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  چكيده

هاي ديني است كه به  يكي از منابع استنباط آموزه »مرفتار معصو«شيعه،  ةانديش ةبر پاي
چنان كه بايد مورد توجه قرار نگرفته  شناسي، آن دليل عدم تنقيح مباني اعتبارسنجي و داللت

هايي فرض گيري از سنت عملي، تبيين مباني و پيش بهره ةهاي افزايش دامن يكي از راه. است
استناد و  ةتوسع ،ر رفتار معصوم و در نتيجهكارگيري بيشت ها موجب به است كه پذيرش آن

كالمي  مبانيپژوهش حاضر تالش دارد تا به روش تحليلي ـ اكتشافي، . گردد استنباط از آن مي
استوار گرديده است،  منابع رفتارشناختي معصوم حجيت ةاستنباط از رفتار معصوم را كه بر پاي

حجيت رفتار معصوم پيش از . را فراهم آوردگيري افزون از سنت فعلي  بهره ةند و زمينكتبيين 
از جمله مباني مؤثر  Bامامت، حجيت رفتار انبياي پيشين و حجيت رفتار حضرت زهرا /نبوت
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  درآمد
سنت است كه نقش مهمي در استنباط  ةدهند يكي از اجزاي تشكيل »رفتار معصوم«
موجب گرديد تا  هاي كارآمد رفتارشناختي و روشلكن عدم تنقيح مباني  ،هاي ديني دارد آموزه

 نيز استنباط مقام در و نشود پرداخته آن فهم به است،شناخت  چنان كه در خور اين منبع دين آن
هاي بنيادين رفتارشناسي، چارچوب  از اين رو، شايسته است بر پايه مؤلفه .نگيرد قرار عتناا مورد

  . گيري افزون از آن را فراهم آيد نظري استنباط از رفتار معصوم را تعريف گردد و زمينة بهره

 

  امامت /نبوتيش از پحجيت رفتار معصوم . 1
يكي از مباني مؤثر در گسترش كارآمدي رفتار معصوم، تعيين قلمرو زماني اعتبار رفتار 

امامت است؛ مبنايي كه بر باور به عصمت معصومان  /پيش از نبوت ةآن به دور ةمعصوم و توسع

ـــــــــــ
فصلنـامــه

ـــــــــــپژوهشيعلمي

باط از سنت فعلي موجب توسعة استنتعريف مباني مرتبط با آن كه  هايي مؤلفهيكي از 
هاي اصلي  اعتبارسنجي منابع فهم دين، يكي از مؤلفه ، زيرامعصوم است گردد، اعتبار رفتار مي

شود و نتايج معتبر و قابل  پردازي ديني است كه از خالل آن، سره از ناسره بازشناخته مي نظريه
اعتبار  ةبر پاي تار معصوم،توسعة استنباط از رفاز اين رو، بخشي از مباني . آيد استناد به دست مي

، »امامت /حجيت رفتار معصوم پيش از نبوت«: عنواندر اين تحقيق سه كه  گيرد شكل مي آن
  .گيرد مورد بررسي قرار مي »Bحجيت رفتار حضرت زهرا«و  »حجيت رفتار انبياي پيشين«

معصوم  رفتارشناختيهاي  است كه نسبت به گزاره يهايفرض پيش ةمجموع» مباني«ز مقصود ا
هاي ديني  استنباط آموزهرفتار معصوم در  كارآمديها، ميزان  با مبنا قرار دادن آنگردد و اتخاذ مي
رفتار معصوم، به  گستره كاركرد ةنظران دربار اختالف نظرِ صاحب ةعمد ،گفتني است. يابد توسعه مي

ل به كاركرد ئها، قافرض گردد كه با پذيرش يا عدم پذيرش برخي پيش تفاوت مباني ايشان برمي
  . اند هاي ديني شده حداكثري يا حداقلي سنت فعلي در استنباط آموزه

هايي كه به تبيين اصل حجيت رفتار معصومان پرداخته و ادلة  تهدر اين باره، غير از نگاش
در اين ميان، مقاله آقاي . اند، اثر مستقلي به دست نيامده است عقلي و نقلي آن را بررسي كرده
 »سيري بر نظرية عصمت امام از آغاز تا سده پنجم هجري«محمدحسين فارياب با عنوان 

و كتاب آقاي محمد » و شريعت و حجيت فعل معصومقلمر«و آقاي مرتضي سمنون با عنوان 
هاي نظري دشواري Dاستنباط حكم اخالقي از سيره و عمل معصوم«زاده نوري با عنوان عالم

به صورت ضمني به بخشي از مباحث مطرح در اين مقاله توجه » شناختيو مالحظات روش
 .اضر متفاوت بوده استاند كه به جهت مساله، رويكرد و دامنه، با تحقيق ح نشان داده
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پيش پذيرش عصمت معصوم  ةالزم، چراكه كالمي گره خورده استة استوار است و به اين آموز
حجيت  أكه منش مگر آن. پذيرش حجيت گفتار و رفتار ايشان در آن دوره است ،امامت /از نبوت

فعل معصوم را منوط به احراز امر ديگري بشماريم؛  /را عصمت ندانيم و اثبات حجيت قول
پيش از نبوت، تالزم آن با حجيت  ةدر دور Jپذيرش عصمت پيامبر با وجودكه بعضي،  چنان

لكن طبق باور مشهور، دو مفهوم ). 110: 1386نصيري، ( اند ضرت را نفي كردهقول و فعل ح
امامت  /اي تنگاتنگ داشته و گفتار و رفتار معصوم پيش از نبوت رابطه »حجيت«و  »عصمت«

  ).10: 1383؛ رشاد، 13: ق1409عجاج خطيب، ( آيد نيز جزو سنت به حساب مي
مخالفاني نيز دارد و برخي با ) امامت /ز نبوتحجيت رفتار معصوم پيش ا(البته اين ديدگاه 

كه  اين ةبراي نمونه، شيخ صدوق دربار. اند كارايي رفتار معصوم شده ةمانع توسع ،عدم پذيرش آن
اي سخن  از گناهان كبيره پيش از تصدي مقام امامت معصوم است يا خير، به گونه jآيا امام

اند  زماني دانسته ةدر اين محدود jعصمت امامل به عدم ئاي از محققان وي را قا گفته كه عده
 كه نقل رواياتي كه بر صدور گناه صغيره از انبيا داللت دارد چنان؛ )237: 1390فارياب، (
 و نيز عبارت دوپهلوي وي در توصيف عصمت پيامبران و امامان )196: 1، 1378صدوق، (
 ةامامت را از گناه صغير /نشان از آن دارد كه وي متصدي منصب نبوت )96: ق1414صدوق، (

از سوي ديگر، شيخ مفيد نيز ـ با  ).239: 1390فارياب، (داند  پيش از آن دوره، معصوم نمي
گناهان پيش و پس از تصدي منصب  ةو امامان را از هم Jكه رواياتي كه پيامبر وجود آن

آور  ده را يقينـ چون اخبار يادش )130: ق1414مفيد، ( پذيرد داند مي امامت معصوم مي /نبوت
و ائمه از گناهان پيش از تصدي  Jعصمت پيامبر ةداند و بر اين باور است كه عقل دربار نمي

كه فاعل آن را ل به توقف شده و ارتكاب برخي گناهان صغيره ئنبوت و امامت حكمي ندارد، قا
  ).65ـ62: ق1413مفيد، ( جايز شمرده است ،خوار نشود و از روي عمد نباشد

پيش از تصدي نبوت و  ةآن به دور ةزماني عصمت معصوم و توسع ةگستر مه،با اين ه
كه اكثر انديشمندان شيعه بدان اعتقاد داشته و در آثار خود بدان اشاره است موضوعي  ،امامت
 )130: ق1414مفيد، ( و شيخ مفيد )119: 1ق، 1413صدوق، ( كه شيخ صدوق چنان ؛اند كرده

اند؛  گناه كبيره پيش از تصدي مقام نبوت و امامت اذعان داشته و امامان از Jبه عصمت پيامبر
، پيش )صغيره و كبيره(و امامان از هر گونه گناه  Jسيد مرتضي، قائل به عصمت مطلق پيامبر

 ةو شيخ طوسي نيز دربار )413: 1ق، 1405سيد مرتضي، ( و پس از نبوت و امامت شده است
 يش از امامت و پس از آن تفاوتي نگذاشته استپ ةگناهان، بين دور ةاز هم jعصمت امام

  ).361: 1362طوسي، (

ـــــــــــ
فصلنـامــه
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  دليل عقلي. 1ـ1

از گناهان، براهين عقلي متعددي  Dو ائمه Jمتكلمان شيعه براي اثبات عصمت پيامبر
پيش از مقام نبوت و  ةاما دليلي كه عصمت از گناه در دور ،)417: 1390فارياب، ( اند اقامه كرده

گرداني مردم از  روي« و به برهان كردهطرح آن را د، نخستين بار سيد مرتضي نكامامت را ثابت 
وي اين دليل را براي اثبات عصمت  ).332: 1ق، 1405سيد مرتضي، ( نامور است »گنهكار

پيامبران طرح كرده است كه با توجه به تصريح وي به جاري بودن چنين برهاني در حق ائمه 
سيد مرتضي در اين باره چنين استدالل  .يز مفيد خواهد بودن عصمت امام ة، دربارDمعصومين
صدور گناهان كبيره و صغيره از پيامبران و امامان ـ خواه پيش از تصدي منصب  :كرده است

 ،شود و در مقابل نبوت و امامت باشد يا پس از آن ـ موجب نفرت مردم از پذيرش سخن آنان مي
سيد مرتضي، (سخنان ايشان خواهد شد  ةنفس دربار ها از گناهان موجب آرامش ا بودن آنمبرّ

1377 :9 .(  
همين دليل را شيخ طوسي با تقريري ديگر بيان كرده و آورده است كه ارتكاب گناه از امام 

گرداني و نفرت و سلب اعتماد مردم از او و بطالن هدف از  موجب روي ،پيش از منصب امامت
 توانستهكه برخي گناهان صغيره مي ن با توجه به آنلك). 361: 1362طوسي، ( شود امامت وي مي

خللي به موقعيت معصوم نزد  است به صورت مخفيانه و به دور از چشم مردم انجام گيرد، طبيعتاً
تكليف رخ  قبل از سنّ ةكه برخي گناهان كوچكي كه در دور آن رساند؛ عالوه بر مردم نمي

گردد و ضرري به جايگاه معصوم پس از  ردم نميسبب تنفر م عمالً ،)مانند عريان شدن(دهد  مي
رسد كه دليل عقلي  بنابراين، با توجه به مالحظات ذكرشده، به نظر مي. رساند امامت نمي

نبوت و  ةو جانشينانش پيش از دور Jمخدوش بوده و نتوان از حكم عقل براي عصمت پيامبر
  . امامت بهره گرفت

اني كه به صورت پنهاني و به دور از چشم مردم گناه: اما در پاسخ اين اشكال بايد گفت
شود كه  گيرد، خارج از موضوع بحث است و ثمرة استدالل دربارة گناهاني حاصل ميانجام مي

به اشتباهاتي كه در دورة قبل از » گناه«علني و در انظار عموم انجام گيرد؛ از سوي ديگر، اطالق 
اي ندارد و موجب تضعيف استدالل  وده و ثمرهگيرد نيز دور از واقع ب سنّ تكليف انجام مي

  .گردد يادشده نمي
  

ـــــــــــ
فصلنـامــه
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  دليل نقلي . 2ـ1

 jو امام Jنقلي وجود دارد كه عصمت پيامبر ةاي از ادل برهان عقلي، مجموعه غير از
زيرا  دارند،البته اين متون تنوع و تعدد قابل توجهي . ندك اثبات مي را نبوت و امامت پيش از
ه جهت موضوع، تاريخي و روايي است و به جهت تاريخ، شامل روايات عصر شده ب هاي نقل گزاره

گردد و به جهت داللت، به صورت نص و ظاهر، نشان از عصمت  صحابه، راويان و محدثان مي
  .پيش از تصدي منصب نبوت و امامت دارد jو امام Jپيامبر

هي از صحابه نقل هايي كه در اين بخش وجود دارد رواياتي است كه گرو از جمله گزارش
از برخي گناهان  ،در سنين مختلف پيش از نبوت Jگر محفوظ ماندن پيامبر اند و بيان كرده
ايمن نقل كرده است كه روزي در يكي از اعياد عرب پيش از اسالم، حضرت  ام ،براي نمونه ؛است

اما به  ،نخست مخالفت كرد Jپيامبر. ها شركت كند در عيد آن كه ابوطالب از پيامبر خواست
هايش فرمود  بازگشت و به عمه ،پس از چندي در حالي كه هراسان بود. هايش رفت اصرار عمه

با اذعان به مصونيت پيامبر از  Jهاي پيامبر جا عمه در اين. كه از وقوع گناه نگران است
: ق1412ابونعيم، (را ابراز كردند در آن سن  Jبه پاكي و عصمت پيامبر خوداعتقاد شيطان، 

187.(  
همراه  Jخدا  كند كه رسول چنين در روايتي ديگر، جابر بن عبداهللا انصاري نقل مي هم

 ،عباس. در حالي كه ازاري به تن داشت ،ها به سوي كعبه بود ساير مردم در حال انتقال سنگ
  تر باشد كه در از ايشان خواست كه ازار را بر كتف خود اندازد تا راحت Jعموي پيامبر

با شنيدن اين ، ها بنا بر بعضي نقل Jخدا  رسول. شد حضرت عريان مي ةتن يينپا ،اين صورت
كه بخواهم برهنه  از اين«: جمله به زمين افتاد و مطابق برخي ديگر به آسمان نگاه كرد و فرمود

  ،2003؛ ذهبي، 96: 1، ق1422؛ بخاري، 295: 3ق، 1421حنبل،  ابن(» ام نهي شده ،راه بروم
1 :74.(  

نقل شده و حكايت از امداد غيبي  Dبيت و اهل Jرواياتي كه از پيامبر ،راز سوي ديگ
 Jاز گناه و لغزش دارد نيز گواه ديگري بر عصمت پيامبر Jمصونيت پيامبر برايخداوند 

  ).192خطبه : 1372؛ سيد رضي، 500: 10، 1372طبرسي، ( آيد پيش از نبوت به حساب مي
پيش از مقام  Jان نتيجه گرفت كه رسول خداتو از مجموع متون يادشده مي ،بنابراين

خداوند قرار داشتند كه اين امر موجب پرهيز ايشان از امور ة تحت حمايت و لطف ويژ ،نبوت
 .گرديده است ناپسند مي

ـــــــــــ
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  نبوت پيش ازبه رفتار  Dاستناد ائمه. 3ـ1

امامت تصدي نبوت و  ةتوان بر حجيت رفتار معصوم پيش از دور يكي ديگر از داليلي كه مي
از  ؛رفتارهاي آن دوره صورت گرفته است دربارةاقامه كرد، استناداتي است كه از سوي معصوم 

جمله، در روايتي آمده است كه ميان شترداران و گوسفندداران اختالفي درگرفت و شترداران در 
باني با استناد به شرسيد و حضرت  Jاين خبر به پيامبر. فرازي كردند برابر گوسفندداران گردن

در حالي به پيامبري برانگيخته شد  jموسي«: ندگوسفندداران را ترجيح دادخود پيش از بعثت، 
چرانيد و  هم در حالي به پيامبري برانگيخته شد كه گوسفند مي jچرانيد و داوود كه گوسفند مي

» چرانيدم ام را مي من نيز در حالي برانگيخته شدم كه در منطقة اَجياد گوسفندان طايفه
  ).396: 3ق، 1421؛ نسائي، 415: تا مبارك، بي ابن(

براي تمجيد از گوسفندداران و ترجيح شغل شباني، به رفتار خود پيش  Jپيامبر در واقع،
و هم اعتبار  شدندشباني  ةهم موجب اعتبار ديني پيش ،كه با اين سخن نددكراز بعثت استناد 

  . نددكررفتار خويش را اثبات 
به رفتار پيش از  jاست كه از استناد امام صادق »سباط بن سالمأ«ديگر، روايت  ةنمون

عمر بن مسلم از ما پرسيد  ةدربار. وارد شدم jبر امام صادق«: دهد خبر مي Jنبوت پيامبر
: فرمود بارسه  jصادق  امام. خوب است، ولي تجارت را رها كرده است :كند؟ گفتم كه چه مي

پس [خريد و  ،آمد كارواني را كه از شام مي Jخدا  د رسولدان آيا نمي! اين، رفتار شيطان است
اش را پرداخت و بخشي را نيز ميان خويشاوندان خود تقسيم  با سود آن بدهكاري] از فروش

  ).75: 5ق، 1407كليني، (» كرد؟
 Jدهد تجارت پيامبر كه نشان مي )24: 2ق، 1405بيهقي، ( ن تاريخيئبا توجه به قرا

، Jبه رفتار پيامبر jتوان گفت استناد امام صادق وت بوده است، ميپيش از تصدي مقام نب
گردد اعتبار رفتار معصوم پيش از  از بعثت است و موجب مي پيشدليل بر حجيت رفتار حضرت 

  .امامت نيز ثابت گردد /نبوت
از فرزند معصوم خود و تأييد رفتار وي پيش از مقام امامت،  jعالوه بر اين، ستايش امام

از تصدي مقام  پيش jشود تا حجيت رفتار امام ديگري در اين باره است كه موجب مي ةقرين
 ةدر روايتي از محمد بن مسلم آمده است كه وقتي ابوحنيفه از نحو كه چنان ؛امامت ثابت گردد

شكايت كرد، حضرت رفتار فرزندش را تأييد  jنزد امام صادق jنماز گزاردن موسي بن جعفر
رفتار فرزند  jو يا امام هادي). 297: 3ق، 1407كليني، ( تايش قرار دادد و وي را مورد سكر
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را در رثاي برادرش تقرير كرده و بر شيوة تعزيه ايشان صحه گذاردند ) jامام عسكري(خود 
  ).326: 1ق، 1407كليني، (

قبل نبوت و امامت  ةحجيت رفتار معصوم به دور ةبنابراين، پذيرش مبناي مورد نظر و توسع
گردد حجم متون رفتارشناسي معصوم افزايش يابد و بخش بيشتري از روايات سيره  مي موجب
هاي يادشده حكايت از تأييد تمام رفتارهاي  البته نمونه .استناد و استنباط قرار گيرد ةدر داير

امامت ندارد، بلكه تنها نمونه از اصل اعتبار رفتار معصوم در آن دوره  /معصومان پيش از نبوت
  .كند و به نحو موجبه جزئيه، مدعاي يادشده را ثابت ميدارد 

  پيشين يحجيت رفتار انبيا. 2
پيشين  يرفتار معصوم، حجيت رفتار انبيا استنباط از ةيكي ديگر از مباني مؤثر در توسع

هاي رفتارشناختي  گردد ميزان گزاره فرضي كه پذيرش آن موجب مي پيش ؛براي مسلمانان است
  آنچه عمدتاً. هاي ديني توسعه پيدا كند منابع استنباط آموزه ةو داير معصوم افزايش يابد

هاي رفتاري  گزاره ،گيرد هاي ديني مورد استناد محققان قرار مي در كشف و تبيين آموزه
  سلف به عنوان يك ياست و كمتر به سيره و سنت انبيا Dو ائمه معصومين Jپيامبر

: ؛ يوسف121: طه( تناد به برخي آيات موهم عصيانچراكه بعضي با اس ،منبع، استناد شده است
 ،)324: 1تا،  ؛ حلبي، بي366: 4تا،  سيوطي، بي( و يا برخي روايات نافي عصمت )87: ؛ انبياء24

هاي  را حجت ندانسته و صالحيت آن براي استنباط آموزه Jرفتار انبياي پيش از رسول خدا
  اين در حالي است كه ؛)67: تا رازي، بي؛ 402: 1373سروش، : نك(اند  ديني را نپذيرفته
ادله عقلي و نقلي ثابت شده است ـ بپذيريم، اعتبار  ةپيشين را ـ كه بر پاي ياگر عصمت انبيا

هاي ديني مورد پذيرش قرار  رفتار ايشان نيز تأييد شده، به عنوان يكي از منابع كشف آموزه
ار انبياي پيشين، داليل عصمت ايشان گيرد؛ از اين رو شايسته است براي اثبات حجيت رفت مي

  .بررسي گردد

  عصمت انبيا. 1ـ2

اي كه مورد  پيشين، عصمت ايشان است؛ آموزه يترين دليل بر حجيت رفتار انبيا مهم
عقلي و نقلي در پي اثبات آن  ةپذيرش اكثر انديشمندان اسالمي قرار داشته و به كمك ادل

  . اند برآمده
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  دليل عقلي . 1ـ1ـ2

كند بهترين راه وصول به كمال  طالب سعادت و كمال خويش است و سعي مي طرتاًانسان ف
ابزاري كه براي درك و شناخت در اختيار انسان قرار داده شده است ـ يعني  سويي،از . را بيابد

از اين رو با توجه به حكمت خداوند  ؛حس و عقل ـ براي نيل به سعادت ابدي كافي نيست
در واقع . ه ديگري در اختيار انسان قرار دارد كه آن راه وحي و نبوت استيابد كه حتماً را درمي

نشيند و غرض خداوند از آفرينش  كند كه بدون وحي هدف خلقت به ثمر نمي عقل حكم مي
كند،  حال با تمسك به اين دليل عقلي كه ضرورت وحي و نبوت را اثبات مي. نقض خواهد شد

زيرا در  ،الهي را از هر گونه سهو و اشتباه اثبات كردتوان ضرورت عصمت و مصونيت وحي  مي
  ).98: 1388يوسفيان، ( مين نخواهد شدأغير اين صورت هدف از بعثت انبيا ت

چرا «: است كه در پاسخ كسي كه از ايشان پرسيد jمؤيد اين مطلب، روايتي از امام رضا
عقلي ضرورت نبوت  ليلِبه همين د »شناخت پيامبران و ايمان به آنان بر مردم الزم است؟

استناد كردند و از نارسايي قواي ادراكي مردم براي شناخت مصالح و مفاسد خود، به عنوان 
  ).100: 2، 1378صدوق، ( استفاده كردند» عصمت«و » نبوت«دليل مشترك لزوم 

 ،دليل عقلي ديگري كه بر عصمت انبيا وجود دارد اين است كه اعطاي معجزه به پيامبران
طباطبائي، ( دهند راه ندارد كه دروغ در آنچه انبيا به خداوند نسبت مي كند بر اين داللت ميعقالً 

. تأييد و تصديق او در گفتارش است ةبه منزل ،چون اعطاي معجزه به شخص ،)136: 2ق، 1417
حال اگر قرار باشد انبيا به دروغ چيزي را به خداوند نسبت دهند، تأييد چنين پيامبري با 

كه چنين عملي قبيح است و از خداي حكيم سر  ،گوست در حكم تصديق شخص دروغ معجزه،
  .زند نمي

  دليل نقلي . 2ـ1ـ2

از  ؛ده استكرقرآن كريم در آيات متعددي، عصمت انبيا در مقام تلقي و ابالغ وحي را بيان 
 و منْذرينَ و مبشِّرينَ النَّبِيينَ اللَّه فَبعثَ واحدةً أُمةً النَّاس كانَ«: فرمايد بقره مي ةسور 213جمله در آيه 

دست  گروهى واحد و يك]  در ابتدا[مردم ؛  »الْكتاب بِالْحقِّ ليحكُم بينَ النَّاسِ فيما اخْتَلَفُوا فيه معهم أَنْزَلَ
و با آنان  يخترسان برانگ دهنده و بيم خدا پيامبرانى را مژده] از پديد آمدن اختالف[پس  ؛بودند

  .به درستى و راستى كتاب را نازل كرد، تا ميان مردم در آنچه با هم اختالف داشتند، داورى كند
، هدف از ارسال رسل و اوالً: آيد كه برخي ديگر از آيات به خوبي برمية از اين آيه به ضميم

است؛ يعني پيامبران انزال كتب، برداشتن و از بين بردن اختالف در بين مردم و بيان راه صواب 
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، خداوند براي رسيدن به هدف ثانياً. الهي ميزاني براي سنجش حق از ناحق و صواب از ناصوابند
و هيچ چيز ، )52: طه( »ينسا يلَ ي وبر لُّضال ي«: رو نيست به و غايت خود، هرگز با مشكلي رو

حال، اگر  ؛)3: طالق( »همرِأ غُالب اهللاَ انَّ«: راه او در وصول به هدف خود باشد تواند مانع و سد نمي
پيامبران در مقام دريافت وحي و يا رساندن پيام الهي به مردم معصوم نباشند ـ و احتمال خطا و 

ها  انديشي ها داده شود ـ نه تنها رفع اختالف نشده و از كج آن ةاشتباه و انحراف از حق دربار
بنابراين اگر خداوند . يجاد اختالفات خواهند شدشود، بلكه خود عاملي در ا جلوگيري نمي

آوران الهي از هر گونه خطا و لغزش در  بخواهد به هدف خويش از بعثت انبيا برسد، بايد پيام
نقض غرض خواهد بود و اين بر  ،در غير اين صورت ؛مقام تلقي و ابالغ وحي مصون باشند

 ).134: 2ق، 1417طباطبائي، ( خداوند حكيم روا نيست

  استناد معصومان . 3ـ1ـ2

به رفتار  Dاز ديگر داليل حجيت رفتار انبيا، استناداتي است كه از سوي ائمه معصومين
راوي يا  پرسشدر مقام پاسخ به  Dاتفاق افتاده است كه ائمه. ايشان صورت گرفته است

اند؛  ده، به عمل انبياي پيشين استشهاد كردشاناحتجاج و يا مستند ساختن گفتار يا رفتار خو
گاه كه درباره  براي نمونه، آن. جمعي انبيا ةخاص باشد و خواه به سير يپيامبر ةخواه به سير

 jال شد، حضرت به رفتار حضرت يوسفؤس jعهدي مأمون از امام رضا علت پذيرش واليت
گاه كه  و يا آن). 72: 1376صدوق، ( داري عزيز مصر استناد كردند در پذيرش منصب خزانه

رفتار بعضي انبياي از كند،  زيستي دعوت مي اصحاب خود را به زهد و سادهj منيناميرالمو
خطبه : 1372سيد رضي، (ند استناد كرد jمثال آورده و به زهد داود، موسي و عيسيپيشين 

ال كرد، ؤس jسنت بودن فرق باز كردن موي سر از امام صادق ةو زماني كه راوي دربار ).160
فرق باز  Jپيامبر«: آن را مورد انكار قرار داده و فرمودند ،ر انبياحضرت با استناد به رفتا

  ).485: 6ق، 1407كليني، (» داشت يك از انبيا نيز موي سر خود را نگاه نمي كرد و هيچ نمي
تلقي معتبر  يمنبع Dد كه رفتار انبيا نزد ائمه معصوميننده از متون نشان مي گونه اين

  .كردند ويت گفتار يا رفتار خود، بدان استناد ميشد و ايشان براي تأييد و تق مي

  نسخ شرايع ةتحليل نگر. 2ـ2

و نيز  Jخدا  با توجه به خاتم بودن رسول :جا مطرح گردد اين است كه كه اين پرسشياما 
توان  پذير است و آيا مي سي به رفتار انبياي پيشين چگونه امكانأباور به نسخ شرايع گذشته، ت

  هاي دين اسالم به حساب آورد؟  و منابع فهم و كشف آموزهرفتار انبيا را جز
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بايد ابتدا به تقرير پرسش پرداخت و محل نزاع را به روشني معلوم  پرسشبراي پاسخ به اين 
آن چقدر است؟ آيا مقصود از نسخ  ةكه به درستي منظور از نسخ شرايع چيست و گستر ؛ اينكرد

كه تنها برخي  هاي پيشين را نسخ كرده و يا آن شرايع آن است كه دين اسالم تمام شريعت
ها  باور به نسخ شرايع پيشين با تكامل شريعت ده است؟ اساساًكرهاي آنان را نسخ  احكام و آموزه

  هاي مشترك چه نسبتي دارد و چگونه قابل جمع است؟ ها در آموزه و نيز وحدت آن
ذيرفته و داليلي بر درستي آن را پ »نسخ شرايع« ةبيشتر متكلمان و فقيهان اسالمي نظري

هاي قرآن، اصل در اوامر و احكام الهي ثبات و بقاست، مگر  آموزه ةاند، لكن بر پاي اقامه كرده
قضاوت ميان  ةكه خداوند متعال دربار چنان ؛ندككه شارع آن را با حكم يا شريعت ديگر نسخ  آن

  أَنْ احذَرهم و أَهواءهم تَتَّبِع ال و اللَّه أَنْزَلَ بِما نَهمبي احكُم و أَنِ«: فرمود Jخطاب به پيامبر ،اهل كتاب
نُوكفْتي  كإِلَي ضِ ما أَنْزَلَ اللَّهعنْ بو از  و ميان آنان بر طبق آنچه خدا نازل كرده است داورى كن؛ »ع

از بخشى از آنچه خدا به حذر باش كه مبادا تو را  و از آنان بر هواهاى نفسانى آنان پيروى مكن
  ).49: مائده( سويت نازل كرده است، منحرف كنند

چنان اعتبار داشته و  در آيه شريفه، احكام تورات است كه هم 5بما انزل اهللا6مراد از 
از فحواي آيه نيز  ).683: 1368اردبيلي، ( به صدور حكم بر اساس آن امر شده است Jپيامبر
چنان از گزند تحريف در امان بوده و منسوخ نشده  كتاب همآيد كه برخي احكام اهل  برمي
 ها اشاره شده است به حجيت و عدم نسخ آن كه در برخي روايات نيز تلويحاً چنان هم ؛بودند

  ).15: 1، 1380عياشي، (
نسخ شرايع بر اين باورند كه نسخ شريعت  ةاز سوي ديگر، برخي فقها در بيان معناي نظري

چنين نيست كه  شود نه تك تك احكام آن، و اين وع احكام آن نسخ ميبدين معناست كه مجم
احكام شريعت پيشين منسوخ شده باشد و تعيين احكام منسوخ شريعت پيشين نيز به  ةهم

  ).555: 2، 1393سلطاني، ( دست شارع است
شرايع ها در  شرايع آسماني مشتركاتي دارند كه اقامه آن ،از اين رو بايد اذعان داشت كه اوالً

هاي شرايع پيشين تنها در  گزاره ،و ثانياً )34: 3، 1393سلطاني، ( ديگر بر همگان واجب است
حصري، ( صورت نسخ شرعي و يا مخالفت شارع در شريعت جديد، قابل عمل نخواهد بود

كه شيخ مفيد ضمن بيان وجوب اعتقاد به تمامي پيامبران الهي، شرط  چنان ؛)295: ق1411
مفيد، ( ها با احكام اسالمي خوانده است حكمي شرايع پيشين را مخالفت آن هاي نسخ گزاره

  ).30: ق1413
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رفتار انبيا تا زماني كه دليل روشني بر نسخ آن وجود نداشته باشد و  ،در نتيجه بايد گفت
مسلمانان  با آن نشده باشد، معتبر بوده و در حقّ Dيا ائمه Jمخالفتي از سوي پيامبر

هاي فقهي، اخالقي،  هاي رفتاري ايشان در كشف و تبيين آموزه توان از گزاره حجيت دارد و مي
 .بهره گرفت... سياسي، اعتقادي و

  Bحجيت رفتار حضرت زهرا. 3
ديگر مباني از عملي ايشان،  ةو باور به اعتبار سير Bاعتقاد به حجيت رفتار حضرت زهرا

كارآمدي رفتار معصوم  ةمناست كه موجب افزايش داسنت فعلي  مؤثر در كاركردشناسي
به عنوان يكي از دو منبع كشف و تبيين ) قول، فعل و تقرير(زيرا اگرچه سنت  ،گردد مي

آنچه در عمل مورد توجه محققان قرار گرفته و بدان  اما ،هاي ديني شناخته شده است آموزه
ضرت ح ةاست و كمتر به سنت و سير Dو ائمه معصومين Jپيامبر ةاستناد شده است، سير

اين در حالي ؛ )23ـ19: 1380شانچي، (يك منبع معرفتي نگريسته شده است  مثابةبه  Bزهرا
همچون مرجعيت  D، برخي شئون انبيا و ائمهBباور به عصمت حضرت زهرا ةاست كه بر پاي

عملي و  ةگردد و سير ديني و صالحيت تفسير و تبيين دين، براي ايشان نيز ثابت مي
 ،از اين رو. استر مسائل مختلف نيز مدار تشخيص حق و باطل هاي حضرت د گيري موضع

، اعتبار رفتار ايشان اثبات، و بنيان نظري Bشايسته است با بررسي داليل عصمت حضرت زهرا
  .هاي ديني تبيين گردد كارايي آن در استنباط آموزه
؛ 560: 8، 1372؛ طبرسي، 95: 4ق، 1410سيد مرتضي، ( از ديدگاه عالمان شيعه

طرح عصمت حضرت  ةپيشين. معصوم است Bحضرت زهرا )12: 3، 1379شهرآشوب،  ناب
محمدي، ( Bفاطمه بارةو به برخي سخنان آن حضرت در Jخدا  ، به زمان رسولBزهرا

پس . گردد بازمي )33: ؛ احزاب61: آل عمران( چنين برخي آيات قرآن و هم) 366ـ349، 1393
بر معصوم بودن خود، از جمله اولين  jامام علي و B، استناد حضرت زهراJاز رحلت پيامبر

: 1ق، 1403؛ طبرسي، 190: 1، 1385صدوق، ( هاي تاريخي دالّ بر عصمت ايشان است گزارش
122.(  

  دليل قرآني . 1ـ3

. اند فقط از داليل نقلي استفاده كرده Bمتكلمان شيعه براي اثبات عصمت حضرت زهرا
 ةبه آن تمسك شده، آي Bو حضرت زهرا Dبيت اهلاي كه براي اثبات عصمت  ترين آيه مهم
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؛ »تَطْهيراً يطَهرَكُم و الْبيت أَهلَ  الرِّجس عنْكُم ليذْهب اللَّه يريد إِنَّما«: است) آيه تطهير(سوره احزاب  33
 ند و شماكبيت برطرف  گونه پليدى را از شما اهل خواهد هر جز اين نيست كه همواره خدا مى

  .پاك و پاكيزه گرداند]  گناهان و معاصى ةاز هم[را چنان كه شايسته است 
و برخي عالمان  )312: 16ق، 1417؛ طباطبائي، 559: 8، 1372طبرسي، ( مفسران شيعه

گيري از تعابير اين آيه، آن را دالّ بر عصمت و پاك  با بهره )1967: 3، 1353سورآبادي، ( سنت اهل
ترين تعابير مرتبط با عصمت در اين آيه كه محل بحث  عمده. اند دانستهاز گناه  Dبيت بودن اهل

گيري  انديشمندان با بهره. است» خداوند ةاراد«و » إذهاب رجس«، »بيت اهل«مفسران بوده است، 
را  Bاز جمله حضرت زهرا Dبيت از روايات و تبيين معاني و مصاديق اين تعابير، عصمت اهل

  ).92ـ69: 1393كافي، ( اند دهكرثابت 
آيه تطهير، به بيان طبرسي چنين  ةنظر عالمان شيعي تا قرن ششم هجري دربار ةعصار

، حضرت jمنانؤ، اميرمJپيامبر ة، آيه تطهير ويژDبيت به باور پيروان مذهب اهل«: است
مفيد حصر و براي اثبات  "انّما"زيرا واژه  ،است jو امام حسين j، امام حسنBفاطمه

الهي در اين آيه، خواست تشريعي خدا نيست، چراكه چنين  ةاراد. ستمطلب پس از خود ا
كرداري را  انديشي و شايسته شود و خدا براي همه، درست ها مي اي شامل همه انسان اراده

و چون اين بيان براي ستايش و  ،اختصاص ندارد Dبيت خواسته است و اين خواست به اهل
خدا در آيه، خواست تكويني است براي ة ت و ارادماند كه خواس مدح آنان است، ترديدي نمي

پيامبر و خاندان اوست  ةمصون داشتن آنان از هر گونه پليدي و گناه و لغزش و اين موهبت ويژ
  ).560: 8، 1372طبرسي، (» هاي اختياري آنان است كه البته وجه اعطاي آن، شايستگي

  دليل روايي . 2ـ3

، نخست ةدست: روايت استدالل شده است به چند دسته Bعصمت حضرت زهرا ةدربار
امام  كه روايتيمانند  ؛رواياتي است كه به صراحت بر عصمت ايشان يا معناي آن داللت دارد

و لزوم غسل داده شدن  jبه دست حضرت عيسي Bبا اشاره به غسل حضرت مريم jصادق
صديقه  تنگ مباش، زيرا او دل«: ندفرمود )jيعني امام علي(به دست معصوم  Bفاطمه

دانى كه مريم را جز عيسى غسل  مگر نمى .است و جز معصوم نبايد او را غسل دهد) معصوم(
 ).142: 1ق، 1413؛ صدوق، 459: 1ق، 1407كليني، (» ؟نداد

چنين آورده است كه مراد از » صديقه«عالمه مجلسي در شرح اين حديث و در تفسير 
 فعل نايل آمده  تصديق در قول و ه غايتب  صديقه، معصومه است، چراكه صديقه كسي است كه

ـــــــــــ
فصلنـامــه

ـــــــــــپژوهشيعلمي



 

 

39 

اني
مب

 
مي
كال

 
سع
تو

 ة
وم
عص

ر م
رفتا

 از 
اط
تنب
اس

 

  ).339: 13ق، 1404مجلسي، ( يابد و اين جز با عصمت تحقق نمي ،باشد
ها  و يكي از آن Dبيت جزو اهل Bها حضرت زهرا دوم، احاديثي است كه در آن ةدست

: 5تا،  بي سيوطي، ؛30: 5، 1998 ؛ ترمذي،331: 1ق، 1421حنبل،  ابن( معرفي شده است
و به تبع آن  Dبيت اند ـ تمام اهل تطهير آورده شده ةذيل آي اين احاديث ـ كه عمدتاًً ).198

  .اند را يكي از معصومان معرفي كرده Bحضرت زهرا
استفاده شده  Bها عصمت حضرت زهرا سوم، احاديثي است كه از مدلول التزامي آن ةدست

و  )441: 1ق، 1407كليني، ( دنراست؛ از جمله رواياتي كه بر وجوب اطاعت از ايشان داللت دا
و يا  )194: 1376صدوق، (اند  را حجت الهي معرفي كرده Bيا رواياتي كه حضرت فاطمه

: ق1403صدوق، (اند  را غضب و رضاي خداوند دانسته Bرواياتي كه غضب و رضاي فاطمه
303.(  

  Bاستناد به رفتار حضرت زهرا. 3ـ3

به رفتار  D، استناد ائمه معصومينBعملي حضرت زهرا ةاز ديگر داليل حجيت سير
از رفتار ايشان ... عالمان شيعه در موضوعات فقهي، اخالقي، تربيتي و ةحضرت و نيز استفاد

در واكنش به زني كه ازدواج را ترك گفته بود، به رفتار حضرت  jبراي نمونه، امام صادق ؛است
: 5ق، 1407كليني، ( دندو ازدواج ايشان استناد كرده و عمل وي را نادرست شمر Bزهرا
به رفتار حضرت  jدار، امام صادق چنين در باب جواز چشيدن غذا توسط روزه هم). 509
در حالي كه در ماه رمضان روزه بود، براي  Bهمانا فاطمه«: استناد كرده و فرمودند Bزهرا

  ).114: 4ق، 1407كليني، (» جويد حسن و حسين غذا را مي
 Bهاي ديني، به رفتار حضرت زهرا شيعه در تبيين آموزهاز سوي ديگر، برخي عالمان 

كه مالصالح مازندراني پس از  چنان؛ اند دهكرهاي فقهي و اخالقي  اعتماد كرده و از آن استفاده
 بر زنان و پاسخ دادن به سالم آنان Jسالم كردن پيامبر ةدربار jنقل روايت امام صادق

م بر زنان كرده و براي تأييد آن به رفتار حضرت حكم به جواز سال ،)648: 2ق، 1407كليني، (
  ).99: 11، 1382مازندراني، ( در سخن گفتن با سلمان و بالل استشهاد كرده است Bزهرا

 Bاحواالت حضرت زهرا بارةدر jچنين عالمه مجلسي پس از نقل روايت امام صادق هم
حضرت، زيارت قبور در  با استناد به رفتار )228: 3ق، 1407كليني، ( Jپس از رحلت پيامبر

). 193: 14ق، 1404مجلسي، ( زنان مستحب شمرده است برايشنبه را  دو روز دوشنبه و پنج
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حجت و  Dهمچون رفتار انبيا و ائمه معصومين Bرفتار حضرت زهرا، توان گفت مي بنابراين
  .هاي ديني را دارد معتبر بوده و صالحيت كشف آموزه

  برآيند
هاي فرضهاي ديني است كه تعريف مباني و پيش نابع استنباط آموزهيكي از م» رفتار معصوم«

هاي  يكي از مؤلفه. گردد گيري از اين بخش از سنت مي مرتبط با آن، موجب افزايش ميزان بهره
حجيت « سه محور بر پايةكه اعتبار رفتار معصوم است رفتار معصوم،  استنباط از ةدر توسع مؤثر

حجيت رفتار حضرت «و » حجيت رفتار انبياي پيشين«، »امامت /رفتار معصوم پيش از نبوت
گردد قلمرو اثرگذاري رفتار معصوم  پذيرش اين مباني موجب مي. گرديده استبنا » Bزهرا

  .هاي ديني توسعه پيدا كند افزايش يابد و كاركرد رفتار معصوم در استنباط آموزه

  منابع
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