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گونهشناسی تعبیرهای ناظر به امدادهای الهی در فرایند عصمت،
از دیدگاه آیات و روایات
عبدالحسین کافی

چکیده

ّ
آموزه «عصمت از گناه» ،یکی از مفاهیم محوری در شناخت حجتهای الهای اسات .یکای از ابعااد مهام ایان
آموزه ،فهم «منشث عصمت» است .قرآن و روایات اهل بیت  ،مؤلفههای منشث عصامت را بیاان نماودهاناد .در
این متون با تعبیرهای گوناگون ،امدادهای الهی در فرایند عصمت از گناه بیان شده است؛ مانند «تعبیرهاای حااوی
مشتقات مااده عصام»« ،اذهااب رجاس و تطهیار»« ،اخاالص و مانناد آن»« ،اصاطفاء و مانناد آن»« ،تثییاد و
نصرت»« ،اعطای علم» و «تصر تکوینی» .از مجموع این تعبیرها ،کمک ویژه خداوند به معصوم فهمیاده مای
شود تا او بتواند مثموریتش را در راستای هدایت انسانها  -آن گونه که بایسته است  -انجام دهد؛ بادون ایان کاه در
تر گناه مجبور باشد.
کلیدواژهها
عصمت از گناه ،قرآن ،روایات ،گونهشناسی تعبیرها ،نقش خداوند در عصمت.

 پژوهشگر پژوهشگاه قرآن و حدیث ،پژوهشکده کالم اهل بیت
تاریخ پذیرش � ۱3۹۸ /0۶/22 :تاریخ تثیید۱3۹۹/0۹/0۵ :

 ،قم ،ایران .׀

ahk1378@gmail.com
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آموزه «عصمت از گناه» ،یکی از مهمتارین باورهاا در شاناخت پیاامبران و اماماان معصاوم
است .ابعاد گوناگون این عقیده ،در کتابهاای کالمای و غیار کالمای ماورد کااوش قارار گرفتاه
است 1.یکی از این جنبهها« ،خاستگاه عصمت» است .مقصود از خاستگاه عصمت ،این اسات
ُ
که عصمت معصوم از کجا ناشی میشود و منشث آن چیست .متکلمان ،فالسفه و عرفا هر کدام از
منظر و موضعی خاص به خاساتگاه عصامت پرداختاهاناد (بارای نموناه ،ناک :الجرجاانی ،۱32۵ ،ج ،۸
ص  ،)2۸۱اما کمتر پژوهشی میتوان یافت که در پی کاوش کامل در آیات و روایات به تبیین منشاث
عصمت بر آمده باشد .همانگوناه کاه در اداماه یان مقالاه خواهاد آماد ،آیاات قارآن و روایاات
اهل بیت برای منشث عصمت ،مؤلفههایی مستقل قائلاناد کاه زوایاای گونااگون آن را در ایان
متون میتوان یافت.
با این که مس له عصمت از عصر حضور معصومین مطرح بوده ،و دانشمندان مسلمان در ایان
زمینه دست به تثلیف زدهاند ،اما در زمینه منشث آن ،تثلیف مستقلی دیاده نمایشاود .شاایان ذکار
است که مراجعه به کتابهای رجال و فهارس نشان میدهد که در عصر حضور معصاومین ،
کتابهایی در زمینه عصمت تثلیف شده ،اما این آیار به ما نرسیده اسات .از ایانرو ،بارای یاافتن
2
دیدگاههای دانشمندان شیعه و اهل سنت در این عصر باید به منابع واسطه مراجعه کنیم.
از نمونههای نادر نگارشیافته در این زمینه ،ایر محسان دیماهکاارگاراب اسات کاه در مقالاه
«عصمت امام و خاستگاه آن در قص ق ن کا یم» گاذرا باه خاساتگاه و سرچشامه عصامت
پرداخته است؛ البته ،در محدوده آیات قرآن و بدون بررسی روایات یا دیدگاه دانشامندان مسالمان
(نک :دیمهکارگراب ،۱3۹3 ،ص ۱33۔.)۱۴۱
بنا براین ،یکی از مهمترین چالشهای این پژوهش ،کمبود تحلیلها و پیشینه علمای منساجم
ً
از سوی فرهیختگان مسلمان است .این نکته بر سختی کار افزوده و طبعا نارساییهاای نخساتین
نگاشتهها دربارۀ موضوعهای بکر را با خود به همراه دارد .با این توجه ،نگارنده این سطور ،ادعاای
 .1برای دیدن نمونه کتابهای کالمی ،نک :الشریف المرتضی۱2۵0 ،؛ التمیمی ،۱۴3۵ ،ص 2۵3۔.2۸3
َ
 .2با این که هشام بن َحکم مس له عصمت را تبیین کرده و به منشث آن نیز توجه داشت ،اما از نگاشتههای او چیازی باه جاا
نمانده و کهنترین ایر در دسترس ،الزهد نوشته حسین بن سعید اهوازی (متوفای قرن سوم) اسات کاه باه اجماال باه
موضوع و مس له «عصمت» پرداخته است.

✺

 .1دربارۀ توضیح چگونگی جباری نباودن عصامت ،ناک :هاشامینسا  ،۱۴32 ،ص ۱2۹۔۱3۱؛ هاشامی تنکاابنی،
 ،۱3۹0ص 20۵۔20۹؛ سید مرتضی ،۱۴3۶ ،ص ۱۶۹۔۱۸۵؛ حیدری ،۱3۹2 ،ص ۱32۔.۱3۶
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چندانی در زمینه ر و شگر بودن نویافتههای این نوشتار ندارد.
انجام پژوهش حاضر از ابعاد گوناگون در خور اهمیت است؛ ازسویی ،بروز و رشاد شابهات
گوناگون دربارۀ عصمت و منشث آن در عصر حاضار  -باه ویاژه در ذهان جواناان  -نماود و باروز
بیشتری یافته است .کاوشهای دقیق دربارۀ منشث عصمت ،راه را بارای پاساخگویای روشانتر باه
برخی از این شبهات هموار خواهد ساخت .از سوی دیگر ،از آنجا که برخای از مباانی و مساائل
این پژوهش در نزد برخی از پژوهشگران این حوزه ،متثیر از منابعی غیر از کتااب و ّ
سانت اسات،
انجام دقیق این پژوهش ،مبانی و مسائل غیر وحیانی را آشکارتر میساازد .همچناین ،از آنرو کاه
بسایاری از فرهیختگاانی کاه بااه ایان بحاث پرداختهاناد ،همااه مناابع و متاون را ماورد کنکاااش
قرار ندادهاند ،استقصای این موارد ،مایه بررسیهای ر تر و رسیدن به نتایج دقیقتر  -به ویاژه از
دیدگاه منابع وحیانی  -خواهد بود .طبیعی است که اکتفا به برخی مناابع ایان پاژوهش ،حاصالی
ناق خواهد داشت و تحویلینگری ،یکی از لوازم الینفک آن به شمار خواهد رفت.
مهمترین هد این پژوهش ،گونهشناسی تعبیرهای نا ر به امدادهای الهی در فرایند عصمت
از دیدگاه آیات و روایات است.
آیات و روایات ،به تفصیل و با تصریح یا تلویح به منشث عصمت پرداختهاند .مطالعه دقیق ایان
متون ما را به تنوع فراوان تعبیرهای نا ر به این مطل که خود بیانگر جوان پیچیده و درهامتنیاده
آن است ،رهنمون میسازد.
بررسی آیات و روایات نا ر به خاستگاه عصمت نشاان میدهاد کاه ایان متاون از تعبیرهاای
گوناگونی برای تشریح این مطل بهره بردهاند .تنوع تعبیرهاا در ایان متاون ،تنهاا عباارتپاردازی
نیست ،بلکه این تعبیرها به تبیین ابعاد گوناگون این مطلا پرداختاهاناد .ایان عباارات گونااگون
ّ
همچنین این مطل را توضیح میدهند که خاستگاه عصمت ،مفهاومی عمیاق و مرکا اسات.
از اینرو ،محفوظ بودن معصوم از گناه ،حاصل فرایندی عمیق ،ویژه و ذو ابعاد است و نمایتاوان
1
آن را حالتی جبری دانست که معصوم بیاختیار مرتک گناه نمیشود.
الزم به ذکر است که برخی از تعبیرهای بیان کننده خاستگاه عصمت ،در قرآن و برخی از آنهاا
در روایات آمدهاند .از اینرو ،در هر یک از زیرعنوانهای این قسمت ،ساعی شاده تاا تعبیرهاای

آیات ،پیش از تعبیرهای مطرح شده در روایات بیان و ارائه شود .همچناین تعادادی از تعبیرهاا در
داللت بر عصمت ،صریحاند ،مانند «معصوم»؛ و برخی از آنها نیز چندان صریح نیساتند؛ نظیار
« ّ
مطهر» .افزون بر این ،تعدادی از تعبیرهای موجود در روایات ،نا ر باه حفاظ الهای معصاوم از
سوی خدا (نقش خدا )1هستند و برخی از آنها نیز ناا ر باه تاالش معصاوم بارای پرهیاز از گنااه
(نقش معصوم) .بیشک ،تبیین «نقش معصوم در فرایند شکلگیری عصامت از دیادگاه آیاات و
روایات» در این نوشته کوتاه نمیگنجد و الزم است در نوشتهای دیگر به آن پرداخته شاود ،اماا در
بررسی آیات و روایات بیان کننده نقش خداوند در فرایند عصمت ،پیوسته باید تالش معصاوم در
ّ
تحقق عصمت ،مطمح نظر باشد .به طور خالصه ،آیات و روایات فراوانی باه تاالش معصاوم در
کنار امدادهای غی پرداختهاند 2.از اینرو ،الزم است  -در نوشتهای مستقل و مساتند باه آیاات و
روایات  -همه مواردی که در این مقاله نا ر به نقش معصوم در تر گناه اشاره شده است ،تبیاین،
تحلیل و ایبات شود .متثسفانه این مهم ،در این نوشته کوتاه نمیگنجد.
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آیات و روایاتی که به نقش خداوند  -به عنوان خاستگاه عصمت  -پرداختهاند ،با تعبیرهاای متناوع
این مطل را بیان نمودهاند .آنچه در اینجا ارائه میشود ،مواردی است که در استقصااء باهدسات
آمده و آیات و روایاتی که آورده میشود ،نمونه و مرال است و برای هر یاک از عناوانهاا ،آیاات و
روایات فراوانی میتوان یافت:
َ
تعبیرهای حاوی مشتقات ماده «ع ْصم»

متونی که محفوظبودن معصوم از گناه (و خطا) را بیان میکنند و با استفاده از ماده «عصام» بیاان
َ
شدهاند ،گوناگوناند و با مشتقات مختلف این ماده عرضه شدهاند .در برخای از متاون ،تصاریح
 .1از آنجا که از دیدگاه آیات و روایات ،حفظ معصوم از گناه ،نتیجه دو عامل (امداد الهی و تالش معصاوم در تار گنااه)
ً
است ،در بررسی آیات و روایات نا ر به نقش خدا در عصمت معصومین  ،الزاما نمیتوان در پای «علات تاماه»
برای حصول عصمت بود؛ بلکه نقش خدا ،جزء العله برای حصول عصمت برای معصوم است.
 .2متثسفانه ،این آیات و روایات جمعآوری و تحلیل نشدهاند تا بتوان به منبعی مکتوب و منتشر شده ارجاع داد.

✺

َ َ

ُ

شده که خداوند معصوم را از گناه حفظ کارده اسات؛ مانناد «عص َ
امهم» 1و «عصامکم» (کلینای،

 ،۱۴07ج  ،۱ص ۴۴۶؛ جمعی از علما ،۱3۶3 ،ص ۱2۱؛ ابن قولویه ،۱3۵۶ ،ص .)3۱۸

2

اذهاب رجس و تطهیر

 .1این تعبیر در روایات متعدد به چشم میخورد نظیر :هاللی ،۱۴0۵ ،ج  ،2ص ۶7۹؛ شیخ ّ
حار عااملی ،۱۴0۹ ،ج ،۹
َ ْ َ ْ َ
ص ( ۵3۱به نقل از ِر َسال ال ُم ْحک ِم َوال ُم َطش ِابه نوشته سید مرتضی)؛ عالمه مجلسی ،۱۴03 ،ج  ،۹0ص ( ۴7باه نقال
از رساله نعمانی) .همچنین ،نک :کلینی ،۱۴07 ،ج  ،۱ص ( ۴۸0متن مورد استشاهاد در ایان روایات اگرچاه ساخن
معصوم نیست؛ اما سکوت معصوم در برابر آن را میتوان کاشف از رضایت او از محتوای آن دانست).
 .2همچنین ،نک :شیخ صدوق ،۱۴۱3 ،ج  ،2ص ۶۱۱؛ شیخ صدوق ،۱37۸ ،ج  ،2ص 27۴؛ شایخ طوسای،۱۴2۸ ،
ج  ،۶ص ۹7؛ ابااان شاااهرآشاااوب ،۱37۹ ،ج  ،2ص 2۴۵؛ ابااان المشاااهدی ،۱۴۱۹ ،ص  ۵27 ،2۴۸و ۵۶2؛
الکفعمی ،۱۴۱۸ ،ص 2۹۹؛ شایخ طوسای ،۱۴۱۱ ،ص  ،2۸۸ح 2۴۶؛ طبرسای ،۱۴03 ،ج  ،2ص  ،۵۴0ح 3۴3
2؛ سیوطی ،۱۴0۴ ،ج  ،۴ص .2۶3
ُ ّ
َ َ ُ ُ ِّ َ َ َ َ َ َ ِّ َ ُ َ ً
َّ
« .3ىنما یرید الله لیذه عنکم الرجس أهل البیت ویطهرکم تطهیرا» .برای توضایح چگاونگی مفهاوم و گساتره تطهیار،
نک :حیدری ،۱3۹2 ،ص۹7۔۱0۱؛ سند ،۱۴20 ،ص  37۴۔.37۹
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بر اساس آیۀ  33سورۀ احزاب ،خداوند اراده کرده است که پلیادی (رجاس) را از اهال بیات
ً
بزداید و آنان را کامال (از زشتی) پا کناد 3.انجاام گناهاان از مصاادیق روشان ارتکااب پلیادی
است .اذهاب رجس و تطهیر در روایات متعدد برای بیان پاکی پیامبران و ائمه از گنااه (و خطاا)
از سوی خدا به کار رفته است (ناک :ابان شاهر آشاوب ،۱37۹ ،ج  ،2ص ۱7۶؛ کلینای ،۱۴07 ،ج  ،۱ص  ،200ح ۱؛
نک :کلینای ،۱۴07 ،ج  ،۱ص  ،۱۹۱ح  .)۵امام صادق در منا ره با زندیقی ،برای بیان این که زمین خاالی
ّ
ّ
از حجت نیست ،به بیان ویژگیهای حجت الهی (انبیا ،رسل و ائمه) پرداختند .امام صاادق  ،در
ُ َّ
ّ
ّ
این حدیث ،حجت خدا را برگزیده خدا (صفوة اللاه) و دارای گاوهری پیراساته (خلا الجاوهر)
معرفی کردهاند که در ُصل پدران ،پا نگهداشته شدهاند و در رحمها حفا ت شدهاناد؛ زناکااری
دوره جاهلیت به آنان سرایت نکرده و با َنس های آناان آمیختاه نگشاته اسات .اماام دلیال ایان
ویژگی را چنین معرفی میکنند که خدا آنان را در جایگاهی قارار داده کاه درجاه و شارفی برتار از آن
ّ
نیست .ساس امام فرمود« :کسی که نگهبان علم خدا و امین غی او و امانتدار ِّ
سر او و حجتش بار
خلق و مترجم از سوی او و لسان او باشاد ،جاز دارای ایان ویژگایهاا نیسات» (طبرسای ،۱۴03 ،ج ،2
ص  .)337از این حدیث دانسته میشود که از سویی معصومین از سوی خداوند تطهیر شدهاناد

و از سوی دیگر ،امام برای بیان این نکته ،از عبارات متعدد استفاده کاردهاناد (تاا هام بار ایان
مطل تثکید کنند و هم ابعاد آن را کامل بیان نمایند .در حدیری دیگر ،پیامبر فرماود« :مان از
پشتهای (اصالب) پاکان به رحمهای پاکان منتقل شدم ]و[ زناکااری ]دوره[ جاهلیات باه مان
نرسید» (ابن حجار عساقالنی ،بایتاا ،ج  ،۴ص  ،۱77ح۴2۵۶؛ طباری ،۱۴۱۵ ،ص  ،۶۵0ح3۱۹؛ ابان شاهر آشاوب،
 ،۱37۹ج  ،2ص  .)۱7۶برخی از روایات داللت میکنند که اهل بیت نیاز مفهاوم ایان تطهیار را
«عصمت از سوی خداوند» میدانستهاناد (ناک :شایخ صادوق ،۱3۸۵ ،ج  ،۱ص ۱۹0۔ ،۱۹۱ح  ۱؛ الهاللای،
 ،۱۴0۵ج  ،2ص ۶7۹؛ ابنحیون ،۱3۸۵ ،ج  ،۱ص .)37
تعبیر « َّ
1
مطهر» و مانند آن در روایات متعدد دربارۀ معصومین بهکار رفته است.
اخالص و مانند آن
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یکی دیگر از تعبیرهایی که برای تبیین کیفیت تثییرگذاری خداوند متعاال در حصاول عصامت در
آیات و روایات بهکار رفته ،تعبیر «اخالص»« ،اساتخالص» و مانناد آن اسات .وا ههاایی مانناد
«اخالص» ،داللت بر پا نمودن معصومین از هر ناخالصی اسات کاه در انساانها یافات
میشود و حاکی از آن است که خداوند متعال آنها را از هر گناهی ّ
مبرا ساخته است 2.برای نموناه،
ََ
قرآن کریم در نقل داستان نجات دادن حضرت یوسف از ارتکااب گنااه ،میفرمایادَ « :ولقاد
َ َ
َ َ ُ ُّ َ َ
َ َ َ
َ
َ َّ
شااء ىن ُاه مان عبادناا
اوء َوالفح
َه َّمت به َو َه َّم بها لو ال أن َرأی ُبرهان َر ِّبه کذلك ل َنصار عناه الس
َ
ال ُمخ َل َ
صین؛ چنین [کردیم] تا بدی و زشتکاری را از او باز داریم ،؛ زیرا او از بنادگان مخلا ماا
بود» (سوره یوسف ،آیه  .)2۴از این آیه فهیمده میشود که حضرت یوسف از کسانی بود کاه خادا
آنان را برای خویش خال گردانیده اسات .همچناین فهمیاده میشاود کاه یکای از نشاانههای
 .1نک :کلینی ،۱۴07 ،ج  ،۱ص  ،۶0۸ح ۹؛ شایخ صادوق ،۱3۶2 ،ج  ،2ص  ،۴00ح ۱0۸؛ طباری ،۱۴۱2 ،ج ،۱۵
ص 7؛ شیخ صدوق ،۱3۶2 ،ص  ،۴32ح  ، ۱۴فرات کوفی ،۱۴۱0 ،ص  ،۱7۸ح  203و ص  ،307ح ۴۱2؛ ناک:
قناادوزی ،۱۴۱۶ ،ج  ،2ص  ،3۶7ح ،۵0اربلاای ،۱3۸۱ ،ج  ،2ص  ،3۱۱اباان حجاار عسااقالنی ،۱3۸۵ ،ص .۱۵2
برای اطالع بیشتر درباره کسانی که در قرآن کریم و روایات« ،مطهر» دانسته شدهاند ،ناک :هاشامی تنکاابنی،۱3۹0 ،
ص ۱۴3۔ .۱۵3برخی از شبهات «آیه تطهیر» و پاسخ آنها که مرتبط با این پژوهش است را در منباع زیار دنباال کنیاد:
حیدری ،۱3۹2 ،ص 2۴۹۔.2۵۸
 .2برای دیدن استدالل فخر رازی ،به آیات «اخالص» و استفاده اطالق آنها برای ایبات عصمت ،نک :فخر رازی ،200۹ ،ج ،2
ص ۱20۔ .۱2۱برای آگاهی بیشتر از مفهوم «اخالص» در این مس له ،نک :هاشمی تنکابنی ،۱3۹0 ،ص ۱3۵۔.۱۴3

✺

َ
 .1آشکار است که همه این توضیحات درباره « ُمخلصین»(به فتح الم) و به عنوان اسم مفعول است؛ نه اسم فاعل.
 .2برای آگاهی از تبیین و توضیح ابن شهر آشوب دربارۀ این موضوع ،نک :ابن شهر آشوب ،۱۴۱0 ،ج  ،۱ص. 233
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َ
مخلصین 1،این است که برهان پروردگار خویش را میبینند و خداوند هار بادی و فحشاائی را از
آنان برطر خواهد کرد .از اینرو ،مرتک هیچ معصیتی نمیشوند و به دلیل ارائه برهان باه آناان
از سوی خداوند ،تصمیم ارتکاب گناه نیز ندارند .این خود عصمت الهی اسات ( عالماه طباطباایی،
 ،۱۴۱7ج  ،۱۱ص  .)۱30با این که حضرت یوسف خود ،تر گناه کرده ،اما از متن آیه شریفه پیش
گفته و با توجه ویژه به وا ه «لوال» که امتناع همات را مناوط باه رؤیات برهاان رب کارده اسات،
دانسته میشود که «ارائه برهان و امداد ویژه از سوی خداوند» نقشی تعیینکنناد در تار گنااه از
سوی آن حضرت ،داشته است .به طور خالصه ،در این آیاه هام ساخن از ارائاه برهاان از ساوی
خداوند است ،هم بازداشتن از بدی و فحشا از سوی خداوند و هم خال سااختن آن حضارت
از سوی پروردگار .با این حال ،منافات ندارد که با ارائه برهان از ساوی خداوناد متعاال ،حضارت
2
یوسف تر گناه را برگزیده باشد.
َ
ُ
تعبیر « ُمخل » در قرآن دربارۀ حضرت موسی هم به کار رفته اساتَ « :واذکار فای الک َتااب
ُ َ َّ َ َ ُ َ
َ َ ً َّ
م
وسی ىن ُه کان مخل ًصا َوکان َر ُسوال نبیا» (سوره مریم ،آیه ۵۱؛ نک :سوره حجر آیه  3۹۔ ۴0و ۴۵۔ .)۴7این آیاه نیاز
بر این نکته داللت دارد که آن حضرت از سوی خداوند از هر چیزی که او نمیپسندد ،پیراسته شاده
است .اطالق این تعبیر نیز در حدی است که هر گناه و خطایی را در بر میگیرد؛ چاه فاردی باشاد،
چه جتماعی؛ کبیره باشد یا صغیره؛ جوارحی باشد یا جوانحی؛ در گفتاار باشاد یاا رفتاار؛ در تلقای
وحی باشد یا در ابالغ آن یا در عمل بر طبق آن و همچنین چه در امور دینی باشد ،چه غیر دینی.
از همین ماده ،کلمه «استخالص» است که دربارۀ معصومین باه کاار رفتاه و داللات بار
ّ
تصر الهی در گزینش معصومین برای هدایت خلق دارد .گزینشی که حاوی عصمت آناان
از همه گناهان است .البته ،این گزینش ،هماراه پیماانی اسات کاه خداوناد از آناان گرفتاه بارای
آلوده نشدن به دنیاپرستی که یکی از منشثهای مهم آلوده شدن به گناهان است و خداوناد دانساته
که آنان به این پیمان ،وفا خواهند کرد (ابن المشاهدی ،۱۴۱۹ ،ص  .)۵73بدیهی اسات کاه آن کاس کاه
آلوده به گناه باشد ،خال برای خدا و دین او نیست و نمیتوان گفت که خداوند او را بارای خاود
خال کرده است ،بلکه او در ارتکاب گناه ،اسیر هوای نفس یا شیاطین ّ
جان و اناس اسات و در
همین حدُ ،مشر است و خال نیست.
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در تعدادی از آیات و روایات ،دربارۀ معصاومین تعبیرهاایی مانناد «اصاطفاء»« ،1اجتبااء»،
«اختیار» و «ارتضاء» 2و مشتقات آنها به کار رفته است.
این نوشته در صدد ایبات عصمت نیست و تنها در پی ارائه تعبیرهای نا ر به امادادهای الهای
ّ
در حصول عصمت است ،اما شاید بتوان در تبییین کیفیت داللت این تعبیرها بر عصمت حجت
های الهی چنین گفت که این تعبیرها و مانند آنها 3به داللت مطابقی یا التزامی ،بر گزینش مطلاق
معصومین از سوی خداوند متعال داللت دارند .این گزینش مطلق ،مستلزم عصمت آناان از
گنااه (و خطااا) اسات 4.توضاایح مطلا ایان کااه بارای نمونااه ،خداونااد متعاال دربااارۀ ویژگاای
َ
ََ َ
ََ
َّ
حضرت ابراهیم  ،اسحاق و یعقوب میفرمایدَ « :و ىن ُهم عندنا لم َن ال ُمصطفی َن اْلخ َیاار؛ و
ًّ
آنان در پیشگاه ما جدا از برگزیدگان نیکانند» (سوره ص ،آیه  .)۴7دو وا ه «المصطفین» و «االخیار»،
«برگزیدهبودن و نیک بودن» در همه افعال و ترو را در بر میگیرند؛ زیارا بارای اساترناء میتاوان
گفت« :فالن من المصطفین االخیار اال فی کذا» .معناای اساترناء ،ایان اسات کاه اگار اساترناء
نمیکرد« ،مسترنی» داخل در «مستنرنیمنه» بود؛ پس این آیه ،داللت دارد که ایان انبیااء (و بقیاه
 100پیامبران الهی) در همه امور ،از «مصطفین اخیار» هستند و این اساترناء ،باا سارزدن گنااه از آناان
منافات دارد .پس این آیۀ داللت دارد که «اصطفاء» ،یکی از مناشای عصامت ایان پیاامبران
است .دیگر آیاتی کاه حااوی تعبیرهاایی مانناد اصاطفاء ،اجتبااء ،اختیاار ،و ارتقااء هساتند نیاز
توضیحی مشابه این آیه دارند 5.قارآن کاریم ،حضارت اباراهیم  ،اساحاق و یعقاوب را از
َ َ
کسانی میداند که «مصاطفی و اخیاار»6اناد؛ و حضارت اساماعیل ،یساع و ذا الکفال را از
«اخیار» (برترینها) برمیشمرد (سوره ص ،آیاه ۴۵۔ .)۴۸اصطفاء ،گزینش خال اسات؛همانگوناه
بااه معاو یاه؛ یقفای ،۱۴۱0 ،ج  ،۱ص ۱۹۱؛ کلیناای ،۱۴07 ،ج ،۱

 .1بارای نمونااه ،نگاااه کنیااد بااه نامااه امااام علای
ص ۱۹۹۔.200
َ
 .2مانند سخن امیر مؤمنان در خطبه جنگ صفین (نک :منقری ،۱۴0۴ ،ص .)3۱۴
 .3نظیر انتخاب( ،نک :مسعودی ،۱۴0۹ ،ج  ،۱ص ۴2؛ عالمه مجلسی ،۱۴03 ،ج  ،۵۴ص  ،2۱3ح .)۱۸۴
 .4برای دیدن استدالل فخر رازی ،به آیات اصطفاء و استفاده اطالق آنها برای ایبات عصامت ،ناک :فخار رازی،200۹ ،
ج  ،2ص ۱۱۹۔.۱20
 .5این توضیح ،از عبارات فخر رازی اساتفاده شاده اسات (ناک :فخار رازی ،200۹ ،ج  ،2ص ۱۱۹۔۱20؛ فخار رازی،
 ،۱۴20ج  ،3ص ۴۵۶۔.)۴۵7
ً
 .6فخر رازی نقل کرده که علما به اطالق وا ه «اخیار» در این آیه بر عصمت انبیا استدالل کردهاناد و ااهرا خاود او
هم این مطل را پذیرفته است (نک :فخر رازی ،۱۴20 ،ج  ،2۶ص .)۴00

✺

َ
َ
َ َ
َ ّ ُ
ّ « .1الله یص َطفي م َن ال َمالئ َکة ُر ُس ًال َوم َن َّالناس ى َّن ّالله َس ٌ
میع َب ٌ
صیر * َیعل ُم ما َبی َن أیدیهم َوماا خلف ُهام َوىلای اللاه تر َج ُاع
ُ
اْل ُم ُور» (سوره حج ،آیه 7۵۔.)7۶
َ
 .2مانند سخن امیر مؤمنان در خطبه جنگ صفین (نک :منقری ،۱۴0۴ ،ص .)3۱۴
 .3همچنین ،نک :سوره دخان ،آیه ( 32به ضمیمه حدیث ذیل آن دراساترآبادی ،۱۴0۹ ،ص  )۵۵۶و ساوره قصا  ،آیاه
( ۶۸و روایات ذیل آن ،یقفی ،۱۴۱0 ،ج  ،۱ص ۱۱۵؛ کلینای ،۱۴07 ،ج  ،۱ص 20۱؛ خازاز رازی ،۱۴0۱ ،ص ۱۹۹؛
ابن شعبه ّ
حرانی ،۱۴0۴ ،ص .)32۹
 .4شبیه این برداشت در برخی از روایات هم دیده میشود (نک :ابن شعبه ّ
حرانی ،۱۴0۴ ،ص .)۴2۱
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که اختیار ،گزینش برتر است (زبیدی ،بیتا ،ج  ،۹ص  .)۶0۱اصطفاء از سوی خادا ،ماالزم و مساتلزم
با تسلیم محض عبد در هماه اماور اسات و تسالیم محاض در مقاام اطاعات خداوناد ،هماراه
امدادهای ویژه الهی ،مستلزم عصمت عبد از گناه اسات ( ناک :عالماه طباطباایی ،۱۴۱7 ،ج  ،3ص ۱۶۴؛
ج  ،۱7ص 2۱2؛ فخاار رازی ،۱۴20 ،ج  ،3ص  ۴۵۶و ج  ،۴ص  .)۶2تعاادادی از بزرگااان از ایاان وا ه دربااارۀ
انبیااا اسااتفاده عصاامت از گناااه کااردهانااد« .اصااطفاء» در آیااات و روایااات متعاادد ب ارای
معصومین به کار رفته است (نک :سوره حج ،آیه 7۵۔7۶؛ سوره ص ،آیه ۴۵۔ .)۴۸در آیۀ  7۵و  7۶ساورۀ
حج ،ابتدا به گزینش برخی از فرشتگان و انسانها از سوی خدا تصریح شده و ساس باه مراقبات
خدا نسبت به عملکرد انبیای برگزیده توجه داده شده ،تا تضمین الهی برای عصامت آناان را بیاان
کند .1این مراقبت با تقوای کامل فرستادگان الهی و معصومین منافات ندارد ،بلکه مکمل ،قطعای
کننده و تضمینکننده آن است .از این رو ،هم تر گناه از سوی معصوم ،ارادی و مساتند باه خاود
اوست و هم برگزیدن ،کار خدا و مستند به خدا و البته ،ضامن سالمت تالش پیاامبران در اجارای
مثموریت ّ
محوله به آنان است (نک :سوره جن ،آیاه  )2۸؛ عالماه طباطباایی ،۱۴۱7 ،ج  ،۱۴ص  .)۴۱0اصاطفاء
2
دربارۀ پیامبر اکرم در روایات نیز به کار رفته است.
َ ُِّ
َ
َ
یکی از آیاتی که در آن تعبیر «اجتباء» آمده ،این آیۀ است« :ومان آباائهم وذریااتهم وىخاوانهم
یناهم َو َه َد ُ
َواج َت َب ُ
قیم» (سوره انعاام ،آیاه  .)۸7نموناهای از آیااتی 3کاه در آن کلماه
یناهم ىلی صر ٍاط ُمس َت
ٍ
ُ َ َ
ََ
«اختیار» به کار رفته و بر گزینش الهی داللت دارد ،آیۀ زیار اساتَ « :وأناا اخ َترتاك فاس َاتمع لماا
یوحی» (سوره طه ،آیه .)۱3این آیۀ خطاب به حضرت موسای اسات .از آنجاا کاه فاعال اختیاار،
خداوند متعال با علم ،قدرت و حکمت بیپایان است و متعلق اختیار از ُبعد زمان ،مکان و ابعااد
دیگر آن ،مطلق است و حکیمانه نیست که خداوند متعاال کسای را برگزیناد کاه مصاون از گنااه
(و خطا) در ابعاد گوناگون نیست؛ این آیۀ داللت میکند که این اختیاار ،تضامینکننده عصامت
4
مطلق مختار از هر گونه گناه و خطا خواهد بود.

قرآن کریم ،خداوند متعال را آگاه به غی میداند و این که او هیچکس را بر غیا آگااه نمای
َّ
سازد مگر رسولی که از او راضی شده که او را از پایش و پاس محافظات خواهاد کارد« :ىال َمان
َ ُ َ َّ ُ ُ
َ
َ
َ
ول فإن ُه یسلك من َبین یدیه َومن خلفه َر َصدا» (ساوره جان ،آیاه  .) 27در ایان آیاه هام
ارتضی من رس ٍ
رضایت خدا از رسول نه مقید به زمان است و نه به ّ
مقید به مکان و حیطه خاصی .از ایان آیاه نیاز
میتوان برداشت کرد که رضایت مطلق خدا ،تضمین کننده عصمت مطلق رسول خواهد شد .در
ادامه این آیه ،دلیل این همه تدابیر امنیتی توضیح داده شده است.
از آن جا که یکی از مثموریتهای مهم رسول ،ابالغ پیام الهی به مخاطبان وحی است و این کاار
باید در نهایت دقت و امانت انجام پذیرد ،برای این کار ،فردی گزینش میشاود کاه هماه کارهاایش
مورد پذیرش خداوند است و از سوی دیگر  -به دلیل اهمیت ویژه این کار  -همه امکانات الزم بارای
این کار مانند روح القدس و علم ویژه در اختیار او قرار داده خواهد شد .نباید از یااد بارد کاه در ایان
آیه ،ابالغ به رسوالن نسبت داده شده و آنان به اختیار خویش ،این بار سنگین را باه سارمنزل مقصاود
خواهند رساند .از همین توضیح دانسته میشود که قرار دادن این همه امکاناات در اختیاار رساوالن،
به دلیل سنگینی این مثموریت است و این فعل الهی ،حاوی حکمتی عظیم اسات و اگار در اختیاار
 102دیگر انسانها قرار داده نشده ،از آنروست که چنین کار بزرگی هم از آنان خواسته نشده است.
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تأیید و نصرت  /امداد

از برخی آیات و روایات استفاده میشود که معصومین از سوی خداوند متعال تثییاد ،حمایات و
کمک شدهاند .این مفهوم با تعبیرهای گوناگون بیان شده است .بسیاری از این متون دارای اطاالق 1و
حاااوی قرائناای هسااتند کااه نشااان میدهااد محفااوظ بااودن معصااوم از گناااه (و خطااا) از سااوی
خداوند متعال تضمین شده است .بر اساس برخی از این متون ،این تثیید و حمایت را میتاوان از
 .1ممکن است گفته شود که شاید خدای متعال در این آیاات در مقاام بیاان اطاالق نباوده و از هماینرو ،اطاالقگیاری
ً
صحیح نیست .در جواب ،باید گفت :اوال گوینده حکیم هنگامی که کالم خود را مطلق یا عام بیان کند ا با وجود ایان
که میتواند برای آن با قرینه متصله یا منفصلهُ ،م َّقید یا ُمخ ِّصصی بیاورد؛ عموم عقال از کالم او اطالق و عموم اساتفاده
ً
میکنند .یانیا ،شاهد صحت اطالقگیاری ،اخاذ باه اطاالق از ساوی اندیشامندانی اسات کاه باه تبیاین ایان آیاات
ّ
ّ
ً
پرداختهاند؛ مانند عالمه طباطبایی ،فخر رازی و عالمه حلی (عالمه حلی ،۱۴23 ،ص  .)۱00یالرا ،مهمتار از ایان دو
استدالل ،استشهاد معصوم به این آیات برای اساتفاده منشاث باودن اصاطفاء بارای عصامت انبیااء اسات (ناک:
ابن شعبه ّ
حرانی ،۱۴0۴ ،ص ۴2۱؛ طبرسی ،۱۴03 ،ج  ،2ص  ۴2۶که امام رضاا باه آیاه  33ساوره آل عماران
َ
َ ََ
َ َ َ
َََُ ًَ َ
َّ َّ َ َ
َ
استشهاد نمودهاند « :ىن الله اصطفی آدم ونوحا وآل ىبراهیم وآل عمران علی العالمین».

✺

دیدگاه زمان از پیش از خلقت معصومین تا پایان عمر آناان دانسات .از آنجاا کاه ایان متاون
فراوان است ،به ناچار باید به ذکر شمار اندکی از آنها بسنده کرد .تعبیر به کار رفتاه در قا ن کا یم
برای این موضوع« ،تربیت» است:
َ
ُ
َ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ ً َ َّ َ َ َ ً َ
ُ َ ُ َ َ َ َّ
یره َوىذا التخذوك خلیال * َولاو ال
کادوا لیفتنونك عن الذی أوحینا ىلیك لتفتری علینا غ
و ىن
َ َ َّ َ َ َ
َ َ َُ َ َ ًَ ً
أن یبتناك لقد کدت ترکن ىلیهم شی ا قلیال؛ و چیزی نمانده بود که تو را از آنچه باه ساوی تاو
وحی کردهایم گمراه کنند تا غیر از آن را بر ما ببندی و در آن صورت تاو را باه دوساتی خاود
ً
بگیرند * و اگر تو را استوار نمیداشتیم ،قطعا نزدیك بود کمی به سوی آنان متمایال شاوی
(سوره اسراء ،آیه 73۔.)7۴

 .1برای توضایح بیشاتر درباارۀ چگاونگی داللات آیاه بار مقصاود ،ناک :عالماه طباطباایی ،۱۴۱7 ،ج  ،۱3ص ۱73؛
شیخ مفید ،۱۴۱3 ،ص ۱0۸۔( ۱۱0البته در برخی روایات بیان شاده کاه مقصاود از ایان آیاه و امراال آن ،غیار پیاامبر
است (نک :محمدی ریشهری ،۱37۵ ،ج  ،۹ص  .)372عالمه طباطبایی ،برخی از این روایات را نقل کرده و وجاه
جمع آن با هور آیه را بیان نکرده است (نک :عالمه طباطبایی ،۱۴۱7 ،ص  .)۱7۸شاید بتوان این روایات را بر ساطح
پایین برخی از مخاطبان بعضی از این احادیث و محتوای اهر این آیه را بر معنای ر و چندضلعی منشث عصامت،
حمل کرد .توضیح این که این آیه حاکی از آن است که پیامبر بدون حمایت الهای در معارض انحارا از مسایر
صحیح است .این مطل  ،با ادله گوناگون قابل ایبات است ،اما ممکن است افرادی که ضعف در بااور دارناد ،نتوانناد
این موضوع را باور و تحمل کنند و از همینرو ،در تعدادی از روایات ،همه مطالبی که ممکان اسات از آنهاا استشامام
عتاب پیامبر بشود؛ به غیر آن حضرت بازگرداندهاند.
 .2روشن است که این آیه در بحث اعطای علم به معصومان نیز قابل طرح است و دیگر مؤیدهای این آیاه در آنجاا ماورد

←
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ُ
در این آیه ،حمایت الهی در اعطای یبات قدم به پیامبر سب شده تا آن حضارت باه مشارکان
گرایش پیدا نکند .این آیۀ نیز نشان میدهد که مثموریت عظیم پیامبر در اباالغ رساالت و هادایت
1
انسانها به اندازهای سنگین است که نیازمند حمایت ویژه الهی است.
وا ه امداد و نصرت در برخی دیگر از آیات  -مانند آیاه  ۱3ساوره شاریفه نسااء  -نیاماده ،اماا
مصداق آن بیان شده است .بر اساس این آیه شریفه ،گروهی تصمیم داشتند تا حضارت را گماراه
کنند ،اما خداوند متعال تضمین میدهد که توان ضرر رساندن به آن حضرت را نخواهند داشات.
در ادامه ،ریشه این حمایت در چند چیز دانسته شده است :نخسات ،فرساتادن قارآن و حکمات
برای آن حضرت و همچناین آماوختن و آگااهی دادن باه آن حضارت درباارۀ وقاایع و حقاایق و
احکامی که نمیدانسته است .در پایان نیز لطف بسیار خدا نسابت باه آن حضارت ماورد تثکیاد
قرار گرفته کاه مایتواناد از دیگار اماوری باشاد کاه مصاونیت آن حضارت از گنااه (و خطاا) را
در پاای داشااته باشااد( 2نااک :کلیناای ،۱۴07 ،ج  ،۱ص 3۸۵۔3۸7؛ عالمااه مجلساای ،۱۴0۴ ،ج  ،۴ص ،2۶۱

10۴

فیض کاشانی ،۱۴0۶ ،ج  ،3ص ۶۹3؛ مازندرانی ،۱3۸2 ،ج  ،۶ص .)3۵۸
در حدیری دیگر ،امام صادق دربارۀ رسوالن الهی و بندگان خاص او فرماود کاه خداوناد در
آنان پنج روح قرار داده اسات :روح القادس ،روح ایماان ،روح ّ
قاوت ،روح شاهوت ،روح حرکات
(کلینی ،۱۴07 ،ج  ،۱ص  ،27۱ح ۱؛ نک :کلینی ،۱۴07 ،ج  ،2ص  ،2۸۱ح  .)۱۶از این متون و متون مشاابه باا آن
دانسته میشود که معصومین  ،مورد تثیید الهی هساتند .ایان مضامون در روایاات فاراوان (ناک:
ابن المشهدی ،۱۴۱۹ ،ص  ،20۵ح  )3نقل شده و به ویژه ،بر تثیید معصومین با روح القدس) تثکیاد بسایار
ً
شده است (نک :شیخ صدوق ،۱37۸ ،ج  ،2ص  ،200ح۱؛ بیابانی ،۱3۹2 ،ص 2۱2۔ .)2۱۸البته ،این تثییاد اجمااال
نسبت به همه مؤمنان بوده و معصومین به عنوان بهترین مؤمناان باه بهتارین شاکل در عمال باه
دستورات الهی از آن بهره میبرند (نک :کلینی ،۱۴07 ،ج  ،2ص .)2۶۸
امام باقر فرمود :خداوند ،فرشتهای بزرگ را مثمور کرد تا از هنگامی کاه پیاامبر از شایر
گرفته شد ،او را به سمت خوبیها و مکارم اخالق رهنمون ساخته و از بدی و اخالق باد بااز دارد
(ابن ابی الحدید ،۱۴0۴ ،ج  ،۱3ص 207؛ نک :الشریف الرضی ،۱۴۱۴ ،ص  ،20۱الخطبة  .)۱۹2پیامبر فرماود:
1
خداوند مرا ادب کرد و خوب ادب کرد.
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اعطای علم

از مجموع آیات و روایات استفاده میشود که معصوم ،هم زشتی انجام گناهاان را باه طاور کامال
میداند و هم عظمت خدا 2را به بهترین شکل در کرده است 3.همچنین علمی وسیع به احکام و
→

بحث قرار داده خواهد شد .برای آگاهی بیشتر از محتوای آیه ،نک :شیخ طوسی ،بیتا ،ج  ،3ص  .32۴از دیگر آیااتی
که میتواند به عنوان مؤید در این بحث طرح شود ،آیه  32سوره فرقان است.
َّ َ َ ّ َ َ َ َ َ
ان تااثدیبی»؛ (طبرساای ،۱372 ،ج  ،۱0ص ۵00؛ نااک :کلیناای ،۱۴07 ،ج  ،۱ص  ،2۶۶ح ۴؛
« .1أدبناای رباای فثحسا
ّ
شیخ مفید۱۴۱3 ،الف ،ص ۱۸7؛ صفار ،۱۴0۴ ،ج  ،۱ص  ،3۸3ح  .)۱۹برای آگاهی بیشتر ،نک :دفتر تادوین متاون
درسی حوزههای علمیه۱3۹۴ ،الف ،ص 27۱۔272؛ حیدری ،۱3۹2 ،ص ۱۵7۔.۱7۶
 .2با شروع دوره امامت امام ،خداوند متعال مرتبهای از عظمت خود را باه او عطاا مایکناد کاه قبال از آن نداشاته (ناک:
ّ
صفار ،۱۴0۴ ،ج  ،۱ص  ،۴۶7ح  )2و نیز در این زمان ،خداوند مرتبهای از تواضع و خضوع به او میبخشد کاه پایش
ّ
از آن نداشته است (صفار ،۱۴0۴ ،ج  ،۱ح 3و ۵؛ کلینای ،۱۴07 ،ج  ،۱ص  ،3۸۱ح  ۵و بارای مطالعاه توضایح آن،
نک :عالمه مجلسی ،۱۴0۴ ،ج  ،۴ص .)2۴0
ّ
 .3برای آگاهی بیشتر ،بنگرید به تبیین آیت الله میرزا جواد تبریزی( :الخوئی و التبریزی ،۱۴۱۶ ،ج  ،3ص  ،۴۴۸س.)۱27۶

✺

 .1نک :کلینای ،۱۴07 ،ج  ،۱ص200۔ 202و 2۶0۔ 2۶2و  ،۱72ح ۴؛ عالماه مجلسای ،۱۴03 ،ج  ،2۶ص ۱۵۹۔۱۶3؛
بیابانی ،۱3۹2 ،ص 2۱۸۔ .2۵۴متکلمان و فالسفه نیز علم غی را که بخشی از علم پیامبر و امام است ،ماورد توجاه
قرار دادهاند (نک :نادم ،۱3۹۱ ،ص ۱۴7۔.)۱۶۴
 .2این روایت ،اطالق دارد و همه علوم الزم برای شثن امامت را در بر میگیرد .البتاه ،ایان اطاالق از دیگار روایاات هام
استفاده میشود.
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ّ
غیر احکام الهی از سوی خداوند متعال به او اعطا شده اسات 1.برداشات برخای از محققاین آن
است که علم اعطا شده به آنان که سب تر گناه مایشاود از سانخ علام عاادی آدمیاان نیسات
(عالمه طباطبایی ،۱۴۱7 ،ج  ،۱۱ص .)۱2۹
در اینجا ،این سؤال مطرح میشود که علم چه رابطهای با حصول عصمت دارد و چگونه منجر
به حصول آن میشود؟ پاسخ این است که انجام گناه از سوی هر عاقلی ،یا به سب این است کاه
حکمی از احکام الهی را نمیداند و یا نسبت به آن حکم غافل است و یاا از عظمات خادا غافال
است و یا شهوت بر او غلبه کرده است .بر اساس آیات و روایات ،دربارۀ معصوم ،همه ایان راههاا
مسدود است و هیچیک از این بدیها به وجود امام راه نادارد .بار اسااس روایاات« ،االماام عاالم
الیجهل( »2کلینی ،۱۴07 ،ج  ،۱ص  )202و به قرینه بافات ایان ماتن ،جهال بارای او در هایچ یاک از
امور دینی و آنچه دانستن آن برای رهبر جامعه ضروری است ،وجود ندارد .امام رضا با اساتناد
و اتکا به برخی آیات« ،امام» را راهنماییکننده به حق و کسی کاه باه او حکمات و علام بسایار و
کتاب و حکمت داده شده و آنچه را نمیدانسته به او تعلیم داده شده ،معرفای مایکناد .همچناین
امامان اهلبیت را کسانی معرفی میکند که به آنان کتاب و حکمت داده شده اسات؛ باه ایان
معنا که به همه آنچه قرآن بر آن مشتمل اسات ،واقاف و آگااهاناد (کلینای ،۱۴07 ،ج  ،۱ص 202؛ ناک:
دیلمی ،۱۴۱2 ،ج  ،2ص  .)30۶همچنین پیامبر و امام روح القدس را در اختیار دارند؛ «و روح القادس
ّ
(صافار ،۱۴0۴ ،ج  ،۱ص  ،۴۵۵ح .)۱3از ایانرو ،اماام باا ایان کاه باا
الینام والیغفل والیلهو والیسهو»
تقواترین انسانها (اتقی الناس) است (شیخ صدوق ،۱۴۱3 ،ج  ،۴ص  )۴۱۸و از همه مردم به آنچه امار مای
کند ،بیشتر عامل است و از آنچه نهی میکند ،از همه انسانها گریزانتر است (شایخ صادوق،۱۴۱3 ،
ج  ،۴ص  )۴۱۸و هرگز غفلت بر او عاارض نمایشاود(شایخ صادوق ،۱۴۱3 ،ج  ،۴ص )۴۱۸؛ اگار دچاار
غفلت ،خطا یا جهل شود ،روح القدس که از جبرئیل و میکائیل بزرگتر است ،به او اطالع داده و
ّ
صفار ،۱۴0۴ ،ج  ،۱ص  ،۴۵۵ح  .)۱با این حال ،اگر زمینه گناه پیش آید ،طوری
او را کمک خواهد کرد (
به او ارائه برهان خواهد شد که با وجود آن ،معصوم قصد گناه نیز نخواهد کرد (شایخ صادوق،۱37۸ ،

ج  ،۱ص 20۱؛ نک :شیخ صدوق ،۱37۸ ،ج  ،2ص  ،۴۵ح۱۶2؛ عیاشی ،۱3۸0 ،ج  ،2ص .)۱7۴
از مجموع آنچه گذشت ،میتوان به این نتیجه رسید که معصوم باا توجاه باه علام کااملی کاه
خداوند متعال به او اعطا کرده و به ضمیمه تاالش خاود او امادادهای غیبای از ساوی خداوناد و
روح القدس ،به مرحله علم حضوری نسبت به در گناه و زشتی آن و حضاور خداوناد متعاال و
عقابی که در پی گناه است خواهد رسید و به اختیار خود از گناه دست خواهد کشاید .باه عباارت
دیگر ،با این که ارتکاب گناه از سوی معصوم ،اساتحاله عقلای نادارد ،اماا امتنااع وقاوعی دارد و
«عصمت» چیزی جز این نیست .بنابراین و به طور خالصه ،درست است کاه اعطاای علام ،باه
معنای حفظ معصوم از گناه نیست 1،اما بخشی از نقش خداوند در فرایند حفظ معصوم از گنااه را
2
تبیین میکند و زمینهساز احتراز معصوم از گناه خواهد بود.
تصرف تکوینی خداوند

در

10۶

از برخی روایات منقول از طریق عامه استفاده میشود که در برخی از موارد که پیامبر اکارم
ً
معرض ارتکاب گناه بوده ،خداوند متعال تکوینا او را از این کار بازداشته اسات (ناک :طباری،۱37۵ ،
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ج  ،3ص ۸3۱۔.)۸32

3

چند نکته درباره این دسته از احادیث ،درخاور توجاه باه نظار میرساد )۱ :بارای آنهاا ،آن ساند
ً
قابل اعتمادی یافت نشد؛  )2بار فارض صاحت ساند ،عقاال ماانعی وجاود نادارد بارای ایان کاه
ً
خداوند متعال تکوینا پیامبر خویش را در برخی از موارد از گناه حفظ کند تا اعتمااد انساانها باه او و
پیامی که خواهد آورد ،کاهش نیابد .مضمون این دسته از روایات ،با مبانی اهال سانت در عصامت
 .1برای آگاهی بیشتر ،نک :بیابانی ،۱3۹2 ،ص 2۶۵۔.2۶۸
 .2برای آگاهی بیشتر درباره علم پیامبران و امامان  ،نک :نادم( ،۱3۸۸ ،در ایان کتااب ،در قسامت «کتاابشناسای
علم امام» ،از  30۸کتاب نام برده شده که حاوی مطالبی دربااره علام اماام هساتند) و ناک :شااکر اشاتیجه،۱3۹3 ،
ص ۱۶۵۔۱۸۶؛ کالر  ،۱3۹۱ ،ص ۱۸7۔2۱۴؛ کولبرگ ،۱3۹۱ ،ص 2۱۵۔ 22۵و دفتر تادوین متاون درسای حاوزه
های علمیاه۱3۹۴ ،الاف ،ص 2۵۹۔ 2۶۵و 270۔27۱؛ دفتار تادوین متاون درسای حاوزههاای علمیاه۱3۹۴ ،ب،
ص 3۸۔3۹؛ الشریف الرضی ،۱۴۱۴ ،ص 332؛ مسعودی ،۱۴0۹ ،ج  ،۱ص ۴2۔۴3؛ سابط ابان جاوزی،۱۴۱۸ ،
ص ۱2۱۔۱22؛ عالمااه مجلساای ،۱۴03 ،ج  ،۵۴ص 2۱2۔2۱۴؛ شاایخ صاادوق ،۱37۸ ،ج  ،2ص  ،200ح ۱؛
کلینی ،۱۴07 ،ج  ،۱ص  ،۱۸۹ح .۱
 .3برای آگاهی بیشتر ،ناک :البیهقای ،۱۴0۵ ،ج  ،2ص 30۔37؛ ابان کریار الدمشاقی ،۱۴07 ،ج  ،2ص 2۸۶۔2۸۹؛
دفتر تدوین متون درسی حوزههای علمیه۱3۹۴ ،الف ،ص .)272

✺

انبیا سازگار است .آشکار است که این منع تکوینی از گناه ،برای پیامبر ،دائمی نخواهد بود؛ زیارا
ً
در این صورت ،عقال نه استحقاق یواب دارد و نه میتواند الگاوی دیگار انساانها باشاد .همچناین
مختار و مکلف بودن پیامبر  -در آیات و روایات  -قطعی است و مسلمانان بر آن اجماع دارند.
پس با تثکید بر این که پیامبر مانند دیگر معصومین  ،بزرگترین مکلف است و بازرگ
ترین تکالیف  -که نبوت و هدایت خلق است  -بر دوش او نهاده شده ،الگاوی مکلفاان اسات و
َ َ َ َ
َ َ َ َ ََ
قدرت و اختیار ،اصلی مهم در افعال اوست؛ آیاتی مانندَ « :ولو ال أن ی َّبتناك لقد کدت ترک ُن ىلایهم
َ ًَ
شی ا قلیال» (سوره اسراء ،آیه  )7۴در ذیل عنوان حاضر ،یعنی «تصر تکوینی خداوند» نمیگنجناد؛
زیرا خداوند متعال ،نیازمند ّ
تصر تکوینی نیست  -که نتیجه قهری آن ،این است که آن حضرت
َ
و لو محدود ،از دایره مکلفان خارج شود  -بلکه میتواند با روح القادس ،الهاام ،نکات در قلا
و… او را در مسیر انجام رسالتش یابتقدم سازد تا هایچ گوناه تماایلی از آن حضارت باه ساوی
مخالفان اسالم صادر نگردد (نک :طوسی ،بیتا ،ج  ،۶ص .)۵0۶
جمعبندی و نتیجهگیری

گونهشناسی تعبیرهای ناظر به امدادهای الهی در فرایند عصمت …

ً
ّ
از مجموع آیات و روایات ،دانسته شد که اوال ،منشث عصمت معصاومین  ،مرکا از عاواملی
ً
است .یانیا ،امدادهای الهی که یکی از دو ُرکن منشث عصمتاند ،ابعاد و الیههای گوناگونی دارند.
همانگونه که گذشت ،نباید از ذهن دور داشت کاه در شاکلگیاری فرایناد منشاثهای عصامت،
خداوند متعال و معصوم هر دو نقش دارند و نقش آنان ،توأمان است :خداوند متعاال باا حمایات
ویژه از معصوم ،به روشهای گوناگون و معصوم با تاالش خاویش در تار گناهاان .باه عباارت
دیگر ،از بسیاری از آیات و روایات فهمیده میشود که معصوم ،نهایت تالش خاود را بارای تار
معصیت انجام میدهاد و امادادهای غیبای مانناد اعطاای علام و روح القادس هام او را یااری
ً
میکنند .اهرا این فرایند در همه اعمال معصوم ،جاری است.
همچنین از این نصوص ،استفاده میشود که بین برخی از این عوامل ترتی زمانی وجاود دارد
مانند این که «خداوند متعال معصومین را در نسل پا قرار داده» کاه نسابت باه زماان تار
ّ
معصیت از ساوی معصاوم ،تقادم زماانی دارد ،اماا در برخای از ماوارد ترتیا زماانی روشانی
وجود ندارد؛ مانند این که معصوم تالش خود را در تر گناه بهکار بسته و همزمان با علم ویاژه یاا
روح القدس حمایت شده است .این نیز بدیهی است کاه ایان اماور و عوامال «مانعاة الجماع»
نیستند و معصوم هم دارای خلقت ویژه و هم طهاارت مولاد اسات و هام دارای علام اعطاائی و
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افزون بر این با روح القدس یا فرشتهای دیگر تثیید میشود و از همینرو ،هامزماانی ایان اماور و
عوامل ،هم ممکن است و هم واقع شده است.
ّ
نکتۀ دیگری که در اینجا الزم است تاذکر داده شاود ایان اسات کاه هایچ یاک از مؤلفاههای
عصمت ،موج مجبور بودن معصوم نمیشود .یکی از اصلیترین عناصر عصمت ،علم اسات
که از سوی خداوند متعال  -بیواسطه یا به واسطه روح القدس یا غیر آن باه معصاوم  -اعطاا مای
شود ،اما این علم اختیار او را سل نمیکند؛ زیرا علم ،از مبادی اختیار است و ق ّوت علم ،چیزی
ّ
جز قوت اراده را در پی ندارد؛ چنان که کسی که در پی سالمت خاویش اسات ،هنگاامی کاه باه
ُ
سمی و کشنده بودن مایعی یقین کند ،بیشک و به اختیار خود ،از نوشایدن آن سار بااز مایزناد.
اجبار تنها هنگامی معنا دارد که انجام و ارتکاب یکی از دو طار فعال یاا تار  ،ممکان نباشاد.
افزون بر ادله عقلیاه قطعیاه ،برخای از آیاات قارآن مجیاد گاواه و شااهدی هساتند بار ایان کاه
معصومین  ،در افعال خویش مجبور نیستند؛برای نموناه ،آیاۀ  ۸۸ساورۀ مبارکاه انعاام نشاان
میدهد برخی از معصومین میتوانستند شر بورزند و اگر ممکن نبود ،عبارت «لو اشارکوا»،
معنا نداشت .همچنین آیۀ  ۶7سورۀ مبارکه مائده گواه این امر است و اگر پیاامبر در تبلیاَ مجباور
1
 10۸بود ،قضیه شرطیه «ان لم تفعل» ،معنا نداشت.

فهرست منابع

ّ
ابن أبی الحدید ،عبدالحمیاد بان هباة اللاه۱۴0۴( .ق) .شا ح نهاج الرالغا لابان أبای الحدیاد.
ّ
(تصحیح :محمد ابوالفضل ابراهیم) .قم :مکتبة آیة الله المرعشی النجفی.
ابن المشهدی ،محمد بن جعفر۱۴۱۹( .ق) .المزار الکری ( .تصحیح :جواد قیومی اصفهانی) .قام:
دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
ابن بابویه ،محمد بن علی (شیخ صدوق)۱3۹۸( .ق) .الطوحید( .تصحیح :هاشام حساینی) .قام:
دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
ابن بابویه ،محمد بن علی (شیخ صدوق)۱۴۱3( .ق) .کطاب من الیحا الفقیه( .تصاحیح :علای
اکبر غفاری) .قم :دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
 .1برای آگاهی بیشتر ،نک :عالمه طباطبایی ،۱۴۱7 ،ج  ،۱۱ص۱۶3۔.۱۶۴
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ابن بابویه ،محمد بن علی (شیخ صدوق)۱3۶2( .ش) .الخصال( .تصحیح :علی اکبار غفااری).
قم :دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
ابن بابویه ،محمد بن علی (شیخ صدوق)۱37۸( .ق) .ةیون أخرار ال ضا ( .تصاحیح :مهادی
الجوردی) .تهران :نشر جهان.
ابن بابویه ،محمد بن علی (شیخ صدوق)۱3۸۵( .ش۔۱۹۶۶م) .ةلل الش ائ  .قام :کتاابفروشای
داوری.
ابن حجر الهیتمی المکی ،أحمد۱3۸۵( .ق۔۱۹۶۵م) .الصواةق المح ق فی ال د ةلای أهال الراد
والزندق  .تحقیق :عبد الوهاب عبد اللطیف .مصر :مکتبة القاهرة.
ابن حجر عسقالنی ،أحمد بن علی( .بیتا) .الماالب العالی بزوائد المساانید الثمانیا ( .المحقاق:
سعد بن ناصر بن عبد العزیز الشرری وآخرون) .بیجا :دار العاصمة۔دار الغیث.
ابن حیون ،نعمان بن محمد مغربی (۱3۸۵ق) .دةائم اإلسالم .قم :مؤسسة آل البیت .
ابن شعبه ّ
حرانی .حسن بن علی۱۴0۴( .ق) .تحف العقول( .تصحیح :علی اکبر غفاری) .قم :دفتر
انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
ابن شهر آشوب مازندرانی ،محمد بن علی۱37۹( .ق) .مناقب ل أبی طالاب  .قام :انتشاارات
عالمه.
ابن شهرآشوب المازندرانی ،ابوجعفر محمد۱۴۱0( .ق) .مطشابه القا ن و مخطلفاه .قام :انتشاارات
بیدار.
ابن طاووس .علی بن موسی۱۴۱۱( ،ق) .مهج الادةوات و مانهج العراادات( .تصاحیح :ابوطالا
کرمانی و محمد حسن محرر) .قم :دار الذخائر.
ابن طاووس .علی بن موسی۱۴0۶( ،ق) .فالح الساائل و نجااح المساائل .قام :انتشاارات بوساتان
کتاب قم.
ابن قولویه ،جعفر بن محمد۱3۵۶( ،ش) .کامل الزیارات( .تحقیق :عبد الحساین امینای) .نجاف
اشر  :دار المرتضویة.
ابن کریر الدمشقی ،أبو الفداء اسماعیل بن عمر۱۴07( .ق) .الردای و النهای  .بیروت :دار الفکر.
االربلی ،علی بن عیسیو (۱3۸۱ق) .کشاف الغما فای مع فا ا ئما ( .تصاحیح :هاشام رساولی
محالتی) .تبریز :بنی هاشمی.
استرآبادی ،سید شر الدین علی حسینی۱۴0۹( .ق) .تأویل اآلیاات الظااه ة .قام :دفتار انتشاارات
اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
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اْلهوازی الکوفی ،الحسین بن سعید۱۴02( .ق) .الزهد( .تحقیق غالمرضا عرفانیان یازدی) .قام:
المطبعة العلمیة.
بیابانی اسکویی ،محمد۱3۹2( .ش) .مع فت نری و امام .تهران :انتشارات نبث.
البیهقی ،ابو بکر احمد بن الحسین۱۴0۵( .ق) .دالئال النراوة و مع فا أحاوال صااحب الشا یع .
(تحقیق :عبد المعطی قلعجی) .بیروت :دار الکت العلمیة.
التمیمی ،منصور بن راشد۱۴3۵( .ق) .العصم فی ضوء ةقیادة اهال السان و الجماةا  .الریااض:
مکتبة الرشد.
یقفی .ابراهیم بن محمد بن سعید بن هالل (۱۴۱0ق) .الغارات( .تصحیح :عبادالزهراء حساینی).
قم :دار الکتاب اإلسالمی.
الجرجانی ،میر سید شریف۱32۵( .ق) .ش ح المواقاف( .تصاحیح :بادر الادین نعساانی) .قام:
الشریف الرضی.
جمعی از علما۱3۶3( .ش) .ا صول السط ةش  .قم :دار الشبستری للمطبوعات.
الحر العاملی ،محمد بن الحسن۱۴0۹( .ق) .وسائل الشیع ( .تحقیق :مؤسسة آل البیت ) .قم:
مؤسسة آل البیت .
الحلی ،جمالالدین ابو منصور الحسان بان یوساف (عالماه حلای)۱۴23( .ق) .ا لفاین .قام:
المؤسسة اإلسالمیة.
حیدری ،سید کمال۱3۹2( .ش) .ةصمت در ق ن .تهران :سخن.
خزاز رازی .علی بن محمد۱۴0۱( .ق) .کفای ا ث فی ّ
النص ةلی ا ئم اإلثنی ةش ( .تحقیق :عبد
اللطیف حسینی کوهکمری) .قم :بیدار.
دفتر تدوین متون درسی حوزههای علمیه۱3۹۴( .ش الف) .ةقاید و معارم  .1قم :مرکاز مادیریت
حوزههای علمیه.
دفتر تدوین متون درسی حوزههای علمیه۱3۹۴( .ش ب) .ةقاید و معارم  . 2قم :مرکاز مادیریت
حوزههای علمیه.
دیلمی ،حسن بن محمد۱۴۱2( .ق) .إرشاد القلوب إلی الصواب .قم :الشریف الرضی.
دیمهکار گراب ،محسان .)۱3۹3( .ةصامت اماام و خاساطگا ن در قارآن کاریم .اماماتپژوهی.
 ،)۱۵(۴ص .۱۴۵-۱0۹
الرازی ،فخر الدین (فخر رارزی)۱۴20( .ق) .الطفسی الکری (مفاتیح الغیاب) .بیاروت :دار احیااء
التراث العربی.
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الرازی ،فخر الدین (فخر رارزی)200۹( .م) .کطاب االربعین فی اصول الدین( .المحقاق :محماود
عبدالعزیز محمود) .بیروت :دار الکت العلمیة.
الزبیدی ،محمد بن محمد( .بیتا) .تاج الع وس( .تصحیح :علی شیری) .بیروت :دار الفکر.
الزمخشری ،محمود بن عمر (۱۹7۹م) .أساس الرالغ  .بیروت .دار صادر.
سبط ابن جوزی ،شمس الدین أبو المظفر یوسف بن فرغلی۱۴۱۸( .ق) .تیک ة الخواص مان ا ما
فی ذک خصائص ا ئم  .قم :منشورات الشریف الرضی.
سند .محمد۱۴20( ،ق) .االمام االلهی ( .تقریر :محمد علی بحرالعلوم) .بیجا :مؤسسۀ انتشارات
عصر هور.
السیوطی ،جاللالدین عبدالرحمن بن ابی بکر ۱۴0۴( .ق) .الدر المنثور فای تفسای الماأثور .قام:
ّ
کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی.
شاااکر اشااتیجه ،محمااد تقاای۱3۹3( .ش) .منااابع علاام امااام در قاارآن .امامااتپژوهی)۶(2 .
ص ۱۶۵۔.۱۸۶
الشریف الرضی ،محمد بن الحسین (۱۴۱۴ق) .نهج الرالغا ( .تصاحیح :صابحی صاالح) .قام:
انتشارات هجرت.
الشریف المرتضی ،أبو القاسم علی بن الحسین۱2۵0( .ق) .تنزیه ا نریاء .قم :الشریف الرضی.
الشریف المرتضی ،أبو القاسم علای بان الحساین۱۴0۵( .ق) .رساائل الشا یف الم تاای .قام:
دار القرآن الکریم.
الشیخ المفید ،محمد بن محمد۱۴۱3( .ق الف) .اإلخطصااص( .تصاحیح :علای اکبار غفااری و
محمود محرمی زرندی) .قم :المؤتمر العالمی اللفیة الشیخ المفید.
الشیخ المفید ،محمد بن محمد۱۴۱3( .ق ب) .المساائل العکر یا ( .تحقیاق و تصاحیح :کنگاره
شیخ مفید) .قم :المؤتمر العالمی ْللفیة الشیخ المفید.
ّ
ّ
الصفار ،محمد بن حسن۱۴0۴( .ق) .بصاائ الادرجات فای فااایل ل محماد ( .تصاحیح:
ّ
محسن بن عباسعلی کوچهباغی) .قم :مکتبة آیة الله المرعشی النجفی.
الطباطبایی ،السید محمد حسین (عالمه طباطبایی)۱۴۱7( .ق) .المیزان فی تفسی الق ن .قم :دفتر
انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
الطبرسی .الفضل بن الحسن۱372( .ش) .مجم الریان فی تفسی الق ن .تهاران :انتشاارات ناصار
خسرو.
الطبرسی ،احمد بان علای۱۴03( .ق) .اإلحطجااج ةلای أهال اللجااج( .تصاحیح :محماد بااقر
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خرسان) .مشهد :نشر مرتضی.
الطبری اآلملی الکبیر .محمد بن جریر بن رستم۱۴۱۵( .ق) .المسط شد فای إماما ةلای بان أبای
طالب ( .تصحیح :احمد محمودی) .قم :کوشاناور.
الطبری ،ابو جعفر محمد بن جریر۱۴۱2( .ق) .جام الریان فی تفسی الق ن .بیروت :دار المعرفة.
طبری آملی صغیر ،محمد بن جریر بن رستم۱۴۱3( .ق) .دالئل االمام ( .تصحیح :قسم الدراسات
اإلسالمیة مؤسسة البعرة) .قم :بعرت.
طبری .محمد بن جریر۱37۵( .ش) .تاریخ طر ی( .ترجمه :ابو القاسم پاینده) .تهران :اساطیر.
الطوسی .محمد بن الحسن( .بیتا) .الطریان فی تفسی الق ن( .تحقیق :احمد قصیرعاملی) .بیروت:
دار احیاء التراث العربی.
ّ
الطوسی ،محمد بن الحسن۱۴۱۱( .ق) .الغیر ( .تصحیح :عباد الله تهرانی و علی احماد ناصاح).
قم :دار المعار اإلسالمیة.
الطوسی ،محمد بن الحسن۱۴2۸( .ق) .تهییب االحکام .قم :نور وحی.
العیاشی ،محمد بن مسعود۱3۸0( .ق) .الطفسی (تفسیر العیاشی)( .تحقیق :ساید هاشام رساولی
محالتی) .تهران :مکتبة العلمیة االسالمیة.
فرات کوفی ،ابوالقاسم فرات بن ابراهیم۱۴۱0( .ق) .تفسی ف ات الکوفی( .تحقیاق :محماد کاا م
محمودی) .تهران :سازمان چاپ وانتشارات وزارت ارشاد اسالمی.
الفیض الکاشانی ،محمدمحسن بن شااه مرتضای۱۴0۶( .ق) .الاوافی .اصافهان :کتابخاناه اماام
أمیرالمؤمنین علی .
ق ن ک یم( ،ترجمه :محمد مهدی فوالدوند) .تهران :دار القرآن الکریم.
ُ
القندوزی ،سلیمان بن ىبراهیم الحنفی۱۴۱۶( .ق) .ینابی المودة لیوی الق بی( .تحقیق :سید علای
جمال أشر الحسینی) .بیجا :دار اْلسوة للطباعة والنشر.
کالر ،لیندا جی۱3۹۱( .ش) .علام اماماان علمای کاه شا و روز باه اماام میرساد( .ترجماه:
ابوالفضل حقیری قزوینی) .)۶( 2 .ص ۱۸7۔.2۱۴
ُ ّ
َّ
ک اولبرگ .اتااان۱3۹۱( .ش)ُ « .م َحاادث»( .ترجمااه :مساالم نااادعلیزاده) .امامااتپژوهی.)۶( 2 .
ص 2۱۵۔.22۵
الکفعمی ،ابراهیم بن علی عاملی۱۴۱۸( .ق) .الرلد ا ماین و الادر الحصاین .بیاروت :مؤسساة
اْلعلمی للمطبوعات.
کلینی ،محمد بن یعقوب بن اسحاق۱۴07( .ق) .الکافی( .تصحیح :علی اکبار غفااری و محماد
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آخوندی) .تهران :دار الکت اإلسالمیة.
المازندرانی ،محمدصالح بن احماد۱3۸2( .ق) .شا ح الکاافی۔ ا صاول و ال وضا ( .تصاحیح:
ابوالحسن شعرانی) .تهران :المکتبة اإلسالمیة.
المجلسی ،محمد باقر بن محمدتقی (عالمه مجلسی)۱۴0۴( .ق) .م ة العقول فی ش ح أخراار ل
ال سول ( .تصحیح :هاشم رسولی محالتی) .ته ان :دار الکطب اإلسالمی .
المجلسی ،محماد بااقر بان محمادتقی (عالماه مجلسای)۱۴23( .ق) .زاد المعااد( .تصاحیح:
عالءالدین اعلمی) .بیروت :مؤسسة اْلعلمی للمطبوعات.
المجلسی ،محمد باقر بن محمادتقی (عالماه مجلسای)۱۴03( .ق) .بحاار ا ناوار( .تصاحیح:
ّ
جمعی از محققان) .بیروت :دار ىحیاء التراث العربی.
محمدی الریشهری ،محمد۱37۵( .ش) .میزان الحکم  .قم :دار الحدیث.
مرتضی ،محمد محمود۱۴3۶( .ق) .فلسف العصم ةند الشیع االمامی  .بیروت :دار الوالء للطباعة
و النشر و التوزیع.
المسعودی ،علی بن حسین۱۴0۹( .ق) .م وج الیهب .قم :دارالهجرة.
المنقری .نصر بن مزاحم۱۴0۴( .ق) .وقع صفین( .تصحیح :عباد الساالم محماد هاارون) .قام:
ّ
مکتبة آیة الله المرعشی النجفی.
موسوی الخوئی ،سید ابوالقاسم و التبریزی ،میرزاجواد۱۴۱۶( .ق) .ص اط النجاة( .جاامع :موسای
مفیدالدین عاصی عاملی) .قم :مکت نشر المنتخ . .
نادم .محمد حسن۱3۹۱( .ش) .علم غی پیامبر و امام از نگاه متکلمین و فالسفه .اماماتپژوهی.
 .)۶(2ص .۱۶۴-۱۴7
نادم ،محمد حسن( .گزینش و تصحیح)۱3۸۸( .ش) .ةلم امام (مجموةه مقاالت) .قم :دانشاگاه
ادیان و مذاه .
هاشمی تنکابنی ،سید موسی۱3۹0( .ش) .ةصمت .ض ورت و ثار .قم :انتشارات مؤسسه بوستان
کتاب.
هاشمینس  ،السید محمود رضاا۱۴32( .ق) .االماما ةلای ضاوء الثقلاین( .بمسااعدة شاعی
الحداد) .قم :مؤسسه بوستان کتاب.
الهاللی ،سلیم بن قیس۱۴0۵( .ق) .کتاب سلیم بن قیس الهاللای( .تصاحیح :محماد انصااری
زنجانی خوئینی) .قم :الهادی.

