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 چکیده

در این تحقیق مسئله گستره عصممت پیماماران اد دیمدگاه مم اسال اسمالمی بررسمی 
شموند:  روه تقسمی  میشود. م اسال اسالمی درباره گستره عصمت انایا به سمه گم می

اقلی و گروسی دیگمر میانمه ایمن دو را برخی عصمت حداکثری و برخی عصمت حد
اب گناسمان یکمی اد لموادع ب ثمت بموده، اند. مصونیت پیاماران اد ارتکم انتخاب کرده

اندیشممندان اسمالمی در شمناخت مراتمال و دال م   کند. سدایت انسان را تضمین می
رو با بررسی آرای آنمان اشمتراکاتی  اند. اداین سای فراوانی عرضه داشته عصمت، تالش

تواند نشان دسنده نزدیک بمودن مم اسال بمه یکمدیگر در ایمن  شود که می برداشت می
 ه باشد. مسئل

تحلیلمی گسمتره و اب ماد عصممت انایما اد دیمدگاه  -در این پژوسش با روش توصیفی
شود که اشتراکات آنان درباره  م اسال اسالمی بادخوانی، و به این سؤال پاسخ داده می

گستره عصمت انایا به اعتاار نظر و عم ، و به اعتاار دممان قام  ب ثمت و دممان ب مد 
نتایج به دست آمده است که گرچه اختالف نظرسایی، بما ب ثت چیست! در پایان این 

توان بر اشتراکاتی اد قای  )عصممت  شود، اما می توجه به ماانی سر م سال، یافت می
کید کرد.   در دریافت وحی، عصمت اد گناه ب د اد ب ثت و عصمت در اعتقادات( تأ

 ماتریدیه و سلفیه.اسماعیلیه، اشاعره، امامیه، دیدیه، عصمت انایا،  :کلیدی واژگان

                                                 
 مسئول(  سندهی. )نومشهد نواب یعال هیچهار رشته کالع مقارن مدرسه علم پژوه سطح دانش* 

s.rajabzadeh1370@gmail.com 

 soltani@uad.ac.ir. یو م اسال اسالم انیدانشگاه اد یم اسال اسالم ەنشکددا اریاستاد **
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 همقدم
سایی که به تقریال بین م اسال اسمالمی و وحمدت بمین مسملمانان کمم   یکي اد روش

ای که مورد قاول سمه مسلمانان است  است؛ به این بیان که مسئله یکند، بحث تطایق مي
در گمردد و  یسای مم اسال يیم  آن مسمئله بررسم در موضوع مطرح شود، سپس دیمدگاه

وضوع تایین شود. حمال اد جملمه مشمتراکات ک بین م اسال در آن منهایت مسا   مشتر
بین م اسال اسالمی مسئله گستره عصمت انایا است. این مسئله اد مسما لی اسمت کمه 

اندیشمندان اسالمی قرار گرفته، درباره ت ریف و گسمتره و حمدود   مح  بحث و تضارب
 آن اشتراکاتی وجود دارد.

کید کرده و نویسندگان بر نقاط ابسیاری اد  اختالفات بین مم اسال را در آامار ختالف تأ
تواند وجود داشته باشد کمه بمر نقماط  اند. رویکرد دیگری در مقاالت می خود برجسته کرده

کید نموده و سمفکری م اسال را در مسئله عصمت پیاماران نشان دسد. ما در این  اشتراک تأ
نایا را اد دیمدگاه کرده و گستره عصمت اراموش شده را تایین مقاله س ی داری  این رویکرد ف

 شش م سال کالمی )امامیه، دیدیه، اسماعیلیه، اشاعره، ماتریدیه و سلفیه( بررسی کنی .
توان تقسمی   در یک رویکرد کلی آاار نگاشته شده در این باره را به دو بخش کلی می

رده اسمت. اندیشممند بررسمی کم  کنمود: بخشی که گستره عصمت انایا را اد دیمدگاه یم
گستره عصممت اد علیرضا پارسا و  فخر رازیگستره عصمت انبیا از دیدگاه ر )آااری نظی

اند. اما بخش دیگمری  اد رضا اکاری اد این قس  انبیا از دیدگاه خواجه نصیرالدین طوسی
اختالفمی  اد تألیفات، گستره عصمت انایا را اد دیدگاه برخی اد فرق بررسی کرده و نقاط

قلمرو عصمت پیماببر از نرمر ابابیمه و اسمت سم ت  ظیراست. آااری ن نموده را برجسته 
از  عصمت پیاببر اکرم یتطبیق یبررساد محمد ایزانلو و  )بعتزله، اشاعره و سلفیه(

 اند.  اد محمد خانی اد این دسته دیدگاه اشاعره، بعتزله، ابابیه
ند، ااری ا که تاکنون چاپ شدهسایی  نامه ت، پایانسا، مقاال بنابراین با کاوش در کتاب

که به طور خاص ماحث گستره عصمت انایا را اد دیدگاه این شش فرقه مطال ه و بر نقاط 
کید کرده باشد، یافت نشد. ل ا پژوسش حاضر اد این حیث جدید، و ضروری  مشترک تأ

دیمدگاه سمای مم اسال  ای بیشممتر و بیمان نقماط مشمترک بود تا پژوسشممی نو با گسممتره
 سالمی صورت پ یرد.ا
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 تعريف عصمت. 1

 عصمت در لغتالف( 

انمد؛ برخمی )ابمن منظمور،  شناسان م انی گوناگونی برای این عصممت بمه کمار برده واژه
را برای این « منع»( م نای 482، ص5ق، ج1407، ی؛ جوسر403، ص12ق، ج1414

رای آن يکمر را بم« امسماک»م نمای  اند. برخی دیگر مانند راغال اصفهانی واژه يکر کرده
« دفع»و « حفظ»(. برخی دیگر نیز دو قید 569ق، ص1412)راغال اصفهانی،  اند کرده

دانند که سمراه دفمع باشمد  ای اد حفظ می اند و عصمت را به م نای گونه را دخی  دانسته
 (.154، ص8ش، ج1393)مصطفوی،
جه رسمید کمه توان به این نتی می شناسان درباره واژه عصمت بندی دیدگاه واژه با جمع

در م انی گوناگونی مانند دفع، امساک، حفظ و منع به کمار رفتمه اسمت کمه در  این واژه
 جمع شده است.« مانع شدن و جلوگیری نمودن»تمامی موارد این واژه در م نای جامع 

 عصمت در اصطالحب( 

ر ند که بمه نموعی بیمانگا اندیشمندان اسالمی ت اریف مختلفی درباره عصمت ارا ه کرده
ه حقیقت عصمت است؛ در اینجا به طور تفصیلی دیدگاه سر م سال را دیدگاه آنان دربار

 آوری : می
 ( امامیهاول

اند؛ بر پایه این دیمدگاه،  را پ یرفته« لطف الهی»اکثر متکلمان امامیه ت ریف عصمت به 
و تیمار، اراده، آدادی عصمت لطف الهی است که انسان به وسیله آن و در عین داشتن اخ

ق، 1405فاضمم  مقممداد،  کنمد ) اه و تمرک طاعممت خممودداری میقمدرت اد ارتکمماب گنمم
 (.37ق، ص1414؛ مفید،  302ص
یدیهدوم  ( ز

ق، 1421اند )رسمی،  دیدیه س  عصمت را نوعی لطف و تأیید اد سوی خدا م رفی کرده
 کنند: (. آنان عصمت را چنین ت ریف می120ص

لحصمول  و تمرک الطاعمه مسمتمرات ممد ف م  الم صمیه ا ال صمه رد النفس عن
 (.378، ص2ق، ج1422اللطف و التنویر عند عروضهما )المنصور بالله، 

عصمت ی نی برگرداندن و منع نفمس اد ارتکماب م صمیت یما تمرک طاعمت بمه 
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صورت مداوع و اد روی عمد و این ناشمی اد لطمف الهمی و تنمویر قلمال سنگماع 
 یت است.      مواجه شدن با طاعت و م ص

 اسماعیلیه ( سوم
دانند که خداونمد انسمان  اند و به این م نا می اسماعیلیه عصمت را به م نای حفظ گرفته

 (.               168ع، ص1986کند )ابوی قوب سجستانی،  م صوع را اد شر شیطان حفظ می
یدیهچهارم  ( ماتر

نمد: کن و چنمین ت ریمف می داننمد اندیشمندان ماتریدی عصمت را لطف الهمی می اکثر 
اد جانال خدا که مکلف را به سوی خیمر و دوری اد بمدی سموق عصمت لطفی است »

ق، 1419)غزنموی حنفمی، « داده، با اینکه مکلف در آدممایش و امتحمان مختمار اسمت
انمد:  گرفته و این گونه ت ریف کرده« امانت»(. برخی دیگر عصمت را به م نای 136ص

این م ناسمت کمه سمان عصمت است و به جال است و این امانت امانت بر پیاماران وا»
( (.36ق، ص1373)طرابلسمی، « ظاسر و باطن انایا اد آلودگی به م صیت حفظ شمود

 اشاعرهنجم( پ
انمد و تممامي اف مال را بمدون  اندیشمندان اشاعره، که نظاع اسااب و مسمااات را نپ یرفته

 صموع اد جانمال نیافریمدن گنماه در م»دسند، عصمت را به  واسطه به خداوند نسات مي
« عدع آفمرینش گنماه»اند؛ به عاارت دیگر م تقدند عصمت ی نی  ت ریف کرده« خداوند

با فرض اینکه در انسان قدرت ارتکاب م صیت وجود دارد. ایجی بما سممین مانما پمیش 
؛ «َيناا   ن ال َیخُلَق الله فیِه أوِسي عندنا »رفته و عصمت را این چنین ت ریف کرده است: 

« ر وجمود مم صمومینگ گنماسي خلمق نکنمدت آن است کمه خداونمد دحقیقت عصم»
 (.448ع، ص 1997)ایجی، المواقف، 

ایمن ت ریمف مقتضمای »میرسیدشریف جرجانی در شرح کالع ایجی چنین گویمد: 
« شموند داده میاص  کالمی ماست که سمه اشیاء بدون واسطه به فاعم  مختمار اسمتناد 

 (.306، ص8، جق1325)جرجاني، 
]َومنهم »نویسد:  یدسد و م ینسات م یالحسن اش ر فوق را به أبي ت ریف یفخر راد

ر ِالعصمَة بالقدرة علي الطاعة او بعدم القدرة عليي المعصي و و يل القيلي  بي الحسين  َمن...[ َفسَّ
بر انجاع دادن طاعت یا عدع توانایي  یعصمت را به توانای یابوالحسن اش ر»؛ «االشعري
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 (.521ش، ص1378)رادي، « ستبر گناه تفسیر کرده ا
 سلفیه (ششم

العصمو حفظ الليو نبی اهيو عين الي بل  و »اند:  سلفیه عصمت را به حفظ اد گناه م نا کرده
عصمت این است که خداونمد پیمامارانش را اد گناسمان و »؛ «المعاصی و االقرار علی اللمم

 (.181ق، ص1344ن فودان، )صالح ب« م اصی و اقرار بر خطاسا حفظ کند
عصمت ی نی خداوند مؤمن را »کند:  ابن قی  جودیه عصمت را این گونه ت ریف می

اد شاهات، شهوات، کید دشممنان، شمرور، و... حفمظ نمموده و ایمن اممور را اد او دفمع 
 (.181ق، ص 1344)صالح بن فودان، « نماید می

اد ت نپرداختمه اسمت؛ امما ابن تیمیه به طور مجزا به بحث لغوی و اصطالحی عصم
توان پی برد که عصمت در اصطالح ابن تیمیه نوعی تفض  است کمه  فحوای کالع او می
کند. )ابن تیمیه، مجمموع الفتماوی،  دسد و به وسیله آن او را حفظ می خداوند به انایا می

 (.289، ص 10ق، ج1398
م نمای عصممت  سمای متکلممین امامیمه، دیدیمه و ماتریدیمه اد با توجمه بمه رسیافت

مانی در لطف بودن عصمت بسیار نزدیک اسمت و شود که نظر چنین متکل مشخص می
در مقاب  دیدگاه اشاعره، سلفیه و اسماعیلیه کمه عصممت را توفیمق و حفمظ الهمی م نما 

سمای عصممت  اند. سرچند این رسیافت کنند بسیار به س  نزدیک بوده و با س  مشترک می
لطمف و توفیمق  به دو قسم  کلمی، ی نمی توان آنها را رسد می متفاوت بود، اما به نظر می

شود در دیمدگاه اکثمر آنمان  الهی، تقسی  کرد. آنچه مانع ارتکاب م صیت در پیاماران می
لطف الهی، و اد منظر برخی توفیق الهی است. نکته مشترک در سمه ت اریف یماد شمده 

 . عدع ارتکاب م صیت و انجاع دادن طاعت اد جانال انایاست

 ذاهبیا از ديدگاه مگستره عصمت انب. 2
گستره عصمت انایا، بحث اد قلمروی دمانی قا  و ب د اد ب ثت و نیز نوع گناسان )اعم  
 اد کایره و صغیره( و سمچنین عصمت در مقاع دریافت و تالیغ وحی، عصممت در اممور

اندیشمندان  اینها اد جمله مسا لی است که میان  شود. سمه شخصی و فردی را شام  می
ارد و سر گروه با استناد به ادله خاص خود و بما عنایمت تالفات و اشتراکاتی داسالمی اخ
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اند که مما در صمدد بررسمی نقماط  به ماانی فکری خویش، نظرسای متفاوتی مطرح کرده
 اشتراک آنهایی .

 الف( عصمت در مقام عمل

 ترین مسا   است؛ مه  شخصی و اجتماعی اد اعمال ەحودمسئله مصونیت پیاماران در 
فردی و شخصی است مصون  مربوط به شئونای که  ه آنان در حودهدیرا اگر اابت شود ک

  اد ظل  و خطایند، به طریق اولی در سایر موارد م صوع خواسند بود.

در این نوشتار عصمت در مقاع عم  در دو حوده گناسان کایره و صغیره و قا  و ب مد 
 ب ثت بیان خواسد شد. 

 ره قبل بعثتیغگناهان کبیره و ص ول(ا
 امامیه

آغاد تولد تا پایان عممر اد سرگونمه گنماه )چمه  ند که پیاماران اد جمهور امامیه بر این باور
؛ 196ش، ص 1363اند. )حلمی،  کایره و چه صغیره، سمهو و خطما( مصمون و م صموع

کتمه (. آنمان بمر ایمن ن27ق، ص 1412عل  الهدی،  ؛245ق، ص 1422فاض  مقداد، 
کید دارند که ا گناسان دیادی داشته و مرتکال گناسان کایره و  گر کسی در سابقه عمرشتأ

سا به سیچ  ای که این گناسان در سابقه او م لوع است، دیگر دل صغیره شده باشد، به گونه
کنند و فسق سابق او موجال تنّفر طاع اد اطاعمت  وجه آمادگی اطاعت اد وی را پیدا نمی

سای دینمی اد ناحیمه او  زارهادعای ب ثت و سایر گ رانجاع مردع در پ یرششود و س وی می
(. ابمن میمث  بحرانمی درایمن بماره 20ق، ص 1412عل  الهدی، ) شود. دچار مشک  می

ان النای م صوع عن الکاا ر و الصغا ر عمدا و سهوا من حین الطفولیه المی »نویسد:  می
 . (125ق، ص1398بحرانی، ) «آخر ال مر
د اد ب ثت به دال   عقلی تمسمک اات عصمت پیاماران ب مندان امامیه برای اااندیش

ترین دالی ، دلی  نقض غرض است با این تحلیم  کمه اگمر پیمامار  اند. یکی اد مه  کرده
آید. اما اینکه نقض غرض شود باط   م صوع نااشد نقض غرض خداوند حکی  پیش می

پیامار م صیتی انجاع به این م نا که اگر  است، پس م صوع ناودن پیامار س  باط  است.
کنند که این کار قایح است و خداوند کسمی  دسد دو حالت دارد: یا مردع اد او تا یت می

کننمد کمه در ایمن صمورت  کند یا اینکه مردع اد او تا یمت نمی را به کار قایح مکلف نمی
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گمردد )فاضم   یفایده و غرض ب ثت، که وجوب پیروی کردن اد پیامار اسمت، منتفمی م
 (.300ق، ص1405مقداد، 

یدیه  ز
دیدیه بر این باورند که پیاماران الهی قا  و ب د اد ب ثت اد گناسان کایره م صوع بموده و  

شوند. اما دربماره گناسمان صمغیره قا م  بمه  مرتکال ک ب )چه بزرگ و چه کوچک( نمی
ن آممدن اردش انسمان ای کمه موجمال پمایی اند؛ آنان پیاماران را اد گناسان صمغیره تفصی 

داننمد؛ ماننمد  می  فرت عمومی را در پی خواسد داشمت، م صموعشود و به دناال آن ن می
(. امما 281ق، ص1113اینکه نای در مسیر راه مشغول به خوردن ط اع شود )بدرالمدین، 

داننمد. بنمابراین آنمان عممدا  مرتکمال  که چنین نیسمت م صموع نمی ای درباره گناه صغیره
نسیان و خطا واقع شده باشد؛ مث  ید توجیه کرد اد روی شوند مگر اینکه با میای ن صغیره

خطای حضرت آدع و انایا که نه اد روی عمد بوده و نه قصدی برای م صیت داشتند و در 
 (.  79تا، ص قرآن س  اد قول خداوند آمده است )عادالله عوض، بی

و حفمظ نااشند و در اخ  دین دلی  عصمت انایا اد گناسان این است که اگر م صوع  
ر گناه و خطا شوند، دیگر پیروی اد آنان الدع ناوده و صادق بما کمايب در و ادای آن، دچا

 (. 102ق، ص1412شود )علی بن عادالکری ،  ادعای ناوت مشتاه می
 اسماعیلیه

ابوحات  رادی درباره عصمت پیاماران بر این باور است که خداوند منمزه نمموده پیماماران 
ویند که در شان او نیست و سمچنین پیراسته رد خداوند چیزی را بگود را اد اینکه در موخ

 (.167ش، ص1378نموده اد اینکه نسات افترا و دروغ به خداوند دسند. )رادی، 
حمیدالدین کرمانی بر این باور است که پیاماران باید مجمع فضا   طای ی باشند که 

همی، داشمتن حافظمه ف گردنمد؛ اد قایم  خموششود بمه سم ادت ابمدی نا م   ساال می
ال اده، سوشمندی و دیگر صفات برتر. در مقاب  آنان باید اد ريای  اخالقمی بمه دور  فوق

روی در اک  و شرب شایسته مقماع شمامخ آنمان  بوده و کارسایی مانند لهو و ل ال و دیاده
 (.421ع، ص1983ناوده و باید دوستدار عدل و دشمن ظل  و ست  باشند )کرمانی، 

 اشاعره
ند صدور سمه گونه اف ال قایح، اعم  اد گناسمان کایمره و صمغیره، محمال  ر این باورن بآنا
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ناوده و سیچ اشکالی ندارد که قا  اد ب ثت اد انایا گناه رخ دسد و عق  نیز چنین چیزی را 
 نویسد: کند.آمدی می تقایح و سردنش نمی

م صمیت بمر  ما م تقدند که ارتکابقا  اد ناوت، قاضی ابوبکر و اکثر اصحاب 
متنع نیست؛ چه کایره و چه صغیره؛ بلکه ممتنع نیست اینکمه خداونمد پیاماران م

پیاماری را ارسال کند که قاال  کافر بوده و ب د ایمان اورده است )آممدی، بمی تما، 
 (.169، 1ج

سمتق  به عنوان متکل  برجسته اش ری که درباره عصمت انایما کتماب م -فخر رادی س  
عصمت قا  اد ب ثت واجال نیست؛ این قول اکثر »نویسد:  این باره میدر  -نوشته است 

 (.27ق، ص1409)فخر رادی، « اصحاب ماست
جمهمور علمما در ممورد عصممت انایما قام  اد ب ثمت »نویسد:  قاضی ایجی س  می

ع، ص 1997)ایجمی، « م تقدند که اینکه اد آنان گناه کایره صمادر شمود ممتنمع نیسمت
359.) 

حسن و قاح عقلی را قاول ندارنمد، قا م  بمه چنمین  مانای خود، که اشاعره بر اساس
کند که سرکس به عصمت قا  ب ثت اد  قرا ت خاص سستند. آمدی به این نکته اشاره می

گناسان م تقد است، بر اساس اص  حسمن و قماح عقلمی اسمت و سمر کمس آن را نفمی 
، ه بر انکمار اسمت )آممدیاست که رأی ما اشاعر کند بر پایه انکار حسن و قاح عقلی می
 (.169، 1تا، ج بی

یدیه  ماتر
اندیشمندان ماتریدیه وقوع گناه کایره اد پیاماران را محال دانسته و دلی  بر ایمن مطلمال را  

(.آنمان بمر ایمن 175ق، ص1422دانند )بزدوی،  آمیز بودن و انزجار مردع اد آن می نفرت
گنماه کایمره باعمث  باشند؛ چراکه ارتکاب د گناسان کایره م صوعباورند که پیاماران باید ا

به صورت  دالتبرد. اما صدور  انزجار مردع شده و سدف و مصلحت ب ثت را اد بین می
گونه کمه حضمرت آدع چنمین مرتکمال شمد و خداونمد  خطا و نسیان مان ی ندارد؛ سمان

ع، 2007(، )بیاضی، 20)طه: َلُو َعْزًمياِسيَ َوَلْم َبِجْد َوَلَقْد َعِهْدَبا ِإَلی آَدَم ِمْن َقْیُل َفَن فرمود: 
 (.39ص

عقدالفرا مد علمی »شیخ محمدعلی در حاشیه خود بر شرح عقاید نسفی، با عنموان  
آمیمز بمودن آن و انزجمار ممردع  ، دلی  عدع جمواد ارتکماب کایمره را نفرت«شرح ال قاید
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ارتکماب گنماه کایمره ه م صوع باشمند؛ دیمرا داند. بنابراین پیاماران باید اد گناسان کایر می
شریف  برد )محمد بن ابی عث انزجار مردع شده و سدف و مصلحت ب ثت را اد بین میبا

 (.460تا، ص شاف ی، بی
، صدور این «المسایرة في ال قا د المنجیة في اآلخره»اما ابن الهماع، صاحال کتاب 

علمما دربماره  وي ب مد اد نقم  اقموال داند. گناسان را طاق نظر جمهور ماتریدیه جایز می
داند و در ارتکاب گنماه صمغیره  مختار خود را عصمت اد گناسان کایره مطلقا می گناسان،

قا   به تفصی  است؛ به این نحو که اد صغیره منفره، مانند سرقت دانه گنمدع، و صمغیره 
نزد علما جمایز  یاند. اماگناسان صغیره غیر منفره به صورت سهو غیر منفره عمدا  م صوع

 (.128تا، ص )ابن الهماع، بی است.
 سلفیه

سلفیه به عصمت انایا قا  اد ب ثت درباره گناسان، اع  اد کایره و صغیره، اعتقادی ندارند 
اند که قا   به عصمت مطلق انایا در این دوره سستند )آل بوطامی،  و منتقد اعتقاد کسانی

 (.318، ص1تا، ج بی
نایما قام  اد ب ثمت نداری  که اابمت کنمد اور است که سیچ دلیلی ابن تیمیه بر این با

انمد، ضم یف  ای که قا لین به عصمت در این دوره آورده م صوع بودند و تماع ادلۀ عقلی
 نویسد:  است. وی در این باره می

شود که بمر  گناه در صورتی با کمال منافات دارد و نقص برای پیامار محسوب می
ا انایما بما توبمه نصوح نکرده باشمند. اممآن رجوع نکند و توبه آن باقی بماند و اد 

انمد:  طور که ب ضمی اد سملف گفته رود؛ سمان نمودن، مقامشان اد قا  باالتر می
حضرت داود ب د اد توبه کردن نسات به پیش اد گنماه فمردی نیکموتر شمد؛ چمرا 

تیمیمه،  . )ابمنان الليو ححيا الايلاب ن و ححيا الماطهيرحنفرماید:  خداوند می
 (.432ص، 2ق، ج 1406

دانمد  ابن تیمیه منشأ خطای کسانی که قا   به عصمت قا  اد ناوت سستند را در ایمن می
کند مگر اینکه قا  اد ناوت م صوع باشمد.  گویند: خداوند پیاماری را ما وث نمی که می

اونمد سممۀ دارد فرقی بین توبه کنندۀ عال  و غیر عال  نیست و خد او پس اد آنکه بیان می
 گوید: اند گناه است یا ندانند دوست دارد، می انجاع دادهن را چه بدانند آنچه توبه کنندگا

با این مطلال می نی عدع فرق بین توبه کنندۀ عال  و غیر عال گ جواب کسانی که 
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گویند خداوند جز کسی را که قا  اد ناوت م صوع یا مؤمن بوده بمه پیماماری  می
ای گناسکمارگ اند کمه گناسمان مبمر تهشود. اینها پنداش می کند، روشن ما وث نمی

نقص سستند، سر چند اد آنها توبه کند و این منشأ اشتااه آنهاست. پس سمر کمس 
کند که گناسکار با وجود توبۀ نصموح نماقص اسمت، در اشمتااه بزرگمی  گمان می

به کننمده شود، به سیچ وجه تو افتاده است. یقینا  ع ابی که دامنگیر گناسکاران می
 (.309، ص10ق، ج1398تیمیه،  )ابن گیرد یرا در بر نم

شموند، امما سمریع توبمه  درباره گناسان صغیره س  بر این باورند کمه مرتکمال صمغیره می
یابند. مستند آنان در این باره اجماع سلف و ظهور آیات  کنند و با توبه رف ت مقاع می می

 مه س  در مقماع (. در فتاوای لجنه دا40، ص4ق، ج1405قرآن کری  است )ابن تیمیه، 
 شود یا نه، در پاسخ چنین گویند: اد اینکه آیا اد انایا گناه صغیره و خطا صادر میپرسش 

دارد، بلکمه  کنند اما خداوند آنان را بر این خطا اابت نگمه نممی پیاماران خطا می
ان را قامول پوشی نموده و توبه آن خطای آنان را گوشزد کرده و اد خطای آنان چش 

 (.194، ص3تا، ج بن باد، بی) کند. می
محمد بن صالح عثیمین س  در مقاع پاسخگویی به آیاتی که ظهور در گناه صمغیره انایما 

و معصلم من اإلقرار عل هيا بالي غ ر يرد قيد »دارد چنین گوید:   ّما ما حقع منو من ال بل  فإَبّ
 (.112تا، ص عثیمین، بی «. )حفعل ال با و حسامّرف و

  اشتراکات قبل بعثت
با بررسی دیدگاه م اسال درباره عصمت اد گناسان قا  اد ب ثت، یک نقطه مشمترک بمین 
کیمد دارنمد کمه  امامیه، دیدیه، اسماعیلیه و ماتریدیه نمایان است؛ مانی بر اینکمه آنمان تأ

ا باشند. الاته سملفیه سم  عصممت ادگناسمان کایمره ر پیاماران اد گناسان کایره م صوع می
اند. تشمابه دیگمری کمه  اد تکرار بمر گنماه م صموع این م نا که پیامارانپ یرفته بودند؛ به 

توان به آن اشاره کرد، تشابه اشاعره، ماتریدیه، سلفیه و دیدیه در دمینه عصممت انایما  می
پیش اد ب ثت در ارتکاب گناسان صغیره است؛ سر چهار م سال کالمی در جواد صدور 

داننمد،  پیماماران جمایز مید و ارتکماب آن را بمر با س  اتفاق نظر دارنگناه صغیره مشروط 
ماتریدیه شرط نادر بودن و سلفیه شرط توبه کردن و اشاعره شرط منجر نشدن به خواري 

 کنند. کنند و دیدیه شرط منفر ناودن را مطرح می و پستی را يکر می
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 گناهان کبیره و صغیره بعد از بعثتدوم( 
 امامیه

انحصار به قا  یا ب د اد ب ثت ندارد. یاماران مطلق بوده و این باورند که عصمت پآنان بر 
امامیه م تقدند که پیاماران قا  اد ب ثت موحد و خداپرست بوده و سیچ گونه گناه کایره یا 

؛ 43ق، ص1412؛ علم  الهمدی، 156ق، ص1363اند )حلی، ای مرتکال نشده صغیره
 (.139ق، ص1422فاض  مقداد، 

 نویسد: دوق میشیخ ص
ی ه امامیه( درباره پیاماران و رسوالن و امامان و مال که این است که ما )ش اعتقاد

ایشان اد سرگونه پلیدی م صوع و پاک سستند و مرتکال سیچ گونه گنماه کایمره یما 
کننمد؛  شوند و در آنچه خداوند آنهما را ممأمور سماخته م صمیت نمی صغیره نمی

ته نااشمد، آنهما را نشمناخبه عصمت ایشان قا م   سا کسی که در ب ضی اد حالت
 (.46ق، ص1313است )شیخ صدوق، 

ما م تقدی  که پیامار اد گناسان کایمره و صمغیره، عممدی و »محقق بحرانی م تقد است: 
 (. 118ق، ص1398)بحرانی، « سهوی، اد دمان کودکی تا آخر عمر م صوع است

 اند؛ دیمرا مند بوده هتهای عمر اد عصمت بهراد نگاه عالمۀ حلی، پیاماران اد ابتدا تا ان
صغیره شمده، بمه  وکسی که در سابقه عمرش گناسان دیادی دارد و مرتکال گناسان کایره 

سا به سیچ وجه آمادگی اطاعمت  طوری که این گناسان در سابقۀ او م لوع است، دیگر دل
حلمی، ) شود. اعت میکنند و فسق سابق آنان موجال تنّفر طاع اد اط را پیدا نمیاد ایشان 

 (.10تا، ص  بی
عالمه مجلسی در ضمن بیمان اقموال فمرق و مم اسال مختلمف در مسمئله عصممت 

مم سال اصمحابنا االمامیمۀ سمو اّنمه »کنمد:  پیاماران، اعتقاد شی ه را چنمین توصمیف می
العمدا و النسیانا و ال ِلَخَطٍأ فمی التأویم  و ال  و الیصدر عنه  ال نال الصغیرۀ و الکایرۀ

 (. 90، ص11جق، 1403)مجلسی، « انهسهاٍء من الله ساحِلِ 
یدیه  ز

بممه   دیدیمه پیماماران را اد گناسممان کایمره م صموع دانسممته و دربماره گناسمان صممغیره قا م 
ای که اد روی سهو و خطا رخ دسد، م صموع  اند. آنان م تقدند پیاماران اد صغیره تفصی 

؛ 22، ص2ج ق،1415داننمد )شمرفی،  نیستند. برخالف مال که که آنمان را م صموع می
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(. بر اساس منظومه فکری دیدیمه، جایگماه مال کمه برتمر اد 281ق، ص1113بدرالدین، 
سای برتری مال که بر پیماماران،  مقاع پیاماران است. در برخی اد آاار دیدیه یکی اد علت

 عصمت مال که اد گناسان صغیره شمرده شده است و م تقدند که این ویژگی اسمت کمه
(. آنمان 378، ص2ق، ج1422منصمور باللمه، متمایز کرده اسمت )ال آنان را اد پیاماران

برای اااات عصمت اد کایره ب د اد ب ثت به دال   عقلی سمچون لمزوع تا یمت و نقمض 
اند؛ به این بیان که اگر پیماماران م صموع نااشمند و در دریافمت دیمن  غرض تمسک کرده

ر ادعای بود و صادق و کايب د اد آنها الدع نخواسد دچار خطا شوند، دیگر پیروی کردن
تر است به بندگانش اد اینکه آنها را در خطما و  شود و خداوند س  مهربان ناوت مشتاه می

ند که خطایای  (. دیدیه بر این باور102ق، ص1412اشتااه بیندادد )علی بن عادالکری ، 
ت؛ چرا کمه عمد بر آنان جایز نیسپیاماران اد روی عمد نیست؛ دیرا عصیان خدا اد روی 

 (.245، ص2ق، ج1415)شرفی،  بوده و اد طهارت و تزکیه برخوردارند آنان م صوع
 اسماعیلیه

شود کمه اسمماعیلیه پیماماران را مطلقما اد گناسمان کایمره  با بیان ابوحات  رادی آشکار می
شمود. وی  یدانند؛ چرا که عاارت وی مطلق بود و ب د ب ثت را سم  شمام  م م صوع می

وده پیاماران خود را اد اینکمه دربماره خداونمد چیمزی خداوند منزه نم»یسد: نو چنین می
بگویند که در شأن او نیست و سمچنین پیراسته نمموده اد اینکمه نسمات افتمرا و دروغ بمه 

(. وی دربمماره عصمممت پیممامار و طهممارت 167ش، ص1378)رادی، «. خداونممد دسنممد
 آورد: چنین دلی  می اجداد پاک او اد ارجاس این

نور ناوت رسول الله در جاین عادالله و بین دو چش  او ظاسر و واضح بود. بارسا 
سمای دوران  پیامار فرمود: من اد اصالب پاک به ارحاع پاک منتق  شمدع و ناپاکی

 (.170جاسلیت به من نرسیده است. )سمان، ص
نسمیان و  ره آیماتی کمه گناسمان واندیشمندان اسماعیلیه در قرن چهمارع دربما ابن سیث  اد 
 گوید: انایا نسات داده، چنین میغفلت را به 

حضرت یوسف قصد گناه نکرد، بلکه آن دن آسنگ گناه کرد و یوسف شمروع بمه 
انمد، بمه ایمن  تأدیال و نصیحت کرد. ب ضی س  آیه را با تقدی  و تأخیر نقم  کرده

 کرد؛ ولمی چمون ایمن می صورت که اگر برسان خداوند را ندیده بود، قصد آن دن
ه بود، مانع گناه کردن او شد. ایمن برسمان سممان عصممت برسان قاال  حاص  شد
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ش، ص 1388است؛ چون عصمت آمده بود، قصد گناه منتفی بود )ابمن سیمث ، 
134.) 

تواند مرتکال گناسان کایره شود و گناه کنمد و خمون  وی در جواب این سؤال آیا پیامار می
را انجاع دسد، بمر ایمن  کارسایی اد این قای  حترمش دانسته بریزد وکسی را که خداوند م

توانمد چنمین  باور است انسانی که توفیق یافته و با روح القمدس تأییمد شمده باشمد، نمی
توان به او  اوصافی داشته باشد. ارتکاب گناسان کایره و سیچ کار ناشایسته و گناسی را نمی

 (.131نسات داد. )سمان، ص
 اشاعره

در دمان ناموت اجمماع نمموده و بمر ایمن  نایا اد گناسان کایرهمای اشاعره بر عصمت اعل
جمهور )اشاعره( ارتکماب عممدی »نویسد:  مسئله اتفاق نظر دارند. صاحال مواقف می

)ایجمی، «. انمد گناسان کایره را ممنوع دانسته و سهوی آن یما خطمای آن را تجمویز نموده
 (.426ع، ص 1997

یر اد حشویه، بر امت اسالمی، غ»گوید:  طلال تصریح نموده، میآمدی س  بر این م
 (.170، ص1تا، ج )آمدی، بی« عصمت پیاماران اد گناه کایره عمدی اتفاق نظر دارند

اشاعره، بر اساس دال   نقلی، صدور گناسان کایره را به صورت عمدی بر پیامران روا 
پست باشد ی نی  اند: اگر گناه صغیره دانند. اشاعره بین گناسان صغیره قا   به تفصی  نمی

ای که فاع  آن اد مروت ساقط شده و منجر به ایجاد نفرت و پستی در نگاه ممردع  نهبه گو
ای که موجاات خواری و ساکی وی فراس  گردد )مانند سمرقت یمک لقممه  شود، به گونه

، مخ  عصممت باشند. اما اگر اد قای  صغیره غیر منفر باشد نان( اد این گناه م صوع می
؛ بغدادی، 787، ص2ق، ج1407)قاضی عیاض، رواست رتکاب آن بر پیامارانناوده و ا

 (.168ق، ص1401
یدیه  ماتر

آنان بر این باورند که پیاماران باید اد گناسان کایره م صوع باشند. ماتریدیه برای عصمت 
ال اعتماد اد گناسان کایره دال   عقلی مت ددی سمچون عل  پیاماران، نقض غرض و جل

ق، 1419شمود )غزنموی حنفمی،  علم  تایمین میند. در ایمن بخمش دلیم  ا تمسک کرده
(. آنان بر این باورند که عوام  گناه در وجود انایا محکموع بمه شکسمت اسمت. 170ص
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گردد: یکی جه  به دشتی گناه و دیگری  ریشه انجاع تماع مفاسد وگناسان به دو چیز برمی
آن اطمالع پیمدا ادگناسان وآاار شوع  ان با شناخت حقیقی کهتابع سواي نفس بودن. پیامار

کنند و سمچنین در سایه م رفت عمیقی که به خداوند دارنمد خمود را آلموده بمه گنماه  می
 (.37ق، ص 1373کنند )طرابلسی،  نمی

اد آنجا که م سال فقهی ماتریدیان، م سال حنفی است، به سممین منظمور در کتمال 
و االنایماء علمیه  »نویسمد:  ابوحنیفمه می انمد. ا نیز وارد کردهکالمی خود قول ابوحنیفه ر

سمایی کمه اد  وی در ادامه خطاسا و لغزش«. السالع کله  منزسون عن الصغا ر و الکاا ر
(. 68تما، ص خوانمد )مالعلمی قماری، بی می« دالت»انایا صادر شده است را با عنموان 

 نویسد: در این باره می ال براسصاحال کتاب 
ت ال است. در تفسیر نسمفی ت قربشان به خداوند مای انایا به ساال دیادس لغزش

کردند؛ چرا کمه  آمده است که ا مه سمرقند اس  دلت را بر اف ال انایا اطالق نمی
نوعی گناه است. آنان درباره این اف ال م تقدند که چنمین اف مالی انجماع « دلت»

اد  شمدند ن اف مال عتماب میدادن ف   فاض  و ترک کار افض  است و در برابر ای
دا؛ دیرا ترک افض  اد جانال آنان مانند ترک واجمال اد غیمر باب عطیه و لطف خ

 (600تا، ص فرساری، بی) ایشان است
گروسی اد علمای اس  سنت سمچون ابوالمنتهی و شیخ عادالحق محدث دسلوی با این 

دیمد در کماربرد لفمظ (. با توجه به آنچه بیان گر601عقیده سستند. )سمان، ص نظریه س 
باشمند،  دان ماتریدی، کمه خمود بمر مسملک فقمه حنفمی میمیان برخی دانشمن« لتد»

را به سمان م نمای گنماه ت ایمر « دالت»ای که برخی اد آنها  اختالف وجود دارد؛ به گونه
 اند. کردند و برخی دیگر آن را م ادل ترک اولی محسوب نموده

بیمان اند. ابمن تیمیمه ضممن  ن کایره م صوع دانسته: سلفیه س  انایا را اد گناساسلفیه
اندیشمندان اسالمی در این باره، به طور ضمنی عصممت اد گناسمان کایمره را   نظریه اکثر

 (.319، ص4ق، ج1398تیمیه،  )ابن پ یرد می
ند که پیاماران اد گناسان صمغیره م صموع ناموده و مرتکمال م صمیت  آنان بر این باور

ر واقمع آنمان اد اسمتمرار و کنند. د سریع توبه میاه استمرار نداشته و شوند، اما این گن می
شموند و تفماوت آنهما بما  اند نه اد خود گناه. پیاماران مرتکال گناه می اقرار بر گناه م صوع

سا در این اسممت که انایا ب د اد اینکه مرتکال یک گناه شممدند، بین این گناه  سایر انسان
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ر یک لحظه مرتکال نمی و سرگز دو گناه را د نمایند ه و نمدبمه میو گناه دیگری قط ا  توبم
شممود، موجال نفمرت نیسمممت؛ بلکمه  شممموند. به اعتقاد آنان، گناسی که اد آن توبه می

آنچه باعث نفرت شده پافشمار ی بر گناه اسمت نه خمود توبمه و اسممتغفاراد گنماه )ابمن 
 (.259، ص5ق، ج1408تیمیه، 

د و بمر آن بادخواسمت کننم اه صمغیره توبمه میرندکه پیماماران اد گنمسلفیه بر این باو
(. سلفیه 314، ص10ق، ج 1398ابن تیمیه، ) نماید شوند و خداوند آن را جاران می نمی

کنند بدین گونه که خود خداوند خارداده اسمت بمه  در این باره به آیات توبه استدالل می
انایای خود مانند توبه  دنت فراوانی اد توبه کرپیاماران که من تواب و غفار سست  و در آیا

(. اد سوی دیگمر توبمه اد 47؛ سود: 23خار داده است )اعراف: اکرع و پیامار  آدع و نوح
ترین عاادات نزد خدای ساحان است. بنابراین انسان ب د اد توبه کردن نزد خمدا  محاوب
تمرین  د. بلکمه اد مهم آیم ترمی شود و توبه اد صغیره سیچ نقصی به حساب نمی محاوب

، 15ق، ج 1398سا واجمال اسمت )ابمن تیمیمه،  انسان ت انسانی است که بر سمهکماال
 (. وی این عقیده را به سلف نسات داده و چنین گوید:51ص

اند بر اینکه آنچه  کنند، متفق سلف امت و ا مۀ آنها و کسانی که اد آنها تا یت می
شده، توبمۀ انایما اد ه اد رسول الله قط ی خداوند در کتابش به آن خار داده و آنچ

اند و با این توبه خدا درجات آنها را بماال بمرده  ناسانی است که اد آنها توبه کردهگ
است؛ پس به درستی که خداوند توبه کنندگان و پاکان را دوست دارد و عصممت 

اه و کننمد؛ پمس بمر غیمر اد انایما گنم انایا آن است که اقرار به گناسان و خطاسا می
کنمد؛ پمس آنهما را  ا خداونمد جامران میجایز است امما انایما رخطای بدون توبه 

 (.432، ص 2ق، ج1406ابن تیمیه، ) کند بخشد و برایشان روشن می می
(، پیمامار 2)فمتح:  ل غفر لک اللو ما تقدم من ذبیيک و ميا تيا ر ۀیابن تیمیه با استناد به آ

 ی که قا   به عصمت ادسته و م تقد است کسانرا اد گناسان صغیره م صوع ندان اکرع
گناه آدع « ماتقدع»اندکه منظور اد  گناسان صغیره سستند، این نصوص را تاوی  برده و گفته

تحریمف »گناه امت پیامار است. ابن تیمیه چنمین تمأویلی را اد بماب « ماتأخر»و مراد اد
، 10ق، ج 1398ابن تیمیه، شمرد ) داند و آن را فاسد و باط  می می« الکل  عن مواض ه

 (.314ص
 يسای س  در این باره گوید:
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با َواَل حقيروَن َعَلْ يِو َواَل حقيروَن عليی  طي  َواَل فسيه  صي  فهيم  َوقد َحقع ِمْنُهم الي َّ
يَغاِهر  منز لن َعن كل َما حْقَدح ِفي بیلتهم َوَعامة اْلُجْمُهلر الَّ حن حجلزون َعَليْ ِهم الصَّ

ُه  قْ َحُقلُللَن ِإبَّ  (.50تا، ص يسای، بی) 1.«َرار َعَلْ َهام معصلملن من اإْلِ
ای برخوردار است، دربماره  طاری س  که تفسیر م روف او در میان سلفیه اد جایگاه ویژه

آیاتی که ظهور ابتدایی در م صیت پیاماران دارد را حم  بر ظاسر کرده و استغفار و توبمه 
بنمابراین آنمان (. 188، ص18ق، ج1420،دانمد )طامری پیاماران را نشمانه م صمیت می

د صغا ر را قاول نداشته و به آیاتی که ظهمور در م صمیت انایما دارنمد، اسمتناد عصمت ا
 (.158، ص11کنند )سمان، ج می

کنمد کمه در  ابن تیمیه در این باره بمه روایمات سم  متمسمک شمده و چنمین ادعما می
ین دعا که پیامار سمواره چن نق  شده است صحیحین اد ابوموسی اش ری اد نای اکرع

 کرد: می
در اممور را بماخش و بماخش آنچمه را تمو  اسرافبار خدایا بر من خطا، نادانی و 

سای جدی، شوخی، خطا و عممدی  داناتر اد من به آن سستی. بار خدایا م صیت
و سر آنچه را نزد من است، بر من باخش. بار خدایا گناسان گ شته، آینده، پنهانی 

 .(291، ص1ق، ج1422میه،ا بر من باخش )ابن تیو آشکار ر
اندیشمندان سلفیه در آاار مت دد خود بحث صدور گناسان صغیره و رف ت مقاع انایما بمه 

 (.389، ص3ق ، ج1428)بن باد،  اند وسیله توبه را مطرح کرده
 اشتراکات 

ور شود که عمدع جمواد صمد با تایین دیدگاه م اسال در عصمت ب د اد ناوت، آشکار می
مه م اسال است، منتهی تفاوت در نحموه ااامات اد ب ثت مورد اتفاق سگناسان کایره ب د 

آن است؛ در نظر اشاعره و سلفیه و اسماعیلیه بما دالیم  سمم ی و نمزد امامیمه، دیدیمه، 
رسد. دربماره گناسمان صمغیره سم  امامیمه، دیدیمه،  ماتریدیه، با دالی  عقلی به اااات می

ق نظمر دارنمد. روش دیگر بر جمواد آن اتفمااند اما سه گروه  صمتاسماعیلیه م تقد به ع
اااات مسئله عصمت انایا در بین اشاعره و سلفیه بیشتر بر مدار آیات و روایات در گردش 

سای عقلمی کمرنمگ بموده و بمر  رو در کتال و تألیفات آنان استدالل و برسان است. اداین
                                                 

، وممن الخیانمة، ا  الوحي وب ده، وقا  التشریع وال ي ال ریال فیه أنه کان م صوما ق»نویسد:  . يسای می1 ممن الزنما قط ما 
وب اء اللسان، وکشمف ال مورة، فلم   والغدر، والک ب، والسکر، والسجود لوان، واالستقساع بالدالع، ومن الريا  ، والسفه،

 (.131، ص1، جم ال بالءسیر أعال)يسای، » یکن یطوف عریانا، وال کان یقف یوع عرفة مع قومه بمزدلفة، ب  کان یقف ب رفة
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کید شده است.   ظواسر آیات و روایات تأ

 وحی  مت در دريافت و ابالغعصب( 
مراد اد عصمت در مقاع دریافت و ابالغ وحی این است که آیا انایا وحمی آسممانی را بمه 

اند یا اینکه شیطان در محتموای وحمی تصمرف  صورت کام  و بدون نقص دریافت کرده
کرده است؟! در فرض دریافت وحی بدون دیادت و نقصان، آیا آن را بمه سممان صمورت 

ر دمان ابالغ وحی الهی بمه ممردع یا اینکه ممکن است د اند و به مردع رساندهحفظ کرده 
دچار خطا شده یا حتی به دروغ چیزی بمر آن افمزوده یما اد آن کاسمته باشمند؟! بنمابراین 

یکمی عصممت اد کم ب و دیگمری عصممت اد  :عصمت در این مقاع بر دو قس  اسمت
(. 184، ص 3 ق، ج1412احانی،)س خطای سهوی در دریافت و نگهداری و ابالغ وحی

ر پاسخ سردو پرسش اتفاق نظر دارند که انایا م صوع بموده و مرتکمال م اسال اسالمی د
شوند. بنابراین اشتراک دیگر م اسال، عصمت در مقاع دریافت و ابالغ وحی  اشتااه نمی

 است.

 امامیه

   به مطلق سای اسالمی است و قا مد سمه فرقهگاه امامیه، که در مسئله عصمت سرآدید
اد عصمت نیز به طریق اولی قا   به عصمت است  نایاست، در این مرحلهعصمت در ا

(. مشمهور امامیمه بمر ایمن 124ق، ص1409؛ ساحانی، 118،ص1ق، ج1423)حلی، 
ند که نسات سهو به پیاماران جایز نیست؛ دیرا این امر احتمال وقوع سهو در تالیغ را  باور

ین با غرض و سدف کنند و ا فرت پیدا میورت مردع اد پیامار نبه سمراه دارد که در این ص
 نویسد: (. عالمه مجلسی می75، ص1982حلی، ) ب ثت منافات دارد

امامیه بر عصمت پیاماران اد گناسان صغیره و کایرۀ عممدی و اشمتااسی و اد روی 
ی فراموشی، قا  اد ناوت و ب د اد آن، بلکه اد دمان والدت تا دمان مالقات خمدا

نوردیده است جمز شمیخ صمدوق و و کسی با آن مخالفت  ساحان، اجماع دارند
اند. نمه  اد جانمال خداونمد را ممکمن دانسمته« اسهاء»استادش و این دو بزرگوار 

سهوی که اد جانال شیطان است؛ لیکن مخالفت این دو نفمر دیمانی بمه اجمماع 
ق، 1403سمی، رساند )باط  بودن سهوالنای به حال خود باقی است( )مجل نمی

 (.108، ص 11ج
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 زيديه

ق، 1113، )بدرالممدین داننممد می ت و ابممالغ وحممی م صمموعدیدیممه پیمماماران را در دریافمم
 (.    282ص

 اشاعره

عصمت در دریافت و ابالغ وحی مورد اتفاق ِفَرق اسالمی است و سیچ مخالفی در ایمن 
و افتمرا اد روی بخش وجود ندارد. الاته این اجماع فقط محدود بمه نفمي سرگونمه کم ب 

اعطمای »گویمد:  گمردد. تفتمادانی می خطا را شمام  نمیگردد و صدور سهو و میعمدی 
کند بر اینکه دروغ در آنچه به خدا نسات  م جزه بر انایا اد طرف خداوند عقال  داللت می

 (.51، ص5ق، ج1419)تفتادانی، « دسند راه ندارد می
انایا اد تحریمف،  یا اقامه کرده است کهفخر رادی پانزده دلی  برای اااات عصمت انا

 (.455، ص1ق، ج1420اند )فخررادی، ان و ک ب در مقاع تالیغ م صوعکتم

 ماتريديه

گونه که اد مقاع فوق خمود، اعم  اد  آنان بر این باورند که پیاماران الهی پیاع وحی را سمان
بمه ممردع ابمالغ کننمد، عمین آن را  فرشته یا خداوند، بدون نقصان و دیادت دریافمت می

(. در کتال ماتریدیه دو ویژگی صدق و 261تا، ص الق، بید )عادالرحمان عادالخکنن می
امانتداری برای پیاماران يکر شده است که موید عصمت آنان در دریافت و ابمالغ وحمی 

سمایی کمه واجمال  ( به این بیان کمه یکمی اد ویژگی226ش، ص1385است )الس دي، 
اش  شمد، الدممهاگمر پیماماري صمادق نااراستگویی است؛ دیرا  است پیاماران دارا باشند

 وجود ک ب در کالع خداوند مت ال است و ک ب بر خداوند مت ال محال است.
ساي انایا، امانتداري در دریافت، اجرا و تالیغ احکاع الهی است.  یکی دیگر اد ویژگی

د خیانمت کننمد حمراع و اگر پیاماران با انجاع دادن کاري حراع یا مکروه در حک  خداونم
شود و گویی که این دو اد جمله اموري سستند  جال یا مستحال میمکروه در نظر مردع وا

دسمد.  که خداوند به حراع و مکروه دستور نمی که خداوند به آنها امر کرده است. درحالی
ن بنابراین پیاماران در دریافت و ابالغ وحی باید حفظ امانت کرده تا ممردع بمه انجماع داد

 (.224تا، ص ق، بیدرت نوردند )عادالخالقایح و ترك حسن ماا
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 سلفیه

آنان در این مسئله با م اسال اسالمی موافق بوده و عصمت در چنین مقامی را بما دال م  
دانند. ابن تیمیه بر این بماور اسمت کمه انایما در چنمین مقمامی اد  نقلی و عقلی اابت می

 نویسد: می اند. وی در این باره سرگونه گناه و خطای عمدی و سهوی م صوع
کننمد،  اندکه پیاماران درآنچه اد سموی خمدا ابمالغ می عقیده آنان )مسلمانان( س 

م صومند و این مقصود رسالت است؛ سمانا رسول کسی است کمه اممر و نهمی 
رساند و پیاماران در رساندن رسالت به اتفماق رأی مسملمانان م صموع  خدا را می

)ابمن تیمیمه، ر ایمن اممور راه یابمد که جایز نیسمت خطمایی دای  سستند؛ به گونه
 (.470، ص1ق، ج1406

او عااراتی به سمین مضمون را بارسا در کتال خود در مواضع مختلف تکرار کرده و آن را 
(. حتمی در برخمی 256، ص5ق، ج1408به اجماع امت نسات داده است )ابن تیمیه، 

، 1ق، ج1414، دسمد )ابمن تیمیمه ات میموارد عصمت در تالیمغ را بمه سممة ادیمان نسم
تیمیه درباره عصمت در این مقاع به ادلۀ شمرعی، عقلمی و اجمماع اسمتناد  ابن(. 141ص
 (.295، ص10ق، ج 1398کند )ابن تیمیه،  می

ابن تیمیه در موض ی دیگر چنین ادعا دارد که تنها عصمتی که با دلی  نقلی، عقلی و 
ی اسمت )ابمن تیمیمه، اع دریافمت و ابمالغ وحماجماع قاب  اااات است، عصمت در مق

(. بن باد در فتاوای خود به این مسئله اشاره کرده و بر ایمن بماور 261، ص5ق، ج1408
، 6تما، ج است که میان علمما در چنمین عصممتی اختالفمی وجمود نمدارد )بمن بماد، بی

 (.371ص
آن را اابمت  کنمد و به چنین عصمتی اشماره می ما حنطه عن الهلیابن کثیر يی  آیۀ 

 (.411، ص7ق، ج1404)ابن کثیر،  داند. می

 اشتراکات 

با تایین دیدگاه م اسال اسالمی در بخش عصمت در مقاع دریافت، حفظ و ابالغ وحی، 
روشن شد که سمه م اسال اتفاق نظر دارند که انایا در این باره م صموع بموده و مرتکمال 

و ابالغ وحی عصمت در مقاع دریافت شوند. بنابراین اشتراک دیگر م اسال،  اشتااه نمی
 است.
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 عصمت در اعتقاداتج( 
عصمت در اعتقادات ی نی پیماماران قام  و ب مد اد ب ثمت موحمد و خداپرسمت بموده و 

اند. این مرحله اد عصمت س  ممورد اتفماق مم اسال  ای به کفر و شرک آلوده نشده لحظه
 د.ان به آن تصریح کرده اندیشمندان اسالمی  اسالمی است و اد مواردی است که اکثر

امامیه بر این باور اسمت کمه تممامی انایما، پمیش و پمس اد ب ثمت، موحمد و امامیه: 
 (.131ق، ص1438حلی، )اند  خداپرست بوده

یدیه:  دیدیه بر این باور است که تماع پیاماران باید اد سر چیزی که موجمال نفمرت ز
سمادی  (. امماع281ق، ص1113، است منزه باشند؛ اد جمله ولدالزنا ناودن. )بدرالمدین

ندیشمندان دیدیه درباره عصمت پیاماران اد گناسان و کفر و شرک و گناسان ا الی الحق اد 
صغیره انایا بر این باور است که پیاماران اد دمان ب ثت خود مستحق اواب و پاداش الهی 

گاسی و با  سستند و آنها سرگز کفر نوردیدند و فسق و فجور نکردند و سیچ وقت با عل  و آ
ه شاید به خاطر گمان یما فراموشمی گنماه کمرده باشمند کمه تکال گناه نشدند. الاتعمد مر

شوند. کسی که  شود و آنها مرتکال گناسان کایره نمی گناسشان صغیره است و بخشیده می
یحیمی بمن ) پیاماران را به کفر و ارتکاب گناسان کایمره ممته  کنمد او خمود کمافر اسمت

 (.186 ق، ص 1421حسین،
ند که پیاماران باید اد بدو تولد موحد  عیلیه سمانند امامیه بر این باورمااسیه: اسماعیل

سای پاک و طاسر متولد شوند. آنان برای استدالل بر این مطلمال بمه آیمات  بوده و اد بطن
 فرماید:  کنند. خداوند درباره حضرت ابراسی  می قران استناد می
 ْحَن آَتْ ناُ ما ال ِ يُو   َن َو ِإذا ُحْالیُ ْم ِبِو ُحْؤِمُنل ِكااَ  ِمْن َقْیِلِو الَّ يا ِبيِو ِإبَّ َعَلْ ِهْم قاُللا آَمنَّ

َتْ ِن ِبميا َصيَیُروا َو  ْريَرُ ْم َميرَّ
َ
ََ ُحْؤَتيْلَن   ولِئي

ُ
ا ِمْن َقْیِلِو ُمْسِلِم َن   ا ُكنَّ نا ِإبَّ اْلَحهُّ ِمْن َربِّ

َئةَ  ا َرَزْقنا َحْدَرُؤَن ِباْلَحَسَنِة السَّ ِّ  (54-52)قصص، . ُ ْم ُحْنِفُقلنَو ِممَّ
 فرماید: اد سوی دیگر خداوند خطاب به مؤمنان در مورد مشرکان می

 َما اْلُمْشِرُكلَن َبَجٌس َف  َحْقَرُبلا اْلَمْسِجَد اْلَحراَم َبْعَد عاِمِهْم   ا َو ِ حَن آَمُنلا ِإبَّ َها الَّ حُّ
َ
حا  

ُو ِمْن َفْضلِ  َفَسْلَغ ُحْغِن ُكُم  ِإْن ِ ْفُاْم َعْ َلةً  َو َعِل ٌم َحِك ٌم اللَّ  (8)توبه، ِو ِإْن شاَء ِإنَّ اللَّ
شمود کمه طماسرین موحمد بموده و  با ضمیمه نمودن این آیه به آیمه اول نتیجمه گرفتمه می

 (.51ق، ص1403اند )ابن ولید،  ای به شرک و کفر آلوده نشده لحظه
در قالال عادالمطلال و ابوطالال اران به شواسد ایمان وی در ادامه برای عصمت پیام 
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 گوید: کند.کرمانی می سا، ش رسا( استدالل می سا، خطاه )سروده
 نای شود به س ادت ابدی  پیاماران باید مجمع فضا   طای ی باشند که ساال می

ال اده، سوشمندی و دیگر صفات  فهمی، داشتن حافظه فوق گردند؛ اد قای  خوش
روی  نند لهو و ل ال و دیمادهر باشند و کارسایی مااب  باید اد ريای  دوبرتر. در مق

در اک  و شرب شایسته آنها نیست. باید دوسمتدار عمدل و دشممن ظلم  و سمت  
 باشند.

اشاعره  بر این باورند که جایز است خداوند کسمی را کمه قام  اد رسمالتش اشاعره: 
 :گوید کافر بوده، به عنوان نای برگزیند. آمدی می

( نه تنها قا  اد ب ثت صمدور م صمیت اشاعرهاصحاب ما ) قاضی ابوبکر و اکثر
دانند، بلکمه ارسمال فمردی بمه رسمالت را کمه  کایره یا صغیره را اد انایا ممتنع نمی

داننمد.  تر کافر بوده و سپس اسالع و ایممان آورده اسمت را عقمال  ممتنمع نمی پیش
  و دلیم  عقلمی یا قا  اد ب ثت نداریافزاید:گ دلی  نقلی بر عصمت انا مسپس می

نی بر حسن و قاح عقلی اسمت کمه مما آن را قامول نمداری . بنمابراین الدع س  مات
نیست که پیاماران قا  اد ب ثت اد گناه کایره، که کفر یکمی اد آنهاسمت، م صموع 

 (.170، ص1)آمدی، بی تا، ج باشند
یدیه:  طمور  ا  و ب د اد ب ثمت، بمهاد دیدگاه ماتریدیه عصمت اد شرک و کفر، قماتر

داننمد  اوت است. آنان این حد اد عصمت را مورد اجمماع مسملمین میمطلق اد شرایط ن
 (.226، ص 1385)عادالملک الس دي، 

دلی  عدع جواد کفر بر پیاماران این اسمت کمه اگمر پیمامار اد کفمر م صموع نااشمند، 
اد دالی   اشت و اد آنجا که یکیبنابراین م جزه نیز سیچ داللتی بر پیاماري وي نخواسد د

پیاماران م جزه است، پس باید انایا اد کفر و شرك، چمه قام  و چمه ب مد اد  اااات ناوت
 (.26تا، ص  عادالخالق، بی) ب ثت، م صوع باشند

 سلفیه
اند و پیمامار اسمالع قام  اد  ابن قتیاه تصریح دارد که پیاماران قا  اد ناوت اد کفر م صوع

تما،  )ابمن قتیامه، بی ده اسمتسا نزدیک نش و به بت راسی  و اسماعی  بودهب ثت بر دین اب
 .(110ص

تادد و بر این باور است که اگمر کسمی موحمد بمودن  ابن بطه بر منکرین عصمت می
پیاماران را قاول نداشته باشد، با چنین شخصی نااید نشست و برخواسمت کمرد. عامارت 



 

 

دوفصلنامه 
ب کالم

مذاه
ی، 

سال
 

دوم
 ،

امش
ره 

3 ،
بهار و تابستان 

1399
 

28 

ر دیمن قمومش بموده، ر اکرع قا  اد ب ثت بکند پیاما کسی که گمان می»وی چنین است: 
شمود و  ت و افترای بزرگی را به پیامار بسته است و با چنمین کسمی سمخن گفتمه نمیتهم

 (. 4تا، ص )ابن بطه، بی« شود نشست و برخاست نمی
اندیشمندان سلفی وسابی کشور عربستان است   إسحاق بن عقی  عزود مکی، یکی اد

ی دربماره اعتقماد سملف ادعما ان تمدوین کمرده اسمت. وکه کتابی درباره عصمت پیامار
«  رمع من حعاد بهم علی عصمة انبی اء من وقلع الكفير عينهم قیيل الیعوية وبعيد ا: »کند می

 (. 18ق، ص1416)إسحاق بن عقی ، 
انمد و  بغوی بر این باور است که اس  سنت م تقدند پیاماران قا  اد وحی مؤمن بوده

، 7ج ق،1416ده اسمت )بغموی، بر دیمن اجمداد خمود بمو س  قا  وحی پیامار اکرع
 (.201ص

تیمیه درباره عصمت انایا اد کفر قا   به تفصی  است؛ او م تقد است کمه پیمامار  ابن
قا  ب ثت اد کفر م صوع بوده و خداوند ایشان را اد عاادت اوامان حفمظ کمرده  اکرع

 نویسد: است. وی در این باره می
ت برای سر پیماماری واجال نیسبودند،  اغوض پیامارسا م اینکه گفته شده بت

گونه باشد؛ چراکه پیامار یک ویژگی خاص داشتند و آن اینکمه ایشمان سمرور  این
آدع و پیاماری است که بین اس  کفر رشد کرده و به جهت اینکه با عل  و  فردندان

 سمتتر اد دیگمران ا سدایت و نصرت و قهر الهی مورد تأییمد قمرار گرفتمه، کامم 
 (.31، ص15، ج ق1398تیمیه،  ابن)

 نویسد:  وی درباره عصمت سایر انایا اد کفر می
اس  سنت در عصمت انایا اد کفر، قا  اد ناوت، اختالف دارند؛ افمراد کثیمری اد 

ق( م تقد بمه عصممت سسمتند. 516ق(، بغوی )ع541آنها، سمانند ابن عطیه )ع
اموت اد ل پیمامار را قام  اد نق( تصریح کمرده کمه خمدای مت ما276ابن قتیاه )ع
فظ کرده است اما تحقیق در این مسئله ایمن اسمت کمه خداونمد سا ح عاادت بت

طور کمه خداونمد در قمرآن  گزینمد؛ سممان پیاماران را اد بهترین اقوامشمان بمر می
ياَلَاُو فرماید:  می ََ ْعَلُم َحْ ُث َحْجَعيُل ِر

َ
ُو   (. کسمی کمه میمان 124ان ماع: )  الَلّ

ممانی کمه م مروف بمه دیمن آنمان باشمد، تما د جاس  رشد کرده اگمر بمرمشرکان 
دانند انجاع دسد و آنچه را دشت  راستگویی و امانتداری باشد و آنچه را واجال می

دانند ترک کند، عیال و نقص و خواری بر او وارد نیست. چنین افرادی کمه بمر  می
زی که نفرت ایجاد اند مستحق ع اب نیستند و در این مورد چی دین مشرکان بوده
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، 15ق، ج 1398تیمیه،  ابن) آنان باشد، وجود ندارد و مانع اد پ یرش سخن کند
 (30ص

آید که به عصمت سایر انایا، قا  اد ناوت، عقیده نمدارد و  اد این عاارت وی به دست می
 داند. حتی آنان را اد کفر س  م صوع نمی

 اشتراکات 
شکار گردید که به جز عصمت در اعتقادات، آ با تایین دیدگاه م اسال اسالمی در بخش

کید می کنند که سممه  اشاعره سایر م اسال بر عصمت در این مرحله اتفاق نظر دارند و تأ
 اند.  انایای الهی پیش اد احراد مقاع ناوت، موحد و خداپرست بوده

 گیری نتیجه
وان نتمایج دیمر را ت اندیشمندان م اسال درباره عصمت انایا می  آاار و تألیفات یاد محتوا

 ت:گرف
سای سمر کمداع  اندیشمه برگرفتمه اد مامانی و « عصمت»ت ریف م اسال یادشده اد . 1

تموان  رسمد می سای عصمت متفاوت بود. اما به نظمر می ادآنهاست؛ سرچند این رسیافت
آنها را به دو قس  کلی، ی نی لطمف و توفیمق الهمی، تقسمی  کمرد. آنچمه ممانع ارتکماب 

و اد منظر برخی توفیق الهی اکثر آنان لطف الهی  شود در دیدگاه ران میم صیت در پیاما
است. نکته مشترک در سمه ت اریف یادشده عدع ارتکماب م صمیت و انجماع طاعمت اد 

 جانال انایاست.
 چند که اختالفاتی با س  دارد،آنان سر سای درباره گستره عصمت پیاماران، دیدگاه. 2

عصمت مطلق  راک تماع م اسال یکیبه دارد؛ اد نقاط اشتس  تشا در بسیاری اد موارد با
ت کمه سممه عصمت در اعتقادا و تلقی، حفظ و ابالغ وحی بود. دیگری در حوده اعتقاد

کید نمودن فرق بر موحد بودن انایا  د و در آخر عصمت.تأ

ه بیان اد لحاظ روشی، باید اشاره کرد که اشاعره و سلفیه اد دالی  نقلی و اجماع ب. 3
اند. در مقابم ، مم اسال دیگمر اد  تر سراغ دالی  عقلی رفتهکمدگاه خویش پرداخته و دی

 .اند لی و نقلی در کنار س  استفاده کردهروش عق
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