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 چکیده

پیامبران به عنوان مبلغان و پیام رساااان اهیاد راراو وگی اد و صیوتایااد صاان . اکن ا گااد ای اگا  وگی اد          

پاگه و اساس پذگرش پیامیااو اهیاد اساتااگ  وگی اد رر  ام       .ا،عیمت و میون بورن ای  ناه و صطا مد باش  که 

ایام ه بلاه با واژه .او رگگرو مطرح  ررگا ه اساتا ای اگا  رو    « عیمت»آگات مکع رو بیان ش ه است  رچه با واژه 

ره ااا ،  مف ران قرآن، اعم ای شیعه و سند به ابیی  و اف یر اگ  آگات پرراصکه اا  و به احوو ای عیمت اابیاء رفاع اماو 

آاچه رر اگ  پاگان اامه مورر بحث و بررسد قرار  رفکاه اسات آراء علماماه طباطبااگد ای مف اران شایعه و ف اررایو ای        

مف ران ا.ل سنت مد باش  که رر برصد ای موارر راراو مشکرکااد و رر برصد ای موارر اصکالفااد رارا ، اگ  اصکالف ای 

آاان سرچشمه  رفکه استا یگرا  ف ر رایو معکق  به اتاول ماذ.ب اشاعرو    اوع افار و اا گشه و مبااد اتول مذ.ب 

است که به طور کلد افعال اا ان را به ص اوا  ا بت مد ر.  و منار ح   و قبح عقلد است و ایا  عا م رابطاه بای      

ه و اساکفاره ای  افعال اا ان و ج او آن مد باش  وهد عالمه طباطباگد با اسکفاره ای اتول و مبااد عقلاد و فل افد شایع   

رر باب  ارورت،  رواگات اورااد ا.ل بیت عیمت و طیارت به ابیی  و اف یر آگات عیمت پرراصکه استا ای اگ  رو ،

 حقیقت و منشاء عیمت بی  اگ  رو مف ر اصکالفااد به چشم مد صورر و رگ  اه ف ر قابل مناقشه استا

رو مف ر قائل به عیمت . کن  وهد رالگلد که رر بحث  رر مورر مرااب عیمت رر مرابه القد وحد و ابلیغ آن .ر

 رورت عیمت اقامه اموره اا  اعم ای رالگل عقلد وقرااد مکفاوت است به عنوان امواه عالمه عیمت رر ابلیاغ را ای  

عثات  طرگق ابلیغ ج ئد ای ارکان . اگت ااوگ  مد باش ، به اثبات رساا ه است وهد ف ر رایو بر اعکمار مررم و فاگ ه ب

اایه کرره استا رر قلمرو عیمت وحویه اشرگع رر اراباط با عمل به رگ  ف ر ت ور  نا.ان تغیره به تورت سیوو 

را جاگ  شمرره برصالف عالمه که عمل به رگ  را راصل ابلیغ )ابلیغ عملد( راا که و  رورت ع م ا لف رر مقام عمل 

م مد راا  و رر  م  رگ  اه ف ر رایو مورر مناقشه قرار  رفکه استا را اثبات اموره و اابیاء را رر اگ  مرحله ای  معیو

رر حویه غیراشرگع ماان  جنگ و ع ل و ایب عالمه اذن ص ا  را رصیل راا که و ف ر رر اگ  یمینه اشااراد اا ارر، رر   

مطلقاا  جااگ  اماد    مورر امور عارو و طیبعد یا  د ف ر رایو قائل به ا یان و صطا است رر حاهد که عالمه طباطباگد 

راا  ا رر اراباط با روران و یمان عیمت بی  اگ  رو مف ر اصکالف استا  ف ر عیمت را ای یمان بعثت به بع  مد راا  

و حکد رر اراباط با پیامبر اسالم ای  اراااب  ناه را قبل ای بعثت معکق  است وهد عالمه با اوجاه باه رگا  اه مکالمای      

استارر اگ  یمینه ای   رگ  اه ف ر مورر مناقشه ج و است و با عیمت اابیاء اهید ساای ارو  شیعه ای ب و اوه  راا که 

 ا اررا
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