت تشكيكی است از عصمت  يابی به مراتبیآيةالله جوادی آملی با تأ

های عادی دانسته و ت از عصمت انسانعصمت انبياء را متفاو، های عادی از طريق دوری از گناهبرای انسان
ر ولی در انبياء به طو، های عادی با گرايش قلبی آنها به گناه قابل جمع استعصمت در انسان كه معتقدند

 . (210- 209صص، 1388، كلی گرايش و تمايل به گناه وجود ندارد )جوادی آملی

 اندیشمندان شیعی و ارائه دیدگاهی جامع در این رابطه -5-2
نيز غالبًا عصمت مطلق از گناهان  كته قابل تأمل اين است كه اين گروه در مواجهه با مسأله عصمتن

ارائه عصمت مطلق ، يعنی الزمه ديدگاه ايشان در باب خالفت الهی انسان، دهندسهوی و عمدی را ارائه می
ا واسطه تا خليفه رعموميت بخشيدن شئون خالفت به تكوينی و تشريعی موجب آن گرديده ، همچنين. است

فيض برای كل عالم هستی بدانند كه الزمه اين ديدگاه نيز به خوبی خود را در مسأله عصمت نمودار ساخته 
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نه گر ای باشد وبايد دارای عصمت مطلق و جايگاه ويژه، ای كه واسطه فيض استكه خليفه طوریاست به

. دشودار میجايگاه خالفت الهی او خدشه، تباه شودچنانچه مثل افراد عادی حواس او نيز دچار اختالل و اش
ر د، اندخالف متكلمان كه عصمت را فقط در مقام اثبات مطرح كردهاسالمي بر فالسفه ، به همين جهت

وادی كنند )جهای ذاتی نفس پيامبران قلمداد میكنند و آن را از ويژگیاالمر نيز مطرح میمقام ثبوت و نفس
ای است كه نفس ايشان در ذات عقل كلی امحاء شده و تمام ( و اين مرحله236ص، 3ج، 1376، آملی

( و در اينجاست 289و  287صص، 1358، آيد )استرآبادیمی حواس و قوايشان تحت تسلط عقل كلی در
كه قلبشان سراسر نور و طهارت و محل تجلی نور حق بوده و صاحب فتح مطلق يعنی مقام عصمت كبری 

ق غيبی بر ايشان يهمه علوم و حقا، ( و در اين مقام60-59صص، ]الف[ 1378، خمينیگردند )امام می
 . (30ص، 9ج، 1376، مكشوف است )جوادی آملی

خليفه الهی ، در اين سطح از معرفت زيرا، عصمت مطلق است، روشن است كه الزمه آنچه بيان شد
گردد و قباًل بيان شد كه الزمه ی مكشوف میدارای چنان جايگاهی در اين عالم است كه تمام علوم غيبيه بر و

گيری معصوم از انجام گناه ترين عواملی كه موجب كنارهيكی از مهم زيرا، عصمت مطلق است، علم مطلق
آن است كه وی به سطحی از دانش و معرفت رسيده كه قباحت ، شودو حتی عدم تفكر بر انجام آن می

ک از اشياء را ديده و در ئیكه خباثت و نجاست شي است مانند كسیبيند و معصيت و غايت آن را كاماًل می
كه در  چرا ،اين امر كاماًل طبيعی است، گفتهكرده و اصاًل هيچ تمايلی به استفاده از آن ندارد! با تحليل پيش

شايستگی آن را داشته كه وصول خيرات و بركات از مبدأ هستی به ، اين موجود شريف، مقام وساطت فيض
احاطه علمی به تمام مراتب و درجات ايشان ، بنابراين. و به واسطه او صورت گيردوی از طريق ، اللهیماسو

رتيب ت بدين. گرددچون همه اينها به نوعی به او نيز بازمی، نيازها و غاياتشان امری منطقی است، هاو خواست
 . گرددصاحب عصمت مطلق می، به واسطه علم مطلقی كه نزد اوست

ان به دليل آن است كه انس، انداگر غالب متكلمين و فقيهان شيعه به عصمت مطلق قائل، ديگر یواز س
از جمله اينكه در اين ، كننده معانی زيادی استاند كه اين سخن تداعیرا جانشين خداوند در زمين دانسته

يتی عنه سنخخلفبايد بين خليفه و مست، خالفت نيز مانند هر خالفت ديگری به اقتضای حكمت الهی
آن است كه خليفه محل ظهور و تجلی برخی از ، هرچند اندک وجود داشته باشد كه حداقل اين سنخيت

اما حّد اعالی آن اين است كه خليفه مظهر تام و تجلی اعظم و آئينه ، تعالی باشداسماء و صفات حق
ركش فعل و ت، ديدن، گفتن، شنيدن ای كهگونهتعالی در وجود خويش باشد بهنمای اسماء و صفات حقتمام

چنانچه ، رنهگ در اين صورت است كه خليفه شايسته بيشترين تقدير است و. همگی به حق و برای حق باشد
های برخی از انسان زيرا، شودفضيلت زيادی برای وی محسوب نمی، اين مظهريت به صورت حداقلی باشد

اگر ، بنابراين. اندو رياضات به برخی از اين فضائل دست يافته عادی نيز با تزكيه نفس و انجام برخی از نوافل
چيزی فراتر از چنين ، الله اطالق گرديده خليفة يعنی انبياء و اولياء )ع(، های خاصی از انسانعضبر ب

يعنی ، در مقوله عصمت است، با پذيرش اين مطلب بايد گفت كه يكی از شئون اين سنخيت. سنحيتی است
خليفه وی نيز به ، به طور مطلق است... سيئه و، نقص، ير محض بوده و مبرای از هر عيبخداوندی كه خ

، پروردگار كه خليفه مطلق طوریيابد بهميزان گسترش خالفتش بر عالم عصمتش نيز شموليت بيشتری می
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ق خليفه مطلرا  انبياء و ائمه )ع(، كه غالب متكلمان شيعی دارای عصمت مطلق از جميع گناهان است و چون
 . اندعصمت ايشان را نيز مطلق تلقی نموده، اندپروردگار دانسته

یعی -4-3  عصمت در عقاید و امور تبلیغی الزمه خالفت تشر
حكام تبليغ ا، فريقين بر عصمت در عقايد انبياء قبل و بعد از بعثت و همچنين مشهوراگر ، همچنين 

و اين  ستندهخالفت تشريعی انبياء  معتقد بهفريقين  اكثريت به دليل آن است كه، دنرادعقيده  توسط ايشان 
 ترين ركن خالفت تشريعی آنيعنی مهم، الزمه خالفت تشريعی است، عصمت در عقايد و امر تبليغ احكام

اجرای احكام و حدود الهی در جامعه مسلمانان اهتمام ، است كه نبی و يا ولی به امر تبليغ و در صورت امكان
صحيح و سالم به دست وی ، اوالً ، شود كه آنچه را كه او دريافت كردهامر در صورتی محقق می ورزد و اين

 داری به صورت كامالً در مرحله حفظ و نگه، رسيده باشد و از گزند و تحريف شياطين در امان بماند و ثانياً 
. كاستی به مردم ابالغ گردد در مرحله ابالغ به صورت تمام و كمال و بدون، دقيق از آن صيانت شود و ثالثاً 
حكمت ارسال رسل ، محتوای وحی دستخوش تغيير و تحريف گردد، ياد شدهحال اگر در هريک از مراحل 

 .آن چيزی نيست كه خداوند اراده فرموده تا برای برپائی دينش بر مردم ابالغ گردد زيرا، شودو وحی نقض می
نفس و قلب نبی از هرگونه گزند و آسيبی حفظ شود تا ، نهالزم است كه در اين مراحل سه گا، در اين صورت

القائات شياطين و وساوس نفس اماره محتوای وحی را دستخوش تغيير قرار ندهد و اين همان عصمتی است 
ر شود و اگخود عهده دار آن است و از آن به عصمت در خالفت تشريعی تعبير می، كه ضرورتًا خدای متعال

جوهش آن يكی از و، اندكيد كردهأليغ احكام و معارف الهی تتبمت انبياء در عقايد و اكثريت فريقين بر عص
زمه و يعنی ال، است كه حداقل به خالفت تشريعی ايشان و جانشينی در تبليغ و اجرای احكام اعتقاد دارند

 نحفظ و ابالغ وحی مصو، ضرورت خالفت تشريعی آن است كه نبی حداقل در مراحل سه گانه دريافت
ت ديگر جنبه الگوبودن را از دس، گرنه اعتقادات او نيز از گزند القائات شيطانی حفظ شود و، بوده و همچنين

دهد و اعتقادات غلط او ممكن است به امتش نيز تسری پيدا كرده و موجب گمراهی ايشان و نقض غرض می
 . از ارسال وی گردد

ه الزمه ديدگاه اند يا بشيعه لزوم سهو النبی را پذيرفتهاگر برخی از محدثين ، ضمن اينكه شايد بتوان گفت
اند و يا اينكه به دليل آن بوده كه در موضوع خليفة اللهی نداشتهوجه خود و تأثيرات آن در موضوعات ديگر ت

خود شيخ صدوق اين روايت را ، به عنوان نمونه. اندانسان و شئون مختلف آن نظريه منسجمی ارائه نداده
 :پيامبر )ص( به حضرت علی )ع( فرمودند: كه فرمود است الطفيل از قول امام باقر )ع( نقل كرده واب ده كهآور

 :آيا خوف اين داريد كه فراموش كنم؟ پيامبر فرمود: حضرت فرمود. سيبنو، كنمآنچه را من برای تو امال می
لب ولی اين مطا، انع نسيان تو شودام كه مكنی و از خدا خواستهچيزی را فراموش نمی تو. چنين خوفی ندارم

 . (485ص، 1417، صدوق) پس از خودت بنويس )ع( را برای ائمه
ی پيامبر به طريق اول، اين حديث داللت دارد بر اين كه امام محفوظ از نسيان است و اگر امام چنين است

 . (63ص، 1388، اين گونه خواهد بود )ابراهيمی راد
از ، شودائی كه در عقيده برخی از محدثين شيعه در نفس نبی ايجاد میالبته بايد توجه داشت كه إسه

 ،در اين صورت. جانب خدای متعال است و نه اينكه به دليل عوارض دنيوی و يا القائات شيطانی باشد



 83   نیقیر)ع( از منظر مفسران ف اءیو اول اءیانسان با عصمت انب یالله فةیارتباط خل                         

 
بلكه چون خواست خداوند بر اين ، سازدضرری به عصمت ايشان وارد نمی، توان گفت كه اين اسهاءمی

ود شمعلوم می، با وجود همين سهوچرا كه ، آيداين نيز خود نوعی عبوديت به حساب می، فتهاسهاء قرار گر
ان الذی اليسهو هو الله الذی »( زيرا 360-359صص، 1ج، تابی، صدوقكه نبی عبوديت دارد نه ربوبيت )

مثل شيخ آنچه كه از طرف برخی از محدثين شيعه ، در واقع. (219ص، 1ج، 1404، صدوق) «الاله االهو
هاء النبی إس»عبارت است از ، صدوق و استاد ايشان ابن وليد درباره لزوم پذيرش سهو النبی )ص( گفته شده

بدين معنا كه تفاوت پيامبران و افراد عادی در آن است كه در ايشان اسهاء از جانب خدای متعال ؛ «لمصلحة
 . (360ص، 1ج، تابی، صدوقاست )اما در افراد عادی اين سهو از جانب شيطان ، افتداتفاق می

ل به همين دلي. به خاطر وجود مصالحی است، شود نيزسهوی كه در نبی ايجاد می، با نظر به اين مطلب 
آيا : سدپروقتی حسن بن صدقه از امام )ع( می، است كه در روايتی كه درباره سهو پيامبر اكرم )ص( نقل شده

 ،بله: دهنده صورت قبلی حفظ خواهد شد؟ حضرت پاسخ میوجاهت ايشان ب، النبی )ص( با وجود سهو
، تابی، صدوقخداوند با اين سهو خواسته است حكم شرعی سهو در نماز را به مكلفين ياد دهد ) زيرا
النبی )ص( در نماز ذكر  ( و يا در روايت ديگری كه سعيد اعرج از قول امام صادق )ع( درباره سهو358ص

پيامبر خود را به سهو ، خداوند از جهت رحمت به امت: فرماينداين اسهاء می حضرت در بيان حكمت، كرده
مازت ن: گويندهمه او را سرزنش كرده و می، بينی كه اگر يک فرد عادی در نماز سهو كندمگر نمی، مبتال نمود

، آوردمی اكند و برای سهوش دو سجده سهو به جسهو می، اما وقتی پيامبری كه الگوی امت است، قبول نيست
اصالح نمايند و اين رحمتی بر امت ، توانند به او استناد كرده و واجبات خود را بدون نياز به تكرارهمه می

 . (357ص، 3ج، 1367، )كلينی است
به دليل  ،النبی )ص( دارند البته الزم به ذكر است كه امثال شيخ طوسی همه رواياتی را كه داللت بر سهو 

 . (351ص، 2ج، 1365، دانند )طوسیامه )اهل تسنن( میتقيه و موافقت با ع

 گیرینتیجه
كاماًل مبرهن است كه آراء مفسران و متفكران فريقين درباره موضوع عصمت ، ياد شدهبا توجه به مطالب 

ترين عواملی كه موجب اين يكی از مهم، و گستره آن متفاوت بوده و از نظر اين تحقيق )ع( انبياء و اولياء
 فلسفی و عرفانی، های كالمیمربوط به نوع نگاه هركدام از فرقه، گرديده ـ آن هم در اين سطحـ ف آراء اختال

، های يادشدهشناسی در اسالم و نحوه مواجهه با آن از سوی هريک از نحلهموضوع انسان. به انسان است
ها ريانها و جمعرفتی هركدام از نحله گيری هندسهدر شكل، دارای آثار و لوازمی است كه تأثير اين آثار و لوازم

، اناللهی انس پذيرش خليفة، در موضوع عصمت، به عنوان نمونه. در ابعاد مختلف آن به وضوح مشهود است
رتكاب صغيره نمايد كه حتی االله ترسيم می چنان جايگاه رفيعی را برای خليفة، اشبا تبيين عرفانی و فلسفی

خليفه خدا و مظهر و تجلی اسماء ، انسان، در اين ديدگاهزيرا ، كندان نفی میبه صورت سهوی را هم از ايش
 ،بايد دارای عصمت مطلق نيز باشد، در نتيجه. و صفات او و دارای شأن خالفت تكوينی و علم مطلق است

نشينی االهی و مربوط به ج ن كريم غيرآپذير بوده و خالفت مطروحه در قراللهی انسان مناقشه اما اگر خليفة
طوری كه بعضی از فرق نتيجه متفاوت خواهد بود به، های ديگر باشدنسناس يا انسان، فرشتگان، از جن

باشد و در اند كه عصمت انبياء فقط مربوط به دريافت و ابالغ وحی توسط نبی میكالمی چنين بيان داشته



 1399 پاییز و زمستان، 23شماره ، 10دوره ، دو فصلنامه کتاب قیم  84

ی كه حشويه و اكثر يود تا جاشديده نمی ـ آن هم به صورت مطلقـ های ديگر لزومی بر عصمت زمينه
دانند ممكن می از سوی انبياء سهوًا و خطاً ، ارتكاب گناهان كبيره و صغيره را عمداً ، اصحاب حديث عامه

 . (46 ۔45صص ، 1409، علم الهدی)
با توجه به اينكه نوع انسان دچار خونريزی ، نوع انسانی باشند، اگر منظور از مصاديق خليفه، همچنين  

ه طرح نيز نيازی ب )ع(شود كه در تحليل مسأله عصمت انبياء و اولياء نتيجه چنين می، شودنيز میو فساد 
ای از بندگان خّلص الهی واجد مقام كه اگر تنها اوحدهدرحالی، شودعصمت به صورت مطلق ديده نمی

ورت رند )يعنی به صبا اين فرض كه ديگران نيز به صورت بالقوه استعداد نيل به آن را دا، خالفت باشند
چون ايشان واسطه فيض بوده و در مقام اسوه بودن بايد ، اعتقاد به عصمت مطلق محظوری ندارد، تشكيكی(

مصون باشند تا اعتماد پيروانشان از ايشان سلب  ـ عمدی و غيرعمدی، اعم از كبيره و صغيرهـ از همه گناهان 
 . نگردد

ر مربوط بلكه فقط در امو، ی لزومی بر عصمت مطلق ندارديهاضمن اينكه اعتقاد به خالفت تشريعی به تن
اما در اعتقاد به خالفت تشريعی و ، حفظ و تبليغ وحی ايجاب عصمت را به همراه خود دارد، به دريافت

 ،به دليل جايگاه رفيع و نقش مهمی كه ايشان در ايصال فيض به عالم هستی دارند، تكوينی معصوم، همچنين
 . اند كه نتيجه آن نيز عصمت مطلق استشماریوده و دارای علوم غيبيه بیكون جامع هستی ب
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