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Abstract 
The infallibility of the prophets is one of the important doc-
trinal and theological issues that guarantees the mission of 
the prophets and the heavenly books. The prophets are the 
preachers of God’s commands that God has ordained for 
human beings, and the divine representatives themselves 
must abide by God’s commands so that the people can trust 
them. If the prophets do not adhere to the divine commands 
and act contrary to the content of their mission, the people 
will not trust what they say. One of the important issues 
regarding the infallibility of the prophets is the protection 
of the prophets from error before prophecy, which is dis-
puted among Islamic thinkers. In this regard, comparing 
views can help clarify the issue. In this article, this issue 
has been studied from the perspective of Ayatollah Javadi 
Amoli and Fakhr Razi. According to Allama Javadi Amoli, 
the prophets were infallible even before their prophecy, and 
they present strong Qur’anic arguments for their claim, but 
Fakhr al-Razi’s view is that the prophets did not have infal-
libility before their prophecy. 
Keywords: Quran, Prophets, Infallibility before Prophethood, 
Javadi Amoli, Fakhr Razi, Infallibility, Infallibility of Prophets
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 بررسی تطبیقی عصمت انبیاء قبل از بعثت
 از دیدگاه آیت اهلل جوادی آملی و فخر رازی

)تاریخ دریافت: 1400/01/11 - تاریخ پذیرش: 1400/08/03(
قدسیه رفتاری1

چکیده
عصمت انبیاء یکی از مســائل مهم اعتقادی و کالمی است که ضامن رسالت 
انبیاء و کتاب های آسمانی محسوب می شود. هدف اصلی از بعثت انبیاء، تبلیغ 
دستورات خداوند است که خدا برای انسان ها تعیین فرموده است و نمایندگان 
الهی باید خودشــان به دستورات خداوند پایبند باشــند تا مردم به آنها اعتماد 
کنند. اگر چنین نمایندگانی، خود پایبند به دســتورات الهی نباشند و برخالف 
محتوای رسالتشــان عمل کنند، مردم به گفته هایشان اعتماد نمی کنند. یکی 
از مباحث مهــم پیرامون عصمت انبیاء، مصون بــودن انبیاء از خطا و لغزش 
قبل از بعثت اســت که در بین علمای مذاهب مختلف اســالم، محل اختالف 
بوده و نیازمند بررســی و تبیین  اســت. در این راستا، روش تطبیقی می تواند 
به روشــن شدن مساله کمک کند. در مقاله حاضر، این مسأله از منظر آیت اهلل 
جوادی آملی و فخررازی مورد بررســی قرار گرفته است. از نظر عالمه جوادی 
آملی، پیامبران حتی قبل از بعثت، معصوم از خطا و اشتباه بودند و ادله محکم 
قرآنی بــرای ادعای خود مطرح کردند. همچنیــن معتقد به عصمت انبیاء در 
زمان رسالتشان هســتند، اما نظر فخر رازی این است که انبیاء قبل از بعثت، 

عصمت ندارند.
کلید واژه ها: قــرآن، انبیاء، عصمت، قبل از بعثت، جوادی آملی، فخر رازی، 

تطبیقی

دانشجوى کارشناسى ارشد رشته تفسیر قرآن مجید، دانشگاه علوم معارف قرآن کریم، زابل، ایران. ن
qodsiyeh.raftari1360@gmail.com

.1



96

سال پنجم
شمارة دوم
پیاپی: 10
پاییز و زمستان
1399

مقدمه
»عصمت انبیاء« یکی از مسائلی است که زیر بنای مباحث اعتقادی و کالمی می باشد 
و ضامن صحت رســالت انبیاء و کتاب آسمانی محســوب می شود. در قرآن به مسأله 
»عصمت انبیاء« اشاره شده است و از جمله مسائل ضروری تفسیری محسوب می شود. 
پیامبران باید خودشــان به دستورات خداوند پایبند باشــند تا مردم به آنها اعتماد کنند 
و اگر چنین نمایندگانی، پایبند به دســتورات الهی نباشند و خودشان برخالف محتوای 
رسالتشــان عمل کنند، مردم به گفته هایشان اعتماد نمی کنند. در نتیجه، هدف از بعثت 
ایشــان، به طور کامل تحقق نخواهد یافــت. بنابراین، حکمت الهــی اقتضا دارد که 
پیامبران افرادی پاک و معصوم از گناه باشــند، چه گناه کبیره و چه صغیره، چه عمدی 
و چه ســهوی، چه پیش از بعثت و چه پس از آن؛ زیرا کوچکترین گناه سهوی هرچند 
پیش از بعثت رخ داده باشد، به اندازه ی خود، پیامبر را لکه دار کرده و به همان مقدار از 
اعتماد مردم می کاهد و حال اینکه اعتماد به پیامبر صددرصد باید باشــد تا راه هر گونه 

شک و تردید بسته شود.
عالوه براین که، انبیاء وظیفه ابالغ رســالت خویــش را بر عهده دارند؛ وظیفه دارند به 
تزکیه، تربیت و رهبری مردم اقدام نمایند؛ آن هم تربیتی همگانی که شامل آماده ترین 
و برجسته ترین افراد جامعه نیز بشود. چنین مقامی درخور کسانی است که خودشان به 
عالی ترین مدارج کمال انسانی رسیده باشند که این همان عصمت است. از نظر شیعه، 
پیامبــران قبل از بعثت و بعد از آن، معصــوم از خطا بوده و دلیل قرآنی محکمی برای 

ادعای خود دارند. 
بنابرایــن موضوع مورد نظر از اهمیت ویژه ای برخوردار اســت و به عصمت انبیاء قبل 
از بعثت مربوط می شــود. بنابراین ضرورت دارد که از دیدگاه های مختلف مورد بررسی 

قرار گیرد.
باتوجــه به این که در مــورد عصمت انبیاء قبل از بعثت، کتاب هــاو مقاله های زیادی 
نگاشته شده اســت از جمله: مقاله ی مصطفی کریمی با موضوع »اثبات عصمت انبیاء 
قبل از بعثت نبی اکرم )ص( در قرآن کریم« که بر اســاس دیدگاه شیعه مورد بررسی 

قرار گرفته است.
با بررســی هایی که انجام شده است، مقاله ای با عنوان »بررسی تطبیقی عصمت انبیاء 
قبل از بعثت از دیدگاه آیت اهلل جوادی آملی و فخر رازی« تاکنون دیده نشده است. لذا 
در این مقاله در پی پاســخ به سؤال ذیل هستیم که آیا از منظر آیت اهلل جوادی آملی و 

فخر رازی، انبیاء قبل از بعثت عصمت دارند؟ 

1- مفهوم شناسی
در این بخش به مفهوم واژه های عصمت در لغت و اصطالح خواهیم پرداخت.
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1-1- عصمت در لغت
عصمت از ریشه »عصم« به معنای امساک و حفظ کردن است )قریشی بنابی،۱۳۷۱: 8/۵(.

جوهری و ابن منظور عالوه برمعناهای ذکر شــده، به معنای حفظ کردن هم گرفته اند 
)جوهری،۱۴۰۷: ۵/ ۱۹۸۶؛ ابن منظور،۱۴۱۰: ۱۲/ ۴۰۳(.

راغب اصفهانی، عصمت )حفظ کردن( انبیاء را به صورت های زیر معنا کرده است:
الف: انبیاء از هر جهت پاک هستند و خداوند این گوهر را مخصوص ایشان کرده است.

ب: به معنای فضائل جسمی و نفسانی است.
پ: به یاری و پیروزی و ثابت بودن قدم شان است.

ت: بــه وارد کردن آرامــش بر آنها و دل هایشــان از هر دغدغه معنــا کردند )راغب 
اصفهانی،۱۳۷۴: ۶۰۸/۲(.

عصمت یعنی منع کردن، حالت دوری از گناه و اشتباه است )بستانی، ۱۳۷۵: ۶۱(.
همه لغویان در معنای عصمت نظر مشترک دارند و به معنی؛ حفظ، امساک و منع گرفته اند.

عصمت و مشــتقات آن، سیزده بار در قرآن به کار رفته است. این واژه در روایات اهل 
بیت علیهم الســالم نیز فراوان دیده می شــود که در همه ی آنها، معنای لغوی با حدود 
و قیودی خاص، مراد و مقصود اســت؛ زیرا روشن است که خدای تعالی و پیامبر اسالم 
)ص( و اهل بیت )ع( برای بیان مراد خویش، لغت جدیدی وضع نکرده اند، بلکه با همان 
لغت عربی، مراد خویش را برای بشــر بیان کرده اند و هر جا مرادشــان خاص و مقیّد 
بوده اســت، قیودی اضافه کرده اند یا قرائن برای بیان مراد خویش بیان کرده اند )ر.ک: 

اعدادی خراسانی،۱۳۹۰: ۳۶-۱۰(.

1-2- عصمت در اصطالح
  متكلمان و مفســران اســالمي در بیان معناي اصطالحي عصمت، تعاریف مختلفي 
ارائه كرده اند. برخی  از آنها، عصمت را لطف، برخي دیگر ملكه نفســاني و اقلیتي هم 
آن را اجباري پنداشــته اند. به نظر شــیخ مفید، سید مرتضي، خواجه نصیرالدین طوسي، 
عالمه حلي و ابـن ابـي الحدیـد معتزلـي، عصمت توفیق و لطفي است كه خداوند متعال 
در حق مكلفي می کند كه با آن، وقوع معصـــیت و ترک طاعت، با وجود قدرت بر آن، 
از او ممتنع می گردد )شــیخ مفید، ۱۴۱۴: ۴۵؛ سیدمرتضي، ۱۴۰۵: ۳ /۳۲۵؛ عالمــــه 
حلــي، ۱۳۷۱: ۹۲؛ ابن ابی الحدید، ۱۹۶۵: ۷ / ۸۷(. فاضل مقداد نیز با اینكه در تألیفي، 
عصـــمت را لطـــف الهي معرّفي  می کند )فاضل مقداد، ۱۴۰۵: ۳۱۰( و در منبع دیگر 
می نویسد:  عصمت، عبارت است از ملكه نفساني كه صاحبش را با اینكـــه قـدرت بـر 
انجــام فجور دارد، از آن باز می دارد و چنین ملکه ای  بســتگي به این دارد كه صاحب 

آن، به آثار و پیامد معصیـت و اطاعـت آگـاهي كامـل داشـته باشـد )همان: ۱۷۰(.
آیت اهلل جوادی آملی، عصمت را ملکه نفسانی قدرتمندی می دانند که همواره در وجود 
انسان معصوم، حضور و ظهور دارد و هیچ نیرویی مانند غضب و شهوت موجب زوال و 
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نابودی آن نمی شود )جوادی آملی، ۱۳۸۱: ۳/ ۱۹۷(.
در آیات قرآن معانی دیگری نیز برای ریشــه ی )عصم( در نظر گرفته شــده است. از 
جمله: محافظت در برابر خطر، که در آیه ی 67 ســوره ی مائده اشــاره شده است: »یا 
بَِّک َوِإن لَّْم َتْفَعْل َفَما بلَّغت  ِرَســالََتُه  َواللُّ  ُســول بَِلّْغ َما أانِزَل ِإلَْیَک ِمن َرّ َأیَُّها الَرّ
َیْعِصُمَک ِمَن الَنّاِس...«؛ اى پیامبر آنچه از جانب پروردگارت به ســوى تو نازل شــده

ابالغ کن و اگر نکنى پیامش را نرسانده ای و خدا تو را از گزند مردم نگاه می دارد..
بســیاری از مفسران اهل سنت و مفسران نخستین اسالم، »یعِصُمَک ِمَن النَّاس« را

مصونیت و محافظت پیامبر از هر گونه خطر جانی و سوء قصد داشتن مخالفان از جمله 
یهودیان معنا کردند )ابن مصباح، بی تا: ۲۰۰/۱- ۲۰۱؛ طبری۱۴۱۲: 6/ ۴۱۵(. گروهی 
از مفسران شیعه عالوه بر نظر ذکر شده، با تطبیق این مسأله با واقعه غدیر خم و نقل 
روایاتی از امامین صادقین علیهم السالم، »یْعِصُمَک ِمَن النَّاس« را به معنای محفوظ
ماندن پیامبر )ص( از مردم در اعالم جانشین خود )ابالغ رسالتشان( بیان کرده اند )قمی، 

۱۴۰۴: ۱/ ۱۷۳- ۱۷۵؛ طبرسی، ۱۹۸۸: ۳ / ۲۳۴- ۲۳۵(.
معنای دیگری نیز در قرآن مشــهود است و »عصم« را به معنای باز دارندگی از عذاب 
الهی در نظر گرفته است. پسر حضرت نوح )ع( به پدرش گفت: »َقاَل َساِوى ِإلىَ  َجَبٍل 
ِحَم....« )۴۳/ هود (؛ ِ ِإلَّ َمن رَّ َیْعِصُمنــِى ِمَن الَْماِء  َقاَل َل َعاِصَم الَْیــْوَم ِمْن َأْمِر اللَّ
گفــت به کوهی پناه می جویم که مرا از آب در امان نگاه می دارد. گفت: امروز در برابر 

فرمان خدا هیچ نگاه دارنده ای نیست، مگر کسی که )خدا بر او رحم کند...( 
به گفته مفسران شیعه و اهل سنت، دو واژه )باز دارندگی و حفظ کردن از عذاب( به  کار 
رفته اســت )ابی حاتم، ۱۴۱۹: ۶/ ۲۰۳۵(. همچنین واژه عاصم، در دو جای دیگر قرآن 

نیز، معنای محافظت از عذاب الهی می دهد )یونس/۲۷؛ غافر/23(.
آنچه که از ظاهر آیات قرآن می توانیم برداشــت کنیم این اســت که عصمت؛ تفضل 
برای پیامبران و معصومان )ع( است نه استحقاق و تفضل نیز از جانب پروردگار حکیم 
اســت. این که پروردگار، عصمت را محدود به عده ای کرده است، حتمًا یک فضیلت و 
رجحانی در وجود آن ها وجود داشته که آن ها را برگزیده است. »َو لََقد أخترناهم َعلى 
ِعلِم على الَعالمین« )32/دخان( و »َوإنَّهــم عنَدنا لَِمَن الُمصَطفیَن األخَیاِر« )۴۷/ 
ص(. خدای سبحان عالوه بر بیان مفهوم عصمت  برای پیامبران الهی، عصمت را برای 
افراد دیگری به کار برده است و برای اثبات عصمت معصومین )ع(، ادله ای را بیان کرده 

است )کریمی، رضایی، ۱۳۹۷: ۳۳- ۵۵(.

2- گستره ی عصمت انبیاء از دیدگاه فخر رازی
فخر رازی، گســتره ی عصمت انبیاء را در چهار مســأله اعتقاد، تبلیغ و رسالت، احکام 
و فتاوی و افعال و ســیرت می داند. ایشــان بر این باور است که همه ی مسلمانان، بر 
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عصمــت انبیاء)ع( در باب اعتقاد، اتفــاق نظر دارند و آنان را از کفر، مبرا می دانند )فخر 
رازی، ۱۳۷۵: ۳/ ۱۱۵۹(.

ایشان معتقدند که هیچ یک از علمای امت اسالمی، خیانت و تحریف در تبلیغ و احکام 
پروردگار از ســوی پیامبران را جایز نمی دانند، چه عمدی و چه سهوی، چرا که در این 
صورت دیگر نمی توان به دین اعتماد کرد )فخر رازی، ۱۳۴۲: ۴۵- ۴۶؛ پارسا و پریمی،  

.)5۲-۲۷ :۱۳۹۴
دیدگاه فخر رازی در مورد افعال و سیرت، این است که انبیاء در دوران نبوت، از کبائر و 
صغائر معصوم هستند و به طور عمد، مرتکب آنها نمی شوند، اما در راه گناه سهو، ممکن 

است چنین اعمالی از آنان سر بزند )فخر رازی، ۱۴۰۹: ۹(.

2-1- عصمت انبیاء قبل از بعثت از دیدگاه فخر رازی
فخررازي به تبع دانشمندان اشعري پیش از خود، در دوران قبل از نبوت صدور گناهان 

بزرگ و كوچك را براي پیامبران ممكن شمرده اسـت )فخـررازي، ۱۳۵۳: ۲۳۰(.
او می گوید: در دیدگاه ما، لزوم عصمت براي انبیاء در دوران نبوتشان معتبر است، نـه در 
دوران قبل از نبوت )فخر رازي، ۱۴۲۰: ۱۸/ ۴۲۹( و عالوه بر این، فخررازي در البالی 
ُكتب كالمي و تفسیری خود، در حین پاسخ بـــه شـبهات عصمت بعضي از پیامبران، 
صدور گناهان بزرگ و كوچك را به دوران قبل از نبوت حمـــل كـرده است. به عنوان 
مثال، فخررازي در مورد برادران یوسف که گناهـــان بزرگـي را مرتكـب شـده بودند، 
می گوید: »آزار پدر و رنجاندن یوســف و تالش در نابود كردن برادر كوچكشان و سایر 

اعمال آنها از گناهان كبیره محسوب می شود.« )رحیم اف، 1389: ۷۴-۴۹(
با این عبارت، معلوم می شود كه او گناه كبیره را به صورت عمدي و سهوي در دوران 
پیش از نبوت، بر انبیاء جایز شــمرده اســت. فخررازي معتقد اســت كه انبیاء در زمان 
نبوتشان، در دریافت و تبلیغ وحي و بیان احكام از هـر گونه خطاي عمدي و یا سهوي 

معصوم هستند )فخر رازي، ۱۳۵۳: ۳۲۹(.
همچنین در مورد عصمت در ایمان نیز معتقد است كه هر كس که یک چشم بـــه هم 
زدن به خدا كافر بوده باشد، سـزاوار پیـامبري نیسـت )همـان: ۴/ ۳۸( امـا او درتفسیر 
خود در مورد افعال انبیاء مي گوید: اعتقادي كه در این بحث اختیار نموده ام  آن اسـت 
كـــه گنـــاهي، در زمـــان نبوت چه كبیره و چه صغیره باشد، از انبیاء صادر نمی شود 

)همان: ۲/ ۹(.
چنانكــه در كتاب عصمــة االنبیاء درباره افعال پیامبران معتقد اســت:  انبیاء، در زمان 
نبوتشان از گناهان بزرگ و كوچك كه به طور عمـــد مرتكـب شوند، معصوم هستند. 
اما اینكـــه از روي ســـهو )گناهان صـغیره( مرتكـــب شوند، جایز است )فخر رازي، 

.)۲۸ :۱۴۰۹
وي در تفسیر خود معتقد شده است كه خطا در اینگونه موارد بر پیامبران جایز است و در 
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مورد صدور گناه )صغیره( از روي سهو و خطا، مانند مردم عادي هستند )همان،۱۴۲۰: 
.)۲۴۱ /۲۳

ولي در مورد گناهان كبیره اینگونه نیســت. زیرا ایشان حتي در یك مورد هم، در تمام 
كتاب هاي خود كه در مقام پاســخگویي بر شبهات عصمت بوده، شبهه ای را بر صدور 
گنـاه كبیـره كـه در دوران نبوت از روي سهو و خطا رخ داده باشد، حمل ننموده است. 
عالوه بر این، در مســئله قتل غیر عمدي قبطي به دســت موسی )ع(، صدور آن را به 
دوران قبل از نبوت نســبت داده و از حمـــل نمودنِ آن به دوران نبوت اجتناب كرده 
است. در مقابل کســانی که قتل قبطي را گناه كبیره غیر عمدي شمرده و وقوع آن را 
در دوران نبوت موسـي )ع( پنداشته اند، موضـع سـختي گرفتـه و اعتراض كرده است. 
ولي سخنان فخررازي در مورد عصمت انبیاء در دوران بعد از نبـوت، در برخـي مـوارد 
نیـــز در ظاهر مضطرب به نظر می رسد. چنانكه در مورد دیگري از تفسـیر خـود بیـان  
کرده که، گناهـــان صغیره بر انبیا جایز اســت، خواه از روي عمد باشد و یا سهو، زیرا 
پیامبــران را از عجــب نگه می دارد )همان : ۲۸/ ۶۶( ولي باز هم به نظر می رســد كه 
فخررازي، صدور گناه صغیره عمـدي را در دوران نبوت بر انبیاء جایز  نمی داند و شاید 
به همین سبب هم، در بسیاري از موارد هنگام پاســـخگویي بـه شبهه های کسانی که 

چنین اعتقادي دارند، مخالفت کرده است.
در جای دیگری فخر رازی، عصمت انبیاء قبل از بعثت را به دو دسته تقسیم می کند:

الف(عصمت از کفر
فخر رازی در مـورد عصمـت پیامبـران از کفـر قبـل از بعثت، معتقد به اعتقاد فضیلیه 
اســـت که قائـل بـه عـدم عصمـت در ایـن دوره هسـتند. او خـود معتقـد اسـت کـه 
انبیـــاء قبـل از بعثت، عصمت از کفـر داشته اند. لـــذا نگاهـش در عصمـت انبیاء در 
ایمانشان بدیـن گونه اسـت کـه؛ هر کس طرفةالعینی به خدا کفر ورزیده باشد، سـزاوار 

نبوت نیست )فخر رازی، 1420: 38/ 234(.

ب( عصمت از گناهان
دربـاره ی عصمـت انبیـا از گناهـان قبـل از بعثـت، از کالم بعضـی از بزرگان این گونه 
برداشت می شود کـه فخـررازی عصمـت انبیـا را از زمـان بعثـت می دانـد، یعنی ظاهـرًا 
قبـل از بعثـــت، عصمت انبیاء را قبول ندارد. بـرای نمونـــه، عالمه مجلسـی اعتقـاد 
اشـــاعره را در عصمـت از زمـان نبـوت  می دانـد و ایـن عقیـده را بـه ا کثـر اشـاعره، 
و از جملـــه فخر رازی، نسبت می دهـد )مجلســـی، 1403، 89/ 91-90( که نسبتی به 
جـا و درسـت اسـت، زیـرا از سـخن فخـر رازی نیـز همیـن اعتقـاد برداشـت می شـود. 
فخـر رازی در عصمـة األنبیاء می نویسـد: »در مـورد زمـان عصمـت انبیـاء نیـز اختالف
اقـــوال وجـود دارد: برخـی گفته اند عصمـــت از ابتـدای والدت تـا آخـر عمـر واجـب 
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اسـت. ا کثر متکلمـان گفته اند: عصمـت در زمان نبوت واجـب اسـت، امـا قبـل از آن 
واجـب نیست و آنچـه مـن می گویـــم ایـن اسـت کـه پیامبـران  در زمـان پیامبـری 

واجـب اسـت از گناهـان عمـدی معصـوم باشـند.« )فخررازی، 1409: 9(
عالوه بـر ایـن، فخـر رازی در هنـگام پاسـخگویی به شـبهات راجـع به عصمت برخـی 
از انبیا، صدور گناهـان اعـم از صغیـره و کبیـره را بـه دوران قبـل از نبـوت حمل می کند 
و این مسئله، در آثار و کتب کالمی و تفسیری اش مشـــهود اسـت. سخن فخـر رازی، 

داللت بـر جـواز صـدور گناه کبیره ی عمـدی یا سـهوی در دوران پیش از نبوت دارد.

2-2- منشأ و حقیقت عصمت از دیدگاه فخررازي
فخررازي قضــاوت عقل را در مورد حســن و قبح افعال الهــي امكان پذیر و صحیح 
نمـي شـــمارد. )فخر رازي، 2000م: ۳/ ۱۸۰( او معتقد اســت كه افعال خداوند متعال، 
مشمول معیارهای اخالقی نیست )همان: ۳ / ۲۱۶- ۲۲۲(. از جهت دیگر ایشان معتقد 
است که انسان خالق افعـال خـود نیسـت، بلكه خداوند تعالي ایمان و كفر بنده خود را 

خلق مـي كنـد )فخـر رازي، ۱۴۲۰: ۸ / ۳۵۸(.
قدرت انسان در افعـــال او هـیچ تـأثیري ندارد و با خلق داعي، انسان مجبور بر انجام 
و یا ترك فعل اســـت )همـــان: ۳/ ۱۶7(؛ یعنـي در واقـع بنـــده مخیـر جلـوه داده 
مي شود، در حالیكه مجبور است، چون ایـــن اختیـار صـوري و وابسـته بـه خداسـت 
)همــان، ۲۰۰۰م: ۲۳/۹؛ بغدادی، ۱۴۱۷: ۱۳۱-۱۳۲؛ شهرســتانی، ۱۳۶۹: ۴۲/1( پس 
دیگر رابطه ای بین افعـــال بنـدگان و جـــزاي آنـان وجـود ندارد. با این حال، خداوند 

تعالي مكلف به انجام هیچ فعلي نیست )فخر رازي، ۱۴۲۰ : ۱/ ۱۸۰(.
به نظر فخررازي عقاًل نمی توانیم این مطلب را انكار كنیم. چـــون خداونـــد عقـــاًل 
مكلـــف بـــه اعطاي پاداش به مؤمنان و عقاِب کردن مجرمان نیست. زیرا بنده براي 
افعـــالش مسـتحق پـاداش و یـا كیفر نیست تا خداوند هم در مقابِل افعال بنده مكلف 
به نیكي به خوبان و رنجانیـدن بـدان باشـد )همان: ۱۲ /۴۹۳(. چون فخررازي، افعال 
خداونــد تعالي را داراي غرض نمي دانــد، لطف و یا عمل به اصلح، براي بنده را بر خدا 
واجب نمی داند و می گوید: براي خداوند جایز است كه روز قیامت كافر را به بهشـــت و 
مـؤمن را بـه جهـنم بفرســـتد )همـان: ۱۲/ ۴۶۷( چون علت پاداش و عقاب بندگان 
افعـــال آنـان نیست. افعال بندگان هیچ رابطه ای با سرانجام  کار آنان در آخرت ندارد. 
به همین سبب هم چیزي بـــر خداوند تعالي واجب نمی شود. اعطاي پاداش به خوبان 
تفّضــل خدا و كیفر نمودنِ گنهکاران حق خداســت )همــان: ۱۴۲۰: ۱۴/ ۲۴۴( پس 

نمی توان خدا را به هیچ فعلي مكلف دانست. 
 بنابراین با در نظر گفتن این مقدمات، فخررازي در مورد حاصل شــدن عصمت معتقد 
است؛ زمـاني فردي معصوم می شود كه خداوند تعالي داعي اطاعـت و گریز از معصـیت 
را در او آفریـــده باشـــد )همان: ۴۳۹/۱۸(. بدون خلق این داعي، شــخص نمی تواند 
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معصوم شود و فـــرد بـه قـدرت خود قادر به دستیابي بر چنین عصمتي نیست )همان، 
۴۵۱/۱۸(. به نظر مي رســد كه او، الزامًا بر این داعــي مرجح عمل می کند؛ به همین 
سبب، بیم آن می رسد كـه ایشـان »عصمت« را نوعي اجبار معرفي  می کند و حقیقت 

آن را نوعي جبر می داند.

2-3- دالیل عصمت انبیاء قبل از بعثت از منظر فخر رازی
دالیل فخـر رازی بـرای عصمـت انبیـاء شـامل ادلـە ی عقلـی و نقلـی اسـت، که بـه 

اجمـال و اختصار در ادامه توضیح خواهیم داد:

2-3-1- دالیل نقلی
دلیل اول: بـــا توجـه بـه آیه ی »َو َمْن َیْعِص الَلَّ َو َرُسولَُه َفِإَنّ لَُه ناَر َجَهَنَّم خالِِدیَن 
ِفیها َأبَداً« )جن/ ۲۳(؛ و کسی که خدا و رسولش را نافرمانـــی کنـــد آتـــش جهنـم

نصیبـش خواهـد شـد.
 اگـر معصیتـی از پیامبـران )ع( سـر می زد، واجـب بـود کـه وعـدە ی جهنـم بـر آنـان 
صـــدق کنـد، حـال آن کـه بـه اجمـاع امـــت ایـن باطـل  اسـت. بنابرایـن صـدور 

معصیـت از آنهـا ممتنـع اسـت )فخر رازی، 1409: ۴۲- ۴۳(.
دلیـــل دوم: پیامبـران مـردم را بـه اطاعـت از خداونـد امـر کـرده و از معاصـی نهـی  
کرده اند. بنابرایـن اگـر خـــود دسـت از طاعـت بردارنـد و مرتکـب معصیـت شـوند، 
مشـــمول ایـن آیـــه می شوند: »یا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا لَِم َتُقولُوَن ما ل َتْفَعُلوَن *َکبُر 
ِ َأن َتُقولُوْا َما َل َتْفَعُلون« )صف/۲-۳(؛ چـرا چیزهایـی را که خود  عمـل َمْقًتا ِعنَد اللَّ
نمی کنید بـــه مـردم  می گویید * خشـم بزرگـــی نـزد خـدا منتظـر شماسـت، ا گـر 

آنچـه را عمل نمی کنید بگوییـد.
 عقیـــده ی رازی، بـا تأمـل در ایـن آیـات، عـــدم بـروز معصیـت از سـوی پیامبران 

کامال درک می شود )همان، 43(.

2-3-2- دالیل عقلی
فخـــر رازی، پیرو بـزرگان اشاعره، باور دارد کـه هیـچ دلیل عقلی بر وجوب عصمـت 
در دوران قبل از بعثت در مـورد ایمان انبیاء وجود ندارد، زیرا عقـل چنیـن ضرورتی را 

الزم نمی داند )همان، ۱۴۲۰: 197/31(.
تحلیلی که فخر رازی بر عصمت انبیاء آورده است این است که به طـــور کلـــی باید 
گفـــت کـه بعضـی از ادلـە ی او شـمولی بیشـــتر از مدعا دارند، یعنـی شـامل همـە ی 

ابعـاد عصمـت می شود، کـه بـه اختصـار بـه آنهـا اشـاره  می کنیم:
بعضـــی از دالیلی کـه فخـــر رازی اقامـه کـرده است، شـــامل گناهـان صغیـرە ی 
غیرعمـــدی هـم می شود، حـال آن کـــه او صـدور چنیـن گناهـی از انبیـاء را جایـز 

دانسـته اسـت. 
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بعضـی از ادلـە ی ایشـان شـامل همه ی گناهان، کبیره یـا صغیـره، عمـدی یـا سـهوی، 
یـا از روی خطـا و فراموشـی می شود؛ در حالـی کـه فخـررازی آنهـا را محـدود کـرده 
اسـت. از این جملـه می توان بـــه دالیل نقـض غـرض از رسالت، دلیل ایـذاء النبی، 

افضلیت انبیاء از مالئکـه و روایت خزیمه بـن ثابـت اشـاره کرد.
بعضـی از ادلـه، عالوه بـر تمام ابعـاد عصمـت بعـد از بعثـت، شـامل عصمـت قبـل از 
بعثـــت نیـز می شود، حـال آن کـه فخـر رازی عصمـت قبـل از بعثت را قبول ندارد. به 
عنوان نمونه می توان، بـه عبارت فخر رازی که انبیـاء برگزیـدگان اخیارنـد، اشـاره کـرد.

2-4- تحلیل و بررسی نظر فخر رازی
دیـدگاه فخر رازی در بحـث عصمـت انبیاء و گسـتره ی آن، مبتنـی بـر یـک  مجموعه ای 
از مبانی اسـت. ایشان حسن و قبـح را در مـورد افعـال خداونـد از اعتبـار سـاقط می داند 
و معتقـد اسـت: نمی توانیم هیـچ چیزی، مانند لطف را، برای خداوند واجب بشماریم. به 
نظر می رسد که فخر رازی در ایـن مـورد دچـار تناقـض شـده اسـت. زیـرا در مـواردی 
در مـورد افعـال خداونـد قضاوت کـرده اسـت. مثاًل، او می گوید دروغ گفتـن بـه بنـدگان 
بـر خداونـد تعالـی محـال اسـت، چـون دروغ یک صفـت نقص اسـت و فطـرت انسـانی 
شـــهادت می دهد کـه صفـت نقص بـرای خداوند محال اسـت. بـه همیـن دلیـل هم 

ظهـور معجزات بر صـدق آنها داللت دارد )طوسی، بی تا: ۸/ ۵۸(.
در واقع، سخن فخـــر رازی تـا بدیـن مقـدار صحیـح اسـت کـه خداونـد قادر اسـت، 
عاصی را به بهشـــت و مؤمن را به جهنم وارد کند. ولی قسـمت قابل تأمل در سخن 
او این اسـت که می گوید: میان اعمال بنده و جزای آن هیـچ رابطه ای وجـود نـدارد و 
تنهـا خداونـد اسـت کـه ایمـان و کفـر را در بنـده ایجـاد می کند. بنابرایـن، حـق ندار 
یـــم چیـزی را بـر خداونـد واجـب بدانیـم. در حالـی کـه در مقـام عمـل، مقصـود از 
محـال شـمردن ورود مؤمـن بـه دوزخ محال ذاتی نیسـت، بلکـه محال عرضی است، 
اگـر بـه سـبب جبـر و خلـق افعـال بنـدگان، رابطه ا ی بین اعمال ما و پاداش خداوند 
متعال نداشـــته باشـــد، بسـیاری از اعتقـادات از جملـه غـــرض آفرینـش، وعـده و 
وعیـد، امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر، بعثـت انبیـا و... زیـر سـؤال خواهـد رفـت. 

همچنین ایـن مسئله، با حکمـت خداوند حکیم، سازگار نیست.
فخــر رازی، عصمت انبیــاء را لطف می داند و برای مدعایش این آیــه را دلیل می آورد: 
ا َیْدُعونَِنى ِإلَْیِه ...« )یوسف/ ۳۳(  ْجُن َأَحُبّ ِإلََىّ ِمَمّ یوسف) ع( با عبارت: »َقاَل َرِبّ الِسّ
به صراحت بیان می کند که؛ امکان پذیری و وقـوع طاعـات فقـط بـه لطـف خداوند کامل 
می  شود و این لطف بـــرای انجام  دادن فعـل الزم اسـت. ایشـان لطـف را بـه، خلـِق 
افعـال خـوب بنـــده و عـدم خلـِق افعـال قبیـح آن تفسـیر می کند و دوری از گنـاه را 
بـدون لطـف، توفیـق و احسـان - کـه همـه در نظر فخـر رازی، بنـا بـر نظـر جبـری 

او یـک معنـا دارنـد- قابـل تصـور نمی دانـد )فخـر رازی، 1420: ۱/ ۱۸۰(.
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3- گستره ی عصمت انبیاء از دیدگاه آیت اهلل جوادی آملی
گوهر اصلی انســان که نفس ناطقه او است به گونه ای آفریده شده که اگر بخواهد، با 
تأمین برخی شرایط، به آســانی می تواند به قله بلند عصمت برسد. زیرا نفس انسان با 
حرکت جوهری و تکامل معنوی از قوه به فعلیت رســیده است و می تواند از آفت های 
ســهو، نســیان، غفلت، جهالت و هرگونه ناپاکی مصون باشــد. چون محدوده ی نفوذ 
شــیطان، تنها محصور به مراحل وهم و خیال است که وابسته به نشئه طبیعت انسان 
اســت. اگر مراتب عقل و قلب کاماًل از قلمرو و نفوذ شیطان مصون است. سهو، نسیان 
غفلت، جهل و هر ناپاکی دیگر در آن ســاحت قدسی راه نمی یابد، بنابراین چون شئون 
هستی انسان محدود به مراتب طبیعی، خیالی و وهمی نیست، اگر کسی به مرتبه عقل 
خالص و قلب ســلیم راه یافت، می تواند همچون فرشتگان از گزند لغزش های علمی و 

عملی مصون بماند )جوادی آملی، ۱۳۸۱:  ۲۰۱(.
از نظر آیت اهلل جوادی آملی، گســتره عصمت انبیاء یعنی هم شــامل مباحث دینی و هم 
روزمره می شود که مباحث روزمره، همان نسیان و غفلت و جهل... می شود و مباحث دینی 

هم شامل نماز، روزه .... است که پیامبران الهی در هیچ کدام از این ها لغزشی نداشتند.

3-1- ادله نقلی عصمت انبیاء قبل از بعثت از منظر آیت اهلل جوادی آملی
نظر آیت هلل جوادی آملی در مورد عصمت انبیاء قبل از بعثت و بعد از بعثت این اســت 
که؛ پیامبران قبل از بعثت و بعد از بعثت عصمت دارند و این مطلب مســتند به دالیلی 

است که ذکر می شود.
از نگاه آیــت اهلل جوادی آملی، دالیل عصمت انبیاء قبل از بعثت عبارتند از: ادله قرآنی 

و روایی

3-1-1- دالیل قرآنی عصمت انبیاء
آیــت اهلل جوادی آملی برای اثبات عصمت انبیاء به یک دســته از آیات قرآن اســتناد 

کرده اند:

3-1-1-1- آیه ۶۴ سوره نساء
آیاتی که به تبعیت و پیروی بی چون و چرا از پیامبران دستور می دهند، بر عصمت آنان 
»... ُسوٍل ِإَلّ لُِیَطاَع بِِإْذِن الَلّ از ســهو و خطا داللت دارند. مانند: »َوَمآ َأْرَســْلَنا ِمْن َرّ

)نســاء/64(؛ هیچ پیامبری را نفرستادیم جز آنکه دیگران به امر خدا باید مطیع فرمان 
او شوند.

 این آیه در مورد نبوت عامه اســت و عصت مطلق همه پیامبران را اثبات می کند؛ زیرا 
اگر انبیا مصون از خطا و اشتباه نباشند و اگر پیامبران اشتباه کنند و خدای سبحان ما را 
به اطاعت و بی قید و شــرط از آن ملزم کند، مصداق اغرا به جهل است که به حکمت 

تحکیم، به طور قطع سازگار نیست )جوادی املی، ۱۳۸۸: ۹/ ۳۴۹(.
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برخی از بزرگان، با استفاده از برخی از آیات قرآن، نتیجه گرفته اند که همه پیامبران هم در 
مقام اندیشه و هم در موقعیت رفتار و عمل، از هرگونه خطا  مصون و معصوم هستند، زیرا  
َل الِْكتاَب  پیامبران الهی )ع( به تصریح قرآن، از  صالحان هستند. »ِإَنّ َولِِیَّي الَلُّ الَِّذي نََزّ
الِِحیَن« )اعراف/196(؛ همانا ولىّ و سرپرست من، خدایى است كه این َو ُهَو َیَتَولَّى الَصّ

كتاب آسمانى را نازل كرده است و او سرپرست و متولی صالحان و شایستگان است.
پس پیامبران در والیت و سرپرستی مستقیم خداوند قرار دارند و از هر گونه کج روی و 

خطا اندیشی و خطاکاری پاک و مقدس اند )جوادی آملی، ۱۳۸۱: ۲۲۷(.
با توجه به آیات قرآن کریم، نبی و رســول مأمور ابالغ پیام الهی هستند. لیکن رسول 
مأموریت ویژه ای دارد، از این رو با ارسال رسول اتمام حجت می شود و نیز امت طغیانگر 
بِیَن َحّتى نَْبَعَث َرُسوًل« )اسراء/ بعد از ارسال رسول عذاب خواهند شد: »َو ما ُکّنا ُمَعِذّ
۱۵(؛ هیچ گاه امتی را عذاب نخواهیم کرد مگر آنکه رســولی برانگیزیم )جوادی آملی، 
۱۳۸۸: ۶/ ۱۲۱-۱۲۲(. گاهی در قرآن رســول برای افراد غیر معصوم هم به کار رفته 

است، مثل رسولی که پادشاه مصر به سوی حضرت یوسف )ع( فرستاد )یوسف/ ۵۰(.

3-1-1-2- آیه ۳۳ سوره احزاب
یکی از دالیل عصمت انبیاء، آیه تطهیر است. خداوند می فرماید: »ِإنَّما یریُد اللُّ لِیذِهَب 
َرکم َتطِهیًرا« )احزاب/۳۳(؛ خدا فقط می خواهد آلودگی جَس َأهَل الَبیِت و یَطِهّ َعنكُم الِرّ

را از شما خاندان پیامبر بزداید و شما را پاک و پاکیزه گرداند.
پاک کردن خاندان نبوت از »مطلق رجس« و پلیدی اعم از شــرک و گناه، حس کفر و 
....تضمین کننده ی عصمت آنها است. با توجه به اینکه اراده خداوند تخلف ناپذیر است، 
مخصوصًا در این آیه از کلمه »إنّما« اســتفاده شــده است که برای حصر و تأکید آمده 
است. یعنی اراده قطعی خداوند بر این قرار گرفته است که اهل بیت از هر گونه رجس و 
پلیدی و گناه پاک باشند و همین که خداوند اراده کرده است تا اینها معصوم باشند یعنی 
خداوند مقام عصمت را به آنان عطا کرده اســت. مفســران شیعی، هم منظور از »اهل 
بیت« در آیه ی ذکر شــده را، پیامبر اکرم )ص(، حضرت علی )ع(، فاطمه )س(، حسن 
و حســین )ع( می دانند. چون اهل بیت معصوم هستند، دیگر پیامبران نیز از نسبت های 
ناروایی که در برخی از کتاب ها به آنان داده شــده، مصون بوده و معصوم هستند؛ زیرا 
از ســاحت مقدس خدا به دور اســت که پیامبر فرمان دهد تا از غیرمعصوم، گنه کاران 
و خطاکاران پیروی کند. چطور در این آیه، اهل بیت که جانشــینان پیامبران هســتند 

عصمت دارند، ولی پیامبران عصمت نداشته باشند )همان،۱۳۸۱: ۲۲۶(.
همچنین عالمه جوادی آملی در پاســخ به شبهه ضاللت پیامبر که در سوره ی ضحی 

آمده، چنین پاسخ می دهند:
قــرآن می فرماید: »و وجــدَکَ ضااّل َفهَدی« )ضحی/ ۷(؛ و تورا سرگشــته یافت پس 

هدایت کرد.
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آیت اهلل جــوادی آملی با نقل حدیثی از مجمع البیان، منظــور »ضال« را بیان کردند: 
حضرت ابی الحسن الرضا) ع( درباره ی آیه ی: »َأ لَْم یَجْدَك َیِتیًما َفاَوى« )ضحی/ ۶(؛
فرمود: یعنی تنهایی و در میان مخلوقات، مانندی برای تو نیست. پس پناه داد مردم را 
به سوی تو، »َو َوَجَدَك َضالًّ َفَهَدى« )ضحی/ ۷( یعنی گمنام در میان مردم بودی که
فضل و مقام تو را نمی شــناختند پس ایشان را هدایت فرمود به تو، »َو َوَجَدَك َعائاًل 
َفَأْغنى « ) ضحی/۸( که اراده و سرپرســتی اقوامی را به علم و دانش، پس ایشان را به

سبب تو بی نیاز نمود )همان: ۲۷۵(.
امامیه بر این باور است که انسان معصوم، مکلف بر اطاعت دستور خداوند است و ساختار 
بدنی او مانند اشــخاص دیگر است. »ُقل ِإنََّما َأنَا بََشٌر ِمْثُلُكْم یُوَحى ِإلََيّ َأنََّما ِإلَُهُكْم...«

)کهف/ ۱۱۰( عصمت ملکه ای است که انسان با داشتن آن، عواقب دردناک گناه و معصیت 
را بــا همه وجود احســاس می کند )جوادی املی، ۱۳۸۷: ۹۱(. عــالوه بر این که قائل به 
اختیاری بودن عصمت هستند؛ عصمت را موهبتی الهی می دانند که به آنها عطا شده است.

همچنین شــیعه معتقد بر عصمت فرشتگان اســت، اما از نظر آنها، عصمت فرشتگان با 
عصمت انبیاء متفاوت است. آیت اهلل جوادی آملی بیان می کند: عصمت پیامبران و پیشوایان 
دین ذاتی نیســت، زیرا اگر ممتنع ذاتی و محال  بالذات بود، بدان تکلیف نمی شــدند، اما 
فرشتگان مکلف نیستند؛ چون عصمت ذاتی دارند نه عصمت اختیاری، در عصمت ذاتی 

تکلیف و اختیار وجود ندارد )همان: ۹۵(.
در قــرآن آمده اســت که پیامبر هرچــه می گوید، وحی اســت و از روی هوا و هوس 
حــرف نمیزند: »وما َیْنِطُق َعِن الَْهوى  * ِإْن ُهــَو ِإَلّ َوْحٌي یُوحى « )نجم/۳-۴( »و 
َصَدَق الُْمْرَســُلون« )یس/ ۵۲( اگر احتمال دروغ در گفتار پیامبر )ص( رود  و احتمال

رود کــه چیزی بگوید که خدا نگفته اســت، همه ی ســخنان او از نظر اعتبار ســاقط 
می شــود. همچنین اگر فرد، در زندگی سابقه دروغ داشــته باشد، هرچند راست بگوید 
اطمینان خاطر مردم را به ســخنان خود فراهم نمی کند و امین مردم نخواهد شد. ولی 
در تاریخ پیامبر اکرم )ص( و ســایر پیامبران آمده که، ایشان قبل از رسالتشان به امانت 

و راستگویی در بین مردم شهرت داشتند )همان، ۱۳۸۱: ۲۱۳(.

3-1-2- دالیل روایی عصمت انبیا
از نگاه عالمان شــیعه معنای اصطالحی عصمت، در حقیقت همان معنای عصمت در 
روایات اهل بیت علیهم الســالم اســت. همانطور که  امام صادق )ع( در مقام معرفی 
امام از قول امیرالمومنین )ع( در تفســیر نعمانی می فرمایند: امامی که شایسته ی امامت 
اســت، نشانه هایی دارد، یکی از این نشانه ها این است که، او را می شناسند به این که 
از تمام گناهان کوچک و بزرگ حفظ می شود. کوچک و بزرگ؛ گمراهی در فتوا، خطاب 
در جواب و ســهو و فراموشی در او راه ندارد و در هیچ امری از امور دنیا به لهو مشغول 

نمی شود )مجلسی،  ۱۳۶۸: ۲۵/ ۱۶۴(.
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  در این روایات، انواع لغزش ها و آلودگی ها، همه از معصوم منع شــده است. بنابراین، 
شــخصی که بخواهد سفیر و فرستاده خدا را بشناسد، می تواند با نگاه به اعمال و رفتار 

او دریابد که او از هر گونه خطا و اشتباهی مبرّاست.
در حدیث دیگر از امام صادق )ع( در توصیف انبیاء و اوصیای خداوند می فرمایند: برای 
انبیاء و اوصیایشــان، گناهی نیست، زیرا ایشــان معصوم و پاک اند )مجلسی،  ۱۳۶۸: 

.)۱۹۹ /۲۵
در این روایت علت )اَل ُذنُوبَ(، نفی ذنوب، معصوم و پاک بودن اســت و چون در لغت، 
ذنب به معنای گناه، خطا و هر کار ناروایی هســت. ســفیران الهی هم از هر گونه کار 
ناروایی که شــامل تمام زشــتی ها و پلیدی ها و کاستی هاست، مبرٌا هستند. این حدیث 
به طور مطلق عصمت انبیاء را مطرح می کند، در نتیجه اینطور برداشــت می شــود که 

پیامبران در تمام حاالتشان معصوم هستند.
بنابرایــن، حقیقت معنای عصمت در روایات، براســاس معنــای لغوی آن – که منع و 
حفظ و امساک است- و با تمام قید و شرطش که منع، در همه ی جهات و امور زندگی 

محسوب می شود، به کار رفته است.
طبق تمامی گزارشات موجود از سیره اصحاب رسول خدا )ص( چنین برداشت می شود 
که ایشــان نیز، قائل به عصمت مطلقه پیامبر )ص( بودند و پیامبر اکرم )ص( در برابر 
این اعتقاد و رفتار، هیچگونه عکس العملی مبنی بر رد این اعتقاد انجام نداده اند و واضح 

است که تقریر و سکوت پیامبر)ص( برابر این عمل، حجت است.
فالسفه و و حکمای مسلمان، عصمت را، گذشته از مقام اثبات، در مقام ثبوت و نفس األمر 
مطرح می کنند. برخالف اشخاصی از متکلمان که غالبًا آن را در مقام اثبات طرح می کنند. 
یعنی از ویژگی های نفس پیامبر )ص( همین عصمت است. بنابراین تفکر فلسفی، سطح 
برتری از عصمت را نســبت به دلیل متکلمان اثبات می کند. همانطور که سطح برتری از 
نبوت را اثبات کرده اند و می گویند: نفس وقتی به مرحله عقل بالفعل رســید، همه علوم 
و حقایــق غیبی درمی یابد و آنها را برابر با وحی گزارش می دهد و در یافتن آن معارف و 

گزارش  دادن آنها معصوم است، همانطور که در عمل به احکام معصوم است.
دلیل فالسفه این اســت که اگر نفس انسانی به مرحله کمال عقل نظری و عملی که 
در آن حــس، وهم و خیال، مأمون عقل نظری و غضب و شــهوت، مطیع عقل عملی 
است، برســد و به مقام شهود و والیت که پایان سفر اول است، نائل گردد؛ شایستگی 
پیامبر یا امام شدن را دارد و جامع این اوصاف همان وصف عصمت است )جوادی املی، 

.)۳۰ /۳  :۱۳۸۱

4- وجوه اشتراک بین دو دیدگاه
از نظر هر دو دیدگاه )جوادی آملی و فخر رازی( صدور گناهان کبیره و صغیره را از روی 
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سهو و خطا و نسیان، در دریافت و تبلیغ وحی را، سبب بی اعتباری پیامبر )ص( و عدم 
وثوق تمام شــریعت و همچنین از بین رفتن فایده بعثت به حســاب آورده اند، بنابراین 

آن را جایز نشمرده است. 

5- وجوه افتراق بین دو دیدگاه
 از دیدگاه جوادی آملی، یکی از دالیل عصمت کامل انبیاء وجوب اطاعت مردم از آنها 

است. 
در حالــی که فخر رازی دلیل وجوب اطاعت مردم از انبیاء را فقط داللت بر عصمت از 

گناه کبیره می داند )فخر رازی، ۱۳۵۳: ۳۳۱(.
ولی آیت اهلل جوادی آملی، طبق عمومیت ادله قرآنی )آیه تطهیر( اثبات عصمت انبیاء و 
اســتدالل برخی از ادله که به طور تلویحی، به عصمت انبیاء قبل از بعثت اشاره دارند؛ 
می توان گفت که از نظر خداوند واجب اســت که انبیاء قبل از بعثت و بعد از رسالتشان، 
معصوم از خطا و اشــتباه و ظلم باشند؛ تا موجب شود امر تبلیغ به نحو شایسته صورت 

پذیرد و مردم به ایشان اطمینان داشته باشند.
فخر رازی به تبع بزرگان اشــاعره، بــاور دارد که هیچ دلیل عقلی بروجوب عصمت در 
دوران قبــل از نبوت در مورد ایمان انبیاء وجود ندارد. زیرا عقل چنین ضرورتی را الزم 
نمی شــمارد. ولی چون دلیل نقلی در رد آن از انبیاء داریم، عصمت را الزم می شماریم 

)فخر رازی، ۱۴۲۰: ۳۱/ ۱۹۷(.
 همچنیــن با توجه به دالیل عقلی و نقلی،  فخر رازی قائل به عدم عصمت انبیاء قبل 
از بعثت است و عصمت انبیاء را بعد از بعثت این طور بیان می کند که: گناهان صغیره 
ســهوی را در مورد آنها را جایز می شــمارد. ولی صدور گناهان صغیره عمدی را نمی 
پذیرد و در مورد گناهان کبیره از انبیاء در دوران نبوتشــان، قائل به تفصیل نیســت و 

صدور گناهان کبیره، چه به صورت عمد و چه به صورت سهو، برای انبیاء نمی پذیرد.
فخر رازی معتقد اســت کــه ضرورتی ندارد که انبیاء قبــل از بعثت از چنین عصمتی 
برخوردار باشــند. ولی در دوران بعد از بعثت واجب اســت که پیامبران از گناهان، چه 
کبیره و چه صغیره به صورت عمدی معصوم هستند. اما باز هم الزم نمی داند که انبیاء 

از گناهان صغیره ای که از روی سهوی و یا فراموشی از آنها صادر شود، منزه باشند.
از دیــدگاه جوادی آملی، یکی از دالیل عصمت کامــل انبیاء، عالوه براین که ویژگی 
مردم گریزی گناه است، وجوب اطاعت مردم از آنها است. در حالی که فخر رازی دلیل 
وجوب اطاعت مردم از انبیا را فقط داللت بر عصمت از گناه کبیره می داند )فخر رازی، 

.)۳۳۱ :۱۳۵۳
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نتیجه
با توجه به بررســی های انجام شــده، آیت اهلل جوادی آملی عصمت انبیاء قبل از بعثت 
را می پذیــرد و دلیل قرآنی و روایی آوردند. اما فخر رازی هم براســاس حســن و قبح 
افعال، عصمت انبیاء را قبل از بعثت نپذیرفتند. این نظر فخر رازی مورد قبول نیســت 
که می گوید: انبیاء قبل از بعثت عصمت ندارند، چون طبق آیات قرآن پاســخ داده شد 
که انبیاء قبل از بعثت هم، عصمت دارند و امامیه معتقد به عصمت مطلقه انبیاء قبل از 

بعثت است و نظر فخر رازی، مورد قبول نیست.
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