اثبات عصمت قبل از بعثت نبیاكرم (ص) در قرآنكریم با تطبیق دیدگاه شیعه
مصطفی کریمی

1

فاطمه رضایی

2

چکيده
«عصمت انبیاء» زیربنای مسائل اعتقادی و کالمی است ،که ضامن صحت رسالت انبیاء و کتاب
آسمانی محسوب میشود .در قرآن به مسأله «عصمت انبیاء» اشاره شده؛ و از جمله ضروریترین
مسائل تفسیری محسوب میشود .از نظر شیعه پیامبران حتی قبل از بعثت ،معصوم از خطا بیوده
و ادله محکم قرآنی برای ادعای خود مطرح کردند .شیعه معتقد بیه عصیمت پییامبران در زمیان
رسالتشان هستند .لذا در این مقاله با نگاهی تطبیقیی بیین مفسیران شییعه ،ادلیه قرآنیی اثبیات
عصمت قبل از بعثت نبیمکرم اسالم (ص) مورد بررسی قرارگرفت؛ و نتیجه بدست آمده این شید
که امامیه معتقد به عصمت مطلقه انبیاء الهی هستند ،و ادله اثبات عصمت را بیهگونیهای مطیرح
کردند که شامل دوران قبل از بعثت نیز میشود .در مقاله آیاتی که شبهه عدم عصیمت حضیرت
محمد (ص) قبل از بعثتش را بوجود آورده ،طبق نظر شیعه به صورت تفسیر موضیوعی-تطبیقیی،
مورد بررسی و تحقیق قرار داده و عصمت قبل از بعثت حضرت رسول (ص) ثابیت گردیید .بیدین
ترتیب ،روش تحقیق مقاله به صورت توصیفی ،تحلیلی و تفسیر موضوعی-تطبیقی خواهد بود.

واژگان کلیدی :عصمت؛ دوران قبل از بعثت؛ پیامبر اکرم (ص) ؛ قرآن کریم؛ شیعه؛ تفسیر تطبیقی.

 1استادیار گروه تفسیر و علوم قرآن مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
 2دانشجوی تفسیر تطبیقی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
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مقدمه
«عصمت انبیاء» از ضروریترین مسائل تفسیری ،اعتقیادی و کالمیی اسیت؛ و ضیامن صیحت قیرآن و
رسالت است؛ چون الزمه نبوت حکمت و درایت است ،رسیول بایید عصیمت داشیته باشید و همبسیتگی
عصمت و حکمت دائمی است؛ (معرفت )82-80 :1374 ،و بنا به قاعده لطیف ،فیراهم کیردن هرچیه بیشیتر
زمینه های هدایت مردم بر خدا الزم است و پیامبر معصوم بیشتر از پیامبر غیرمعصوم موجب هدایت مردم
میشود؛ (اسدآبادیمعتزلی )302/15 :1962 ،و به حکم عقل ،هدف اصلی از بعثت انبیا مبلغ دسیتوراتی هسیتند
که خدا برای انسان ها تعیین فرموده است و نمایندگان الهی باید خود پایبند دستورات الهی باشند تا میردم
به آنها اعتماد کنند .ضمناً با توجه به اینکه پیامبر وقتی معجزه میآورد ،دلیل بر تأییید و تصیدیق خداونید
است؛ در حالیکه ارتکاب گناه باعث نفرت از آنها میشود و انسان نمییتوانید بیا اطمینیان خیاطر از فیرد
خطاکار پیروی کرده ،سخن او را تصدیق نماید( .سیدمرتضی 17 :1377 ،و  )18اگر بر نبیی خطیا جیایز باشید،
نیازمند کسی است که او را از خطا باز دارد و این بازدارنده یا معصوم است که فهو المطلیوب ،ییا معصیوم
نیست .پس نیازمند به یک بازدارنده دیگر است و هکذا هَلُمَّ جرا ،در نتیجه تسلسل یا دور الزم میآید که
هر دو باطل است.
در قرآنکریم نیز به ضرورت مسأله «عصمت انبیاء» اشاره شده؛ امّا اوالً قرآن مشتمل بر آییات متشیابه و
محکم است ،از این جهت ،گاهی ظاهر آیات به گونهای است که گویا عصمت انبییاء بیا آن آییات نقیض
شده است؛ که برای فهم آن آیات باید به محکمات قرآن رجوع کرد و یا از روایات تفسیری میدد گرفیت؛
ثانیاً اثبات حقانیت و تحریفناپذیری قرآن گاهی در گرو اثبات عصمت انبیاء ،بخصیوص پییامبراکیرم (ص)
است .لذا فهم درست آیاتِ به ظاهر ،ناقضِ عصمت و بیانِ آیات محکمی که ادله قطعی بر عصمت انبییاء
میباشند ،از ضروریترین مبحث در این موضوع است.
همه مسلمانان قائل به عصمت انبیاء هستند .امّا دیدگاه متکلمین اسیالمی در میورد زمیان عصیمت ،بیه دو
دسته :قائلین و منکرین به عصمت قبل از بعثت تقسیم میشود .در بین فرق اسالمی دیدگاه شیعه در اینجیا
مورد بررسی قرار گرفته است؛ تا طبق تعریفی که از عصمت ارائه دادند ،محیدوده عصیمت قبیل از بعثیت از
دیدگاه آنان مورد ارزیابی قرار گیرد و ادله عصمت مورد تحلیل و بررسی گیرد ،تیا عصیمت در دوران قبیل از
عصمت نیز برای پیامبران اثبات شود .و آیاتی که شبهه عدم عصمت حضرت محمید (ص) قبیل از بعثیتش را
بوجود آورده ،طبق نظر شیعه و اشاعره به ترتیب نزول فهرست کرده تا بیه صیورت تطبیقیی بیین مفسیران
شیعه ،مورد بررسی قرار گیرند .بدین ترتیب روش تحقیق مقاله به صورت توصیفی ،تحلیلی ،تطبیقی و صیرفاً
قرآنی است .روش تطبیقی دیدگاهها درباره عصمت انبیاء ،قبل از این نیز صورت گرفته و کتابها و مقیاالت
ارزنده بسیاری ،علمای اسالم در این موضوع نگاشتهاند مثل مقیاالت و کتیاب کالمیی-تطبیقیی کیه دکتیر
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(ص)

محمدخانی به قلم آوردند .امّا این مقاله با تخصیص عنوان مقاله به عصمت قبیل از بعثیت پییامبر اکیرم
فقط همین عنوان را با روش تفسیر موضوعی-تطبیقیی قیرآن کیریم ،از دییدگاه مفسیران شییعه ،موضیوع
پژوهش قرار داده تا بتواند با ادله محکم قرآنی عصمت نبیاکرم (ص) در این دوران را اثبات نماید.

 -1مفهومشناسی واژگان کليدی عصمت
-1-1

عصمت

 -1-1-1عصمت در لغت

کلمه عصمت اسم مصدر از ریشة عصم است ،که چند معنا برای آن بیان شده است:
 تیحقق محفوظیت و دفاع(مصطفوی)178/8 :1385 ،
 حفظ و نگهدارى (جیوهرى1986/5 :1407 ،؛ ابنمنظور)403/12 :1410 ،

 دفعکردن ،که برگرفته از معنای عِصام یعنی قالده و طنابی که موجب نگه داشیتن و منیع موجیودی
میشود( .فراهیدی)313/1 :1405 ،
 منعکردن ،مترادف با واژههای «منع»« ،وقی»و«اکتسب»( .زبیدی ،بیتا399-398/8 :؛ فیروزآبادی :1991 ،
212/4؛ ابنمنظور246-244/9 :1995 ،؛ راغباصفهانی336 :1412 ،؛ ابنفیارس331/4 :1991 ،؛ طریحیی)116/6 :1985 ،

پس مشهور بین لغویون معنای منع و امساک است.
 1-1-2عصمت در اصطالح متکلمان و مفسران

متکلمان شیعه برای عصمت بیان داشتند:
 شیخ مفید ،متکلم شیعی ،میگوید« :عصمت از ناحیه خدا ،همان توفیق و لطف او برای حجتهیای
اوست ،و اعتصام به این عصمت به وسیله حجج الهی برای حفظ دین خدایمتعال از ورود به گناهیان و
خطاها در آن است(» .مفید)128 :1414 ،
 1-1-3عصمت در قرآنکریم

از کاربرد واژه عصمت و مشتقاتش در قرآنکریم ،مفهوم بازدارندگی از گناه یا عذاب الهیی و محافظیت از
خطر ،برداشت میشود:
یک) محافظت در برابر خطر:

(یَا أَیُّهَا الرَّسُولا بَلِّغْ مَا أانزِلَ إِلَیْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَةا بَلَّغْةتَ رِسَةالَتَهُ

وَاللّهُ یَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. . .؛ ﴿/67مائیده﴾؛ اى پیامبر آنچه از جانب پروردگارت به سوى تو نازل شده ابالغ
کن و اگر نکنى پیامش را نرساندهاى و خدا تو را از [گزند] میردم نگیاه میىدارد ) ...بسییاری از مفسیران

  36فصلنامه رهیافت فرهنگ دینی   سال اول ی شماره سوم ی پاییز 1397

اهلسنت و مفسران نخستین اسالم «یَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ» را مصونیت و محافظت پییامبر (ص) از خطیرات
جانی و سوء قصد مخالفان از جمله یهود معنا کردند( .ابینمصیباح ،بییتیا201-200/1 :؛ طبیری)415/6 :1412 ،
گروهی از مفسران شیعه افزون بر نظر مذکور ،با تطبیق این مسأله با واقعه غیدیرخیم و نقیل رواییاتی از
امامین صادقین (علیهما السیالم) ،یَعْصِمُکَ مِن النَّاسِ را به معنای محفوظ ماندن پیامبر (ص) از میردم در اعیالم
جانشین خود (ابالغ رسالتشان) میدانند( .قمی175-173/1 :1404 ،؛ طبرسی)345-344/3 :1988 ،
دو) به معنای بازدارندگی از عذاب الهی:

پسر حضرت نوح (ع) بیه پیدرش گفیت( :قَةالَ سَةآوِی إِلَة جَبَةلٍ

یَعْصِمُنِی مِنَ الْمَاء قَالَ الَ عَاصِمَ الْیَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللّهِ إِالَّ مَن رَّحِمَ. . .؛ ﴿/43هود﴾؛ گفت به کوهى پناه مىجویم
که مرا از آب در امان نگاه مىدارد گفت امروز در برابر فرمان خدا هیچ نگاهدارندهاى نیست مگر کسىکیه
[خدا بر او] رحم کند ﴾ ...به گفته مفسران شیعه و اهل سینت دو واژه مزبیور یعنیی«بازدارنیدگی و حفیظ
کردن از عذاب» ،بهکار رفتهاست( .ابیالحاتم2035/6 :1419 ،؛ طبرسی )249/5 :1988 ،همچنین واژه عاصیم در
دو جای دیگر قرآن نیز معنای محافظت از عذاب الهی میدهد﴿ :سوره یونس آیه  27و سوره غافر آیه ﴾33
سه) به معنای بازدارندگی از گناه :در داستان حضرتیوسف (ع) بعید از مراسیمی کیه زلیخیا بیرای معرفیی
یوسف (ع) به زنان مصر تشکیل داد تا او را به دام شهوت خود گرفتار سازند در آیات  32تیا  ،34زلیخیا در
آن جشن رو به زنان گفت( :قَالَتْ فَةذَلِکانَّ الَّةذِی لامْتانَّنِةی فِیةهِ وَلَقَةدْ رَاوَدتُّةهُ عَةن نَّفْسِةهِ فَاسَتَعْصَةمَ. . .؛
﴿/32یوسف﴾؛ گفت این همان است که درباره او سرزنشم مىکردید؛ من از او کام خواستم [ولى] او خود را
نگاه داشت )...واژه فاسَتعْصَمَ در این آیه یعنی خودداری کردن؛ که با توجه به دو آیه بعد چنیین برداشیت
میشود که ،حضرت یوسف (ع) در مناجاتش با خدا «عاصم» حقیقی را خدا و خود را «مستعصم» میدانید.
چنانکه در آیات دیگری از قرآن کریم نیز ،فعل (عصم) به انسان نسبت داده نشده است ،بلکه (اعتصام) و
(استعصام) برای مخلوق کاربرد دارد .بهعنوان مثال( :وَمَن یَعْتَصِم بِاللّهِ فَقَةدْ هُةدِیَ إِلَة صِةرَاٍٍ مُّسْةتَقِیمٍ؛
﴿/101آلعمران﴾؛ و هرکس به خدا تمسک جوید ،قطعا به راه راست هدایتشده است) .؛ (فَأَمَّا الَّذِینَ آمَناةواْ
بِاللّهِ وَاعْتَصَمُواْ بِهِ فَسَیُدْخِلاهُمْ فِی رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَیَهْةدِیهِمْ إِلَیْةهِ صِةرَاطًا مُّسْةتَقِیمًا؛ ﴿/175نسیاء﴾؛ و امیا
کسانىکه به خدا ایمان آوردند و به او تمسک جستند ،بهزودى[خدا] آنان را در جیوار رحمیت و فضیلى از
جانب خویش درآورد و ایشان را به سوى خود به راه راست هدایت کند( ) .فاریاب)39-40 :1390 ،
معصیومان(ع)

آنچه که از ظاهر آیات قرآن کریم برداشت مىشود این است که عصمت تفضّل براى انبیا و
است نه استحقاق ،و تفضّل از جانب خداوند حکیم است .اینکه خدا عصمت را محیدود بیه عیدهاى کیرده
حتما یک فضیلت و رجحانى در وجود آنها بوده که آنها را برگزیده است« .وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَ عِلْةمٍ عَلَة
الْعَالَمِینَ» ﴿/32دخان﴾) و «وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَیْنَ الْأَخْیَارِ» ﴿/47ص﴾ .خدایسیبحان عیالوه بیر بییان
مفهوم عصمت برای پیامبران الهی ،عصمت را برای اشخاص دیگری به کیار بیردهاسیت و بیرای اثبیات
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عصمت معصومین (ع)  ،نیز ادلهای را بیان کردهاست که در جای خود بیان خواهیم کرد.
 1-1-4عصمت در روایات

طبق روایات شیعه ،پیامبراسالم (ص) در مقام تعریف لغوی و عرفی عصمت بر نیامدند؛ چون این واژه برای
مسلمانان نخستین نامأنوس نبود؛ ولی ایشان برای روشنشدن مفهوم عصمت درصدد بیان ویژگییهیای
معصومین و معرفی مصادیق آن بود .ائمههدی (ع) بعد از عصر نزول و با مطیرح شیدن مباحیث کالمیی و
عقلی برای روشنتر شدن مفهوم عصمت تعاریفی را ارائیه دادنید ،از جملیه :امیام جعفرصیادق (ع) فرمیود:
«معصوم کسی است که با استعانت از خدایسبحان از همه محارم الهی ممتنیع مییشیود و خیدا فرمیود
«ومن یعتصم باهلل فقد هدی الی صراط مستقیم(» .صدوق)132/2 :1361 ،
طبق گزارشات موجود از سیره اصحاب رسولخدا (ص) چنین برداشت مییشیود کیه ایشیان نییز قائیل بیه
عصمتمطلقه پیامبر (ص) بودند و پیامبراکرم (ص) در برابر این اعتقاد و رفتار هیچگونه عکسالعملی مبنی بر
ردّ این اعتقاد انجام ندادهاند و میدانیم که تقریر و سکوت پیامبر (ص) در برابر این عمل حجت است.
 -1-2نبوت

نبوت :مشتق شده از نبأ به معنی خبر آوردن است؛ و فقط به خبریکه فایده بسیار دارد ،و از جانیب خیدا،
خبر پیامبر و خبر متواتر که عاری از کذب و یقیینآور باشید ،نبیأ مییگوینید( .راغیباصیفهانی)481 :1412 ،
اصطالحاً« ،نباوت» محل مرتفع زمین را گویند ،که به جهت رفعت معنوی انبیاء بر دیگر افراد بشر ،سمت
آنها را نبوت خواندند .خبر آوردن از جانب خدا بدون واسطه بشری ،را نبوه مینامنید( .حسیینیدشیتی:1376 ،
 )667/10نبوت جزء اصول دین اسالم است ،و ایمان به نبوت حضرت محمد و پیامبران پیشین (صلواتاللَّه
علیهماجمعین) از شرایط مسلمانی است که قرآن مکرراً به آن اشاره کرده است﴿ :قاولاوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَةا أانْةزِلَ
إِلَیْنَا . ...وَمَا أاوتِیَ النَّبِیُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نافَرِّقا بَیْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنا لَهُ مُسْلِمُونَ؛ ﴿/136بقره﴾؛ بگویید ما به خیدا
و آنچه بر ما نازل شده ...و به آنچه به همه پیامبران از سوى پروردگارشان داده شده ایمان آوردهایم میان
هیچ یک از ایشان فرق نمىگذاریم و در برابر او تسلیم هستیم﴾
نبوت مقامی از سوی خداست که به برخی افراد پاک و برگزیده عطا میشود ،تا دین و دستورهای او را به
مردم برسانند .خدا124 ،هزار پیامبر که اولین آنهیا حضیرتآدم(ع) و آخرینشیان حضیرتمحمید(ص) بیرای
هدایت بشر فرستادهاست ،به پیامبرانی که دارای شریعت و قوانین خیاص الهیی بودنید و هیدایت جهیان
شمولی داشتند؛ اصطالحا پیامبران اولوالعزم گویند؛ که طبق قرآنکریم این پنجتن هستند﴿ :وَإِذْ أَخَذْنَا مِةنَ
النَّ بِیِّینَ مِیثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَاهِیمَ وَمُوسَ وَعِیسَة ابْةنِ مَةرْیَمَ وَأَخَةذْنَا مِةنْهُم مِّیثَاقًةا غَلِیظًةا؛ ﴿/7

احیزاب﴾آیتاهلل جوادیآملی بیانمیدارد « :سی ّر حرکیت آسییاب وحیی و نبیوّت بیر میدار رسیالت انبییای
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اولوالعزم(ع) این استکه اینان پیامبر همگاناند و انبیای دیگر حافظان شریعت ایشیانانید( » .جیوادیآملیی،
)84/12 :1378

درمورد فرق بین رسول و نبی در روایتی میخوانیم :جنیاب ابیوذر از پیغمبیراکیرم(ص) پرسیید :تعیداد انبییا
چندتاست؟ فرمود124 :هزار نفر؛ پرسید :چند نفر از آنان جزو مرسلین هستند؟؛ فرمیود313 :نفیر؛ پرسیید:
اولین نبی کیست؟؛ فرمود :آدم (ع) ؛ پرسید :آیا جزو مرسلین است؟؛ فرمود :بله . ... ،سپس پرسید :یا رسول
اهلل! خدا چندکتاب نازل کرده است؟ فرمود104 :کتاب نازل کرده است ،بر شیث(ع) 50صحیفه ،بر ادریس(ع)
30صحیفه ،بر ابراهیم(ع) 20صحیفه ،همچنین تورات ،انجیل ،زبور و قرآن را نازل کیرد( . ...مجلسیی:1403 ،
32/11؛ مفید)524 :1403 ،

همچنین در روایتی دیگر آمده که از امام باقر(ع) سؤال شد :فرق بین رسول ،نبی و محدَّث چیست؟ فرمود:
رسول ،کسی است که جبرئیل بر او نازل میشود و او به صورت آشکارا جبرئیل را میبیند و با وی سیخن
میگوید .امّا نبی ،کسی است که فرشتهی وحی را در خواب میبیند . ...امّا محدَّث (به فتح) کسیی اسیت
که فرشته با او سخن میگوید و او سخن فرشته را میشنود ولی نیه در بییداری آن را مییبینید و نیه در
خواب( .کلینی246/1 :1369 ،؛ امینی)47/5 :1397 ،
از این روایات نزلنا علیهم من السماء ملکاً رسوالً؛ /95اسراء؛ بگو اگر در زمین فرشتگانی میبودنید کیه بیا
طمأنینه و آرامش راه میرفتند ،به یقین فرشتگانی را به عنوان رسول بر آنان از آسمان نازل میکردیم» .
متضمّن فرقی است که در حدیث بین رسالت و نبوّت بیان شد( .موسوىهمدانى(1 :1374 ،
فهمیده میشود که :نبی و رسول با هم تفاوت دارند؛ و ممکن است رسالت و نبوّت گاهی با یکدیگر جمع
شوند( .جوادیآملی120-119/1 :1388 ،؛ مکارمشیرازی )440/1 :1374 ،از قرآنکریم استفاده میشیود کیه نبیی و
رسول مأمور ابالغ پیام الهی هستند ،لیکن رسول مأموریت ویژهای دارد .از این رو با ارسال رسول ،اتمیام
حجت میشود و نیز امّت طغیانگر ،بعد از ارسال رسول عذاب خواهند شد( :وما کنّا معةذّبین حتّةی نبعة
رسوالً؛ /15اسراء؛ هیچگاه[امتی را] عذاب نخواهیم کرد ،مگر آنکه رسولی برانگیزیم( ) .جوادیآملیی:1388 ،
 )121-122/1و گاهی در قرآن رسول برای افراد غیرمعصوم هم بهکاررفته است؛ مثل :رسیولی کیه پادشیاه
مصر بهسوی حضرت یوسف(ع) فرستاد( .آیه/50یوسف) منظور از انبیاء در این مقاله ،پییامبران الهیی اعیم از
رسول و نبی است و فرق این دو واژه در مفهوم عصمت تفاوت چندانی ندارد؛ چون نبیی اکیرم (ص) هیردو
مقام نبوت و رسالت را داشت.
 -1-3بعثت انبیاء

راغب بعث را دو گونه میداند :اول-بعث بشرى یا از ناحیه انسان مانند حرکت و برانگیختن شتران و وادار
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کردن انسانى براى نیاز و حاجتى .دوم-بعث الهى که این بعث خود دو گونه است :الف -بعیث بیه معنیای
ایجاد کردن .ب-بعث به معناى زنده کردن مردگان( .راغباصفهانی )287/1 :1374 ،و از آنجا که خدا فرمیود:
فَبَعَ َ اللّهُ النَّبِیِّینَ مُبَشِّرِینَ وَمُنذِرِینَ؛ ﴿/213بقره﴾ سرّ تعبیر از فرستادن انبیا به «بَعْیث»و نیه«ارسیال» ،آن
است که گویا انسانهای اوّلی گروهی ساده بودند که در خمودی و خواب به سر مییبردنید و پییامبران بیا
رهآورد ابالغ وحی ،آنان را از این حال خارج و به سوی کمال و سعادت هدایت کردند .کاربرد واژه «بَعْث»
در جایی است که فردِ خوابیده بیدار شود یا شخص نشسته برخیزد .از اِسناد این بعث به خدا برمیآید کیه
پیامبران الهی در گرفتن وحی و رساندن آن به مردم معصوماند( .جوادیآملی392/10 :1378 ،و)393
حضرت علیبنموسیالرضا(ع) فرمود« :اگر کسی بگوید :چرا شناخت پیامبران و اقیرار و یقیین بیه آنیان از
طریق پیروی و اطاعت ،واجب است؟ گفته میشود :چون در بین مردم ،چیزی نیست که سازنده و بییانگر
آفرینش و گفتار و نیروهای آنان باشد تا مصالحشان را استوار و تکمیل کند .از طرف دیگر ،حق تعالی بیه
عنوان صانع و سازنده جهان ،برتر از آن است که با چشم ظیاهری دییده شیود .از ناحییه سیوم ،ضیعف و
ناتوانی مردم از درک خداوند ،بسی روشن است .پس ،چارهای جز وسیاطت پییامبری معصیوم بیه عنیوان
رسول و واسطه بین خدا و مردم نیست تا امر و نهی و آداب و دستورهای خداوند را بیه میردم برسیاند. ...
پس ،اگر بر مردم ،شناخت و پیروی رسول خدا واجب نباشد ،در آمدن پیامبر و رسول ،نه سودی بود و نیه
رفع نیازی ،و نیز آمدن او عبث و بیهوده بود ،و بیهودهکاری از اوصیاف خیدای حکییم نیسیت(» .مجلسیی،
)59/6 :1403

باتوجه به اهمیت جایگاه نبی مکرم اسالم(ص) در بین پیامبران دیگر ،و از آنجا که مبعوث شدن ایشیان بیر
جهانیان ،نقطه عطفی در حیات با برکت پیامبر اسالم(ص) به شمار میرود ،زندگی ایشیان را بیه دو بخیش
پیش از بعثت و پس از بعثت تقسیم میشود .بنا به قول مشهور ایشان 27رجب سیال610مییالدی (بییات،
 )76 :1381در سن چهل سالگی به رسالت مبعوث شدند .بنابراین در این تحقیق در پی اثبیات ییا بررسیی
تطبیقی موضوع عصمت در دوران بعد از تولید حضیرت(ص) از سیال570مییالدی تیا610مییالدی مربیوط
میشود .زندگانی ایشان در این دوران مورد توجه بسیاری از تاریخنویسان و محققان قرار گرفته است.

 -2اصول مهم درباره عصمت انبياء در قرآنکریم
(ع)

 2-1اختیار و اراده معصومین

امامیّه بر این باور است که انسان معصوم مکلف بر اطاعت دستور خداوند است و سیاختار بیدنی او ماننید
دیگر مردم است( :قال اِنَّما اَنا بَشَر مِثلاکام یوحی اِلَی/110 ﴿ ...کهیف﴾ عصمت ،ملکهای است کیه انسیان بیا
داشتن آن ،عواقب دردناک گناه و معصیت را با همه وجود احساس میکند( .جوادیآملیی )91 :1387 ،منتهیا
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عالوه بر اینکه قائل به اختیاری بودن عصمت هستند؛ عصمت را موهبتی الهی میدانند که به آنها اعطیا
شده؛ چون در روایتى از امام صادق(ع) درباره موهبتهاى ویژه پیامبران چنین آمده است« :از آنجا که خیدا
هنگام آفرینش پیامبران مىدانست که آنان از او فرمانبردارى مىکنند و تنها او را عبادت نموده هیچگونیه
شرکى روا نمىدارند[از موهبتهاى ویژه خویش برخوردارشان ساخت]پس اینان به واسطه فرمانبردارى از
خدا به این کرامت و منزلت واال رسیدند( » .مجلسى)170 /10 :1403 ،
از نظر عالمه طباطبایى“عصمت” نتیجهى علم معصوم به عواقب گناه است؛ یعنى علم و شعور معصومان به
آثار گناهان طورى است که هیچگاه مغلوب قواى دیگر انسانى نشده ،بلکه مسلط بر آنان اسیت(» .طباطبیایى،
 )134/2 :1423چنانچه پیامبراسالم(ص) فرمود« :تنام عینای والینام قلبی» (مجلسی)27/22 :1404 ،
 2-2فرق عصمت انبیاء و سایرین

شیعیان معتقدند ملکه عصمت ،ذاتی و انحصاری نیست؛ بلکه اختیاری است و غیر از پیامبران و پیشیوایان
دین دیگران نیز میتوانند به این ملکه دست یابند ... :إن تتّقوا اللّه یجعل لکم فرقانةاً. . .؛ ﴿ /29انفیال﴾ بیا
تهذیب نفس و رعایت تقوا( .جوادیآملی )208 :1381 ،در عین اعتقاد به عصمت تمیام پییامبران ،عصیمت را
مالزم با نبوت نمىدانند .آنچه انحصاری است ،مقام نبوّت و رسالت و امامیت اسیت ... :اللّةه أعلةم حیة
یجعل رسالته/124﴿ ...انعام﴾ قرآن درباره حضرتمیریم(س)فرمیود‹‹ :ییا میریم ان اهلل اصیطفاک وطهیرک
واصطفاک على نساءالعالمین؛ ﴿/42آلعمران﴾ با کاربرد«اصطفاء»در مورد مریم(س) ،روشن مىشود کیه وى
معصوم بوده ،زیرا درباره پیامبران نیز واژه«اصطفاء» به کار رفته است.
همچنین شیعه معتقد بر عصمت فرشتگان هستند .اما از نظر آنها عصمت فرشتگان با عصمت انبیاء متفیاوت
است .آیتاهلل جوادیآملی مینویسد« :عصمت پیامبران و پیشوایان دین(علییهمالسیالم)ذاتیی نیسیت ...زییرا اگیر
ممتنع ذاتی و محال بالذات بود ،بدان تکلیف نمیشدند. .؛ امّا فرشتگان مکلّف نیستند ،چیون عصیمت ذاتیی
دارند؛ نه عصمت اختیاری؛ در عصمت ذاتی تکلیف و اختیار وجود ندارد( » .جوادیآملی)95 :1387 ،
 2-3فرق گناه و ترک اولی

اولی در لغت یعنی شایستهتر؛ پس ترک اولی یعنی انجام ندادن آنچه شایستهتر اسیت .ایین اصیطالح در
علم کالم یعنی انسان میان دو کار که یکی خوب و دیگری خوبتر است ،کار خوب را انجام دهید و کیار
خوبتر را ترک کند( .احتشامینیا و خوشرفتار )26 :1392 ،در برخیی از آییات قیرآن لغیزشهیایی بیه برخیی
پیامبران نسبت داده شده که مفسران به جهت آنکه پیامبران معصوماند ،آن لغزشها را ترکاولی میدانند.
(سبحانی )289 ،288/7 :1383 ،به عنوان مثال :خوردن مییوه ممنوعیه توسیط حضیرت آدم(ع) در سیوره طیه،
آیه(121طبرسی)56/7 :1372 ،؛ رها کردن رسالت توسط حضرت یونس(ع) در سوره انبییاء ،آییه( .87طباطبیایی،
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)315 ،314/14 :1417

 2-4مراتب و قلمرو عصمت

نظر مسلمانان دربارة اصل«عصمت انبیا»مسلّم است ،ملکه عصمت درجاتی دارد ،همانگ ونه که نبوّت،
امامت ،رسالت ،والیت دارای مراتب ،و تشکیکبردار است؛ خدا فرمود( :تلک الرّسلُ فضّیلنا بعضیهم
علی بعضٍ؛ /253بقره) .اما درباره قلمرو عصمت ،نظرها یکسان نیست؛ شییعه(صیدوق )117-118 :1412 ،و
معتزله (تفتازانی ،بیتا )51/5 :1370پیامبران را قبل و بعد از بعثت معصوم میدانند ولی اشاعره عصمت قبل از
بعثت را نپذیرفتند(جرجانی:)265 :1907 ،
هرچند شیخ مفید تنها متکلم شیعی است که معتقد است گناه کوچک سیهوی پییش از بعثیت کیه ماییه
بیاعتباری نگردد ،ممکن است از معصوم سرزند؛ و فقط پیامبراسالم(ص) را از ایین قاعیده مسیتثنا دانسیته
است( .شیخ مفید )129 :1414 ،اما ابنبابویه در مورد اعتقاد شیعه بیان مییدارد« :اعتقیاد میا در شیأن انبییاء،
رسل ،ائمه و مالئکه (صلواتاللَّهعلیهماجمعین) اینست که ایشان معصومند ،از ابتداء امرشان تا آخیر همیشیه معصیوم،
کامل و عالم میباشند ،در هیچحالى از احوالشان متصف بنقص و معصیت و جهلى نمیىباشیند» (صیدوق،
 )117-118 :1412شیعه که عصمت مطلقه را پذیرفته است؛ حتی معتقد است در وجود پیامبران نباید امورى
باشد که مایه دورشدن مردم از آنان شود .مثل برخى از بیماریها ،یا خصلتهاى روحی .دربیاره حضیرت
ایوب(ع) گفته شده ،دوری مردم از او بخاطر بیماری نبوده بلکه به خاطر فقر و عدم آگیاهی بیه منزلتشیان
بود( .صدوق107/1 :1403 ،و )400تفتازانی از علمای حنفی ،ادعا کرده که« :شیعه معتقد است از پیامبران هیچ
گناهی سر نمیزند ولی شاید از روی تقیه ،اظهار کفیر کننید(» .تفتیازانی )90-89 :1407 ،همچنیین برخیی از
متکلمان اهلسنت نقل کردند که کسانی همچون هشامبنحکم ،از شاگردان امام صادق(ع)  ،ارتکاب گنیاه
ازسوی پیامبران روا میدانسته( .اشعری )115 :1980 ،که با توجه به کتب علمای شییعه فسیاد و بییاسیاس
بودن این دعاوی ثابت میشود( .مظفر)369/1 :1398 ،
اگر بر شیعه خرده گیرند که گناه صغیره و ترک نوافل و انجام سهوی گناه موجب عیذاب نیسیت و بلکیه
ثواب را کم میکند و یا مسبب ترک مستحب میشود ،پس چگونه مانع مردم در قبیول سیخن پییامبران
میشود؟ در پاسخ شیعه گفتهاست :گناهان صغیره از جهت نافرمانی از دستورات خدای متعال قبیح اسیت،
و از این جهت فرقی بین گناهان صغیره و کبیره نیست و مردم هر عصری حتی خطا و لغزش کوچیک را
ازسوی پیامبر پذیرا نیستند و درصورت مشاهده خطای کوچک نیز آرامش روحی برای پذیرش سخنانشان
نخواهند داشت .گناه صغیره و ترک نوافل مرتبه انسان را تنزل میدهد؛ و انتظار مییرود کیه پییامبران از
جایگاه اعلی انسانیت نزد پروردگار بهرمند باشند .در مورد سهو النبی گفته شده ،چون پییامبران از قیدرت
الهی برخوردار هستند ،گناه خطئی و سهوی از آنان جایز نیست؛ هرچند که بر مردم عادی حصیول سیهو،
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رفع تکلیف میکند( .سیدمرتضی)32-29 :1387 ،

 -3ادله قرآنی عصمت انبيای الهی
تمام مسلمانان بر ضرورت عصمت أنبیا از تعمد کذب در ادعای رسالت و تبلیغ وحی تأکید دارند( ،جرجیانی،

 )426/3 :1907و دلیلهایی را بر لزوم عصمت برشمردند .ادله مطرح شده در دو عنوان نقلی و عقلیی میی
گنجند که چون منبع اصلی در این مقاله قرآن است ،فقط ادله قرآنی را بیان شدهاند؛ هرچند بعضی از ادله
اختصاص به عصمت پیش از بعثت دارد ،و بعضی به صورت کلی بر لزوم عصیمت دالت دارنید .برخیی از
آنها عبارتند از:
(ع)
 پیامبر برگزیده خدا :از آیات قرآن کریم استفاده مىشود که عصمتى که به انبییا و ائمّیه اطهیار داده
شده نوعى تفضّل و موهبتى است که تنها به افراد خاصى و در شرایط خاصى عطیا شیده اسیت .خیدا در
آیات متعددی به برگزیده شدن پیامبران از میان خوبان ،با استفاده از واژه اصطفی و اجتبیاء ،اشیاره کیرده
است؛ به عنوان مثال:

«إِنَّ اللّهَ اصْطَفَ آدَمَ وَناوحًا وَآلَ إِبْرَاهِیمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَ الْعَالَمِینَ؛ ﴿/33آلعمران﴾؛

« وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذارِّیَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ واجتبیناهم وهدیناهم إلی صراٍٍ مستقیم؛ ﴿ /87انعام﴾؛
«إنّا أخلصناهم بخالصةٍ ذکری الدّار وإنّهم عندنا لمن المصطفین األخیار؛ ﴿46و/47ص﴾و

در جاى دیگر قرآنکریم

مىفرماید که آنها به مقام مخلص رسیدهاند ...« :لَأاغْوِیَنَّهُمْ أَجْمَعِةینَ إِلَّةا عِبَةادَکَ

مِنْهُمُ الْمُخْلَصِینَ» ﴿82و/83ص﴾ و ﴿39و/40حجر﴾ و درباره حضرت یوسف(ع) میىفرمایید« :إِنَّةهُ مِةنْ عِبَادِنَةا

الْمُخْلَصِینَ» ﴿/24یوسف﴾

کلمه اصطفا به معناى گرفتن خالص هر چیزى است .راغب گفته اصطفاء گرفتن خالصی هر چیزى است؛
چنانکه «اختیار» به معناى گرفتن خیر هر چیزى است و «اجتباء»به معنیاى گیرفتن جباییه هیر چییزى
است .پس اصطفاء خدا از مالئکه و از مردم یعنیی کیه آن رسیول صیاف و صیالح بیراى رسیالت باشید.
(طباطبائى )409/14 :1417 ،مخلِص با کسر الم به معناى خالصکننده مرحله باالیى از تقوا و پاکى دل است
و از آن باالتر مخلص به فتح الم به معناى خالص شده است ،همان کسانى که خداى تعالى آنان را براى
خود خالص کرده و این هم نتیجه تالش و کوشش در راه اخالص خویشیتن از هیر ناخالصیى اسیت .بیه
همین دلیل تمام وجودشان تعلّق به خدا دارد و طبیعى است که مبرا از خطا باشند .مسیلما چنیین صیفتى
همراه مقام عصمت است؛ زیرا تا انسان مخلِص نشود هیچ وقت به مقام مُخلص نمىرسد .لذا آنها پس از
گذر از سختىها و امتحانات الهى به این موهبت الهى نایل شدند .میتیوان گفیت پییامبران زمینیههیای
شایستهای داشتند که مفتخر به موهبت اصطفا و معجزه و سایر آیات الهی شدند .ایین دلیلیی روشین بیر
عصمت قبل از بعثت پیامبران است .شیخ طوسی اصطفاء را به معنیای درآوردن خیالص از ییک شییء را
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دانسته و از اینرو پیامبران را خالص و دیگران را کدر خوانده( .طوسی ،بیتا )572-571/8 :پس مفسران شییعه
این آیات را دلیل بر عصمت پیامبران دانستند.
 وحی و حکمت ،مالک عصمت رسول(ص)  :خدا در سیوره نسیاء آییه 113فرمیود ...« :وَمَةا یُضِةلُّونَ إِالُّ
أَنفاسَهُمْ وَمَا یَضارُّونَكَ مِنشَیْءٍ وَأَنزَلَ اللّهُ عَلَیْكَ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْتَکانْ تَعْلَةمُ وَکَةانَ فَضْةلا اللّةهِ

عَلَیْكَ عَظِیما؛  ...جز خودشان کسى را گمراه نمىسازند و هیچ زیانى بیه تیو نمیىرسیانند و خیدا کتیاب و
حکمت بر تو نازل کرد و آنچه را نمىدانستى به تو آموخت و تفضّل خدا بر تو همواره بزر بود» .
مراد از کتاب در آیه همان وحى و مراد از حکمت سایر معارف الهیهاى است که به وسیله وحى نازل شده
در وضع زندگى دنیا و آخرت انسانها سودمند است و مراد از«عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَکانْ تعلم»غیر از معارف کلیه و
عامه است که در کتاب و حکمت است ،منظور میتواند نیروی عصمت باشد؛ چون از ظاهر آیه برمیىآیید
که این جمله در مقام تعلیل عبارت «وَمَا یُضِلُّونَ إِالُّ أَنفاسَهُمْ وَمَا یَضارُّونَكَ مِن شَیْءٍ»است؛ یعنی علت اینکه
مردم نمىتوانند رسول خدا را گمراه کنند و یا ضررى به او برسانند ،انزال کتاب و تعلیم حکمت است کیه
مالک عصمت حضرت است .از اینجا روشن مىشود که نیروى عصمت ،خود نوعى از علم و شعور اسیت
که با سایر انواع علوم مغایرت دارد ،چون سایر علوم گاهى مغلوب سایر قواى شعورى واقع مىشوند ولیى
این علم همیشه بر سایر قوا غالب و قاهر است و همه را به خدمت خیود درمیىآورد و بیه همیین جهیت
صاحبش را از هر ضاللتى و از هر خطایى حفظ مىکند ،این علم از راه اکتساب و تعلیم عایید میىشیود. .
(طباطبایی)80-78/5 :1417 ،

 پیامبران هدایت شده و هادی :آیاتی در قرآن کریم براین داللت دارد کیه پییامبران هیدایت یافتیهانید و
کردارشان شایسته است و باید از چراغ هدایتشان بهرهمند شد و از آنان پیروی کرد« :أاولئك الذین هةدی اهلل
فبهداهم اقتده؛ ﴿ /90انعام﴾؛ اینان کسانى هستند که خدا هدایتشان کرده است پیس بیه هیدایت آنیان اقتیدا
کن ».بنابراین تنها راه برای رسیدن به هدف اصلی کمال انسانیت ،مدد جستن از هدایت انبیاءالهی است.
 تزکیه و تربیت مردم :خدا فرمود« :یَا اَیُّهَا الَّذِینَ آمَناوا لِمَ تَقاولاونَ مَا الَ تَفْعَلاونَ* کَبُةرَ مَقْتةاً عِنةدَ اهللِ اَن
تَقاولاوا مَا الَ تَفْعَلاونَ؛ ﴿ 2و/3صف﴾؛ ای کسانیکه ایمان آوردهاید! چرا سخنی میگویید که عمل نمییکنیید؟
نزد خدا بسیار موجب خشم است که سخنی بگویید که عمل نمیکنید!» طبیق ایین آییه چیون پییامبران
مسئول ابالغ وحی و فرمانالهی هستند الزم است ،عامل به اوامر الهی باشند .همانطور که امام صیادق(ع)
فرمود« :دانشمند ،هرگاه به دانش خود عمل نکند ،پند ونصیحت او بر دلها نمینشیند؛ آنسان که بیاران
از سنگ صاف زایل میشود(» .کلینی .)44/1 :1365 ،بنابراین ،چون پیامبران موظفند که به تزکیه و تربییت
مردم بپردازند و افراد مستعد را تا آخرین مرحله کمال انسانی برسانند؛ بایدخودشان به عیالیتیرین میدارج
کمال انسانی رسیده باشند و از هرگونه لغزشی در گفتار و کردار مصون باشند( .یزدی42/2 :1377 ،ی )36عقل
نمیپذیرد ،کسی آلوده باشد و دیگران را به پاکیزگی دعوت کند( .معرفیت )85 :1374 ،سیره و زندگی واعیظ

  44فصلنامه رهیافت فرهنگ دینی   سال اول ی شماره سوم ی پاییز 1397

قبل و بعد از خطابهش برای مستمعین نشانة اهمیت فرد به سخنانی که میگوید هست.
 امر قرآن به اطاعت مطلق از انبیا :در آیه  63سوره نساء آمده است« :وما ارسلنا من رسیول اال لیطیاع
باذن اهلل؛ و ما هیچ پیامبرى را نفرستادیم مگر آنکه به توفیق الهى از او اطاعت کنند » .اگر گناه از پیامبر
صادر شود ،بدیهی است که پیروی از او حرام خواهد بود؛ زیرا ارتکیاب گنیاه حیرام اسیت (جرجیانی:1907 ،
 )428/3و خدا اجازه پیروی از باطل را نمیدهد .بر همین اساس رسولاکرم(ص) فرمود« :الطاعَة لِمَخلوقٍ فِی
مَعصِیة الخالِق»( .صدوق ،621/2 :1404 ،ح )3214بنا به قولی دیگر ،اگر بر نبی ،خطا جایز باشد با آنکه پیروی
از او الزم است ،در صورت اشتباه او ،امر به پیروی از او به حکم عقل قبیح بوده و مستلزم اجتماع ضیدین
است .و چون ریاست امت را بر عهده دارد اگر خطا کند ،از این جهت ترجیح بدون مرجّح خواهد بود و آن
قبیح است( .حسینیالصدر )234 :1428 ،همانطور که بیان شد پیامبران به مقام اعالی کمال انسانیت رسییدند
تا شایسته رسالت شدند و خدا امر به فرمان مطلق از آنان کرد؛ بر این اساس شیوه زندگی قبیل از بعثیت
پیامبران نیز میتواند الگویی برای طی مراحل کمال انسانها باشد.
 شایستگی تلقی وحی و پیشوایی امت :در مورد قرآنکیریم خیدا فرمیود« :لَّةا یَمَسُّةهُ إِلَّةا الْمُطَهَّةراونَ؛
﴿/79واقعه﴾ پیامبر کسی اسیت کیه تیاب تحمیل و شایسیتگی تلقیی روح را داشیته باشید؛ امیام حسین
عسکری(ع) فرمود« :خدا حضرت محمد(ص) را مهیای قبول چنین رسالت سنگینی یافت و قلب مبیارکش را
مستعدترین قلبها دید ،آنگاه بر سینه حضیرت نیور نبیوت القیاءکرد( » .مجلسیی )205/11 :1404 ،حضیرت
ابراهیم(ع) از پس مراحل امتحان الهی برآمد تا به مقام پیشوایی امت راه یافیت« :وَإِذِ ابْتَلَة إِبْةرَاهِیمَ رَبُّةهُ
بِکَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّی جَاعِلاكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. .؛ ﴿/124بقره﴾؛ چون پروردگارش ابراهیم را با کلماتى بیازمود
و وى آن همه را به انجام رسانید[خدا به او]فرمود من تو را پیشواى مردم قرار دادم »...پس چیون الزمیه
دریافت وحی از سوی پیامبران و رهبری بر امت خویش عصمت است ،و بایید از اشیتباه و خطیا مصیون
باشند تا به این مقام دست یابند؛ میتوان این ادله قرآنی را برای اثبات عصمت قبل از بعثت پیامبران بیان
نمود .امر قرآن بر تبعیت از صدیقین :خدا به مومنین امر کرد که تقوای الهی پیشیه کننید و بیا صیادقین
باشند« .یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَناوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ کُونُوا مَعَ الصَّادِقِین» ﴿/119توبه﴾ شکل منطقی این برهیان را میی
توان این گونه تقریر کرد :اگر خدا به پیروی مطلق از کسی امر کند ،چنین امری به منزلیه عصیمت او از
لغزش است؛ خدا به تبعیت مطلق از صادقین امر کرده اسیت؛ پیس صیادقین از لغیزش مصیون هسیتند.
مصادیق صدیقین در قرآن کریم سوره مبارکه مریم انبیاء عظام(ع) هستند؛ حضرت ابراهیم(ع)  ،اسیحاق(ع) و
یعقوب(ع) در آیه50؛ حضرت اسماعیل(ع) در
 آیه 54و حضرت ادریس(ع) درآیه.56
 وثوق و اطمینان به سخن پیامبران :در قرآن میخوانیم که پیامبر هرچه میگوید وحی است و از روی
هوا و هوس حرف نمیزند( :وما ینطق عن الهوی إنْ هو إالّ وحی یوحی؛ 3ی/4نجم)( ،وَصَدَق الْمُرْسَیلُون؛
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﴿/52یس﴾ اگر احتمال دروغ در گفتار پیامبر و احتمال رود که چیزی بگویید کیه خیدا نگفتیه باشید ،کیالً
سخنان او از منظر اعتبار ساقط میشود( .جوادیآملی )213 :1381 ،همچنین اگیر فیرد در زنیدگیاش سیبقه
دروغ داشته باشد ،هرچند راست بگوید اطمینان خاطری مردم ،به سخنان خود را فراهم نمیکنید و امیین
مردم نخواهد شد ولی درتاریخ پیامبراکرم(ص) و سایر پیامبران(ع) آمده که ایشان قبل از رسالتشان به امانیت
و راستگویی در بین مردم شهرت داشتند.
 لزوم پذیرش شهادت انبیا :خدا فرمود« :وَکذلِکَ جَعَلْناکُمْ اُمَّةً وَسَطاً لِتکُونُوا شُهَداءَ عَلی النَّاسِ وَیَکُیون
الرَّسُولُ عَلیْکُمْ شهِیداً؛ ﴿/143بقره﴾؛ شما را نیز ،امت میانهای قرار دادیم تا بر مردم گیواه باشیید و پییامبر
هم بر شما گواه باشد»[ .آیات دیگری با همین مضیمون وجیود دارد/41 :نسیاء؛ /84نحیل؛ /69زمیر؛ /6اعیراف؛
/117مائده و/159النساء] یکی از شروط شاهد عدالت است؛ به استناد آیه/135نساء؛ پس اگر انبیا معصیوم و
عادل نباشند ،شهادتشان در امور روزمره زندگی هم مردود است .پس چگونه میتوان شیهادت آنیان را در
امور مهمی مثل اعتقاد به خدا و روز قیامت یا امور دین که تا روز قیامت باقی است ،پیذیرفت؟ ! (جرجیانی،
 )265/8 :1907اگر پیامبر(ص) از شهدا باشد ،واجب است در شهادتش خطا نکند .تردیدی نیست که شیهادت
بر حقایق اعمال امت از توان انسان عادی خارج است؛ مگر زمانی که به ریسمان محکم عصمت تمسیک
کند و با اذن خدا متولی امر او شود( .سبحانی)296 :1382 ،
 لزوم منع و زجر :ایذاء پیامبر طبق نص قرآن درسوره احزاب حرام است؛ آیه« :53وما كان لكُمْ
هنَ
لذِ
هن
هَّللا؛ شیما حیق نداریید رسیول خیدا را برنجانیید» .آییه« :57إ
ُوا رسُول
ْذ
تؤ
َ اَ
أن ُ
ذد لهُمْ عذِا ا
اْلخ هرة
هي
َُّللا ف
ُ
هم
ُونَّللا ورسُوله
ْذ
نؤ
الدْ
نيا و ْ
ه وأع َ
ُّ
ُ
ُ لعنُ
ُّمهينا؛ بىگمان کسانى که خدا و پیامبر او را آزار مىرسانند خدا آنان را در دنیا و آخرت لعنت کرده و

برایشان عذابى خفتآور آماده ساخته است » .اگر انبیا از گناه و خطا معصوم نباشیند ،الزم اسیت دیگیران
آنها را از ارتکاب گناه منع کنند و این موجب زجر و نوعی آزار و اذیت برای انبیا است .در حالیکه اجمیاع
امت ،حرام و موجب لعنت خداوند میشود .به عالوه انبیا اگر به جای آنکه خیود واعیظ بیاشند ،به وعیظ
و نهی و زجر دیگران نیاز داشته باشند ،میورد نیفرت عموم قرار میگیرند.
ه
صَّللا ورسُوله
ْ نع
 منکرین پیامبر مستحق عذاب الهی :خدا فرمود« :ومَ
ْه
ُ ونتعَ
د حُُ
دودُ
ُنْدخهلْهُ نارا خالهدا فهيها ولهُ عِابٌ ُمهيٌَ؛ ﴿/14نساء﴾؛ و هر کس از خدا و پیامبر
او نافرمانى کند و از حدود مقرر او تجاوز نماید وى را در آتشى درآورد که همواره در آن خواهد بود و براى
او عذابى خفتآور است» .پس کسی که سرپیچی از دستور خدا وسیره پیامبر کند ،مسیتحق عیذاب الهیی
خواهدشد .اگر معصیت از طرف پیامبران صادر شود ،واجب میشود که در دو نوبت مردم به عذاب گرفتیار
شوند .یعنی اگر پیامبر بیبهره از عصمت باشد و مردم بخواهند طبق دستورات الهی عمل کنند ،از پیروی
پیامبرشان تعصی کرده و مرتکب عذاب میشوند اگر هم طبق عملکرد پیامبر خطاکار عمل کنند بیاز هیم
مستحق عذاب الهی خواهندشد که چنین امری محال و دور از انصاف است.
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 پیامبران مبری از ظلم :گناه و معصیت ظلم است ،در حالیکه پیامبران از برگزییدگان خیدا هسیتند و
ساحتشان از ظلم به دور بوده که ملقب به نبوت شدند« :وَ مَا کانَ لِنَبِی أَنْ یغالَّ/161﴿ :آلعمران﴾ ،و برای
هیچ پیامبری شایسته نیست که خیانت نماید» .پیامبران با ارتکاب معصییت مسیتحق عیذاب و سیرزنش
میشوند ،چون خدا فرمود :أَالَ لَعْنَةا اللّهِ عَلَی الظّالِمینَ؛ ﴿/18هود﴾؛ آگاه باشید که لعنت خدا بر سیتمگران
است » .درصورتیکه خدا زمام مردم را بهدست ظالم نمیسیپارد ...« :قَةالَ الَ یَنَةالا عَهْةدِی الظَّةالِمِینَ،
﴿/124بقره﴾ منظور از"ظلم"در اینجا مطلق ظلم است و تنها معنای ستم به دیگران ندارد ،بلکیه ظلیم(در
برابر عدل) است و در معنای وسیع کلمه به کار رفته؛ عدالت یعنی گیذاردن هیر چییز بیه جیاى خیویش؛
بنابراین ظلم آن است که شخص کار یا چیزى را در موقعیتى که شایسته آن نیسیت قیرار دهید( .مکیارم
شیرازی)442/1 :1374 ،

عالمه طباطبایی درمورد استدالل آیه بر عصمت همیشگی معصومین(ع)  ،از قول استادش چنین نگاشت:
«شخصی از یکی از اساتید ما پرسید :به چه بیانی این آیه ،داللت بر لیزوم عصیمت امیام دارد؟ اسیتاد در
جواب فرمود :مردم به حصر عقلی ،از یکی از چهار قسم بیرون نیستند (وقسم پنجمی ندارد)؛ ییا در همیه
عمر ستمگرند ،یا در هیچ مرحله از عمر ظالم نیستند ،یا در اول عمر ستمکارند و در پایان زندگی از سیتم
توبه کردند یا در آغاز عمر صالحند ،ولی در پایان عمر ستمگر .شأن حضرت ابراهیم(ع)  ،اجیلّ از آن اسیت
که از خدا درخواست کند که مقام امامت را به گروه یکم و چهارم از ذریّهاش بدهید .پیس ،قطعیاً دعیای
ابراهیم(ع) شامل حال این دو دسته نیست .امّا گروه دوم و سوم؛ یعنی کسانی که در همه عمیر ،هییچگیاه
گِرد ستم نشدند و افرادی که در ابتدای عمیر ظلیم کیرده و در آخیر آن توبیه کردنید ،از ایین دو گیروه،
قسم دوم را خدا نفی کردهاست( :الینال عهدی الظالمین) .باقی میماند یک قسم و آن کسی است که در
همه لحظات عمرش هیچ ظلمی مرتکب نشده ،پس او معصوم است» (موسوىهمدانى)274/1 :1374 ،
 آیه تطهییر ...« :إنّما یرید اللّه لیذهب عنکم الرّجس أهل البیت ویطهّرکم تطهیةراً؛ ﴿احیزاب﴾21/؛
خدا فقط می خواهد آلودگی را از شما خاندان پیامبر بزداید و شما را پاک و پاکیزه گردانید » .پیاک کیردن
خاندان نبوّت از«مطلق رجس»و پلیدی اعمّ از شرک ،گناه ،حسد ،کفر و ...تضیمینکننیده عصیمت آنیان
است .با توجه به اینکه اراده خداوند تخلفناپذیر است مخصوصا در این آیه ازکلمه«انّما»استفاده شده کیه
براى حصر و تأکید است یعنی اراده قطعى خداوند بر این قرار گرفته کیه اهیلبییت از هرگونیه رجیس و
پلیدى و گناه پاک باشند و همین که خداونید اراده کیرده تیا اینهیا معصیوم باشیند یعنیى خداونید مقیام
(عصمت)را به آنها عطا کرده است .مفسّران شیعه ،منظور از«اهل البیت»در آیه مزبور را ،حضرت پییامبر
اکرم(ص)  ،علی ،فاطمه ،حسن و حسین(علیهمالسالم)میدانند( .سیوطى603/6 :1404 ،یی )604و چون«اهیلبییت»،
معصومند؛ دیگر پیامبران نیز از نسبتهای ناروایی که در برخی از کتابها به آنان داده شده ،مصون بیوده
و معصوم اند هستند؛ زیرا از ساحت مقدّس خدا به دور است که به پیامبر فرمان دهد تیا از غییر معصیوم،

اثبات عصمت قبل از بعثت نبیاکرم (ص) در قرآن کریم با تطبیق دیدگاه شیعه 47 
گنهکاران و خطاکاران پیروی کند( .جوادیآملی)226 :1381 ،

پس طبق عمومیت ادله قرآنی اثبات عصمت انبیاء و استدالل برخی از ادله که تلویحاً به عصمت قبیل از
بعثت ،اشاره دارند؛ میتوان گفت از نظر خدا واجب است که انبیاء قبل و بعد از رسالتشان معصوم از خطا و
اشتباه و ظلم باشند؛ تا موجب شود امر تبلیغ به نحو شایسته صورت پیذیرد و میردم بیه ایشیان اطمینیان
داشته باشند.

 -4روایات مؤیّد عصمت قبل از بعثت پيامبر اکرم

(ص)

هرچند قرآنکریم مسئله عصمت را به صورت صریح الزم دانسته ،ولی صریحاً به مسئله عصمت قبیل از
بعثت پیامبر اکرم(ص) اشاره نکرده است .برای اثبات استدالل و ادعیای خیود از آییات مبنیی بیر عصیمت
مطلق ،میتوان مدعی شد که برخی صحابه به عصمت قبل از بعثت رسول اکرم(ص) تصیریح کیردهانید و
نشانهای که خالف این مدعا باشد در اختیار نداریم( .فاریاب )103 :1390 ،چون در منابع روایی آمده:
 در روایاتی همچون خطبه قاصِعَه؛ طوالنیترین خطبه نهجالبالغه که محتیوایی اخالقیی ،کالمیی و
اجتماعی دارد؛ به طور ضمنی حضرت امیر(ع) به عصمت پییش از بعثیت پییامبراکیرم(ص) اشیاره کیرده و
فرشتگان را از زمان تولد مامور تربیت حضرت(ص) میداند« :از همان زمان کیه رسیول خیدا(ص) از شییر
بازگرفته شد ،خداوند بزر ترین فرشته از فرشتگان خود را مأمور ساخت تا در طیول شیب و روز وی را
به راه های فضیلت و محاسن اخالق جهانیان وادارد و من هم مانند کودکی که به دنبال مادرش حرکت
میکند از او پیروی میکردم .هر روز نکته تازه ای از اخالق برجسته خود برای من آشکار مییسیاخت و
مرا فرمان میداد که به او اقتدا کنم( » .شهیدی ،بیتا222 :؛ ابنابیالحدید)208-207/13 :1404 ،
 روایاتی در بحاراالنوار با نام«روایات مستفیض»وجود دارد که از آنها برداشت مییشیود ،پییامبران از
ابتدای زندگی موید به روح القدس بودند( .مجلسی)61-54/11 :1403 ،

 -5تنزیه نبیاکرم(ص) قبل از بعثت ،از منظر قرآن
(ص)

 5-1شبهه ضاللت پیامبر

«وَوَجَدَکَ ضالًّا فهَدَى؛ ﴿/7ضحی﴾؛ و تو را سرگشته یافت پس هدایت کرد» .
از تعبیر ضال در این آیه کسانی همچون کلبی ،سدی و مجاهید برداشیت کردنید ،کیه پییامبر(ص) قبیلاز
رسالتش کافر بوده و در تأییدیة گفتارشان به آیات﴿/52شوریو/3یوسف﴾ هم استناد کردند( .فخررازی:1420 ،
 )197/31چنین تعبیری برای پیامبران دیگر مثل حضرت موسی(ع) ﴿/20شعراء﴾ به کار رفته ،امّا بیرای رفیع
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این شبهه یا ضال معنای دیگری دارد یا کلمهای را باید در تقدیر گرفت؛ مفسرین پاسیخهیای گونیاگونی
دادند؛ از جمله:
 شیخ طوسی و برخی دیگر از مفسران ،معانی دیگری برای ضاللت ارائه کردند :مقصود ناآگاهی از نبوتاست؛ یا منظور از هدایت پایان دادن به سرگردانی دوران قطع وحی تفسیر شده است؛ ییا میراد ،ضیاللت
قوم حضرت است؛ که برخی5وجه در پاسخ شبهه مطرح کردند( .طوسی ،بیتا)369/10 :
 سید مرتضی مراد آیه را«وجدک ضاال عن النبوه فهداک إلیها ،یعنی تورا گمراه از پیامبری یافت»بییان کیردهاست که این هدایت و مأموریت بزرگترین نعمت برای حضرتش بود .پس قطعیا عبیارتی در تقیدیر آییه فیرض
میشود ،همانگونه که شبهه افکنان گمراهی از دین و کفر را در تقدیر گرفتند( .سیدمرتضی178 :1387 ،و)179
 عالمه طباطبایی و آیتاهلل سبحانی چنین بیان کردند که اگرچه معنای کلمه ضالل در لغت و کاربردهای قرآنییمقابل هدایت قرار دارد؛ امّا همه انسانها ازجمله پیامبر(ص) هیدایت خیود را وامیدار خداسیت ،اگیر در آییه تعبییر بیه
گمراهی حضرت(ص) شده یعنی هدایت او ذاتی نیست بلکه هدایت را از جانب خدا دریافت کرده اسیت ،ایین همیان
توحید افعالی خداست( .سبحانیتبریزی271 :1382 ،؛ طباطبایی)311/20 :1423 ،
 آیتاهلل معرفت در جواب شبهه ،مقصود از ضیاللت را حالیت سیرگردانی انسیان ،بیرای ییافتن راهنمیامیداند .انسان تا عنایت الهی نباشد نمیتواند مراتب سیر تکاملی را طی کند( .معرفت)109-111 :1374 ،
 آیتاهلل مکارم معتقد است منظور آیه این است که ،پیامبر از وحی و قرآن و غیب ،غافل و ناآگاه بودنید.(مکارمشیرازی)103/27 :1374 ،

 آیییتاهلل جییوادی آملییی بییا نقییل حییدیثی از مجمییع البیییان منظییور ضییال را بیییان کردنیید :حضییرتابىالحسنالرضا(ع) درباره آیه(أَلَمْ یَجِدْکَ یَتِیمًا فَآوَى؛ ﴿/6ضحی﴾ فرمود :یعنى تنهایى و در میان مخلوقات
مانندى براى تو نیست پس پناه داد مردم را بسوى تو( ،وَ وَجَدَکَ ضَالًّا فهدی؛ ﴿/7ضحی﴾ یعنى گمنام در
میان مردم که فضل و مقام تو را نمیشناختند ،پس ایشان را هدایت فرمود به تو( ،وَ وَجَدَکَ عائِلًا فاغنی؛
﴿/8ضحی﴾ که اراده و سرپرستى نمودى اقوامى را بعلم و دانش پس بینییاز نمیود ایشیان را بسیبب تیو.
(طبرسی766/10 :1372 ،؛ جوادیآملی)275 :1381 ،
(ص)

 5-2شبهه سوء پیشینه و لغزش رفتاری پیامبر

«وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَکَ؛ ﴿/2شرح﴾؛ و بار گرانت را از [دوش] تو برنداشتیم»
کسانی همچون قتاده و مجاهد به این آیه استناد کردند و از کاربرد وزر در قرآن معنای گناه و اعمالى کیه
قبل از بعثت از آن جناب سر زده بود ،برداشت کردند و این آیه را نافی عصمت مییداننید( .طبیری:1412 ،

اثبات عصمت قبل از بعثت نبیاکرم (ص) در قرآن کریم با تطبیق دیدگاه شیعه 49 

 )150/30آنها همچنین برای برداشت خود از این آیه به آیه2سوره فتح استناد کردند؛ ولی همانطیور کیه
بیان خواهدشد مراد از ذنب در آیه 2سوره فتح ،گناه نیست.
گفته شده وزر یعنی سنگینی بار رسالت الهی؛ این برداشت با معنای لغوی (فراهیدی )380/7 :1405 ،و سییاق
آیه[شرح صدر پیامبر(ص) برای دریافت و امر رسالتشان]مطابقت دارد( .طنطاوی ،بیتا438/15 :؛ طباطبایی:1417 ،
 )315/20مفسران در مورد کلمه"وزر"وجوهات دیگری نیز مطرح کردند .برخیی از وجوهیاتی کیه عالمیه
طباطبایی ،ذیل آیه شریفه در معنای وزر نقل کرد؛ عبارتند از:
 کاستی وزر را بعضی به والیت امیرالمؤمنین(ع) تأویل کردند( .بحرانی)690/5 :1416 ، منظور از وزر سنگینی دریافت وحی ،چون در اوائل بعثت گرفتن وحى بر او دشوار بوده. منظور تحیر آن جناب است در اینکه آیا رسالت الهى را آن طور که باید انجام دادهام یا نه. منظور رنجى است که از تعدى دشمن در آزار آن جناب مىبرده. مراد اندوهى است که از مر عمویش ابوطالب و مر همسرش خدیجه در دل داشته. منظور از وزر گناه امت آن جناب است( .سیدمرتضی)191 :1387 ،اما نظر عالمه طباطبایی بر این است که مراد از«وضع وزر رسول خدا(ص) » ،یعنی خیدا اسیباب پیشیرفت
دعوتش را فراهم کرد ،چون رسالت و دعوت و فروعات آن ثقلى بود که بیه دنبیالش شیرح صیدر بیر آن
جناب تحمیل نمود( .موسویهمدانی 532/20 :1374 ،و)531
 5-3شبهه غفلت و گمراهی پیامبر(ص) قبل از بعثت
«نَحْنا نَقاخُّ عَلَیْكَ أَحْسَنَ الْقَصَخِ بِمَا أَوْحَیْنَا إِلَیْكَ هَذَا الْقارْآنَ وَإِن کانتَ مِن قَبْلِةهِ لَمِةنَ الْغَةافِلِینَ؛

﴿/3یوسف﴾؛ ما نیکوترین سرگذشت را به موجب این قرآن که به تو وحى کردیم بر تو حکایت مىکنییم و
تو قطعا پیش از آن از بىخبران بودى»
واژه غافلین و خطاب آیه به پیامبر اکرم(ص) ممکن است این شبهه را ایجیاد نمایید کیه ایشیان نییز مثیل
قومش قبل از وحی و رسالت گمراه در دین بوده است .امّا مفسران در پاسخ شبهه مطروحه آوردهاند :قرآن
پیامها و داستانهایی مثل داستان حضرت یوسف(ع) را دربردارد که پیامبر(ص) قبل از عهدهدار شیدن مقیام
نبوت از آنها بیاطالع بود تا زمانیکه مورد عناییت حیقتعیالی قیرار گرفیت؛ (طباطبیایی )76/11 :1417 ،و
پیامبر(ص) مسلماً بنا به شواهد تاریخی در کیش گمراهان قوم خود نبود( .معرفت)114 :1374 ،
(ص)

 5-4نسبت کفر و شرک قبل از بعثت پیامبر

« ...مَا کانتَ تَدْرِی مَا الْکِتَابُ وَلَا الْإِیمَانا. ...؛ ﴿/52شوری﴾؛  ...تو نمىدانستى کتاب چیست و ایمان[کدام
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است]» . ...
عدهای این آیه را دلیل بر مشرک یا کافر بودن حضرت(ص) قبل از رسالتشان دانستند( .بیه نقیل از :مجلسیی،

 )247/18 :1403اما در اصل معنای آیه چنین است ،که قبل از نزول قرآن ،ایشان قرآن را نمىدانست ،و بیه
محتواى و تعلیمات آن آگاهى و ایمان نداشت ،این تعبیر هیچ منافاتى با اعتقاد توحیدى پییامبر و معرفیت
عالى او و آشنائیش به اصول عبادت و بندگى او ندارد( .مکارمشییرازی )505/20 :1374 ،چون اعتقیاد نداشیتن
حضرت به شریعت موجب پایین آمدن شأن ایشان از مردم میشود؛ چگونه ممکین اسیت میردم پییش از
بعثت متشرع به دینی باشند ولی پیامبر که خدا اورا انسان کامل خواند و از هرنقصیی مبیری اسیت؛ پییرو
شریعتی نباشد( .تنها )50 :1388 ،ضمناً نبیاکرم(ص) قبل از بعثت بنا به شواهد تاریخی مناسیک حیج بیهجیا
میآورد و بسم اهلل قبل از غذا خوردن میگفت و به عبادت و اصول اخالقی پایبند بودنید( .جعفیری:1384 ،
 )64آیتاهلل معرفت گفت :مقصود از (مَا کانتَ تَدْرِی مَا الْکِتَابُ وَلَا الْإِیمَانا) این است که اگر هیدایت میا
نبود شما چیزی از خود نداشتید از اینرو در جای دیگر آمیده ...« :الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِی هَدَانَا لِهَةذَا وَمَةا کانَّةا
لِنَهْتَدِیَ لَوْال أَنْ هَدَانَا اللّهُ. .؛ ﴿/43اعراف﴾( .معرفت )113 :1374 ،چنین شبههای ذیل آیة دیگری نیز مطرح
شده« :لئِنْ أشْرکْتَ لیَحْبَطنَّ عَمَلُکَ وَلتکُوننَّ مِن الْخاسِرِین؛ /65زمر؛ اگر شرک ورزى حتما کردارت تبیاه
و مسلما از زیانکاران خواهى شد » .در پاسخ شبهه نسبت شرک به پیامبر گفته شده که این خبر متضیمن
تهدید است ،و نمیتوان آن را متوجه عموم امت ندانست ،چون خدا میداند هرچند حضرت رسول(ص) توان
انجام آن را دارد ،ولی چنین عملی از او سر نمیزند( .سیدمرتضی)198 :1387 ،
(ص)

 5-5آمرزش گناهان پیامبر

«لِیَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَیُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَیْكَ وَیَهْدِیَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِیمًا؛ ﴿/2فتح﴾؛ تا
خدا از گناه گذشته و آینده تو درگذرد و نعمتش را بر تو تمام گرداند و تو را به راهى راست هدایت کند» .
این آیه مبارکه دستاویزی برای منکرین عصمت پیامبرگرامی اسالم(ص) مثل مجاهد شد که طبق این آییه
گناهانی قبل و بعد از فتح مکه از پیامبر(ص) سر زده و گناهان قبل از فتح مکه را به گناهان قبل از رسالت
حضرت(ص) تعبیر کنند (قرطبی ،بیتا ،)262/16 :چون تا گناهی نباشد ،بخشش گناه معنیایی نیدارد .شییعه در
پاسخ این اقوال چنین بیان داشتند:
 مرحوم طوسی و طبرسی ،با نادرست دانستن دیدگاههایی که موجب انتساب گناه به پیامبر(ص) میشیود،آیه را به تأویل بردند ،و معتقدند مقصود از ذنب گناهان پیشین و آینده امت است ،که با شفاعت پیامبر(ص)
آمرزیده میشوند؛ یا مراد گناهان قومش-قریش-است که از ورود ایشان به مکه جلوگیری کردند( .طوسیی،
بیتا315-314/9 :؛ طبرسی )168/9 :1372 ،همین برداشت را سید مرتضی از آیه داشته و اسناد گناه به پیامبر را از سر
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مجاز و توسع جایز دانسته است.

(سید مرتضی)193 :1387 ،

 آیتاهلل جوادیآملی معتقد است« :عتاب خدا در این آیه ،در واقع بر پیامبر(ص) نیسیت ،بلکیه بیرای اییناست که امت بشنوند و مضمون آن را به کار بندند؛ مانند اینکه خدا میفرمایید« :ای پییامبر! اگیر شیرک
آوری همه اعمال و کردارت تباه میشود» (جوادی آملی )107 :1387 ،در عرف راییج عیرب گوینید« :اِیَّةاکِ
اکعْنِی وَ اسْمَعِی یَا جَارَةا؛ یعنی به تو میگویم که همسایه بشنود( » .کلینیی630/2 :1365 ،؛ مجلسیی:1403 ،
 )222/9و در جای دیگر ایشان آوردهاند« :اسناد ذنْب به رسول اکرم(ص) طبق گمان مشرکان است ،چنانچه
اسناد گناه به حضرت موسی(ع) طبق پندار آلفرعون بود :ولَهُم عَلی ذنبٌ فأخاف أن یقتلون؛ ﴿/14شعراء﴾؛
برابر پندار دشمنان من نسبت به آنها گناه کردهام( » .جودیآملیی )275 :1381 ،همچنین از نظر آیت اهلل جوادی
آملی استغفار دو گونه است :یکی برای دفع که مانع از غفلت و گناه شود ،دیگری بیرای رفیع و نیابودی گنیاه و
خطای موجود است .اهل بیت عصمت و طهارت(ع) که به گواهی آیه تطهیر از گناه مصونند ،استغفارشیان دفعیی
است نه رفعی لذا معصومان(ع) همواره با درخواست آمرزش ،آموزش عصمت دادند( .جوادیآملی)42/9 :1383 ،
 عالمه معنای ذنب و مراد از آمرزش گناه را ،نسخ احکام دشمنان آن جناب یعنى مشرکین(قریش)میدانند،به عبارتی خدا مىخواهد بفرماید :به وسیله فتح مکه و داخل شیدن حضیرت(ص)  ،لکیه ننگیى کیه دشیمنان
مىخواستند به او بچسبانند خدا زایل مىکند( .طباطبایی )385/18 :1423 ،از این جهت صیغه مفرد برای عبیارات
آیه به کار رفته است چون آیات آغازین سوره این فتح یا صلح حدیبیه را به حضرت رسول(ص) اختصاص داده
است ،در صورتیکه فواید گستردهای شامل حال یاران حضرت(ص) نیز شد.
 -همچنین بیان شده که بنا بر روایاتی که در کتب اهل سنت (بلخی )66/4 :1423 ،و شیعه (مجلسی :1404 ،

76/17ی )89موجود است؛ عبادتهای معصومین برای آمرزش گناهانشان نبوده بلکه ایشان شیکرگزار خیدا
بودند و واژه ذنب حقیقت شرعیه ندارد و چه بسا در معنایی غیر از معنای اصطالحی و لغویش بکیار رفتیه
است( .انواری)244-242 :1385 ،
 برخی برای حل این شبهه ،گناه مقدم را به حضرت آدم(ع) و گناه موخر را به امت پیامبر(ص) نسبت دادنید .اییندرست نیست چون با نفی گناه از پیامبری ،آن را به پیامبر دیگری نسبت داده شده است .و برخی دیگر ذنیب را
ترک مستحبات و ترک اولی تعبیر کردند یا از عبارت «لیغفر لیک اهلل» تعبییر دعیایی«غفیر اهلل لیک؛ خیدایت
بیامرزد»را برداشت کردند .امّا سید مرتضی چنین وجوهی را ضعیف میداند( .سید مرتضی193 :1387 ،و)194

نتيجهگيری
با بیان ادله قرآنی اثبات شد که پیامبران از جمله پیامبر اکرم(ص) باید معصوم باشیند و عمومییت ادلیه بیه
گونهای است که بنا به حکم قرآن میتوان قائل بر عصمت انبیاء(ع) و نبی مکرم اسیالم(ص) قبیل از بعثیت
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شد .بنابراین نظر امامیه که معتقد به عصمت مطلقه هستند تایید شد .آیاتی که شبهه عدم عصمت قبل از
بعثت پیامبراکرم(ص) را بوجود میآورند نیز مورد بررسی از نظر مفسران شیعه قرار گرفتهاند و دربیاره آییات
رفع شبهه گردید؛ و حتی برخی از آیات خود دلیلی بر عصمت معرفی شدند؛ و همگی پیامبراکرم(ص) را مبرا
از شبهاتی که ذیل این آیات مطرح شده ،دانستند .و از نظر شیعه طلب آمرزش و مغفرت از طرف پییامبر،
برای بخشش گناهان نیست.

منابع
 .1قرآن کریم
 .2نهجالبالغه
 .3ابن فارس ،احمد1991( ،م) ،معجم مقاییس اللغه ،بیروت ،دار الجبل.
 .4ابن مصباح ،مجاهدبن جبر( ،بیتا) ،تفسیر مجاهد ،تحقیق عبدالرحمان بن محمید السیورتی ،اسیالم آبیاد،
مجمع البحوث االسالمیه.
 .5ابن منظور ،محمدبنمکرم1995( ،م) ،لسان العرب ،بیروت ،دار احیاء التراث العربی.
 .6احتشامی نیا ،محسن؛ خوشرفتار ،امین( ،زمستان)1392امام رضا(ع) و ترک اوالی انبییاء در قیرآن ،سیفینه،
سال یازدهم  -شماره.41
 .7امینی ،عبدالحسین1397( ،ق) ،الغدیر ،بیروت ،دارالکتاب العربی ،چاپ چهارم.
ره)
(
 .8انواری ،جعفر ،)1385( ،لغزش ناپذیری پیامبران در قرآن ، ،قم موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی .
 .9بیات ،عزیزاهلل1381( ،ش) ،تاریخ تطبیقی ایران با کشورهای جهان ،تهران ،امیرکبیر.
 .10تفتازانی ،سعدالدین( ،بیتا) ،شرح العقاید النسفیه ،مصر ،مکتبه الکلیات الزهریه.
 .11تنها ،محسن1388( ،ش) ،بررسی دین پامبر اعظم پیش از بعثت ،انتشارات موسسه آموزشیی و پژوهشیی
امام خمینی(ره).
 .12حسینی دشتی ،سید مصطفی1376( ،ش)؛ معارف و معاریف؛ تهران ،انتشارات مفید ،چاپ دوم.
 .13حسینی الصدر ،سید علی(1428ق) ،العقائد الحقّة ،بیجا ،دار الغدیر.
 .14حلی ،حسن بن یوسف(1383ق) کشف المراد ،ترجمة علی شیروانی ،قم ،دارالعلم.
 .15خانی ،محمد( ،بیتا) بررسی تطبیقی قلمرو عصمت پیامبراکرم(ص) از دییدگاه اشیاعره ،معتزلیه و امامییه،1
پرتال جامع علوم انسانی ،نشریه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،شماره .69
 .16جرجانی ،شریف علی بن محمد1907( ،م) شرح المواقف ،تصیحیح محمدبدرالیدین النعمیانی حلبیی ،قیم،
شریف الرضی.
 .17جعفری ،یعقوب1384( ،ش) ،تاریخ اسالم از منظر قرآن ،قم ،نشر معارف.
 .18جوادیآملی ،عبداهلل1378( ،ش) ،تسنیم ،قم ،مرکز نشر اسراء[ .استفاده از نسخه الکترونیکی]
1381( ،-------------- .19ش) ،وحی و نبوت در قیرآن ،قیم ،مرکیز نشیر اسیراء[ .اسیتفاده از نسیخه

اثبات عصمت قبل از بعثت نبیاکرم (ص) در قرآن کریم با تطبیق دیدگاه شیعه 53 

الکترونیکی]
1383( ،-------------- .20ش) ،سیرهی پیامبران در قرآن ،قم ،مرکز نشر إسراء چاپ سوم[ .استفاده از
نسخه الکترونیکی]
1385( ،-------------- .21ش) ،پیامبر رحمت ،مرکز نشر اسراء[ .استفاده از نسخه الکترونیکی]
1386( ،-------------- .22ش) ،سیره رسول اکرم در قرآن ،قم :اسراء ،چاپ پنجم[ .اسیتفاده از نسیخه
الکترونیکی]
1387( ،-------------- .23ش) ،نسیم اندیشه ،دفتر دوم تحقیق :سید محمود صادقی ،قم ،مرکز اسراء،
[استفاده از نسخه الکترونیکی]
1388( ،-------------- .24ش) ،ادب فنییای مقربییان ،قییم :مرکییز نشییر اسییراء[ .اسییتفاده از نسییخه
الکترونیکی]
 .25راغب اصفهانی ،ابی القاسم الحسین بن محمد1412( ،ق) ،المفردات فی غرییب القیرآن ،تحقییق :محمید
خلیل عتیانی ،لبنان ،دارالمعرفه.
1374( ،------------------------------- .26ش) ،ترجمییه و تحقیییق مفییردات الفییاظ قییرآن،
مترجم :خسروى حسینى ،غالمرضا؛ تهران؛ مرتضوی.
 .27رحییماف ،افضیل (1389ش) ،بررسیی مسئله عصمیت انبییا از دیییدگاه شیییخ طوسییی و فخییر رازی،
طلیوع نیور ،ش.32
 .28ریشهری ،محمدی1393( ،ش) ،حکمتنامه پیامبراعظم ،قم ،موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث.
 .29زبیدی ،محمدمرتضی( ،بیتا) ،تاج العروس من جواهر القاموس ،بیروت ،دار المکتبه الحیاه.
(ع)
 .30سبحانیتبریزی ،جعفر1382( ،ش) ،عصمهً األنبیاء فی القرآن الکریم ،قم ،مؤسسه اإلمام الصادق .
1383( ،--------------- .31ش) ،منشور جاوید ،قم ،موسسه امام صادق(ع) .
 .32سیعیدیمهیر ،محمید و اختییاری ،لییال؛ عصیمت انبییاء از دییدگاه فخیر رازی؛ پیژوهشهیای فلسیفی،
شمارةهفدهم ،بهار و تابستان ،1389ص.143-125
 .33سیدمرتضی ،علی بن حسین بن موسی1377( ،ش) ،تنزیه االنبیاء ،قم ،دارالشریف الرضی.
1387( ،------------------------------ .34ش) ،تنزیه االنبیاء ،ترجمه :امیر سیلمانی رحیمیی،
مشهد ،آستان قدس رضوی ،چاپ دوم.
 .35سیوطى ،جالل الدین1404( ،ق) ،الدر المنثور فى تفسیر المأثور ،قم ،کتابخانه آیةاهلل مرعشى نجفى.
 .36شهیدی ،سید جعفر(بیتا) ،ترجمه نهج البالغه ،انتشارات و آموزش انقالب اسالمی.
 .37صدوق ،محمدبن علیبن حسین1412( ،ق) ،إعتقادات فی دین اإلمامیة ،ترجمه حسنى ،قم ،المطبعه العلمیه.
1378( ،--------------------- .38ش) ،عیوناخبارالرضا(ع)  ،تهران ،انتشارات جهان.
1361( ،--------------------- .39ش) ،معانی االخبار ،قم نشر اسالمی جامعه مدرسین.
1403( ،--------------------- .40ق) ،الخصال ،قم ،انتشارات جامعه مدرسین.
1404( ،--------------------- .41ق) ،من ال یحضره الفقیه ،تصحیح :علیأکبر الغفاری ،قم ،جامعه المدرسین.
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 .42طباطبایى ،محمدحسین1423( ،ق) ،المیزان فی تفسیرالقرآن ،قم ،منشورات جامعه مدرسین فی الحوزه العلمیه.
 .43طبرسی ،فضل بن حسن1372( ،ش) ،مجمع البیان فی تفسیرالقرآن ،تهران ،ناصرخسرو ،چاپ سوم.
 .44طبری ،محمدبن جریر1412( ،ق) ،جامع البیان ،بیروت ،دارالمعرفه.
 .45طوسی ،محمدبنحسن( ،بیتا) ،التبیان فی تفسیر القرآن ،بیروت ،داراالحیاء التراث العربی.
 .46فاریاب ،محمدحسین (1390ش) ،عصمت امام در تفکر امامیه تا پایان قرن پنجم هجری ،قیم ،انتشیارات
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).
 .47فراهیدی ،خلیلبناحمد(1405ق) ،العین ،قم ،دارالهجره.
 .48فیروزآبادی ،محمدبنیعقوب1991( ،م) ،القاموس المحیط ،بیروت ،دار احیاء التراث العربی.
 .49قدردان ملکی ،محمدحسن ،کاوشی در ماهیت قلمرو عصمت ،نشریه اصلی حوزه ،شماره 136 ،135و،139
ناشر دیجیتالی :مرکز تحقیقات رایانهای قائمیه اصفهان.
 .50قمی ،علیبنابراهیم1404( ،ق) تفسیر القمی ،قم ،موسسه دارالکتاب.
 .51کلینی ،محمدبنیعقوب1365( ،ش) ،الکافی ،تهران ،دارالکتب االسالمیه.
 .52کلینى ،محمدبنیعقوب1369( ،ش) ،أصول الکافی ،ترجمه :مصطفوى ،سید جواد ،تهیران ،کتیابفروشیى
علمیه اسالمیه
 .53مجلسی ،محمدباقر1403( ،ق) ،بحار االنوار ،بیروت ،دار احیاء التراث العربی ،چاپ سوم.
1404( ،----------- .54ق) ،بحاراالنوار ،بیروت ،موسسه الوفاء.
 .55مجمع اللغة العربیة بالقاهرة :إبراهیم مصطفى/أحمد الزیات/حامد عبد القادر/محمد النجار( ،بیتیا) ،المعجیم
الوسیط ،قاهره ،ناشر :دار الدعوة.
 .56مفید ،محمدبن محمدبن نعمان1413( ،ق) ،اوائل المقاالت ،قم ،کنگره شیخ مفید.
1414( ،------------------- .57ق) ،تصحیح اعتقادات االمامیه ،بیروت ،دارالمفید.
1424( ،------------------ .58ق) ،تفسیر القرآن المجید ،قم ،دفتر تبلیغات اسالمی.
1403( ،------------------ .59ق) ،الخصال ،قم ،انتشارات جامعه مدرسین.
 .60مقداد ،فاضل1405( ،ق) ،إرشاد الطالبین إلى نهج المسترشدین ،تحقیق سید مهدى رجائى ،قم ،انتشیارات
کتابخانه آیت اهلل مرعشى ره.
 .61معرفت ،محمدهادی1374( ،ش) ،تنزیه انبیا ،تهیه خسرو تقدسینیا ،قم ،نبوغ.
 .62مکارم شیرازی ،ناصر1374( ،ش) ،تفسیر نمونه ،تهران ،دارالکتب اسالمیه.
 .63موسوىهمدانى ،سیدمحمدباقر1374( ،ش) ،ترجمه تفسیر المیزان ،قم ،دفتر انتشیارات اسیالمى جامعیهى
مدرسین ،چاپ پنجم.
 .64ناصری ،محمد1388( ،ش) ،موهبت عصمت از منظر آیات ،نشریه معرفت.
 .65یزدی ،مصباح1377( ،ش) ،آموزش عقاید ،تهران ،شرکت چاپ و نشر بین الملل سازمان تبلیغات اسالمى.
 .66کتابخانه الکترونیکی قائمیه.
 .67نرم افزارهای جامع التفاسیر و جامع االحادیث نور.
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