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 چکیده
انـد. وجوب عصمت را اثبات کـرده ،متکلمان اسالمی با تکیه بر دالیل عقلی و نقلی

صـدور  سنت با برداشت التقابی از عصمت در قرآن،اهلصابونی از مفسران معاصر 
تنزل داده و عصـمت  اولیگناه از سوی پیامبران را به غفلت و خطای در اجتهاد و ترک

را تنها در احتراز از گناه تفسیر نمـوده اسـت. پـژوه  حاضـر درصـدد بررسـی ایـن 
و لغـزش تا برخـی آیـات را بـه غفلـت  ،مطلب است که اگرچه صابونی تالش نموده

دلیـل  مسـتقلی  ،لمنبسةاوالالنب يگویی در کتاب دلیل تناقضولی به ،پیامبران تفسیر کند
جهـت قابـل های صابونی بهست که تالشاحالی  این در ؛از خوی  ارائه نداده است

)عصـمت از بفولیـت تـا  ای که نسبت به محدوده زمانی  عصمتجمع نبودن نظریه
تا رحلت( ارائـه کـرده، نتوانسـته توجیهـات وی در رحلت و عصمت از ابتدای نبوت 

هـای او، تعریـف  مطلـق از برداشـت ،در نتیجـه ؛انگاری انبیا را پوشـ  دهـدغفلت
 عصمت را به چال  کشیده است.

 .یاول در اجتهاد، ترک یعصمت، غفلت، خطا، خطا ،یصابون: ها کلیدواژه
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 مقدمه
 اش،های کالمیاست که دیدگاه سنتشیخ محمد علی صابونی از مفسرین معاصر اهل

نظری به مذهب کالمی اشـعری نزدیـک  هو در حوزاباشد. و مشهود میادر آثار تفسیری 
دو کتاب با نام  ،در بین آثار وی ؛سلفی نبوده است هاما عاری از افکار ظاهرگرایان ؛است

له ئدارد کـه دیـدگاه کالمـی او در خصـوص مسـ دوجـو صفسةالمتفيس رو  لمنبسةاوالالنب ي
عصمت را به نمای  گذاشته است. صابونی موضوع عصمت را که از موضوعات کالمی 

ی دیدگاه وی با دیدگاه اشاعره مغایرت دارد. گذارد که نتیجهای به بحث میشیوهبه ،است
امکان صدور گناه  ،داندو عالوه بر اینکه عصمت را موهبتی الهی و نیرویی بازدارنده میا

از پیامبران را منتفی دانسته است. محل نزاع  دیدگاه صابونی در جایی است کـه احتمـال 
صدور غفلت و خطا از پیامبران را نفی نکرده و بر ایـن بـاور اسـت کـه عصـمت شـامل 

شود. او معتقد است که احتمال لغزش و خطـا از پیـامبران در لغزش، غفلت و خطا نمی
ــدوده  ــالف»مح ــیخ ــادی»و « االول ــای اجته ــبب « خطاه ــمت س ــود دارد و عص وج

 1بازدارندگی نیست.
 هریصـغ اندر واقع تنزیل دادن احتمال صدور گناه ،تالش صابونی در تبیین عصمت

ادعای خود را مستند به آیاتی از  ،باشد و در نهایتبه غفلت و خطا می 2از دیدگاه اشاعره
اتی بـودن  عصـمت اشـاره دارد و عصـمت را به ب ،کند. وی در تعریف عصمتقرآن می

خـالف تعریـف خـود از بـر ،ولـی در نهایـت ؛دانـدنیرویی بازدارنده از گناه و خطا می
 به احتمال خطا ابعان دارد.  ،عصمت

مذکور از آن جهت است که با توجه به تعریف عصـمت از  هلئاهمیت تحقیق در مس
به دیدگاه واحدی دست نیافته اسـت؟  چرا ،منظر صابونی و اسالف  کالمی وی )اشاعره(
چرا صابونی رویکرد خوی   ، باید پرسید کهگذشته از پرس  فو  که الزم است دریابیم

یعنـی )دلیل مستقل تبدیل کند و یا با اسالف  خـوی  در تنزیل گناه به خطا را نتواسته به
                                              

 .35-99ص لمنبسةاوالالنب يء،علی،  صابونی، محمد 1.

محمـد  رازی، ؛ فوـر55، ص5، جشرحالمقايصم ؛ تفتازانی، مسعود بن عمرو، 979ص لمقسلقف،ایجی، عبدالرحمن،  .2
 فاضــل مقــداد، ســیوری، ؛875ص شممرحالمقسلقممف،؛ جرجــانی، علــی بــن محمــد، 87، صعصممقهالالنب مميء بــن عمــر،

 . 77، صلرشيدلمطيمب ن
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 نظر برسد؟به اتفا  (اشاعره

 تعریف عصمت و غفلت از نگاه متکلمین
به دو صورت لغوی و اصطالحی تعریف  ،از سوی اهل لغت و متکلمین« عصمت» واژه

عصـم  " .معنـای منـع اسـتاند: عصمت بهشده است. در تعریف لغوی عصمت گفته
معنـای حفـظ اسـت و یـا یعنی غذا از گرسنگی او جلوگیری کرد و عصـمت بـه "الطعام

-ابـن 1ناه خودداری کنـد.که کسی به لطف خداوند از گیعنی زمانی ،«اعتصمت بالله»

معنـای منـع عصمت در کالم عـرب بـه :نویسدمنظور نیز در تعریف لغوی عصمت می
اش به این معناست کـه پروردگـار او را از است و ظهور این معنا در عصمت خدا به بنده

  2حفظ کرده است. دهد،هایی که انسان را در معر  نابودی قرار میچیز
افعال بشـر  یهر این باورند که پروردگار، خالق  بالواسطاشاعره در تعریف عصمت ب

متکلمـان  3انـد.گناه در معصـوم تعریـف کـرده عصمت را خلق نکردن   ،رواز این ؛است
امامیه و معتزله که در زمینه تکلیف معتقد به قاعده لطف در افعال الهی هستند، عصمت 

از  ،ص بـا داشـتن آن لطـفشـو ،عبـارت دیگـربـه ؛اندرا لطف الهی به معصوم دانسته
انبیا یا  غیر از عصمت به ،همین دلیلشود و بهارتکاب گناه )صغیره و کبیره( باز داشته می

  4رود.کار نمیبه ،کسانی که در مسیر انبیا هستند
 خابر کـمسهو و لغزشی است که انسان را به ،غفلت :انددر تعریف غفلت نیز گفته

توجـه و نـاآزموده را مـرد بـی ؛«رجل  ُرفل  » مانند: 1؛گیردمراقبت و هوشیاری فرا می بودن
ْرَفْلَنا َقْلَبُ  َعْن ِ ْكِرَنا مده:آ آن گویند و یا در مصدا  قرآنی

َ
آن کس که قلـب  را از  ؛َمْن أ

                                              
 .1927، ص5ج تيجالمة  اواصحيحالمعرج ه،. جوهری، اسماعیل، 1

 .457-454، ص18ج مسينالمعرب،منظور، محمد، . ابن2

؛ (825، ص2ج شمرحالمقسلقمف،ایجـی، عبـدالرحمن، ) ؛«ة( عنـدنا ان الیولـق اللـه فـیهم بنبـاً هی )حقیقة العصـم. »3
، 2ج ،شمرحالمقسلقمفافمیاعةم المکمالمجرجـانی، سیدشـریف، )؛ (117ص شرحالمعايئ المنسمف ه،سعدالدین،  تفتازانی،)

 .(825ص
حتی یکون المرء معه کالمـدفوع إلـی أن  و قد صار بالعرف عبارة عن لطف یقع معه الملطوف فیه ال محالة، العصمة.... »4

، 1ج شرحالألصسلالمخقسم ،قاضی عبدالجبار، ) ؛«ال یرتکب الکبائر، و لهذا ال یطلق إال علی األنبیاء أو من یجري مجراهم
 تةخم  المقحصمل،بوسـی، نصـیرالدین، )؛ (787،ص7ج رسميئلالمرمرسفالمقرتضمی،سیدمرتضی، علی، )؛ (777ص
 .(779ص

 .354ص ،8ج لمقفردلت، حسین بن محمد، . راغب اصفهانی،5
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ا1.یاد خود غافل ساختیم

 تفاوت غفلت و خطا با گناه
فعل است. در غفلت و خطا، تفاوت غفلت و خطا با گناه در وجود یا عدم اراده در انجام 

ای اراده عامدانـه ،چه از انسان فعلی صادر شود که انسـان در انجـام دادن آن فعـلچنان
چه فعل غافالنه و خطایی باشد، فعلی  ،در هر صورت ؛نداشته باشد، فعل غافالنه است

ای در ولـی چـون اراده ؛ن خـارجی یافتـه اسـتصادر شده است که متعلق آن فعل، تعیّ 
در قرآن نیز آیـاتی بیـان شـده  ت.از نظر شرع دارای عقوبت نیس ،م آن وجود نداشتهانجا

ا ِإَّّل ُوسَعها َلهةا مةا َكَسةَبت ؛ مانند باشداست که درباره غفلت و خطا می ُ  َنفسو ُف اللَّ َّل ُيَكلِّ
نا َوَّل تَ  بَّ خَطأنا َر

َ
و أ

َ
نا َّل ُتؤاِخذنا ِإ  َنسينا أ بَّ ا َكما َحَملَتةُ  َعَلةى َوَعَليها َما اكَتَسَبت َر نِمل َعَلينا ِإصرو

لنا ما َّل طاَقَة َلنا ِبِ ... نا َوَّل ُتَنمِّ بَّ ذيَن ِمن َقبِلنا َر   .2الَّ
حتی  ؛از نظر شرع فاقد مسئولیت شناخته شده است ،بنابراین غفلت یا خطا در افعال

ناشی از غفلت افعال  ،همچنین در واجبات نیز ؛اجتهادی باشد _ اگر خطا در فهم فقهی
سبب خسارت بـه حقـو   ،مگر اینکه فعل خطا و غافالنه ؛فاقد مسئولیت است ،و خطا

 شود. اتالف مال یا حقو  سایرین که موجب ضمان می انندم ؛دیگران باشد
-به ؛است "خالف"معنای باشد و بهناشی از اراده می ،اما گناه برخالف غفلت و خطا

ند، اعمالی هسـتند کـه بـرخالف فرمـان خداونـد از اعمالی که عنوان گناه دار خصوص
کارانـه ایـن پنداری افعال ارادی  گنـاهسوی انسان و با اراده انسان صورت گیرد. علت گناه

ی خداونـد در تضـاد بـوده و بـا اراده ،ی انجـام آن را داردکار ارادهاست که فعلی که گناه
 ،ای از قـرآنبه انواع گناهان پرداخته شده است. در آیـه ،روایات در قرآن و .منافات دارد

ای که نهی شـده، کند تا از گناهان کبیرهعالوه بر توصیه به ترک گناه، انسان را تشویق می
  3شما پوشانده شود. اجتناب کنید تا گناهان کوچک  

                                              
 .82. سوره کهف، آیه1
 .827. سوره بقره، آیه2

 . 71. سوره نساء، آیه3
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 صابونی تعریف عصمت از منظر
بـر ایـن  ،ف اصطالحی عصـمتو در تعری 1صابونی معنای لغوی عصمت را منع گرفته

 :معنای محافظت همه جانب  پروردگار از انبیا استعصمت به عقیده است که
حفظ الل  ْلنبيائة  و رسةل  عةن الوقةو  فةى الةذنوب و المعاصةى وارتكةاب »

حفظهم من ارتكاب المعاصى و الذنوب صغيرها و  و المنكرات و المنرمات...
أو مخالفةو ْلوامر اللة  عزوجةل بخةت   كبيرها، فت يمكن أ  تقع منهم معايةو 

ا2؛«سائر البءر
معصیت و  حفاظت خداوند از انبیا و رسوالن خود، در رابطه با ارتکاب گناه،

اعـم از  ،. محافظـت خداونـد از آنـاناسـت افتادن در منکرات و محرمـات
و  نشـده هرگز مرتکـب گنـاه مردم،خالف سایر صغیره و کبیره است و آنها بر

اخالف دستورات پروردگار عمل نوواهند کرد.
زیرا بـر ایـن بـاور  ؛داندمبنایی عقلی و شرعی می از وی صفت عصمت برای انبیا را

 ،اگر نبی معصوم نباشد ،رواز این ؛توان شوصی هم نبی باشد و هم سار است که نمی
  3تأثیر سازنده در نفوس نوواهد گذاشت.

عصمت را یکی از دالیل تمایز انبیا  ،صورت مطلقبهشیخ صابونی در تعریفی کلی و 
خداوند با اعطای عصمت به انبیا، آنان را  که زیرا بر این باور است ؛دانداز بشر عادی می

نگه داشتن انبیا از گنـاه  برای دور ،نیروی عصمت را عامل بازدارنده از بشر جدا ساخته و
داند تنها از بدو نبوت تا لحظ  وفات می ،رهاشاع مانندوی دایرۀ عصمت انبیا را  4داند.می

از ایـن موهبـت برخـوردار  (،یعنی در بفولیـت)و معتقد است که پیامبران قبل از نبوت 
وجـود داشـته  ،هایی که به مقـام و شوصـیت ایشـان ضـربه نزنـدنبوده و صدور لغزش

 5است.

                                              
   (.57ص لمنبسةاوالالنب يء،علی،  صابونی، محمد؛ )«العصمة فی اللغة معناها المنع. »1

 .54صالمنبسةاوالالنب يء،علی،  . صابونی، محمد2
لمنبسةاعلی،  صابونی، محمد؛ )«)بعصمة النبی( أی کیف یجوز أن یکون نبیًا و یکون سارقاً فالعقل و الشرع یلزمان القول . »3

 (.55، صوالالنب يء

 .54ص لمنبسةاوالالنب يء،علی،  . صابونی، محمد4

؛ «و أما قبل النبوة فیحتمل أن تقع منهم بعض الموالفات الیسیرة التی ال تول بـالمروءة وال تقـد  بالکرامـة و الشـرف. »5
 (.52صا،لمنبسةاوالالنب يءعلی،  صابونی، محمد)
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 بررسی دیدگاه متناقض صابونی در عصمت انبیا 
اند، در پی رفع اشکاالتی که اشاعره سلف در تبیین عصمت داشتهصابونی علیرغم اینکه 

 ،بـر  و بررسـی آن اشـکاالتاما اشکاالتی نیز در تبیـین وی وجـود دارد کـه بـه ،بوده
 .شودپرداخته می

 انگاریتناقض در تعریف و محدوده عصمت با احتمال لغزش

قض شـده و دو شیخ صابونی نسبت به محدوده زمانی عصـمت، دچـار دوگـانگی و تنـا
توسـع   دیدگاه از خوی  ارائه نموده است. در دیدگاه نوست، به عصمت پیـامبر

اما در دیدگاه دوم خود، نظر  نوسـت را نقـض کـرده و توسـع  زمـانی  ؛بوشدزمانی می
 .پنداردعصمت را محدود می

 بیان دیدگاه اول صابونی
را الزم عقلی و شرعی  صابونی در تعریف اول محدوده عصمت، عالوه بر اینکه عصمت

را از همـان بـدو کـودکی  نوست بر این باور است که خداونـد پیـامبر 1،داندمی
 ،بفولیت و چه در جوانی زمان چه در ،تا از افعال جاهلی ،تحت حفاظت خود قرار داده

  گوید:. او میمصون باشد
ا2.«ره و شباب قد حفظ الل  نبينا )ص( منذ طفولت  و عام  من افعال الجاهلية فى صغ»

قبل از نبوت، به شواهدی از رویدادهای دوران  وی برای اثبات عصمت پیامبر
 کند: استناد نموده و نقل می پیامبر کودکی

ها را در دامن حمـل و بـرای سنگ .کردیمهای قری  بازی میدر میان بچه»
-اه میکردند. من هرگسنگ می دادیم. همه آنها دامن را پر ازبازی انتقال می

شدت و تکان زیاد من کسی به ،خواستم همانند ایشان دامن خود را باال ببرم
گفت: دامنت را پایین بینداز و بر خود بپوشـان. مـن دامـن گرفت و میرا می

ها را روی دوش و در دامـن بـه خـود پیچیـده خود را برخود پیچیده و سنگ
ا3.«کردمحمل می

تعریف فو  حکایت از آن دارد که محدوده عصمت پیامبران موتص به زمان خاصی 
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گناه و خطـا محافظـت  بلکه خداوند پیامبران را از همان دوران بفولیت در برابر ؛نیست
  1های جاهلی در امان داشته است.نموده و همواره از افعال و ناپاکی

 بیان دیدگاه دوم صابونی
محـدود  از خود نسبت به محدودۀ عصمت منعکس کـرده، نظر دومی که شیخ صابونی

عصمت انبیا تنهـا از بـدو  هست که دایراساختن عصمت به عصر نبوت است. او معتقد 
رحلـت اسـت و دوران قبـل از نبـوت یعنـی چهـار دهـه نوسـت ُعمـر  هبعثت تا لحظـ

 عاری از عصمت بوده است. ،پیامبر
ما  هو: أ  اَّلنبيةا صةلوات اللة  و والانيح الذى علي  المعول من اقوال العل»

سةةتم  علةةيهم معاةةومو  عةةن المعاصةةى )الاةةغائر و الكبةةائر( بعةةد النبةةوة 
ا2.«باتفاق

از  ،از نبـوت پیـامبران پـس قول صحیش و مورد اعتماد تمـامی علمـا اینکـه
 ارتکاب صغیره و کبیره پاک هستند.

ناه و معصیت از صدور گ ،تناقض در گفتار صابونی آن است که بنابر تعریف نوست
از وقـوع احتمـالی   زیرا پیامبر ؛در هی  عصر و زمانی ممکن نیست پیامبر

اما بـا توجـه بـه دیـدگاه دوم  ؛آمیز بوده، برحذر بوده استآنچه از نظر مبارک ایشان اکراه
سال زندگی پایانی عمر خود از گنـاه و معصـیت در امـان  87تنها در  وی، پیامبر

 هی  مصونیتی نداشته است. ،سالگی 45بوده و از کودکی تا 
در دوران پـس از بعثـت از  چگونـه پیـامبر کـه حال این سوال مطـر  اسـت

های احتمالی مصون نبوده است؟ آیا حصری که شیخ صابونی پیرامـون عصـمت لغزش
م در نظر گرفته تا احتمال لغزش را از گناه تفکیک کند، با عصمت مطلقـی در تعریف دو

 که در تعریف اولیه ارائه داده است، مطابقت دارد؟

 انگاری انبیادالیل صابونی در لغزش

 دلیل اول: بشر بودن

 گوید:انگاری را قابل توجیه دانسته و میصابونی نظر لغزش
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خابر از آنها سر زده است که انسان  های ناچیز به ایندر حقیقت این لغزش 
مردم آنها را از سطش انسانی باالتر  بودن پیامبران در مقابل مردم ثابت شود و

)که امکان ندارد به آنها متصف شـوند( را بـر  فر  نکنند و صفات الوهیت
بشـر و مولـو   ،هـاسـایر انسـان ماننـدآنان تحمیل نکنند؛ چراکه آنان نیز 

 ،فر  بین حاالت ایشان از زمان قبل و بعد از نبوت باید ؛ لذاخداوند هستند
ا 1.شکار و نمایان شودآ

 ارزیابی دلیل اول

امـا  ،دانداجماعی بودن این رأی صحیش می علتهرچند صابونی دلیل ادعای خود را به
 :باید گفت
چون این اجماع فقط در بـین متکلمـین اشـاعره  ؛ادعای اجماع صحیش نیستاواًل: 

 ،بلکه در میان اشاعره نیز در گناه و لغـزش ؛هم نه اجماع در صدور خطا وجود دارد؛ آن
 نظر وجود دارد.اختالف

ای کـه در بیـان عصـمت این دلیل با تعریف ارائه شده از عصـمت و محـدودهثانیًا: 
 ،کنـداستشهاد مـی کودکانه پیامبرآورده و برای آن محدوده به رویدادی از حیات 

 ،عصـمت یواسـطهبهباید  پیامبر اراه شده، زیرا بر اساس تعریف ؛سازگار نیست
 مصون از لغزش باشد.

حفـاظی بـرای  ،اگر قرار بر این بود که خداوند در عین اینکه با نیروی عصمتثالثًا: 
اشت تا بـرای اثبـات چه لزومی د ،ایجاد کند تا مصون از گناه و خطا باشد پیامبر

نیروی عصمت خود را در مـورد  ،الوهیت یو جلوگیری از شبهه بشر بودن  پیامبر
 ای روی ندهد؟!معّلق گرداند تا چنین شبهه ،های محتمللغزش

 انیدلیل دوم: احتمال خطا و نس

چـه در پـی  یـا پـس از )شیخ صابونی در مورد خطا و نسیان که ممکن است پیـامبران 
سو احتمال وقـوع آن را در پـی  از از یک ؛بیان واضحی ندارد ،آن مبتال شوند به (،نبوت

از سـوی  ؛کنـدولی نسبت به وقوع آن در پس از نبوت، تردید مـی ،داندنبوت ممکن می
غیـرممکن و منتفـی  ،در وقوع گناه قرار گرفتـه ،تأویل آیاتی که مورد استناد برخی ،دیگر
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 گوید:و می 1داندمی
-اما در نهایـت مـی 2،بتوان برای بعضی از آنها متوسل به تأویل شدهرچند 

هـایی هسـتند از جمله لغزش ،این موارد که تمامگوید: نکته مهم این است 
زنـد و از بـاب خطـا و ای نمـیکه ناچیز بوده و به مقام و منصب آنان لطمـه

  3.نسیان از آنان صادر شده است

 ارزیابی دلیل دوم

ر از نظر متقدمین خود عمل نموده و نتوانسـته یانفعالی و به تأث ،و  نیزصابونی در دلیل ف
فرضیه خود در تعریف و محدوده عصمت را که مطلق فر  نموده بود، تبیـین نمایـد و 

چراکه فرضیه خود را بابل نموده است؛  ،در واقع در تعریف ؛مرتکب تناقض شده است
چـه ضـرورتی وجـود داشـت تـا  ،ر باشدبا سایر بش اگر قرار بر قیاس پیامبر ،اوالً 

 ،خداوند نبوت را به شوص یا اشواص خاصی واگذار کند که همانند سایر ابناء بشـری
یکـی از دالیـل ارسـال اخبـار الهـی از سـوی  ؛احتمال خطا و نسیان در آنان وجود دارد

باشند ورزند، باید کسانی خداوند این است که افرادی که به انتقال پیام الهی مبادرت می
های متمایزی که بـا بشـر دارنـد، بتواننـد در حمـل امانـت الهـی ی خصلتواسطهتا به

تا با نیـروی عصـمت از  ،لذا عصمت را به حامالن وحی و نبوت داده ؛داری کنندامانت
 گناه و خطا مصون باشند.

یعنـی بشـر احتمـال گنـاه و خطـا و  ؛عصمت نیروی متمایزکننده از بشر است ،ثانیاً 
 ؛رافـع احتمـال وقـوع گنـاه و خطـا و نسـیان اسـت نیز ولی نیروی عصمت ،نسیان دارد

لـذا  ؛موهبت خداوند در اعطای عصمت، مصـونیت از ایـن امـور اسـت ، دلیلبنابراین
 عصمت منافات دارد. یفلسفهاعتقاد به بقای احتمال گناه و خطا و نسیان با 

هـای موجـود در های موتلفـی از شـبهه متعددی وجود دارد که به جنبـهآیات  ،ثالثاً 
گوی شبهات بوده و مستقاًل پاسخ ،ای که برخی آیات گونهبه ؛انددادهعصمت انبیا پاسخ 

مةا َضةَلّ  :کنـیمآیـات اشـاره مـی از برخی آیات مکمل آیات دیگر هستند که به برخـی
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در آیـه دیگـری نیـز آمـده 1؛«، ِإْ  ُهَو ِإََّلّ َوْحي  ُيوحي ِن اْلَهويَو ما َيْنِطُق َع  صاِحُبُكْم َو ما َروي، 
ْجَمِعيَن... ِإََّلّ ِعباَدَك ِمْنُهُم اْلُمْخَلِايَن »است: 

َ
ُهْم أ َيَنّ ِتَك َْلُْرِو بـور بـه ،آیهاین در  2؛َقاَل َفِبِعَزّ

ی غیـب یا در آیـه دیگـری، خداونـد خـود را دانـا 3؛پیامبران جز مولصین هستند ،قطع
گاه نمی  ؛ ماننـدمگـر کسـی را کـه بوواهـد ،کنددانسته و گفته است: کسی را از غیب آ

هـای پیـام ،دهـد تـا معلـوم کنـدسر نگهبانی مـیکه او را از مقابل و پشت   پیامبر
  4اند. پروردگارشان را رسانده

به مطلق عصمت ابعان دارنـد؛ ماننـد آیـه  شانتمامآیات دیگری نیز وجود دارند که 
ُهْم َكاُنوا ُيَساِرُعوَ  ِفي اْلَخْيَراِت و نیز آیه  8«عهد»و آیه  1«تطهیر» یعنی عصـمتی کـه  7؛ِإَنّ

 اعم از تلقی وحی و امور غیر وحیانی است.  ،خداوند به آنان عطا کرده است

 «اولیفخال»و « خطاهای اجتهادی»ها با گونی لغزشهم دلیل سوم:

هـای اما لغزش ،کندعلیرغم اینکه صابونی موضوع گناه را از محدوده عصمت خارج می
ها در لغزش ،داند و قائل به وقوع آن از انبیا است. وی معتقد استاحتمالی را منتفی نمی

را صابونی آیـاتی از قـرآن کـریم  8است.« خطاهای اجتهادی»و « اولیخالف»محدوده 
 .شودبیان می ببه ترتی آورد کهمی برای دلیل سوم خود

  مستند اول: لغزش آدم و ابراهیم
کنـد کـه در ای از قـرآن اشـاره مـیبه آیه ،آدمحضرت وی در اثبات لغزش غافالنه 

ــل آدم ــوص فع ــت خص ــده اس ــازل ش ــی ن ــد:و م َكت ِمْنهةةا َفَبةةَدْت َلُهمةةا  فرمای
َ
َفةةأ

ِة َطِفقا َيْخِافاِ  َعَلْيِهما  َو  َسْوآُتُهما ُ  َفَغوي  َعاي َو  ِمْن َوَرِق اْلَجَنّ َبّ   .9آَدُم َر
نیز معتقد به وجود گناه اعتقادی اسـت کـه آیـات  همچنین وی در مورد ابراهیم

                                              
 .2و4آیه نجم،. سوره 1
 . 82-83آیاتص، . سوره 2
 . 97، ص18، ججحيرلالنسلرباقر،  مجلسی، محمد.  3
 . 28-26 آیات جن،. سوره  4
 . 77-79واقعه، آیاتسوره ؛ 33احزاب، آیه. سوره 5
 .214بقره، آیه. سوره 6
 . 99آیهانبیاء،سوره  .7
 . 27، صلمنبسةاوالالنب يءعلی،  . صابونی، محمد8

 .81. سوره به،آیه9
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 گوید: کند و میسوره انعام را بر همین مدعا حمل می 39تا  37
در مورد خداوند دچار شک و تردید شده و از عظمت و قـدرت  مابراهی
دانست که خداونـد مسـتحق عبـادت و پرسـت  بـوده بوده و نمی خبراو بی

ا1است.

یابی مستند اول  ارز
هــای بایــد گفــت: پرســ  و آدم انگــاری ابــراهیملغــزش  در پاســخ بــه شــبهه

بلکه ناشی از تقویت ایمان بـوده  ؛آمیزی نبودههای شرکپرس  ،از خداوند ابراهیم
توان در یکی از مراتـب  است؛ زیرا ایمان دارای مراتبی است که حصول علم در آن را می

بـرای رسـیدن بـه  دانست. پرس  ابـراهیم(، الیقینحق، الیقینعین، الیقینعلم)آن 
یقـین  ی ادراک و درجـه  یخواست به بـاالترین مرتبـه الیقین بوده و چون میحق ی مرتبه

  2ها را مطر  کرده است.برسد، این پرس 

 با ادعای اجتهاِد خالِف افضل نسبت خطا به پیامبر مستند دوم:
از بدو تولد تـا خـتم نبـوت  علیرغم اینکه صابونی معتقد به عصمت پیامبر اسالم

-در پاره پیامبر اسالم که ولی معتقد است ،کنداست و احتمال وقوع گناه را رد می

مـورد  ،مرتکب اجتهاد خالف افضل شده و از سـوی خداونـد ،حیات نبوی از دوران   ای
توبیخ و عقاب قرار گرفته است. وی این موارد )اجتهـاد خـالف افضـل( را در محـدوده 

مـورد خطـاب و عقـاب  آنچه که پیامبر ،بلکه معتقد است ؛کندگناهان تلقی نمی
 هرچنـد کـه ارتکـاب خـالف   ؛أکمل است قرار گرفته است از قبیل یادآوری برای انجام

حسـنات » گوینـد:شأن و منزلت انبیا نبوده و بنابر تعبیر برخـی کـه مـی یافضل برازنده
 3کند.مواخذه و سرزن  را پیدا می استحقا   ، «االبرار سیئات المقربین

 جهت ترک افضل به ،درباره اسیران شاهِد اول: وقایع بدر و مالمت پیامبر
باشد. خداوند در آیـات مزبـور وقایع بدر می ،کند که شأن نزول آنی اشاره میوی به آیات

                                              
 .39، صلمنبسةاوالالنب يءعلی،  صابونی، محمد. 1
 .33، صلوصيفالالشرلفنصیرالدین،  بوسی،. 2

 محمـود، زموشـری،؛ 78،ص8،جلحکيمالمامر نالدین، محی عربی،؛ ابن25،صلمنبسةاوالالنب يءعلی،  صابونی، محمد .3
 .45، ص7، جفیاظاللالمارلنقطب،  ،؛ سید752ص ،1ج ،تفس رالمکريف
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ةُ   فرماید:می ْنَيا َوالَلّ يةُدوَ  َعةَرَض الةُدّ ى ُيْثِخَن ِفي اْْلَْرِض ُتِر ْسَرى َحَتّ
َ
ْ  َيُكوَ  َلُ  أ

َ
َما َكاَ  ِلَنِبيٍّ أ

. َلْوََّل ِكَت  يز  َحِكيم  ُ  َعِز يُد اْلِْخَرَة َوالَلّ َخْذُتْم َعَذاب  َعِظيم  ُيِر
َ
ُكْم ِفيَما أ ِ  َسَبَق َلَمَسّ   .1اب  ِمَن الَلّ

داند اند(، نمیبوده صابونی توبیخ در آیه فو  را ناشی از گناه )که برخی بر این تصور
و سپس  مشورت کردبدر درباره اسیران بدر با یاران   جنگدر  پیامبر گوید:میو 

در برابر اخذ فدیـه، آنـان را آزاد  کهو پذیرفت  هبا اجتهاد خود، رأی اکثریت را ترجیش داد
زیرا مصلحت  ؛ستااولی خالف احسن و ترک که این عمل پیامبردر حالی ؛کند

کشت تا شوکت و اقتـدار مشـرکین بیشـتر آنان را می دبای واقعی این بود که پیامبر
  2سست گردد. انشتضعیف شود و اراده

یابی شاهد اول  ارز
کند ی مزبور را مطر  میشبهه (،فور رازی خصوصبه)صابونی به تبعیت از سلف خود 

-شبهه پاسخ داده و آن را رد کرده این اما برخی مفسرین به ؛نمایداولی میو حمل بر ترک

در، عتـاب در ی بـقرببی ضمن پذیرش شأن نزول آیه و ربط آن با واقعه برای مثال، ؛اند
قول مزبور را به  . اوداند که پیشنهاد فدیه در برابر آزادی اسیران نمودآیه را متوجه کسی می

  3دهد.سنت نسبت میاکثریت اهل
و  این خطاب غیر از پیامبر گوید:کند و میببرسی نیز پاسخ مشابهی ارائه می

خابر در اول وقت داشتند و به ،سرامنانی است که رغبت در گرفتن فدیه از اُ ومربوط به م
 4.به جنگ آمده بودند ت گرفتن،میرغبت در غن

داللـت عتـاب در آیـه را متوجـه  (،سـنت و شـیعهاعم از اهـل)بسیاری از مفسرین  
مزبـور پرداختـه  یهبـر  شـبهحتی فور رازی که خود نیـز بـه ؛دانندنمی پیامبر

ولـی مشـروط بـه اثوـان در  ؛دارد داللت بر مشروعیت گرفتن اسیر ،آیه که معتقد است
زمین که همان کشتن اسیران است و این صحابه بودند که قتل را تـرک کـرده و اقـدام بـه 

ــه  ،َفاْضةةِرُبوا َفةةْوَق اَْلْعَنةةاِق لــذا خطــاب  ؛گــرفتن اســیر نمودنــد ــه را موــتص ب در آی

                                              
 . 67-68آیات انفال، . سوره 1

 .22-29،صلمنبسةاوالالنب يءعلی،  . صابونی، محمد2

 .457، ص4ج تفس راقرطبی،. قرببی، محمد، 3

 .723، ص9ج لمق زلن، حسین، ی، محمدی؛ بباببا479، ص4ج مجقعالمب ين،. ببرسی، فضل، 4
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سـتند همان مسلمانانی ه ،مدلول آیه که بلکه بر این عقیده است ؛داندنمی پیامبر
 1که کشتن اسیران را ترک کرده و اقدام به گرفتن اسیر نمودند تا با فدیه آنان را آزاد کنند.

اسـت کـه در جنـگ  متوجه یاران پیامبر ،اولی در این آیهرو ادعای ترکاز این
 باشد. نه اینکه موابب  آیه پیامبر ؛شرکت داشتند

 جهادجهت اذن ترک به مالمت شدن پیامبر شاهد دوم:
ةذيَن َصةَدُقوا َو َتْعَلةَم   َعَفا اللُ   صابونی با استناد به آیه َن َلةَك اَلّ ةى َيَتَبةَيّ ِ ْنةَت َلُهةْم َحَتّ

َ
َعْنَك ِلةَم أ

اْلكاِ بيَن 
 ،با اجازه ترک جهاد دادن به منافقـان ،در واقعه مزبور پیامبر گوید:می 2

به این علت کـه ایـن  ؛ته استبلکه فقط مورد مالمت قرار گرف ؛مرتکب گناه نشده است
نمودند که توان رفتن به جنـگ را ندارنـد و رسـول  رفته و اظهار گروه به نزد پیامبر

 3نیز به آنان اجازه داد که در جنگ شرکت نکنند. خدا

یابی شاهد دوم  ارز
ِ ْنَت َلُهْم  جمله که سیا  و لسانییاز آنجا

َ
در آیه فو  در ابتدا بـه  َعْنَك   َعَفا اللُ  و  ِلَم أ

کند، اما بسیاری از مفسرین به شبهه فو  پاسخ متبادر می راتوبیخ و عقاب و عفو  ،بهن
  4.کنیمها اشاره میاند که به برخی از پاسخگفته

رازی است. فور رازی ضمن اینکـه خـود  فور ،شبهه این دهندگان بهاز جمله پاسخ
 گوید:می آنبه  در پاسخ ،شبهه پرداخته این بر به

ِ ْنةَت َلُهةْم اخذه را اقتضا دارد و قول پروردگار وترک م ،عفو
َ
اخـذه وحـاکی از م ،ِلَم أ

 ،اخذه اسـت بگیـریمورا در ظاهر خود که ترک م، َعْنةَك   َعَفا اللُ  پس اگر جمله  ؛است
 ؛اخـذه داردواخذه است و در جمله بعـدی موآید که از یک برف ترک متناقض الزم می

کـالم  در تلطـف و لطفـی اسـت کـه ،َعْنَك   َعَفا اللُ   شود که مقصود ازپس معلوم می
ِ ْنَت َلُهْم در مورد  ؛است ()یعنی جمله دعائیه رحمک الل  خداوند مانند

َ
-نیز می ِلَم أ

 1.«و قد بّينا ا  تارک اْلفالل في  قد يولج و يقر » گوید:
                                              

 .157ص عصقهالالنب يء، محمد بن عمر، رازی، . فور1

 .47یهتوبه،آ. سوره 2
 .89ص، لمنبسةاوالالنب يءعلی،  . صابونی، محمد3
 .834، ص8، جتفس رالمکريف؛زموشری،محمود،  157، صعصقهالالنب يء محمد بن عمر، رازی، فور .4

 .153ص عصقهالالنب يء، محمد بن عمر، . فور رازی،5
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اشت ترک افضل کرده و احتمال صدور گناه را بور که فور رازی از آیه فو  بردهمان
کـه برخـی در حـالی ؛کـرده اسـت صابونی نیز برداشـتی مشـابه آن اخـذ ،منتفی دانسته

کننـد و ادعای صابونی در ترک افضـل را رد مـی ،تبع ویادعای فور رازی و به ،مفسرین
لکه برای تعظـیم ب ؛اقتضای وقوع گناه و غفران عقاب را ندارد ،)آیه( گویند: این جملهمی

همچنـین  ؛«أرأيت رحمةک اللة  و رفراللة  لةک» مانند: ؛آیدو مالبفت در خطاب هم می
ِ ْنَت َلُهْم اما جمله  ؛گونه عقاب از بنوب و عافیت از آن نیستهی  ،مقصود متکلم

َ
، ِلَم أ

ــور از آن ــتفهام دارد و منظ ــاهر در اس ــت   ،ظ ــر عل ــتوراج بک ــب  اس ابن دادن از جان
بًا و حتمًا حمل بر عقاب شـود پیامبر پـس ایـن  ؛است و ضروری نیست که وجو

توانـد غایت کالم اینکه اگر کسی ادعا کند، فقط مـی ؛موصوص در عقاب نیست ،لفظ
  1اولی به آن حضرت بدهد.نسبت ترک

گویـد: داند و مـیاولی نمیمدلول و ظاهر آیه را در ترک ی،یاما مرحوم عالمه بباببا
. مناسب مقام ایـن اسـت کـه خطـاب و عتـاب را دارداولی نداللت بر ترک این آیه اصالً 

ولی منظورش همان افـاده ؛ از باب در به تو بگویم، دیوار بشنو()متوجه موابب ساخته 
یکی از آداب کالم اسـت و جملـه  ،ظهور و وضو  دروغ منافقین است. این نوع خطاب

  َُعْنَك   َعَفا الل ؛دعائیه است و قاب را ثابت کند؛ بلکه انشائیهخبریه نیست که عفو بر ع 
پـس آیـه کریمـه در لسـان عقـاب، مـد   ؛خدا پدرت را بیامرزد فارسی   یاز باب جمله
 2لطیفی دارد.

از باب نمونه  ؛اولی نیستروایاتی وجود دارند که حاکی از ترک ،عالوه بر تفسیر فو 
به مأمون فرمود: این آیـه از  شود که حضرت در پاسخاستناد می به روایت امام رضا

ْعِنى َو اْسَمِعى» قبیل
َ
اِك أ پـس  ؛گویم که همسـایه بشـنودیعنی به تو می ؛است «َیا َجاَرةُ  ِإَيّ

ون مولی مقصود آن است که امت بشـنوند و مضـ ؛است خطاب، ظاهرًا به پیامبر
 3کار بندند.آن را به

ۀ کامللل بشللری بللودن انگللاری بللا اسللوه و نمونللتنللافی دوم: عللدم تطللابق لغللزش
                                              

 .175ص تنزسهالالنب يء،. سیدمرتضی، علی، 1

 .721-728، ص9، جلمق زلنحسین،  ی، محمدیبباببا. 2
 . 27، ص11ج  ،جحيرلالنسلرباقر،  مجلسی، محمد. 3
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 پیامبر
به شرعی و عقلی بودن ضرورت عصـمت  ،سوصابونی در تحلیل فلسفه عصمت از یک

 گوید: از آغاز تولد تا پایان نبوت تاکید دارد و می
عزوجل دستور داده از ایشان تبعیت کنیم  خداوندکه  آن استفلسفه این امر 

سـیر و حرکـت  ،ش آنـانبرنامـه و رو درو آنها را سرمشق خود قرار دهـیم و 
چون ایشان قدوت حسنه و الگوی صالحه مولوقات و نمونه کامـل  ؛نماییم

ا 1.بشریت بودند
معصـیت بـه امـری مشـروع تلقـی  ،بنابراین اگر وقوع معصیت از آنان صحیش باشد

شود و ملزم به پیروی از آنان نوواهیم بود که این هم غیر صحیش اسـت؛ چـون انبیـا  می
رهبر به فضائل امر کنـد و از منکـرات  ،پیشوا و رهبر بشریت هستند و چطور امکان دارد

ه نسبتی بـ چنین ،وجه صحیش نیستهی لذا به ؛باز دارد و خود مرتکب این اعمال گردد
پیامران بزنیم. با اقرار به اینکه عصمت انبیا از نظر شرع و عقل الزامی است، بایـد تنـافی 

  2وجود نداشته باشد.
گوید: خداوند پیامبران را از بدو تولد معصـوم گردانیـد تـا کند و می صابونی ادعا می

پـذیر امکـانکامل بشری باشند و عقاًل تبعیت از کسی که فاقد خطا و گناه است را   نمونه
توان باید گفت: نمی به این جمله کند و از آن به ضرورت عقلی یاد کرده است؛ در پاسخ

، مرتکب عملی شـده باشـد کـه از ادعای صابونی را بدین نحو پذیرفت که پیامبر
مورد مالمت و عقاب خـدا قـرار گرفتـه  ،ولی بعد از ارتکاب ،عصمت خارج باشد  دایره

پردازد؛ زیرا ارتکاب عمل ناصواب و خطا و اعمـال غافالنـه یـا باشد و به اصال  عمل ب
با مکانیزم عصمت و آنچه صـابونی در تعریـف عصـمت بیـان  ،های غیر افضلانتواب

 زیرا عصمت متأثر از اراده تحفظی  خداوند است. ؛نموده در تضاد است

 نتیجه
از اشـاعره را از دایـره شـبهاتی کـه برخـی  صابونی سعی نموده تا عصمت  پیامبر

 (،یعنی احتمال صدور گناه پی  از نبوت و لغزش در پس از نبوت)سلف به آن معتقدند 

                                              
 .54ص ،لمنبسةاوالالنب يءعلی،  صابونی، محمد .1
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وی درصدد آن بر آمده تا دفع شـبهات مزبـور را ممکـن  ؛ بنابراین،ای تلطیف کندگونهبه
ی این واسطهسازد. شیخ صابونی عصمت را امری باتی و موهبتی الهی دانسته که انبیا به

اما با توجه به تناقض موجود در  ؛ماننداز گناه و خطا مصون می ،ی خداوندارادهنیرو و به 
غفلت و خطـا را تحـت  ،دیدگاه وی، نتوانسته علیرغم تعریفی که از عصمت ارائه نموده

اگرچه صابونی تا حـدی توانسـته شـبهاتی در مـورد معاصـی  ؛شمول عصمت قرار دهد
-شبهه خطـا و لغـزش ،ر این مقاله آشکار شد اینکهاما آنچه د ،احتمالی انبیا را دفع کند

انگاری انبیا نیز قابل دفع است و این شبهات توسط مفسرین  متقدم و متأخر از وی مورد 
اعـم از گنـاه، غفلـت و  ،در نتیجه قلمرو عصمت و تحفظ نبی ؛واکاوی قرار گرفته است

عصمت بنـابر تعریفـی  ،عبارت دیگربه ؛حال چه سهوی باشد و چه عمدی ؛ستاخطا 
صابونی ارائه نموده، عصمت  مطلق است که اعم از غفلت،  خصوصمفسرین به تمامکه 

 گیرد. را نیز در بر می خطا، لغزش و...
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