
 

 
 

  گسترة عصمت از منظر عالمه طباطبايي
  15/11/1393  تأييد:                08/06/1393 تاريخ دريافت: 

  *نيا محمد سبحاني  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  چكيده
مسئلة عصمت از سهو خطاست. هرچنـد   امبرانترين ابعاد عصمت پي يكي از دقيق

ه ابعـاد  بـار ،  دراي ميـان فقهـا و متكلمـان دارد    ردهقسم خاصي از سهو، بازتـاب گسـت  
در امور عادي، اجتمـاعي و حكـومتي بـه     ديگر اين مسئله، مانند عصمت پيامبران

بـا روش توصـيفي ـ     كوشـد  مـي  حاضـر  ات كلي بسـنده شـده اسـت. مقالـة    يارائة نظر
 ايـن  در را طباطبـايي  عالمه اي و ميداني، ديدگاه ي و به شيوة مطالعة كتابخانهتحليل
 نظر عالمه طباطبايي داد خواهد نشان حاضر پژوهش. كند بررسي و گزارش زمينه

از خطا و نسيان در امـور خـارج از شـريعت، بـا نظـر       در رابطه با عصمت پيامبران
عصمت از خطا و نسيان را امري خارج  مشهور متكلمان شيعي همخواني ندارد. ايشان

كنـد؛   شمارد و معتقد است ادلة عصـمت ايـن امـور را اثبـات نمـي      از ادلة عصمت مي
تنها از امكـان   بنابراين برهاني نيز بر آن اقامه نكرده است. ايشان در موارد گوناگون نه

و شـواهد  است. ادلة عقلي و نقلي  داده خبر خطا بلكه وقوع آن در غير پيامبر اكرم
  كند. تاريخي، ناتمام بودن نظر عالمه را آشكار مي

   
  عصمت، گستره، خطا، گناه، علم، زندگي، وحي. واژگان كليدي:

                                                      
  Sobhaninia41@yahoo.comاستاديار گروه معارف دانشگاه كاشان.   *
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  طرح بحث
ازجمله گسترة زماني، گستره به  ؛اي دارد ابعاد و پهنة گسترده مقولة عصمت پيامبران

عالمـه  واني ديـدگاه  لحاظ متعلِّق و گستره به لحاظ مرتبه. بحـث مـورد نظـر مـا، بـازخ     
، پيامبر عالمهدر رابطه با گسترة عصمت به لحاظ متعلق است؛ يعني به نظر  طباطبايي

در مواردي ماننـد   ، پيامبرانعالمهبايد از چه چيزي مصونيت داشته باشد؟ آيا به نظر 
داوري در منازعات، تشخيص موضوعات احكام دينـي، مسـائل اجتمـاعي و تشـخيص     

  اند؟مور و مسائل عادي زندگي نيز از خطا مصون بودهمصالح و مفاسد ا

  ضرورت بحث
از سـهو   يكي از مسائل مهم مورد بحث و گفتگو در علم كالم، مسئلة عصمت انبيـا 

هاي كالمي دارد و همواره بخش مهمي از  اي به درازاي تاريخ انديشه خطاست كه پيشينه
؛ تا آنجا كه برخـي از بزرگـان،   توجه انديشمندان اسالمي را به خود معطوف كرده است

  اند. هاي اعتقادي خود را به اين مسئله اختصاص داده بخش مهمي از كتاب
هاي اخير طرح مسائلي همچون ارتباط ديـن و سياسـت و تعيـين محـدودة      در سال
در امـور عـادي، اجتمـاعي و حكـومتي      ، سبب شده عصمت پيامبرانسيرة پيامبر

گسـترة عصـمت   «حال بايـد اذعـان كـرد در بحـث      . بااينمورد توجه بيشتري قرار گيرد
آيد، تالشـي بـراي رفـع     هنوز جاي بحث و كاوش وجود دارد. آنچه در پي مي» انبيا

يـافتن و پاسـخ بـه     و ره عالمه طباطبـايي هاي  هاي موجود، با محوريت ديدگاه كاستي
  هاي مطرح در حيطة گسترة عصمت به لحاظ متعلق است. پرسش

  واژة عصمتمعناشناسي 
فارس،  تن مشتق شده است (ابنداش به معناي منع و نگه» عصم«عصمت در لغت از مادة 

، »عاصـم «). در قرآن و روايات، كاربرد عصمت با واژگاني ماننـد  331، ص4ق، ج1420
بـا  » عصـمت «طور فراوان به كار رفته است. واژة  در معناي نگهداري و منع به » اعتصام«



 

 
 

  

ايي
اطب

 طب
المه

ر ع
منظ

 از 
ت
صم

ة ع
ستر

گ
  

125  

) 11(هـود:   »العاصم اليوم من امـر اللّـه  «زده بار آمده است؛ مانند مشتاقاتش در قرآن سي
. در اصـطالح دينـي مسـلمانان،    )اي نيسـت (امروز در برابر فرمان خدا هيچ نگهدارنـده 

در برابـر   شود كه مصونيت پيامبران و امامـان  عصمت به مصونيت خاصي اطالق مي
  گناه و خطاست.
 كامـل  شـناخت  تواننـد بـه   هـا نمـي   ي محـدوديت هاي معمولي به دليل برخ البته انسان

ابزار شناخت آنها، علم حصولي اسـت كـه بـا     دست يابند؛ زيرا عصمت ماهيت و حقيقت
 درك عالمه طباطبـايي به باور  يافت. راه حقيقت عصمت به توان وجود نارسايي آن نمي

گزيـدگان  طلبد كه در اختيار معصومان و بر مي ديگري چشم و گوش و حقيقت، ذائقه اين
 ادراكـات  و علـوم  سـاير  سـنخ  غيـر  عصمت، علمي است از«گويد:  ايشان مي الهي است.

  ).126، ص5، ج1374(طباطبايي، » شود مي عايد تعلم و اكتساب راه از كه متعارفه

  شناسي عصمت سنخيت
هاي گوناگوني از سـوي انديشـمندان اسـالمي     دربارة ماهيت و حقيقت عصمت، ديدگاه

معتزله اين مقام معنوي را به لطف خاص الهي در حق معصومان تفسير  ارائه شده است.
اي از اشاعره، عصمت را پرهيز خداوند  و پاره )301ق، ص1405مقداد،  فاضل(اند  كرده

). 312، ص4ق، ج1409انـد (تفتـازاني،    ومان دانسـته از آفرينش افعال ناپسـند در معصـ  
انـد (همـان)؛ ولـي     ر اطاعت تفسير كردهاي ديگر از اشاعره، عصمت را به توانايي ب عده

دانند كه معصـوم را از   اي از متكلمان، عصمت را ملكة نفساني مي مشهور فالسفه و پاره
كنـد (همـان). البتـه     دارد؛ هرچند قدرت بر انجام گناه را از او سلب نمـي  گناهان باز مي

  شده، تنها متوجه عصمت از گناهان است. هاي گفته تعريف
نقـل   عالمـه حلـي  و  سيد مرتضيه از متكلمان شيعه مانند شيخ مفيد، بر اساس آنچ

اي نفساني است كه خداوند از سر لطف به برخـي   حالتي باطني و ملكه» عصمت«شده، 
 / 37ق، ص1414ري مسـتقل از علـم اسـت (مفيـد،     امـ » عصمت«كند. بنابراين  عطا مي

  ).89ق، ص1417/ حلي، 277، ص2ق، ج1405الهدي،  علم
داند؛ علم خاصي كه از نظر منشأ و آثـار   عصمت را از سنخ علم مي باطباييعالمه ط
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هاي بنيادين دارد؛ زيرا اوالً موهبتي و غيراكتسابي است. ثانياً نيروهـاي   با علوم ديگر تفاوت
بخشـي آن،   شعوري و قواي نفساني ديگر در برابر آن مغلوب و مقهورند و ثالثاً اثر صيانت

فكر و چه در حوزة رفتار و عمل، هميشگي و اسـتثناناپذير اسـت.    چه در حوزة انديشه و
العـادة علمـي و شـعور قـاهر، بـه       ايشان مانند متكلمان ديگر معتقد است اين نيروي فـوق 

كنندة قدرت و اختيار انسان باشد تا شخص معصـوم را در حالـت    اي نيست كه خنثي گونه
ا اختيـار و در راسـتاي توسـعة قـدرت     آهنگ ب مصونيت خودكار قرار دهد؛ بلكه دقيقاً هم

  ).125، ص5، ج1374گيري و ارادة انسان است (طباطبايي،  تصميم

  گسترة عصمت
دارد. آنچـه مـا در    وسـيعي  گسـترة  و عصمت ـ با توجه به زمان، متعلق و مرتبه ـ ابعاد  

در رابطه بـا قلمـرو عصـمت از جهـت      عالمه طباطباييصدد تبيين آن هستيم ديدگاه 
ست. پرسش اصلي اين است كه آيـا عالمـه، خطـا در امـور فـردي و اجتمـاعي       متعلق ا

ــامبران  ــه خــارج از شــريعت را در حــق پي ــامبر اســالم  ب ــام و شــخص پي  طورع
  داند؟ طورخاص جايز مي به

عالمه ـ با استناد به عقل و نقل ـ قائل به عصمت پيامبران از گناهان و سهو و نسيان   
و تبيين آن براي مردم است و آن را مستند به اراده و  در حوزة دريافت وحي و رساندن

ترين دليل عقلـي   داند. مهم حكمت خداوند در رساندن كامل پيام براي تحقق هدايت مي
اند و  نزد ايشان، اين است كه دريافت وحي و حفظ و تبليغ آن، سه ركن هدايت تكويني

  ).85، ص1362خطا در تكوين، معنا ندارد (طباطبايي، 
 معجزات اجراي و رسل ارسال«عقلي ديگري كه عالمه بيان كرده اين است كه  دليل

 دروغـي  هيچ كه است اين بر دليل است و ايشان دعوت مصدق ، خودانبيا دست به
اينكه  اند؛ برايداشته را تبليغ اهليت كه است اين بر دليل نيز شود ونمي صادر ايشان از

 دعـوت  آن مخـالف  كه كند مي كارهايي خودش ودارد  دعوتي كه را انساني آدمي، عقل
 خـود،  انبيـا  دست به معجزات اجراي داند. پسنمي دعوت آن شايستة و است، اهل

 به متوجه تكاليف امتثال و رسالت تبليغ و وحي گرفتن در آنان عصمت تصديق متضمن
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دروغ  بـه  ). بنابراين اگر قرار باشد انبيـا 205، ص2، ج1374(طباطبايي، » است ايشان
چيزي را به خداوند نسبت دهند، تأييد چنين پيامبري با معجزه در حكم تصديق كـردن  
شخص دروغگوست و تصديق دروغگو، قبيح و ناپسند است و از خـداي حكـيم، كـار    

  است؛ مانند: اهللا مجيد زند.  دليل نقلي ايشان، آياتي از كالم قبيح سر نمي
يحكُم   الْكتـاب  معهم أَنْزَلَ منْذرِينَ، و و رِينَمبشِّ النَّبِيينَ اللَّه فَبعثَ« .1 قِّ، لـينَ  بِـالْح بـ 
 پيـامبران  خـدا  پـس  بودنـد؛  امـت  يـك  ) (مـردم 213(بقـره:   »فيـه  اخْتَلَفُـوا  فيما النَّاسِ

آنچـه   در كتاب آن تا كرد نازل برحق كتابآنها  بر را فرستاد و ترساننده و دهنده بشارت
  گويد: عالمه مي .كند) حكم ميانشان دارند فاختال مردم

 انـذار و  و تبشير برانگيخته براي را پيامبران سبحان، خداي كه است اين آيه ظاهر
 اعتقاد و در كنند؛ حق بيان مردم براي را حق تا ]است وحي همان اين و[كتاب  انزال
 و حقـه  قايـد ع سـوي  بـه  مردم هدايت برانگيخته براي بيان ديگر را. به عمل در حق

 بـوده و  انبيا بعثت در تعالي خداي غرض نتايج، اين كه است معلوم حق و اعمال
 يضـلُّ  ال« :فرمود كه كرده حكايت موسي قول از تعالي خداي خود ديگر سوي از

 راهرچـه   خـدا  فهمـيم مـي  آيـه  ايـن  و بحث مورد آية ). از52(طه:  »ينْسي ال و ربي
 نيست و او كار در شدن گم و خطا و برسد هدف به كه خواهدمي طريقي از بخواهد

 كارهـاي  از شود. يكـي نمي گمراه اشطريقه در دهد انجام طريقي هر به را كاري هر
خواسته،  را اين چون است و ايشان به دين معارف تفهيم و برانگيختن پيامبران او
 كه را ان معارفيآن هم كند ومي مبعوث را پيامبران هم گمان خواهد شد؛ يعني بي
 پيـامبران  كـه  اسـت  ايـن  هـاي او  خواسـته  از ديگر فهمند. يكي مي گيرند مي او از

نكننـد؛   نيسـت  ممكـن  كننـد و  مـي  تبليغ خواسته، او چون كنند و تبليغ را او رسالت
: (طـالق  »راًقَد ءشَي لكُلِّ اللَّه جعلَ أَمرِه، قَد بالغُ اللَّه إِنَّ« :فرموده ديگر جاي در چون

 خطا از عصمت همان اين، و )21(يوسف:  »أَمرِه علي غالب اللَّه و« :فرموده نيز ) و3
  ).202است (طباطبايي، همان، ص تبليغ و تلقي در

2 .»ملي يظْهِرُ فَال الْغَيبِ عالع داً، إِلَّا غَيبِهنِ أَحتَضي منْ ارم ولٍ، فَإِنَّهسر  لُك نْ  يسـ مـ 
 لَـديهِم، و  بِمـا  أَحـاطَ  ربهِـم، و  رِساالت أَبلَغُوا قَد أَنْ رصداً، ليعلَم خَلْفه منْ يديه، و بينِ

 را احـدي  او است و غيب داناي سبحان، ) (خداي28 -26(جن:  »عدداً شَي كُلَّ أَحصي
 از .بدانـد  شايسـته  غيـب  دانستن براي را او كه رسولي كند؛ مگر نمي آگاه خود غيب بر
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 پروردگارشـان را ابـالغ   هـاي  پيـام  آيا بداند گمارد تا مي مراقبي سرش پشت و رو پيش
 .دارد) شمرده را چيزي هر آمار او دارد و احاطه است ايشان نزدآنچه  به خدا كردند؟ و
 بـه  را خود رسوالن تعالي خداي كه آيد مي بر خوبي به آيه اين ظاهر از«گويد:  ايشان مي

 رو پيش از كند و مي و تأييد آنها را آگاه غيب، به وحي راه از و دهد مي وحي اختصاص
 هـا و  شـيطان  دسـتبرد  وسيلة به وحياينكه  منظور به مراقب آنهاست و سرشان پشت و

 كـه  شـود  مسـلّم  دارد تـا  احاطه آنان سكنات و حركات تمام به نشود دگرگونآنها  غير
  (طباطبايي، همان).» كردند بالغا را پروردگارشان هاي رسالت

 آورديـم  مـا  كـه  دليلـي  دو ايـن «گويـد:   ايشان در رابطه با عصمت پيامبر از گناه مي
 متعـرض  كـرد و  مـي  اثبـات  را تبليـغ  و تلقي مرحلة دو در انبيا عصمت تنهاهرچند 
 كنـيم كـه   بيـان  ديگـر  طـوري  را دليل دو همين است ممكن نبود، ولي گناه از عصمت
 سخن، مانند عقال نظر در عملي هر بگوييماينكه  بشود. به هم معصيت از عصمت شامل
 بـر  كند مي داللت خود فعل دهد بامي انجام را فعلي فاعلي دارد، وقتي مقصود بر داللتي
 كه است اين مثل عيناً است؛ شمرده جايزي عمل دانسته و خوبي عمل را عمل آناينكه 

 كنيم فرض اگر حال .جايز است عملي است و بيخو عمل عمل، اين باشد گفته زبان با
 گنـاه  ايـن  اينكه به دادمي دستور را مردم او خود بزند؛ بااينكه سر گناهي پيغمبري از كه
 او عمـل  ؛ چون دارد او داللت گويي تناقض بر وي عمل اين گمان نشويد، بي مرتكب را

 و اسـت  تنـاقض  طرف هردو مبلّغ پيغمبر، اين فرضي، چنين در اوست و گفتار مناقض
نداده؛  خبر حق از دهد مي خبر تناقض از كه كسي نيست؛ چون حق تبليغ تناقض، تبليغ
دانـد؛   مـي  باطـل  را ديگـر  طرف طرف، دو از هريك است. چون داده خبر باطل از بلكه
 پس مگر شود؛ نمي تمام رسالت تبليغ در انبيا عصمت است؛ پس باطل طرف هردو پس
 بـوده  مصـون  تعـالي  خـداي  مخالفـت  از باشند و داشته عصمت زني معصيت ازآنكه  از

  (طباطبايي، همان).» باشند
از خطا و نسـيان در امـور فـردي غيرمـرتبط بـا       ايشان در مورد عصمت پيامبران

شريعت، مانند داوري در منازعات، تشخيص موضوعات احكام ديني، مسائل اجتمـاعي  
تنها از امكان خطـا، بلكـه از    زندگي، نه و تشخيص مصالح و مفاسد امور و مسائل عادي

ــامبر اكــرم    ــر پي ــوع آن در غي ــر وق ــت (رخ داده خب ــاد،  اس ). در 75، ص1380ش
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، عصمت از خطا و نسيان را امري خارج از ادلة عصمت شمرده الميزانتفسيرگرانسنگ 
كند و لـذا برهـاني هـم بـر آن اقامـه       و معتقد است ادلة عصمت، اين امور را اثبات نمي

كنـد كـه    تنها امـوري را نفـي مـي    ادلة عصمت انبيا«صراحت گفته است:  رده و بهنك
مربوط به حكم خداي سبحان باشد؛ نـه چيزهـايي كـه مربـوط بـه زنـدگي و مشـي در        

  ).323، ص8، ج1374(طباطبايي، » زندگي است
و » بيـان و ارائـة آن  «، »اخـذ و دريافـت وحـي   «ايشان عصمت را تنها در سه قلمرو 

عصمت سه قسم «منحصر كرده و اظهار داشته است: » دن طبق دستورهاي الهيعمل كر«
است: يكي عصمت از اينكه پيغمبر در تلقـي و گـرفتن وحـي دچـار خطـا گـردد. دوم       
عصمت از اينكه در تبليغ و انجام رسالت خود دچار خطـا شـود، سـوم اينكـه از گنـاه      

ك حرمـت عبوديـت باشـد و    معصوم باشد و گناه عبارت است از هر عملي كه ماية هت
نسبت به مولويت موال مخالفت شمرده شود و باآلخره هر فعـل و قـولي اسـت كـه بـه      
وجهي با عبوديت منافات داشته باشد. منظور از عصمت، وجود نيرويي و چيزي اسـت  
در انسان معصوم كه او را از ارتكاب عملي كه جايز نيست ـ چه خطا و چه گناه ـ نگـه    

طا در غير آنچه گفتيم، يعني خطا در گرفتن وحي، خطا در تبليغ رسالت دارد و اما خمي
هايي كه گاهي در حاسة انسان  و خطا در عمل همچون خطا در امور خارجي مانند غلط

آيد؛ مثالً در تشخيص امور تكويني و اينكـه   و ادراكات او يا در علوم اعتباريش پيش مي
يا مضـر؟ و امثـال آن از محـدودة بحـث مـا      آيا اين امر، صالح است يا نه؟ مفيد است 

). اگر عالمه قائل به عصمت از خطا بود بايد آن 200(طباطبايي، همان، ص» خارج است
  شمرد. را به عنوان قسم چهارم بر مي

) (پـس [از خـروج   122(طـه:   »ثم اجتباه ربه فتاب عليه و هـدي «عالمه در ذيل آية 
توبة او را پذيرفت و هدايت نمود) نظريـة   از بهشت] خداوند او را برگزيد؛ پس آدم

تعميم عصمت نسبت به اوامر مولوي و ارشادي و امور ديني و دنيـوي را نقـد كـرده و    
را نافرمـاني   نظر اختصاص به امور ديني را تقويت كرده اسـت. ايشـان نافرمـاني آدم   

خـارج   امري ارشادي دانسته؛ نه مولوي و معصيت امر ارشادي را از تحت ادلة عصمت،
  ).311، ص14، ج1374دانسته است (طباطبايي، 

زاً و   «در تفسير آية  مـثَالثَةَ أَيـامٍ إِالَّ ر النَّاس أَالَّ تُكَلِّم ي آيةً قالَ آيتُكلْ لعاج بقالَ ر



 
 

 

130  

ان 
مست

/ ز
هم 

وزد
ل ن

سا
13

93
  

ت: ] عرضـه داشـ  ) ([زكريـا 41عمـران:   (آل »اذْكُرْ ربك كَثيراً و سبح بِالْعشي و الْإِبكارِ
پروردگارا برايم عالمتي قرار ده. خداوند فرمود: عالمت فرزنددار شدنت اين اسـت كـه   
سه روز با مردم سخن نتواني گفت؛ مگر به اشـاره و پروردگـارت را بسـيار يـاد آور و     

 از زكريـا  حضـرت  چـرا  كـه  صبح و شام به تسبيح بپرداز). در پاسخ بـه ايـن شـبهه   
 اسـت كـه آيـا    اختالف مفسران كرد، بين طلب را وعده صحت بر دليل و نشانه خداوند

 بوده تعالي سوي خداي از »بِغُالمٍ نُبشِّرُك انَّا زكَريا يا« نداي بفهمد كه بود اين منظورش
 از او بـاردار شـد   همسـرش  هرگاه كه بود اين منظور يا بوده و سوي شيطان ازاينكه  يا

براي شيطان امكان « گويد: گزيند و مي يناتوان شود؟ عالمه وجه اول را بر م گفتن سخن
تصرف كند يا عمل آنان را از رسيدن به نتيجـه   اين معنا هست كه در جسم پيامبران

كه همان ترويج دين است باز دارد و نگذارد مـردم بـه ايشـان روي آورنـد. بـراي ايـن       
و تصرف  مطلب چند نمونة ديگر مثال آورده؛ ازجمله تصرف شيطان در جسم ايوب

  ).280، ص3، ج1374و ...) (طباطبايي،  شيطان در حافظة همسفر موسي
بـا بـرادرش هـارون، ايـن پرسـش را مطـرح        مفسران در جريان برخورد موسـي 

بـا عصـمت آن جنـاب منافـات      عمـران  بـن  اند كه آيا اين مقدار اشتباه از موسي كرده
ص موقعيـت  بااينكه پيـامبر بزرگـي اسـت، در تشـخي     ندارد؟ چگونه حضرت موسي

ادلـة  «كند؟ عالمه معتقد اسـت:   گونه برخورد مي كند؟ چگونه با وي آن هارون اشتباه مي
اين سنخ اشتباهات را كه درحقيقت اختالف در سـليقه و مشـي اسـت     عصمت انبيا

كند كه مربوط به حكـم خـداي سـبحان باشـد؛ نـه       كند. تنها اموري را نفي مي نفي نمي
، 8، ج1374(طباطبـايي،  » و مشـي در زنـدگي اسـت    چيزهايي كـه مربـوط بـه زنـدگي    

  ).323ص
ا   «عالمه در ذيل آية  انيه إِلـَّ ا أَنسـمو وتالْح يتخْرَةِ فَإِنِّي نَسينَا إِلَي الصإِذْ أَو أَيتقَالَ أَر

دي وقتي بـه سـوي   ) (گفت: دي63(كهف:  »الشَّيطَانُ أَنْ أَذْكُرَه واتَّخَذَ سبِيلَه في الْبحرِ عجبا
آن صخره پناه جستيم، من ماهي را فراموش كردم و جز شيطان، آن را از ياد من نبرد تا به 

كـاري را   طور عجيبي راه خود را در دريا پيش گرفت)، نسيان و فراموش يادش باشم و به 
نـون) كـه در آن حـال، پيـامبر بـوده نسـبت داده و اظهـار         بـن  (يوشع به دوست موسي

(يوشع) فراموشي را به شـيطان نسـبت داده عيبـي و     از اينكه همسفر موسي«د: ان داشته
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از آنچـه برگشـتنش    نيز منافات ندارد؛ زيرا پيامبران اشكالي ندارد و با عصمت انبيا
انـد؛ نـه مطلـق ايـذا و      انگاري در اطاعت خدا ـ معصوم  به نافرماني خدا باشد ـ مانند سهل 

گونـه تصـرفات،    ه معصيت مربوط نيست؛ زيرا در نفـي ايـن  آزار شيطان؛ حتي آنهايي كه ب
اثبـات   دليلي در دست نيست. بلكه قرآن كريم چنين تصرفاتي را براي شيطان در انبيـا 

و اذْكُرْ عبدنَا أَيوب إِذْ نَادي ربه أَنِّي مسني الشَّيطَانُ بِنُصبٍ «فرمايد:  كرده است؛ آنجا كه مي
) (به ياد آر بندة ما ايوب را كه پروردگار خود را ندا كرد كه شيطان مرا 41(ص:  « و عذَابٍ

  ).473، ص13، ج1374به شكنجه و عذاب مبتال كرد (طباطبايي، 
از خطـا و نسـيان در امـور     اما نظر عالمه در مورد عصمت شخص پيامبر اسـالم 

 ق رسول اكـرم عادي زندگي، مبرهن و واضح نيست. از يك سو قائل به عصمت مطل
 اسـاس در رابطـه بـا آيـة     حتي دربارة خطا و نسيان در امور روزمرة زندگي است. براين

ولُ  يكُونَ و النَّاسِ علي شُهداء لِّتَكُونُواْ وسطًا أُمةً جعلْنَاكُم كَذلك و«شريفة  الرَّسـ  كُملَـيع 
 و باشيد گواه مردم بر تا داديم قرار ميانه امتي را شما ما سانبدين (و )143(بقره: »شَهِيدا
 قيامـت  روز در خداونـد  سـوي  از كه شهادتي« گويد: باشد) مي گواه شما بر [نيز] پيامبر
 بر خود، گواهي اين و نباشد آن دراي  مناقشه هيچ كه باشداي  گونه بايد به شود مي اقامه

 آن در خطـايي  و گزافاشتباه، سهو،  دروغ، گونه هيچ كه دارد حضرت آن الهي عصمت
  ).464، ص12، ج1374طباطبايي، (» يافت نخواهد راه

ه و      «بر عموميت آية  عالمه طباطبايي ؤْمنٍ و ال مؤْمنَـةٍ إِذا قَضَـي اللـَّ مـما كـانَ ل و
 ولَهسر و صِ اللَّهنْ يعم و مرِهنْ أَميرَةُ مالْخ مراً أَنْ يكُونَ لَهأَم ولُهسضَـلَّ ضَـالالً    ر فَقَـد

) (هيچ مرد مؤمن و زن مـؤمن را سـزاوار نيسـت كـه وقتـي خـدا و       36(احزاب:  »مبِيناً
رسولش امري را صادر فرمودند، باز هم خود را در امور خود، صاحب اختيار بداننـد و  
هركس خدا و رسولش را نافرماني كند، به گمراهي آشكار دچار شده است، تأكيـد دارد  

حكمي بر خـالف خواسـتة مـردم     ت آيه، همة مواردي را كه خدا و رسولو قائل اس
احـدي از مـؤمنين و مؤمنـات    «شود. به نظر عالمه، معناي آيه اين است: دارند شامل مي

كننـد،  در كاري از كارهاي ايشان دخالت مي حق ندارند در جايي كه خدا و رسول او
مـان كننـد آخـر كـار مـال ماسـت و       خود ايشان باز خود را صاحب اختيار بداننـد و گ 

وقـت چيـزي    منسوب به ما و امري از امور زندگي ماست؛ چرا اختيار نداشته باشيم؟ آن
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باشد؛ بلكـه بـر همـة آنـان      را اختيار كنند كه مخالف اختيار و حكم خدا و رسول او
» نظـر كننـد   باشند و از خواست خود صرف واجب است پيرو خواست خدا و رسول

  ).482، ص16، ج1374 (طباطبايي،
 الشـأن  عظـيم  پيامبر شريف وجود در نسيان و سهو عالمه آياتي را كه از آنها بوي

ه  شَـاء  ما إِالَّ  تَنْسي فَالَ سنُقْرِئُك«خوبي پاسخ داده است؛ مانند آية  رسد به مي مشام به  اللـَّ
إِنَّه لَمعرَ يهالْج ا وخْفَي مكنيم مي [پياپي] قرائت تو بر را قرآن آيات ) (ما7ـ   6 (اعلي: »ي 
 عـالم، آگـاه   پنهـان  و آشكار امور به او كه خواهد خدا آنچه مگر نكني. فراموش هيچ تا

 مـا  يعني »تَنْسي فَال سنُقْرِئُك«جملة اينكه  است؛ يكي نهفته نكته در اين آيه، دو .است)
: اينكـه  دوم چه؟ نكني، يعني وشفرام كه كنيم مي ضمانت و خوانيم مي تو براي را قرآن
 طباطبايي عالمهچه؟  يعني جمله در استثنا اين معناست و چه به »اهللاُ شَاء ما الَّا« جملة

 كـه  دهـيم  مـي  تـو  به قدرتي ما كه است اين اقْرَاء از منظور: «گويد در دفع اين شبهه مي
 و بخـواني  حريـف ت و غلـط  و وكاسـت  كم بدون شده، نازل كه طور آن بخواني و درست
پيـامبرش،   به خداي تعالي از استاي  وعده »تَنسي فَالَ سنُقْرِئُك«جملة  و نكني فراموش

 چنـان  را قـرآن  كه اي  گونه بگذارد؛ به اختيارش در را قرآن حفظ و قرآن به علماينكه  به
، 20، ج1374طباطبـايي،  (» نشـود  نسيان دچار هرگز باشد و حافظ همواره شده نازل كه
  داند (همان). تعالي مي حق قدرت تداوم بيان ). ايشان استثنا را براي443ص

منطبـق   ) را بر پيامبر اكرم2ـ   1(عبس:  »الْأَعمي جاءه أَنْ تَولَّي و عبس«عالمه آية 
 شخصـي  از صدورش است و ناستوده عقل، حكم به رفتار اين«داند و معتقد است:  نمي
 بيـاني  بـا  هـم  اسـت. آن  محـال  ستوده، عظيم خلق به را او قبالً خدايش كه الخلق كريم
يمٍ  خُلُقٍ لَعلي إِنَّك و" :فرموده و ستوده را وي قيد بدون و مطلق ظـايـن   . افـزون بـر  "ع
 اسـت  ايملكه چنين داراي كه كسي است و دل در راسخه ملكة معناي به "خلق"واژة 
  ).332، ص20، ج1374 (طباطبايي،» دهد نمي انجام آن با منافي عملي

دقُوا  الَّذينَ لَك يتَبينَ حتَّي لَهم أَذنْت لم عنْك اللَّه عفَا«ايشان دربارة آية  صـ و  لَـمتَع 
 بـر  راسـتگويان  [حال]آنكه  از پيش درگذشت؛ چرا تو از ) (خداوند43: (توبه »الْكاذبِينَ

دادي؟) حتي قائل به  [مرخصي] اجازه آنان بشناسي، به را دروغگويان و شود روشن تو
 تـو  ديـوار  گـويم،  مـي  تـو  به در«معروف  مثل نيست و آيه را ترك اولي پيامبر اسالم
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  گويد: ايشان مي .نيست مطابقي آن مقصود معناي داند كه مي »بشنو
 ايـن  مقصود است. ديگري غرض مفيد بلكه نيست؛ جدي آيه، عتاب در اين عتاب
 تقصيرت از خدا بگويد گاه آن و بيندازد خدا رسول نگرد به تقصيري كه نيست

 و بس و است منافقان دروغ وضوح و ظهور افادة آن، همان از منظور گذشت؛ بلكه
 دادي،نمي اجازه اگر كه است اين معنايش »دادي اجازه ايشان به چرا« فرموداينكه 
 اين يت، سزاوارن فساد و سريره سوء به خاطر ايشان شدند ومي رسوا زودتر و بهتر
 و تـر  نزديـك  ديـن  مصـلحت  بـه  ندادن اجازه بفرمايد بخواهداينكه  بودند؛ نه معنا

  ).383ص، 9، ج1374بود (طباطبايي،  بيشتري مصلحت داراي اصوالً
نيز قائل به  دهد در خصوص پيامبر اسالم از سوي ديگر عبارتي دارد كه نشان مي

هللا عليك و رحمته لهمـت طائفـة مـنهم ان    ولوال فضل ا«عصمت مطلق نيست؛ مانند آية 
) (اگـر كـرم و   113(نسـاء:   »ءيضلوك و ما يضلون اال انفسهم و ما يضرونك مـن شـي  

گرفتند تو را گمـراه كننـد و   رحمت خدا شامل حال تو نبود، گروهي از آنان تصميم مي
  رسانند. كنند [و] هرگز زياني به تو نميآنان جز خويش، كسي را گمراه نمي

در آستانة داوري  شود كه پيامبر هايي كه نقل شده استفاده مينزول مجموع شأناز 
خواسـتند بـا   سازي مي بر خالف واقع (از روي خطا) قرار گرفته بود و گروهي با صحنه

بكشند تا وي بر خالف حق حكم كنـد؛   فريب حضرت، ظواهر قضيه را به رخ پيامبر
گفته اسـت:   عالمه طباطباييظ و صيانت كرد. ولي خداوند او را از خطا و اشتباه، حف

اين عصمتي كه از آية شريفه استفاده شد، مدار عملش، آن كارهايي اسـت كـه در نظـر    «
شـود و يـا در نظـر عقـال پسـنديده و ناپسـند       عرف ديني، طاعت و معصيت شمرده مي

  .)116، ص5، ج1374(طباطبايي، » گرددشود؛ نه آنچه در خارج واقع ميشمرده مي
إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيك الْكتاب بِالْحقِّ لتَحكُم «در ذيل آيات  ايشان در معناي استغفار پيامبر

ه كـانَ غَفُـوراً       ه إِنَّ اللـَّ تَغْفرِ اللـَّ اسـ يماً وينَ خَصنلْخائال تَكُنْ ل و اللَّه ينَ النَّاِس بِما أَراكب
حق بر تو نازل كـرديم تـا در بـين مـردم،      اين كتاب را به ) (ما106ـ   105(نسا:  »رحيماً

طبق آنچه تعليمت داديم حكم كنـي؛ پـس طـرف خيانتكـاران را نگيـر؛ از خـدا طلـب        
ايـن عصـمتي كـه از آيـة     «گويـد:   آمرزش كن كه آمرزش و رحمت، كار خداست) مـي 

و  شريفه استفاده شد، مدار عملش، آن كارهايي است كه در نظـر عـرف دينـي، طاعـت    
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شود؛ نـه آنچـه در   شود يا در نظر عقال پسنديده و ناپسند شمرده ميمعصيت شمرده مي
  ).116ـ  115، ص5، ج1374(طباطبايي، » گرددخارج واقع مي

 وحـي  إلّـا  هـو  إن الهـوي  عـن  ينطـق  ومـا « شريفة آيات طباطبايي عالمه نظر از
 و شـود  شـامل  را رپيـامب  سـخنان  همـة  كه ندارد اطالقي ) چنان4ـ   3 (نجم: »يوحي
  ايشان معتقد است:. بداند وحي به مستند را همگي

 »ينطـق  مـا «جملـة   اسـت و  آن خواستة و رأي و نفس هواي »هوي«كلمة  از منظور«
 آن اطـالق،  ايـن  مقتضـاي  شده و نفي طورمطلق به نطق آن، در است و مطلقهرچند 
 سـخنان  آن در حتـي ( باشد شده نفي پيغمبر سخنان مطلق از نفس هواي كه است

 بـه  خطـاب  آيات، اين در كه ازآنجايي ؛ وليكن)دارد اشخانه داخل در كه ايروزمره
 و دروغ خوانـد مـي  برايشـان  كه را قرآني و را او دعوت كه است؛ مشركيني مشركين

 منظـور : بگوييم مقامي قرينة اين خاطر به بايد پنداشتند؛ لذامي خدا بر افتراي و تقول
 كهآنچه  خواند، ومي آن سوي به را مشركين شما كهآنچه  در نابج آن كه است اين
 خـود  رأي بـه  نيست و نفس هواي از ناشي كند سخنانشمي تالوت برايتان قرآن از

 او بـه  تعالي خداي كه است وحي گويدمي باب اين درهرچه  گويد؛ بلكهنمي چيزي
  . )43، ص19، ج1374طباطبايي، ( كندمي
 ايـن  به پاسخ دراند  داشته ايشان با طهراني حسيني عالمه كهاي  مصاحبه در همچنين

 خـدا  سخنان رسـول  تمام كه است اين »الهوي عن ينطق وما«آية  مفاد آيا كه پرسش
 عالمـه  اسـت،  بوده فرموده، وحي تالوت قرآن عنوان به حضرت كه آياتي يا بوده وحي

 »اسـت  كـريم  قـرآن  بـه  راجـع  "القوي شديد علّمه يوحي وحي الّا هو ان"« :اند فرموده
  .)213ـ  212ص تا]، طهراني، [بي حسيني(

  نقد ديدگاه عالمه
ديدگاه عالمه مبني بر محدود كردن عصمت پيامبران به قلمرو دين و شريعت و خـارج  

  روست؛ ازجمله: هايي روبه كردن امور فردي از آن، با چالش
كه به نظر بعضي از بزرگـان  . ديدگاه مزبور از نظر عقلي نيز مخدوش است. دليلي 1

شـود و   توجيـه  باشد، بايـد  آن بر خالف نقلي ظواهر اگر حتي كه است قاطع قدري به
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 مانـد  نمي باقي شيطان نفوذ براي عقلي، جايي تجرد مقام به روح صعود با«اند از:  عبارت
 صورت صاعدي مجرد روح چنين علمي حوزة در افزايش يا كاهش او دخالت اثر بر تا

(جوادي آملـي،  » غفلت است؛ نه دائمي ظهور و حضور جايگاه كامل، تجرد مقام. بگيرد
 انبيـا  عظمت ستايش ضمن سينا ابوعلي الرئيس، شيخ رو )؛ ازاين113، ص6، ج1388
 هـيچ  پيـامبران  افكـار  (در »سـهواً  وال غلطاً جهة من اليؤتون الّذين األنبياء: «گويد مي
  اول). مقالة از هشتم ، فصلشفا الهياتبه نقل از (همان،  )يابد نمي راه سهوي و غلط

بعضي از بزرگان از دليل عقلي معروف در اثبـات عصـمت در تلقـي و ابـالغ وحـي،      
انـد. بـه بـاور آنهـا هـدف از بـرانگيختن        عصمت از هرگونـه خطـا را نيـز اسـتفاده كـرده     

اعتمـاد  هدايت آدميان به سعادت دنيوي و اخروي است و اين هدف، جـز بـا    پيامبران
تحقق نخواهد يافـت. جلـب اعتمـاد     مردم به صحت و درستي گفتار و كردار پيامبران

كند كه پيامبران در بخش عمل به وظايف، اعـم از فـردي و اجتمـاعي، از    مردم ايجاب مي
وصـول  «توان گفت:  )؛ به بيان ديگر مي272، ص7، ج1384اشتباه مصون باشند (سبحاني، 

رفـتن   در ميان مردم اسـت؛ زيـرا ازدسـت    اقت كامل پيامبربه اهداف بعثت، مقتضي وث
انجامد و درنتيجه حجت بـر   هاي ديگر مي اعتبار او در يك حوزه، به سلب اعتبار در حوزه

)؛ بنابراين اگر قائل شـويم عصـمت   81، ص2، ج1383مهر،  (سعيدي» شود مردم تمام نمي
ديگـر دچـار خطـا و اشـتباه      در رفتارهـاي  فقط در ابالغ كالم وحي است، امـا پيـامبر  

ايـن امكـان   » حكم االمثال في ما يجوز وفي مـا ال يجـوز واحـد   «شود، به حكم قاعدة  مي
كند و در ادامه، دربـارة حجيـت كـالم     اشتباه حتي به همان ابالغ وحي و حكم سرايت مي

برد. اين  شود، نفي عصمت مطلق، صحت وحي را از بين مي طورمطلق ترديد مي معصوم به
  كند. كم عصمت از سهو و خطا در مجامع عمومي را اثبات مي ل دستدلي

ــه     2 ــاي امامي ــه مخــالف اســت. بيشــتر علم ــر مشــهور امامي ــا نظ ــدگاه ب ــن دي . اي
شـوند. در ادامـه بـه     گـاه دچـار خطـا، نسـيان و اشـتباه نمـي       هـيچ  معتقدند پيامبران

  كنيم. اي از آنها اشاره مي نمونه
بـودن   مبـرا  و فهـم، هوشـمندي   كمال يادآوري رافزون ب طوسي نصيرالدين خواجه

 اآلبـاء  دنـاءة  مـن  عنـه  ينفّر كلّما« :افزايد مي نسيان و خطا، سهو همچون اموري از پيامبر
(طوسـي،  » وشـبهه  الطريـق  علـي  واألكـل  وشـبهها  واألبنة والغلظة والفظاظة األمهات وعهر
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 و پسـتي  ماننـد  اشـد؛ ب منـزه  اسـت  آور نفرت كهآنچه  از بايد ) (پيامبر213ق، ص1407
جسمي،  و هاي روحي مادري، بداخالقي، تندخويي، بيماري و پدري نَسب در فرومايگي

  كند). پرهيز قبيل اين از مواردي و راه مسير در خوردن غذا از آن و مانند و ابنه به ابتال
 وال الصـغائر  منه يقع أن يجوز ال إنه« :نويسد مي معصوم توصيف در نيز حلي عالمه

 أول من ذلك عن منزّهاً يكون أن التأويل، ويجب في غلطاً وال سهواً وال عمداً بائر، الالك
 عمـدي  نيست؛ خواه جايز معصوم از كوچك و بزرگ گناهان (سرزدن» آخره إلي عمره
 و شود اشتباه و غلط مرتكب نبايد تأويل، معصوم بيان در همچنين. سهوي خواه و باشد
. باشـد)  پـاك  و منـزه  امـور،  اين از بايد آغاز تا پايان عمر معصوم، از زندگي كارنامة در

 بعصـمتهم  حكمـوا  أصـحابنا « :گويـد  مـي  حلي عالمه اين عبارت شرح در مقداد فاضل
عصـمت   بـه  شـيعه  (علماي )303ق، ص1405مقداد،  فاضل(» وبعدها النبوة مطلقا، قبل

  .اند) كرده حكم نبوت از پس چه و قبل طورمطلق، چه به پيامبران
گونه كـه گذشـت، عالمـه منشـأ      . اين ديدگاه با مبناي خود ايشان مغايرت دارد. همان3

 شخص و يابد مي تحقق آن، با عصمت كه چيزي آن«عصمت را علم دانسته و معتقد است: 
 صـاحبش  گـذارد  نمـي  كـه  اسـت  علمي. است علم از نوعي شودمي معصوم با آن معصوم
، ). از نظـر ايشـان عصـمت   125ص ،5، ج1374 (طباطبـايي، » شود خطا و معصيت مرتكب
 بـر  هميشـه  علـم  دارد. ايـن  ديگـر علـوم، مغـايرت    انواع با كه است شعور و علم از نوعي

سـبب   همـين  به و آورد مي در خود خدمت به را همه و است قاهر و نيروهاي ديگر، غالب
  ).127كند (همان، ص مي حفظ خطاها ها و همة ضاللت از را صاحبش كه است

تـرين مراتـب كمـال     شناختي به عالي ونه ممكن است يك انسان به لحاظ هستيچگ
هستي برسد كه وحي را دريافت و با عالم ملكوت و جبروت ارتباط برقرار كند؛ امـا در  
زندگي روزمره، اوليات زندگي را نداند و اشتباه كند؟ مانند اين است كه بگـوييم كسـي   

مجهولي درجه اول را حل كند. اگر  د معادلة يكتوان استادتمام رياضيات است؛ ولي نمي
پيامبر، هستي را به علم حضوري ادراك كرده ديگر خطا چـه معنـايي دارد؛ چـون علـم     

جـايي   و كند. در علم حضوري، وجود معلوم نزد عالم حاضر اسـت  حضوري خطا نمي
  گويد: گذارد. استاد مطهري مي براي خطا، سهو و نسيان باقي نمي

است. اشتباه همواره از آنجا رخ مـي  تباه نيز مولود نوع بينش پيامبرانمصونيت از اش
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كند و يك دهد كه انسان به وسيلة يك حس دروني يا بيروني با واقعيتي ارتباط پيدا مي
كنـد و بـا قـوة عقـل خـود، آن       هاي ذهني از آنها در ذهن خود تهيه مي سلسله صورت

گاه در تطبيق  نمايد؛ آنع تصرفات در آنها ميكند و انواها را تجزيه و تركيب مي صورت
ها گاه خطا و اشـتباه   هاي خارجي و در ترتيب آن صورت هاي ذهني به واقعيت صورت
هاي عيني به وسـيلة يـك حـس     مستقيم با واقعيت طور دهد. اما آنجا كه انسان بهرخ مي

ذهنـي از   خاص مواجه است و ادراك واقعيت، عين اتصال با واقعيت است؛ نه صورتي
اتصال با واقعيت، ديگر خطا و اشتباه معنا ندارد. پيامبران الهي از درون خود با واقعيـت  

شود؛ مثالً اگر مـا صـد   هستي ارتباط و اتصال دارند. در متن واقعيت، اشتباه فرض نمي
دانة تسبيح را در ظرفي بريزيم و باز صد دانة ديگر را، و اين عمـل را صـد بـار تكـرار     

كن است ذهن ما اشتباه كند و گمان كند اين عمل نودونه بار يا صـدويك بـار   كنيم، مم
تكرار شده است؛ اما محال است كه خود واقعيت را اشتباه كند و بااينكه عمل باال صـد  

هـا   هايي كه از نظر آگاهي ها كمتر يا بيشتر بشود. انسانبار تكرار شده است مجموع دانه
ها، متصـل   گيرند و با بن هستي و ريشة وجود و جرياندر متن جريان واقعيت قرار مي

شوند، ديگر از هرگونه اشـتباه، مصـون و معصـوم خواهنـد بـود (مطهـري،       و يكي مي
  ).161، ص2، ج1372

  گويد: نيز مي جوادي آملياستاد 
اي آفريده شده كه اگر بخواهد، بـا   گوهر اصلي انسان كه نفس ناطقة اوست، به گونه

تواند به قلة بلند عصمت برسد؛ زيرا نفس انسـان بـا    آساني مي به تأمين برخي شرايط
هـاي   توانـد از آفـت   حركت جوهري و تكامل معنوي از قوه به فعليت رسـيده و مـي  

سهو، نيسان، غفلت، جهالت و هرگونه ناپـاكي مصـون باشـد؛ چـون محـدودة نفـوذ       
طبيعـت انسـان   شيطان، تنها محصور به مراحل وهم و خيال است كه وابسته به نشئة 

است؛ اما مراتب عقل و قلب، كامالً از قلمرو و نفـوذ شـيطان مصـون اسـت. سـهو،      
يابـد. بنـابراين    نسيان، غفلت و جهل و هر ناپاكي ديگر در آن ساحت قدسي راه نمي

چون شئون هستي انسان، محدود به مراتب طبيعي، خيالي و وهمي نيست، اگر كسي 
توانـد همچـون فرشـتگان از گزنـد      اه يافت، مـي به مرتبة عقل خالص و قلب سليم ر

  ).201، ص1381هاي علمي و عملي مصون بماند (جوادي آملي،  لغزش
دهند بـر عصـمت آنـان از     وچرا از پيامبران دستور مي چون . آياتي كه به پيروي بي4

) 64: (نسـاء  »اللّـه  نِبِـإِذْ  ليطَاع إِالَّ رسولٍ من أَرسلْنَا وما«سهو و خطا داللت دارند؛ مانند 
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او شوند). اين  فرمان مطيع بايد خدا امر به ديگران آنكه جز نفرستاديم؛ را پيامبري (هيچ
كنـد؛ زيـرا    را اثبات مـي  آيه در مورد نبوت عامه است و عصمت مطلق همة پيامبران

ار حال مردم به پيروي مطلق از رفتـ  مصون از خطا و اشتباه نباشند و درعين اگر انبيا«
» و گفتار آنان مأمور شوند، نوعي تناقض در اوامر و نـواهي الهـي پديـدار خواهـد شـد     

اشتباه كنند و خـداي سـبحان، مـا را بـه      اگر پيامبران). «84، ص2، ج1371(مصباح، 
قيدوشرط از آن ملزم كند، مصداق اغرا به جهل است كه بـا حكمـت حكـيم     اطاعت بي

  ).349، ص9، ج1388ملي، (جوادي آ» االطالق سازگار نيست علي
 انــد همــة  . بعضــي از بزرگــان بــا اســتفاده از آيــاتي از قــرآن نتيجــه گرفتــه       5

 خطـا،  هرگونـه  عمـل، از  و كـردار  موقعيـت  در هـم  و انديشـه  مقـام  در هـم  پيامبران
 بــه تصــريح قــرآن، از صــالحان هســتند. انــد؛ زيــرا پيــامبران الهــي معصــوم و مصــون

) و كســي كــه از صــالحان باشــد در واليــت 85نعــام: (ا »كــل مــن الصــالحين«: )صــغرا(
ــرا):  ــه وليــي إنّ«خــدا قــرار دارد. (كب ــذي اللّ ــزّل الّ ــولّي وهــو الكتــاب ن ــالحين يت الص« 

ــراف: ( ــي) 196اع ــت و (ول ــن، آن سرپرس ــدايي م ــت خ ــه اس ــاب ك ــرآن] كت  را [ق
ــولي و سرپرســت او و فروفرســتاد ــامبران شايســتگان و صــالحان مت  اســت) پــس پي

 و كـــژروي هرگونـــه از و دارنـــد قـــرار خداونـــد مســـتقيم سرپرســـتي و يـــتوال در
  ).227، ص1381اند (جوادي آملي،  مقدس و پاك خطاكاري، و خطاانديشي

كنـد   نفـي مـي   . اين ديدگاه با رواياتي كه هرگونه سـهو و خطـا را از پيـامبران   6
و روح  بـوة النروح القـدس تحمـل   «فرمايـد:   در روايتي مـي  منافات دارد. امام صادق

القــدس حامــل نبــوت اســت. او  روح(» القــدس الينــام وال يغفــل وال يلهــو وال يســهو
). 454ق، ص1404دهـد) (صـفار،   كند و از او اشتباهي رخ نمي خوابد و غفلت نمي نمي
اولـي پيـامبر را نيـز شـامل      طريـق  است كه به اي از روايات در زمينة عصمت امام پاره
ن  «فرمايد:  امام ميدر وصف  شود. امام رضا مي قَد اَمـ دموفّقٌ مسد ؤَيدم ومصعم وه و

العثارشخصـي كـه خداونـد وي را بـراي ادارة امـور بنـدگانش بـر        » الخَطايا والزَللَ و])
هاي الهي و از هر خطـا   گزيند] معصوم و برخوردار از تأييدات، توفيقات و راهنمايي مي

در مورد شرايط امام  ). امام علي203، ص1، ج1365و لغزشي در امان است) (كليني، 
 في يخطئ وال الفتيا في يزل ال، وكبيرها صغيرها كلها الذنوب من معصوم أنه«فرمايد:  مي
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 معصـوم  گناهـان،  تمـامي  از پيشـوا اينكـه]  هاي  نشانه [از( »ينسي وال يسهو وال الجواب
 خطـا  پاسـخ  و كنـد  نمـي  لغـزش  حكم صدور در. كبيره چه و صغيره گناهان چه است؛
  .)107ص، 17ق، ج1404، مجلسي( نسيان) نه و دارد راه او در سهو نه دهد. نمي

ــامبران   7 ــا از پي ــوع خط ــارة وق ــه درب ــر عالم ــد    . نظ ــواردي مانن ــه م ــاظر ب ن
ــا مــردود اســت؛ زيــرا در مــورد  و فراموشــي همســفر موســي درخواســت زكري
 معرفـت  كمـال  قلـة  بـه  هـي پيـامبر ال  تـوان گفـت: ازآنجاكـه    مـي  درخواست زكريـا 

 هـاي شـيطان   تلقـين  بـا  وحـي  نـدارد  اسـت، امكـان   مكشوف او براي حقايق و رسيده
 در توانـد  مـي  فقـط  شـود كـه شـيطان    از آيات قرآنـي اسـتفاده مـي    .شود مشتبه او براي

ــدن محــدودة ــامبران جســم و ب ــه تصــرف پي ــد؛ ن ــام محــدودة در كن ــر، اله  و فك
 مـس  مـرا  بـدن  شـيطان،  كـه  داد نـدا  را ايشخـد  ايـوب  حضرت كه چنان ها؛ خاطره
ه  نـادي  إذ أيـوب  عبـدنا  واذكـر «: اسـت  داده قـرار  عـذاب  و رنج مورد و كرده أنّـي  ربـ 
  ).  41 (ص: »وعذابٍ بنصبٍ الشيطانُ مسني

 و وحـي  بارهـا  و كرده سپري را خويش نبوت دوران از مدتي كه زكريا حضرت
 بـراي  كـه  رواسـت  داشـت، چگونـه   افيكـ  شناخت از آن و كرده دريافت را الهي الهام

 طورمسـتقل داراي بـه  و خود ذات در پيامبران گرچه. بخواهد وحي، نشانه تشخيص
 رسـاند، داراي  نبـوت  نصـاب  حـد  بـه  را آنـان  خداوند وقتي نيروي تمييز نيستند؛ ولي

 ايقضـيه  هـر  در بايـد  وگرنـه  كنند؛ مي حفظ را آن همواره و اندشده فرقان و تشخيص
 وسوسـة  بـا  را خـدا  كـالم  تـا  بخواهند نشانه خداوند از آن تشخيص براي و كنند شك

 رسـيده  ايدرجـه  آمد، به نايل وحي دريافت مقام به كه كسي پس. نگيرند اشتباه شيطان
 وسوسـه  شائبة رتبه، هيچ آن در و بيندمي آشكار را حقيقت »ربه من بينةٍ علي« كه است
  .)272، ص1381ندارد (جوادي آملي،  راه

  نيز گفته شده است:  در مورد همسفر موسي
 است؛ موسي حضرت همراه به نسيان حقيقي اسناد كه آيد بر مي خوبي هب بعد آيات از

 فرامـوش  (مـن » أذكره أن الشيطانُ إلّا أنسانيه ما و الحوت نسيت فإنّي«: گويد مي رو ازاين
 افتـادن  اصـل . كـنم)  گزارش ماش به را دريا به آن فروافتادن يا ماهي شدن زنده كه كردم
  مسئوليت اگر. بود موسي به گزارش و اعالم او مسئول و ديد يوشع را دريا به ماهي
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 اسـناد  هـردو  به آيه اين در بود، نسيان مشترك وي همراه و موسي حضرت بين تذكر
ندارد  محذوري موسي حضرت همراه به شيطان، نفوذ و نسيان ولي اسناد شد؛ مي داده

  ).120ص 6، ج1388 ،ي آملي(جواد
 بـه  موسـي  حضـرت  پس از و نبودند پيامبر زمان، آن در ايشان مشهور، ديدگاه از
  رسيدند. نبوت
سـورة   113عصمت مسـتفاد از آيـة    عالمه طباطبايي . دربارة شخص پيامبر اسالم8

، نساء را به كارهايي محدود كرده كه در نظر عرف ديني، طاعت و معصيت يا در نظر عقال
، 5، ج1374شود (طباطبايي،  شود؛ نه آنچه در خارج واقع ميپسنديده و ناپسند شمرده مي

كـه از برخـي    اند؛ درحالي )؛ اما دليلي بر انحصار و عدم تعميم آية فوق ارائه نكرده116ص
فَال و ربك ال يؤْمنُونَ «شود؛ مانند  آيات ديگر قرآن، عصمت مطلق آن حضرت استفاده مي

لِّموا      حتَّ يسـ و ا قَضَـيت مـرَجـاً مح هِم ي أَنْفُسـوا فال يجِد ثُم مينَهرَ بيما شَجف وككِّمي يح
) (به پروردگارت سوگند كه آنها مؤمن نخواهند بود؛ مگـر اينكـه تـو را    65(نساء:  »تَسليماً

س نـاراحتي  در اختالفات خود به داوري طلبند و سپس در دل خـود از داوري تـو احسـا   
 معرفـي  ايمـان  عالمـت  را كلـي  تسـليم  نكنند و كامالً تسليم باشند). خداوند در اين آيـه 

اسـت؛   حضـرت  آن عصـمت  از نشان پيامبر دستورهاي برابر در كند و تسليم مطلق مي
 نداشـته  پيـامبر  حكم دراي  شبهه و شك هيچ، مخاطب كه است زماني كلي، زيرا تسليم
 بـاور  را حضـرت  آن اشـتباه  يـا  ببينـد  اشتباه معرض در را پيامبر گرا كه اي گونه باشد؛ به
  .شد نخواهد پيامبر حكم بدهد، تسليم اشتباه احتمال يا و باشد داشته

م  يكُـونَ  أَنْ أَمراً رسولُه و اللَّه قَضَي إِذا مؤْمنَةٍ ال و لمؤْمنٍ كانَ ما و«همچنين آية  لَهـ 
 (هـيچ  )36: احـزاب ( »مبِينـاً  ضَالالً ضَلَّ فَقَد رسولَه و اللَّه يعصِ منْ و رِهمأَم منْ الْخيرَةُ
 صـادر  را امـري  رسـولش  و خـدا  وقتـي  كـه  نيسـت  سـزاوار  را مؤمن زن و مؤمن مرد

 را رسـولش  و خدا هركس بدانند و اختيار امورش، صاحب در را خود هم فرمودند، باز
  .است) دچار شده شكاريگمراهي آ كند، به نافرماني
 كـه  را مـواردي  همـة : است قائل و دارد تأكيد فوق آية عموميت بر طباطبايي عالمه

 عالمـه،  نظـر  بـه . شود مي شامل دارند، مردم خواستة خالف بر حكمي ،رسول و خدا
 رسول و خدا كه جايي در ندارند حق مؤمنات و مؤمنين از احدي« :است اين آيه معناي
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 اختيار صاحب را خود باز، ايشان كنند، خودمي دخالت ايشان كارهاي از كاري در او
ماست؛  زندگي امور از امري ما و به منسوب ماست و مال كار، آخر گمان كنند بدانند و
 حكـم  و اختيار مخالف كنند كه اختيار را چيزي وقت آن باشيم؟ نداشته اختيار پس چرا

 پيـامبر  و خدا خواست پيرو است واجب آنان همة بر باشد؛ بلكه او رسول و خدا
  .)482، ص16، ج1374طباطبايي، (كنند  نظر صرف خود خواست از باشند و

را فرمانبرداري مردم از آنان  قرآن مجيد در آية ديگر هدف از برانگيختن پيامبران
) (و مـا هـيچ پيـامبري را    64(نسـاء:   »اللّه بِإِذْنِ ليطَاع إِالَّ رّسولٍ من أَرسلْنَا وما«داند:  مي

  نفرستاديم؛ مگر اينكه به توفيق الهي از او اطاعت كنند.
با توجه به اينكه ارادة الهي به اطاعت مطلق از پيـامبر تعلـق گرفتـه اسـت، اگـر بـر       
فرض، پيامبر مرتكب خطا يا نسيان شود و چيزي را بخواهـد كـه ارادة خداونـد بـه آن     

در ارادة الهي است؛ يعني هم مورد بغض خداوند باشـد  تعلق نگرفته، الزمة آن، تناقض 
  و هم مورد حب او كه اين از محاالت است.

نگاهي گذرا به وقايع صدر اسالم كافي است تا روشن كنـد مسـئلة عصـمت بـراي     
ناپـذير بـوده اسـت و اگـر كسـي از سـر        مسلّم و خدشه بسياري از ياران رسول خدا

افراشـت بـا    لواي مخالفت بر مي ر برابر اعمال پيامبرهايي ديگر د ناآگاهي يا با انگيزه
شد. براي نمومه در جنگ بدر هنگام مشـورت دربـارة ايـن     رو مي اعتراض ديگران روبه
به خدا سوگند اگر فرمان دهي كه در آتش فرو رويم، همراه بـا تـو   «جنگ، مقداد گفت: 

«... معـاذ گفـت:    ) و سـعدبن 122، ص5ق، ج1415(مرتضي عاملي، » خواهيم كرد چنين
» سوگند به خدا كه اگر دستور دهي تا خويش را به دريا زنيم، سـرپيچي نخـواهيم كـرد   

كه موجب شور و هيجان و تحـرك   گمان اصحاب برجستة پيامبر ). بي23(همان، ص
داشـتند كـه حضـرت هرگـز اشـتباه       شدند اين اعتماد را بـه پيـامبر   در افراد ديگر مي

اي ريشه در اعتقادات قرآني داشت؛ آنجا كـه   الت خداپسندانهكند. درواقع چنين حا نمي
  ).4ـ  3(نجم:  »و ما ينطق عن الهوي، إن هو اال وحي يوحي«فرمايد:  مي

قيس اسـبي را خريـد و پـيش از دريافـت آن، بـا انكـار        از سواءبن پيامبر گرامي اسالم
د حضرت گـواهي داد و بـر   انصاري به سو ثابت خزيمةبنرو شد. در اين هنگام،  فروشنده روبه

اي  چگونه بر معامله«از خزيمه پرسيد:  اي تأكيد ورزيد. پس از آن، پيامبر انجام چنين معامله
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اهللا! انـا اصـدقك بخبـر     يا رسول«خزيمه پاسخ داد: » گواهي دادي كه شاهد رويداد آن نبودي؟
اي رسول خدا! من  ) (380ـ   379، ص4ج ق،1410سعد،  (ابن» السماء وال اصدقك بما تقول؟

دانم، چگونه سخنان ديگرت را دروغ بشمارم؟) پيـامبر   تو را در نقل اخبار آسماني راستگو مي
اري از معرفت واالي خزيمه، گواهي او را برابـر  زاين سخن را پسنديد و براي سپاسگ اكرم

  معروف شد.» ذوالشهادتين«پس به  با گواهي دو نفر قرار داد و ازآن
مصـلحت مسـلمانان را در برقـراري پيمـان      بيه، وقتي پيامبر خـدا در رويداد حدي

اي  خطاب بـا چهـره   صلح ديد و به فرمان خداوند از در آشتي با مشركان درآمد، عمربن
آيا او فرستادة خدا نيست؟ مگر نه «چنين مورد خطاب قرار داد:  برافروخته، ابابكر را اين

» بايد به چنين پستي و ذلتـي تـن دهـيم؟   اين است كه ما مسلمانيم و آنان مشرك؟ چرا 
ه    انه رسول اهللا«ابابكر در پاسخ گفت:  30ق، ج1404(مجلسـي،  » ولـيس يعصـي ربـ ،

گيرد). خشـم   گمان او رسول خداست و هرگز فرمان خداوند را ناديده نمي ) (بي56ص
ر نيز د ها را با خود پيامبر عمر با اين سخنان فرو ننشست و او سرانجام همين پرسش

مـره ولـن   انا عبداهللا ورسوله، لن اخـالف ا «ميان گذاشت و آن حضرت در پاسخ فرمود: 
گـاه از   ) (من بندة خدا و فرستادة اويم؛ هـيچ 346، ص3ق، ج1415هشام،  (ابن» يضيعني

  فرمان او سرپيچي نكنم و او نيز هرگز مرا خوار نسازد).
انگر عصمت رسول خداينـد،  روشني بي و ابابكر كه به افزون بر سخنان پيامبر اكرم

ناپذيري نبوت و عصمت حكايت دارد؛ زيرا ازآنجاكـه عمـر    اعتراض عمر نيز از جدايي
دانست، اين پرسش را درانداخت كه اگـر او رسـول خداسـت،     چنين پيماني را خطا مي

كه اگر در نظر وي، نبوت و عصمت از يكديگر  چرا بايد به چنين ذلتي تن دهد؛ درحالي
پيامبر خداست؛ اما در ايـن   شد كه محمد دند، اين احتمال نيز مطرح ميجداشدني بو

  تصميم به خطا رفته است.
در برابر خطا و نسـيان   نداشتن پيامبر اسالم  عصمت شبهة منشأ آنچه ممكن است

  :از اند عبارت در امور روزمرة زندگي باشد
 بـر . اسـت  »قسم« و »بينه« اساس بر پيامبر قضاوت دارد مي بيان كه رواياتي) الف
 ممكـن  شـده،  نقـل  سـنّت  اهل طريق از هم و شيعه طريق از هم كه روايات اين اساس
آنكـه   حـال  و بدهـد  مـدعي  بـه  را حـق  گواهـان،  گواهي به توجه با مثالً پيامبر است
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 حكـم  ظـواهر  و ادلـه  اسـاس  بر خود هاي قضاوت در پيامبر نباشد. او با حق درواقع
 خـود  كـه  اسـت  دسـت  در اماميـه  و سـنّت  اهـل  منابع از رواياتي زمينه اين در. كرد مي

 داشته نظر مد را حقيقت و حق كه كرد مي توصيه طرفين به دعوا اقامة حين در حضرت
كـرد   خـواهم  قضـاوت  شـما  هاي گفته اساس بر و هستم بشر شما مانند من زيرا باشند؛

  .)111، ص16ق، ج1407، قشيري(
 بـر  انصاري مردي و جندب سمرةبن بين يكي مبرپيا معروف هاي تقضاو نمونه از
 آبيـاري  سـر  بـر  انصـاري  مـردي  و عـوام  زبيربن بين قضاوت ديگري و درخت يك سر

 و بِالْبينَـات  بيـنَكُم  أَقْضـي  إِنَّمـا «: فرمودآنها  بين قضاوت امر در پيامبر. است درختان
 فَإِنَّمـا  شَـيئاً  أَخيـه  مـالِ  مـنْ  لَه قَطَعت رجلٍ فَأَيما بعضٍ منْ بِحجته أَلْحنُ بعضُكُم و الْأَيمانِ
تقَطَع لَه ةً بِهطْعنَ قشـما  و هسـتم  بشـر  (مـن  )36ص ،17ق، ج1408نـوري،  (» النَّـارِ  م 
 من و باشد ديگري از تر فصيح شما از بعضي است ممكن آوريد. مي من پيش را نزاعتان
تبـاه   برادرش حق و كردم سودش قضاوت به هركس را پس. نمك قضاوت ام شنيده طبق
   بود). خواهد او براي آتش از اي قطعه وگرنه بگيرد؛ چيزي برادرش از نبايد شد،

 بـه  قضـا  امـر  در خطـا . ندارنـد  قضـاوت  در عصـمت  بـا  منافـاتي  روايـات،  اين اما
 ونقـان  كـه  اسـت  ايـن  بـه  نشـود؛ بلكـه   داده او بـه  كسـي  واقعـي  حـق  كـه  نيست اين

 در خطــا از معنــا ايــن بــه گمــان پيــامبر نشــود بــي اجــرا قضــاوت شــيوة در الهــي
 چـه : «نويسـد  مـي  مرتضـي  . سـيد )256ص ،1377يوسـفيان،  (اسـت   معصـوم  قضاوت

 خداونـد  حكـم آنكـه   حـال  و دارد وجـود  بينـه  اسـاس  بـر  قضـاوت  در اشكالي و خطا
  ).257 ق، ص1410، الهدي علم( »است همين وقايع، اين در

 و خـارجي  امـور  در اسـالم  پيغمبـر  مواردي تاريخي، در قرايناي  پاره به ابن) ب
است؛  نبوده واقع با مطابق و اند؛ ولي صواب داشته ابراز نظري و داده تشخيصي تكويني

اي  نقطـه  در خواسـتند  مـي  پيغمبـر  فرمان طبق اسالم لشكر بدر، جنگ براي نمونه در
 محلي اين خدا! رسولاي   :كرد عرض »منذر بن بابح« به نام ياران از كه يكي بزنند اردو
 يـا  نباشـد  جـايز  آن تغييـر  كه خداست فرمان طبق ايد دهكر انتخاب لشكرگاه براي كه را

: كـرد  عـرض  نيسـت.  آن در خاصـي  فرمـان : فرمود شماست؟ پيامبر خود صالحديد
 ايجـاد  حوضـي  آن كنـار  ببريـد،  دشـمن  به آب تريننزديك به را ما. نيست مناسب اينجا
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 ها چاه ديگر سر جنگيم و مي و آشاميم مي دهيم، آب مي قرار آن در را ها ظرف و كنيم مي
 رأي: گفـت  و آمـد  خـدا  رسـول  حضـور  بـه  هنگام، جبرئيـل  اين در. بنديم مي را

 رأي: «فرمود حباب به پيامبر كرد و اشاره آن به منذر بن حباب كه است همان درست،
، 1ق، ج1409ي، دادند (واقـد  انجام را كار همان و رخاستندب و »داشتي اظهار را صحيح

 وجـود  ترديـد  قضـيه  اصـل  در اوالً زيرا داليلي، مخدوش است؛ به . اين جريان)53ص 
بنا بـر   است. ثانياً شده سند ذكر در راويان از برخي نام فقط است و مرسل روايت دارد؛

 آبهاي  چاه گويد: . زمخشري ميبودند آمده نقلي، مشركان زودتر از مسلمانان به منطقه
 و بودنـد  گرفتـه  را آنجـا  مسـلمانان  از زودتر آنان و بود كافران اختيار در بدر منطقة در

 نيروهـاي  بـا  ناگهان بدر، منطقة به ورود پس از و نبود آب كه بودند جايي در مسلمانان
 قـرآن  تآيـا  با قضيه ثالثاً اين ).204، ص2ق، ج1407شدند (زمخشري،  رو روبه دشمن
ايـن   از )11 (انفـال:  »بِه ليطهِركم ماء السماء من عليكم ينَزِّلُ و«آية  چراكه دارد؛ منافات
خواستند  آب خداوند رو از است؛ ازاين نبوده مسلمانان دسترس در آبي كه دهد مي خبر
 اسـتفادة  از رابعـاً جلـوگيري  . فرسـتاد  بـاراني آنهـا   براي غيبي امداد عنوان به خداوند و
  است. تضاد در اسالم مباني و پيامبر سيره و اخالق آب، با از شمند
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  گيري نتيجه
دربارة گسترة عصمت، ايـن نتـايج بـه     عالمه طباطباييهاي  جانبة ديدگاه با بررسي همه 

  آيد: دست  مي
همچون متكلمان ديگر با استناد به عقل و نقل، قائـل بـه    عالمه طباطبايي. هرچند 1

از گناه و اشتباه و فراموشـي   گانه (عصمت انبيا هاي سه ر حوزهد عصمت پيامبران
در مقام دريافت وحي از خداوند و رساندن و تبيين آن براي مردم) است، بر خالف نظر 
مشهور، منكر تسري ادلة عصمت به غير حوزة تبليغ و شـريعت اسـت. ايشـان خطـا و     

ند و برهاني نيـز بـر آن   دا سهو در امور عادي و شخصي را خارج از مبحث عصمت مي
  .است داده خبر ؛ بلكه از وقوع خطا در غير پيامبر اكرماست اقامه نكرده

ــالم      2 ــامبر اس ــخص پي ــيان ش ــا و نس ــورد خط ــان در م ــر ايش ــور  . نظ در ام
حتـي   سـو عصـمت مطلقـة رسـول اكـرم      شخصي، مبرهن و واضح نيسـت. از يـك  

ــرح     ــدگي را مط ــرة زن ــور روزم ــيان در ام ــا و نس ــارة خط ــبهات   درب ــه ش ــرده و ب ك
گوناگون پاسخ داده و از سـوي ديگـر عصـمت ايشـان را بـه كارهـايي محـدود كـرده         
كــه در نظــر عــرف دينــي، طاعــت و معصــيت يــا در نظــر عقــال، پســنديده و ناپســند  

  شود. شود؛ نه آنچه در خارج واقع ميشمرده مي
مـور  رسد محدود كردن عصمت به قلمرو ديـن و شـريعت و خـروج ا    . به نظر مي3

روست؛ اوالً با مبناي خود عالمه كـه منشـأ عصـمت را     هايي روبه فردي از آن، با چالش
داند، ناسازگار است. ثانياً ايشان دليل درخور اعتمادي بر انحصار و عدم تعمـيم   علم مي

ارائه نكرده است. ثالثاً افزون بر اطالق ادله، داليل عقلـي و آيـات و روايـات و شـواهد     
نفـي   رد كه نظر مشهور را تأييـد و هرگونـه خطـايي را از پيـامبران    تاريخي وجود دا

از سـهو، فراموشـي و خطـا در زنـدگي فـردي و       كرده و بر عصمت همـة پيـامبران  
  اجتماعي داللت دارد.



 
 

 

146  

ان 
مست

/ ز
هم 

وزد
ل ن

سا
13

93
  

  فهرست منابع
  * قرآن مجيد.

  ق.1410؛ بيروت: دارالكتب العلميه، الكبري الطبقاتسعد، محمد؛  ابن .1
  ق.1420، بيروت: دارالجيل، 2؛ جمعجم مقاييس اللغهيا؛ زكر فارس، احمدبن ابن .2
  ق.1415، دارالمعرفة؛ بيروت: السيرةالنبويةهشام، ابومحمد عبدالملك؛  ابن .3
  ق.1409قم: منشورات الشريف الرضي،  ؛المقاصد شرحتفتازاني، سعدالدين؛  .4
  .1388؛ قم: نشر مركز اسراء، تسنيمجوادي آملي، عبداهللا؛  .5
  .1381؛ قم: نشر مركز اسراء، و نبوت در قرآنوحي ــــــــــ؛  .6
   تا]. [بي ،باقرالعلوم ؛ قم: انتشاراتتابان مهرطهراني، محمدحسين؛  حسيني .7
  .1380، نهاوندي ؛ قم:طباطبايي عالمه محضر در پاسخ و پرسش 665شاد، محمدحسين؛  رخ .8
  ق.1407العربي،  ، بيروت: دارالكتاب3؛ چالتنزيل غوامض حقائق عن الكشافزمخشري، محمود؛  .9

  . ،1384تعليماتي و تحقيقاتي امام صادق مؤسسة؛ قم: منشور جاويدسبحاني، جعفر؛  .10
  .1383طه،  ، قم: 3؛ چآموزش كالم اسالمي مهر، محمد؛  سعيدي .11
  ق.1404اهللا مرعشي،  آيت كتابخانة؛ قم: انتشارات بصائرالدرجات فروخ؛ بن حسن صفار، محمدبن .12
قـم: دفتـر   ؛ ترجمـة سـيد محمـدباقر موسـوي همـداني؛      زانالميطباطبايي، محمدحسين؛  .13

  .1374انتشارات اسالمي، 
  .1362؛ قم: دفتر تبليغات اسالمي، شيعه در اسالمــــــــــ؛  .14
  ق.1407اسالمي،  تبليغات ؛ دفترتجريداالعتقادنصيرالدين؛  طوسي، خواجه .15
 بيـروت:  ،2؛ چالنافع يوم الحشـر فـي شـرح البـاب الحـادي عشـر      الدين؛  حلي، جمال .16

  ق.1417داراألضواء، 
  ق.1410، قم: اسماعيليان، 2؛ چاإلمامه في الشافيالحسين؛   بن الهدي، علي علم .17
 اهللا آيـت  كتابخانـة قـم:  ؛ المسترشدين نهج إلي ارشادالطالبينعبداهللا؛  بن مقداد، مقداد فاضل .18

  ق.1405مرعشي، 
  ق.1407 العربي، ؛ بيروت: دارالكتابمسلم صحيححجاج؛  بن قشيري، مسلم .19
  .1365؛ تهران: دارالكتب اإلسالميه، الكافييعقوب؛  كليني، محمدبن .20
  ق.1404الوفاء،  مؤسسة؛ بيروت: بحاراالنوارمجلسي، محمدباقر؛  .21
  ق.1415، بيروت: دارالهادي، 4؛ چاالعظم النبي ةالصحيح من سيرمرتضي عاملي، جعفر؛  .22
  .1372، ، تهران: انتشارات صدرا3؛ چمجموعه آثارمطهري، مرتضي؛  .23
  ق.1414، بيروت: دارالمفيد، 2؛ چالنكت اإلعتقاديه و رسائل اخريالنعمان؛  بن محمد بن مفيد، محمد .24
  .1374، تهران: دارالكتب اإلسالميه، 1؛ چتفسير نمونهمكارم شيرازي، ناصر؛  .25
  ق. ،1408البيت آل مؤسسة؛ قم: الوسائل مستدركنوري، حسين؛  .26
   ق.1409للمطبوعات،  االعلمي مؤسسةبيروت:  ،3؛ چالمغازيعمر؛  واقدي، محمدبن .27
 و فرهنـگ  ، تهـران: پژوهشـگاه  1چ ؛معصـومان  عصـمت  در پژوهشي يوسفيان، حسـن؛  .28

 .1377 اسالمي، انديشة


	74اصلی13940619
	نمایه74
	لاتين



