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Abstract: 
 Infallibility is considered one of the important elements in the matter of prophecy, 

without paying attention to it, the subject of prophecy will be ruled out. Literally, 

infallibility means "holding back" and "forbidding" and from the idiomatic point 

of view, it means a soul that prevents prophets and saints from committing sins, 

errors, and mistakes. The existence of this steadfast queen in the eyes of the 

prophets is a divine gift given to them according to their merit. Due to the 

difference in the spiritual position of the prophets, their infallibility is different; in 

such a way that the first prophets enjoyed more complete infallibility, and among 

them, Khatam al-Murslin (Prophet of Islam) has the most complete level of 

infallibility. The issue of infallibility has been the subject of serious attention by 

Muslim theologians; just as Adliyyah theologians and Imamiyyah theologians 

accept the infallibility of the prophets as a divine gift and consider it compatible 

with the free will of the infallible; however, Mu'tazila theologians, while 

emphasizing the authority of the infallible, attribute the queen of infallibility to the 

era after the prophets. Allamah Tabataba'i, while accepting the Imamiyyah view, 

interpreted infallibility in his own way. This Neo-Sadrai philosopher examines 

infallibility based on his theological and philosophical standards and considers it 

as an inherent characteristic of prophecy. 

Keywords: Infallibility, Prophecy, Allamah Tabatabaei, God's Grace, 

God's Prophets, Islamic Theologians, God's Saints 
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 هدیدگا بین تطبیقی نگاه با) اسالمی کالم منظر انبیاءاز عصمت
 طباطبائی( علّامه آراءکالمی و مسلمان متکلّمان

 

 رانی، اداکشماف آزاد اسامی واول کرج، کرج یاراسداد   یحیی صولتی

 چکیده

 بوّت،ن مبحث آن، به توجّه بدون که رودمی شمار  به نلبُوَّت باب در مهمّ هايمؤلّفه از یکی عنوان به عصمت، 

  گیرد.یم قرار بررسی  مورد ع(،) انبیاء عادي حیات و وحیانی زندگی بُعد دو در مقوله، این گردد.می منتفی

شمندان  دیگر و فالسفه  ،متکلّمان تمامی نظر اتّفاق مورد ع(،) انبیاء عصمت  وحیانی، بُعد در  دارد؛ رارق اندی

سئله،  این عادي، زندگی بُعد در امّا ست.  اختالف محل م سالمی،  تفکّر تاریخ در ا صمت،به  ا  کی عنوان ع

  اسللت؛ گرفته قرار مسلللمان متکلّمان جدّي اهتمام مورد که رودمی شللمار به کالمی مهمّ بسللیار مسللئله

 با را آن و پذیرفته الهی موهبتی عنوان به را ع(،) انبیاء عصللمت امیه،ام متکلّمان و عدلیه کهمتکلّمانچنان

  عصمت  هملک ع(،) معصوم  اختیار بر تأکید ضمن  معتزله، متکلّمان امّا دانند؛می سازگار  ع(،) معصوم  اختیار

  که تسللا فرضللیّه این اثبات دنبال به جسللتار، این دهند.درمی نسللبت ع(،) انبیاء بعثت از پس دوران به را،

صمت  ضرورت  ستاي  در نماید. اثبات را، ع(،) الهی انبیاء ع ضیّه،  این را   ذیرشپ ضمن  طباطبائی علّامه فر

 بر وصدرایی، ن فیلسوف  این است.  پرداخته عصمت  تفسیر  به خود خا ّ ايشیوه  به امامیّه، متکلّمان دیدگاه

ساس  سفی  و کالمی موازین ا صمت  خویش، فل سی  مورد را ع  یذات ویژگی عنوان به را آن و داده قرار برر

 رساند.می اثبات به نبوّت مبحث

  یاءاول اسوویمی  الهی متکلّمان انبیاء الهی  طباطبائی لطف علّامه نب،ّت  عصوومت :هاکلید واژه

  الهی.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :نویسندة مسئولsolati_yahya@yahoo.com 
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 مقدمه .1

  مُتَکلِّمانو همه اتْقان مورد که رودمی شمار  به اسالم  دین در کالمیعمده مسائل  از عصمت، 

  هب نبّوت اصل  الینفکّ جزء مسئله،  این که جاییآن از ۱است.  شده  واقع مسلمان  داناندیشمن 

  وّتنب اصل  بلکه است،  تضاد  در خداوند حکمت با تنها نه آن، به توجّه عدم رود،می شمار 

 1ساخت. خواهد مواجه بستبن با نیز، را

 غیر انبیاء متِعصلل گانهسلله حاالت به مربوط کالم، علم برانگیز چالش نقاط از یکی

  از: ندعبارت که شودمی مطرح زمینه این در مسائلی دلیل، همین به است.بوده ع(،) اولولعزم

 ؟اندبوده معصوم خویش، حیات و زندگی حاالت تمامی در حقیقت، مرسالن همه آیا الف(

  اند؟هبود مندبهره عصمت ملکه از وحیانی، تعالیم با مواجهه هنگام در الهی، انبیاء آیا ب(

صو  ع(،) الهی انبیاء همه آیا که شود می مطرح سؤال  و شبهه  این غالباً عوامّ، بین در   ممع

سخ  صورت  در اند؟بوده سئله،  این به مثبت پا   این هک گرددمی مطرح نیز، دیگري يشبهه  م

صمت  دریافت نحوه پیرامون شبهه،  شتن  چگونگی و ع   ست؛ ا بوده آنان نزد در ملکه این دا

  دنشلل آشللکار از قبل و کودکی دوران ابتداي همان از ع(،) الهی انبیاء آیا کهاین بر یمبن

صمت  ملکه داراي شان، بعثت سانی  ملکه این واجد بعدها کهاین یا اندبوده ع   در ند؟اشده  نف

  مبحث ونپیرام محوري مؤلّفه سه که گفت باید جواب، مقدّمه در و ابتدا اوّل، يشبهه به پاسخ

  ود.ب خواهد منتفی نبوّت مبحث ها،مؤلّفه این از یک هر به توجّه بدون که دارد وجود تنبوّ

  ع(،) بیاءان عصمت  اصل  باید ابتدا اساس،  این بر عصمت؛  و معجزه وحی، از: عبارتند مؤلّفه سه  این

  این از یک هر ودنب معصوم  چگونگی اثبات ينحوه و کیفیّت تبیین به سپس  نماییم، اثبات را

شریّت  بزرگ علّمانم صمت  اثبات نحوه پیرامون بپردازیم. ب   که گوییمب بایدع( ) الهی انبیاء ع

 و مالز شرط  عنوان به عصمت  که چرا اند؛بوده معصوم  ع(،) الهی پیامبران همه تردید، بدون

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اه کالمی شیعه با عصمت از نگاه اهل سنّت فرق دارد؛ به طوري که اهل سنّت، . البته باید گفت که عصمت در دیدگ۱

پذیرند؛ امّا در باب امام، قائل به عصمت نیستند. این در حالی است که در کالم شیعه، عصمت را صرفاً پیرامون نبیّ می

 دانند. ي عصمت میعصمت امام چهارده معصوم )ع(، را باالترین مرتبه

 تشبیه نمود.« اربعه»براي « زوجیّت»را، به ضرورت « نبوّت»براي « عصمت»توان ضرورت شبیه می. در مقام ت1



 1041پاییز و زمستان  | 5شماره  | 3سال |پژوهشنامه کالم تطبیقی شیعه  | 14

صلی  هايمؤلّفه از یکی   عصمت  خصو   در البته ۱رود.می شمار  به نبوّت مقام به ورود در ا

  صمتع به مربوط اوّل، درجه در آنان عصمت که است ضروري نکته این ذکر ع(،) الهی ءانبیا

  نازله عصللمت را عصللمت از مرتبه این که اسللت عمدي خطاي از بودن معصللوم و گناه از

ست؛  عصمت  معناي حدّاقلّ و دانندمی سئله  به پاسخ  پیرامون امّا 1ا   بیاءان که گفت باید دوّم، م

  ود،خ خطیر رسالت  این از آنان اکثراً قطعاً و اندبوده پیامبر کودکی، دوران همان از ع(،) الهی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ر تثنیه چه که در سِفاند؛ مگر در موارد تحریف شده، مثل آنهاي الهی، عصمت انبیاء الهی )ع(، را پذیرفته. تمامی شریعت۱
اطل و تحریف اسرائیل نسبت داده است؛ کامالً بکه بر انبیاء بنی هایی نارواییبینم. این بخش از شریعت یهود به دلیل تهمتمی

 ها مبرّا است. ها از این تهمتاسرائیل بوده و دامن آنشده است؛ چرا که این مطالب کذب، در تضاد با انبیاء بنی
ي ه درجهتواند ببیّ میجا ممکن است مطرح شود با این عنوان که آیا یک انسان عادي و غیر ناي در این. شبهه یا مسئله1

چه که عوامّ در باب عصمت )حتّی عصمت نازله/ عصمت از گناه و خطاي عمدي(، برسد؟ در پاسخ باید گفت آن
و گونه اسالمی د کنند، به معناي ممکن الخطا بودن است، نه مجاز به خطاء )در فلسفهجایزالخطاء بودن انسان مطرح می

و به معناي  -شودکه این نوع از امکان در نزد عوامّ مطرح می –Possibleعامّ: شود: الف( امکان امکان مطرح می
 گاهی امکان به معناي نفی ضرورت از طرف»احتمال وقوع یک فعل است، به قول فالسفه، نفی ضرورت از طرف مقابل 

به این معنا  چیز ممکن است، شود که فالنرود، خواه طرف موافق ضروري باشد یا نباشد، مثالً گفته میمقابل، به کار می
ان در تعابیر باشد. امککه طرف مقابل قضیّه، یعنی نیستی آن چیز، ضرورت ندارد و به عبارت دیگر آن چیز ممتنع نمی

تر از امکان خا ّ است و از همین رو، آن را امکان عامّی و ي آن وسیعرود و دایرهي مردم به همین معنا به کار میعامّه
که این نوع از امکان در نزد فالسفه مطرح  –contingent(؛ ب( امکان خا ّ: ۴۸: ۱1۶۸)طباطبائی، « اندهعامّ نامید
ه امکانی ک»ي ذات یک موجود/ شیء است السّویّه بودن و نفی امتناع و ضرورت از مرتبهو به معناي علی -شودمی

 ماهیّتی است ذاتش جدا از هر امر دیگري لحاظ تاکنون مورد بحث قرار گرفت، همان عدم ضرورت هستی و نیستی براي
 (.۴۸: ۱1۶۸)طباطبائی، « نامندشده است. این امکان را امکان خا ّ و خاصّی می
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 1متعال؛ خداوند اراده و إذن به مگر ۱اند،نداشته آگاهی بسا چه

ضر،  جستار  در   عصمت،  مراتب عصمت،  حاالت عصمت،  تعریف همچون مباحثی حا

  یرس  به پرداختن نضم  سپس،  گرفت؛ خواهد قرار بررسی  مورد آن، لوازم و عصمت  منشاء 

  مورد ره(،) طباطبائی علّامه استاد  کالمی دیدگاه اسالمی،  شیعی  کالم در مسئله  این تاریخی

  جستار،  ینا اصلی  فرضیّه  تا کوشد می نگارنده اساس،  این بر گیرد.می قرار تنقیح و واکاوي

 نماید. اثبات را، ع(،) الهی انبیاء عصمت ضرورت یعنی

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سالگی مبعوث گردید و حضرت موسی )ع(، در صحراي سینا رسالتش  ۹0که حضرت پیامبر اسالم ) (، در سن . چنان۱

بیاء الهی )ع(، از رسالت خویش آگاه نبودند؛ البته در همان زمان کودکی، آشکار گردید؛ در حالی که قبل از آن، این ان

داد که این حوادث به عنوان ارها  معروف هستند و هاي برگزیده، حوادثی عجیبی رخ میپیرامون زندگی این انسان

اي آمادگی ست که ارهاصات براز نظر اعجاب انگیز بودن، کامالً شبیه معجزه بوده و تنها تفاوتی که با معجزه دارند، این ا

اب هاي محوري در بمردم، جهت قبول و پذیرش نبوّت انبیاء الهی )ع( است؛ در حالی که معجزه، به عنوان یکی از مؤلّفه

اثبات نبوّت پیامبران الهی )ع(، بوده است؛ یعنی ابزار اصلی آنان در باب اثبات پیامبري شان بوده است. با این حال، در 

، ي دیگري که در این زمینهگونه تفاوت ذاتی و ماهوي با هم ندارند. نکتهاعجاز هستند و از این جهت، هیچ اصل، هر دو

شود که چرا در شرایط کنونی و اي با این عنوان مطرح میطرح آن خالی از فایده نخواهد بود، این است که اخیراً شبهه

اي شبهه ي اصل هري مذکور باید متذکّر شویم که ریشهخ به شبههدهد؟ قبل از پاساي رخ نمیدر زمان حال، دیگر معجزه

جا نیز، شبهه کننده بدون فهم این صورت مسئله که معجزه، از گردد؛ در ایني آن شبهه بر میبه عدم فهم صورت مسئله

را که است؛ چ ي سخیف پرداختهشود، به اشکال تراشی و طرح این شبهههاي محوري در باب نبوّت محسوب میمؤلّفه

اوالً معجزه مربوط به زمان انبیاء )ع(، بوده و آخرین پیامبر الهی حضرت ختمی مرتبت، محمّد مصطفی ) (، مربوط 

ت و رود مُمِّد حیات اسسال پیش بوده است؛ ثانیاً به قول شیخ اجلّ، سعدي شیرازي، هر نَفَسی که فرو می ۱۹00بیش از 

ین، لحظه به لحظه بودن ما در این دنیا، اعجاز است؛ عالوه بر این، وقتی که به کرامات آید مفرّح ذات؛ بنابراچون بر می

 هاي معجزه را داردالعاده و اعجازگونه است؛ چرا که کرامت، تمامی ویژگیکنیم، عملی خارقاولیاء اهلل )ع(، نگاه می

 )به جز دو مورد: دعوت به تحدّي و ادّعاي نبوّت(.

گونه خود را معرّفی / مریم، وقتی که حضرت عیسی )ع(، لب به سخن گشود، این10ي شریفه يکه در آیه. چنان1

ي خداوند متعال هستم که خداوند متعال مرا پیامبر گردانیده و به من کتاب عنایت فرموده است؛ فرمود: من عیسی، بنده

 ود. سالگی رسالت خود را آشکار نم 10این در حالی است که حضرت عیسی )ع(، در 
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 پژوهش پیشینة .1-1

  این با ت؛اس  شده  نوشته  زمینه این در که متعدّدي مقاالت رغمعلی پژوهش، پیشینة  زمینة در

  مورد موضللوع و منطقی نظم جهت از هم و نوآوري جهت از هم حاضللر، پژوهش حال،

سبوق  پژوهش، ست.  سابقه  به م   آشنا  حثب کالمی جدید هايجنبه با را مخاطب بنابراین، نی

   سازد.می فراهم را مشابه هايپژوهش جهت الزم انگیزة و ساخته

 پژوهش روش .1-2

  است. تحلیلی -ايکتابخانه تحقیق، روش

 عصمت معنای .2

  به اصطالح،  در و است  ۱«مصونیّت » و «کردن منع» ،«بازداشتن » معناي به لغت، در عصمت، 

 و خطا و گناه ارتکاب از را پیامبران که اسللت نفسللانی ايملکه یا خا ّ مصللونیّتی» معناي

   (.7۱ :۱1۴1 محمّدرضایی، سبحانی،) «است نبوّت شرایط از یکی و داردمی باز اشتباه

  ع(،) الهی اولیاء و ع(،) انبیاء عصللمت يمسللئله به متعدّدي آیات در کریم، قرآن در

  /۸7) 1یوسللف(، /11) 1عمران(، آل /۱01) شللریفه آیات در کهچنان اسللت؛شللده پرداخته

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العَصم اإلمساک... ، اإلعتصام »نویسد: )راغب در المفردات می 11۸،   «مفردات الفاظ قرآن». ر.ک: راغب اصفهانی، ۱

دلّ عصم : اصل واحد صحیح ی«(. »التّمسّک بالشّیء ، قال : واعتصموا بحبل اهلل جمیعاً ... والعِصام ما یُعصَم به أي یُشدّ

معنی فی ذلک کلّه واحد. من ذلک العصمة، أن یعصم اهلل عبده من سوء یقع فیه؛ واعتصم علی إمساک و منع و مالزمة؛ وال

 . ۱۸۴1۸،  ۱0، ج«نامهلغت»(. دهخدا، 7۸۱،  «مقاییس اللّغة»)ابن فارس، « العبد باهلل تعالی إذا تمنّع

 «.واعتصموا بحبل اهلل جمیعاً والتفرّقوا. »1

 «.و لقد راودته عن نفسه فاستعصم. »1
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  خودداري داشتن، نگاه زدن، چنگ معناي به عصمت، 1احزاب(، /11) 1،(۹1 هود/) ۱مائده(،

 است.آمده ... و کردنمحافظت و داشتن مصونیّت کردن،

 ۹د.دا قرار بررسی و تحقیق مورد مختلف، نگرش دو از توانمی را ع(،) انبیاء عصمت

 عامّ معناي در ع(،) انبیاء عصمت -

 خا ّ معناي در ع(،) انبیاء عصمت -

 عامّ معنای در ع(،) انبیاء عصمت .2-1

  غیر و عادي زندگی شلرایط  در ع(،) انبیاء بودن معصلوم  معناي به عامّ، معناي در عصلمت 

  این با امّا ۸هستند؛  گناه از مصون  ع(،) الهی انبیاء تمامی گرچه حالت، این در است.  وحیانی

  انبیاء هکچنان دارد؛ وجود تتفاو آنان بین خطا، و اشتباه  از مصونیّت  ينحوه پیرامون حال،

  دچار خود، يروزمرّه و عادي زندگی موارد از ايپاره در اسللت ممکن ع(،) اولولعزم غیر

  نبوده، اديع افراد خطاهاي و اشتباهات  نوع از خطا و اشتباه  این که باشند  شده  خطا یا اشتباه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 «.واهلل یعصمک من النّاس» .۱

 «.قال سآوي الی جبل یعصمنی من الماء، قال العاصم الیوم من امراهلل إال من رحم. »1

ي تطهیر معروف است و در شأن پنج تن آل عبا )ع(، نازل شده است و به تبع آن براي اهل بیت )ع(، . این آیه، به آیه1

إِنَّمَا یُرِیدُ اهللل لِیُذْهِبَ عَنْکلمُ الرِّجْسَ أَهْلَ »بودن آنان را نیز در بر دارد  آورد؛ یعنی به طور ضمنی معصومنیز، به کار می

 «.الْبَیتِ وَ یُطَهِّرَکلمْ تَطْهِیراً

 . بدیهی است که دو این جنبه۹۶،  «پیامبر اعظم در نگاه عرفانی امام خمینی». ر. ک: محمّدامین صادقی ارزگانی، ۹

  «نبوّت»گردد؛ زیرا بدون پذیرش آن، مفهوم رایط الزم در ورود به مقام نبوّت محسوب می، به عنوان ش«عصمت»از 

در اساس، منتفی خواهد بود و این برخالف حکمت الهی است. بر این اساس، پیامبران الهی )ع(، نه تنها در هنگام دریافت 

اید از ب»مامی دوران زندگی خویش نیز، وحی، ابالغ وحی و عمل به وحی، بایستی از گناه مصون باشند، بلکه در ت

بحانی/ )س«. هرگونه گناه و نافرمانی و لغزش مصون باشند و به بیان دیگر، نباید هیچ عمل حرامی را مرتکب شوند

 (.71،  ۱1۴1محمّدرضایی، 

ي انبیاء بین همه تنها در . البته، بین انبیاء اولولعزم )ع(، نیز، سلسله مراتب وجود دارد؛ به طوري که پیامبر اسالم ) (، نه۸

الهی )ع(، بلکه در بین تمامی ابناء بشري نیز، باالترین مقام را دارا بوده و از این حیث، در هر سه حالت، معصوم )از 

 اشتباه، خطا و گناه(، است.
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  خطاي انیاً،ث بوده؛ نادر نان،آ اشتباه اوالً، دیگر، عبارت به است. بوده اولی ترک باب از بلکه

 رددگمی محسوب انگار(،سهل قاصِر/) عمدي غیر خطاي صورت به ع(،) اولولعزم غیر انبیاء

 آن، به مرتکب و بوده گناه يمقدّمه عمدي، خطاي که چرا مقصلللِّر(؛) عمدي خطاي نه

 ۱باشد. ع(،) پیامبران جزء تواندنمی

 خاصّ معنای در ع(،) انبیاء عصمت .2-2

  انبیاء تمامی حیث، این از شود؛ می مطرح وحیانی تعالیم پیرامون صرفاً  معنا، این در عصمت 

  معصللوم وحی(، به عمل و وحی ابالغ وحی، دریافت) مختلف مراتب پیرامون ع(،) الهی

ستند    تفاوتی هگونهیچ ع(،) اولولعزم غیر انبیاء و ع(،) اولوالعزم انبیاء بین زمینه، این در و ه

 ارد.ند وجود

  ع(،) الهی انبیاء در عصللمت ملکه بودن تشللکیکی به توجّه با که نمود اذعان باید البته

 1است.بوده الهی انبیاء دیگر مرتبه از باالتر ع(،) اولولعزم انبیاء مقام و عصمت

 ع(،) الهي انبیاء عصمت بودنتشکیکي .3

ستند؛  گناه از معصوم  خود، زندگی طول در ع(،) الهی پیامبران همه   عادي زندگی در امّا ه

  ع(،) لهیا انبیاء تمامی حال، این با باشند؛  داشته  اولی ترک نوع از اشتباهاتی  است  ممکن خود،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.71،  ۱1۴1. )ر. ک: سبحانی/ محمّدرضایی، ۱

/ اسراء آمده است، خداوند متعال بین ۸۸ شریفه که در آیه طوري. در خصو  مقام انبیاء الهی )ع(، باید گفت همان 1

ه مقام انبیاء کانبیاء الهی )ع(، خود، سلسله مراتب قرار داده و برخی را بر برخی دیگر تفضّل و برتري بخشیده است؛ چنان

صوّر است. انبیاء )ع(، قابل تشود. به طور کلّی، سه مرتبه در بین اولوالعزم )ع(، باالتر از دیگر پیامبران )ع(، محسوب می

ترین الت است و عالیرس ترین مرتبه در بین پیامبران )ع(، مربوط به مرتبه نلبوَّت است؛ باالتر از آن، مربوط به مرتبهپایین

کامل  ي انسانالیقین و مرتبهي حقّي امامت است که این مرتبه، همان مرتبهمرتبه در بین انبیاء الهی )ع(، مختصّ به مرتبه

که حضرت ابراهیم )ع(، در اواخر عمر شریف خود به این مقام دست پیدا عالی مقرّبین است؛ چنان و همچنین مرتبه

/ واقعه ۴۸ي الیقین )که در آیهترین مقام حقّنمود؛ البته چهارده معصوم )ع(، در صدر جدول انسانیّت قرار داشته و عالی

که در برخی از احادیث قدسی، اند )چنانده که در قالب تجسّد بشري ظاهر شدهآمده است(، مختصّ این انوار الهی بو

یا حدیث شریف کِساء آمده است، وجود نورانی و مبارک این چهارده « لو الک لما خلقت االفالک»مانند حدیث 

 عنوان دلیل خلقت آفرینش معرّفی شده است(.معصوم )ع(، به
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ستند  معصوم  مربوطه، حاالت تمامی در وحیانی، تعالیم مقام در صل  در جهت، این از و ه   ا

  عصمت  يهملک امّا است؛  نبوده آنان بین تفاوتی گونه هیچ وحیانی، تعالیم پیرامون عصمت 

 آنان، از یک هر بلکه نبوده، درجه یک و میزان یک به الهی، حکمت آوران پیام این نزد در

ساس  بر همچنین و خود وجودي درجه و ظرفیّت مبناي بر  دخداون به خویش تقرّب نحوه ا

 با ناسب مت ،ع() الهی انبیاء از یک هر دیگر، عبارت به اند.شده  مندبهره ملکه این از سبحان، 

  اند.شده واقع اسرار محرم خویش، ربوبی تقرّب نحوه

شر  تدریجی تکاملی مؤیّد تاریخی، واقعیّت ست  ب ساس  بر سبحان  خداوند که ا شد،  ا  ر

سان،  نبوغ و تکامل ست.  فرموده نازل دیگري از پس یکی را خود پیامبران ان   وريط همان ا

 و فهم با متناسب  متعال، خداوند است،  آمده ...، و ابراهیم /۹ مائده، /۹۶ شریفه  آیات در که

   اءانبی  حیث،  این از اسلللت. برانگیخته  پیامبري  قومی، هر از زاد،آدمی شلللناخت   توانایی 

  خود زا قبل شریعت  کننده تکمیل یک، هر و اندشده  مبعوث یکدیگر طول در ع(،) الهی

  االترب ع(،) الهی انبیاء دیگر از ع(،) اولوالعزم انبیاء مقام و عصللمت اسللاس، این بر اند.بوده

  نیز، يعاد زندگی مراحل در وحیانی(، تعالیم پیرامون) عصمت  داشتن  بر عالوه یعنی است؛ 

شتباه،  از عصمت  داراي تقریباً   به ع(،) عزماولوال انبیاء بودن معصوم  بنابراین، اند.بوده خطاء ا

 رمتذکّ باید جااین در البته .بود خواهد عصللمت مراتب و حاالت تمامی در تقریبی، طور

  مرتکب که نیست  معنا این به خود، عادي زندگی در ۱ع(،) اولولعزم انبیاء عصمت  که شویم 

شده  اياولی ترک گونههیچ شند  ن ست  معنا این به بلکه ،1با شتباهات  که ا   به آنان، عادي ا

  است. ع(،) ولوالعزما غیر پیامبران دیگر اولی ترک یا عادي اشتباهات از تر رنگ کم مراتب

سانیّت  قلّه اوج در جهت این از ع(،) معصوم  چهارده حال این با   تقرّب درجه ترینعالی و ان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . به جز پیامبر اسالم ) (.۱

 )ع(، اشاره نمود که در آیات شریفه توان به سرگذشت حضرت موسی نبیّ )ع(، و حضرت خضر نبیّکه می. چنان1

، که از انبیاء ، )همان موسی/ کهف، آمده است؛ در این آیات، به طور ضمنی به اشتباهات حضرت موسی نبی۶1-۸0ّ

ز راهنمایش، حضرت خضر نبیّ )ع(، گردیده است. کند که سبب جدایی وي ارود(، اشاره میاولوالعزم )ع(، به شمار می

 (.۹۶۶ به قول حافظ: قطع این مرحله بی همرهی خضر مکن/ ظلللمات است بترس از خطر گمراهی )غزل شماره
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سان  ربوبیِ   از یز،ن خود عادي زندگی در بلکه وحی، پیرامون تنها نه که دارند قرار کامل ان

  حقّ حضرت ۱دُنّیلَ علم به آنان دسترسی   که طوري به هستند؛  مبرّا خطائی و اشتباه  گونه هر

ضمین  جالله، و جلّ صمت  يکننده ت شتباه  و خطا گونه هر از آنان ع  ترک نوع از حتّی) ا

  از تنها نه که است  امامت مقام ع(،) معصوم  چهارده مقام که است  جااین است.  بوده اولی(،

سالت  مرتبه ست،  باالتر ر ضمین  عنوان به بلکه ا سالت  مقام يکننده ت   تمنزل گرلتکمی و ر

 و ترسال شکّ، بدون نداشت، وجود امامت، مسئله اگر که طوري به رود.می شمار به نبوّت

 1بود.نمی کار در هم نبوّتی

سالت  مرتبه از 1امامت مقام که نمود اذعان باید بنابراین، سالت  مرتبه و بوده باالتر ۹ر   ر

  رسللالت و نبوّت در» (،ع) اولوالعزم انبیاء جهت، همین به اسللت. برتر نبوّت درجه از نیز،

  (.۹۶ :۱1۶۸ ارزگانی، صادقی) «.برترند انبیاء سایر  از هم عصمت  در دارند، تريکامل درجه

  بوده دارا ار عصمت  مرتبه ترینکامل  (،) اسالم  پیامبر نیز، ع(،) اولولعزم پیامبران میان در

 بدون ۸اسللت.نموده دریافت را «النّبیین خاتم» و «المرسلللین سللیّد» لقب جهت، همین به و

صمت  پیرامون تنها نه ع(،) اولولعزم انبیاء مقام برتري این شکّ،    لکهب عادي، زندگی در ع

 شود.می مطرح نیز، آنان عصمت مختلف حاالت باب در

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
د ي الهی فرا گرفته باش. علم لدنّی، علمی است که معصوم )ع(، آن را بدون تعلیم و آموزش و صرفاً از طریق افاضه۱

 غت دهخدا(.)ر.ک: فرهنگ ل

 وَ اءِمَالْ نَیْبَ مُآدَ وَ اًیّنَبتلنْکل»فرماید: توانیم اشاره کنیم به این حدیث نبوي از پیامبر ) (، که می. در تأیید این مطلب می1

 .(100، ح ۱1۱: ۱۹0۸احسائی، « )ل بود، من پیامبر بودمهنوز میان آب و گِ)ع(،  نگامی که آدم: هینِالطّ

 راهیم )ع(، در اواخر عمرش به امامت رسید.که حضرت اب. چنان1

اند. بنا بر روایت مذکور، از نفر بوده 1۱1. در روایتی که ابوذر غفاري از پیامبر ) (، نقل کرده است، تعداد رسوالن ۹

 ود. واهند باند که قطعاً انبیاء اولوالعزم )ع(، جزء رسوالن خنفر از آنان، به مقام رسالت رسیده 1۱1پیامبر، صرفاً  ۱1۹000

رود که هرگونه خطا و اشتباه اي صریح در تصدیق این مطلب به شمار می/ احزاب(، به عنوان نمونه11« )ي تطهیرآیه. »۸

کند. بر این اساس، مقام چهارده ها را از ساحت مقدّس پیامبر اسالم ) (، و اهل بیت )ع(، پاک میو تمامی آلودگی

 ها باالتر است.ي انسانو همه معصوم )ع(،از تمامی انبیاء )ع(،
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 ع() الهي انبیاء عصمت مختلف .حاالت0

   است: بررسی و بحث قابل حالت، سه در ،الهی انبیاء عصمت

 ؛اشتباه از عصمت 

 ؛عمدي( خطاي یا سهوي خطاي از اعمّ) خطا از متعص  

 کبیره(. گناه و صغیره گناه از اعمّ) معصیت و گناه از عصمت   

صمت  عامِّ معناي باب در که طوريهمان  لطف و اِذن به ع(،) انبیاء تمامی شد،  گفته ع

صمت  يگانهسه  حاالت این سبحان،  خداوند ستند؛  دارا وحیانی تعالیم پیرامون را ع   راچ ه

صوم  را ع(،) الهی انبیاء اگر زمینه، این در که ساند  همان که را نبوّت غرض» ندانیم، مع   نر

سان  به وحی صحیح  ست ان  و ایمگرفته نادیده (،71  ،۱1۴1 محمّدرضایی،  سبحانی/ ) «ها

 ۱بود. خواهد ناسازگار سبحان خداوند حکمت با امر، این

  آمده و... الجنّ /1۶ تا 1۸ الحجر، /۴ شللریفه آیات در که طوريهمان اسللاس، این بر

ست،  صمت  گانهسه  حاالت پیرامون سبحان  خداوند ا شتگانی  ع(،) انبیاء ع   نوانع به را فر

  نمایند. هعرض بشر بر کاست و کم بدون را وحیانی پیام تا است گماشته آنان بر نگهبان

سخ  به جا،این در سئله  پا ست  نخست  م  پیرامون ع(،) الهی ءانبیا تمامی که چرا یافتیم؛ د

  گوگفت و بحث محل چهآن اند.بوده مصللون خطایی، و اشللتباه گونه هر از وحیانی، تعالیم

  تحلیل مورد باید که است وحیانی غیر حاالت در ع(،) انبیاء عصمت یعنی دوّم، مسئله است،

  انبیاء الف( : ع() انبیاء از گروه دو به ابتداء مسللئله، این تبیین براي بگیرد. قرار بررسللی و

ستقل(،  شریعت  صاحب  انبیاء) ع(،) اولوالعزم   احبص  انبیاء) ع(،) غیراولوالعزم انبیاء ب( م

 ذیل، اوّل شکل  قیاس مبناي بر را آنان عصمت  نحوه سپس  کنیم؛می اشاره  وابسته(،  شریعت 

 دهیم:می قرار مداقّه و واکاوي مورد

 .دارنللد قرار ع(،) اولوالعزم انبیللاء از تريینپللای مرتبلله در ع(،) اولوالعزم غیر نبیللاء الف(

 صغري(.مقدّمه)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کند که تمامی انبیاء الهی )ع(، نه تنها در هنگام دریافت و ابالغ وحی، بلکه حکمت خداوند سبحان، اقتضاء می». یعنی ۱

 در هنگام عمل به وحی نیز، از هرگونه خطاء یا اشتباه و گناهی مبرّا باشند.
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شته  تريپایین مقام که نبیّ هر شد،  دا شتباه  امکان نیز، خود عادي زندگی در با   به) خطا و ا

 کبري(. يمقدّمه) دارد. را اولی(، ترک شکل

شتباه  به شدن  دچار امکان خود، عادي زندگی در ع(،) اولوالعزم غیر انبیاءِ  به) خطا و ا

 نتیجه(.) دارند را اولی(، ترک شکل

ص  کامالً وحیانی، تعالیم پیرامون گرچه ع(،) اولوالعزم غیر انبیاء نابراین،ب  ۱اند؛بوده وممع

  خطاي یا اشللتباه دچار که اسللت ممکن خویش، يروزمرّه زندگی امور از ايپاره در امّا

  حیث، این از 1نامند.می اولی ترک را، خطا و اشلللتباه نوع این که 1باشلللند شلللده فکري

صوم  شتباه  و خطا باب از وحیانی، غیر امور پیرامون آنان نبودنمع   اديع افراد و الّناسعوام ا

  هنگام به ع(،) آدم حضرت اشتباه مانند) گرددمی بر اولی ترک يمسئله به صرفاً بلکه نبوده،

  ومق ترک هنگام در ع(،) یونس حضللرت اشللتباه یا ممنوعه میوه خوردن در شللدن فریفته

 ۹(....  و خویش

صمت  اینک  مراتب مبحث ذیل در باید را وحیانی تعالیم پیرامون ع(،) اولولعزم انبیاء ع

 دهیم. قرار بررسی مورد ع(،) انبیاء عصمت

 وحي پیرامون ع(،) الهي انبیاء عصمت مراتب .5

  از: ندعبارت که است اساسی مرتبهی سه بر مبتنی ع(،) الهی انبیاء عصمت

 ؛وحی دریافت هنگام در عصمت الف.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، )یعنی دریافت وحی، ابالغ وحی و عمل «عصمت»ي گانهنگام مراتب سه. از این حیث، انبیاء غیر اولوالعزم )ع(، در ه۱

 اند.ي عصمت، معصوم بودهگانهبه وحی(، دقیقاً شبیه پیامبران اولولعزم )ع(، عمل نموده و در تمامی حاالت سه

 .7۸،  ۱1۴1. ر. ک: سبحانی/ محمّدرضایی، 1

ء غیر اولولعزم )ع(، غیر عمدي )سهوي(، بوده است )چرا که خطاي . با این حال، باید توجّه داشت که اوالً خطاي انبیا1

یز، ي زندگی روزمرّه ني گناه است و در صورت ارتکاب، دیگر پیامبر نخواهند بود(، ثانیاً در همان عرصهعمدي، مقدّمه

 اند(.از هرگونه گناهی معصوم بوده

ه توان بزمینه آمده است. دقیقاً در توصیف چنین حالتی می / قلم(، در این۹۶/ صافات(، و )۱۹1تا  ۱1۴) . آیات شریفه۹

 «.المقرّبیناألبرار، سئیّات حسنات »ي فقهی اشاره نمود که این قاعده
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   ؛وحی ابالغ هنگام در عصمت ب.

 وحی. به عمل هنگام در عصمت

صوم  مراتب، این تمامی در الهی انبیاء ستند.  مع ساس،  این بر ه صریح  باید ا   که، ودنم ت

  معنا ینتکو در خطا و باشللندمی تکوینی هدایت رکن سلله آن، تبلیغ و حفظ و وحی تلقّی

شته  ندارد. صیت  کهاین از گذ   به عملی دعوتی خود، تبلیغ و دعوت مؤادي از تخلّف و مع

ست  مردم اطمینان و وثوق سلب  موجب و دعوت ضد  ستی  از ۱ا ستی  و را   در و دعوت در

 (.۱۹۱ :7۶ طباطبائی، علّامه ر.ک؛) کندمی تباه را دعوت هدف و غرض نتیجه

   بیاءان تمامی بلکه نداشللته، ع(،) اولولعزم انبیاء به اختصللا  مراتب، این در عصللمت

  شللمار به «نبوّت» مبحث مقومّات از عصللمت، حیث، این از گیرد.می بر در را ع(،) الهی

 آن، به توجّه بدون که چرا است؛  اسالمی  متکلّمان همه پذیرش و نظر اتّفاق مورد و رودمی

سال  و یابدنمی تحقّق نبوت هدف» سوالن  ار ضایی،  نی/سبحا ) «بود خواهد عبث ر   محمّدر

   است. ناسازگار الهی، حکمت با امر این و (،71 :۱1۴1

 پردازیم.می ،الهی انبیاء عصمت دالیل از برخی به ذیل، در 

 ع(،) انبیاء عصمت اثبات ادلّة .6

 از: ندعبارت هاآن از برخی که شودمی مطرح مختلفی يع(،ادلّه) الهی انبیاء عصمت پیرامون

 عقلي دالیل .6-1

شاره  مورد سه  به توانمی ع(،) الهی پیامبران عصمت  اثبات عقلی دالیل باب در    که دنمو ا

 از: عبارتند موارد این

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 صمت ي عشود؛ چرا که بدون توجّه به مسئله. این مسئله، به عنوان یکی از دالیل عقلی اثبات نبوّت محسوب می۱

 شدند.ها، حاضر به تبعیّت و پیروي از تعالیم آن انبیاء )ع(، نمییعتانبیاء )ع(، هیچ یک از پیروان شر
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 ۱است. الهی حکمت الزمه عصمت، الف(

 گردد.می محسوب نبوّت مقام به ورود در الزم شرط عنوان به عصمت،

 1است. ع(،) الهی انبیاء دعوت پذیرش در مردم اعتماد جلب عامل عصمت،

 نقلي دالیل .6-2

  به مربوط اوّل دسللته نمود؛ اشللاره نقلی دالیل از دسللته دو به توانمی نقلی، دالیل باب در 

ست  آیات سبت  کریم قرآن در که ا سئله  این به ن ست  شده  نازل م سته  و ا   به طمربو دوّم، د

 است. شده معصومیننقل از که است روایات و احادیث

 ..... و 1األحزاب /11  ، /۶1 الحجر، /۹0 األنعام، /۶7 بقرة،ال /۱1۹ شریفه آیات الف(

  ... (. و ثقلین، حدیث ۹کِساء، حدیث) احادیث

   یاءانب عصلمت  منبع و منشلاء  به مربوط شلود، می مطرح زمینه این در که دیگري مطلب

ست  ع(،) الهی سی  و بحث مورد باید که ا   ودموج ابهامات از یکی که چرا گیرد؛ قرار برر

  وفیقت آیا که اسللت نفسللانی يملکه این منشللاء به مربوط ع(،) پیامبران عصللمت رامونپی

ست  بوده آنان عصمت  سبب  اجباري شان،  کهاین یا ا سانی  يمجاهده اثر در خود   ینا به نف

   اند؟یافته دست نفسانی يملکه

 الهي انبیاء عصمت منشاء .7

 ۸نمود: اشاره یلذ عوامل به توانمی ع(،) انبیاء عصمت منشأ باب در

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
له، است؛ چراکه بدون توجّه به این مسئ« حکمت الهی»عصمت انبیاء )ع(، مالزم با »که در مباحث قبلی اشاره شد، . چنان۱

 (.71: ۱1۴1)سبحانی/ محمّدرضایی، « ارسال رسوالن عبث خواهد بود»

با دیدن خطا و اشتباهی در امور جزئی و عادي پیامبران، این خطا را به تمامی تعالیم آنان و نیز »ا . زیرا مردم، چه بس1

. «دهند و در نتیجه دیگر به آنان اعتماد نکنند که این نیز با هدف پیامبران سازگار نیستقلمروهاي دیگر عصمت سرایت 

 (.7۸: ۱1۴1)سبحانی/ محمّدرضایی، 

 ي تطهیر معروف است.حزاب، به آیه/ ا11ي ي شریفه. آیه1

هایی از این حدیث، ي تطهیر(، اشاره نموده و در قسمت/ احزاب )آیه11ي ي شریفه. در حدیث شریف کساء، به آیه۹

 دهد.دلیل خلقت را به خاطر وجود نورانی پنج تن آل عبا )ع(، و به تبع آن دیگر معصومین )ع(، نسبت می

 ،7۸(: 1یی، اندیشه اسالمی ). ر. ک: سبحانی/ محمّدرضا۸
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 الهي لطف الف(

 ؛خداوند جاللی و جمالی صفات به انبیاء، علم 

 ؛گناه نامطلوب عوارض و نتایج از آنان آگاهی  

 پوالدین. و قوّي اراده از آنان برخورداري 

  طهواسلل به امّا اند؛بوده غرائز و امیال داراي خود، بشللري وجود اقتضللاء به گرچه انبیاء،

  از منديبهره دلیل به همچنین و گناه نامطلوب عوارض از آگاهی دین،پوال اراده داشللتن

  رسلوخ  ان،آن ذهن به نیز، گناه فکر هرگز بلکه نشلده،  گناه مرتکب تنها نه عصلمت،  ملکه

  ینا و نموده منتفی را خطا امکان عصلمت،  ملکه داشلتن  دلیل به ع(،) انبیاء ۱اسلت.  نکرده

  از تواندمی نیز، عادي هايانسان  حیث، این از نمودند. تثبیت خویش نفس در را باطنی ملکه

  هب اسلت.  اختیاري و ممکن امري عصلمت،  داشلتن  که چرا باشلند؛  مندبهره عصلمت  ملکه

سان  دیگر، عبارت   مستقیم  اطصر  راه در تواندمی باطنی، تزکیه و نفسانی  تهذیب با عادي ان

ستقیم،  صراط  در گرفتن قرار و بگیرد قرار ست  يچیز همان م سان  که ا   اهدهمج اثر در ان

  عصللمت حوزه وارد طریق این از و گیردمی قرار مسللیر آن در کردن، 1عبادت و نفسللانی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1۸۸ . ،«مناهج الیقین فی اصول الدین». ر.ک: حلّی، ۱

ي شریفه، خداوند سبحان، شرط اصلی / یس آمده است؛ در این آیه۸۱ي ي شریفه. همان طوري که در نصّ صریح آیه1

وایتی از امام علی )ع(، آمده است: طوري که در رنماید. همان قرار گرفتن در مسیر صراط مستقیم را عبادت معرّفی می

جاء رجل إلى أمیر المؤمنین )علیه السالم( فقال: جئت ألسأل عن أربعة مسائل. فقال )علیه السالم(: سل و إن کانت أربعین. »

فقال: أخبرنی ما الصعب و ما األصعب و ما القریب؟ و ما األقرب؟ و ما العجیب؟ و ما األعجب؟ و ما الواجب؟ و ما 

ب؟ فقال )علیه السالم(: الصعب، هو المعصیة و األصعب، فوت ثوابها و القریب، کل ما هو آت و األقرب، هو األوج

ع(، ) شخصی به علی: الموت و العجب، هو الدنیا و غفلتنا فیها أعجب و الواجب، هو التوبة و ترک الذنوب، هو األوجب

تر تر کدام است؟ نزدیک چیست؟ نزدیکچیست؟ واجبله دارم! آقا فرمود: بپرس: گفت: واجب ئمس، چهار عرض کرد

ت تر، کدام است؟ آقا فرمود: واجب، اطاعتر کدام است؟ مشکل، چیست؟ مشکلکدام است؟ شگفت چیست؟ شگفت

تر، تر، ترک گناه است؛ چون با آلودگی به گناه، عبادت قبول نیست. نزدیک، قیامت است و نزدیکخدا است، واجب

« ستتوشه رفتن اتر، بیتر، عالقه به دنیا است. مشکل، قبر است و مشکلیا است و عجیبمرگ است. عجیب، دن

 (.۱1۶: ۱171سبزواري، )
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  ت،عصللم يمرتبه به نفسللانی، مجاهدت با که هسللتند الهی، اولیاء آن، بارز نمونة شللود.می

  اند.رسیده رستگاري و ۱آزادگی

 او به سخت  که ... کسانی  حقّ در خدا از یلطف و توفیق»انبیاء، عصمت  کهاین رغمعلی

ناه  یاء  حال،  این با  (.۱۱۱ :۱1۸1 مکدرموت، ) «برند می پ   از وقوف و آگاهی  با  الهی، انب

 مقام این شللایسللته  را خود پوالدین، يااراده از برخورداري با همچنین و خداوند عظمت

  گردد.می محسوب اختیاري امري آنان، عصمت دلیل، همین به اند.گردانیده

 اختیار و عصمت .8

ست  جهت همین به ندارد؛ آدمی اختیار با منافاتی گونههیچ عصمت،  شتن  که ا   مت،عص  دا

  اختیار، و اراده داشللتن بدون عصللمت چراکه گردد؛می محسللوب اختیار و اراده لوازم از

  عصمت  ممقا بودن سازگار  بیانگر 1مائده(، /۸7) شریفه  آیه کهچنان 1ندارد؛ چندانی ارزش

  کالم در چهآن ۹اختیار، و جبر بحث بودن مفصللّل رغمعلی اسللت. آنان اختیار با پیامبران،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
گوید: غالم همّت آنم که زیر چرخ کبود/ زهر چه رنگ الغیب حافظ شیرازي میاي است که لسان. این همان مرتبه۱

ا است جبندگی، وارستگی از دنیا و تعلّقات دنیوي است. این (. به درستی، شرط17ي تعلّق پذیرد آزاد است )غزل شماره

تواند قدرت پرواز داشته باشد، که قبل از آن، از خداوند خواهد و زمانی انسان میکه پرواز به سوي حقیقت، پرِ پرواز می

ت که به پرهیزکاري اسي ایمان، همان تقوا یا ترین درجهسبحان، پروا کند )یعنی اهل تقوا و پرهیزکاري باشد که عالی

/ الحجرات و ... ۱1/ طالق، 1/ الحجر، ۹0ي توان به آیات شریفهعنوان اخال  هم معروف است. در اهمیّت تقوا، می

ي ه در آیهکاشاره نمود؛ دقیقاً شیطان لعین رجیم، اوّلین جایی که اظهار شکست نمود، در برابر انسان مخلص بود؛ چنان

 است(. / الحجر آمده۹0ي شریفه

. بالتشبیه ساحت مقدّس انبیاء الهی )ع(، و معصومین )ع(، این حالت، مانند دزدي است که در بند بوده و خود را از 1

 صفت دزدي برکنار بداند.

 معروف است.« تبلیغ آیه».این آیه شریفه، به 1

ر از آن، تمت علم کالم و حتّی بسیار قبلطوالنی، به قد برانگیز کالمی است که سابقه. این بحث، از مباحث مهمّ و جنجال۹

ي سئلهچه در کالم شیعی پیرامون مطلبد؛ با این حال، آندارد. بنابراین، پرداختن به این مبحث، خود مجال و جستار دیگري می

 وَ مَا أَمْرٌ رٌ بَیْنَ أَمْرَیْنِ قَالَ قللْتُ جَبْرَ وَ الَ تَفْوِیضَ وَ لَکِنْ أَمْالَ»جبر و اختیار مستند است، حدیث امام صادق )ع(، است که فرمود: 

 (.11۹: ۱1۸۴)کلینی، « نه جبر درست است و نه تفویض بلکه امرى است میان این دو امر .... بَیْنَ أَمْرَیْنِ
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ست،  شده  پذیرفته شیعه،  ست  اجباري توفیق ا  ندارد اختیار اب منافاتی اجباري، توفیق این و ا

 دارد. قرار آن طول در آدمی اختیار بلکه

  لهیا انبیاء عصللمت عدلیه(، یا و امامیه ،معتزله متکلّمان از اعمّ) مسلللمان متکلّمین همه

  که طوري هب دارند؛ نظر اختالف نفسلانی،  ملکه این کیفیّت باب در امّا اند؛پذیرفته را ع(،)

  یاراخت مسللئله حدیث، اهل و اشللاعره متکلّمین برخالف عدلیه، و امامیه معتزله، متکلّمان

صوم،  صمت،  مفید، شیخ  اعتقاد به پذیرند.می را مع ست  ايلکهم ع سانی  ا   این ندهدار که نف

  ارک دادن انجام به را او نه و بردمی میان از بد کار ارتکاب از را او شخصیِ    قدرت» ملکه،

 (.۱۱۱ :۱1۸1 مکدرموت،) «.کندمی مجبور خوب

 مسلمان متکلّمان دیدگاه از عصمت .9

 ند.انموده فتعری را عصلمت  خویش، کالمی مشلرب  يپایه بر هرکدام مسللمان،  متکلّمان

 آنان نظر اختالف امّا اند؛پذیرفته را عصمت اصل و داشته نظر اتّفاق زمینه، این در آنان، اکثر

 متکلّمان از یک هر دیدگاه به ذیل، در اسلللت. بوده مفهوم این ثلغور و حدود به مربوط

 پردازیم:می انبیاء، عصمت پیرامون اسالمی،

 اشاعره متکلّمان دیدگاه .9-1

شاعره(،  برجسته  متکلّمان از) ازانیتفت  شعري  متکلمین دیگر سان  به ا سلک،  ا   عصمت  از م

  داشتن  اب گناه، انجام بر بنده قدرت برجسته،  متکلّم این اعتقاد به ۱است.  آورده میان به سخن 

  ند.کنمی ایجاد بنده در را گناه قدرت خداوند، جهت، همین به نیست؛  سازگار  وي، اختیار

  طاعت نجاما توانایی» معناي به را عصمت  نیز، اشعري(  متکلّمان دیگر از) ريصْ بَ ابوالحسین 

 1داند.می «معصیّت برابر در ناتوانی و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.۱۶۸،   «فیةشرح العقائد النس»)تفتازانی، «. الذنب فی العبد مع بقاء قدرته و اختیاره–تعالی –العصمة أن الیخلق اهلل . »۱

 (.1۸۸ق: ۱۹07حلّی ، . »1
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  از نبوّت، مقام به رسللیدن از پس ع(،) پیامبران که باورند این بر اشللعري متکلّمان اکثریّت 

شد  عمدي کهاین از اعمّ) کبیره، گناهان   به اگر) صغیره  گناهان از همچنین و سهوي(،  یا با

شد(،  داده رخ عمدي طور صونیّت  با  ع(،) الهی انبیاء آنان، اعتقاد به وصف،  این با دارند؛ م

 ۱نیستند. مبرّا گناهی هیچ از رسالت، مقام به رسیدن از قبل

 حشویّه و حدیث اهل دیدگاه .9-2

  در چه و تنبوّ مقام به نرسید  از قبل چه ع(،) الهی انبیاء که معتقدند متکلّمان، از دسته  این 

ست  هنگام   کهاین از اعمّ) شوند  صغیره  و کبیره گناه مرتکب توانندمی مقام، این به یابید

  یامبرانپ بر را کفر خوارج(، از) فضیلی  فرقه که است  حالی در این عمدي(؛ یا باشد  سهوي 

 1د.آیمی شمار به کافر آنان، نزد در کبیره گناه مرتکب زیرا دانستند،نمی جایز ع(،)

 امامیّه متکلّمان دیدگاه .9-3

  لطفی انعنو به را عصمت  ه.ق(، هشتم  قرن در امامیّه برجسته  متکلّم و فیلسوف ) حلّی، علّامه

شته  روا مکلّف يبنده بر که داندمی سبحان،  خداوند سوي  از ست  دا ش  وجود با که ا   تندا

 1پروراند.نمی سر در را گناه رفک و انگیزه هرگز گناه، انجام بر توانایی و اختیار

 معتزله متکلّمان دیدگاه .9-0

 آلوده از ت،نبوّ مقام به رسللیدن از بعد ع(،) پیامبران که معتقدند معتزله، متکلّمان اکثریّت

 ۹اند.داشته مصونیّت صغیره، معاصی و کبیره گناهان به شدن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.17و 1۸تا: ، بی۱، ج«عصمة االنبیا»رازي، فخرالدین محمدبن عمر، (. »۱۶1:  1، ج«منشور جاوید». ر. ک: )سبحانی، ۱

 (.170«: تلخیص المحصّل»طوسی، (. »1۸7«: مناهج الیقین»(. )حلّی، 1۹۹«: اللوامع االلهیه». ر. ک: )فاضل مقداد، 1

بالمکلّف الیکون له مع ذلک داعٍ الی ترک الطّاعة و ارتکاب المعصیة، مع قدرته  –تعالی  -مة لطف یفعله اهلل العص. »1

 (.1۸۸: ۱1۶۸)حلّی، «. علی ذلک

تلخیص »(. )طوسی، 1۹۸«: اللوامع االلهیه»(. )فاضل مقداد، ۸1-۸۱، صص. ۸، ج«شرح المقاصد». ر. ک: )تفتازانی، ۹
 (.171«: المحصل
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 با مت،عص  تعریف در نسان، ا آزادي و اختیار بر تأکید ضمن  معتزلی، متکلّمان بنابراین،

ضل  کهچنان دارند؛ نظراتفاقّ عدلیّه و امامیّه متکلّمین ضی  و ۱مقداد فا  1همدانی عبدالجبار قا

 و آزادي با را آن و نموده تلقّی الهی لطف عنوان به را عصللمت معتزلی(، بزرگ متکلّم)

 1دانند.می سازگار معصوم، اختیار

  توانندمی ،ع() الهی انبیاء که معتقدند اشاعره(،  همانند) همعتزل متکلّمان اکثر حال، این با

  یقاضلل  اعتقاد به کهچنان شللوند؛  صللغیره  گناه مرتکب ،«نبوّت» مقام به رسللیدن  از قبل

ستند  انگیزنفرت که ايصغیره  گناهان» عبدالجبار،   چنین هند،دمی کاهش را ثواب تنها و نی

 (.1۶۶ :۱۹11 عبدالجبار، قاضی معتزلی،) «ردندا مانعی هیچ و رواست انبیاء بر ايصغیره

 ره() خمیني امام دیدگاه .9-5

  این خود، ينوبه به کدام هر نیز، مسلمان  فقهاي و اندیشمندان  از بسیاري  متکلّمین، بر عالوه

  ملکه ره(،) خمینی امام کهچنان اند؛پرداخته بررسی  و بحث به آن، پیرامون و پذیرفته را امر

صمت  صومین  بین در ع صمت  وي، عقیده به داند.نمی سطح  یک در را ع(،) مع   داراي ع

ست؛  مختلفی درجات صومین  همه کهچنان ا ص  الزم يمرتبه از کهاین با نیز، ع(،) مع   متع

 ۹است. متفاوت هم با آنان عصمت درجات و مراتب امّا مندند،بهره

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اصحابنا و من وافقنا من العدلیه: هی لطف یفعله اهلل بالمکلف بحیث یمتنع منه وقوع المعصیة النتفاء داعیه و وجود  قال». ۱

 (.1۹1: ۱1۶7فاضل مقداد ، )«. صارفه مع قدرته علیها

عه مهی فی األصل المنع ، و قد صارت بالعرف عبارة عن لطف یقع معه الملطوف فیه المحالة ، حتی یکون المرء ». 1

 (.۸1۴: ۱۹11ه.ق،۱۹11)عبدالجبار، «. کالمدفوع الی أن الیرتکب الکبائر

اللوامع »(؛ )فاضل مقداد، 17۴اند. )الهیجی، گوهر مراد: پرداخته« عصمت»چنین به تعریف . دیگر متکلّمان امامیه نیز، این1

 (.۱۸۱:  ۹، ج«معارف قرآن» (؛ )مصباح یزدي، محمّدتقی،۱۹1:  ۶، ج«المیزان»(؛ )طباطبایی، 1۹1«: االلهیه

 .۹۶«: پیامبر اعظم در نگاه عرفانی امام خمینی». ر. ک: محمّدامین صادقی ارزگانی، ۹
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 طباطبائي علّامه دیدگاه .9-6

  به هک کندمی لحاظ بازدارنده و درونی نیرویی عنوان به را صللمتع ره(،) یئطباطبا علّامه

سانی  مَلکات سان  شاء  ترتیب، بدین و نموده عمل نف   باطبائیط علّامه گردد.می فعل بروز من

 کند:می توصیف چنیناین را عصمت المیزان، تفسیر کتاب در ره(،)

 این و دارد؛می باز هگنا به آلودگی و کژروي از را انسللان که اسللت نیرویی عصللمت،

 آن، بلکه نیسلللت، فعل ندادن انجام یا و دادن انجام صلللرف از عبارت بازدارنده، نیروي

  ینفسان  ملکات از افعال که طورهمان جوشد، می جاآن از فعل که درونی است  ايسرچشمه  

 ۱درآیند. جوشش به

 آن، گانهسه  راتبم قبول و عصمت  گانهسه  حاالت پذیرفتن ضمن  ره(،) یئطباطبا علّامه

شأ  شمه    و من صوم  فعل که داندمی درونی امري را عصمت  سرچ ست؛  آن بازتاب ع(،) مع   ا

صوم  یعنی ساس  بر ع(،) مع شمول  خود، ارادي لیاقت و ذاتی توانمندي ا   قرار الهی لطف م

صمت  ملکه و گیردمی صمت،  ملکه وي، اعتقاد به سازد. می نهادینه خود در را ع   یلطف ع

  م،عل این است.  حصولی  هايدانش و علوم سایر  با مغایر که بوده خا ّ علوم نوع از و الهی

  ث،حی این از و گرفته فاصللله ناراسللتی و کژي گونه هر ع(،از) معصللوم تا شللودمی سللبب

 بسپارد. خویش پوالدین اراده دست به را خود نفسانی افعال سیادت

سَمّیهَا  التی اإللهیة الْمُوهِبة هَذهِ أنَّ قَدَمناهُ مَا جمیع مِن بِان فَقد  الْعِلمِ مِنَ نوع العصمة  قلوَّة نل

شلعورِ  شَیءِ  غَیْرِمَغلوُبِ أنّه فِی الْعُلوم انواعِ سائرِ  یُغایِرل وَال شلعُوریَةِ  الْقلويَ مِنَ لِ   هِیَ بَلْ ة،البت الْ

سْتَخْدِمَة  عَلَیهَا الْقَاهِرَة الْغَالِبَة صَوُنَ  انَتْک وَلِذلِکَ ایّاهَا، الْمُ ضلاللِ  مِنَ صاحِبَها  تَ   طیئَةوَالْخَ الْ

 1مُطْلَقاً.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فإنّ العصمة قوّة تمنع اإلنسان عن الوقوع فی الخطاء و تردعه عن فعل المعصیة واقتراف الخطیئة، ولیست القوّة مجرّد . »۱

. «دأ نفسانی تصدرعنه الفعل کما تصدر األفعال عن الملکات النفسانیةصدورالفعل أو عدم صدوره ، و انّما هی مب

 (.۱1۶: ۱17۹طباطبایی، )

 ..۶0:  ۸، ج«تفسیرالمیزان». ر. ک: طباطبائی، 1
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  ع(،) معصللوم علم به مربوط صللرفاً را عصللمت ره(،) یئطباطبا علّامه اسللاس، این بر

صیت  قبح» به علم یعنی ۱داند؛می صیت  آن وجود با که مع  انندم شود، نمی صادر  هرگز مع

شته  مایعی بودن مهلک و سمّ  به قطعی علم که کسی    در و خورد نخواهد هرگز او باشد.  دا

  (.۸۸ :۱1۴۸ طباطبائی،) «نیست ممکن معصوم .... از معصیت صدو نتیجه

 شللمار به رسللالت مقام به مربوط و الهی حکمت لوازم از را عصللمت همچنین، وي

  وحی، به عمل و وحی ابالغ وحی، دریافت مختلف مراحل در ع(،) الهی انبیاء که آوردمی

 1اند.بوده مندبهره لکهم این از

  جزء آسلللمانی، راه از وحی هدایت کند،می اثبات را عامّه نبوّت که عقلی دلیل طبق

  وحی امینمضم  نتیجه در و نیست  معقول تخلّف و خطا تکوین در و است  تکوین و آفرینش

 و وحی تلقّی در نبّی یعنی برسد؛  مرد به عینه به شود، می صادر  وحی مصدر  از که نحوي به

سانیدن  در و آن حفظ و ضبط  شته  خیانتی و خطا گونههیچ مردم، به آن ر شد.  ندا  او ولق با

صون  شد  م صادیق  از فعل کهاین به نظر او فعل و با ست،  تبلیغ م  و خلّفت هرگونه از باید ا

صیّت  صون  مع شد؛  م صیّت،  از نبوّت، از بعد و نبوّت از قبل فعالً، و قوالً یعنی با   از عمّا مع

  همان(.) باشد منزّه صغیره، و کبیره

  این عطايا که است  معتقد اختیار، و عصمت  بین ارتباط درخصو   ره(،) یئطباطبا علّامه

ستعدادي  و ارادي امري بلکه نبوده، اجباري امري الهی، مقام سب  که بوده ا  و توانمندي برح

   رد.ندا ایشان اختیار با منافاتی گونههیچ و گرددمی عنایت وي به ع(،) معصوم استعداد

 آیات دیگر و الحجر(، /۹0) و  (، /۶1 و ۹1) يشللریفه آیات تفسللیر مبناي بر وي،

  در همچنین، داند.می شللریعت هادیان و طریقت کامالن يویژه را عصللمت کریم، قرآن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
« تعلم وعلّمک ما لم تکن»ي ي شریفهبوده، بر اساس آیه« الیقینحقّ». علّامه طباطبائی، علم معصوم )ع(، را که از نوع ۱

اب و این علم، غیر از کت گردد، )البتهداند که به پیامبر الهی وحی میکند و آن را علمی می، تفسیر می/ نساء(۱۱1)

ي هکند(. بنابراین، به اعتقاد عالمه طباطبائی، سرچشمحکمتی است که حضرت جبرئیل )ع(، بر پیامبر ) (، نازل می

 (.۶0،    ۸، ج«تفسیرالمیزان»ت. )رک: طباطبائی، بوده اس« الیقینحقّ»، همین الهامی است که از جنس «عصمت»

 .۱۹۱«: شیعه دراسالم». طباطبائی، ۸۶:  10ج، «تفسیرالمیزان»طباطبائی، . 1



 1041پاییز و زمستان  | 5شماره  | 3سال |پژوهشنامه کالم تطبیقی شیعه  | 141

  است  عتقدم و کندمی یاد «المخلصین » عنوان با حقیقت، مقرّبان این از مذکور، آیات تفسیر 

  کامل یّتفعل به را بالندگی و رشد  هايزمینه خود، وجود در که هستند  کسانی  د،افرا این که

 ۱ست.ا گردانیده خالص خود براي را افرادي چنین سبحان خداوند ترتیب،بدین و رسانده

 ظرين اظهار گونههیچ ع(،) اولولعزم غیر انبیاء عادي زندگی باب در ره(،) یئطباطبا علّامه 

 1است. دانسته بحث موضوع از خارج را مسائل این يربارهد گفتن سخن و نکرده

 گیرینتیجه و بحث

  ینا به توجّه بدون که رودمی شمار  به نبوّت محوري هايمؤلّفه و اصلی  ارکان از عصمت، 

  تضاد  رد الهی، حکمت با امر این و شد  خواهد بسته  کلّی طور به نبوّت، باب مبحث مسئله، 

ست.  ساس،  این بر ا ضاء  هیال حکمت ا   حی،و دریافت هنگام در ع(،) انبیاء که کندمی اقت

 باشند. معصوم وحی، به عمل و وحی ابالغ

  نظر الفاخت محل چهآن امّا است؛ گرفته مسلمانقرار متکلّمان تمامی پذیرش مورد مسئله این

صمت  به مربوط شده،  بینآنان در ست.  ع(،) پیامبران بعثت از قبل ع   ینهمچن و عدلیه متکلّمان ا

  امّا دانند؛می معصللوم شللان،شللریف عمر طول تمامی در و همواره را ع(،) انبیاء امامیه، متکلّمان

 دانند.می بعثت از پس دوران به مربوط را آنان عصمت حدیث، اهل و اشاعره متکلّمان

  ه،متکلّماناشاعر  همچون طرف، یک از است:  دوگانه زمینه، این در معتزله، گیريموضع 

  همچون دیگر، طرف از و دانندمی مربوط بعثت از پس دوران به را ع(،) ءانبیا عصللمت 

  اراده و اختیار با هماهنگ و سازگار  را ع(،) انبیاء عصمت  امامیه، متکلّمان و عدلیه متکلّمان

 آورند.می شمار به آنان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کند که از معرفی می« مخلَصین»ها را با عنوان / الحجر و ...خداوند گروهی از انسان۹0/  ، ۶1 در آیات شریفه). ۱

ه اسم فاعل بوده ک« أخلص»)به فتح الم(، اسم مفعول از فعل « مخلَصین»ي یه، کلمهکمند ابلیس به دور هستند. در این آ

اي شرک هکسانی هستند که خود را از آلودگی –به کسر الم –به کسر الم( است. )مخلِصین « ) مُخلِصین»ي آن کلمه

و  وند آنان را خالص کرده استکسانی هستند که خدا –به فتح الم –اند ولی مُخلَصین و ریا، خالص و پیراسته نموده

(. این بحث، شبیه فرق 117،  ۱7، ج «تفسیرالمیزان»سراسر وجودشان مخلَص براي خدا شده است. رک: طباطبائی، 

 از دکتر یحیی یثربی(.  عرفان نظريبین مجذوب سالک با سالک مجذوب است )رجوع شود به کتاب 

 .۱1۹: 1، ج«تفسیرالمیزان». ر.ک: طباطبائی، 1
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سئله  برانگیزترینچالش  و عادي یزندگ شرایط  به مربوط ع(،) انبیاء عصمت  پیرامون م

ست بوده ع(،) انبیاء وحیانی رغی ست  باز همچنان نظراختالف باب زمینه، این در که ا   .علّامها

  خمینی امام امّا است؛نموده پیشه سکوت زمینه این در خود، کالمی تفسیر در ره(،) یئطباطبا

  زا را، آنان وحیانی غیر امور در و روزمرّه زندگی در ع(،) اولولعزم غیر انبیاء اشللتباه ره(،)

ید.  می تلقی «اولی ترک» باب  ما قام  در ن یه،   م  معروف قول اولی،مصلللداق  ترک تشلللب

  صللمتعمسللئله بودن تشللکیکی به امر، این که اسللت «المقرّبینسللیّئات األبرار،حسللنات»

  الهی یاءانب بین در عصللمت مرتبه ترینکامل داراي  (،) پیامبر که طوري به گردد؛برمی

 است. بوده ع(،)

  بر و پردازدیم مسئله  این به خود، فلسفی  و کالمی مبانی به التزام با ره(،) یئطباطبا علّامه

 نماید.می اثبات را ع(،) انبیاء عصمت ضرورت خویش، کالمی نگرش اساس

 تعارض منافع
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 ه.هریاالز الکلیات مکتبة .قاهره:هالنسفی العقائد شرح ه.ق(. ۱۹۱1) .___________________

ضایی،  جعفر/ سبحانی،  شه  ه.ش(.۱1۴1) محمّد. محمّدر سالمی  اندی شر  دفتر قم: دهم. چاپ .1 ا  ن

 معارف.

 مؤسسة   قم: ،تجریداالعتقاد شرح  فی المراد کشف  ه.ق(.۱۹07) .المطهر بن یوسف  بن حسن  ،یحلّ

 .یالنشراالسالم

https://orcid.org/0000000251196125
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 چاپ .الدین اصول  فی الیقین مناهجه.ق(. ۱۹1۶ ه.ش/۱1۶۸) ._____________________

 .رضوي قدس آستان اسالمی هايوهشژپ بنیاد انتشارات :مشهد .لاوّ

 ان:تهر شهیدي.  سیدجعفر  دکتر و معین محمّد دکتر نظر زیر .نامهلغته.ش(. ۱177) اکبر. دهخدا،

 دهخدا(. نامهغتل مؤسسه) تهران دانشگاه انتشارات

 العلمیه. دارالکتب بیروت:ء.االنبیا عصمةتا(.بی) ر.عم بن دمحمّ فخرالدین رازي،

 عرفان صللفوان تحقیق به قرآن. الفاظ مفردات ه.ق(. ۱۹۱1) محمّد. بن حسللین اصللفهانی، راغب

 دارالعلم. انتشارات دمشق: داوودي.

 .صادق امام مؤسسه انتشاراتقم: .لاوّ پ.چاجاوید منشوره.ش(. ۱1۶1) .جعفر سبحانی،

 ألحیاء البیتآل مؤسللسلله قم:انتشللارات .األخبار جامع ه.ش(. ۱171) محمّد. بن محمد سللبزواري،

 التراث.

شتارات  قم: .خمینی امام نگاه از اعظم پیامبره.ش(. ۱1۶۸) امین. محمّد ارزگانی، صادقی   مؤسسه   ان

 عروج. نشر

سین دمحمّسیّ  ی،ئطباطبا سیرالقرآن  فی یزانالمه.ش(. ۱17۹) .دح سوي دمحمّسیّ  ترجمه .تف  دباقرمو

 .اإلسالمیة دارالکتب انتشارت :قم .پنجم چاپ همدانی،

 اسالمی. نشر دفتر قم: .اسالم در شیعهه.ش(. ۱17۶) .________________

 دارالعلم. انتشارات تهران: یازدهم. چاپ .الحکمهبدایهه.ش(. ۱1۶۸) .________________

 سللیّدهادي کوشللش به دوّم، جلد .اسللالمی هايبررسللی ه.ش(.۱1۴۸) ._______________

 کتاب. بوستان مؤسسه انتشارات خسروشاهی.قم:

سی،  صیرالدین.  طو صل  لخیصت ه.ق(. ۱۹0۸) ن صل  المعروف المح شارت  بیروت: .بنقدالمح  انت

 .داراألضواء

ضل،   .مسوّ  چاپ .الکالمیة حثالمبا فی االلهیة اللوامع.ق(ه.۱۹1۴ه.ش/ ۱1۶7) .عبداهلل بن مقداد فا

 .کتاب بوستان مؤسسه :انتشاراتقم

 تهران: اوّل. جلد مصطفوي. جواد سیّد ترجمه .کافی اصول ه.ش(. ۱1۸۴) یعقوب. بن محمّد کلینی،

 اسالمیه. علیمه انتشارات

 .نشرسایه .تهران:گوهرمراده.ش(. ۱1۶1) .فیاض عبدالرزاق الهیجی،

 مهدي نظر زیر آرام، احمد ترجمه .مفید شیخ  کالمی هايیشه اند ه.ش(.۱1۸1) مارتین. مکدرموت،

 تهران(. شعبه) گیلمک دانشگاه اسالمی مطالعات مؤسسه انتشارات تهران: محقّق.
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شارات ،قممدوّ چاپ .نقرآ معارفه.ش(. ۱17۶) .محمدتقی یزدي، مصباح   و آموزشی  مؤسسه   :انت

 .خمینی امام پژوهشی

شارت  بیروت: .الخمسه  االصول  شرح ه.ق(.۱۹11) .عبدالجبار قاضی  ،همدانی معتزلى  داراألحیاء انت

 العربی. التراث
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A Critical Analysis of Salafi Qafari's Opinions about 

Sheikh Kolaini's Belief in The Distortion of The Qur'an 
 

Esmaiil ESbati   
Assistant Professor, Allameh Tabataba'i 

University, Tehran, Iran 

Abstract: 
Nasser bin Ali al-Qefari, one of the Salafist professors of Muhammad bin Saud 

University, has criticized the views of Shiites in the book «نقد و عرض االمامیه، الشیعه  مذهب اصول »   

"Principles of Religion, Al-Shia al-Amamiya, Review and Critique". In the first 

chapter of the book, he criticized the Shiite view of the Qur'an. The issue of 

distorting the Quran is one of the topics raised in this section. According to him, 

since the past, Shiites have believed in the distortion of the Qur'an. Using some 

Shiite sources such as the book "Fasl Al-Khattab fi Tahrif Kitab Rab al-Arbab" 

by Mirza Hossein Nouri, and according to some hadiths in the book "Al-Kafi", 

he considered Sheikh Kolaini to be one of the believers in the distortion of the 

Qur'an. This article examines his claims and it shows that Sheikh Kolaini never 

claimed to distort the Qur'an and such an idea is not extracted from "Al-Kafi" 

hadiths. On the other hand, there are evidences that show that Sheikh Kolaini 

did not believe in distorting the Quran. 

Keywords: Distortion of the Qur'an, Qefari, Sheikh Kolaini, Al-Kafi, 

Osuol Mazhab al-shiah.
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