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Abstract:
Infallibility of prophets in committing discreditable and sins Infallibility of prophets in committing discreditable and sins 
has been amongst the prerequisites of appointment for prophet-
ic mission and guiding human toward perfection. Precise cog-
nition of this doctrine has a critical role in human prosperity or 
wretchedness. Thus, numerous attempts are made by religious 
thinkers to identify its limits and boundaries and submit proofs 
for it. Therefore, this study used a descriptive-analytical 
method to delve into the view of Adududdin al-Iji, Ibn 
Abi'l-Hadid and Sayyid Haydar Amuli as representative of 
three different Muslim sects in theology. It is shown that bound-
ary of infallibility is set differently by the three scholars due to 
their different underpinnings. This fundamental difference has 
brought about occasional difference in establishing their 
proofs. However, the three thinkers believe that infallibility is 
an endowment from the side of God, though their stance is criti-
cized.                     
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در اندیشه  بررسی تطبیقی عصمت انبیا 

و سید حیدر آملی دی الحدی ابعضدالدین ایجی، ابن 
می یرضا عبدالرحیعل
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ده یچک

ت انسان به سمت ی از لوازم بعثت آنها و هدا  ی ک ی ح و گناهان ی ا از ارتکاب قبا ی ت انب ی مصون 

در سعادت و شقاوت انسان   ی ار شگرفی ن آموزه، نقش بس یق ا یکمال است. شناخت دق

شناخت حدود و   ی، برا ین ی شمندان د ی ان اند ی در م   ی فراوان  ی ها تالش خواهد داشت؛ لذا  

 یل یتحل ی فی آن صورت گرفته است. پژوهش حاضر با روش توص دلیل برای    قامه ثغور و ا 

 یاز سه فرقه کالم  ی ا نده ی نما   عنوان   به را    ی در آملید ح یو س   د یالحد ی اب ، ابن یج ی ا   آرای 

 هر  ی ا در نظر آنان با توجه به مبان ی دامنه عصمت انب که  دهد ی م نشان  کاود و  می مسلمانان  

ز ی بعضًا متفاوت ن  ای ادله  قامه سبب ا   یی ن اختالف مبنا ی ف شده است؛ ا یکدام، متفاوت تعر 
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 .ی در آملید ح ی، س دی الحد ی اب، ابن یجی ن ا ی عصمت، ادله عصمت، عضدالد  :هادواژهیکل 

 مقدمه 

رمسلمان  یمباحث متکلمان مسلمان و غ   نیترمهمو ضرورت و حدود آن از    ایعصمت انب  یفهم معنا

ف  ین تعرییکه تعآن  ان شده است؛ حالیدرباره آن ب  یمختلف و متفاوت   ین حال آرایبوده و در ع 

  ی نید ی هاگزارهزان باور و عمل به یرش، میدر پذ بسیاری، تا حد اشق آن و ضرورت و دامنهیدق

 شیپ ق  یبا سعادت و شقاوت انسان خواهد داشت. تحق  یقین ارتباط وثیرگذار خواهد بود و ایتأث

نده سه ینما  عنوان  به  ی در آملی د حیو س  د یالحدیاب ، ابنیجین ای عضدالد   ی با تمرکز بر آثار قاض  رو

اشعر آرا و    دارند، در  یت خاصیو محور  یعه که برجستگیو ش  ی، معتزلیتفکر  استخراج  صدد 

ف عصمت، ی شمندان در تعرین اندیا  یهااختالفو    هااشتراک ن مسئله خواهد بود.  ینظرات آنها در ا

به دنبال پاسخ   رو شیپ است که پژوهش   یز مسائل اند ابیان کردهکدام  هر که  ایدامنه آن و ادله

 ان خواهد شد. یآنها بدر موجود  یهاابهامشده، ادله مطرح یضمن بررس ،انی ست. در پاا به آنها

 « عصمت»ف ی. تعر1

  ی است اعطامعتقد  در مسلک اشاعره،    اشانهیجبرگرا  یبا توجه به مبان  یجین ایعضدالد  یقاض

  ین در حال ی؛ اندیآفرینمرا در وجود آنها    یحیفعل قب  گونهچیهامبران،  یبه پ از جانب خدا  عصمت  

آنها صورت   ی گر به سبب وجود جبر حاکم بر زندگید  یهاانسانح از وجود  یاست که افعال قب

ح  یمعتزله، ارتکاب افعال قباز    یاشاعره و برخروان  یشان و اکثر پ یخواهد گرفت؛ گرچه در اعتقاد ا

رممکن نخواهد بود  یدن به مقام نبوت، غ یش از رسیامبران، پ ی پ   یز برایره نیگناهان کب  یو حت

انه او به انسان  یبرگرفته از نگاه جبرگرا  ی جیدر نگاه ا  «عصمت»ف  یرو تعرنی. از ا( 213:  1420  ،یجی )ا

را یدر آن ندارد؛ ز  یاریو اختبه وجود آورده  د بود که خدا  او خواه  ی و بر اساس جبر حاکم بر زندگ

گونه نقش   فاقد هر  ش،از انسان سلب شده و در ارتکاب افعال یت یآنها هر نوع فاعل یبر اساس مبان

ه ینظر  با که اشاعره    یفعل خدا قلمداد خواهد شد و تالش  شخواهد بود، لذا همه افعال   یریو تأث

برا محض    یکسب،  جبر  از  نتوانسته  ین  اندداشته فرار  زاست  ز  شود؛  واقع  اندیمؤثر    شمند یرا 

و    ابدون مسم  یو آن را اسم  ه ه معترف بودین نظریا  ییبه نارسا  یچون فخر راز  یمسلکی اشعر
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ب  رتکمامور و    یان، عصمت آنها در برخین بی. با ا( 36  :11ج  ،1413  ،یراز  الدین فخر )محتوا خوانده است  

 . ردیپذیمخدا صورت  به قدرت، پیامبران نشدن  حقبای

بر نص هستند و نقش عقل    ی شدت متکوه اشاعره که بهیبرخالف ش  ، یمعتزل  دیالحدیابابن

.  کند یم ن نگاه  یو بر اساس آن به دزد  یآممی  هم  به، عقل و نقل را  اند کردهار انکار  یرا تا حد بس

ار  یرد، آن فرد با اختیانجام گ  ی در حق کس  ی که وقت  داندیماز جانب خدا    یعصمت را لطف  یو

قب امور  ارتکاب  از  دوریخودش  ناپسند  و  ا( 184  :7ج  ،1438  ، دیالحد یاب )ابن  کندیم  یح  از  رو  نی. 

ع یاز اهل تش  یبا بزرگان   زمینهن  یرفته و در ایرا پذ اش  یهاال  یبودن و اعطالطف  دیالحدیابابن

رتکب  مده و  کرن  ی را نف  ی ر وجود نبیار و تأثی، نقش اختیجیاشاعره و از برخالف  یاست و ن  نظرهم

 . داندیمامور  نبی در آن نداشتناریاز اخت ی را ناشنشدن ح یقبا

؛ در  ند کیممطرح    «عصمت»از    ی فیز تعریعه نیش  یاز عرفا  یکی  عنوان  به  یدر آملید حیس

ق، او را  یاست که از جانب خدا به بنده عطا شده و به سبب آن توف ی قیعصمت همان توف ، نظر او

است که خدا در    ینفسان  یو صفت یراکتسابی، غ یهق االین توفی . اداردیمح در امان  یاز ارتکاب قبا

ن ملکه  ی؛ البته اشودینمصادر    ی ح از نبین ملکه، فعل قبیه و به واسطه اکردجاد  یا  یوجود نب

  :3ج،  1422  ،ی)آمل  کندینمار خارج  یرا از حد اخت  یده و نبیالزام و اجبار نرس  به حد  گاهچیه  ینفسان

اند  مطرح کردهه  یامام  یاز علما  یاریبسکه    یفیبا تعار  «عصمت»از  آملی  در  ید حیف سی. تعر(243

 ی از علما  یبودن« است که برخیراکتسابید »غ یدر ق  اشزهیوجه مم  امااشتراکات فراوان دارد،  

 . (65: 1374  ،یقراملک)  اندنقد و نفی کردهه یامام

  شان یمذهب  ی هاشیگراو    ی فکر  ی شمند فوق برگرفته از مبانیه اندسف  ینوع تعر  ترتیببدین

ز خود را  ی به مسئله عصمت ن  شانیها نگاهه در  یسه فرقه اشاعره، معتزله و امام  یفکر  یبوده و مبان 

ار در  یدانستن عصمت و بستن راه اختیه اشاعره آنها را به سمت اال  یینشان داده است؛ جبرگرا

بودن عصمت و در  یهه آنها را به سمت االیدو فرقه معتزله و امام  ییگراعقلو  سوق داده  ا  یانب

،  «عصمت»  ازف هر سه عالم  یاست. وجه اشتراک تعرکشانده  ا  یدانستن آن در انبی ارین حال اختیع 

ل عصمت  یآنها در دامنه و دال  امادانستن آن است،  ییو اعطا  یه، االینبا وجود اختالف در مبا

 دارند که در ادامه به آن اشاره خواهد شد.  یاختالفات
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 . دامنه عصمت 2

ه از شدصادر   ی ز نوع گناهان و خطاها ی قبل و بعد از بعثت و ن   ی دامنه عصمت، بحث از قلمرو زمان

امور   توان ی م گر  ید   ی و در بحث  شودی مره، مکروهات و ... را شامل  ی ره، صغ ی ، اعم از گناهان کب ی نب 

 اشباره است که در  ی مور ا از جمله  نهای اد؛ کر ز مطرح ی ر آن را ن یو امور غ  ی امبر ی فه پ ی مربوط به وظ 

وجود دارد و هر گروه با استناد به ادله خاص خود   ی گوناگون، اختالفات  ی ها فرقه شمندان  ی ان اند ی م 

 .زیم پردا می که به آنها   اند ه کرد  مطرح  یمتفاوت   یش، نظرها ی خو   ی فکر   یت به مبان ی و با عنا 

 عصمت  ی. قلمرو زمان1.  2

بوده و قبل از زمان   یعصمت، مربوط به دوران پسابعثت نب  یاست قلمرو زمان  معتقد  یاشعر  یجیا

نظر   ره محال نبوده و عصمت مد یره و صغیح، اعم از گناهان کبیبعثت، صدور همه گونه افعال قب

  ی أ  هی عل  ةدالل إذ ال    رة یعنهم الکب  صدریأن    متنعیال»  :مربوط خواهد بود  شانبه دوران پسابعثت  ایدر انب

ندارد که قبل    یاشکال  چیه؛  ضاًیا  هیعل  ة یسمع  ةدالل و ال حمل للعقل بامتناعها و ال    ةالبعث قبل    رةیامتناع الکب

؛  ( 213:  1420  ،یجی )ا«  کندینمو سرزنش    حیاو را تقب  زیرخ بدهد و عقل ن  یگناه   ایاز بعثت از انب

ابالغ  افت و  یدر در  یف نبیمربوط به وظا  ردیگیمبحث قرار    حلآنچه از عصمت م  ،یجیدر باور ا

وارد    یامبری ف پ یبه وظا  یر آنها خللیت در غ نداشتن عصماست و    یامبریف پ یز در وظایو ن  یوح

ن نظر،  یبر ا  افت. بنایش از بعثت  یآن به پ   یقلمرو زمان  یبر تسر  یلیدل  توانینملذا    کرده است.ن

،  یامبریف پ یوظار از  یغ   یش از بعثت برخوردار از عصمت بوده و نه پس از بعثت، در امورینه پ   ینب

 ازمند عصمت است. ین

ا  ، زین  یمعتزل  دیالحدیابابن معتقد است عصمت مخصوص زمان نبوت بوده و    ،یجیچونان 

و امکان    یرا نبود عصمت پس از بعثت نبی؛ زگرددیبرنمش از بعثت  ی، پ یبه اعمال نب  شضرورت

ح را   مرتکب قباییِایو قبول دعوت انب  کند میجاد تنفر  ی، در نگاه مردم اشودح  تکب قبایرآنکه م

ست.  یش از بعثت او مطرح نی ن بحث در زمان پ یا  اما د،  کرمواجه خواهد    یی هانفرتو    ها دشواری با  

ممکن خواهد    ش ش از بعثتی در زمان پ   ی ره از نبی، صدور گناهان کبدیالحدیابرو در نگاه ابننیاز ا

پ یروا نگوید  میره  یگناهان صغ  باره البته در  .بود ارتکاب به گناه به آن علم  یامبر در حی ست  ن 

  ، گناهان  ارتکاب  ی آن است که و  دهنده نشانن مطلب  ی؛ ا(187  :7ج  ،1438  ،دی الحدیاب ابن)داشته باشد  
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به آن گناه دانسته و   یاز جهل و غفلت نب  ی در زمان قبل از بعثت را ناش  ،رهیره و صغیاعم از کب

ف  یدر وظا  ی ش از بعثت خللیپ   ی که جهل و غفلت نب  داند یمن  ی را در ا  ی ل جواز صدور آن از نبیدل

 . ندکینمجاد یاو ا

و آن را از جمله صفات مخصوص همه   ،یعصمت در زمان پسابعثت را ضرور  دیالحدیابابن

ت در ابالغ و ارسال یاز مقام مصون  یخوردار گر را برید  یهاانسانو    ی ا دانسته و عامل افتراق نبیانب

، دروغ، کتمان،  یل و ابالغ وحیکه در تحو  داندینمز  یجا  ی لذا بر نب  . داندیمبه مردم    ی هام اال یپ 

من   وند؛ »کف نبوت را با خلل مواجه یو وظا  ردگذابر یبر او تأث  از این دست یمورااشتباه، غلط و 

؛  ( 258  :7ج  ،همان)«  ذلک  ریغ  ی االداء من کذب او کتمان او سهو او غلط ال  یف   قدحیما    هیعل  جوزیحقه اال  

ه از  شدصادر  یو امور عادرد  دا  یاز عصمت اشعر  یترعیوسره  ی، دایلذا عصمت پسابعثت معتزل

 . شودیمز شامل یرا ن ینب

را به دوران پسابعثت    ایعصمت انب   ی گر، قلمرو زمانیشمند دیبرخالف دو اند  ، یدر آمل ید حیس

  ، . در نظر اودهد یمت یندانسته و شمول عصمت را به هر دو دوره قبل و بعد از بعثت سرامحدود 

ا  ویژه به  ،ی هاال  یایانب به حسب جایخاتم  تکوی شان،  به حسب جای در س  ی نیگاه  و  نزول  گاه  ی ر 

شان  یا  یهمه مراتب عصمت بوده و عصمت در همه مراتب وجود  یر صعود، دارایدر س  یعیتشر

ره شمول عصمت، همه ین دایان دارد. ایان و جریسر  او اخف  ی ، خفاعم از نفس، قلب، روح، سرّ

 ، عت و چه بعد از خروج از آنیچه قبل از تنزل به جهان ماده و چه هنگام حضور در طب  ،هازمان

گرفتار    او اخف  یرخدا و انواع شرک خفیت غ یدر تمام آن مراحل به رؤ  ی و نب  ردیگیمبر    را در

 . (139-138: 1426 ،یآمل) دشوینم

رفته، بلکه معتقد است عصمت یا را پذیش از بعثت انبیتنها عصمت دوران پ آملی نهدر  ید حیس

را در نظر یز  .داده شود  ینکه بعد از کمال عقل او به ویبه او اعطا شده، نه ا  ی نب  یدر زمان کودک

د،  یبه دست آ  یست که به سبب تفکر و به صورت اکتسابین  یافت عقل یمعرفت و در  ،عصمت  ،او

کَ  ی وَ لَوْ ال فَضْلُ اللَّهِ عَلَ: »فضلی االهی است د یفرمایمگونه که قرآن ، آنیت نبیبلکه عصمت و وال 

مِنْهُمْ أَنْ   اللَّهُ عَلَ  ءٍی شَ ضُرُّونَکَ مِنْ  یضِلُّونَ إاِلَّ أَنْفُسَهُمْ وَ ما  یوکَ وَ ما  ضِلُّیوَ رَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طاِئفَةٌ  کَ  یوَ أَنْزَلَ 

اگر فضل و رحمت خدا شامل  ؛  ماًیکَ عَظیالْکِتابَ وَالْحِکْمَةَ وَ عَلَّمَکَ ما لَمْ تَکُنْ تَعْلَمُ وَ کانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَ

 کنندینماما جز خودشان را گمراه    ،داشتند تو را گمراه کنند  میاز آنان تصم  یحال تو نبود، گروه 
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  ی دانستینم. و خداوند، کتاب و حکمت بر تو نازل کرد و آنچه را  رسانند ینمبه تو    یان یگونه زچیو ه

  ،ی ح به نبیلذا انتساب قبا .(113)نساء: « است دهبه تو آموخت و فضل خدا بر تو )همواره( بزرگ بو

 . (47 : 3، ج1426 ،ی)آملمردود است  ،ه قبل از بعثت و چه پس از بعثت اوچ

 ح مخل عصمتی. گستره قبا2.  2

امام  یهافرقه معتزله و  ایاشاعره،  آیه در  با گناهان کبینکه  قبایا دیره  یره، صغیا عصمت  ح  یگر 

از آنها    یمتفاوت  یآرانه  ین زمیا نه، اختالف نظر داشته و در ایمنافات دارد    یه از وجود نبشدصادر

قاض است؛  پ معتقد    یجیا  ی صادر شده  بر  ادعایاست  در  است  واجب  رسالت،    یامبران  و  نبوت 

افت و  یز در دریشان خواهد بود و نیبر صدق ادعا   یمبتن  شانرا اعجازیمعصوم از کذب باشند؛ ز

ممکن است وقوع    اما ،  (288:  3ج ، 1420،  یجی )اهستند   یبر عصمت نب  القولمتفق  ی همگ یابالغ وح

قب نبیامور  وجود  از  گ  اًسهو  یح  چنیصورت  وجود  و  خللیمور ان  ی رد  نب  ی،  عصمت  وارد    یبه 

، خواهد بود و در  شودیماز آنها صادر    اً در آنچه عمد  فقط،  یت از نبیو تبع  ی رویرا پ ی؛ زدکنینم

 . ( 292: همان)ت از آنها وجود ندارد  یبه تبع ی، الزامیامور سهو 

ز معتقد  یامبر نیاز وجود پ   یح عمدیز فراتر رفته و در صدور امور قبین موضع نیاز ا  ایجی

امبر از  ی شود و پ   ی از آنها نه  د ی ند، باشو  ی ت نبیآن امور، سبب بازداشتن مکلف از تبع  اگراست  

افت.  یاز آن امور   ی بر برائت وجود نب یلیدل  توانینم  صورت  نی ار  یمعصوم است و در غ   شانارتکاب

  ی از وجود نب  سهواًکه    یحیصدور امور قب  یبرا  ی چ منعیه  توانینم یق اول یبه طر  ی لین دلیبا چن

ره را  یبه تبع اکثر اشاعره، صدور گناهان کب  یجیا  ی قاض  ،ی. به عبارت( همان)افت  ی،  شودیمصادر  

 ردیگیما صورت  یانب  یاجتهاد  یا بر اساس خطای  شدهصادر    یاز وجود نب  اًکه سهو   یمورادر  

 . (293: همان)  داندینمعصمت  ی مناف

نیگناهان صغ  بارهدر  یجیا ایره  است صدور  نیز معتقد  نوع گناهان  اجماع جمهور ین  به  ز 

ره، منجر یکه آن گناه صغجایی  ز خواهد بود؛ مگر در  یامبران جایبر پ   ی و معتزل  ین اشعرامتکلم

به عنوان فاعل گناه، به امور پست   ی ن، نبشاد و در نگاهشودر نگاه مردم  یجاد نفرت و پستیبه ا

ه  شدره صادریگناهان صغ  ،فراهم گردد؛ لذا در باور او  ی و  یو سبک  ید و موجبات خواروسوق داده ش

،  یستز نید، جاشواو    یو پست  یکه موجب خوار  ی، در صورتاًسهو  یاانجام شود    اًعمدخواه  ،  یاز نب
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 یرش دعوت آنها از سوی، مخل عصمت و پذیا عمدی  یرمنفّر سهویره غ یان صغصدور گناه  اما

 . (40: همان)مردم، نخواهد بود 

د  ونشمیان مرتکب گناه  یدر صورت سهو و نس  فقطا  یمعتقد است انب  ی معتزل  دیالحدیابابن

از  شدگناهان صادر  یکه برا  ی ؛ برخالف مردم عادخواهند شدمؤاخذه  راجع به آن  و   آنان به  ه 

بدیا  شد.ان مؤاخذه نخواهند  یسبب سهو و نس تفاوت در مؤاخذه  انبین  به  ین سبب است که  ا 

و سهو  رنداز خود دا یشتریدارند، مراقبت ب  ی هات احکام اال یواقع ازکه  یتریقوواسطه شناخت 

شمندان یاکثر اند. او مانند  ( 427،  2ج  : 1438  ، دیالحد یاب )ابنعارض نخواهد شد    ایشان بر    ی ان یو نس

ست.  ا  و مخل عصمت او  ردجواز ندا  ی ره از وجود نبیصدور گناهان کب  فقطاست  معتقد    اشفرقههم

ست،  یز نیبه آن گناه، در زمان ارتکاب همراه باشد، جا  یبا علم نب  شصدور  اگرز  یره نیگناهان صغ

 نخواهد بود.  ی ز مخل عصمت نبیره نیگناه صغ صورت نیار یدر غ 

واجب است که از   یمعتقد است بر نب یجیا  یو قاض   دیالحدیاببرخالف ابن ،یدر آملید حیس

،  ی و خف  ی ، در جلیو اعتقاد  ینیره در اقوال، افعال و احوال، در امور دیره و صغیهمه گناهان کب

نخواهد شد، خواه آن ح صادر  یده، افعال قبیکه به مقام عصمت رس  یاز نب  گاه چیهمصون باشد و  

ز  ین  وی رو  نی. از ا(47،  3: ج1426،  ی)آملخطا    یو خواه از رو  عمداًصادر شود، خواه   سهواًح  یعمل قب

اند  یاریعه در اعتقادات، مانند بسیش  یاز مبان  یریگبهرهبا   گونه    ه، صدور هریشمندان امامیاز 

از صغ  یحیقب نبیره و کبیاعم  از  به هر نحو ممکن  ن یرا جا  ی ره،  را مخل    ددانمیز  آنها  و همه 

 . دکن یملحاظ   یعصمت نب

 ل عصمت یدال. 3

 قامه خاص خود ا  یها ش ی گرا و   ی با توجه به مبان ی شمندان اسالمی کدام از اند   که هر ی نی ادله و براه 

ادله   ،در ادامه مقاله   است. است که در مسئله عصمت مطرح شده    یگر مباحث ی ، از جمله داندکرده 

اشتراکات و بررسی، و    مسلمانان   یندگان سه فرقه مهم کالم ی به عنوان نما   ذکور را شمند می سه اند

 یم کرد.خواه شان را بیان  ادله افتراقات  

  ی مبان  عنوان  بهه دارد و آنها را  یا بر چند مطلب تکیعصمت انببر    دلیله  قاما  در  یاشعر  یجیا

  ین مبان یاز ا  یکی  داند.میا  یرا سبب عصمت انب  هاچارچوب و حفظ آن    ردیپذیمش  یاعتقاد خو
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ش،  یاست. او به تبع سلف خو  ، اتیات و روای ار دارد، نصوص، اعم از آیت بسیکه در نظر او اهم

به آن ی ااشارهکه در نصوص هنگامی و   پنداردیمخود  ین مستمسک برایظواهر نصوص را بهتر

باور به جواز صدور    یجی. ادهدیم را بر آن اساس شکل    ش و برهان  ند کمی، از آن عبور  ابدیینم

ن ی؛ گرچه او در اکند یمن اساس ذکر  یرا بر ا  شانش از بعثتیا پ یانبدر  ره  یره و صغیگناهان کب

ز ظواهر ین اعتقاد او نیا  یمبنا  رسدیمبه نظر    اماز معتقد است،  ین  ی ل عقلینه به نبود دالیزم

همچون    یمسئله دانست؛ نصوص  یبرا  ی ادله عقل  قامهناتوان از ا  توانینمو عقل را  است  نصوص  

صف و سوره    2جن،  سوره    23وسف،  یسوره    53اسراء و  سوره    74و    22کهف،  سوره    110ات  یآ

  به آن استشهاد کرده است  اشهیدر اثبات نظر  یجیاکه    است  یبقره از جمله نصوصسوره    44

 . ( 213: 3، ج1420 ،یجی )ا

و   ندک ی من  یی ا را تب یز بحث عصمت و حدود و لوازم آن در انب ی ن  ی گر ید  ی بر اساس مبنا  ی ج ی ا 

آنچه از   ، هریج ی ا   ین مبنا یبر اساس ا   .مردم است   ی رش معجزه از سو ی آن مبنا، عوامل مخل پذ 

را ی ز   .ز خواهد بود ی ن   یمردم باشد، خود مخل عصمت نب   ی از سو  ی رش معجزه نبی ح که مخل پذ ی قبا

نب اثبات  ب   ینبوت  ن معجزه  مردم    اگر و    شودی م ه سبب معجزه  نبند ر یپذ را  نبوت  واقع مقبول    ی، 

قبا  شود نمی  لذا  نخواهد شد.  نبوت محقق  اهداف  نب  ی ح ی و  باشند،  از دا   ی که مخل معجزه  ره ی را 

صدور کذب   گویدمی و    ندک می اشاره    یعمد   ینمونه به کذب و افترا   ی . او برا نند ک ی معصمت خارج  

 یرا مانع  ی سهو   ی ن محال است. البته او کذب و افترا ی د و ا و ش می باعث ابطال معجزه    یو افترا از نب

 .( 288  :3ج   ،همان ) ز باور دارد  ی را ن   یرو جواز صدور آن از نب ن یو از ا  د دانمی رش معجزه ن ی پذ   ی برا 

از   یرا هدف اصلیز  .ا استیو متابعت از انب  یرویدر بحث عصمت، مسئله پ   یجیگر اید  یمبنا

ت مردم از  یرش دعوت و تبعیبه آنها و پذ   یهام اال یا دعوت مردم به حق و رساندن پ ینبوت انب

رد، هدف از یادشده صورت نگی ت  ین خواهد بود. اگر تبعیرش دیاقوال و افعال آنها در جهت پذ

در    یمهم  یمبنا  یت از نبیلذا تبع  .است  یهن خالف حکمت االید و اوشمیا محقق نیبعثت انب

ت مردم خواهد  یکه مانع تبع  یح و اموریامبر واجب است از همه قبایو بر پ است  بحث عصمت  

  یرویو معتقد است پ   دیافزایم خود    ین مبنایز به ایرا ن  یگرید دیق  یجیند. البته ایگز  یشد دور

از آنها حادث   اًواجب است، نه آنچه سهو شودیماز آنها صادر  اًدر آنچه عمد  فقطا یت از انبیو تبع

ت از آنها نخواهد شد.  یح، مانع تبعیقبا  رتکابدر ا  یان نبیسهو و نس  ،به باور او  ،رون یاز ا  .شودیم
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  ی که موجبات بازدارندگ   یز در صورتیح را نیقبارتکاب  در ا  ی در ادامه بحث خود، قصد و تعمد نب  یو

 یه از وجود نبشدصادر یح عمدیو معتقد است قبا داندیمت د، مخل عصمکنت را فراهم یاز تبع

از آنها وجود ندارد و بر    یمبرابودن نب  یبرا  یلید، دلشوت او نی سبب بازداشتن مکلف از تبع  اگر

 . (292: همان)به دنبال نخواهد داشت  اییچ بازدارندگیه یگناهان سهو یق اولین اساس به طریا

 یو آن، وجوب دور  اندبردهز در آثار خود نام  ین  یگریل دیاز اشاعره از دل  یاریو بس  یجیا

 اً، ا سهوی رد یصورت گ اً ح عمدی ن قبا یاو شده، خواه ا ی و پست یاست که سبب خوار یاز امور ینب

:  همان)  داندیمز  یکه باعث تنفر مردم از او نشده را جا  ی از نب  ین باور، صدور گناهان یو بر اساس ا

  ی آن را به مبنا   توانیم  اماده،  کرمطرح    یل مستقلیدل  عنوان  بهل را  ین دلیا  یجی. گرچه ا(40

ایاخ باعث خوار  یاز امور  ی نب  یرا لزوم دورید؛ زکرمتصل    یجیر  به    شودیماو    یو پست  یکه 

ت از  یتبع  ی است. مقتضا  یت مردم از نب یتبع  زمینهدن  کرگر است و آن فراهمید  ی منظور هدف 

 توان یم لذا    . دا کنندیش پ یباشد تا مردم به او گرا  یگاه واال و برتریجا  یآن است که او دارا  ینب

 ت مردم از او دانست.یرا الزمه تبع یو پست یحِ موجب خواریاز قبا  ینب یلزوم دور

ز برگرفته ی ن ادله ن ی ا   که   کردهان  یا ب یاعتقاد به عصمت انب   ی برا  ی ا ادله ز  ی ن   ی معتزل  دی الحد ی اب ابن 

ل او، همچون  یدل  نی تر ی اصل   رسد ی م به نظر    اماش و فرقه معتزله بوده است؛ یخو  ی اعتقاد  یاز مبان 

ن ی مردم است. بر ا  ی از سو   ای ن بحث، مسئله قبول دعوت انب ی شمندان مسلمان در ا ی ر اندی باور سا 

ط نبوت ذکر ی در زمره شرا   دیبوده و آن را با  ی ح، ضرور ی گناهان و قبااز ارتکاب    یعصمت نب  ،اساس 

ن ی . ا (258  :7ج   ،1438،  د یالحدی اب )ابن محقق نخواهد شد    یرا بدون عصمت غرض از بعثت نب ی د؛ ز کر 

تنها در گفتار و رفتارش، نه   ی قابل درک است که خطا و گناه نب   ی روشن به   ی عقل بشر   ی برهان برا 

آنها   تواندی م  ی نب  از جادشده در مردم  ی نفرت ا  ین خواهد برد، حت ی اعتماد به سخن او را از ب اعتبار و  

ن امور، نقض غرض نبوت و یند ا ی آ ، سوق دهد و بر خواند ی م   فرا را به سمت عمل به ضد آنچه او  

ا  نشدن حقق م  ا ی هدف بعثت خواهد بود و  از  گفت   توان ی مرو  ن ی ن برخالف حکمت و عقل است. 

است که هدف از   ی با عصمت نب   فقط ست و  ا   ا برگرفته از ضرورت بعثت آنها ی ضرورت عصمت انب 

 .ابدی ی م بعثت او تحقق 

  ی، مرتبه باالشوددیده می  ، دی الحدیابو به تبع آنها در ابن  ،انیکه در آثار معتزل  یگریل دیدل

ات احکام یواقع  از  یقوبه سبب شناخت    یاست نبمعتقد    دیالحدیاباست. ابن  ی نب  یعلم و آگاه
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  داند یم یلذا نب  . داندیمح را بهتر  یق مراقبت و محافظت از خود در قبال گناهان و قبای، طریهاال

  ندکیمرفع آنها اقدام  یبرا عتاًیطبو  دشوی مان بر او یشدن سهو و نسباعث عارض یکه چه امور

 . (427 :7ج ،همان)

  ، مرتکب گناه شود که علم داشته باشد  یحال   در  ،یبکه ن  داندینمروا    دیالحدیابابن  ،رون یاز ا

ره  یز جواز صدور گناهان صغیو ن  ی ش از بعثت نبیح پ یو اگر به جواز صدور قبا  ( 187  :7ج  ،همان)

ادشده علم نداشته  یح و گناهان  یقبا   رتکاب به ا  ی ست که در آن حاالت، نبا  رومعتقد است، از آن

، به واسطه ین علم و آگاه یاز ا  ینب  یارتکاب آنها با سهو و غفلت همراه بوده است. برخوردارو  

همچون مالئک، از    تواندیمست که  ا  رونیم است و از ایبه مرتبه عقل و قلب سل  اشیابیدست

افت و ابالغ  یو در همه امور نبوت و بعثت، اعم از در  باشدمصون    ینیو ع   یعلم  یهالغزشگزند  

 ی روشنق را بهیگر خواهند بود، حقای کدید  یکه مؤ  یاز دو حجت عقل و وح  یریگبهرهبا    ،یوح

 ح و گناهان در امان نگه دارد.یدن در ورطه قبایند و خود را از غلتکدرک 

بودن مسئله  یاز مفسران اهل سنت در اکتساب  یبرخ  یآرانقد و رد  ضمن    یدر آملید حیس

مخصوص دوران   ، معتقد است عصمتو    داند یم ا  یانب  یبرا  یه و فضل اال  یی عصمت، آن را اعطا

خواهد    یگونه خطا و گناه بر  معصوم بوده و از هر   ی، نبیکودک  ینبوده و از ابتدا  ی پسابعثت نب

  چون  .است  ینینصوص د  یاعتقاد و   یاصل  ی مبنا  رسدیمبه نظر    اما.  (47  :3ج  ، 1426  ،ی)آملبود  

برهان و عرفان و    ، . در نظر اود کنیم ان  یب  شاعتقاد  یمبنابه عنوان  را    ی ات قرآنیاز آ  یشواهد

ات  یرا به آ  شاتیبرهان و ذوق  یق معرفتی؛ لذا در مباحث عماندقتیحقک  یقرآن، وجوه مختلف  

و کتاب    یات کتاب آفاق یق آی ل و تطبیبه تأو   زین  ی ات قرآنیر آیو در تفس  ند کیممستند    یقرآن

نساء  سوره    65و    63انفال،  سوره    67ات  یآآملی در بحث خود به  در  ید حیس  .استمعتقد    یقرآن

 . (240 :1ج ،همان)است کرده طه استشهاد سوره  91و 

از   ر مدینصوص و نوع تفس  یبر مبنا  ی آملسید حیدر    ترتیببدین از آن، غرض خدا  نظر 

است که با    یهیبد   .داند یما، حاصل دانسته و الزمه بعثت را عصمت  یبندگان را با بعثت انبف  یتکل

- 245:  همان)هوده خواهد بود  یف بندگان بید و تکلوشمیبعثت بدون عصمت، غرض خدا حاصل ن

تا حق    کردمردم مبعوث    یر و انذار و انزال کتاب برایتبش  یرا برا  ایرا آنگاه که خداوند انبی؛ ز(246

د و در آن  ننیرا برگز  یریش مسیار خویان کند و مردم با اختیمردم ب  یدر اعتقاد و عمل را برا
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د. واضح شوز فراهم  یح و بدون نقص نیر و انذار و انزال صحید لوازم تبشید، باننکر حرکت  یمس

نبوده و   روروبه  یکلبا مانع و مش  ییحصول آن غرض نها  یر و براین مسیاست که خداوند در ا

 یکه زمام امور و مُلک و حکمران  ی؛ لذا خداوند(91)طه:    شد ز بر او عارض نخواهد  یان نیغفلت و نس

خدا،    یهاخواسته از    یک ین وجه انجام خواهد داد.  یآنچه بخواهد به بهتر  ست، هر ا  به دست او

فه یوظ  آنها ر،  ین مسیفه گماشته و در این وظیاست که آنها را بر ا  ی یا یانب  به همتن او  یغ دیتبل

ن یمع  یااندازه   یهر امر  یکه برا  یرا خداوندیز  .انجام خواهند داد  ترتمامهرچه    یخوبخود را به 

 . ( 141 :1ج ، 1394 ،یی)طباطبااست  یعصمت نب  ین همان معناین کار را به عهده گرفته و ایکرده، ا

ان یع یاست که مستمسک ش  یاتیم از جمله آیسوره مر  64ه  یسوره جن و آ  18تا    16ات  یآ

خداوند متعال تمام آنچه الزمه بعثت و عصمت است، که  نند  کقرار گرفته تا به سبب آنها اثبات  

  ند کیما فراهم  یانب  یرا برا  یبیتا مراقبان و محافظان غ   یبیو شناخت و دانش غ   یاز علم و آگاه

  ی ش رویپ   ی چ مانعیر هین مسی د و در اشوار به او محقق  یاخت  یسان و اعطا تا غرض او از خلقت ان

از ارسال تا ابالغ، از هر    ،در همه مراحل  ی دارد که وحآن  ات، داللت بر  ی ن آید. ای خود نخواهد د

 .( 37 :2ج ، همان)گانگان محفوظ خواهد ماند یو دستبرد ب ینوع دگرگون

انب  یبرا  زین  یگریل دیدل  شدر آثار  ی آملسید حیدر   که    یلی، دلشودیمادآور  ی ا  یعصمت 

محتاج    اینکه بعثت انبیز به آن اشاره شد و آن ایشمندان اهل سنت نیاند  ن در آراییش از ایپ 

اعتماد کامل    اگر مردمنکه،  یح ای؛ توض(245-243:  1426  ،ی)آملخواهد بود    یاعتماد کامل مردم به نب

 یبا موانع  یت از نبید و به دنبال آن، تبعوشمیافت نی درصورت کامل  ، سخن او به  نداشته باشند

رش دعوت و سخن او  یجلب اعتماد کامل مردم و پذ  برایامبر  ی مواجه خواهد شد. لذا الزم است پ 

 مصون باشد.  ی گونه خطا و اشتباه ، از هریت آنها از ویز تبعیو ن

و    استم  یحک  ، است. او معتقد است خداوند  یعقل   یلیه، دلکردان  یب  یکه آمل  یگریل دیدل

 یامبریپ   ی از طرف   .ده استکرت از فاسق امر ن یبه تبع گاهچیهن است که  یحکمتش ا  ی هانشانهاز  

نب قبا  اشد که مصون از خطا و گناه  مطاع قوم    تواندینمح شود، فاسق خواهد بود و  یو مرتکب 

 . (همان ) شد اثبات خواهد  یرو ضرورت عصمت نبنیش باشد. از ایخو
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 ادله  ی بررس. 4

  ی اسالم و مکتب کالم   ی ا بر اساس مبان ی ن مسئله عصمت انب یی ر و تب ی تقر   ی شمندان مذکور برا ی اند 

 ست.  ا   ا فرقه خود آنها ی گر مختص به خود  ی د   ی مشترک و برخ   ی که برخ   اند ه کرد مطرح    ی ا ادله ش،  ی خو 

ز  ینظر او و ن  مسئله مد  نیترییمبنا  رسد یم، به نظر  یجی ا  ی قاض  یبرا  مذکورل  یاز چهار دل

  استم محض سبب شده  ین تسلیبودن است. ا  ینیم محض نصوص دیهمان تسل  شی هایافرقههم

ب برآیصدد توج  ا ظواهر نصوص، دردر هنگام مواجهه  آنها  اعتقاداتش  د نیه  اساس آن    انو  بر  را 

رش اعجاز یل »لزوم پذیکه به دو دل  ید مشترکیاز ق  توانیمن موضوع را  ید؛ انظواهر شکل ده

ان  ی ل ضمن بیدر هر دو دل  یج یافت. ای در  یخوب« اضافه شده است، بهیت از نب ی« و »لزوم تبعینب

  فقطح،  یاز گناهان و قبا  ینب  ی دور  گوید میت  یش، در نهایر برهان خویمقدمات استدالل و تقر

به   یصادر شود خلل یاز نب سهواًح یکه آن قبا یدر صورتبودن آنها الزم است و در صورت عامدانه

 . شودینموارد  شعصمت

امبران  یرا به پ   یاست که امور  ینصوص  یفرار از استثنا  یبرا  فقطد  ین قیواضح است که ا

که با رفتن به سمت    یآنها اعمال شده است. در صورت  بارهکه در  ییها مجازاتا  ی   اندنسبت داده

 د. کرآمده را رفع شیمسائل پ  توانیم یراحتبه یر باطنیل نصوص و تفاسیتأو

آنها را با   توان ی م   است که ده  کر   قامه ا   یج ی نسبت به ا   ی تر محکم ادله    یمعتزل   دی الحد ی اب ابن 

ان ادله دوگانه یقرار داد. در م   ی ار افکار جامعه اسالم ی ، در اخت ی وحبه  از  یو بدون ن   ی مقدمات عقل

و   پردازد ی ما  یل اول با عنوان »لزوم تحقق غرض از بعثت« به ضرورت عصمت انب ی دل   دی الحد ی اب ابن 

او   ،که گذشت چنان اما،  عصمت اشاره دارد؛    ی« به چگونگ ی ل دوم با عنوان »علم و معرفت نبی دل 

ش از آن دوران را به ی، پ یح از نب ی ر قبادامنه عصمت را به دوران پس از بعثت اختصاص داده و صدو 

 .ل اول او در تعارض خواهد بود ی د با مقدمات دل ی ن ق ی که هم   ی، در حال داند ی م سبب سهو و جهل او  

ت از او را بدون چون و ی داشته باشند و اطاعت و تبع   یاعتماد تام به نب  توانندی م   یرا مردم زمان ی ز 

 یزان ی است به م   ی هی شکل نگرفته باشد. بد   شاندر اذهان   یاز نب   ی چ سابقه تخلفی چرا انجام دهند که ه 

و از اعتبار او نزد آنها   یبه و   شان زان از اعتماد ی ت در مردم قوت داشته باشد، به همان م ی ن ذهن ی که ا 

 د.شو محقق   ی باور داشت که غرض از بعثت نب ًان یق ی  توان ی نم لذا   . کاسته خواهد شد
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نظر داشته، هرچند   عقل در  یبرا  یررنگده، نقش ُپکره  قامکه ا  یاادله در    یدر آملید حیس

با توسل به تحقق    د یالحدیابچون ابنهمز  یداشته است. او ن  یز به نصوص و وحین  ی خاص  یاتکا

.  داندیم  ی ت مردم از نبیو آن را الزمه اعتماد و تبع  پردازدیم غرض بعثت به ضرورت عصمت  

بودن عصمت و لطف خدا  ییدارد مسئله اعطا   یو بروز روشنظهور  آملی  در  ید حیآنچه در ادله س

بودن  یو اکتساب   ،فیا را تضعیار انبیان، نقش اختین بیاو با ا  رسدیم به نظر    امااست.    یبه بشر و نب 

 . ند کیم  ینف اًعصمت را صراحت

به آن   د یدارد که با   یلوازم   شانن باور ی بودن عصمت باور دارند و ایی شمند به اعطا ی هر سه اند 

است، مگر   یار نب ی نبودن عصمت با بحث اخت ی ن تعارض اکتسابیشتر ی که گذشت، ب ؛ چنان کردتوجه  

در برهان خود   دیالحد ی اب یم نه خود عصمت؛ ابن دان ب بودن را به لوازم عصمت مربوط  یی نکه اعطا ی ا 

ن شناخت و ی که ا   ی صورت ؛ در  کند ی مان  ی ق عالم را علت عصمت ب ی حقا   از   یشناخت و معرفت نب 

ه ی توج  توان ی م ،  هیمنسبت د یار نبی از آن را به اخت  یفرض شود و عصمت ناش   یی اعطا  ینب یآگاه 

اشاعره   ی در بحث عصمت به افکار و مبان   دی ن صورت، بای ر ا ی ه داشت، در غ ی ن قض ی ا  ی برا   یمناسب 

 .یمر ی پذب را   ی بودن افعال نبی و جبر   ویمک ش ی نزد 

ح ی، شبهه ترجی از جانب نب  یچ نوع اکتساب یرش هیبودن عصمت، بدون پذییباور به اعطا 

ان  یم  ی چ تفاوتیگفت ه  توانیمن صورت  ی؛ در اندکیم بالمرجح از جانب خدا را به اذهان متبادر  

  ی که منتخب خدا قرار نگرفته، وجود ندارد و با اعطا  ی ده شده و کسیبرگز  یکه به عنوان نب  یکس

مقام نبوت و عصمت را داشته باشد. اشکال    توانستیمز  یگر، او نیخدا به فرد د   از سویعصمت  

ن  یاست. ا  یافتنینادست  ییو نگاه مردم به او به عنوان الگو  ین باور، کاهش ارزش مقام نبیگر اید

 ت آنها از او خواهد داشت. یمردم و تبعاز جانب ا یانبرش دعوت یدر پذ ییبسزار یاشکال تأث

و   دارد ی، نواقصیمکه برشمرد اتیاشتراکازات و یامت رغمیعل شده،  ادیشمند یات سه اندینظر

ا  یعصمت انب  باره در  نقص یب کامل و    یرا نظر  کدام   چیه  توانینم   . شودیمبر آنها وارد    یی نقدها 

بس  توانیم  امادانست؛   اشکاالت  ،استفاده شان  یهااستداللاز    یاریاز  برطرف    شانو  به  کررا  و  د 

نقص در  ینظر بدون  و  رس  بارهکامل  ع که  د؛ چنان یعصمت  از  ایش  یلمابسیاری  به  نظر  یعه  ن 

ن  یکه ا  یاگونهشابعثت و پسابعثت است، به  یدر دوران پ   یز اعتقاد به عصمت نبیو آن ن  انددهیرس

که همان    یاز عصمت نب  ین باور، بخشیو اکتساب است. بر اساس ا  از اعطا  یقیتلف  یعصمت نب
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ار و  یکه مربوط به اخترا از آن    یست از جانب خدا به او اعطا شده و بخشا  فراوان او   ی علم و آگاه

عصمت به    یاعطا  گاهچیه  که  ذکر استشایان    دهد. یمصورت    ی ود نبخست،  ا  قدرت انتخاب او 

  ها یستگیشاز بر اساس  ین  یعصمت به نب   یح بالمرجح نخواهد بود و اعطایجدا، تراز سوی خا  یانب

 . است دهجاد کریکه فرد در خود اخواهد بود  یو قدرت اکتساب 

 جه ینت

 آنچه گذشت: با توجه به 

کدام از    مذاهب هر  یهاشهیاندو    یبرگرفته از مبان  «عصمت»از  اندیمشندان یادشده  ف  یتعر •

 . وجود دارد یی هااختالفز یف عصمت نیدر تعر شانانی، می اختالف مبانست و به سبب ا آنها

  ی جیا  . ادشده وجود داردی شمند  یان سه اندیاست که م  یی هااختالفاز    ی کیبعثت    ی قلمرو زمان •

، در  دانندیم  یبه دوران پس از بعثت و از لوازم نبوت نب  مربوط  عصمت را  د یالحدیابو ابن

 . دهدیمت یز سرایش از بعثت نی آن را به دوران پ  یکه آمل یصورت

است    یدر امور  یت از نبیز است و تبعیجا  یاز نب  یح به صورت سهویصدور قبا  ،یجیدر نظر ا •

وجود ندارد. در نظر    یاز نب  یت در امور سهویبه تبع  یو الزام  شودیم صادر    یاز نب  اًکه عمد

به عصمت وارد   ی ت مردم از او نشود، خللیکه مانع تبع  یز در صورتین یح عمدیصدور قبا ،او

معتقد  را  یز  . داندیمان او  یرا سهو و نس  ی ح از نبیتنها علت صدور قبا  د یالحدیاب. ابنکندینم

،  یکه در نظر آملآن ست. حالا ح و عصمت اویقبا نشدنرتکبمعلت   یاست علم و شناخت نب

و مخل عصمت  یست ز نیجا یاز نب اً،ا عمدی اًره، سهویره و کبیاعم از صغ ،گونه گناه صدور هر

 او خواهد بود. 

که    ی دارد، در حال  ینیبه ظواهر نصوص د  ی دیشد  ی، اتکااقامه کرده  یجیا  که   یادله عصمت •

  ی با اتکا به عقل و مقدمات عقل  اشعقل قائل بوده و ادله  یبرا  ییگاه واالیجا  دیالحدیابابن

ل و  یاز تأو  یریگبهرهنه با اتکا به نصوص و  ین زمیدر ا  یآمل در  ید حی. ساست  شده م  یتنظ

 ده است.کران یز استفاده از عقل، ادله خود در باب عصمت را بیو ن یر باطنیتفس
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بودن آن از جانب خدا به ییشمند در بحث عصمت، باور به اعطایسه اند دیدگاه  وجه اشتراک •

  یهانهیزمو اکتساب    یار نبیرا در باب اخت  یی هاابهامدارد و    ین باور لوازمیاست؛ گرچه ا  ینب

 ده است.کرجاد یعصمت ا

 منابع 
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 دفتر نشر کوکب.  : ، تهران نبوت عامه   علم کالم،   ، ( 1404)   احمد   د ی س  ، یی صفا  −

 . صبا   : تهران   ، زان ی الم   ر ی تفس   ، ( 1394)   ن ی محمد حس   ، یی طباطبا  −

 . نا : بی قاهره   ، ن ی خر أ والمت   ن ی محصل افکار المتقدم   ، ( 1413) محمد بن عمر    ، ی الراز   ن ی فخر الد  −

 . بهرنگ   : ، تهران د ی ا ق اصول ع   ، ( 1374، محمد ) ی قراملک  −

 .ه ی سا   : ، تهران گوهر مراد   ، ( 1388)   عبدالرزاق   ، ی جی اله  −

 .النعمان   :نجف   ، یة االمام   د ئ عقا   ، ( 1961)   رضا محمد   مظفر،  −


