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8. 8عناوین (تیترها) با روش شمارهگذاری عددی و ترتیب اعداد در عناوین فرعی مثل حروف از راست به چپ تنظیم شود.
9. 9حجم مقاله ،از  3000کلمه کمتر و از  8000کلمه بیشتر نباشد.
مقاله ارسالی نباید در هیچ ٔ
ٔ 10.10
مجله داخلی یا خارجی چاپ شده باشد.
ٔ
ّ
11.11مقاله ارسالی نباید همزمان به سایر مجالت فرستاده شده باشد .الزم است نویسندگان محترم ،تعهدنامهای را مبنی بر عدم ارسال همزمان مقاله
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چکیده
از نظـر فخـر رازی ،ضـروری اسـت کـه پیامبـران بعد از بعثت معصوم باشـند .در عین حال ،او عصمت
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را در چهـار مسـئلۀ اعتقـاد ،تبلیـغ و رسـالت ،احـکام و فتـاوی ،و افعـال و سـیرت میدانـد .او بـا تکیـه بر
برخـی مبانـی ،مثـل جبرانـگاری عصمـت؛ دالیـل عقلـی ،مثـل بداهـت عقـل؛ و دالیـل نقلـی ،مثـل آیـۀ
 23سـورۀ جـن ،عصمـت انبیـا را اثبـات کـرده اسـت .همچنیـن او بـه شـبهاتی کـه در ایـن خصـوص بـا
توجـه بـه برخـی از آیـات قـرآن مثـل آیـۀ  87سـورۀ انبیا جلوه کرده پاسـخ داده اسـت.
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مقدمه
مسـئلۀ عصمـت انبیـا از جملـه مسـائلی اسـت کـه فخـر رازی در اکثـر کتـب کالمـی خـود بـه ویـژه در
ً
عصمـة االنبیـا و اربعیـن بـه آن پرداختـه اسـت .ظاهـرا او ،در آثـارش ،تعر یـف عصمـت را مفـروض
ً
گرفتـه و بـه سـراغ منشـأ عصمـت و دالیـل آن رفتـه و بعضـا بـه شـبهات پاسـخ داده اسـت .مـا در ایـن
مقالـه در پـی تبییـن دیـدگاه فخـر رازی در خصـوص گسـترۀ عصمـت انبیـا هسـتیم و دیـدگاه او را
در مـورد گسـترۀ عصمـت انبیـا ،بـه اعتبـار نظـر و عمـل ،بـه اعتبـار زمـان قبـل از بعثـت و زمـان بعـد از
بعثـت ،و بـه اعتبـار عمـدی یـا سـهوی بـون فعـل ،مورد بررسـی قرار میدهیـم .ابتدا دیـدگاه فخر رازی
را در بـارۀ گسـترۀ عصمـت انبیـا توصیـف و تبییـن خواهیـم کرد .سـپس بـه بیان دالیل نقلـی و عقلی
و مبانـیای میپرداز یـم کـه او در خصـوص دیـدگاه خـود ارائـه کـرده اسـت .آنـگاه بـا بررسـی دالیـل او
تحلیـل خواهیـم کـرد کـه بحثـش چـه ُبعـدی از ابعـاد عصمـت انبیـا را در بـر میگیـرد .در پایـان نیـز
اشـکاالتی را کـه بـر دیـدگاه فخـر رازی وارد اسـت بیـان خواهیـم کـرد.
در خصـوص مسـئلۀ عصمـت انبیـا ،از دیـدگاه فخـر مقاال تـی ارائـه شـده کـه شـاخصترین
آنهـا مقالـۀ فضلالدیـن رحیـماف و مقالۀ محمد سـعیدیمهر اسـت .مقالۀ رحیـماف ،تحت عنوان
«بررسـی مسـئلۀ عصمـت انبیـا از دیـدگاه شـیخ طوسـی و فخـر رازی» ،بـه بیـان حـدود عصمـت و
منشـأ عصمـت و دالیـل آن از دیـدگاه ایـن دو اندیشـهمند میپـردازد ،امـا بـه صـورت تفکیکشـده و
منظـم بـه گسـترۀ عصمـت در ابعـاد مختلـف آن نپرداختـه اسـت .مقالـۀ سـعیدیمهر ،تحت عنوان
«عصمـت انبیـا از دیـدگاه فخـر رازی» ،بـه حقیقـت عصمـت ،جهـات عصمـت ،رابطـۀ عصمـت با
اختیـار ،زمـان عصمـت ،و بعضـی از دالیـل عصمـت میپـردازد ،ولـی در ایـن مقالـه نیـز همـۀ ابعـاد
عصمت و کل گسـترۀ آن بررسـی نشـده اسـت ،و نویسـنده به صورت واضح و تفکیکشـده به همۀ
ً
ً
جهـات آن اشـاره نکـرده اسـت و صرفـا برخـی از جهـات عصمـت روشـن شـده اسـت .ضمنـا ،در
ایـن مقـاالت ،بـه شـبهات و نقدهـا کمتـر پرداختهانـد .همچنیـن ،تبییـن دیـدگاه فخـر در خصـوص
ُبعـد نظـری و عملـی ،بـه صـورت تفکیکشـده ،در ایـن مقـاالت دیـده نمیشـود .بنابرایـن ،در مقالـۀ
حاضـر ،سـعی بـر ایـن اسـت کـه نظـر فخـر در بـارۀ همـۀ ابعـاد عصمـت ،بـا ذکـر دالیـل عقلـی و نقلـی و
شـبهاتی کـه بـه آنهـا پاسـخ داده ،آورده شـود .در پایـان مقالـه نیـز ادلـه و دیـدگاه ایشـان مـورد تحلیـل و
نقـد و بررسـی قـرار میگیـرد.
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 .1گسترۀ عصمت انبیا
فخـر رازی گسـترۀ عصمـت انبیـا را در چهـار مسـئلۀ اعتقـاد ،تبلیـغ و رسـالت ،احـکام و فتـاوی ،و
افعـال و سـیرت میدانـد و بـر ایـن بـاور اسـت کـه همۀ مسـلمانان بر عصمـت انبیا -علیهم السلام-
در بـاب اعتقـاد ،اتفـاق نظـر دارنـد و آنـان را از کفـر مبـرا میداننـد (رازی ،1375 ،ج  ،3ص 1159؛
نـک .رازی ،1342 ،ص .)45
او معتقـد اسـت کـه هیـچ یـک از اعضـای امت اسلام خیانت و تحر یـف در تبلیغ و احکام
پـروردگار از سـوی پیامبـران را جایـز نمیداننـد ،چـه عمـدی و چـه سـهوی ،چـرا کـه در ایـن صـورت
یتـوان بـه دیـن اعتمـاد کـرد (رازی ،1342 ،ص  .)46-45اعتقـاد او در موضـع احـکام و
دیگـر نم 
فتـاوی ایـن اسـت کـه مسـلمانان در جایـز نبـودن تعمـد خطـا نسـبت بـه مسـائلی کـه دربـارۀ فتـاوی
اسـت اتفـاق نظـر دارنـد ،ولـی در سـهوی بودن با هم اختلاف دیدگاه دارنـد (رازی ،1342 ،ص -45
 .)46فخر رازی معتقد اسـت که انبیا در زمان نبوتشـان در بیان احکام از هر گونه خطای عمدی و
یا سـهوی معصوماند (رازی ،1409 ،ص  .1)97دیدگاه فخر رازی در مورد افعال و سـیرت این اسـت
ً
کـه انبیـا در دوران نــبوت از کبائـر و صغائـر معصـوم هسـتند و عمـدا مرتکـب آنهـا نمیشـوند ،امـا بـر
سـبیل سـهو ممکـن اسـت چنیـن اعمالـی از آنـان سـر بزنـد (رازی ،1409 ،ص 2.)9

 1-1گسترۀ عصمت انبیا به اعتبار نظر و عمل
فخـر رازی انبیـا را ،در زمـان نبوتشـان ،در دریافـت و ابلاغ وحـی و بیـان احـکام از هـر گونـه گنـاه و
خطـای عمـدی و سـهوی معصـوم میدانـد .او معتقـد اسـت که عصمـت انبیای معظـم در دریافت
و ابلاغ وحـی مـورد توافـق همۀ فرق اسلامی اسـت .تـا جایی که هیچ مخالفی در این قسـمت وجود
نـدارد .البتـه ایـن توافـق و اجمـاع عمومـی فقـط محـدود بـه نفـی هـر گونـه کـذب و افتـرا از روی عمـد
یشـود .ز یـرا برخـی از بـزرگان اشـعری ،همچـون قاضـی ابوبکـر
اسـت و شـامل صـدور سـهو و خطـا نم 
یشـمارند (رازی ،1409 ،ص 3.)97-96
باقال نـی ،صـدور سـهو و نسـیان را در ایـن مرحلـه جایـز م 

رازی میگو یـد :در مرحلـۀ دریافـت وحـی ،پیامبـران در آنچـه مر بـوط بـه شـریعت و احـکام
الهـی اسـت مصـون از هـر گونـه تحر یـف و خیانتـی چـه بـه طـور عمـد و چه به طور سـهو هسـتند .و در
مرحلـۀ تبلیـغ احـکام امـت اسلامی ،در آنچـه مر بـوط بـه تبلیـغ دیـن (فتـوا) اسـت ،همـه پیامبـران را
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معصـوم از خطـای عمـدی میداننـد ،ولـی در خطـای سـهوی اختلاف نظر دارنـد (رازی ،1409 ،ص
 .)9و همیـن بیـان را در تفسـیر کبیـرش نیـز تکـرار میکنـد (رازی ،1420 ،ج  ،1ص .)455
او در مـورد عصمـت انبیـا بـه اعتبـار ُبعـد عملی قائل به تفصیل اسـت و همۀ انواع عصمت
را در ایـن ُبعـد نمیپذیـرد .ایشـان بـه اجمـال چنین میگو یـد :عصمتی که دربارۀ پیامبـران قائلیم در
زمـان نبـوت و مر بـوط بـه گناهـان کبیـره و صغیـرۀ عمـدی اسـت ،ولـی صـدور گنـاه بـه طور سـهوی از
انبیا جایز اسـت (رازی ،1409 ،ص .)9

 2-1گسترۀ عصمت انبیا به اعتبار زمان قبل از بعثت و زمان بعد از بعثت
 1-2-1عصمت انبیا قبل از زمان بعثت
فخـر رازی در بـارۀ عصمـت انبیـا قبـل از بعثـت در دو قسـمت بحـث میکنـد( :آ) عصمـت از کفـر،
(ب) عصمـت از گناهـان.
فخـر رازی در مـورد عصمـت پیامبـران از کفـر قبـل از بعثت منتقد اعتقاد فضیلیه اسـت که
قائـل بـه عـدم عصمـت در ایـن دوره هسـتند .او خـود معتقـد اسـت کـه انبیـا قبـل از بعثت عصمت
از کفـر داشـتهاند .لـذا نگاهـش در عصمـت در ایمـان بدیـن گونـه اسـت کـه هـر کـس طرفةالعینی به
خدا کفر ورزیده باشـد ،سـزاوار نبوت نیسـت (رازی ،1420 ،ج  ،38ص .)234
در بـارۀ عصمـت انبیـا از گناهـان قبـل از بعثـت ،از کالم بعضـی از بزرگان این گونه برداشـت
ً
میشـود کـه فخـر رازی عصمـت انبیـا را از زمـان بعثـت میدانـد ،یعنی ظاهـرا قائل بـه عصمت انبیا
قبـل از بعثـت نیسـت .بـرای نمونـه ،عالمـه مجلسـی اعتقـاد اشـاعره را در عصمـت از زمـان نبـوت
میدانـد و ایـن عقیـده را بـه اکثـر اشـاعره ،و از جملـه فخـر رازی ،نسـبت میدهـد (مجلسـی،1403 ،
ج  ،89ص  ،)91-90کـه نسـبتی بجـا و درسـت اسـت ،ز یـرا از سـخن فخـر رازی نیـز همیـن اعتقـاد
برداشـت میشـود .فخـر رازی در عصمـة االنبیـا مینویسـد:
در مـورد زمـان عصمـت انبیـا نیـز اختلاف اقـوال وجـود دارد :برخـی گفتهانـد عصمـت از
ابتـدای والدت تـا آخـر عمـر واجـب اسـت .اکثر متکلمـان گفتهاند عصمـت در زمان نبوت
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واجـب اسـت ،امـا قبـل از آن واجـب نیسـت و آنچـه مـن میگویـم ایـن اسـت کـه پیامبـران
در زمـان پیامبـری واجـب اسـت از گناهـان عمـدی معصـوم باشـند( .رازی ،1409 ،ص )9

علاوه 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 میکند و این در آثار و کتب کالمی و
ً
تفسـیریاش کامال مشـهود اسـت ،به طوری که در مورد ارتکاب کبائر برادران یوسـف (ع) میگوید:
آزار پـدر و رنجانـدن یوسـف و تلاش در نابـود کـردن بـرادر کوچکشـان و سـایر اعمـال آنهـا از
یشـود .بـه همیـن دلیـل ،سـخن صحیـح ایـن اسـت کـه یـا آنـان
گناهـان کبیـره محسـوب م 
پیامبـر نبـوده و یـا ایـن حـوادث قبـل از رسـیدن آنهـا بـه مقـام نبـوت رخ داده اسـت( .رازی،
 ،1420ج  ،18ص )429

ایـن عبـارت فخـر رازی داللـت بـر جـواز صـدور گناه کبیرۀ عمـدی یا سـهوی در دوران پیش از نبوت
دارد.
 2-2-1عصمت انبیا بعد از زمان بعثت
غالـب سـخنان فخـر در مقـام پاسـخگویی بـه شـبهات در آثـارش ایـن اسـت کـه صـدور گنـاه صغیرۀ
عمـدی در دوران نبـوت جایـز نیسـت .لـذا در کتـاب عصمـة االنبیـا در بـارۀ افعـال انبیـا چنیـن
میگو یـد:
انبیـا در زمـان نبوتشـان از گناهـان بـزرگ و کوچـک کـه بـه طـور عمـد مرتکـب شـوند
معصومانـد .امـا ایـن کـه از روی سـهو مرتکـب گناهـان صغیـره شـوند جایـز اسـت( .رازی،
 ،1409ص )28

او در تفسـیر خـود میگو یـد در مـورد صـدور گنـاه صغیـره از روی سـهو وخطـا انبیـا ماننـد مـردم عـادی
هسـتند ،لـذا صـدور گناهـان صغیـرۀ سـهوی از انبیـا در زمـان نبوتشـان اشـکال نـدارد (رازی،1420 ،
ج  ،23ص .)241
یتـوان نتیجـه گرفـت کـه فخـر رازی در مـورد صـدور گناهـان صغیـره از انبیـا در
بنابرایـن م 
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زمـان نبـوت قائـل بـه تفصیـل اسـت و صـدور گنـاه صغیـرۀ عمـدی را نمیپذیـرد ،ولـی صـدور گنـاه
صغیـرۀ سـهوی را میپذیـرد.
در مـورد صـدور گناهـان کبیـره از انبیـا در دوران نبـوت ،او قائـل بـه تفصیـل نشـده اسـت،
لـذا در هیـچ کـدام از آثـارش صـدور گنـاه کبیـره چـه بـه صـورت عمـد و چـه بـه صـورت سـهو و چه به
صـورت خطایـی را بـرای انبیـا نمیپذیـرد.
خالصـۀ نظر یـات فخـر رازی در بـارۀ گسـترۀ عصمـت انبیـا بـه اعتبـار ُبعـد نظـری و عملـی بـه
شـرح زیر اسـت:
ابعاد گسترۀ عصمت انبیا

نظر فخر رازی

عصمت انبیا از شرک و کفر

عصمت را واجب میداند

عصمت انبیا در دریافت وحی از هر گونه خطای عمدی و سهوی

عصمت را واجب میداند

عصمت انبیا در تبلیغ احکام در خصوص خطای عمدی

عصمت را واجب میداند

عصمت انبیا در تبلیغ احکام در خصوص خطای سهوی

عصمت را واجب نمیداند

عصمت انبیا قبل از زمان بعثت

عصمت را واجب نمیداند

عصمت انبیا بعد از زمان بعثت (عصمت از گناهان کبیرۀ عمدی و عصمت را واجب میداند
سهوی)
عصمت انبیا بعد از زمان بعثت (عصمت از گناهان صغیرۀ عمدی) عصمت را واجب میداند
عصمت انبیا بعد از زمان بعثت (عصمت از گناهان صغیرۀ سهوی) عصمت را واجب نمیداند

 .2دالیل عصمت انبیا
دالیـل فخـر رازی بـرای عصمـت انبیـا شـامل ادلـۀ عقلـی و نقلـی اسـت ،که بـه اجمـال و اختصار در
ادامـه میآید4.
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 1-2دالیل نقلی

َ َ َ َ
َ
دلیـل اول :بـا توجـه بـه آیـۀ َ«و َم ْـن ْیعـص َ
اهَّلل َو َر ُسـول ُه ف ِـإ ّن ل ُـه ن َـار َج َه ّنـم :و کسـی کـه خـدا و رسـولش
ِ
را نافرمانـی کنـد آتـش جهنـم نصیبـش خواهـد شـد» (جـن ،)23 :ا گـر معصیتـی از پیامبـران (ع)
سـرمیزد ،واجـب بـود کـه وعـدۀ جهنـم بـر آنـان صـدق کنـد ،حـال آن کـه بـه اجمـاع امـت ایـن باطـل
اسـت .بنابرایـن صـدور معصیـت از

آنهـا ممتنـع اسـت (رازی ،1409 ،ص 5.)43-42

دلیـل دوم :پیامبـران مـردم را بـه اطاعـت از خداونـد امـر کـرده و از معاصـی نهـی کردهانـد.
بنابرایـن ا گـر خـود دسـت از طاعـت بردارنـد و مرتکـب معصیـت شـوند ،مشـمول ایـن آیـه میشـوند:
ـون * ُکب َـر َم ْقت ًـا ع ْن َـد اهَّلل َأ ْن َت ُق ُولـوا مـا ال َت ْف َع ُل َ
ـون مـا ال َت ْف َع ُل َ
«ل َـم َت ُق ُول َ
ـون :چـرا چیزهایـی را کـه خـود
ِ
ِ
ِ
عمـل نمیکنیـد بـه مـردم میگوییـد * خشـم بزرگـی نـزد خـدا منتظـر شماسـت ،اگـر آنچـه را عمـل
نمیکنیـد بگوییـد» (صـف .)3-2 :بـه عقیـدۀ رازی ،بـا تأمـل در ایـن آیـات ،عـدم بـروز معصیـت از
سـوی پیامبـران

کاملاق درک میشـود (رازی ،1409 ،ص 6.)43

ْ
دلیـل سـوم :آیـۀ «إ َّن ُه ْـم ُ
کانـوا یسـار ُع َ
ون ِفـی ال َخیـرات :چـون آنـان بـه کارهـای نیـک
ِ
ِ
همیشـتافتند» (انبیـا )90 :ناظـر بـه انبیاسـت و «ال» در «الخیـرات» مفیـد عمـوم اسـت و داللـت
بـر ایـن دارد کـه آنهـا هـر کار خیـری را انجـام میدهنـد و از هـر گونـه گناهـی بـه دورنـد (رازی،1353 ،
ص .)120
ْ َْ
ْ
َ َ
َ
َ
دلیـل چهـارم :خداونـد در آیـۀ َ«و ِإ ّن ُه ْـم ِع ْندنـا ل ِم َـن ال ُم ْص َطفی َـن الخیـار :و ایشـان نـزد مـا از
برگز یـدگان اخیارنـد» (ص )47 :ابراهیـم (ع) و اسـحاق (ع) و یعقـوب (ع) را توصیـف میکنـد .دو
نهـا را در بـر میگیرند.
لفـظ «المصطفیـن و أخیـار» ،بـه دلیـل جـواز اسـتثناء ،تمـام افعـال و تـرک کرد 
بنابرایـن ،آنـان از نیکـوکاران برگز یـده در تمـام زمین ههـا هسـتند و ایـن بـا صـدور گنـاه از جانـب آنـان
منافـات دارد .آیـۀ  75سـورۀ حـج 33 ،آل عمـران 130 ،بقـره 144 ،اعـراف ،و  32فاطـر نیـز داللتشـان
نظیـر همیـن آیـه اسـت (رازی ،1409 ،ص 7.)43-44

ْ َ
دلیـل پنجـم :آیـۀ َ«فبع َّزتـک َ ُل ْغو َّین ُه ْـم َأ ْج َمعی َـن * إ َّال عب َ
ـادک ِم ْن ُه ُـم ال ُم ْخل ِصیـن :پـس بـه
ِ ِ
ِ
ِِ ِ
ِ

عزتـت سـوگند کـه همهشـان را گمـراه خواهـم کـرد مگـر بنـدگان مخلصـت از ایشـان را» (ص-82 :
 ،)83مخلصیـن را از گمراهـی و ضاللـت خو یـش مسـتثنی کـرده اسـت .در آیـۀ «إ َّنـا َأ ْخ َل ْص ُ
ناه ْـم
ِ
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َّ
ِبخا ِل َص ٍـة ِذک َـری الـدار :مـا آنـان را بـه خصلتـی خالـص کـه همـان یـاد آخـرت باشـد پـا ک و خالـص

کردیـم» (ص )46 :نیـز خداونـد شـهادت میدهـد کـه ابراهیـم (ع) و اسـحاق (ع) و یعقـوب (ع) از
ْ َ
َّ ُ
باد َنـا ال ُم ْخل ِصیـن :وی از بنـدگان
مخلصیـن هسـتند و در حـق یوسـف (ع) میفرمایـد«ِ :إنـه ِم ْـن ِع ِ
خالصشـدۀ مـا بـود» (یوسـف .)24 :پـس بـا توجه به اقرار ابلیـس بر عدم توانایـیاش در گمراه کردن
مخلصیـن و گواهـی خداونـد بـر ایـن کـه انبیـا از مخلصیـن هسـتند ،عـدم تأثیرگـذاری وسوسـه و
یشـود و ایـن سـبب وجـوب عـدم صـدور معصیت از آنـان را بیان
گمراهـی شـیطان در آنـان اثبـات م 
میکنـد (رازی ،1409 ،ص 8.)45

َ َ َ ْ َ َّ َ َ َ ْ ْ ُ َ َّ ُ َ َّ َ ُ ُ َّ َ ً
ْ ْ
ـوه ِإال ف ِر یقـا ِم َـن ال ُمؤ ِم ِنیـن:
دلیـل ششـم :طبـق آیـۀ «و لقـد صـدق عل ِیهـم ِإب ِلیـس ظنـه فاتبع

ابلیـس وعـدۀ خـود را در بـارۀ آنـان عملـی کـرد ،او را پیـروی کردنـد ،مگـر طایفـهای از مؤمنـان» (سـبأ:
 ،)20گروهی از ابلیس پیروی نکردند .اینها یا انبیا هسـتند و یا غیر از انبیا .اگر احتمال دوم باشـد،
َ
َّ َ
َ
اهَّلل أ ْتقا ک ْـم» (حجـرات )13 :بایـد از انبیـا برتـر و باالتـر باشـند ،حـال آن
بـه دلیـل آیـۀ ِ«إن أ َکر َمک ْـم ِع ْنـد ِ
کـه بـه اجمـاع همـگان برتـری دادن غیرپیامبـر بـر پیامبـر باطـل اسـت .بنابراین کسـانی که از شـیطان
پیـروی نمیکننـد همـان انبیـا هسـتند (رازی ،1409 ،ص 9.)45

دلیـل هفتـم :بـا توجـه بـه آیـۀ ُ«أولئـک ح ْـز ُب اهَّلل َأال إ َّن ح ْـز َب اهَّلل ُه ُـم ْال ُم ْفل ُح َ
ـون» (مجادلـه:
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

19؛  )22حـزباهلل افضـل و درسـتکارترین مـردم هسـتند و جـزء رسـتگاراناند ،و پیامبـران (ع) نیـز
افضـل امتانـد؛ در ایـن صـورت ،بـدون شـک انبیـا از معصیـت بـه دورنـد (رازی ،1409 ،ص -45
10.)46

دلیـل هشـتم :او معتقـد اسـت کـه مالئکـه و فرشـتگان هیـچ گاه مرتکـب معصیـت
َ
َ
نمیشـوند .از طـرف دیگـر ،انبیـا را باال تـر از مالئکـه میدانـد .حـال بـا توجـه بـه آیـۀ «أ ْم َن ْج َع ُـل ّال ِذ َ
یـن
َ
َ
ْ
ُ ْ َ
ُْ َ
َآم ُنـوا َو َعم ُلـوا َّ
کال ُم ْف ِس ِـد َ
ین ِفـی ْال ْ
ض أ ْم َن ْج َعـل ال ُم ّت ِقی َـن کالف ّجـار :و یـا پنداشـتند کـه
ر
ـات
الصا ِلح ِ
ِ
ِ
مـا بـا آنهایـی کـه ایمـان آورده و عمـل صالـح کردنـد و آنهایـی کـه در زمیـن فسـاد انگیختنـد یکسـان
معاملـه میکنیـم و یـا متقیـن را ماننـد فجـار قـرار میدهیـم» (ص ،)28 :ا گـر گناهـی از انبیـا سـر بزنـد،
ممکـن نیسـت کـه افضـل و باال تـر از

مالئکـه باشـند (رازی ،1409 ،ص 11.)46-45

ُ
ً
َّ
ّ
ـاس ِإماما:
دلیـل نهـم :خداونـد خطـاب بـه ابراهیـم (ع) چنیـن میفرمایـد«ِ :إ ِنـی ِ
جاعلـک ِللن ِ

مـن تـو را امـام خواهـم کـرد» (بقـره .)124 :فخـر امـام را شـخصی معرفـی میکنـد کـه مـردم بایـد از او
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پیـروی کننـد و میافزایـد :ا گـر امـام اقـدام بـه انجـام گنـاه کنـد ،بنـا بـر آیـۀ فـوق ،مـردم بایـد در انجـام
دادن آن گنـاه از او تبعیـت

کننـد و ایـن امـر باطـل اسـت (رازی ،1409 ،ص 12.)46

َّ
ُ
دلیـل دهـم :فخـر بـا توجـه بـه آیـات «ال ینـال َع ْه ِـدی الظا ِل ِمیـن :عهـد مـن بـه سـتمگران
َ
ْ
نمیرسـد» (بقـره )124 :و «ف ِم ْن ُه ْـم ظا ِل ٌـم ِل َنف ِسـه» (فاطـر )32 :معتقـد اسـت مقصـود از عهـد ،عهـد
نبـوت اسـت ،چـرا کـه عهـد نبـوت در مرتبـهای باال تـر از عهـد امامـت قـرار دارد .هـر فـرد کـه مرتکـب

گناهی شـود در واقع به خویش ظلم کرده اسـت و هرگز به عهد نبوت نرسـد (رازی ،1409 ،ص -46
13 .)47

دلیـل یازدهـم :فخـر رازی بـا اسـتناد بـه روایـت «خزیمـة بـن ثابت» ،کـه گواهی بـر صدق کالم
پیامبـر (ص) داد ،بـدون ایـن کـه هیـچ اطالعـی نسـبت بـه آن حادثـه داشـته باشـد و بـا پاسـخی کـه
خزیمـه بـه رسـولاهلل داد ،دایـر بـه ایـن کـه من شـما را در مورد مطالبـی که خداوند از طریق شـما برای
مـا فروفرسـتاده تصدیـق میکنـم ،حـال چطـور ممکـن اسـت شـما را در این مسـئلۀ کوچـک تصدیق
نکنـم ،معتقـد اسـت کـه ا گـر صـدور گنـاه از جانـب انبیـا جایـز بـود ،گواهـی و شـهادت خزیمـة بـن
ثابـت در آن واقعـه جایـز نبـود (رازی ،1409 ،ص 14.)47

َ
َ
دلیـل دوازدهـم :فخـر رازی میگو یـد« :أطیعـوا اهلل و أطیعوا الرسـول» در آیۀ «یا أ َیهـا ّال ِذ َ
ین َآم ُنوا
َْ
َ ُ َ َ ُ
َأ ِط ُ
یعـوا َ
اهَّلل َو أ ِطیعـوا ّ
الر ُسـول َو أو ِلـی ال ْم ِـر ِم ْنک ْـم (نسـاء )59 :داللـت بر واجب بـودن تبعیت از کتاب
و سـنت رسـول خـدا (ص) دارد .و اولـی االمـر نـزد مـا داللـت بـر ایـن دارد کـه اجمـاع امـت حجـت
اسـت ،و دلیـل آن ایـن اسـت کـه خداونـد متعـال در ایـن آیـه بـه صـورت قطعـی امـر بـه اطاعـت اولـی
االمـر کـرده ،و هـر کـس کـه خداونـد بـه صـورت قطعـی و مطلـق او را امـر بـه اطاعـت خویـش کنـد ،بـه
یشـود کـه اولـی االمـر در ایـن آیـه جـز معصـوم نیسـت
ناچـار او از خطـا معصـوم اسـت .پـس ثابـت م 
(رازی ،1420 ،ج  ،3ص .)1163-1162

 2-2دالیل عقلی
 1-2-2عصمت انبیا از کفر
فخـر رازی معتقـد اسـت کـه انبیـا معصـوم از کفرنـد ،ز یـرا پیـروی از آنهـا واجـب اسـت ،چـه در قـرآن
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َ
کم َت ْه َت ُـد َ
آمـده اسـت «از پیامبـر پیـروی کنیـد تـا هدایت یابیـد» «… َو َّاتب ُع ُوه َل َع ّل ْ
ون» (اعراف.)158 :
ِ

ا گـر کفـر بـر پیامبـران جایـز بـود ،طبـق ایـن آیـه ،بـاز باید از آنـان تبعیت میشـد ،حال آن کـه تبعیت از
کفـر باطـل اسـت ،پـس انبیـا عصمـت از

کفـر داشـتهاند (رازی ،1991 ،ص 15.)161-160

 2-2-2عصمت در دریافت وحی
سـلب اعتبـار انبیـا و شـریعت :فخـر رازی خطـای عمـدی و سـهوی را در دریافـت و تبلیـغ وحـی بـر
پیامبـران امکانپذیـر نمیدانـد .ز یـرا ،بـه نظـر او ،در ایـن صـورت پیامبـران وثـوق خـود را از دسـت
خواهنـد داد ،و نمیتـوان بـه آنـان اعتمـاد کـرد .ا گـر ایـن طـور باشـد ،اعتبـار همـۀ گفتههـای آنـان کـه
عنـوان وحـی را دارد از

بیـن مـیرود (رازی ،1409 ،ص 16.)125

ـاندن تکالیـف و احـکام الهـی بـه بشـر
نقـض غـرض از رسـالت :هـدف از ارسـال انبیـا رس ِ
اسـت .ا گـر پیامبـران در ایـن مـورد (چـه در دریافـت و چـه در تبلیـغ وحـی) خیانـت کنند و یـا از روی
یشـود ،کـه در این صورت هدف
سـهو موجـب خللـی در آن باشـند ،مـراد و هـدف مذکور حاصل نم 
و غـرض رسـالت نقـض خواهـد شـد (رازی ،1420 ،ج  ،17ص .)323
 3-2-2عصمت از گناه به صورت عمدی
دالیلـی کـه فخـر رازی در کتابهـای کالمـی و تفسـیری خـود در بـارۀ عصمت در افعـال انبیا میآورد
ً
یـا مطلقـا عقلـی و یـا برگرفتـه از قـرآن و حدیـث و اجمـاع اسـت ،کـه مـا در اینجـا در صـدد بیـان ادلـۀ
عقلی هسـتیم.

ً
بداهـت عقـل در زشـتی اقـدام بـه گنـاه از انبیا :عقـل ضرورتا و بالبداهه بر زشـتی اقدام به گناه

از سـوی انبیـا حکـم میکنـد ،ز یـرا هیـچ چیـز بدتـر از ایـن نیسـت کـه پیامبـری کـه خـدا مقـام او را باال
بـرده و او را امیـن وحـی و خلیفـۀ خـود در میـان بندگانـش قـرار داده اقـدام بـه گناه کند .پـس ،این که
انبیا مرتکب گناه شـوند ،صحیح نیسـت (رازی ،1420 ،ج  ،3ص .)456
ََ
اعطـای ات ّـم نعمـت :ارتـکاب گنـاه توسـط فـردی کـه بیـش از سـایر افراد مشـمول لطـف الهی
اسـت و از نعمـت بیشـتری از سـوی خداونـد برخـوردار شـده اسـت ،بسـیار زشـتتر خواهـد بـود،
تـا ارتـکاب گنـاه توسـط دیگـران .بنابرایـن ،چـون بزرگتر یـن نعمـت الهـی دادن رسـالت و نبـوت بـه
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بنـدگان اسـت ،بـه حکـم عقـل واجـب اسـت کـه گنـاه انبیـا زشـتتر از گناهـان دیگـر بنـدگان باشـد
(رازی ،1409 ،ص 17.)28

عـدم مقبولیـت شـهادت فاسـق :مطابـق آیات قرآن ،رسـول خـدا روز قیامت برای همه شـاهد
خواهد شـد (بقره 18.)143 :حال آن که اگر گناهی از پیامبران سـر بزند ،شهادتشـان قبول نمیشـود
(حجـرات 19.)6 :و ا گـر چنیـن باشـد ،چگونـه پیامبـر در روز قیامـت بـرای همـۀ امـت خـود شـهادت
خواهـد داد؟ (رازی ،1409 ،ص 20.)29-28

حرمـت ایـذای نبـی :وجـوب امـر بـه معروف و نهـی از منکـر (آلعمـران 21)104 :اقتضا میکند
کـه ا گـر پیامبـر گناهـی انجـام دهـد ،دیگـران او را نهـی کننـد .ایـن نهـی موجـب آزار پیامبـر میشـود
(احزاب ،)57 :در حالی که آزار پیامبر حرام اسـت .نتیجه این که بروز گناه از آنان ناممکن اسـت
(رازی ،1420 ،ج  ،3ص 22.)1161

دسـتور بـه اقتـدا بـه نبـی و اطاعـت از او :مطابـق آیـات قـرآن کر یـم (آلعمـران31 :؛ 23نسـاء:
 ،24)59همـه مأمـور بـه اطاعـت از پیامبـر هسـتیم .ولـی ،از جهتـی دیگـر ،همه مأمور به تـرک گناهان
نیـز هسـتیم (نحـل)90 :؛ 25حـال ا گـر پیغمبـر گنـاه کنـد ،بایـد در گنـاه از او پیـروی شـود ،در حالـی
کـه میدانیـم پیـروی در گنـاه حـرام اسـت .بـه ناچـار بایـد جمـع میـان واجـب و حـرام کـرد ،کـه با این
فـرض ،دعـوت بـه متضادیـن پیـش میآیـد کـه امـری محـال اسـت .در نتیجـه دامـن پیامبـران نبایـد
بـه گنـاه آلـوده شـود (رازی ،1409 ،ص 26.)29

بطلان لعـن و عـذاب انبیـا :ا گـر گناهـی از انبیـا رخ دهـد ،آنهـا از افـرادی میشـوند کـه مـورد
عـذاب خـدا قـرار گرفتـه و بـه عـذاب جهنـم وعـده داده شـدهاند (هـود 27.)18 :حـال آن کـه بنـا بـر
اجمـاع امـت ،اعتقـاد بـه مـورد شـکنجه ،لعـن ،و عـذاب قـرار گرفتـن انبیـا باطـل اسـت .لـذا نسـبت
دادن صـدور

گنـاه بـه انبیـا محـال اسـت (رازی ،1409 ،ص 28.)30

قبـح خشـم خداونـد بـر انبیـا :ا گـر پیامبـران خـدا مرتکـب گنـاه شـوند ،شـامل مخاطبـان آیات
 3-2سـورۀ صـف 29و آیـۀ  44سـورۀ بقـره 30خواهنـد شـد ،کـه ایـن امـر نیـز نهایـت قبـح اسـت (رازی،
 ،1409ص .)30
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 4-2-2عصمت از گناه به صورت صدور سهو و خطا و اشتباه
بـه نظـر فخـر رازی ،گناهـان صغیـرهای که در دوران نبوت از روی خطا ،اشـتباه ،و فراموشـی از سـوی
انبیـا رخ میدهـد جایـز اسـت .او گناهـی را کـه از روی سـهو و نسـیان یـا گناهـی کـه بـه عنـوان تـرک
اولـی یـا از راه اشـتباه منهـی بـه مبـاح باشـد جایـز میدانـد .بـا توجـه بـه ایـن کـه فخـر رازی صـدور
چنیـن گناهـی را جایـز میدانـد ،دلیلـی نیـز در ایـن بخـش اقامـه نکـرده اسـت (نـک .رازی،1991 ،
ص

31.)161-160

 5-2-2عصمت از گناه در دوران قبل از نبوت
فخـر رازی ،پیـرو بـزرگان اشـاعره ،بـاور دارد کـه هیـچ دلیـل عقلی بر وجوب عصمـت در دوران قبل از
نبـوت در مـورد ایمـان انبیـا وجـود نـدارد ،ز یـرا عقـل چنیـن ضرورتـی را الزم نمیشـمارد (رازی،1420،
ج  ،197ص .)31

 .3تحلیل دالیل فخر رازی بر عصمت انبیا
بـه طـور کلـی ،در تحلیـل دالیـل فخـر رازی ،بایـد گفـت کـه بعضـی از ادلـۀ او شـمولی بیشـتر از مدعـا
یشـود ،کـه بـه اختصـار بـه آنهـا اشـاره میکنیـم:
دارنـد ،یعنـی شـامل همـۀ ابعـاد عصمـت م 
یـک .بعضـی از ادلـهای کـه فخـر رازی اقامـه کـرده شـامل گناهـان صغیـرۀ غیرعمـدی هـم
یشـود ،حـال آن کـه او صـدور چنیـن گناهـی از انبیـا را جایـز دانسـته اسـت .از ایـن جملـه میتوان
م 
بـه دلیـل مبتنـی بـر آیـۀ «اال فریقـا مـن المومنیـن» ،دلیل اعطـای اتم نعمـت 32،دلیل اقتـدا و اطاعت
از نبـی ،دلیـل امتنـاع اقتـدا بـه گناهـکار ،دلیـل امتنـاع سـلطۀ شـیطان بـر مخلصیـن ،و دلیـل عـدم
اعطـای عهـد نبـوت بـه سـتمگران اشـاره کـرد.
دو .بعضـی از ادلـۀ ایشـان شـامل همـۀ گناهـان ،کبیـره یـا صغیـره ،عمـدی یـا سـهوی ،یـا از
یشـود؛ در حالـی کـه فخـر آنهـا را محـدود کـرده اسـت .از این جملـه میتوان
روی خطـا و فراموشـی م 
بـه دالیـل نقـض غـرض از رسـالت 33،دلیل ایـذاء النبی ،افضلیت انبیا از مالئکـه ،و روایت خزیمة
بـن ثابـت اشـاره کرد.
سـه .بعضـی از ادلـه ،علاوه بـر تمـام ابعـاد عصمـت بعـد از بعثـت ،شـامل عصمـت قبـل

گسترۀ عصمت انبیا از دیدگاه فخر رازی 39

از بعثـت نیـز میشـود ،حـال آن کـه فخـر رازی عصمـت قبـل از بعثـت را نمیپذیـرد .از ایـن جملـه
یتـوان بـه دلیـل انبیـا برگز یـدگان اخیارنـد اشـاره کـرد.
م 

 .4مبانی فخر رازی
دیـدگاه فخـر رازی در بحـث عصمـت انبیـا و گسـترۀ آن مبتنـی بـر یـک مجموعـهای از مبانـی اسـت
کـه بـه آنهـا اشـاره میکنیـم:

 1-4عدم توجه به مسئلۀ حسن و قبح عقلی و وجود لطف
فخـر رازی حسـن و قبـح را در مـورد افعـال خداونـد از اعتبـار سـاقط میدانـد و معتقـد اسـت کـه
ً
ً
نمیتوانیـم هیـچ چیـزی را ،مثلا لطفـی را ،بـر خداونـد واجـب بشـماریم .بـه نظـر میرسـد ظاهـرا فخـر
رازی در ایـن مـورد دچـار تناقـض شـده اسـت .ز یـرا در مـوارد ز یـادی در مـورد افعـال خداونـد قضاوت
کـرده اسـت .بـرای نمونـه ،او میگو یـد دروغ گفتـن بـه بنـدگان بـر خداونـد تعالـی محـال اسـت ،چـون
دروغ یـک صفـت نقـص اسـت ،و فطـرت انسـانی شـهادت میدهـد کـه صفـت نقص بـرای خداوند
محـال اسـت .بـه همیـن دلیـل هـم ظهـور معجـزات بر صـدق آنها داللت دارد (طوسـی ،بیتـا ،ج ،8
ص .)58
در واقـع ،سـخن فخـر رازی تـا بدیـن مقـدار صحیـح اسـت کـه خداونـد قادر اسـت عاصی را
به بهشـت و مؤمن را به جهنم وارد کند .ولی قسـمت قابل تأمل در سـخن او این اسـت که میگوید
َ
میـان اعمـال بنـده و جـزای آن هیـچ رابطـهای وجـود نـدارد و تنهـا خداونـد اسـت کـه ایمـان و کفـر را
در بنـده ایجـاد میکنـد .بنابرایـن ،حـق ندار یـم 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
َ
اسـت .ا گـر بـه سـبب جبـر و خلـق افعـال بنـدگان ،رابطـهای بیـن اعمـال مـا و پـاداش الهـی وجـود
نداشـته باشـد ،بسـیاری از اعتقـادات از جملـه غـرض آفرینـش ،وعـده و وعیـد ،امـر بـه معـروف و
نهـی از منکـر ،بعثـت انبیـا ،و… ز یـر سـؤال خواهـد رفـت .ایـن هـم با حکمـت خداوند حکیم سـازگار
نیست.
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 2-4وابسته بودن دوری از گناه به لطف
فخر رازی عصمت را لطف میداند و برای مدعایش این آیه را دلیل میآورد:
ّ
ُ َ
ُ
ُ
َ َ
الجاهلیـن
أصـب إل ِیه َّـن َو أ کـن ِمـن
یوسـف (ع) بـا عبـارت َ«و إل َتص ِـرف َعنـی کید ُه َّـن
ِ
َ
َ َ ّ ُ ُ َ ُّ َ
َ
َ
یـه» (یوسـف )33 :تصریـح میکنـد کـه
قـال ر ِب السـجن أح
ـب إل َّـی ِم ّمـا َیدعوننـی إل ِ
امکانپذیـری و وقـوع طاعـات فقـط بـه لطـف الهی کامل میشـود ،و این لطف بـرای انجام
دادن فعـل الـزامآور اسـت .ایشـان لطـف را بـه خلـق افعـال خـوب بنـده و عـدم خلـق افعـال
قبیـح آن تفسـیر میکنـد 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 نمیدانـد( .فخـر رازی،1420 ،
ج  ،1ص 34)180

بنابرایـن ،میبینیـم کـه ایـن بینـش لطـف بـا لطفـی کـه خواجـه طوسـی و متکلمـان امامیـه در نظـر
گرفتهانـد فـرق اساسـی دارد.

 3-4جبرانگاری عصمت
فخـر رازی معتقـد اسـت کـه مجمـوع قـدرت و داعـی سـبب وجـوب ایجـاد فعـل ،و عـدم آن علـت
تـرک فعـل اسـت ،چنـان کـه دانشـمندان امامیـه نیـز بدیـن مطلـب تمسـک جسـته و بـا ایـن سـخن
موافقانـد (عالمـه حلـی ،1383 ،ص  .)326ولـی او اعتقـاد دارد کـه ایـن قدرت تحـت فرمان داعی
اسـت و داعـی نیـز (بـدون اثرگـذاری بنـده) محصـول خلـق و جعـل مسـتقیم خداونـد اسـت .ایـن
دیـدگاه مبتنـی بـر جبرانـگاری در مـورد عصمـت اسـت (طوسـی ،1362 ،ص  .)140-139ولـی اگـر
عصمـت انبیـا جبـری باشـد ،دیگـر نمیتـوان انبیـای الهـی را الگـو و اسـوهای بـرای انسـانها معرفـی
کـرد؛ در حالـی کـه یکـی از علـل از جنس بشـر بـودن پیامبران همین بوده که الگـوی مردم قرار بگیرند
(اسـراء95-94 :؛ دخـان.)32 :

 .5مواجهۀ فخر رازی با شبهات مطرح در باب عصمت انبیا
فخـر رازی بـه شـبهات بعضـی از مخالفـان عصمـت انبیـا ،کـه بـا اسـتناد بـه آیـات قـرآن دربـارۀ
عصمـت انبیـا شـبهه وارد کردهانـد ،پاسـخ میدهـد ،کـه در اینجـا بـه چنـد مـورد اشـاره میکنیـم:
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 1-5آیۀ  87سورۀ انبیا
خداوند در این آیه میفرماید:
َ َّ َ َّ
ُّ ُ
َ َ ُّ
ـب ُم َغاضب ًـا َف َظ َّـن َان َّلـن َّن ْقـد َر َع َل َ َ
ـون إذ َّذ َه َ
ـات ان ال ِإل َـه ِإال
یـه ف َنـادی ِفـی الظل َم ِ
ِ
ِ
ِ
«وذا الن ِ ِ
ُ َ َّ
َان َ
الظا ِل ِم َ
یـن :و یـاد آر حـال یونـس را هنگامـی کـه از میـان
ـت ُس ْـب َح َانک ِإ ّ ِنـی کنـت ِمـن
قـوم خـود غضبنـاک بیـرون رفـت و چنیـن پنداشـت کـه مـا هرگـز او را در مضیقـه و سـختی
تهـا فریـاد کـرد کـه الهـا! خدایـی بـه جـز ذات یکتـای تـو
نمیافکنیـم ،آنـگاه در آن ظلم 
نیسـت ،تـو از شـرک و شـریک و هـر عیـب و آالیـش پـا ک و منزهـی و مـن از سـتمکارانم.

تریـن گناهان
بیشـتر مفسـران بـر ایـن باورنـد کـه یونـس از خـدا خشـمگین بـود و خشـم از خـدا از بزرگ ِ

اسـت .پاسـخ فخـر رازی ایـن اسـت کـه در ایـن آیـه دلیلـی نیسـت کـه بگو یـد یونـس از چـه کسـی
خشـمگین بـوده اسـت .ولـی مـا یقیـن دار یـم بـر نبـی خـدا جایـز نیسـت کـه بـر پـروردگارش خشـم
بگیـرد ،ز یـرا ایـن عمـل صفـت کسـی اسـت کـه نمیدانـد خداونـد مالـک امـر و نهـی اسـت ،و جاهل
بـه خـدا مؤمـن نیسـت ،چـه رسـد کـه نبـی باشـد (رازی ،1420 ،ج ،8ص .)179
در شـبههای دیگـر ،گفتهانـد کـه مقتضـای ایـن آیـه ایـن اسـت کـه یونـس در قـدرت خداونـد
شـک داشـته باشـد .پاسـخ فخـر رازی ایـن اسـت کـه «در کف ِـر کسـی کـه گمـان کنـد خداونـد عاجـز

اسـت اختالفـی نیسـت .پـس بـه ناچـار بایـد ایـن آیـه را تأو یـل کنیـم و در تأو یـل نیـز چنـد وجـه زیـر
متص ّـور اسـت»:
َ
َ ْ
ََ
یـک« .فظ َّـن ْأن ل ْـن َنق ِـد َر َعلیـه» بـه معنـای «لـن نضیـق علیـه» اسـت .بنابرایـن ،معنـای آیـه

یشـود کـه یونـس پنداشـت کـه در مانـدن و خـارج شـدن مخیـر اسـت و خداونـد در اختیـارش
ایـن م 
بـر او سـخت نخواهـد گرفـت .امـا معلـوم شـد کـه صلاح در تأخـر خـروج او بـوده و ایـن بیـان خداونـد
تبـارک و تعالـی دال بـر عـذر بـرای خـروج یونـس اسـت ،نـه دال بـر ّ
تعمـد در معصیـت (رازی،1420 ،
ج ،8ص .)181
دو« .فظـن أن لـن نقـدر» یعنـی گمـان میکـرد کـه ما هرگز انجـام نمیدهیم ،زیـرا بین قدرت و
ً
فعـل مناسـبت وجـود دارد؛ بعیـد نیسـت کـه یکـی مجازا جـای دیگری قـرار داده شـود (رازی،1420 ،
ج ،8ص .)180
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یشـود کـه یونـس در ایـن آیـه اعتـراف بـه ظلـم میکنـد و ظلـم بـه
در شـبهۀ دیگـری گفتـه م 
َ
َ
َ ُ
ّ
اهلل َعلـی الظا ِل ِمی َـن» (هـود )18 :از اسـمای ذم اسـت .پاسـخ فخـر رازی
دلیـل آیـه مبارکـه «أال ل ْع َنـة ِ
ایـن اسـت:
واجب اسـت آیۀ مبارکه را تأویل کنیم؛ زیرا ،در غیر این صورت ،الزم میآید تا قائل شـویم
کـه نبـی مسـتحق لعـن اسـت ،حـال آن که هیچ مسـلمانی بـه چنین چیزی قائل نمیشـود.
بنابرایـن ،تردیـدی نیسـت کـه یونـس با توانایی بر تحصیل افضـل آن را ترک کرده و این ظلم
ْ ُ َ َّ
الظا ِل ِم َ
ین» این اسـت که پروردگارا من بـه دلیل فرار از قومم
اسـت و معنـای ِ«إ ّ ِنـی کنـت ِمـن
بـدون اذن تـو بـه نفسـم ظلـم کـردهام .گویـا ایـن طـور فرمـود کـه مـن بـه دلیـل ضعـف بشـری و
قصور در ادای حق ربوبیت از «ظالمان» هسـتم( .رازی ،1420 ،ج  ،8ص )181

در شـبهۀ دیگـری گفتهانـد کـه ا گـر گنـاه از یونـس صادر نشـده بود ،چـرا خداوند او را عقـاب کرد و در
شـکم ماهـی انداخـت؟ پاسـخ فخـر رازی ایـن اسـت کـه «قبـول ندار یـم کـه افکنـدن در شـکم ماهـی
عقوبـت اسـت ،ز یـرا جایـز نیسـت کـه انبیـا عقـاب شـوند ،بلکـه مقصـود از افکنـدن در شـکم ماهـی
امتحـان بـوده اسـت» (رازی ،1420 ،ج  ،8ص .)181
بـاز هـم در شـبههای دیگـر گفتهانـد کـه خداونـد ،در آیـۀ  142سـورۀ صافـات ،یونـس را ملیـم
معرفـی میکنـد و ملیـم بـه معنـای کسـی اسـت کـه مـورد سـرزنش قـرار گرفتـه اسـت و کسـی کـه مـورد
یشـود گنهـکار اسـت .پاسـخ فخـر رازی ایـن اسـت کـه مالمـت و سـرزنش بـه دلیـل
سـرزنش واقـع م 
تـرک افضـل بـوده اسـت (رازی ،1420 ،ج  ،8ص .)181

 2-5آیات  3-1سورۀ انشراح
خداوند در این آیه میفرماید:
َّ
َ
ََ
َ َ َ َ
ْ
َ
أل ْم َن ْش َر ْح لک َصد َرک * َو َوض ْعنا َع ْنک ِو ْز َرک * ال ِذی أ ْنقض ظ ْه َرک :آیا ما تو را شرح صدر
عطا نکردیم؟ و سنگینی را از تو برداشتیم ،آن بار سنگینی که پشتت را میشکست.

طبـری روایاتـی را مـیآورد کـه از مجاهـد ،قتـاده ،و عایشـه نقـل شـده اسـت ،دایـر بـر ایـن کـه منظـور
از «و وضعنـا عنـک وزرک» گناهـان پیامبـر (ص) اسـت؛ یعنـی مـا گناهـان گذشـتهات را بخشـیدیم
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(طبـری ،1412 ،ج  ،15ص 257؛ نـک .سـیوطی ،1404 ،ج  ،6ص  .)615بنابرایـن ،گفتهانـد «وزر»
بـه معنـای گنـاه اسـت و ایـن دلیـل بـر ایـن اسـت کـه پیامبـران از گنـاه مصـون نیسـتند.
ً
در پاسـخ ،فخـر رازی اوال میگو یـد مقصـود گناهـان صغیـره اسـت ،نـزد کسـانی کـه قائـل بـه
ً
جواز صدور صغائر از نبی (ص) هسـتند .ثانیا« ،وزر» در لغت به معنای بار سـنگین و طاقتفرسـا
ً
اسـتعمال دارد و اصلا بـه معنـای گنـاه نیسـت .پـس «وزر» بـر غیـر ذنـب حمـل شـده اسـت و مقصود
احسـاس سـنگینی در امـر رسـالت و ادای حقـوق و واجبـات در ایـن راه اسـت یـا حفاظـت از
معصیـت در دوران جاهلیـت ،یـا مقصـود از آن هیبتـی اسـت کـه در اولیـن مالقـات بـا جبرئیـل بـر
پیامبـر ا کـرم (ص) وارد شـده بـود (رازی ،1409 ،ص .)107

 3-5آیۀ  37سورۀ احزاب
در این آیه میخوانیم:
َْ َ َ َ َ َ
ْ ُ ُ َّ
َْ َ َ ُ َ َ
یـه أ ْم ِسـک َع َلیـک َز ْو َجـک َو َّاتـق َ
اهَّلل َو ُت ْخ ِفـی
َو ِإذ َتقـول ِلل ِـذی أنعـم
اهَّلل علی ِـه َو أنع ْمـت عل ِ
ِ
َ
َ
َّ
اهَّلل أ َح ُّـق أ ْن َت ْخ ُ
ـاس َو ُ
ِفـی َن ْف ِسـک َمـا ُ
الن َ
شـاه … :و تـو بـه آن مـرد [زیـد بن
اهَّلل ُم ْب ِدی ِـه َو َت ْخ َشـی
حارثـه] کـه خـدا نعمتـش داده بـود و تـو نیـز نعمتـش داده بـودی گفتـی :زنـت را بـرای خـود
نگـه دار و از خـدا بتـرس .در حالـی کـه در دل خـود آنچـه را خداونـد آشـکار سـاخت مخفی
داشـته بـودی و از مـردم ترسـیدی ،حـال آن کـه خـدا از هـر کـس دیگـر سـزاورتر بـود کـه از او
بترسـی ….

روایـت شـده اسـت کـه پیامبـر (ص) زینـب بنـت جحـش را دیـد ،بعـد از ایـن کـه او بـه ازدواج زیـد
درآمـده بـود .پیغمبـر -العیـاذ بـاهلل -هـوای زینـب را کـرد و ،هنـگام طلاق ز یـد ،پیامبـر (ص) ارادۀ
نـکاح خـود را بـا زینـب مخفـی نگـه داشـت ،لـذا خداونـد متعـال عتابـش کـرد .او سـزاوارتر از همـه
اسـت بـرای تـرس (رازی ،1409 ،ص  .)100فخـر رازی در پاسـخ بـه ایـن شـبهه بـه چنـد نکتـه اشـاره
میکنـد:
یـک .در ایـن آیـه هیـچ مذمتـی کـه متوجـه پیغمبـر باشـد نیسـت .عتـاب و عصیـان و خطـا
و ذکـر اسـتغفار از جانـب پیغمبـر نیـز در کار نیسـت .پـس آیـه چیـزی نـدارد کـه دال بـر عمـل قبیـح یـا
تـرک اولی باشـد.
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دو .خداونـد فرمـوده اسـت مـن زینـب را بـه عقـد تـو درمـیآورم تـا مشـکل و سـختی در مـورد
ازدواج زوجـۀ پسـرخوانده بـرای مؤمنـان بـه وجـود نیایـد و نفرمـوده اسـت« :انـی فعلـت ذالـک الجـل
عشـقک».
اما در مورد «و تخشـی الناس…» باید گفت پروردگار ارادۀ نسـخ رسـومات جاهلیت را دارد
کـه ایـن هـم یکـی از آنهاسـت .ابتـدای آن حکـم نیـز راجع به خـود پیغمبر و ترس حضـرت از منافقان
ً
نهـای آنـان اسـت (کـه نتیجتـا ضـرر بـه دین میرسـاند) .پیغمبـر خبر عقد خود را بـه دلیل این
و طع 
ترس مخفی نگاه داشـت (رازی ،1409 ،ص .)101

 4-5آیۀ  107سورۀ نساء
خداوند میفرماید:
َ َ ُ َ ْ َ َّ َ ْ َ ُ َ َ ُ َ ُ ْ َّ َ َ
ًَ ً
ـب َمـن َ
یح ُّ
کان َخ َّوانـا ا ِثیمـا :و هرگـز بـرای
ـادل ع ِـن ال ِذیـن یختانـون انفسـهم ِإن
اهلل ال ِ
وال تج ِ

خاطـر مردمـی کـه بـا نفـوس خـود خیانـت میکننـد ،بـا اهـل ایمـان جـدال مکـن کـه همانـا
خـدا آن را کـه خیانتـکار و بدعمـل اسـت دوسـت نمـیدارد.

برخـی از ظاهـر ایـن آیـه چنیـن برداشـت کردهاند که پیامبر تمایل به حمایت از خائن داشـته اسـت،
بـه همیـن دلیـل مـورد عتـاب شـدید خداوند قرار گرفته اسـت .پاسـخ فخر رازی این اسـت که مراد از
«الذیـن یختانـون انفسـهم» شـخصی بـه نـام ابـو طعمه و همدسـتان او بـوده و طبع پیامبـر -صلی اهلل
علیـه و آلـه -کمـی تمایـل بـه حمایـت از او پیـدا کـرد و خداونـد میدانسـت کـه او فاسـق اسـت .بـه
دلیـل همیـن مقـدار حمایـت از گنهـکار ،خداوند او را مورد عتاب و تهدید شـدید قرار داد .بنابراین،
پیامبـر از فاسـق حمایـت نکـرد ،بلکـه طبـع او تمایـل بـه حمایـت داشـت و ایـن کـه نمیدانسـت کـه
طعمۀ مرد فاسـق اسـت .پس معصیتی از او صادر نشـده اسـت (رازی ،1420 ،ج ،4ص .)213

 .6مالحظات انتقادی در مورد دیدگاه فخر رازی
در اینجا به بعضی از نقدهایی که به دیدگاه ایشان به طور کلی مطرح است اشاره میکنیم.
یـک .از مجمـوع دالیـل عقلـی و نقلـیای کـه ایشـان در مـورد عصمـت انبیـا اقامـه کردهانـد
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یتـوان عصمـت مطلـق در تمـام ابعـاد را اسـتفاده کـرد .البتـه هـر دلیـل بـه تنهایـی نمیتوانـد
م 
عصمـت مطلـق را اثبـات کنـد ،ولـی در مجمـوع میتوان عصمت مطلق را از آنهـا نتیجه گرفت .اما
ـود فخـر رازی نیسـت .او صـدور گنـاه کبیـرۀ عمـدی یـا سـهوی در
عصمـت مطلـق موافـق دیـدگاه خ ِ
دوران پیـش از نبـوت انبیـا را مجـاز میدانـد و بعـد از بعثـت نیـز بـه جـواز صـدور گنـاه بـه طـور سـهوی
یشـود دالیل او مسـتلزم نتایجی
از انبیـا رای میدهـد .عـدم مطابقـت میـان مدعـا و دلیـل موجب م 
باشـند کـه بـا مدعـای اصلـی ناسـازگار اسـت.
دو .مطابـق عقیـدۀ فخـر رازی ،گنـاه از روی سـهو بـر انبیـا جایـز اسـت .اگـر صـدور گناهـان
سـهوی از انبیـا جایـز باشـد ،نـه تنهـا عمـل آنهـا حجـت نخواهـد بـود ،بلکـه پیـروی از آنهـا نیـز واجـب
نخواهـد بـود .در حالـی کـه چنیـن نیسـت .لـذا خواجـه طوسـی ایـن عقیـدۀ فخـر رازی را مـردود
میدانـد و در تجر یـد االعتقـاد میگو یـد« :چنانچـه انبیـا بـه سـهو مرتکـب گنـاه شـوند ،دیگـر عمـل
آنهـا ّ
حجـت نخواهـد بـود و پیـروی از آنهـا نیـز دیگـر واجـب نخواهـد بود و هـوش و درایت آنهـا باید در
ّ
حـدی باشـد کـه فر یـب نخورنـد ،سـهو هـم نبایـد بکننـد وگرنـه از آنـان پیـروی نخواهند کرد (طوسـی،
 ،1407بـه نقـل از عالمـه حلـی ،1383 ،ص .)274
سـه .طبـق اعتقـاد فخـر رازی اشـتباه منهـی بـه مبـاح ممکـن اسـت سـبب ارتـکاب انبیـا بـه
گنـاه شـود .ایـن سـخن فخـر درسـت نیسـت ،چـون از آن الزم میآیـد کـه انبیـا جاهـل بـه منهیـات
باشـند .در حالـی کـه انبیـا جهـل بـه احـکام ندارنـد .بـه علاوه ،پیـروی از انبیـا واجـب اسـت ،چنـان
کـه در قـرآن آمـده« :آن کـس کـه بـا پیغمبـر مخالفـت کنـد و غیـر راه مؤمنـان را در پیـش گیـرد آنچـه
َ ّ
ْ ْ
َ َّ ْ َ َ َ
یـن ُن َو ِل ِـه مـا
یل ال ُمؤ ِم ِن
را َدوسـت دارد بـه او میرسـانیم و او را بـه آتـش درمیافکنیـم :و یت ِبـع غیـر س ِـب ِ
ّ
َ
َت َولـی َو ُن ْص ِل ِـه َج َه ّن َـم» (نسـاء .)115 :لـذا کسـی کـه منهـی را بـه مبـاح اشـتباه کنـد چگونـه میتـوان از
او پیـروی کـرد (طوسـی ،1425 ،ص .)160
چهـار .مطابـق اعتقـاد فخـر رازی ،امکانپذیـری و وقـوع طاعـات فقـط بـه لطـف الهـی کامـل
ِ
میشـود ،و ایـن لطـف بـرای انجـام دادن فعـل الـزامآور اسـت .او لطـف را بـه خلق افعـال خوب بنده
و عـدم خلـق افعـال قبیـح آن تفسـیر میکنـد و دوری از گنـاه را بـدون لطـف و توفیـق و احسـان
قابـل تصـور نمیدانـد (رازی ،1420 ،ج  ،1ص  .)180امـا دوری از معصیـت بـدون لطـف امکانپذیـر
اسـت .و در بـارۀ ایـن کـه او در ایـن موضـوع به آیۀ  33سـورۀ یوسـف اسـتناد میکند بایـد گفت که در
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آن آیه چیزی نیسـت که دال بر این ادعا باشـد که دوری از گناه فقط وابسـته به لطف الهی اسـت.
آن آیـه بـر ایـن داللـت دارد کـه بـرای یوسـف در آن مقـام ایـن لطـف الهـی بـود کـه نگذاشـت مرتکـب
گنـاه شـود .ولـی گرفتـن ایـن نتیجـه از آن آیـه که هیچ کـس نمیتواند بدون لطـف از معصیت دوری
کنـد ،حمـل معنایـی مـازاد بـر آن آیـه اسـت .در واقـع ،در آیـه چیـزی نیسـت کـه دوری از معصیـت
بـدون لطـف را منـع کنـد (طوسـی ،بیتـا ،ج  ،6ص .)135
پنـج .اعتقـاد فخـر رازی بدیـن مطلـب کـه مجموع قدرت و داعی سـبب وجـوب ایجاد فعل
ِ
فرمـان
و عـدم آن علـت تـرک فعـل اسـت صحیـح اسـت ،ولـی اعتقـاد بـه ایـن کـه ایـن قـدرت تحـت
ِ
داعـی اسـت و داعـی هـم محصـول خلـق و جعـل مسـتقیم خداونـد اسـت معنایـی جـز جبـر نـدارد.
امـا بـا جبـری پنداشـتن عصمـت دیگـر نمیتوان انبیـای الهی را برای انسـانها الگو معرفی دانسـت،
در حالـی کـه یکـی از علـل از جنـس بشـر بـودن پیامبـران همیـن بـوده که الگوی مردم باشـند (اسـراء:
.)95-94
همچنیـن یکـی از مهمتریـن و بنیادیتریـن دالیـل افضلیـت پیامبـران بـر مـردم عـادی
عصمـت و پا کـی آنـان از گناهـان اسـت .آنـان بـه همیـن دلیـل نـزد خـدا از مقـام واالیـی برخوردارنـد.
حـال ا گـر فـرض شـود کـه پیراستگیشـان غیراختیاری اسـت و بـدون آن که بخواهنـد کارهای نیک
یهـا دوری میگزیننـد ،ایـن پرسـش پیـش میآیـد کـه وجـه برتـری آنـان بـر
انجـام میدهنـد و از بد 
دیگـران چیسـت و چـرا انبیـا افضـل العبـاد شـمرده شـدهاند (دخـان.)32 :
بـه علاوه ،خـود فخـر رازی نیـز معتقـد اسـت کـه انبیـای الهـی از مالئکـه افضلانـد .یکـی
از دالیلـی کـه بـاز خـود او بـر ایـن مطلـب آورده سـختی طاعـات و دوری از گناهـان بـرای بشـر در
مقایسـه بـا مالئکـه اسـت .ز یـرا شـهوت ،غضـب ،حـرص ،و هـوای نفـس بشـر بزرگتریـن مانـع در
انجـام طاعـات اسـت ،امـا مالئکـه فاقـد چنیـن صفـات و موانعی هسـتند .بـرای همین اعمـال انبیا
از اعمـال مالئکـه بافضیلتتـر اسـت .او معتقـد اسـت کـه انبیـا در مقابـل وسوسـههای شـیطان
یشـوند (رازی ،1353 ،ص -369
بردبـاری میکننـد ،ولـی مالئکـه بـا این گونه وسوسـهها مواجه نم 
 .)370حـال ا گـر عصمـت انبیـا از روی جبـر باشـد ،اعمـال آنـان هیـچ گونـه برتـری بـر اعمـال مال ئکـه
نخواهـد داشـت کـه مخالـف سـخن خـود فخـر رازی اسـت.
شـش .فخر رازی در مورد لزوم عصمت در افعال انبیا معتقد اسـت ضرورتی ندارد که انبیا
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قبـل از نبـوت از چنیـن عصمتـی برخـوردار باشـند (رازی ،1420 ،ج  ،31ص  .)197در نقـد سـخن
او بایـد گفـت کـه گنـاه موجـب سـلب اعتمـاد مـردم اسـت و در ایـن مـورد گنـاه بـزرگ و کوچـک (چه
از روی عمـد و چـه از روی سـهو و نسـیان) تفـاوت نمیکنـد .چـون گنـاه بـه هـر حـال خصوصیـت
مردمگریـزی دارد و ایـن نقـض غـرض الهـی خواهـد بـود (طوسـی ،بیتا ،ج  ،1ص  .)159مردم سـخن
شـخصی را کـه سـابقۀ روشـنی دارد و مرتکـب قبیحـی هـم نشـده در مقابـل گفتههـای فـردی کـه
یشـود ولـی بعـد از آنهـا دوری میجو یـد بیشـتر میپذیرنـد (بالغـی،
گاهـی مرتکـب اشـتباهاتی م 
یتـا ،ج  ،1ص .)140
ب 
هفـت .ظاهـر ایـن اسـت کـه اشـاعره (از جملـه فخـر رازی) سـهو بـر انبیـا را در امـور عـادی
زندگـی و تطبیـق شـریعت جایـز میداننـد .البتـه بـه نظـر میرسـد کـه دیـدگاه فخـر رازی در ایـن مـورد
مضطـرب اسـت ،چـون او بـه عصمـت حضـرت رسـول (ص) از همـۀ گناهـان کبیـره و صغیـره ،از
روی عمـد و سـهو ،قائـل اسـت و دلیـل آن را آیـۀ  80سـورۀ نسـاء بیـان میکنـد کـه خـدا فرمـوده اسـت:
«و هـر کـه رسـول را اطاعـت کنـد ،خـدا را اطاعـت کـرده اسـت» .ایـن آیـه از قویتریـن دالیـل اسـت
بـر ایـن کـه رسـول ا کـرم (ص) در همـۀ اوامـر و نواهـی و همچنیـن در کل آن چیـزی کـه از طـرف خـدا
میرسـاند معصـوم اسـت .ز یـرا ا گـر پیامبـر (ص) در ایـن گونه مـوارد خطا کند ،اطاعـت از او به منزلۀ
اطاعـت از خـدا نخواهـد بـود .همچنیـن بنـا بـر آیـۀ مذکـور واجـب اسـت کـه نبـی اکـرم (ص) در همۀ
افعـال خـود معصـوم باشـد ،چـون خداونـد متعال بر متابعـت از حضرت رسـول (ص) در کالم خود،
َ«و َّاتب ُع ُ
ـوه :شـما بایـد پیـرو او باشـید» (اعـراف )158 :امر فرموده اسـت .متابعت هم بـه معنای انجام
ِ
َ َّ
ُ
ُ
فعـل خـود ماننـد فعـل کسـی دیگـر اسـت .امـر خداونـد تعالـی بـه «و ات ِبعـوه» پیـروی از آن حضـرت
(ص) را در همـۀ سـخنان و افعالـش ثابـت میکنـد (رازی ،1420 ،ج  ،10ص .)149
نکتـه قابـل توجـه اسـتدالل فخـر رازی ایـن اسـت کـه عصمـت از گناهـان صغیـرهای را کـه
از روی خطـا و فراموشـی باشـد بـر پیامبـران الزم نمیدانـد .در حالـی کـه بایـد همـۀ پیامبـران را از
یشـود منـزه بدانـد .ز یـرا خداونـد مـردم را بـه اطاعـت و
گناهانـی کـه از روی خطـا و فراموشـی صـادر م 
تبعیت از همۀ انبیای خود دعوت کرده اسـت (نسـاء )64 :و این مختص نبی اکرم (ص) نیسـت.
همچنیـن لطـف بـودن عصمـت اقتضـا میکنـد کـه انبیـای الهـی از تمـام گناهـان ،بـه نحـو عمـدی
و سـهوی ،معصـوم باشـند ،چـون لطـف بـر خداونـد بـه صـورت اتـم و اکمـل خـود واجـب اسـت ،پس
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اعطـای عصمـت بـر پیامبـران نیـز بـه نحـو اتـم و اکمـل بـر خداونـد واجـب اسـت (الهیجـی،1372 ،
ص  .)141بنابرایـن پیامبـران از همـۀ گناهـان معصـوم هسـتند و مرتکـب خطـا و سـهو و نسـیان
یشـوند و نـه تنهـا در عمـل بـه احـکام شـریعت بلکه در امـور دنیایی و زندگی شـخصی نیز مصون
نم 
از لغـزش و اشـتباه و سـهو هسـتند (شـیخ مفیـد ،1414 ،ص 30-29؛ عالمـه حلـی ،بیتـا ،ص 216؛
ّ
عالمه حلی ،1421 ،ص  )142و سـاحت مقدس پیامبران برتر از آن اسـت که سـهو و غلط در آن راه
یابـد ،بلکـه انبیـا کسـانی هسـتند کـه بـه هیـچ وجـه غلـط و سـهوی از ناحیـۀ آنهـا رخ نمیدهـد و این
نسـینا ،1376 ،ص .)65
طریقـت آنهاسـت (اب 

نتیجهگیری
فخـر رازی انبیـا را بـه اعتبـار ُبعـد نظـری در دریافـت و ابلاغ وحـی و بیـان احـکام از هـر گونـه گنـاه
کبیـره و صغیـرۀ عمـدی معصـوم میدانـد ،امـا ارتـکاب صغیـرۀ سـهوی را بـر انبیـا جایـز دانسـته و آنها
را همردیـف مـردم عـادی قلمـداد میکنـد .او بـه اعتبـار ُبعـد عملـی ،صـدور گناهـان بـزرگ وکوچـک
را بـرای انبیـا قبـل از بعثـت ممکـن شـمرده و معتقـد اسـت لـزوم عصمـت بـرای انبیـا در دوران نبـوت
ایشـان معتبـر اسـت ،و در دوران قبـل از نبـوت الزم نیسـت .علاوه بـر ایـن ،فخـر رازی ،هنـگام
پاسـخگویی بـه شـبهات عصمـت برخـی از انبیـا ،صـدور گناهـان اعـم از صغیـره و کبیـره را به دوران
قبـل از نبـوت حمـل میکنـد .ایـن دیدگاه و اعتقاد حکایـت از آن دارد که صدور گناه کبیرۀ عمدی
یـا سـهوی در دوران پیـش از نبـوت انبیـا جایـز اسـت .او معتقـد اسـت عصمتـی کـه دربـارۀ پیامبـران
قائلیـم در زمـان نبـوت و مر بـوط بـه گناهـان کبیـره و صغیـرۀ عمـدی اسـت ،ولـی صـدور گنـاه بـه طور
سـهوی حتـی در دورۀ بعثـت نیـز جایـز اسـت .در توجیـه ایـن مدعـا ،دیدیـم کـه مهمتریـن مبنـای
فخـر رازی عـدم توجـه بـه حسـن و قبـح و جبـری دانسـتن عصمـت و لطـف اسـت .او همچنیـن بـه
ّ
ادلـهای همچـون لـزوم اعتبـار پیامبـران و شـریعت نـزد مـردم ،عـدم نقـض رسـالت ،عـدم مقبولیـت
ّ
شـهادت فاسـق ،حرمـت ایـذای نبـی ،امتنـاع صـدور عمـل ناشایسـته از پیامبـر ،و ادلـهای قرآنـی از
جملـه لـزوم اقتـدا بـه پیامبـران ،عـدم بـروز خشـم الهـی نسـبت بـه پیامبـران ،عهـد نبـوت خداونـد بـا
پیامبـران ،و نظایـر آن در توجیـه عصمـت مـورد نظـر خـود اسـتناد کرده اسـت .اما پس از بررسـیهای
ّ
مـا روشـن شـد کـه مبنـا و ادلـۀ او مسـتلزم ایـن نتیجـه اسـت کـه عصمـت در دورۀ پیـش از بعثـت نیـز

گسترۀ عصمت انبیا از دیدگاه فخر رازی 49

در پیامبـران موجـود باشـد .در واقـع ،دالی ِـل او دایرۀ شـمولی گسـتردهتر از مدعایـش دارند ،و منجر به
یشـوند کـه بـا اصـل مدعـای خـود او نیـز در تضـاد قـرار میگیـرد.
نتایجـی م 
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َ ُ ُ َ َ ََ
َّ
َ َّ ُ ُ َ َ ْ َ
یکـم ش ِـهیدا :تـا گـواه مـردم باشـید تـا نیکـی و درسـتی را سـایر ملل
ـاس َو یکـون الرسـول عل
ِ « .18لتکونـوا شـهداء علـی الن ِ

عالـم از شـما بیاموزنـد چنانکـه پیغمبـر (ص) را گـواه شـما کردیم».
َ
َ
َ
ْ
ً
َ
َ
َ
َ
َْ ُ
َ
کـم ٌ
یـن َآم ُنـوا إ ْن َ
« .19یـا أ َیهـا ّال ِذ َ
ناد ِمیـن :ای
فاسـق ِب َن َب ٍـإ ف َت َب ُینـوا أن ت ِص ُیبـوا ق ْومـا ِب َجهال ٍـة ف ُت ْص ِب ُحـوا علـی مـا ف َعل ُت ْـم ِ
جاء ْ ِ
ِ

مؤمنـان هـر گاه فاسـقی خبـری بـرای شـما آورد ،تحقیـق کنیـد مبـادا از روی جهالـت بـه قومـی برسـید ،سـپس از عملـی
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کـه انجـام دادهایـد پشـیمان شـوید».
 .20نک .رازی ،1992 ،ص 78؛ رازی ،1420 ،ج  ،3ص 456؛ رازی ،1353 ،ص 331؛ رازی ،1991 ،ص .168
ُ َ
َ ُ
ُ َُ ٌ
دعـون إلـی َ
َ َ َ
یأم َ
َ
الخیـر و ُ
ـرون َ
المنکـر :و بایـد از شـما مسـلمانان برخـی
عـن
«والتکـن منکـم أ ّمـة َی
.21
بالم ِ
ِ
ِ
عـروف و ینهـون ِ
خلـق را بـه خیـر و صلاح دعـوت کننـد و مـردم را بـه نیکـوکاری امـر و از بـدکاری نهـی کننـد».
 .22نک .رازی ،1342 ،ص .49
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
ًُ
ّ
ُ
َ
َ
یـن ْیـؤ ُذ َ
اهَّلل َو َر ُسـول ُه ل َع َن ُه ُـم ُ
ون َ
« .23إ َّن ّال ِذ َ
اهَّلل ِفـی الدنیـا َو ال ِخ َـر ِة و أعـد ُلهـم عذابـا مهینـا :آنـان کـه خـدا و رسـول را بـه
ِ
عصیـان و مخالفـت آزار و اذیـت میکننـد ،خـدا آنهـا را در دنیـا و آخـرت لعـن کـرده و بـر آنـان عذابـی خوارکننـده مهیـا

سـاخته اسـت».
َ
ُ ْ ْ ْ ُ ْ ُ ُّ َ َ َ
اهَّلل ف ّات ِب ُعو ِنی :بگو ای پیغمبر اگر خدا را دوست میدارید ،مرا پیروی کنید».
« .24قل ِإن کنتم ت ِحبون
َْ
ُ
َ
َ َ
َ
یعوا َّ
اهَّلل وأ ِط ُ
ین َآم ُنوا َأ ِط ُ
یعوا َ
« .25یا أ َیها ّال ِذ َ
الر ُسـول َو أو ِلی ال ْمر ِم ْن ْ
کم :ای اهل ایمان ،فرمان خدا و رسـول و فرمانداران
ِ

[از طرف خدا و رسـول] را اطاعت کنید».
ُ َ
َ
نکر و َ
البغی :و از افعال زشت و منکر و ظلم نهی میکند».
«و َینهی َع ِن الف
ِ
حشاء و الم ِ

 .26نک .رازی ،1342 ،ص 59؛ رازی ،1992 ،ص 78؛ رازی ،1420 ،ج  ،3ص 456؛ رازی ،1353 ،ص 331؛ رازی،
 ،1991ص .168
َ َُ
عنة اهلل علی الظا ِلمین :آ گاه باشید که لعنت خدا بر ستمگران است».
« .27علی ل
 .28نک .رازی ،1353 ،ص .332
َ
ً
ـون * ُکب َـر َم ْقتـآ ع ْن َـد اهَّلل أ ْن َت ُق ُولـوا مـا ال َت ْف َع ُل َ
ـون مـا ال َت ْف َع ُل َ
« .29ل َـم َت ُق ُول َ
ـون :چـرا میگوییـد چیـزی را که انجـام نمیدهید؟
ِ
ِ
ِ
بـزرگ اسـت از حیـث خشـم در نـزد خداونـد ایـن کـه بگوید چیـزی را که انجـام نمیدهید».
َ
َ َ ُ ُ َ َّ
الن َ
ـاس ب ْالب ّـر َو َت ْن َس ْـو َن أ ْن ُف َس ْ
ـکم :چگونـه شـما کـه مـردم را بـه نیکـوکاری دسـتور میدهیـد خـود فرامـوش
« .30أتأمـرون
ِ ِ ِ
میکنیـد؟»
 .31نک .رازی ،1992 ،ص .108
 .32نک .طوسی ،1425 ،ص .160
 .33نک .طوسی ،1362 ،ج  ،1ص .159
 .34نک .رازی ،1420 ،ج  ،8ص 347؛ ج  ،18ص 452؛ ج  ،21ص 370؛ ج  ،26ص 350؛ ج  ،21ص .370
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