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«کاری از موسسه علمی فرهنگی وارثین ملکوت»

بسم هللا الرمحن الرحيم واحلمد هلل رب العاملني وصلى هللا على حممد وآله.
سالم عليكم ورحمه اهلل و بركاته
موضوع مبحث ما در همایش امروز «سهو(اشتباه) و نسيان(فراموشی) معصوم» میباشد.
سهو ،عبارت است از به یاد نياوردن ،به گونهای كه به انجام دادن یا ترک یک موضوع از روی غفلت
و بدون علم مُنجر شود.
نسيان نيز در اصل ،همان یادآورنشدن است كه به ترک موضوعی از روی عدم دانش یا غفلت منجر
میشود .همچنين به یاد نياوردن معلومات ،در واقع ،ترک آن از روی غفلت است.
گاهی نيز كلمهی «نسيان» برای ترک و بیتفاوت بودن عمدی و از روی علم نسبت به یک مسأله
به كار میرود .ولی این معنا به قرینهای نياز دارد كه بتوان [طبق آن قرینه] ،این معنا را برداشت
كرد .چرا كه اصل در نسيان ،ترک كردن از روی غفلت است و نه ترک عمدی و دانسته و از سر
بیتفاوتی .برای این منظور میتوان این سخن خداوند را به عنوان قرینه ذكر نمود:
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َه َذا َوَما َكانُوا ِِب ََيتنَا ََْي َ
آنان كه دین خود را سرگرمى و بازى پنداشتند ،و زندگى دنيا مغرورشان كرد ،پس همان گونه كه
آنان دیدار امروز خود را از یاد بردند ،و آیات ما را انكار مىكردند ،ما [هم] امروز آنان را از یاد
مىبریم.
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(آنان را از یاد میبریم) به این معنا است كه آنان را رها میكنيم و نسبت به آنان

بیتفاوت میشویم.

این سخن خداوند متعال را نيز میتوان به عنوان قرینه ذكر نمود:
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مردان و زنان منافق ،مانند یكدیگرند .به كار ناپسند وامىدارند و از كار پسندیده باز مىدارند ،و
دستهاى خود را [از انفاق] فرو مىبندند .خدا را فراموش كردند ،پس [خدا هم] فراموششان كرد .در
حقيقت ،این منافقانند كه فاسقند.
«نَ ِسيَ ُه ْم» (فراموششان كرد) به این معنا است كه خداوند آنان را رها كرده است و نسبت به آنان
بیتفاوت است.

نسيانی كه در اینجا به خداوند نسبت داده شده است ،فقط ترک نمیباشد -چنان كه برخی
میپندارند -در غير این صورت خداوند میفرمود« :نتركهم» (آنان را رها میكنيم) بلكه منظور
ترک با بیتفاوتی و رها كردن از روی دانش میباشد.
خالصه این كه دو معنا برای نسيان وجود دارد:
اول :ترک همراه با غفلت .این همان نسيانی است كه آن را میشناسيم و زمانی كه كلمهی
«فراموش كردن» را میشنویم ،بالفاصله این معنی به ذهن میرسد.
همانطور كه گفته شد ،معنای دوم نسيان ،ترکِ از روی علم است و منظور از آن بیتفاوتی است و
پذیرش آن به قرینهای نيازمند است كه گفته شد .معموالً لفظ نسيان فقط به معنای «رها كردن» به
كار نمیرود .برای رساندن معنای «رها كردن» لفظ دیگری به كار میرود و آن «تَرَکَ» (رها كرد)
میباشد.
مسألهای كه ما در این همایش در صدد بحث در در مورد آن میباشيم ،همان نسيان از نوع اول
است؛ یعنی ترک همراه با غفلت.
در حقيقت و به طور كلی مسألهی سهو و نسيان نزد انسان از یک جهت به نفس انسانی مرتبط
است و از جهت دیگر به مغز كه ابزار بيولوژیكی در جسم هر انسان كامل است .این ابزار بيولوژیكی
تواناییهای محدودی دارد؛ مانند قدرت تمركز مغز؛ مغز انسان توانایی محدودی در متمركز شدن
و یادآوری دارد .واقعاً طبيعی است كه مغز نمیتواند در آنِ واحد با نهایت دقت روی موارد مختلفی

تمركز كند و آنها را پیگيری نماید .پس نسيان و سهو ،حالتهایی طبيعی است كه هيچ انسانی فاقد
آن نيست به خصوص در كارهای تركيبی یا پيچيده و یا پیدرپی؛ زیرا این حالت ها مالزم و همراه
مغز مادی و جسمانی ماست كه امكان خالصی از آن نيست .به همين دليل بسياری از مردم با ثبت
كردن قرارها و كارهایی كه باید انجام دهند ،تالش میكنند كه خودشان را از نسيان و سهو در امان
نگه دارند .افرادی كه كارهای مهمی دارند ،اشخاصی را استخدام میكنند تا قرارها و كارهایشان را
ثبت و پيگيری كنند و به آنان یادآوری نمایند.
به همين دليل میبينيم سازندگان برخی از ابزارهایی كه انسان از آن استفاده یا روی آن كار میكند؛
در آن ابزارها یادآوریكننده (هشدار) های نوری ،تصویری یا صوتی قرار میدهند .چرا كه در این
ابزارها معموالً موارد متعددی هست كه نياز به مراقبت دارد و آنان از روی تجربه میدانند كه انسان
با مراقبت و تمركز روی برخی مسائل ،نسبت به بعضی مسائل دیگر ،دچار نسيان و سهو میشود.
گاهی انسان مخصوصاً برای برداشتن چيزی به جایی میرود؛ ولی وقتی كه به آن جا میرسد،
میبيند كه دليل آمدنش را فراموش كرده است؛ چرا كه در طول مسير ،افكارش به چيزهایی مشغول
شده است كه مغزش را از تمركز بر مسأله اوليه (كه به دنبالش بود) بازداشته است.
گاهی انسان در مورد مسألهی مشخصی سخن میگوید .ولی افكارش به موضوع دیگری مشغول
میگردد و اندكی روی آن موضوع تمركز میكند .اما وقتی میخواهد به بحث اصلی كه موضوع
صحبتش بوده ،باز گردد ،آن را فراموش میكند و چه بسا از همراهانش ،موضوع بحث را میپرسد.
گاهی نيز انسان میخواهد در مورد موضوع مشخصی سخن بگوید؛ ولی فرد مخاطب در مورد
موضوع دیگری سخن میگوید ،در نتيجه انسان موضوع اصلی صحبت خودش را فراموش میكند.
دليل نسيان در همهی این حالتها این است كه توانایی مغز انسان نسبت به تمركز بر موارد متعدد
در یک زمان ،محدود است و با تمركز بر یک موضوع معيّن ،از موضوعات دیگر غافل می شود .این
مسأله در مورد كالبد مادی انسانی ،طبيعی است و به روح یا نفس انسانی او ربطی ندارد كه در
صورت ارتقا و باالرفتن مقام روحيش ،قدرت تمركز بهتری پيدا كند .این كه طبيعت انسان دچار
نسيان و سهو میشود ،مسألهای تجربی است كه همه میتوانند آن را ببينند و با بررسی احوال
خودشان و بقيهی مردم ،آن را لمس كنند و این موضوع از لحاظ علمی ثابت شده است.

فرد معصوم نيز یک انسان است ،پس سهو یک حالت طبيعی است كه بر او نيز مانند بقيه انسانها
عارض میشود .در نتيجه؛ فرض «عصمت از سهو» -چه عصمت از سهو به طور مطلق و چه
عصمت از سهو در عبادت -نيازمند دليل قطعی است و این دليل قطعی ،باید آیهای محكم یا روایتی
قطعیّ الصدور و قطعیّ الدالله نسبت به این مطلب و یا یک دليل عقلی تام باشد .اما گروهی كه
مدعی اعتقاد به عصمت معصوم از سهو و نسيان به صورت مطلق یا در عبادت میباشند ،دارای هيچ
یک از این دالیل قطعی نيستند.
جالب این است كه در مورد مسألهی سهو و نسيان معصوم ،متكلمان و فقهای شيعه روی نظر
واحدی متفق نيستند؛ چه برسد به این كه همهی متكلمان و فقهای اسالم (شيعه و غير شيعه) روی
آن اتفاق نظر داشته باشند.
ان شاء اهلل افراد مؤمن و طالب حق ،با یافتن حقيقت و نتيجهای روشن كه خالی از ابهام بوده و با
آیات محكم و صریح قرآن مخالفت نداشته باشد ،از مسألهی سهو و نسيان معصوم خارج خواهند
شد.
در مورد ارتباط بين خليفه و جانشين خداوند با یادآوری و سهو و نسيان ،چند فرض را میتوان در
نظر گرفت:
 فرض اول :این كه خليفهی خداوند ،ذاتاً طوری خلق شده كه به هيچ وجه نسيان و سهو
در او راه ندارد .این فرض باطل است و غلوّ (زیاده روی) می باشد؛ زیرا الزمهی این مسأله
آن است كه خليفهی خداوند در زمين ،نور مطلق بدون ظلمت باشد؛ و این یعنی كمال
مطلق .این سخن باطلی است؛ به این خاطر كه نوری كه هيچ ظلمتی در آن نيست ،همان
الهوت مطلق (خدای سبحان) است و غير او كسی دارای این صفت نيست.
به همين ترتيب ،عقيده به عصمت ذاتی از سهو و نسيان در بعضی جهات نيز امكان ندارد،
به این معنی كه بگویيم معصوم به صورت ذاتی از سهو در تبليغ و عبادت ،معصوم بوده
ولی در مسائل دنيوی معصوم نمیباشد؛ چرا كه معنای این قول این است كه ذات معصوم،
نگاهدارنده و بازدارنده است ،حال اگر عصمت ذاتی از سهو و نسيان ،از یک جهت (مثالً از
جهت موارد دنيوی) نقض شود ،این مسأله كه ذات معصوم بازدارنده است از بين میرود .در
نتيجه هر نوع عصمت ذاتی معصوم از سهو و نسيان از بين میرود .به همين خاطر باید به
سخن برخی از آنان توجه شود؛ در مورد این كه قایل نبودن به عصمت ذاتی از سهو از یک

جهت ،به معنای قایل نبودن به عصمت ذاتی از همهی جهتها است .این برداشت تنها در
صورتی قابل طرح است كه عصمت معصوم از نسيان و سهو ذاتی باشد .پس این فرض
باطل است؛ چرا كه فردی كه معصوم به ذات و دارای عصمت مطلق است ،همان كامل
مطلق به ذات است و او فقط خداوند سبحان میباشد.
 فرض دوم :این كه خليفه و جانشين خداوند مطلقاً نسيان و سهو ندارد؛ به خاطر این كه
یادآوریكنندهای دارد كه او را مطلقاً از سهو و نسيان بازمیدارد .البته معموالً منكران سهو و
نسيان معصوم ،بين فرض اول و دوم تفاوتی قائل نمیشوند .ولی فرض میكنيم كه مقصود
آنان از عصمت معصوم از سهو و نسيان ،فرض دوم است؛ تا آنان را در دایرهی مُتّهمان به
غلوّ قرار نداده باشيم .به عنوان نتيجه میگویم :این یک سخن عقيدتی است و به همين
خاطر نياز به دليل قطعی و یقينی دارد .در حالی كه در سخنان آنان ،دليل عقلی یا نقلی
كاملی نمیبينيم كه بتوان در عقاید به آن تكيه نمود .تنها چيزی كه می بينيم این است كه
آنان برای اثبات این عقيدهی خودشان ،به عقاید مخالفانشان اشكال میگيرند .آنان معموالً
اشكاالتی را نسبت به آیاتی كه نسيان برخی پيامبران (ع) را ذكر كرده است ،مطرح میكنند
و در مورد روایاتی كه سهو پيامبر (ص) یا امامان (ع) را ذكر میكند ،اشكال وارد میكنند و
به دنبال آن ،اشكاالت عقلی بر مسألهی سهو معصوم در عبادت میآورند .ما دالیل رد این
اشكاالت را بيان خواهيم نمود و روشن خواهيم كرد كه این دالیل برای اثبات عقيدهی آنان
كافی نيست.
 فرض سوم :این كه خليفهی خداوند مانند هر انسان دیگری سهو و نسيان داشته باشد.
معنای این فرض این است كه امكان دارد در تبليغ قسمتی از دین الهی نسيان و سهو داشته
باشد و موردی را به عنوان این كه جزو دین است ،تبليغ كند .ولی آن مورد جزو دین نباشد؛
یا اینكه بخواهد چيزی را كه جزو دین الهی است ،تبليغ كند؛ و در راه تبليغ آن ،دچار سهو
شود و یادآوریكنندهای نداشته باشد؛ (نه وحی مستقيم از سوی خداوند و نه به واسطه
فرشتگان یا هر چيزی كه خداوند بخواهد برای منتقل كردن وحی از آن استفاده كند) .این
سخن با قرآن تناقض دارد؛ زیرا خداوند به روشنی در قرآن به وجود یادآوریكنندهای
الهی (كه ضامن رسيدن رسالت الهی به صورت صحيح و كامل به مكلفين است) تصریح
كرده است.
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جز پيامبرى را كه از او خشنود باشد ،كه [در این صورت] براى او از پيش رو و از پشت

سرش نگاهبانى میگمارد ،تا معلوم بدارد كه پيامهاى پروردگار خود را رسانيدهاند؛ و [خدا] به
آنچه نزد ایشان است ،احاطه دارد و هر چيزى را به تعداد شماره كرده است.
این عقيدهی فاسد ،عقيده برخی وهابیهای سلفی میباشد .آنان به این سخن چنگ زدند
تا مخصوصاً از عمر و تابعانش كه رسول اهلل (ص) را به هذیان گفتن متهم نمودند ،دفاع
كنند .آنان میخواهند دليلی برای كار عمر بياورند ،هرچند با نص صریح قرآن مخالفت
داشته باشد؛ و هر چند این عقيده همراه با زخم زدن به دین اسالم یا با طعنه زدن نسبت به
محمد رسول خدا (ص) باشد .آنان میگویند :اشكالی ندارد كه محمد (ص) هذیان بگوید یا
سخن خود را نفهمد؛ در حالی كه ایشان (ص) میخواهند وصيت شان را كه امت را از
گمراهی تا روز قيامت باز میدارد ،به آنان برسانند؛ چرا كه به عقيدهی آنان سهو و نسيان در
هر مسألهای برای محمد (ص) جایز میباشد؛ حتی در تبليغ دین خداوند سبحان و متعال.
پس بر اساس عقيدهی آنان ،امكان دارد حضرت محمد (ص) در بستر مرگ باشد و بگوید:
نامهای بياورید تا برای شما وصيتم را كه تا روز قيامت شما را از گمراهی باز میدارد
بنویسم ،ولی در عين حال ،ایشان سهو و اشتباه كند و نداند چه میگوید و عقلش از بين
رفته و هذیان بگوید و بيماری بر او غلبه یافته باشد ،این سخنی است كه عُمر و همراهانش
گفتند .فكر میكنم افراد بسياری ،حدیث مشهور مصيبت پنجشنبه از ابن عباس به گوششان
خورده باشد.
یكی از این روایات را برایتان میخوانم:

يوم اخلميس وما يوم اخلميس ،مث جعل تسيل دموعه حىت رؤيت على خديه
كأهنا نظام اللؤلؤ ،قال :قال رسول اَّلل (ص) :ائتوين ِبلكتف والدواة ،أو اللوح
والدواة ،أكتب لكم كتاِبً لن تضلوا بعده أبداً ،فقالوا :إن رسول اَّلل يهجر.
روز پنجشنبه و چه پنجشنبهای .سپس اشکهایش جاری گشت تا این كه مانند رشتهای از
مروارید بر گونههایش نقش بست .او گفت :رسول اهلل (ص) فرمود :كَتِف (صفحه) و دواتی

بياورید ،تا برایتان نوشتاری بنویسم كه بعد از آن هرگز گمراه نشوید .آنان گفتند :رسول اهلل
هذیان میگوید( .راوی :سعيد بن جبير ،آورندهی حدیث :مسلم ،منبع :صحيح مسلم ،صفحه یا شماره
 ،1637به نظر محدث صحيح است).

 فرض چهارم :این كه ممكن است خليفهی خداوند مانند هر انسان دیگری در مواردی
نسيان و سهو داشته باشد و در موارد دیگری به طور مطلق ممكن نيست كه نسيان و سهو
داشته باشد؛ به این دليل كه یادآوریكنندهی خارجی دارد یا به خاطر حكمتی دیگر.
این فرض چهارم ،همان عقيدهی آل محمد (ص) است .ولی بعضی افراد در اینجا مواردی را
از خودشان به موارد سهو و نسيان غير ممكن برای معصوم اضافه كردهاند؛ مانند سهو در
برخی از اجزای عبادتها ،مانند تعداد ركعات؛ كه البته در این مورد ،روایاتی از طریق اهل
سنت و شيعه وارد شده است كه سهو پيامبر (ص) در تعداد ركعات و سهو امامان را در برخی
از عبادات مانند طواف بيان میكند .روایات سهو امامان نيز در كتب شيعه بيان شدهاند.
طبيعتاً برخی از این افراد از روی ناآگاهی مدعی میشوند كه علمای شيعه در مورد عقيدهی
نفی سهو از معصوم اجماع دارند .اما در حقيقت اجماعی وجود ندارد؛ بلكه از بزرگان علمای
شيعه افرادی موجود هستند كه بر امكان سهو پيامبر یا معصوم در عبادت و یا عدم وجود
دليل بر نفی آن تصریح دارند .از آن جمله شيخ صدوق و استادش محمد بن الحسن -
خداوند رحمتشان كند -میباشند .گوشهای از كالم شيخ صدوق را در این مورد برایتان
میخوانم .او میگوید:
«غُالت و مُفوّضه -خداوند آنان را لعنت كند -سهو پيامبر (ص) را ذكر میكنند و میگویند:
اگر جایز باشد كه ایشان (ع) در نماز سهو داشته باشد ،جایز است كه در تبليغ نيز سهو داشته
باشد؛ به این خاطر كه همانطور كه تبليغ بر او واجب است ،نماز بر او واجب میباشد .این
مسأله ،ما را مُلزم نمیكند و این بدان دليل است كه در همهی حاالت مشترک ،بر پيامبر
(ص) مسألهای واقع میشود كه بر غير ایشان نيز واقع میشود .ایشان مانند بقيهی افرادی
كه پيامبر نيستند ،باید نماز بخواند».
این سخن از شيخ صدوق در كتاب من ال یحضره الفقيه ج 1ص  359تا  360است.
طبعاً سخن شيخ صدوق به توضيحی نياز ندارد و كامالً روشن است .شيخ طوسی -خداوند
رحمتش كند -نيز همين نظر را دارد .شيخ طوسی در ذیل این آیه از قرآن ،نظرش را مطرح
كرده است:
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و چون ببينى كسانى [به قصد تخطئه] در آیات ما فرو مىروند ،از ایشان روى برتاب؛ تا در
سخنى غير از آن درآیند؛ و اگر شيطان تو را [در این باره] به فراموشى انداخت ،پس از توجّه،
[دیگر] با قوم ستمكار منشين.
شيخ طوسی -خداوند او را رحمت كند -میگوید:
«همچنين جبائی به این آیه استدالل كرده است كه سهو و نسيان برای پيامبران امكان
پذیر است .او برخالفِ مطلب رافضيان معتقد شده است .رافضيان به گمان خود گفتهاند كه
هيچ نوع سهوی برای پيامبران جایز نمیباشد .این مسأله نيز صحيح نمیباشد؛ به این خاطر
كه ما میگویيم امكان سهو و نسيان برای آنان در مسایلی كه از سوی خداوند انجام
میدهند ،صحيح نيست .اما در غير آن ،امكان نسيان و سهو دارند؛ آن هم مسایلی كه باعث
اخالل به كمال عقل نمی شود .چگونه این مسأله برایشان جایز نباشد؟ درحالی كه آنان
میخوابند و بيمار میشوند و بيهوش میگردند .خواب سهو میباشد و همچنين در بسياری
از كارهایشان و مواردی كه برایشان اتفاق افتاده است فراموشی دارند  ،این عقيده ،فاسد
است( ».التبيان فی تفسير القرآن ،شيخ الطوسی ج 4ص )165
به گمانم سخن شيخ نيز روشن بود.
همچنين از جمله افرادی كه در این مورد تصریح نمودند ،محمد بن حسن بن شهيد ثانی -
خداوند رحمتش كند -میباشد .او در سخن خود در یكی از احادیثِ بحث اضافات در نماز
میگوید:
«اما پنجم :مسألهای كه گمان میكنم این است كه نشانههای قرارداد در آن میباشد؛ نه از
این جهت كه در بردارندهی سهو پيامبر (ص) است؛ زیرا نفیكردن این مسأله با وجود
روایات معتبر ،محل سخن است ».كالمش در اینجا تمام شد( .منبع :إستقصاء اإلعتبار فی
شرح االستبصار ،محمد بن حسن ج  6ص )215
همچنين افراد بسياری هستند كه به این مسأله تصریح میكنند .من این بحث را با نظر سيد
خویی به پایان میرسانم .سيدخویی -خداوند رحمتش كند -در جایی كه تصریح میكند
دليلی وجود ندارد كه به صورت قطعی و یقينی سهو از معصوم را ،در موضوعات خارجی نفی

كنيم (مانند :كارهای نماز و حج و  ...و تعداد ركعات كه در روایات ذكر شدهاند یا تعداد
شوطهای طواف) ،میگوید« :قدر متيقن از سهو ممنوع بر معصوم آن سهوی است كه در
موضوعات خارجی نباشد .و خدا عالم است ».این نظر سيد خویی بود( .منبع :صراط النجاه
ج 1مسائل فی العقيده سيدخوئی)
اما نظر من:
شكی نيست كه اعتقاد به یک امر ،نيازمند این است كه نسبت به مسألهی مورد نظر كه
میخواهيم به آن معتقد شویم ،یقين كنيم .تصریح سيد خویی به نبودن یقين در مسألهی
سهو معصوم در موضوعات خارجی ،به این معنا است كه ایشان به این اعتقادی كه بعضی
افراد به آن معتقد هستند ،اعتقاد ندارد .سيدخویی در اینجا میگوید :نفیكردن سهو از
معصوم در موضوعات خارجی ،یقينی نمیباشد .یعنی دليلی برای آن وجود ندارد كه باعث
یقين و اعتقاد شود.
طبعاً غير از اینها افراد دیگری از علمای شيعه هستند كه به عصمت پيامبر یا امام از سهو
در عبادت معتقد نمیباشند .ولی مواردی كه ذكر نمودم ،برای مشخص شدن اشتباه فردی
كه مدعی اجماع علمای شيعه در این عقيده میباشد ،كفایت میكند.
والحمد هلل رب العالمين.
به خواست خداوند در همایش بعدی بحث در مورد این موضوع را تا انتها ادامه میدهيم.
كمک و تسدید از خداوند است.
والسالم عليكم ورحمه اهلل وبركاته.
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