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  چكيده  
هاي ديني است كه به بر پايه انديشه شيعه، فعل معصوم يكي از منابع استنباط آموزه

 كهچنانآندليل عدم شناخت ابعاد كارآمدي آن و نيز گرايش حداكثري به سنت قولي، 
از سنت  گيريبهرههاي توسعه قلمرو بايد مورد توجه قرار نگرفته است. يكي از راه

است كه پذيرش آنها موجب افزايش  هاييفرضپيشفعلي در استنباط، تبيين مباني و 
گردد. پژوهش حاضر تالش دارد هاي ديني ميمعصوم در استنباط آموزهكاركرد فعل 

اكتشافي يك باور بنيادين كه بر پايه قلمرو فعل معصوم استوار ـ  تا به روش تحليلي
آمد پذيرش آن را تبيين كند. نتيجه پژوهش حكايت از آن گرديده است را تقرير، و پي

م از مباني مؤثر در توسعه استنباط از فعل دارد كه باور به ديني بودن همه افعال معصو
 هاييآموزهمعصوم است كه پذيرش آن موجب توسعه قلمرو كاركرد فعل معصوم در 
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  طرح مسئله
درباره ميزان كارآمدي فعل معصوم، به تفاوت مباني  نظرانصاحب نظراختالفعمده 

به كاركرد حداكثري  قائل، هافرضپيشكه با پذيرش يا عدم پذيرش برخي از  گرددبرميايشان 
. بر اين اساس، براي توسعه كارآمدي اندشدهديني  هايآموزهيا حداقليِ سنّت فعلي در استنباط 
است نسبت به باورهاي بنيادين آن انديشه شود و مباني مؤثر  فعل معصوم در استنباط ضروري

بر توسعه كارايي فعل معصوم تبيين گردد. يكي از مباني مؤثر در توسعه كاركرد فعل معصوم در 
است كه اثبات و پذيرش آن در توسعه يا » ديني بودن همه افعال معصوم«استنباط، باور به 

هاي ديني بيشتر در استخراج آموزه آنچهزايي دارد. چه، به س تأثيرتضييق كارآمدي فعل معصوم 
مورد استناد قرار گرفته است، افعالي است كه از شأن تبليغي و تشريعي معصوم صادر شده و 

  فقهي و اخالقي بوده است. هايآموزهمحدود به 
هاي حيات وي اين در حالي است كه زندگاني معصومان شئون مختلفي دارد و عرصه

، پذيرش روازاينديني را دارد.  هايآموزهكه قابليت استنباط  گيردبرمييعي را در گستره وس
ديني بودن همه افعال معصوم ـ كه در برابر ديني خواندن بخشي از افعال ايشان قرار دارد ـ 

از فعل معصوم توسعه پيدا كند و ميزان استنباط از فعل  گيريبهرهتا قلمرو  گرددميسبب 
 يابد. معصوم گسترش 

هاي ديني سيره معصومان اي كه به بيان آموزههاي پراكنده، غير از نگاشتهبارهدراين
دانشجويي به بعضي  هاينامهپايان، اثر مستقلي به دست نيامده است. تنها برخي از اندپرداخته

مسائل اين پژوهش توجه نشان داده و به بررسي نقش سنت فعلي در استنباط احكام 
 بذاهاد در مهت) در اجر(صباميپ لعف شقن« نامهپايانفاطمه اردستاني در  كهچنان؛ نداپرداخته

به » شئون معصوم و نقش آن در استنباط« نامهپايان، و سيد محمدرضي آصف آگاه در »يالماس
. لكن تفاوت اندكاويدهآن در استنباط احكام فقهي را  تأثيرگونه شناسي فعل معصوم پرداخته و 

 مسئلهمشهود است؛ چه،  كامالً، روش و قلمرو مسئلهبه جهت  يادشدهاين پژوهش با آثار 
اصلي اين مقاله  مسئلهفعل معصوم در استنباط بوده است و  "كاركرد"پيشين  هايپژوهش

- توصيفي عمدتاً يادشده هايپژوهشكاركرد فعل معصوم در استنباط است؛ روش  "توسعه"
تحليلي بوده است و روش حاكم بر اين مقاله نظريه شناسانه است و قلمرو تحقيق در 

سابق، آثار و آراي فريقين بوده است و اين مقاله بر منابع و مدارك شيعه اماميه  هايپژوهش
  تمركز دارد.
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  پيشينه تحقيق در اصول فقه
ل فقهي در حوزه سنت است ـ يك بحث اصو اصالتاًبا توجه به آن كه موضوع اين مقاله 

ـ مباحث مفصلي را در كتب تفصيلي  گرددميكه از منابع استنباط احكام فقهي محسوب 
اصولي به خود اختصاص داده است كه شايسته است وجه نوآوري و تفاوت آن با كارهاي 

 هاي اصولي شيعه درباره فعل معصوم،بايد گفت كه پژوهش روازايناصول فقهي تبيين شود. 
. اين انددادهماهيتي نظري داشته و بيشتر مباني و مسائل علمي آن را مورد بررسي قرار 

ها به جهت ميزان توجه به فعل معصوم و نقش آن در استنباط هم داستان نبوده و نتايج پژوهش
ي كه در دوره متقدم (تا قرن پنجم هجري) تأليف هايپژوهش كهچنان. اندنداشتهيكساني 

يكي از منابع استنباط  عنوانبهنها بر حجيت فعل معصوم پاي فشرده و از آن ، تاندشده
  ) 599-561، صص2ق، ج1417؛ طوسي، 127-86، ص2ش، ج1376. (سيد مرتضي، انديادكرده

با بررسي تطبيقي  اندشدههايي كه در دوره مياني (تا قرن دهم هجري) تأليف اما پژوهش
فعل و قول معصوم و طرح مسائلي درباره ميزان داللت فعل معصوم، به تقليل دامنه كارآمدي 

ش، 1380؛ همو، 579-525، ص2ق، ج1425شدند. (حلي،  قائلفعل معصوم در استنباط 
) 244-236ق، ص1416؛ شهيد ثاني، 175-169ق، ص1423؛ محقق حلي، 178-173ص
هاي ديني، ديدگاه مشترك عصوم و نقش منبعيت آن در استنباط آموزه، حجيت فعل مهمهبااين

(تا قرن پانزدهم هجري)  متأخرهايي كه در دوره اين دوره با دوره قبل بوده است. اما پژوهش
با رويكردي حداقلي، كاركرد فعل معصوم را به چالش كشيده و با تقسيم  عمدتاً اندشدهتأليف 

ير تشريعي در امكانِ توسعه استنباط از فعل معصوم ترديدي افعال معصوم به تشريعي و غ
  ) 437، ص5ق، ج1427؛ موسوي قزويني، 315، ص1ش، ج1388جدي وارد نمودند. (نراقي، 

البته اينان همگي در اين نگره هم داستان نبودند و برخي با توسعه قلمرو حجيت فعل 
؛ حسيني 222ق، ص1418شدند. (حكيم،  قائلمعصوم، سهم بيشتري براي فعل معصوم 

، بررسي ادوار مختلف اصول فقه شيعه درباره فعل همهبااين) 305، ص1ق، ج1427شيرازي، 
 عنوانبه، حجيت فعل معصوم يادشدهكه وجه مشترك همه آثار  دهدميمعصوم چنين به دست 

- يك پيش صورتبهيكي از اجزاي سنت است. در حقيقت، كاركرد فعل معصوم در استنباط 

انگاره مورد پذيرش اصوليان شيعه قرار داشته است؛ لكن در قلمرو و ميزان گستره آن اختالف 
 .انددادهبه كاركرد حداقلي آن رضا  عموماًنظر بوده و 

  داللت گري فعل معصوم . 1
 درواقعيكي از مسائل مهم درباره افعال معصوم، اثبات داللت و حكايت گري آن است كه 

، ميان انديشمندان اختالف بارهدراينگردد. مدي فعل معصوم محسوب ميزيربناي اثبات كارآ
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. در اين ميان، بعضي اندشدهاي چند، به ديدگاهي خاص متمايل نظر بوده و هر يك بر پايه ادله
به صامت بودن فعل معصوم شده و بر اين باورند كه فعل معصوم داللت بر معنايي ندارد.  قائل

نان برخي از كلمات فقها و اصوليون چنين استدالل كرده است كه افعال ايشان با استناد به سخ
ممكن نيست و مانع از اصل  سادگيبهمعصوم وجوه و ابعاد مختلفي دارد كه تشخيص آنها 

  ) 116-94ش، ص1393. (حسينيان، گرددمياستناد به فعل ايشان 
تقاللي بوده و نيازمند از سوي ديگر، برخي معتقدند كه داللت فعل معصوم به نحو غير اس

قرينه است؛ يعني براي آن كه فعل بتواند مفيد معناي مشخصي باشد بايد از همراهي قول يا 
گردد. به همين خاطر، فعل را مجمل و فاقد توانايي ابراز معنا به شكل  مندبهرهاي ديگر قرينه

ي بودن بعضي از ) اختصاص20م، ص1975؛ مغنيه، 226ق، ص1418دانند. (حكيم، استقاللي مي
. به گمان آنان، اگر اندكردهافعال معصوم عمده دليلي است كه باورمندان به اين ديدگاه مطرح 

قرينه قولي يا غير قولي باشد، اين ترديد پديد  هرگونهمعصوم عملي را انجام دهد كه فاقد 
و يا شود آيد كه آيا آن عمل به اقتضاي عصمت بوده و تكليفي اختصاصي محسوب ميمي

توان داللت مستقلي را براي ، نميروازاينعملي عمومي بوده و درباره ديگران نيز نافذ است؟ 
  ) 17، ص2ق، ج1413شد. (غزالي،  قائلفعل معصوم 

ديدگاه سوم آن است كه داللت فعل معصوم مستقل بوده و براي افاده معنا نيازمند قرينه 
يث مربوط به نماز و حج پيامبر(ص) و احاد كهچنان) 432، ص2ق، ج1425نيست. (حلي، 

ق، 1405جمهور، ابي اللت گري فعل معصوم است (ابناستناد فقهاي شيعه بدان، دليلي بر د
) همچنين احاديثي كه از اقدام عملي معصوم براي آموزش وضوء، نماز و 215 -198، ص1ج

يشان كافي و رسا دهد، نشان دهنده آن است كه افعال معصوم در بيان مقصود اتيمم خبر مي
  )24، ص3ق، ج1407كرده است. (كليني، مي يادشدهداللت بر اعمال  تنهاييبهبوده و 

 اقسام افعال معصوم. 2

  افعال طبيعي. 2-1
رسول الهي موجب انتزاع شأن بشري ايشان نگرديد و  عنوانبهانتخاب پيامبر(ص) 

) پيامبر(ص) بشري مانند ديگران بود. بشر بودن 93 :و اسراء 6 :آيات قرآن (فصلت تصريحبه
كند كه ايشان نيز مانند ديگران احتياجات بدني و نفساني داشته باشد. پيامبر(ص) اقتضا مي

كرده برآوردن اين دست از نيازها امري است كه سرشت بشري (جبلّي) پيامبر(ص) اقتضا مي
االشقر، ـ در آن نقشي نداشته است.( است و مقام نبوت ـ كه مقتضاي آن افعال ديني است

  ) 219، ص1جق، 1424
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مقصود از افعال طبيعي (جبلي)، افعالي است كه از طبيعت و خلقت بشري  روازاين
معصوم نشأت گرفته باشد و بين او و ديگر هم نوعانش مشترك باشد. اين دست از افعال خود 

ختياري؛ مقصود از افعال طبيعي بر دو قسم است: افعال طبيعي اضطراري و افعال طبيعي ا
اضطراري (غير اختياري) افعالي است كه بدون مدخليت اراده و اختيار واقع شده و واكنش 

؛ مانند اظهار درد به هنگام آيدميطبيعي بدن انسان نسبت به حوادث بيروني به حساب 
ري نسبت به جراحت، لرزيدن به هنگام سرما و يا اصل نياز به آب و غذا و خواب كه اختيا

  ايجاد يا منع آن وجود ندارد. 
گيرد حكمي ديني ندارند و متعلق امر به اين دست از افعال چون بدون قصد انجام مي

گيرد. اما منظور از افعال طبيعي اختياري، افعالي است كه از و يا نهي از مخالفت قرار نمي تأسي
، زيرا گرددميانسان ضروري محسوب  گيرد و انجام آنها برايروي اراده و اختيار انجام مي

شود مانند خوردن و خوابيدن و نكاح و قضاي ترك آن موجب ضرر و يا حتي مرگ مي
حاجت و.... باور مشهور درباره اين قسم از افعال آن است كه چون اين افعال به اقتضاي بشر 

ق، 1430قمي، (ميرزاي  .شود ديني نيست و داللت بر حكمي جز اباحه نداردبودن صادر مي
  ) 279ص

تنها اصل انجام اين  آنچه بين معصوم و ديگر هم نوعانش مشترك است كهدرصورتي
غذا  مثالًافعال است، اما شيوه و كيفيت انجام آنها مخصوص بوده و با ديگران تفاوت دارد. 

خوردن يك نياز بشري معصوم است؛ اما انتخاب يك نوع غذاي خاص (مانند خرما و كدو) و 
) و يا زمان برداشتنبا دست راست و از پيش روي خود لقمه  مثالًيا روش غذا خوردن (

خوردن غذا (مانند خوردن شام بعد نماز عشا) خصوصياتي است كه آن را از اقتضائات بشري 
  بخشد. و بدان اعتبار ميصِرف، خارج كرده 

عالوه بر آن كه پذيرش نقش الگو مدارانه معصوم اقتضا دارد كه انتخاب و روش او نيز 
ديگران قرار گيرد.  تأسيبهترين انتخاب و روش به شمار آيد و فعل ايشان مالك عمل و 

(بدون انضمام بنابراين، از ميان اقسام افعال طبيعي، تنها افعال اضطراري و اصل افعال اختياري 
، اما افعال گرددميبوده و ثوابي بر انجام و عقابي بر ترك آن مترتب ن غيردينيخصوصيات آن) 

از فاعل معصوم باشد، ديني بوده و  متأثر هايويژگيطبيعي اختياري كه همراه با خصوصيات و 
  . آيدميجزو سنت فعلي به حساب 
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  افعال دنيوي. 2-2
 عنوانبهدفع ضرر يا جلب منفعت و يا  منظوربهي است كه مراد از افعال دنيوي، افعال

تدابير حيات و زندگي فردي و اجتماعي مانند افعال طبي، زراعي، صناعي و تدابير جنگي از 
) 240و 239، ص1ق، ج1424؛ االشقر، 125ق، ص1419معصوم صادر شده است. (سبحاني، 

افعال معصوم ديني  گونهاينول آن كه درباره حكم اين قسم از افعال دو نظريه وجود دارد: ا
معصوم به كمك دانش و تجربه خود اين افعال را  چراكهنبوده و قابليت استناد در فقه را ندارد. 

به گونه خاصي انجام داده است مانند آن كه براي مداواي مريضي خود اقدام به حجامت كرده 
ارتباط با معامالت انجام داده كه در ) يا آن كه افعالي را در 239، 1ق، ج1424است (االشقر، 

  ق) 1427قرآن نيامده است. (شحود، 
امور است كه بسياري  گونهايناين ديدگاه در اصل مبتني بر احتمال خطاي پيامبر(ص) در 

. (قاضي انددانستهبوده و اين دست از افعال را خارج از حيطه شرع  قائلاز اهل سنت به آن 
افعال  گونهاين) نظريه دوم آن است كه 42، صتابيف، ؛ خال178، ص2ق، ج1407عياض، 

تواند مستند حكم فقهي قرار گيرد. اذعان به وحياني بودن برخي افعال دنيوي ديني بوده و مي
ق، 1425؛ محمدي ري شهري، 35، ص4ق، ج1415قيم، پيامبر(ص) همچون افعال طبي (ابن

ز افعال پيامبر(ص) در ابواب مختلف و ا گونهاين) و نيز استناد برخي محدثان به 34و15ص
، 17ق، ج1409عاملي، ده باور آنان به اين نظريه است.(حرحكم به استحباب آن، نشان دهن

  ) 24، ص7ق، ج1411؛ حاكم نيشابوري، 114-112ص
خواندن  غيردينيرسد كه با توجه به مبناي غير مقبول اهل سنت در ، به نظر ميروازاين

اين دست از افعال پيامبر(ص) (نفي عصمت پيامبر(ص) از خطا در امور دنيوي) و نيز باور به 
نقش الگو مدارانه معصوم در تمام شئون زندگي، افعال دنيوي معصوم نيز ديني بوده و 

استناد بعضي از فقهاي شيعه به برخي از تدابير  كهچنانصالحيت استنباط حكم شرعي را دارد. 
) شاهد ديگري بر اين مدعا محسوب 75و  35، ص2ق، ج1387مي پيامبر(ص) (طوسي، نظا
  گردد.مي

  افعال عادي. 2-3
 بوده است. يرعباديغبيشترين استعمال اين اصطالح در كلمات اصوليين در امور 

) اما طبق تعريفي كه 237، ص1ق، ج1424؛ االشقر، 434، ص5ق، ج1427(موسوي قزويني، 
منظور از افعال عادي، افعالي است كه پيامبر(ص) مطابق  اندنمودهان ارائه برخي از نويسندگ

داده است مانند عادت قوم خود و فرهنگ آنها در اموري مانند ازدواج و والدت و وفات انجام 
پوشيدن جبه، عمامه و قبا، بلند كردن مو و سرمه كشيدن؛ همچنين نظير زفاف عروس در خانه 
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، 1ق، ج1424االشقر، ات در خاك و نه در بناهاي سنگي.(و دفن اموشوهرش نه خانه پدرش 
  ) 237ص

درباره حكم اين قسم از افعال نيز نظري فراتر از حكم به اباحه داده نشده است و افعال 
، 5ق، ج1427عادي معصوم از حيطه افعال ديني خارج شمرده شده است. (موسوي قزويني، 

ن با توجه به جايگاه الگو محور معصوم در ميان ) لك237، ص1ق، ج1424؛ االشقر، 435ص
رسد كه زندگاني معصوم دانستند، چنين به نظر ميو پيروي مي تأسيمردم كه وي را شايسته 

در يك فرهنگ مشخص و يا متناسب با عرف يك زمان خاص، خللي به نقش الگو مدارانه وي 
پيامبر(ص) آداب اجتماعي عرب، طرز لباس پوشيدن و  مثالً ساند. زيرا چنين نبوده كه رنمي

به  چراكهآداب معاشرت آنان را تنها از آن روي كه خود بشري عادي بوده است گردن نهد، 
به نظافت و تطيّر (فال بد  توجهيكمدانيم بسياري از همين آداب نظير شراب خواري، نيكي مي

، بايد روازاين) 116ش، ص1386يري، گرفت. (نصزدن)، مورد نكوهش پيامبر(ص) قرار مي
تواند مستند كشف و اذعان داشت كه افعال عادي پيامبر(ص) از قلمرو دين خارج نبوده و مي

انتخاب معصوم از آداب و رسوم زمان خود، مطابق  چراكههاي ديني قرار گيرد؛ استنباط آموزه
اي ديني برخوردار اده، از پشتوانهدمعيارهاي الهي بوده است و هر اقدام و انصرافي كه انجام مي

  بوده است.

  افعال حكومتي. 2-4
بود، به مردم  هاانسانرسول خدا(ص) احكام كلي الهي را كه مربوط به همه شئون زندگي 

نمود؛ اما چون اجراي همه احكام جز از راه به دست گرفتن حكومت ميسر نبود، بعد ابالغ مي
است،  يادشدهاحكام حكومتي  عنوانبهنمودند كه از آن از تشكيل حكومت دستورهايي صادر 

مانند: حكم به جنگ و صلح و اجراي احكام حدود و تعزيرات و غيره كه از شئون حاكم و 
، مقصود از افعال حكومتي، آن دسته از افعال جزئي و اجرايي روازايناست.  يدارحكومت

اجراي احكام  منظوربهاست كه از جانب پيامبر(ص) و معصومان(ع) در منصب حكومت و 
؛ ضيائي فر، 284-285، ص3ق، ج1428مكارم شيرازى، كلي الهي صادر گرديده است؛ (

  ) 112-193، ص79ش، ش1394
، قطع درختان يهوديان بنى نضير، منع ازدواج موقت براى عمار رارضردن مسجد خراب ك

ياسر و سليمان بن خالد، منع خوردن گوشت حيوانات اهلى براي مدتي در زمان پيامبر(ص) و 
ها و منع صرافى در مصادره اموال بعضى از كارگزاران بدون محاكمه، گرفتن زكات از اسب
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است كه جزو افعال حكومتي شمرده شده  هايينمونه ازجملهزمان امام على (ع) 
  ) 587ش، ص1382فر، ؛ ضيائي266ش، ص1380زاده، حفالاست.(

هاي مختلفي بيان شده است؛ بنابر نظر درباره حكم اين دست از افعال معصوم ديدگاه
 حسببهبرخي از انديشمندان، احكام حكومتى مقرراتي است كه در سايه قوانين شريعت و 

بوده و داراى  االجراالزم؛ اين مقررات اگرچه  آيددرميمصلحت زمان اتخاذ گرديده و به اجرا 
الهي شمرده نشده و خارج از مقررات اسالمي محسوب  حالدرعيناعتبار است، ولي 

) اما برخي ديگر از محققان بر اين باورند كه وقتي 86، ص1ش، ج1387طباطبايي، .(گرددمي
سوي حاكمي صادر شده باشد كه از طرف خداوند منصوب و مأذون است،  احكام حكومتي از

كه از جانب خداوند صادر شده  گرددميآن احكام شرعي بوده و همانند حكمي محسوب 
  ) 154-130، ص62ش، ش1390است. (بابايي، 

مؤيد اين قول، بعضي از آياتي است كه بين اطاعت خدا و رسول تفاوت گذاشته و بر 
بر پايه برخي تفاسير، تكرار واژه  كهچنان. كندمياحكام حكومتي پيامبر داللت شرعي بودن 

سوره نساء نشان از تفاوت اطاعت خدا با اطاعت رسول دارد كه در اين  59در آيه » اطيعوا«
صورت، اطاعت خدا به معناي انجام فراميني است كه از طرف خدا نازل شده و از طريق وحي 

و اطاعت رسول به معناي اطاعت از احكامي است كه خود ايشان صادر  به پيامبر رسيده است،
) عالوه 388، ص4ق، ج1417كه احكام حكومتي از مصاديق بارز آن است. (طباطبايي،  اندكرده

بر آن كه اصل اولي در مواجهه با افعال حكومتي ديني بودن آنهاست و تنها در مواردي كه فعل 
، 79ش، ش1394ي باشد قابل استناد نخواهد بود.( ضيائي فر، خارج ايقضيهمعصوم وابسته به 

  )112-93ص

  افعال قضايي. 2-5
 وفصلحلشود كه پيامبر(ص) و امامان معصوم(ع) براي افعال قضايي، به افعالي گفته مي

) 603، ص6ق، ج1415(جزايرى،  اند.ها در منصب قضاوت انجام دادهدعاوي و خصومت
(ع) در مقام داوري انجام اميرالمؤمنينهايي است كه نمونه اين افعال، قضاوت

ش) درباره حكم اين دست از افعال معصوم نيز اختالف نظر است و 1379.(شوشتري، اندداده
برخي با استناد به اين كه حكم قضائي انشاء و جعل قاضي بوده و قابل تعميم بر موضوعات 

  ) 358-352، ص6ق، ج1432(حلي، حسين، انددانستهديگر نيست، آن را شرعي ن
برخي ديگر، با قسيم دانستن منصب قضاء با دو منصب حكومت و نبوت/ امامت، بر اين 

ـ به دليل آن كه خارج از  گرددميباورند كه آنچه از پيامبر(ص) و امام(ع) از اين شأن صادر 
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سبحاني، .(باشدنميمقام تبليغ/ تشريع بوده است ـ امري ديني محسوب نگرديده و قابل استناد 
) اين در حالي است كه بر پايه مبناي پذيرفته شده، افعال قضايي 527، ص3ش، ج1367

معصوم همگي به دستور و اذن الهي صادر شده و جز در قضاياي خارجي، شرعي و الزم 
بعضي از آيات قرآن نيز  كهچنان) 246-167، ص34و33ش، ش1381؛ (رباني، باشدمياالتباع 

  )36احزاب،  و 65. (نساء، كندميدارد و بر تشريعي بودن آن داللت  بر اين معنا اشاره

  ديني بودن بعض افعال معصوم. 3
درباره ديني بودن افعال معصوم دو ديدگاه متمايز وجود دارد؛ بر اساس يك ديدگاه تنها 

 باشد و بر پايه ديدگاه دوم، تماميمي غيردينيبخشي از افعال معصوم ديني بوده و بخش ديگر 
پيامبر(ص) را  غيردينيشود. قائلين به ديدگاه نخست، شأن افعال معصوم ديني قلمداد مي

  دانند: حداقل برگرفته از دو امر مي
داشتن شأن شخصي؛ بدين معنا كه حضرت جداي از شأن نبوت، داراي شأن  )الف

آنها افعال طبيعي است ـ اين شأن  ترينشاخصشخصي بوده و برخي از افعال ايشان ـ كه 
ش، 1383صابري همداني، ؛ 252، ص1جش، 1376صادر شده است. (مرتضوي لنگرودي، 

  ) 45، ص1جش، 1367سبحاني، ؛ 25ص
نظر و برداشت شخصى  كارگيريبهجواز اجتهاد؛ بدين معنا كه پيامبر(ص) از طريق  )ب

رتباط با جلب مصالح و دفع ضررهاي خويش حكمى را بيان داشته است، مانند افعالي كه در ا
) لكن بر 396ق، ص1420 اسنوي،؛ 399، ص3جق، 1418(حاج،  شود.دنيوي از آنها ياد مي

پايه ديدگاه عالمان اماميه، باور به اجتهاد پيامبر(ص) نادرست و فاقد اعتبار است و پيامبر(ص) 
داوند حكمي را بيان در هيچ موردي از راه رأي شخصي خويش اجتهاد نكرده و بدون اذن خ

 )35-3، ص54ش، ش1386؛ جناتي، 134، ص2جش، 1382نداشته است.(يوسفي مقدم، 

  دليل قرآني. 3-1
، استناد به برخي از آياتي است كه از شأن اندكردهيكي از داليلي كه قائلين اين نظريه ارائه 

ْلُُمكْ یُو«خداوند متعال فرموده است:  كهچنانبشري پيامبر(ص) خبر داده است.  ََرشٌ ِم  َ َّام أَ ن
ِٕ
 ُقْل ا

َتْغِفُروُه َو َویٌْل ِللُْمْرشِكني لَْیِه َو اْس
ِٕ
َتقميُوا ا ٌد فَاْس ِ ٌ وا

ِٕ
لهُُمكْ ا

ِٕ
َّام ا َيلَّ أَن ِٕ

) طرفداران اين ديدگاه معتقدند 6 :(فصلت »ا
مورد اشاره  حيررصيغكه در آيات متعددي از قرآن كريم بشر بودن پيامبر(ص) به نحو صريح و 
ق، 1418كند.(حكيم، قرار گرفته است و اين، ديني بودن تمام افعال پيامبر(ص) را نفي مي

  ) 221ص
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پيامبر(ص) بشر بوده است اما بشر بودن  اگرچهتوان گفت كه لكن در ردّ استدالل فوق مي
بودن  ايشان در عين بشر درواقعايشان موجب الغاء نبوت در برخي از اوقات نشده است و 

ي مندبهره، بشر بودن پيامبر(ص) با گريدانيببه) 181تا، صرسول نيز بوده است(شحود، بي
مانع عنايت و تفضل خاص خداوند  هاانسانايشان از وحي منافات نداشته، و همانندي با ديگر 

 تأكيدي) عالوه بر آن كه، شايد فلسفه تكرار و 31، ص12ق، ج1417نگرديده است.(طباطبايي، 
كه  باشدمي ه در قرآن نسبت به بشر بودن پيامبر(ص) صورت گرفته است، نفي پندار مردك

كردند ادعاى نبوت با ادعاى الوهيت و قدرت غيبى برابر است و بر اساس همين خيال مى
و قدرت بر آنها را نداشته  كه جز خدا كسى علم اندداشتههايى پندار، از انبياء توقع

  )405، ص13، جق1417طباطبايي، است.(

  دليل روايي. 3-2
مورد استناد قرار گرفته است،  موردبحثدليل ديگري كه از جانب قائالن به ديدگاه 

است. اين روايت كه در بسياري » تابير نخل«آنها روايت موسوم به  ترينمهمرواياتي است كه 
ماجه و ... نقل شده است، از كتب روايي اهل سنت مانند صحيح مسلم، مسند احمد و سنن ابن

افشاني درختان نخل گوياي آن است كه پيامبر(ص) به قومي كه در مدينه مشغول عمل گرده
ش را داده و آنان نيز مطابق نظر حضرت رفتار كردند، اما ورازاينبودند، پيشنهاد عدم استفاده 

  پس از مدتي با محصولي نامرغوب مواجه شدند. 
پيامبر(ص) با مطلع شدن از اين حادثه مردم را در امور دنيوي خود، داناتر دانسته و آنان 

(ص) ٕاّن النيبّ «يشه روايت كرده است: عا كهچنان. قراردادنددر اين امور مختار  گيريتصميمرا در 
امئذ، فصار شیصا، فذكروا  ل یؤّرونه، فقال: لو مل یفعلوا لصلح فمل یؤّروا  مسع ٔاصوا فقال: ما هذه األصوات؟! قالوا: الن

ئا من ٔامر دینمك فٕايلّ  مك به، و ٕاذا اكن ش ئا من ٔامر دنیامك فشأ ، تابيحجاج، (ابن». ذ للنّيب (ص) فقال: ٕاذا اكن ش
  ) 95، ص7ج

از نظر موافقان ديدگاه مذكور، اين حديث از دو جهت قابل استدالل است: اول آن كه 
پيشنهاد پيامبر(ص) ـ درباره عدم استفاده از روش بارور نمودن نخل به طريق مرسوم ـ با 

ايشان در امور دنيوي اشتباه نمودند. دوم اين كه  درواقعاي نامناسب مواجه گرديد و نتيجه
دنيوي خود، موجب سلب اعتبار  شئون) به برتري آگاهي مردم نسبت به اعتراف پيامبر(ص

امور را الزم  گونهايناقوال و افعال دنيوي ايشان گرديد و متابعت از حضرت در 
  ) 95-75، ص97ش، ش1393(اردستاني، گرداند.نمي

از جهات مختلف مورد خدشه قرار گرفته است و  يادشدهاين در حالي است كه روايت 
عالمان شيعه با استناد به مخالفت اين روايت با مباني كالمي شيعه در عصمت مطلق نبوي و نيز 
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، 3ق، ج1412(عسكري،  انددانستهمخالفت با معيارهايي چون قرآن، سنت و عقل آن را مردود 
سنت با عموم عالمان اهل هاگرچ)؛ 112-99، ص52ش، ش1388؛ رضايي اصفهاني، 16ص

گردن نهادن به صحت سندي و متني اين روايت، قلمرو عصمت پيامبر(ص) را محدود دانسته 
ش، 1391اند.(نصيري، هاي نبوي در حوزه غير الهي پاي فشردهو بر خطاپذير بودن آموزه

  )20-9، ص30ش

  ديني بودن همه افعال معصوم. 4
را نادرست دانسته و با  غيردينيال معصوم به ديني و افع يبندميتقسقائالن به اين قول، 

به شمول گستره شريعت اسالم در تمام افعال معصوم  قائلاستناد به ادله قرآني و روايي، 
بعضي با ضميمه كردن دو مقدمه بنيادين، چنين  كهچنان) 222ق، ص1418حكيم، .(اندشده

گيرد: اول كه تمام افعال معصوم داراي حكم بوده و در زمره افعال ديني قرار مي اندگرفتهنتيجه 
آن كه در شريعت اسالم همه شئون حيات انسان حكم داشته و هيچ فعلي نيست مگر آن 

نيز جزو احكام خمسه و شرعي  "اباحه"حكمي براي آن جعل شده است. و دوم آن كه 
گردد.(سيد مرتضي، ديني شدن آن مي محسوب شده و اتصاف يك فعل به آن موجب

  ) 222ق، ص1418؛ حكيم، 103، ص2ش، ج1376

  دليل قرآني. 4-1
َني ِمْن أَنُْفِسهِم أَْوىل النَِّيبُ «شماري از مفسران فريقين با استناد به اطالق آيه  ) ـ 6 :احزاب» (اِبلُْمْؤِم

مده است ـ اولويت پيامبر(ص) را سخن به ميان آ مؤمنانكه در آن از اولي بودن پيامبر(ص) بر 
كه الزمه آن، پذيرش اختيار و نقش راهبري  انددانستهشامل امور دنيوي و ديني مردم 

ق، 1417طباطبايي، به يك معنا همه امور آنان است.( پيامبر(ص) در امر معاد و معاش مردم و
  ) 523، ص3جق، 1407؛ زمخشري، 276، ص16ج

  دليل روايي. 4-2
برخي با استناد به احاديثي كه در آن براي افعال طبيعي معصوم، آثار و  از سوي ديگر،

افعال معصوم نيز ديني  گونهاينكه  اندكردهفوايد معنوي ذكر شده است، چنين استنباط 
) 95-75، ص97ش، ش1393محسوب شده و از حيطه احكام اسالم خارج نيست؛ (اردستاني، 

پيامبر(ص) پس از خوردن گالبي، خوردن آن را به اصحاب خود نيز توصيه كردند و  كهچنان
ََىل : « ز بين رفتن اندوه قلب شمردنآن را مايه جال يافتن و ا َب ِبَیِدِه  أُْهِدَي ِللنَِّيبِّ ص َسَفْرَجٌل فََرضَ

ًّا َشِدیدًا فَأََلكَهَ َا ُح هبُّ َفْرَجِل فََقَطَعهَا َو َاكَن ُحيِ لُو الَْقلَْب َو السَّ َُّه َجيْ ن
ِٕ
َفْرَجِل فَا َلَْیُمكْ اِبلسَّ اِبِه ُمثَّ قَاَل  ِتِه ِمْن أَْحصَ ا َو أَْطَعَم َمْن َاكَن ِحبَْرضَ

ْدر اِء الصَّ َ   ) 549، ص2ش، ج1371(برقي، » یَْذَهُب ِبَط
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از با گياه سدر، به اصحاب خود نيز استفاده  سرخودو يا در روايتي ديگر، پس از شستن 
آن را سفارش كردند و آن را شيء مقدس معرفي كردند كه موجب دور شدن از وسوسه 

 شود.شيطان در هفتاد روز و عدم معصيت خداوند در آن مدت و در نتيجه دخول در بهشت مي

ْدِر، َو یَُقوُل: اْغِسلُوا ُرُءوَسُمكْ ِبَوَرِق « ِ (ص) یَْغِسُل َرأَْسُه اِبلّسِ َّ ٍب َو ُلكُّ نَِيبٍّ َاكَن َرُسوُل ا ٍ ُمَقرَّ َ َسُه ُلكُّ َم َُّه قَدَّ ن
ِٕ
ْدِر؛ فَا الّسِ

ْیَطاِن، َو َمْن ُرصَِف عَ  ُ َعْنُه َوْسَوَسَة الشَّ َّ َف ا ْدِر َرصَ ْیَطاِن لَْم ُمْرَسٍل، َو َاكَن یَُقوُل: َمْن غََسَل َرأَْسُه اِبلّسِ ْنُه َوْسَوَسُة الشَّ
َل الَْجنَّة یَْعِص، َو َمْن لَْم یَْعِص  َ   ) 206ش، ص1381(عدة من العلماء،» َد
بيت(ع) به اين دست از افعال پيامبر(ص) استناد كه بر پايه برخي روايات، اهلعالوه بر آن

امام صادق(ع) براي معالجه بيماري، به روش  كهچنان؛ اندكردهكرده و بر همان طريق عمل مي
از خوردن خرما ـ استناد نموده و آن را روش پيامبر(ص) ـ در پرهيز دادن امام علي(ع) 

: به امام صادق(ع) عرض كردم شخصي از ما بيمار گويدميراوي «كند. بيت(ع) معرفي مياهل
[در بيماري] جز از خرما  بيتاهلكنند. فرمود ما شود و پزشكان او را به پرهيز سفارش ميمي

كنيم. پرسيدم چرا از خرما پرهيز يكنيم و خود را با سيب و آب سرد درمان مپرهيز نمي
». ؟ فرمود: زيرا رسول خدا(ص) علي(ع) را در بيماريش از خوردن خرما پرهيز دادكنيدمي

  )291، ص8ق، ج1407(كليني،

  تلقي سنت از افعال طبيعي. 4-3
از طرفي، اگر مدعاي مقابل (مبني بر ديني نبودن افعال طبيعي) را بپذيريم، معاشرت با 

 كهدرحاليهمسر و كيفيت خواب و خوراك پيامبر(ص) براي كسي رهنموني نخواهد داشت، 
سنّت قابل پيروي  عنوانبهخدا(ص) از ارتباط با همسر و نحوه خواب و خوارك خويش رسول

ه در هشدار به جمعي از صحابه كه با هدف دوري جستن از دنيا به ياد كرده است. آنجا ك
مانم كنم، [شب را] بيدار ميگيرم و افطار ميمن روزه مي«گوشه مسجد پناه برده بودند، فرمود: 

شوم. پس هر كس از سنّت خورم و با همسرانم همبستر ميخوابم، از گوشت و چربي ميو مي
  )150، ص2ق، ج1405جمهور، ابيابن. (»شود از من نيست گردانيرومن 

  موافقت برخي انديشمندان. 4-4
با اين نظريه بوده  صداهمشيعه كه موافق و  نظرانصاحبو باالخره، ديدگاه شماري از 

 كهچنانكند. است، مؤيد ديگري است كه قول به ديني بودن تمام افعال معصوم را تقويت مي
همانا دليل «ل پيامبر(ص) را الزم شمرده و گفته است: به تمام افعا تأسيسيد مرتضي لزوم 

افعال پيامبر داللت دارد، مگر افعالي كه به ايشان اختصاص  يتمامبه تأسينقلي بر وجوب 
حكيم نيز تمام افعال صادره از  محمدتقي) و 100، ص2ش، ج1376(سيد مرتضي، » دارد.
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بر  آنچهمقيد ساختن سنت به «ست: پيامبر(ص)، غير از اختصاصات ايشان را ديني خوانده ا
ـ صحيح نيست، زيرا تمام افعالي كه از  اندكردهبرخي  كهچنانوجه تشريع صادر شده است ـ 

ـ غير از افعال اختصاصي ايشان ـ تشريع عام محسوب  گرددميروي اراده از معصوم صادر 
  )223ق، ص1418(حكيم، ». گرددمي

 قلمرو استنباط از فعل معصوم. 5

از سنت  گيريبهرهآمدهاي پذيرش ديني بودن همه افعال معصوم، توسعه قلمرو از پي
فعلي است. چه، گستره قلمرو استنباط از فعل معصوم با ديني بودن آن پيوندي نزديك دارد و 

ديني بستگي دارد.  هايحوزهميزان استنباط از اين منبعِ دين شناخت، به گستره كاركرد آن در 
ر بپذيريم كه افعال معصوم تنها در شأن تبليغي و تشريعي معتبر نبوده و در ديگر ، اگروازاين

... نيز كارايي دارد، قلمرو استنباط از فعل معصوم به وشئون تعليمي، تربيتي، اجتماعي، فرهنگي 
اعتقادي،  هايحوزهيكي دو حوزه خاص فقهي و اخالقي محدود نگرديده و در ديگر 

  . گيردميي و... نيز مورد توجه قرار اقتصادي، سياسي، نظام
هاي حيات وي گستره وسيعي را زندگاني معصومان شئون مختلفي دارد و عرصه چراكه

آنهاست.  ازجملهكه شئون فردي، خانوادگي، حكومتي، قضايي، نظامي و هادوي  گيردبرميدر 
يابد و امكان  زايش ميهاي كارآمدي فعل معصوم نيز اف، حوزهيادشده، با پذيرش مبناي روازاين

 گردد.توسعه استنباط از فعل معصوم فراهم مي

  هاي اعتقاديآموزه. 5-1
توان كشف/ تبيين نمود، يكي از موضوعاتي كه با تكيه بر متون فعل شناسانه معصوم مي

هاي ديني، كمتر هاي اعتقادي است. البته به جهت ماهيت نظريِ اين دست از آموزهآموزه
 تأملبا تتبع و  همهبااينمتون سيره كه ماهيتي عملي و كاربردي دارد استفاده نمود. توان از مي

هاي اعتقادي و كالمي توان متوني را استخراج نمود كه دربردارنده آموزههاي فعلي، ميدر گزاره
يكي از موضوعات مهم اعتقادي است كه در كتب  "قضا و قدر"است. براي نمونه، مبحث 

متعددي مطرح شده و ابعاد و زواياي آن همچون: معناي قضا و قدر، ادله عقلي و نقلي آن، 
ق، 1414بابويه، ابنگرفته است.(روايي و پاسخ به شبهات مورد بررسي قرار  تفسير متون

  )200ق، ص1407؛ طوسي، 75و  54ق، ص1414؛ مفيد، 34ص
درباره اين موضوع، رابطه قضا و قدر با اختيار انسان  برانگيزچالشاما يكي از مسائل 

يا اين كه اعتقاد به قضا و قدر شود و است؛ اين كه آيا باور به قضا و قدر الهي منجر به جبر مي
) عمده متوني كه در اين 291، ص2ش، ج1358با اراده و اختيار انسان منافاتي ندارد.(مطهري، 
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هاي فعلي هاي گفتاري است و كمتر به گزارهمورد استناد متكلمان قرار گرفته، گزاره مسئله
  توجه شده است. 

 بارهدرايناي هاي آموزندهحاوي نكته اين در حالي است كه برخي از متون فعل شناسانه
امير مؤمنان از كنار ديوار كجى برخاست و به كنار : «كندمياصبغ بن نباته نقل  كهچناناست، 
كنى؟ فرمود: از مؤمنان! آيا از قضاى خدا فرار مىگرى رفت. به او گفته شد: اى اميرديوار دي

) مطابق اين روايت، 369ق، ص1398بابويه، ن(اب». كنمقضاى خداوند به قَدَر خداوند، فرار مى
دهد كه بين تقدير و تدبير (ع) حاوي يك پيام مهم اعتقادي است و نشان مياميرالمؤمنينفعل 

نشيند، قضاى الهى منافاتي وجود ندارد. زيرا هم صدمه ديدن كسى كه در زير ديوارِ كج مى
، 41ق، ج1403وست؛ (مجلسي، ر اگريزد، تقدياست و هم مصدوم نشدن كسى كه از آن مى

  )2ص
قضاى حتمى نيست و انسان، موظّف است براى حفظ جان خود، از يك  يكهيچولي 
) به ديگر سخن، 274، ص3ق، ج1421حنبل، ابنيزد و به قضايى ديگر پناه ببرد.(قضا بگر
بير ندارد، هميشه بايد با تالش و تد خودآگاهي غيرقطعيانسان از مقدّرات قطعى و  ازآنجاكه

در كنار استمداد از خداوند متعال، از مشكالت احتمالى زندگى پيشگيرى كند و سرنوشت 
 ) 111ـ109، ص9ش، ج1386بهترى را براى خود رقم زند. (محمدي ري شهري،  

يكي ديگر از مسائل اعتقادي كه از پشتوانه متون فعل شناسانه برخوردار است، باور به 
جايگاه بس مهمي دارد. منظور از تبري، بيزاري جستن از تبرّي است كه در انديشه شيعي 

يي متعددي بر آن اقامه بيتش است كه داليل قرآني و رواخدا(ص) و اهلدشمنان خدا، رسول
) اما يكي از مسائل 32، ص29ق، ج1403؛ مجلسي، 102ق، ص1414بابويه، ابنشده است.(

ساني است كه بايد از آنان بي مربوط به اين موضوع، تشخيص مصاديق دشمنان و معرفي ك
  زاري جست. 

بيت(ع) هاي فعل شناسانه معصوم به معرفي دشمنان اهلدر اين ميان، برخي از گزاره
 كهچناندر برابر خليفه اول و دوم است.  (س)پرداخته است كه از آن جمله، فعل حضرت زهرا

و عمر درخواست  هاي متعدد، هنگامي كه بيماري حضرت شدت گرفت، ابوبكربنابر نقل
به خاطر خشمي كه از آن دو در دل داشت، درخواست  (س)مالقات كردند ولي حضرت فاطمه

بابويه، (ابن مالقات آنان را پذيرفت:(ع) اميرالمؤمنينمكرر ايشان را رد كرد و تنها با وساطت 
  ) 115، ص4ق، ج1410؛ سيد مرتضي، 186، ص1ش، ج1385

دهد حضرت سالم آن دو را پاسخ نداد، روي هاي چندي كه خبر ميهمچنين گزارش
) و به عدم حضور آن دو نفر 187و186، ص1ش، ج1385بابويه، (ابنبرگرداندخود را از آنان 
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شهر ؛ ابن356ق، ص1403بابويه، در مراسم تدفين و نماز گزاردن بر ايشان وصيت كرد، (ابن
از دو خليفه  (س)نشان دهنده شدت ناراحتي حضرت زهرا) 363، ص3ش، ج1379آشوب، 

خدا(ص) (س) را خشم رسولاست كه اين فعل ايشان در كنار روايت نبوي كه خشم فاطمه
) گوياي آن است كه 37ق، ص1401؛ خزاز، 125، ص4ق، ج1413بابويه، ابنشمرده است(

  باشد. آنان واجب مي بيت(ع) بوده و بي زاري جستن ازخليفه اول و دوم جزو دشمنان اهل

  هاي اقتصاديآموزه. 5-2
توان بر پايه سيره و فعل معصوم تبيين و تحليل نمود، هايي كه مييكي ديگر از آموزه

يكي از  عنوانبهرفع نيازهاي اقتصادي ـ  چراكه) است. 20ش، ص1387اقتصاد (يوسفي، 
الگوي مناسبي است كه در  هاي اثرگذار بر سبك زندگي ـ نيازمند پيروي از فرهنگ ومؤلفه

ع محقق خواهد شد. اما يكي از  بيتاهلسايه اثرپذيري از سيره اقتصادي پيامبر (ص) و 
هاي مهم اقتصاد كه در متون ديني نيز ظهور پررنگي دارد، (محمدي ري شهري، مؤلفه
) است كه در 19ش، ص1388؛ كالنتري، 151ش، ص1380ش) مقوله مصرف (اخوي، 1390

تصادي به سه دسته مخارج مصرفي شخصي، مخارج مشاركت اجتماعي و مخارج ادبيات اق
  ) 116-64، ص7ش، ج1380است. (حسيني، شدهتقسيم گذاريسرمايهو  اندازپس

اي كه درباره دسته اول از مصارف (يعني مخارج مصرفي شخصي) مسئلهدر اين ميان، 
 جوييپيح بوده و ) مطر227ش، ص1387؛ يوسفي، 116-64، ص7ش، ج1380(حسيني، 

ش، 1392؛ دليري، 116-64، ص7ش، ج1380محققان را نيز به دنبال داشته است (حسيني، 
هاي مصرف دارايي است؛ اين كه آيا در كردِ درآمد و راه)، چگونگي هزينه416-386، ص2ج

ي درآمد مطلوب است؟ سرمايه ترجيح دارد و يا مصرف و هزينه سازيذخيرهمديريت مخارج، 
نقدي يا جنسي ـ رواست و يا مصرف و  صورتبهي ساالنه دارايي ـ و ذخيره اندازپسآيا 

  خرج كردن آن؟ 
و انباشت آذوقه جايز نبوده و ذخيره نمودن  سازيذخيرهبر پايه برخي از متون نبوي، 

، 4م، ج1998؛ ترمذي، 287، ص9م، ج1988بزار، راك امروز براي فردا ممنوع است.(خو
هاي فعل شناسانه از ذخيره كردن آذوقه توسط چهار تن حالي است كه گزاره) اين در 159ص

، 5ق، ج1407انداز آن را براي يك سال جايز شمرده است.(كليني، از معصومان خبر داده و پس
  ) 167، ص3ق، ج1413بابويه، ؛ ابن89ص

 (ع)ميرالمؤمنينسليمان با امام هادي(ع) آمده است، ابن همچنين بنابر آنچه در مكاتبه علي 
ق، 1407داد (كليني، را صدقه مي داشت و بقيهقوتش نگه مي اندازهبهنيز در زمان حيات خود، 
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(ع) راكد اميرالمؤمنين، در شيوه رفتارى درواقع). 238، ص4ق، ج1413بابويه، ؛ ابن89، ص5ج
ه از اين قاعده انداز و عدم استفاده از آن روا نبوده است اما مخارج مصرفى ساالنگذاشتن پس

ش، 1380حسيني، بود.(گرديده نقدى و يا جنسى جايز  صورتبهاستثنا شده و انباشت درآمد 
  ) 116-64، ص7ج

بايد گفت كه در تعارض اين دست از روايات با روايات نخست (احاديث  روازاين
ست، ، شيوه نخدرواقعنبوي)، دسته دوم هم به جهت سند و هم به جهت داللت ترجيح دارد؛ 

 حكمبهويژه پيامبر(ص) و يا اوضاع سخت اقتصادي صدر اسالم بوده است و روايات آن ناظر 
) مؤيد اين معنا، روايتي 123-121، ص6ش، ج1394همگاني و هميشگي نيست. (مسعودي، 

دهد كه اندوختن مال است كه از شرايط دشوار اقتصادي زمان پيامبر(ص) خبر داده و نشان مي
 ست و حكم آن به وضعيت اجتماعي و اقتصادي مسلمانان وابسته است.هميشه ناروا ني

  ) 152ق، ص1403بابويه، (ابن
هاي اقتصادي نيز نقش تبييني تواند نسبت به آموزه، متون فعل شناسانه معصوم ميبنابراين

ايفا كند و در صورت همراهي با تحليل و تبيين، نسبت به مسائل اقتصاد جامعه نيز پاسخگو 
 .باشد

  هاي نظاميآموزه. 5-3
پيامبر(ص) و  ويژهبهموضوعاتي كه در متون فعل شناسانه معصومان  ازجمله
هاي آموزه دربردارندهاي دارد، موضوع مبارزه و جهاد است كه (ع) ظهور برجستهاميرالمؤمنين

هاي اخالقي، از مشورت ياران، رعايت ارزش گيريبهره كهچناننظامي، انتظامي و امنيتي است. 
 ازجملهاهميت دادن به اطالعات نظامي، جنگ رواني و سهيم كردن زنان در ميدان نبرد، 

عناويني است كه در سيره نظامي پيامبر(ص) گزارش شده است.(محمدي ري شهري، 
  ) 417-143، ص7ش، ج1394

وده، نيازمند ارائه تبييني ديني است، اما يكي از مسائلي كه در حوزه اخالق نظامي مطرح ب
ميدان نبرد و اقدامات متداول آن چنين اقتضا دارد كه براي  چراكهشبيخون (حمله شبانه) است. 

دستيابي به اهداف نظامي و كسب موقعيت جديد، از تكنيك غافلگيري استفاده شده، شبانه به 
زمان هشت سال دفاع مقدس  در دوره معاصر و در كهچنانمواضع دشمن يورش برده شود. 

، اصول اخالقي و همهبااينهاي نظامي شب هنگام صورت گرفته است. نيز اغلب عمليات
طلبد كه تنها در موقعيت برابر و عادالنه مبارزه شود و از اقدامات انساني جنگ چنين مي
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 ناجوانمردانه خودداري شود. حال پرسش اصلي اين است كه شبيخون از منظر اسالم چه
  گويد؟ چه مي بارهدراينمعصومان  رهيو سحكمي دارد و سنّت 

دهد كه هايي كه درباره سيره نظامي پيامبر(ص) نقل شده است، چنين نشان ميگزارش
زد.(كليني، ورزيد و به دشمن شبيخون نميخدا(ص) از حمله شبانه خودداري ميرسول
زماني كه شب هنگام به ) ايشان حتي 174، ص6ق، ج1407؛ طوسي، 28، ص5ق، ج1407

مالك بن كرد.(د و آنگاه به دشمن حمله ميمانرسيد، تا صبح منتظر ميمحل استقرار دشمن مي
) اين سيره پيامبر(ص) پس از 11، ص51ق، ج1408حبان، ؛ ابن667، ص3ق، ج1406انس، 

حمله  تنها به هنگام روزشد و امام علي(ع) (ع) نيز رعايت مياميرالمؤمنينايشان، از سوي 
ها از شبيخون زدن مسلمانان به ) لكن برخي گزارش596ق، ص1410فرات كوفي، كرد.(مي

حجاج، نمايد كه حمله شبانه امري جايز و روا بوده است.( ابندهد و چنين ميمشركان خبر مي
  )355، ص26ق، ج1421حنبل، ؛ ابن1365، ص3، جتابي

ا دالّ بر حرمت ندانسته و تنها حكم به همين خاطر، فقهاي شيعه روايات دسته نخست ر
كه پيروزي در جنگ وابسته به شبيخون باشد، آن را  ييدرجاو  انددادهبه كراهت شبيخون 

ق، 1404؛ نجفي، 89، ص14ق، ج1412؛ حلي، 7، ص2ق، ج1410ادريس، ابن.(انددانستهمجاز 
تون دالّ بر جواز دهد كه م) اما تحليل دقيق روايات اين باب، چنين به دست مي82، ص21ج

تمام رواياتي كه  اوالً باشد. زيرا شبيخون معتبر نبوده و به جهت سند و داللت ضعيف مي
حكايت از جواز شبيخون دارد تنها در منابع اهل سنت نقل شده است و با روايات منقول در 

ون حضور همه آنها حكايت از اقدام مسلماناني دارد كه بد ثانياًمنابع شيعه منافات دارد؛ و 
، 3، جتابيابو داود سجستاني، .(اندزدهپيامبر(ص) و قبل از اجازه ايشان دست به شبيخون 

  ) 43ص
عالوه بر آن كه برخي از متون مورد استناد ارتباطي به موضوع شبيخون نداشته و بيشتر 

كشتار زنان و كودكان) بوده مربوط به يكي ديگر از آداب اخالقي جنگ (پرهيز از 
رسد كه براي بيان حكم اين فعل به نظر مي روازاين) 357، ص26ق، ج1421حنبل، ناباست.(

شويم و چنين تفصيل دهيم كه شبيخون نظامي، عملي  قائلبايد بين حوزه فقه و اخالق تفاوت 
باشد. بدين ترتيب، مشخص است كه جز در صورت ضرورت/ اضطرار جايز نمي غيراخالقي

هاي گرديد كه سيره و فعل معصوم در حوزه مسائل امنيتي نيز كاربرد داشته و حاوي آموزه
 كارآمد نظامي است.
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  هاي تربيتيآموزه. 5-4
 چراكهاست. هاي تربيتي سيره و فعل معصوم، يكي از منابع اصلي و كارآمدِ دريافت آموزه

مدل عيني تربيت ديني و نمونه عملي و تجسم يافته مكتب تربيتي اسالم،  عنوانبهبيت(ع) اهل
روش براي نيل به  نيترمطمئنبهترين شاخص براي فعل و منش انسان بوده و پيروي از آنها 

ره هاي شايسته بررسي در سيآيد. يكي از حوزهاهداف و كماالت انساني ـ الهي به شمار مي
ناب  هايآموزهها و بيت(ع) در تربيت فرزند است كه حاوي نكتهتربيتي معصومان، روش اهل

  و لطيف است. 
آن در انتقال مفاهيم ارزشي، يكي از  تأثيربراي نمونه، نقش بازي در تربيت فرزند و 

مسائل جديد و امروزين تربيت كودك است كه در مطالعات علوم تربيتي مورد توجه محققان 
) در اين ميان، سيره فعلي معصوم 109-83، ص4ش، ش1394رار گرفته است(اعرافي، مبلغ، ق

هاي مربوطه پاسخگو باشد و به تواند نسبت به ابهامات و پرسشمنابعي است كه مي ازجمله
 ويژهبهبپردازد. بررسي متون فعل شناسانه معصومان  بارهدراينتبيين عملي ديدگاه اسالم 

دهد كه ايشان در وهله اول، بازي را يك نياز (ع) چنين به دست ميرالمؤمنيناميپيامبر(ص) و 
هاي تربيتي به شمار دانستند و در وهله دوم، آن را فرصتي براي القاي آموزهطبيعي كودك مي

طوالني كردن سجده نماز جماعت به خاطر بازي كودك و دعوت فرزندان  كهچنانآوردند؛ مي
از اهتمام و توجه معصوم به اين نياز طبيعي دارد و مشاركت در بازي به گرفتن كُشتي، نشان 

  هاي تربيتي است. آموزه دربردارندههاي كودكان و اقدام به بازي كودكانه، از نمونه
، امام حسن(ع) يا امام حسين(ع) اندكردهبراي مثال، مطابق روايتي كه محدثان فريقين نقل 

 قدريبهمشغول نماز بود، سوار شدند و آن حضرت  در سن كودكي بر دوش پيامبر(ص) كه
) اين فعل 351ق، ص1403بابويه، سجده را طوالني نمودند كه فرزندش خود پايين بيايد. (ابن

بوده  قائلدهد كه آن حضرت براي بازي و رفتار خوشايند كودكان اهميت پيامبر(ص) نشان مي
هايي است كه كودكان به اقتضاي كودكانه يكي از سرگرمي خيزهاي و جستاست. زيرا 

پردازند و پيامبر(ص) با طوالني كردن سجده نماز جماعت، به ديگران طبيعت خود به آن مي
آموخت كه حتي به هنگام نماز نيز نبايد مانع بازي كودك گرديد و به اين نياز طبيعي وي 

كند تا با پيامبر(ص) حسنين ع را دعوت مياحترام گذاشت. همچنين طبق روايتي كه در آن، 
ش، 1376بابويه، پردازد، (ابنهم كُشتي بگيرند و هنگام انجام كشتي نيز به تشويق آنها مي

 ) 446ص

اي كه نمونه ديگري است كه حكايت از اهميت حضرت به بازي كودكان دارد. اما نمونه
، فعل پيامبر(ص) در همبازي شدن با نشان دهنده استفاده تربيتي معصوم از بازي كودكان است
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خدا(ص) براي اقامه نماز عازم مسجد بود. در راه ها، رسولكودكان است. مطابق برخي گزارش
مسجد با كودكاني برخورد كرد كه به بازي مشغول بودند. كودكان كه پيامبر(ص) را ديدند، 

دوشت سوار من باش! (تا بر گفتند: شتريك مياو حلقه زدند و هر  برگرداو دويدند و  سويبه
فعل پيامبر(ص) با حسنين را ديده بودند انتظار داشتند كه  گونهاينشويم). كودكان كه 

  پيامبر(ص) به آنها پاسخ مثبت دهد. چنين هم شد و پيامبر(ص) درخواست آنها را پذيرفت. 
اصحاب كه براي اقامه نماز در مسجد منتظر پيامبر(ص) بودند، بالل را به دنبال ايشان 
فرستادند. وقتي كه بالل در راه با اين جريان مواجه شد، زبان به اعتراض گشود. پيامبر(ص) 

براي من تنگ شدن وقت نماز بهتر از تنگ شدن دل اين كودكان است. به منزل من «فرمود: 
را جستجو  جاهمهبالل به منزل حضرت رفت و ». هست براي كودكان بياور برو و اگر چيزي

كرد و هشت دانه گردو يافت و آنها را نزد پيامبر(ص) آورد. پيامبر(ص) گردوها را در دست 
كودكان به اين » فروشيد؟آيا شتر خود را به اين گردوها مي«گرفت و خطاب به كودكان فرمود: 

  خوشحالي پيامبر(ص) را رها كردند. معامله رضايت دادند و با 
خدا رحمت كند برادرم يوسف را كه او را به «يامبر(ص) نيز عازم مسجد شد و فرمود: پ

  ) 30ق، ص1371عوفي، ».(هم فروختند و مرا به هشت گردوچند در
آيد كه هاي تربيتي متعددي به دست ميها و آموزهدر صورت پذيرش اين حكايت، نكته

ز قرار ذيل است: يك. احترام و اهتمام به خواسته كودكان دو. تقدم برآوردن برخي از آنها ا
(و لو كودك) بر نماز اول وقت سه. كنار گذاشتن شأن و جايگاه رسمي در  مؤمنحاجت 

و رضايت  بامحبت اشموردعالقهمواجهه با كودكان (تصّبي) چهار. بازداشتن كودك از عمل 
خالل اين جريان به اصحاب خود نيز درسي تربيتي آموخت  و... عالوه بر اين، پيامبر(ص) در

حضرت با اين تعامل به  درواقعو آنها را نسبت به قدرشناسي از وجود مباركش آگاه كرد. 
دنيا وا نهند و به  ارزشبيياران خود تذكر داد كه مبادا همچون كودكان، وي را به متاع اندك و 

ت از ايشان سرباز زنند. همچنين روايتي كه از هاي مادي از پيروي و اطاعخاطر خواسته
، 41ق، ج1403دهد، (مجلسي، (ع) با يتيمان زن كوفي خبر مياميرالمؤمنينهمبازي شدن 

) نمونه ديگري از اهتمام معصوم به بازي كودكان و نشان دهنده توجه به يتيم و لزوم 52ص
  دلجويي و محبت به وي است.
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  گيرينتيجه
  حاضر مشخص گرديد كه:بر اساس پژوهش 

ديني  هايآموزهيكي از اجزاي سنت، نقش مهمي در استنباط  عنوانبهعل معصوم ف )1
هاي فعل معصومان و نيز عدم تنقيح مباني و دارد. اين نقش به دليل عدم شناخت ظرفيت

 از آن، مغفول مانده و كمتر مورد توجه قرار گرفته است. گيريبهره هايروش

است كه  هاييفرضپيشافعال معصوم مبتني بر پذيرش مباني و  توسعه استنباط از )2
افعال  بنديتقسيمآنهاست. بر پايه اين مبنا،  ترينمهم ازجملهديني بودن همه افعال معصوم 

نادرست تلقي شده، گستره شريعت اسالم تمام افعال معصوم را در  غيردينيمعصوم به ديني و 
 .گيردبرمي

 هايحوزهتا قلمرو استنباط از فعل معصوم از  گرددميموجب  يادشدهپذيرش مبناي  )3
   .اعتقادي، اقتصادي، نظامي و تربيتي نيز توسعه يابد هايحوزهفقه و اخالق عبور كرده و به 

  
 كتابنامه

 .قرآن كريم )1

: دار ، قـمعـوالي اللئـالي العزيزيـة فـي األحاديـث الدينيـة ،ق)1405جمهـور، محمـد(ابي ابن )2
  الشهدا.سيد

دفتـر انتشـارات  :، قـمالسرائر الحاوي لتحريـر الفتـاوىق)، 1410ادريس، محمد بن منصور( ابن )3
  اسالمى.

 دفتر انتشارات اسالمى. :، قممعاني االخبارق)، 1403بابويه، محمد بن علي( ابن )4

  دفتر انتشارات اسالمي.  :، قمكتاب من اليحضره الفقيهق)، 1413(بابويه، محمد بن علي ابن )5
 المؤتمر العالمي للشيخ المفيد. :، قمإعتقادات اإلماميةق)، 1414(ويه، محمد بن عليباب ابن )6

  كتابچي. :، تهراناالماليش)، 1376(بابويه، محمد بن علي ابن )7
 داوري. :، قمعلل الشرايع ش)،1385(بابويه، محمد بن علي ابن )8

  مؤسسة النشر اإلسالمي. :، قمالتوحيدش)، 1398(بابويه، محمد بن علي ابن )9
 مؤسسة الرساله. :، بيروتالصحيحق)، 1408حبان، محمد( ابن )10

  دار احياء التراث العربي. :، بيروتالمسند الصحيح)، تابيحجاج، مسلم( ابن )11
 مؤسسه الرساله. :، بيروتالمسندق)، 1421حنبل، احمد بن محمد( ابن )12

  عالمه. :، قمطالبابيمناقب آل ش)، 1379شهر آشوب، محمد بن علي( ابن )13
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 مكتب االعالم االسالمي. :، قممعجم مقاييس اللغهق)، 1404فارس، احمد( ابن )14
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