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Abstract  
The attribute of infallibility is one of the most fundamental and important issues of 

prophecy. It is against the divine wisdom to make mistakes that are not completely 

correct because of the human guide for religious leaders. Considering that the realm 

of infallibility has different levels, the scholars of Islamic religions, each influenced 

by their own ideological foundations, after analyzing and studying the realm of the 

infallibility of the prophets, have contented themselves with accepting certain levels 

or degrees of infallibility. The view of the infallibility of the prophets in three stages 

of dressing up any infidelity and polytheism, as well as considering and preserving 

the Shari'a, as well as propagating the rules and teachings of the Shari'a, is accepted 

by all Islamic theologians except Baqalani, who recently has a different theory. The 

idea of absolute infallibility for the apostles in the order of practicing the law is in line 

with the characteristics of prophecy and is acceptable. The approach of the prophets 

to be free from inadvertence, error, and mistake in the ordinary affairs of life is 

considered by most Imami thinkers. In general, the theory of truth and perfection in 

the realm of the infallibility of the prophets is the view of the all-encompassing 

infallibility - in all respects - which is in accordance with the standards and divine 

wisdom. It is worth mentioning that the present work while paying attention to the 

views of theologians of the Imami, Mu'tazilite, and Ash'arite religions, focuses more 

on the thoughts of Seyyed Morteza and Fakhreddin Razi. 
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 علم اناندیشمند منظر از انبیاء عصمت قلمروی تطبیقی بررسی
 رازی فخرالدین و مرتضی سید محوریت با کالم

      اعالء مهدوي مهدي
 ،قم علمیه حوزه از اصول و فقه تخصصی ی دکتر  اعالء مهدوی مهدی

  ایران ،قم
  

 ، قم، ایرانقم علمیه حوزه سه سطح ارشد کارشناسی برشيشه خاتم رضا علي

 چکیده
 دین وایانپیش برای بودن بشریت راهنمای و اسوه زیرا. است نبوت مباحث ترینمهم و ترینبنیادی از عصمت ویژگی
 است، مختلفی مراتب دارای عصمت قلمرو که این به عنایت با. است الهی حکمت خالف بر تام عصمت داشتن بدون

 به انبیاء، عصمت قلمرو ةمطالع و واکاوی از پ  خویش، یعایدت مبانی از متا ر یک هر اسالمی مذاهب دانشمندان
 گونه هر از یپیراستگ ی مرتبه سه در انبیاء عصمت دیدگاه. اندنموده اکتفا عصمت از خاص ایمرتبه یا مراتب پذیر،
 اسالمی متکلمان همه پذیر، مورد شریعت معارف و احکام تبلیغ همچنین شریعت حفظ و تلای نیز و شرک و کفر
 ریعتش به عمل مرتبه در رسوالن برای مطلق عصمت انگاره. دارد دیگری نظریه اخیر مرتبه در که باقالنی جز تاس
 ندگی،ز عادی امور در اشتباه و خطا سهو، از انبیاء بودن پیراسته رهیافت. است مابول و نبوت هایشاخص با سوهم
 عصمت اهدیدگ پیامبران، عصمت قلمرو باب در اکمل و ادق نظریه مجموع در. است امامیه اندیشمندان بیشتر نظر مطمح
 به هتوج ضمن حاضر ا ر است رکر شایان. است الهی حکمت و موازین با منطبق که. است -مراتب ةهم در -جانبههمه
 . .اردد تمرکز رازی فخرالدین و مرتضی سید های اندیشه بر بیشتر اشاعره و معتزله امامیه، مذاهب متکلمان آراء

 شریعت، به عمل در عصمت شریعت، اخذ در عصمت عصمت، مراتب عصممت، ها: لیدواژهک
 ..عادی امور در عصمت
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 . مقدمه9

ند. قلمرو اترین کماالت انسانی است که انبیاء الهی از آن برخوردار بودهعصمت یکی از مهم
لمان سوی متکباره از های مختلفی نیز در اینعصمت دارای مراتب مختلفی است و دیدگاه

 ه پن  مرتبهروی ماال حاضر قلمرو عصمت پیامبران را باست. از اینشدهاسالمی مطر، 
است. مرتبه نخست پیراسته بودن از شرک در اعتاادات، مرتبه دوم تبویب و تاسیم نموده

مصونیت از سهو و خطا در دریافت و حفظ شریعت، مرتبه سوم عصمت از نسیان و عصیان 
ام و معارف شریعت، مرتبه چهارم تنزه از گناهان در عمل به شریعت و مرتبه در تبلیغ احک

این مااله با رو، اسنادی پنجم عصمت و نزاهت از خطا و اشتباه در امور عادی زندگی است. 
ان گانه مزبور، قالبی از جن  موافاان و مخالفدر هر یک از مراتب پن تا  کوشدو تحلیلی می

همراه مستندات و توجیهات آن، در جای مناسب خود ها را بهدیدگاه ها وساخته، سپ  نگره
ها را مورد بازکاوی و ارزیابی قرار دهد. تا پ  از سنجش روی آنقرار داده و بدین

های موجود در هر مرتبه، با رونمایی از یک نگاه کلی، به پاسخِ این پرسش که دیدگاه
 اند، دست یابد.مند بودهرسوالن از کدام مرتبه یا مراتب عصمت بهره

ر د است. سید مرتضیعنوان اساس نبوت در عمده منابع کالمی مطر، شدههعصمت ب 
هلل ااالنبیاء، فخرالدین رازی در عصمت االنبیاء و برخی از متکلمین معاصر مانند آیت تنزیه

اما  .اندهای مختل  عصمت از جمله مراتب آن پرداختهسبحانی در منشور جاوید به جنبه
ازه توان در ارائه رویکردی نو و تهای پیشین را میروی نسبت به پژوهشامتیاز پژوهش پیش

فق و گذاری آراء متکلمان موابندی دقیق قلمرو عصمت و جایاز حیث تجمیع، تنظیم و رتبه
 . های مورد اشاره، دانستویژه تحلیل و ارزیابی هر یک از رهیافتهمخال  در ریل هر رتبه، ب

ای از مفاهیم واژگان کلیدی مورد اینک ضروری است پیش از ورود به مباحث اصلی، پاره
 بررسی قرار گیرد.

 شناسي. مفهوم2
ای از واژگان کلیدی معطوف نظر قرار گیرد. از این روی در این مجال الزم است مفاهیم پاره

 گیرد.قرار میمفهوم لغوی و اصطالحیِ الفاظی چون عصمت و نبی در ریل مورد اشاره 
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 . عصمت2-9
اند. واژه عصمت شده برای عصمت اشاره نمودهشناسان به دو مورد از معانی اصلی وضعواژه

)رایب « امساک»و دوم مرادف با  (11۱ :۹ ،۱۹0۹ ابن فارس،« )منع»معنای نخست به
 حفظ» توان هر دو را به معنای واحدی، یعنیاست. در مجموع می( آمده۸70، ۱۹۱2اصفهانی، 
بازگرداند. در اصطال، نیز سه تعری  برای عصمت از سوی متکلمان اسالمی مطر، « کردن
( و 12۸: 1، ۱۹0۸مرتضی، ر.ک؛ است. تعری  نخست و مطلوب، از سوی بیشتر امامیه)شده

( است. عصمت لطفی از سوی پروردگار بر فرد معصوم ۸2۴، ۱۹22عبدالجبار، ر.ک؛ معتزله )
ه ای ندارد. تعری  دوم متعلق بن، معصوم برای ارتکاب معصیت انگیزهاست که در پرتو آ

.ک؛ رآفریند، با حفظ قدرت و اختیار وی )اشاعره است. خداوند معصیت را در عبد خود نمی
ای از سنخ علم (. تعری  سوم از حکما است. خداوند به معصوم ملکه۴۴، ۱۹07تفتازانی، 
ر نوع معصیت کبیره و صغیره از ایشان ممتنع است کند که در سایه آن، صدور هاعطا می

 (.۱۸2: ۱۱، ۱۹۱7، طباطبائیر.ک؛ )

 . نبي2-2
« پیامبر»یا  «آورپیام»معنای به« نبی»دانشمندان علم لغت در تحدید مفهومی واژه نبی معتادند. 

عنای به م« نبأ»است. در مورد مبدأ اشتااق لفظ نبی نیز احتماالتی وجود دارد. نخست نبی از 
با مصدر نباوت یا نبوت « ن ب و»(. دوم نبی از 1۶۸: ۸، ۱۹0۹ابن فارس، ر.ک؛ خبر است )

به « نبیء»(. سوم نبوت از ۱۸2: ۱، ۱۹۱۹ابن منظور، ر.ک؛ است)اخذ شده به معنای ارتفاع
های (. و در اصطال،؛ به انسانِ رساننده پیام1۶2: ۶، ۱۹۱0معنای طریق واضح است )فراهیدی، 

(. 2۴۸، ۱۹0۸فاضل ماداد، ر.ک؛ )شوداطالق می« بدون وساطت بشری»م الهی مستای
ر.ک؛ نیز انسانِ مبعوث از سوی خداوند، جهت رساندن احکام به خلق است )« رسول»

(. نکته: در اصطال، کالمی میان نبی و رسول، تفاوتی وجود ندارد مگر ۹۴، ۱۹۱2جرجانی، 
 (.12۶، ۱1۴۸ربانی گلپایگانی، ر.ک؛ د )اینکه دو حیثیت مختل  از مصداقی واحدن

اکنون با ورود به صمیم بحث، قلمرو عصمت انبیاء طی یک تاسیم منطای به پن  مرتبه  
شود. دیدگاه موجود در ریل هر رتبه نیز از سه زاویه )تبیین، براهین، ارزیابی( بندی میصورت

 گیرد.نفیا و ا باتا مورد بازکاوی قرار می
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 مرتبه اعتقادات . عصمت در2-2-9
شود. پیامبران از هر گونه انحراف عایدتی حدود مفهومی عصمت در عاائد چنین تاریر می

ای از زمان در عایده خود به توحید یفلت نوزیده و هرگز متوجه اند و در هیچ برههپیراسته
ای ظهاند. بنابراین در مجموعِ دوران حیات خویش بدون لحها نشدهو متمایل به آلهه و بت

 اند.یفلت، همواره خود را حاضر در پیشگاه خداوند دیده و تنها از او استمداد جسته

 . تبیین دیدگاه2-2-2
متکلمان مذاهب مختل  اسالمی به اجماع معتادند، پیامبران در زمان نبوت و پیش از آن، از 

؛ ابن ابی  1۸۴تا، ایجی، بیر.ک؛ هر گونه شرک و کفر در ایمان و عایده معصوم هستند)
ای از فرق چون ازارقه و فضیلیه از (. هرچند پاره۹22، ۱1۶1؛ الهیجی،  ۶: 7، ۱17۶الحدید، 

خوارج، باور به جواز شرک انبیاء دارند ولی در تعری  ایشان مشرک همان مرتکب معاصی 
-نشده گوید عمال واقعاما میدانسته، بعثت نبی کافر را روا  ابن فورککبیره است و نیز 

 (.2۸۹: ۶، ۱12۸جرجانی، ر.ک؛ )تاس

 . برهان2-2-3
از عمده براهین متان بر عصمت رسوالن از کفر و شرک در عایده، برهان اعطاء معجزه 
است. خداوند بر پایه لط  خود، جهت هدایت مردم و پذیر، دعاوی انبیاء، پیامبران را به 

ش ه در اندیشه و اعتااد خویویژگی معجزه تجهیز نمود. بدون تردید پیام آورانِ صاحب معجز
از هر گونه انحراف و شرک در عایده )پیش از نبوت و پ  از آن( مصون و محفوظ هستند. 

ا شود مسلمزیرا اعطای معجزه به پیامبری که دچار انحطا  اندیشه و شرک در عایده می
صورت مردم را به سوی شرک سوق معارض و منافی با حکمت خداوند است. چون در این

 (.۹2۸: ۱، ۱۹۱2حمصی رازی، ر.ک؛ اند )دهد. پ  پیامبران در اعتاادات خویش معصومیم

 . ارزیابي2-2-4
باور به عصمت پیامبران از شرک و کفر در عایده، مورد توافق متکلمان مذاهب مختل  

در عین پذیر،  ابن فورک( اما موارد مخالفی بسان 1۸۴تا، ایجی، بیر.ک؛ اسالمی است)
 داند و فِرَقی نظیر ازارقه و فضیلیه نیز هرچندرک، اما از حیث وقوع آن را منتفی میش« امکان»
ت سدانند اما حایاتا منظورشان نفی عصمت از معاصیانبیاء را پیراسته از کفر نمی« ظاهرا»
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مرتکب »روی که ایشان ( بدان2۸۹: ۶، ۱12۸جرجانی، ر.ک؛ )کفر عملی نه اعتاادی( )
(. بنابراین در این مرتبه حایاتا نگره مخالفی 117، ۱۹۱۱شمارند )مرتضی، را کافر می« کبائر

وجود ندارد. چون سنخ مخالفت ایشان به جهت خروج از موضوع اساسا مسموع نیست. اقامه 
برهان اعطاء معجزه، اگرچه در ا بات عصمت از شرک، برهانی مستحکم است. ولی به نظر 

به دوران نبوت است. اما نسبت به زمان پیش از نبوت  رسد میزان شمول این دلیل محدودمی
ای هتوان به مدد برهان و وق جبران نمود. که در بخشساکت است. ولی این نایصه را می

 همراه عمومیت و شمول آن تاریر خواهد شد.بعد شر، این برهان به

 . عصمت در مرتبه دریافت و حفظ شریعت3
یق توان گفت. پیامبران شریعت را به طور دقیعت میدر تبیین مفهوم عصمت در دریافت شر

 کنند. عصمت در حفظ شریعتو بدون هرگونه زیاده و ناصانی از مبدأ وحیانی دریافت می
ی میان اخذ تا ابالغ شریعت، در حفظ و نگهداری شریعت دچار سهو نیز یعنی انبیاء در فاصله

تصور نیست بلکه آنچه مطر، است شوند. ضمنا در این مرتبه خطای عمدی مو نسیان نمی
 (.۱۶0: 1، ۱1۶1سبحانی، ر.ک؛ سهو و نسیان است )

 . تبیین دیدگاه3-9
 اند که، انبیاء در تلای و حفظ شریعت از هر گونهمتکلمان مذاهب اسالمی به اتفاق آراء برآن

می سهو، خطا و نسیان مصون و مبری هستند. حائز اهمیت است بدانیم بیشتر اندیشمندان اسال
میان  اند. ازطور صریح به عصمت انبیاء در این مرتبه نپرداختهاعم از امامیه و اهل سنت به

توان فهمید ضرورتا به اند میمذاهب اهل سنت، چون عصمت در ابالغ شریعت را پذیرفته
ت ی تبلیغ وحی اسجهت که تلای وحی مادمهبدان -عصمت در اخذ شریعت نیز معتادند

(. اما دانشمندان امامیه، از ۹۸۸: 1، ۱۹20؛ فخر رازی،  ۱۶: 7، ۱17۶الحدید، ابن ابی ر.ک؛ )
ی والدت تا پایان حیات از لحظهدانند )یعنی قدما تا معاصر عصمت پیامبران را مطلق می

ا این عصمت مطلق، مسلم مصون هستند(، و الزمه معصیتاز هر گونه سهو، اشتباه و خویش 
، ۱۹0۸؛ فاضل ماداد،  ۱2۴، ۱۹۱1شیخ مفید، ر.ک؛ است )عصمت در اخذ و حفظ شریعت 

ر.ک؛ )اند(. هر چند شماری از اندیشمندان نیز بر صیانت در مرتبه حاضر تصریح نموده10۹
 (.۱۶0: 1، ۱1۶1؛ سبحانی،  ۱1۹، ۱17۶طباطبائی، 
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 . برهان3-2
عت، برهان یناپذیر عالی بر عصمت پیامبران در مرتبه اخذ و حفظ شریکی از براهین خدشه

صورت که اگر پیامبران در ماام دریافت و حفظ معارف و وق و حصول یرض است. بدین
 های الهی در زمینه هدایت بشر بهو احکام الهی معصوم نباشد، یرض از نبوت که ابالغ پیام

ست که مسلما ناض یرض در مورد افعال هاست تحاق نخواهد یافت. این در حالیانسان
 (.2۱1، ۱۹07؛ طوسی، ۱10، ۱۹۱1مفید، ر.ک؛ محال است )خداوند حکیم، 

 . ارزیابي3-3
اتاان برهان مزبور از سوی متکلمان اسالمی، امری مسلم است. و صیانت انبیاء در مرتبه 
دریافت و حفظ شریعت، مبتنی بر این دلیل مسموع و مورد پذیر، است. در ییر این صورت 

 یامبران در ماام دریافت و حفظ شریعت، به تناقضفرض ورود احتمال خطا و اشتباه توسط پ
انجامد. قطعا حکمت خداوند نافیِ ناسازگاری میان در یرض بعثت با محتوای شریعت می

روی به اتفاق، عصمت پیامبران یرض بعثت با عصمت در اخذ و حفظ شریعت است. ازاین
 در مرتبه دریافت و حفظ شریعت، متان و انکارناپذیر است.

 ت در مرتبه تبلیغ احکام و معارف شریعت. عصم4
ترین تعری  از عصمت در تبلیغ احکام و معارف شریعت چنین است؛ پیامبران شریعت روشن

ند به االهی را بدون تغییر عمدی و سهوی و دقیاا مطابق با آنچه از مبدأ اعلی دریافت نموده
 نمایند.مردم ابالغ می

 . دیدگاه موافقان4-9
ک انگاره موافق وجود دارد که از جهات مختل  مورد بررسی قرار خواهد در این ماطع ی

 گرفت.

 . تبیین نگره4-9-9
دان قدری مورد توجه اندیشمنضرورت عصمت پیامبران در مرتبه تبلیغ معارف شریعت، به

جهان اسالم بوده که بر آن اجماع نموده و معتادند انبیاء از ارتکاب سهو، خطا و معصیت در 
؛ ابن  ۹۴: ۸، ۱۹0۴؛ تفتازانی،  1۸۶تا، ایجی، بیر.ک؛ عارف شریعت مصون هستند )تبلیغ م
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(. ۹۸۸: 1، ۱۹20؛ فخرالدین رازی،  2۶۱: ۱۸، ۱۴۸2؛ عبدالجبار،  ۱۶: 7، ۱17۶ابی الحدید، 
ند. ولی ااز میان متکلمان امامیه هرچند قدما تصریح بر عصمت در مرتبه تبلیغ شریعت ننموده

به آید که ایشان معتاد به عصمت در مرته عصمت مطلق، ضرورتا بدست میبا گزینش نظری
: 1 ؛ عالمه حلّی،2۸0، ۱۹0۸؛ طوسی، 2، ۱2۸0سید مرتضی، ر.ک؛ تبلیغ شریعت هستند)

ر.ک؛ )اندای از متاخرین به صراحت بر عصمت در مرتبه یادشده تاکید نموده( اما پاره27۹
 (.۱۶0: 1، ۱1۶1؛ سبحانی، 7۸-71تا، عسکری، بی

 . برهان4-9-2
اعطای معجزه به پیامبران، برهان مستحکم عالی بر صحت مدعا و مصونیت ایشان در عرصه 

هند راه دتبلیغ و تطبیق شریعت است. دروغ، سهو و خطا در آنچه انبیاء به خداوند نسبت می
از  است. تأیید قول و فعل وی منزلهندارد. چون اعطای معجزه از سوی خداوند به شخص، به

روی اگر بنا باشد رسوالن از روی کذب، چیزی را به خداوند نسبت دهند. تأیید چنین این
دیقِ که تصپیامبری با اعطای معجزه به وی، در حکم تصدیقِ فرد درویگو است. در حالی

کیم وجه فعل قبیح از خداوند حدرویگو از ناحیه موالی حکیم، قبیح و ناپسند است. و به هیچ
-نمودن پیامبران از سوی خداوند به ابزار معجزه، دلیلی خدشهروی تجهیززند. بدینیسر نم

؛ ابن 2۸0، ۱۹0۸طوسی، ر.ک؛ ناپذیر بر پیراستگی ایشان در تبلیغ و تطبیق شریعت است)
 (.2۸1: ۶، ۱۹07؛ فخرالدین رازی، ۱۶: 7، ۱17۶الحدید، ابی

 . ارزیابي4-9-3
تل  اسالمی مبنی بر پیراستگی انبیاء از سهو، اشتباه و از مجموع آراء متکلمان مذاهب مخ

ر، به شود عصمت در مرتبه مزبومعصیت در مرتبه تبلیغ احکام و معارف شریعت کش  می
ضمیمه برهان متان ارائه شده، مورد پذیر، بیشتر اندیشوران اسالمی است. اگرچه تنها یک 

که در بخش بعدی )دیدگاه مخالفان( نفر از متکلمان به مخالفت با اجماع پرداخته است. 
 گیرد. طور مفصل مورد کاو، قرار میبه

 . دیدگاه مخالف4-2
 روی به تنها نظریه مطر، شده در این زمینه اشاره نمود.توان در ریل مباحث پیشاینک می
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 . تبیین نگره4-2-9
دور سهو و د صریم دیدگاه مجموع متکلمان اسالمی، باور دارست که بهفاط ابوبکر باقالنی

؛  1۸۶تا، ایجی، بی ؛ک .خطا از سوی پیامبران در مرتبه ابالغ شریعت، جایز و روا است )ر
 (.۹۴: ۸، ۱۹0۴تفتازانی، 

 . برهان4-2-2
انبیاء منافاتی با ارتکاب سهو و اشتباه در تبلیغ معارف شریعت ندارد.  صدور اعجاز از ناحیه

شود که وی مرتکب کذب و افترای ر ناض میتنها زمانی داللت معجزه بر عصمت پیامب
عمدی شود اما اگر کذب از روی سهو و سبق لسان باشد هزگر معارض و منافی معجزه نیست 

 (.2۸1: ۶، ۱12۸؛ جرجانی، 1۸۶تا، ایجی، بی ؛ک.و ارتکاب آن مانعی ندارد )ر 

 . ارزیابي4-2-3
مبنی بر انکار عمومیت معجزه بر آنچه باقالنی به عنوان دلیل بر مدعای خود اقامه نموده )

فراگیری عصمت از کذب سهوی( ناکارآمد بوده و قادر به ا بات ادعای وی نیست. زیرا 
مبنی بر شمول دایره اعجاز بر عصمت از »افزون بر موید بودن وحدت آراء متکلمان مسلمان 

عصیت معجزه با م عدم مالزمه -، صغرای قیاس و مدعای ایشان«معصیت سهوی و خطایی
که سخن وی تنها صرف ادعا بوده جهتمخدو، بوده و مالزمه  ابت نیست. بدان -خطایی

ا توان گفت اعطای معجزه به پیامبران باست. در برابر، ضرورتا میو دلیلی بر آن اقامه نشده
پیراستگی از خطا و معصیت مالزمه دارد. چون ارتکاب عصیان توسط آورندگان پیام هدایت 

افی دهد، که قطعا منرت سهوی، ریز، یا حداقل کاهش اعتبار معجزه را نتیجه میو لو به صو
روی عصمت از سهو در تبلیغ شریعت، به حکم عمومیت با حکمت پروردگار است. از این

 (.2۶۱: ۱۸، ۱۴۸2عبدالجبار، ر.ک؛ داللت برهان معجزه، حتمی و  ابت است )

 . عصمت در مرتبه عمل به شریعت5
نمودن به شریعت چنین است. رسوالن در انجام احکام از عصمت انبیاء در عمل تاریری گویا

 .شوندوجه دچار سهو، اشتباه و معصیت نمیواجب الهی و پرهیز از منهیات الهی، به هیچ
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 . دیدگاه موافقان5-9
عصمت در مرتبه مزبور معرکه االراء متکلمان اسالمی است. اندیشمندان از مذاهب مختل  

جال اند. در این مهای مختلفی را مطر، نمودهبتنی بر مبانی فکری خویش انگارههر یک م
 گیرد:های مختل  در ریل مورد کاو، قرار میرهیافت

 . دیدگاه نخست5-9-9
ه ب بایست در ابتدا نظریه تبیین شود سپ  برهانِ مورد استناد ایشان مطر، و نهایتاًاکنون می

 بوته ارزیابی گذارده شود.

 . تبیین نگره عصمت مطلق5-9-9-9
بیشتر متکلمان از مذهب امامیه معتادند پیامبران از بدو والدت تا پایان حیات خویش، هرگز 

، اند، نه پیش از نبوت و نه پ  از آن، نه کبیره و نه صغیرهمرتکب سهو، اشتباه و معاصی نشده
، ۱۹۱1است )شیخ مفید، نه عمدا و نه سهوا. بنابراین قلمرو عصمت ایشان مطلق و فراگیر 

 (.۱۸۸: 1، ۱۹۱2؛ سبحانی، 101، ۱۹0۸؛ فاضل ماداد،  2، ۱2۸0؛ سید مرتضی، ۱2۴

 . برهان5-9-9-2
یکی از براهین متان بر عصمت انبیاء در مرتبه عمل به شریعت، برهان و وق و حصول یرض 

ینان از طمشان حجت است. اساسا و وق و حصول ااست. رفتار و کردار پیامبران نظیر سخن
شود که بین کردار و گفتار او تناقض و تعارضی مشاهده ، زمانی حاصل میکالم هر گوینده

نشود. بنابراین هنگامی که پیامبر الهی با زبان خود، فرد یا گروهی را نسبت به ارتکاب عملی 
نهی نماید و در عین حال خود، به ارتکاب همان عملِ مورد نهیِ خود بپردازد، چه عمدی 
باشد چه سهوی، قطعا موجب سلب و وق و اطمینان مردم خواهد شد. و یرض الهی که 
ود. شهدایت مکلفین و مردم از مسیر تفسیر شریعت بوسیله رفتار و کردار انبیاء است ناض می
وی راما بر همگان واضح است که ناض یرض از جانب موالی حکیم مستحیل است. از این

و معصیت عمدی و سهوی، کبیره و صغیره، در زمان نبوت و  مصون بودن پیامبران از خطا
 ناپذیر استپیش از آن، به جهت برقراری اعتماد عمومی و حصول یرض الهی امری اجتناب

 (.2۱1، ۱۹07؛ طوسی، ۹، ۱2۸0)سید مرتضی، 
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 . ارزیابي5-9-9-3
تعمیق  بتواند سبگرانه در صورتی میبرگزیدن انبیاء از سوی خداوند با هویتی هدایت

باورها، تربیت، تزکیه و تعالی انسان شود که پیامبران در عمل نمودن به شریعت از هر گونه 
سهو، نسیان و معاصی، مصون و معصوم باشند. بلکه مردم زمانی و وق و اطمینان کامل پیدا 

رو شوند که قلمکنند و نسبت به فرامین و دستورات رسوالن مطیع و منااد محض میمی
ن را بایست پیش از ایام نبوت نیز پیامبراشان محدود به زمان نبوت نباشد حتی میعصمت ای

عاری از پلیدی و آلودگی ظاهری و باطنی بدانند. پ  مبتنی بر مدعای انگاره یادشده، 
عصمت در همه ایام حیات انبیاء،  ابت است. برهان و وق و حصول یرض نیز کامال منطبق 

دهد. چون برهان و وق هر نوع عصیانی را در طول حیات پوشش می تمامه قلمرو مزبور راو به
گیرد )عمدی و سهوی، پیش از نبوت و در زمان نبوت، کبیره و صغیره(، حتی پیامبر در بر می

نسبت به ارتکاب معاصی در خفا نیز بیان دارد. چون اگر صدور سهو و خطا در خلوت از 
خطا در جلوت نیز ممتنع نیست. بنابراین داللت انبیاء ممنوع نباشد احتمال تسری و ظهور 

برهان و وق، دلیلی تام است و هر نوع گناه و عصیانی را از بدو آفرینش تا پایان عمر فرا 
 گیرد. می

 . دیدگاه دوم5-9-2
ر شود. پ  از آن توجیه و نیز سنجش اعتبار نظریه داینک به تاریر دومین نگره پرداخته می

 شود.ادامه اقامه می

 . تبیین نگره عصمت از معصیت کبیره و صغیره نفرت زا5-9-2-9
اند که رسوالن در ایام پیش از نبوت همانند دوران از میان مذاهب اسالمی بیشتر معتزله برآن

ای که فاط مورد نفرت عموم نبوت از هر گونه معصیت کبیره عمدی و سهوی، و صغیره
 (.۶: 7، ۱17۶الحدید، ؛ ابن ابی 1۶7، ۱۹22مردم است منزه و مصون هستند )عبدالجبار، 

 . برهان5-9-2-2
بعثت پیامبر و عصمت او، لط  و موهبت خداوند بر بندگان است. بر خداوند از باب لط  
-واجب و الزم است که با تضمین پاکی و آراستگی ظاهری و باطنی رسوالن از اعمال نفرت

ون رویت تعارض در قول و فعل پیامبران آور، مردم را به هدایت و سعادت نزدیک نماید. چ
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ها زمانی پذیرای شود. در حالی که انسانهای وحیانی میموجب نفرت و مانع پذیر، آورده
-اند که نسبت به افعال پیشوایان، تنفر نداشته باشند. بنابراین لط  خداوند اقتضا میشریعت

؛ 1۶7، ۱۹22ظ بمانند )عبدالجبار، زا خواه کبیره یا صغیره محفوکند، انبیاء از گناهان نفرت
 (.۶: 7، ۱17۶الحدید، ؛ ابن ابی2۶۱: ۱۸، ۱۴۸2همان، 

 . ارزیابي5-9-2-3
اند. اما ومآور است معصای که نفرتبر پایه این دیدگاه، پیامبران از معاصی کبیره و صغیره
یامدهای پآور، ناقص و ییر مکفی است. محدود نمودن قلمرو عصمت پیامبران به امور نفرت

-است. یعنی مردم با مشاهده معاصی ولو ییر نفرتشده های نگره یادتربیتی، یکی از ضع 

آور از سوی انبیاء، باب عصیان و تجری را نسبت به اوامر و نواهی شارع، در برابر خود باز 
د. ورزنتری از معاصی مبادرت میآور نبودن، به ارتکاب حجم وسیعبینند. و به بهانه نفرتمی

افزون بر آن ماهیت معصیت و رات گناه،  ابت، باقی و نامشروع است چون گناه مخالفت با 
یرد. گزا قرار نمیوجه در ارتکاب گناه ولو ییرنفرتهیچرضای الهی است و مرضای الهی به

 گوی نیازهای جامعه در امر هدایت باشد.تواند پاسخروی مدعا و برهان مزبور نمیبدین

 گاه سوم. دید5-9-3
 ترتیب هر یک از تبیین، استدالل و ارزیابی این دیدگاه ارائه شود.جا الزم است بهدر این

 .تبیین نگره عصمت از معاصي، در ایام نبوت5-9-3-9
دن شدر بین اندیشوران مذاهب اسالمی، متکلمان اشاعره معتادند رسوالن تنها پ  از مبعوث

ی عمدی و ییر عمدی که یا سهوی و از صغیرهبه رسالت از عصیان کبیره، خواه عمدی 
: ۸، ۱۹0۴؛ تفتازانی،  2۸۹: ۶، ۱12۸جرجانی، ر.ک؛ زا باشد معصوم و مطهر هستند)نفرت
۸0.) 

 . برهان5-9-3-2
گوید؛ احتمال صدور معصیت از سوی رسوالن رهیافت فوق بر پایه برهان حرمت تبعیت می
 قُل﴿رآن ق ت از انبیاء پ  از بعثت، مبتنی بر آیهدر ایام نبوت، قابل پذیر، نیست. زیرا تبعی

روی بگو، اگر خدا را دوست دارید، پ  مرا پی» ﴾اِن كُنتُم تُحبُونَ اَهلل فَاتٌبِعُونِی، يُحبِبكُمُ اَهلل
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( امری ضروری است. و عدم پیروی 1۱ /)آل عمران« کنید تا خدا هم شما را دوست بدارد
دانیم ترک پیروی از اهلل و حرام است. در حالی که میاز ایشان در حکم مخالفت با امر 

-شوند ضرورت دارد. پ  انبیاء در زمان نبوت میپیامبران زمانی که ایشان مرتکب گناه می

بایست از هر گونه گناه و معصیت محفوظ باشند تا مردم به سبب پیروی از ایشان )مبتنی بر 
، ۱۹0۴؛ تفتازانی، 2۸۹: ۶، ۱12۸انی، جرجر.ک؛ قاعده حرمت تبعیت( مشمول گناه نشوند)

۸ :۸۱.) 

 . ارزیابي5-9-3-3
استدالل نمودن به حرمت تبعیت از گناه بر لزوم عصمت انبیاء، اختصاص به دوران نبوت 

ی منطایِ بین تبعیت از انبیاء و عصمت ایشان، تساوی نیست بلکه عام مطلق ندارد. زیرا رابطه
زمان پیش از نبوت داللت ندارد. بلکه بر عمومیت  است. چون مفاد آیه بر نفی عصمت در

عصمت در طول حیات ایشان اشعار دارد. زیرا ارتکاب قبایح و گناهان در ایام پیش از نبوت 
معارض با اطمینان و اعتماد عمومی در زمان نبوت است وگرنه مردم در پذیر، سخنان ایشان 

د داشت. بنابراین از سویی چنانچه در های آسمانی استنکار خواهنو اخبار از ییب و آورده
ور صحیح آارزیابی انگاره پیشین گذشت محدود نمودن قلمرو عصمت بر گناهان ییر نفرت

نیست. از سوی دیگر آیه مورد استناد نسبت به زمان پیش از نبوت اشعار دارد یا حداقل 
ات گر ا بساکت است. و شمول دامنه عصمت در ایام پیش از نبوت به مدد مستندات دی

 شود.می

 . دیدگاه مخالفان5-2
ر، ها و اصول مکتبی خود از پذیفرضای از دانشمندان مکاتب اسالمی مبتنی بر پیشپاره

ها به تفکیک اند. در ریل هر یک از نگرهقلمرو عصمت در ابعادی خاص اجتناب ورزیده
 گیرد:مورد بررسی قرار می

 . دیدگاه نخست5-2-9
نبال آن دهمراه ارزیابی نیز بهشود و برهان ایشان بهاین نظریه تاریر میدر آیاز اصل مدعای 

 خواهد آمد.
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 . تبیین نگره عدم عصمت از معاصي کبیره در ایام رسالت5-2-9-9
بعضی از فرق مسلمین نظیر کرامیه از حشویه و ازارقه از خوارج معتادند، رسوالن در تمام 

خواه کبیره یا صغیره، از روی عمد یا سهو،  -نطول زندگی از ارتکاب هیچ یک از گناها
(. اگرچه 2۶۹: 2، ۱۹۱۸حزم، ر.ک، ابنمبری و مصون نیستند ) -پ  از نبوت یا پیش از آن

(، ۹۴: ۸، ۱۹0۴تفتازانی، ر.ک؛ شود )از نظر ازارقه ارتکاب هر گونه عصیانی، کفر قلمداد می
هو روا نبی را پ  از بعثت از روی سهمین طور ابوبکر باقالنی صدور معصیت کبیره از سوی 

 (.2۸۸: ۶، ۱12۸جرجانی، ر.ک؛ داند )می

 . برهان5-2-9-2
ا صدور گناه گونه منافاتی بگوید اعطاء معجزه به انبیاء هیچباقالنی با اتکا بر دلیل اعجاز می

ل وعنوان سندی متان بر صحت قکبیره سهوی از سوی پیامبران ندارد. و تنها زمانی اعجاز به
شود که پیامبر از روی عمد مرتکب گناه کبیره شود. پ  ارتکاب سهوی معصوم، ناض می

: ۸، ۱۹0۴تفتازانی، ر.ک؛ دهد)معصیت کبیره و صغیره روا بوده و ناض معجزه را نتیجه نمی
ه کند؛ حضرت یوس  نسبت ب(. و فرقه حشویه بر صحت مدعای خود چنین استدالل می۸0

شان مرتکب گناه کبیره شدند. ت به همسر اوریا در زمان نبوترلیخا و حضرت داوود نسب
الجبار، عبدر.ک؛ ی انبیاء در ایام رسالت جایز است)بنابراین صدور معصیت کبیره از همه

۱۹22: 1۶7.) 

 . ارزیابي5-2-9-3
دلیل باقالنی مبنی بر قابل جمع بودن، بین اعجاز و ارتکاب سهوی معاصی قابل پذیر، نیست. 

از صدور گناهان کبیره از ناحیه پیامبران بویژه در زمان نبوت مسلما منافی با معجزه بلکه جو
است. چون ارائه معجزه به معنای تصدیق ضمنی مجموع رفتار و کردار وی از سوی پروردگار 

گری را به فردی حکیم است و خالف یرض و حکمت است که خداوند ناش هدایت
(. در مورد حشویه نیز ۸0: ۸، ۱۹0۴؛ تفتازانی،  1۸۶تا، ایجی، بیر.ک؛ کار بسپارد )معصیت

صغرای دلیل ایشان مبنی بر اسناد آلودگی به دامن دو پیامبر، گزافه و کذب محض است. 
نظران مذاهب مختل  زیرا اتهام عدم عفاف به حضرت داوود از اسرائیلیات بوده و صاحب

: ۹، ۱۹21؛ آمدی،  ۱۸۱: 2، ۱۴۶۸فخر رازی، ر.ک؛ دانند )اسالمی آن را کذب محض می
رین ت(. درباره عصمت ورزیدن حضرت یوس  نسبت به رلیخا و زنان اشراف مصر، متان۱۶۸
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(. بنابراین مدعای این رهیافت به همراه 11و  2۶)یوس / سند وضو، آیاتی از قرآن است
 دلیل آن مخدو، است.

 . دیدگاه دوم5-2-2
ن اقامه شده توسط ایشان و بازکاوی آن پرداخته اینک طی سه گام به تحدید نظریه، برها

 شود.می

 . تبیین نگره عدم عصمت از معاصي کبیره در ایام پیش از رسالت5-2-2-9
بیشتر متکلمان مکتب اشاعره و برخی از معتزله مانند ابو علی جبایی معتادند؛ انبیاء پیش از 

عبدالجبار، ؛  1۸۴تا، ایجی، بیک؛ ر.شدن به نبوت، پیراسته از گناهان کبیره نیستند )مبعوث
 (.۱0: 7، ۱17۶الحدید، ؛ ابن ابی1۶7، ۱۹22

 . برهان5-2-2-2
ونه منافاتی گمیان اعطاء معجزه و ارتکاب معصیت از سوی پیامبران در ایام پیش از نبوت هیچ

به دن ششود که انبیاء پ  از مبعوثوجود ندارد. بنابراین اعتبار معجزه تنها زمانی ناض می
 (.20۱: 2، ۱۹2۱؛ قاری هروی،  1۸۴تا، ایجی، بیر.ک؛ رسالت مرتکب معصیت کبیره شوند)

 . ارزیابي5-2-2-3
نه منافاتی گوگوید اعطاء معجزه به نبی با صدور گناه در ایام پیش از نبوت، هیچمستدِل می

کاب دم و ارتدلیل معجزه در نگاه بدوی، نفیا و ا باتا نسبت به ع ندارد. در حالی که اوالً
روی دلیل مزبور اخص از مدعا و ناکارآمد معاصی در زمان پیش از رسالت ساکت است بدین

اعتماد و  جلب اتفاقا حکمت الهی جهت پیشبرد اهداف رسالت اقتضا دارد زمینه است.  انیاً
 تالی  قلوب مردم را فراهم آورد تا کارنامه گذشته انبیاء سبب دوری گزیدن مردم از پذیر،

های وحیانی در زمان نبوت نشود. بنابراین عصمت از گناهان برای پیشوایان، پیش از آموزه
شدن به نبوت نیز ضروری است. حتی ناپیراستگی در ایام پیش از نبوت در حایات مبعوث

 منافی با معجزه و اهداف آن است.
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 . دیدگاه سوم5-2-3
-شود سپ  مورد سنجش قرار میته میدر این مجال به تاریر و استدالل این رهیافت پرداخ

 گیرد.

 . تبیین نگره عدم عصمت از معاصي صغیره5-2-3-9
جوینی و ابوهاشم باور دارند سر زدن معصیت صغیره عمدی از رسوالن پ  از نبوت روا و 

؛ فخر ۱۹۹، ۱۹۱۸؛ جوینی،  ۸0: ۸، ۱۹0۴تفتازانی، ر.ک؛ جایز است و نافی عصمت نیست )
مچنین ابو علی جبایی هرچند رسوالن را در زمان بعثت، مصون از (. ه27، ۱۹0۴رازی، 

فخر  ر.ک؛داند)داند، ولی معصوم از گناه به نحو خطا در تأویل نمیعصیان صغیره عمدی می
 (.27، ۱۹0۴رازی، 

 . برهان5-2-3-2
پیامبران با ارتکاب معاصی صغیره سزوار نیست مورد مذمت قرار گیرند. چون اساسا فاعل 

 (.۱2: 7، ۱17۶الحدید، ابن ابیر.ک؛ صغیره استحااق مذمت ندارد ) معصیت

 . ارزیابي5-2-3-3
در صدق عصیان، میان معصیت کبیره و صغیره تفاوتی وجود ندارد. هر دو در گناه بودن 

چیزی جز طغیان و سرپیچی از نواهی و اوامر مولی نیست.  و ماهیتاً اند. و گناه راتاًمشترک
عصیت، مستحق توبیخ و عااب است. افزون بر آن ارتکاب معاصی، خواه پ  مسلما فاعل م

ند، معارض اکبیره باشد یا صغیره، از جانب پیامبران که در ماام تبیین و تشریع معارف دینی
و منافی با یرض بعثت است. حکمت خداوند از بعثت در این نیست که آمر و مبین شریعت 

فاعل معصیت، ولو معصیت صغیره باشد، مسلما  خود عامل به احکام شریعت نباشد. پ 
جهت دارابودن هویت ویژه استحااق عااب در انبیاء بههمستحق مذمت و توبیخ است. ب

روی ضع  جدی در مدعا و توجیه مزبور مشهود و شود. ازاینگرانه مضاع  میهدایت
 نگره فوق مردود است.
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 . دیدگاه چهارم5-2-4
یت مورد شود و در نهاها پرداخته میهمراه دلیل آنه از مخالفان بهاکنون به تبیین آخرین نظری
 گیرد. اعتبارسنجی قرار می

 . تبیین نگره عدم عصمت از اسهاء5-2-4-9
ر نماز معتادند د ملسو هيلع هللا ىلصمبنی بر سهو پیامبر ولید و شیخ صدوق با اعتنا به حدیث روالیدینبنمحمد
عت دوم سهوا سالم داد، و با اطالع یافتن نماز فریضه چهار رکعتی، در رکدر یک  ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر

از سهو خود توسط مأمومین، مشغول به ادامه نماز شد و نماز را تمام کرد، چنین سهوی ناشی 
 شیخر.ک؛ شود)اسهاء یا سهو رحمانی نامیده می از خواست پروردگار است که اصطالحاً

 (.11۹: ۱، ۱۹۱1صدوق، 

 . برهان5-2-4-2
ا هاز نوع سهو حادث از شیطان نیست که عامه انسان )ص(پیامبر صدور سهو در نماز توسط

هو بر تعالی از باب ترحم بر مکلفین، الااء سمبتال هستند، بلکه سهو رحمانی است. یعنی حق
از این  اً انیگذارد. خداوند بر جنبه بشریت وی صحه می صورت اوالًپیامبر خود نمود. دراین

لود آاز داشتن نگاه ربوبی و شرک )ص(نسبت به پیامبر رهگذر مردم نیز در اندیشه خود
ود عمال بر احکام سهو خ )ص(دو، مکلفان با رویت سهوالنبی شوند. افزون اینپیراسته می
 ورزند )همان(.یابند و در موارد ارتکاب سهو نیز از مالمت یکدیگر اجتناب میاطالع می

 . ارزیابي5-2-4-3
ناء در نگره حاضر، تنها استناد به حدیث روالیدین و با ابت )ص(مبراساسا منشا إسناد سهو به پیا

که حدیث یادشده از لحاظ سند و داللت مخدو، است. بر صحت حدیث است. در حالی
چون نه تنها از اخبار آحاد است. بلکه همین خبر دارای تذبذب آراء ناقلین، بلکه داللت واحد 

پ  کرد س« نافله»شروع به  )ص(گوید؛ پیامبرو متانی ندارد. به عنوان مثال حدیث می
(. درنتیجه حدیث 1۹7: 2، ۱1۸۸؛ طوسی، ۱۴: ۱، ۱۹۱1مفید، ر.ک؛ را بجا آورد! )« فریضه»

وجه از قوت الزم برای ا بات یک عایده دینی برخوردار نیست. بلکه در هیچمورد اشاره به
ق مبنی استدالل شیخ صدوتزاحم آشکار با مستندات مستحکم عالی و نالی است. همچنین 

. چون وسیله الااء سهو، صحیح نیسته و حفظ وجهه بشری ب)ص( بر دوری از پرستش پیامبر 
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.ک؛ ربر بشریت خود میسر است))ص( کید پیامبرتأچنین هدفی از طرق مختلفی ازجمله 
(. دیگر اینکه اصل مدعای ایشان نیز مسموع نیست. پذیر، ویژگی ۱1۴: ۱، ۱۹2۹شبر، 

ناپیراستگی از اشتباه در عمل به شریعت، متعارض است و عاال و ناال قابل دفاع  عصمت و
نیست. بعالوه این سخن شیخ صدوق با دیگر مواضع صریح و جدی ایشان در جای دیگر 

(. پ  احتمال ورود ۴۸، ۱۹۱۹صدوق، ر.ک؛ تهافت دارد) )ص(مبنی بر خطاناپذیری پیامبر
 (.۴0 :اتمظفر، بیر.ک؛ تر به واقع است )، نزدیکص() خطا از خود شیخ صدوق، نه پیامبر

 . عصمت در مرتبه امور عادی6
تحدید معنا و مفاد عصمت پیامبران در امور عادی چنین است که پیامبران در انجام کارهای 

 فردی و اجتماعی معصوم از هر گونه سهو، خطا و اشتباه هستند.

 . تبیین دیدگاه6-9
ورت صز قدما تا معاصرین معتاد به پیراستگی و عصمت انبیاء بهدانشمندان مذهب امامیه ا

مطلق هستند. اگرچه بیشتر بزرگان امامیه بحث عصمت از سهو در امور عادی را مستاال مطر، 
ها بر عصمت مطلق )انبیاء از اول تا پایان عمر در گیری و تاکید آناند اما از موضعنکرده
ت، از هر گونه سهو خطا و نسیان معصوم اند( استظهار ی اقوال افعال تروک و تاریراهمه
ر.ک؛ ی وسیع از عصمت موجود است )شود عصمت در امور عادی نیز درون این دامنهمی
؛ طوسی،  ۹۴، ۱۹۱۹؛ سدآبادی، 2۸0، ۱۹0۸؛ همان،  ۴7، ۱۹۱۹؛ طوسی، ۱10، ۱۹۱1مفید، 
اضل ماداد، عالمه مجلسی و (. اما برخی از متکلمان نظیر ف۱۹2، ۱۴۶2؛ حلی،  2۱1، ۱۹07
داد، مار.ک؛ )انداهلل سبحانی و جز آن تصریح بر عصمت پیامبران در امور عادی نمودهآیه
(. شایان رکر است، سایر ۱۴۱: 1، ۱۹۱2؛ سبحانی،  1۸۱: 2۸، ۱۹0۹؛ مجلسی،  10۸، ۱۹0۸

ند. امذاهب اسالمی در باب عصمت پیامبران در امور عادی، تخصصا خارج از محل بحث
 فخرر.ک؛ ها حتی عصمت از سهو در مرتبه عمل به شریعت را نیز باور ندارند )زیرا آن
 (.1۶۶، ۱۹22؛ عبدالجبار، ۹۹۸: 1، ۱۹20رازی، 

 . برهان6-2
حاق است. ت حکمت و هدف الهی از بعثت رسوالن و نشر شریعت، بدون تردید هدایت انسان

 مطلق گفتار و کردار انبیاء است. با فرض این هدف در گرو و وق و اطمینان مردم نسبت به



 011 | برشيشه خاتمو  اعال مهدوي

 

بروز خطا و اشتباه در قول و فعل ایشان ولو در امور عادی زندگی، برایندی چون تنفر و سلب 
عرف مردم  کهدهد. با تامل در این نکته نیافتن هدف بعثت را نتیجه میاعتماد مردم و تحاق

شرعی نیستند. بنابراین جهت کسب  قادر بر تمایز میان خطا در امور عادی زندگی و امور
و وق و حصول یرض بعثت، تجهیزنمودن رسوالن به ویژگی عصمت مطلق حتی در عرصه 

؛ سبحانی،  10۸، ۱۹0۸؛ فاضل ماداد،  7۱، ۱1۶2حلی، ر.ک؛ امور عادی، ضروری است )
۱۹۱2 ،1 :۱۴۱). 

 . ارزیابي6-3
یاء در امور عادی، قطعا از در پوشش دادن قلمرو عصمت انب« و وق و حصول یرض»برهان 

اتاان و استحکام الزم و کافی علمی برخوردار است. حتی خصوص برهان یادشده )با تعمیم 
آور و دور از و تسری منشا خطا از نظر عرف مردم( قادر است سهو در امور عادی ییر نفرت
« میعصمت عل»دیدگان را پوشش دهد. افزون بر آن عصمت انبیاء در امور عادی، جزو 

مند از دانش لدنی، متصل به مبدا وحیانی و است. و رسوالن از نظر علمی بهره
(. بنابراین بدون ۹7۹، ۱1۸7؛ مصبا، یزدی، ۱۱۱: 2۸، ۱۹0۹مجلسی، ر.ک؛ خطاناپذیرند)
هانی آور و پنی چنین علمی پیراستگی از خبط و خطا در امور عادی ییر نفرتتردید الزمه

وی انبیاء الهی در شئون زمینی و عادی، بسان شئون آسمانی و دینی رنیز خواهد بود. از این
 از هویتی معصومانه برخوردار هستند.

 گیریبحث و نتیجه
ست که پیامبران ضرورتا از عصمت برخوردارند. قلمرو عصمت  مره مباحث مورد مطالعه این

انبیاء از هر گونه  ترسوالن قابل تاسیم و تنظیم به پن  مرتبه است. مرتبه نخست، نگره عصم
کفر و شرک، مورد وفاق متکلمان اسالمی است. مرتبه دوم، دیدگاه صیانت پیامبران در تلای 
و حفظ شریعت مورد اجماع اندیشمندان اسالمی است. مرتبه سوم، نظریه عصمت انبیاء در 
تبه رتبلیغ احکام و معارف شریعت، مورد پذیر، همه متکلمان مسلمان، اال باقالنی است. م

چهارم، پ  از تبیین و بررسی سه انگاره موافق و چهار مخال ، نهایتا نخستین رهیافت یعنی 
اء از سهو، خطا بودن انبیعصمت مطلق برای رسوالن برگزیده شد. مرتبه پنجم، نظریه پیراسته

 و اشتباه در امور عادی، تایید و تثبیت شد.
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