
 

  
  
  

   از گناهانبياعصمت  ي دربارهديدگاه مالصدرا 
                                                              

  ∗∗منصوري عباسعلي                                          ∗ يرضا اكبردكتر 
  

 چكيده
  است كه مالصدرا به آن توجه نمودهمسايلي از جمله  از گناهانبياعصمت 

 ر تفسيري كه بر آيات قرآن دارد د عصمتي ه مطالب خود را دربارتر بيش او .است
 رغم اختالفات ، بيانات متفاوتي دارد كه به عصمت مالصدرا در تعريف.استآورده 
 او تعاريف خود را غالباً .ها را به يك تعريف ارجاع داد  آني هتوان هممي ظاهري،

 عصمت و هنگام تأويل ي هالي بيان ادل ه الب بلكه در،مستقل كامالً  به صورتنه
 معتقد به ، عصمتي زماني ه مورد حيطمالصدرا در. آورده است مربوطآيات 

 گناهاني كه و از را از كفر و شرك انبيااو  . استنبوتبعد از   قبل وانبياعصمت 
 .داندمعصوم مي ـ عمداً  چهسهواً و چه  ـمطلقاًمنافي تبليغ و رسالت است 

 غير عمدي ي ه و صغير قبل از بعثت سهويي هبر نفي كبير داليل موجوددرا مالص
 اين  برخي از وجه ناكافي بودنو داند را كافي نمي و عدم جواز نسيانآور نفرت
 .كند  ده دليل اقامه ميانبيا،مت  عص ضرورت براي اثباتاو .كند بيان مي نيزادله را

ها از  در بيان آن مالصدرا بوده و شرعي اي  مبتني بر مقدمهها اين استدالل
 عصمت را يك او ، چگونگي حصول عصمت مورددر.  است متأثرالدين رازيفخر
تواند به اين مقام  نفسه نميه داند كه نوع بشر بهي و مقام خدادادي مي االي هعطي
سير آيات مورد تمسك روش مالصدرا در تف. هي و تأييد االت مگر با نصر،برسد

  .استاين آيات بر ترك اولي حمل  ،مخالفان عصمت
  مالصدرا -5    ترك اولي -4    انبيا -3   گناه -2  عصمت -1:  كليديهاي واژه 
  

 مقدمه. 1
   در ،هـ به آن پرداختمفسران  است كه متكلمان ومسايلي از جمله اهـ از گنانبيات ـعصم
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 آثار ا نيز مهم بوده و در براي مالصدرمسألهاين  . اختالف نظر دارندديگر يك آن با ي هنحو

جا كه مالصدرا  از آن. به اين بحث پرداخته است ، قرآنش بر تفسير به ويژه،گوناگون خود
 از وگذار بوده ثر و نظرات متأخرانش بسيار ادر آرا است وترين فيلسوفان  گيكي از بزر

 است  شايسته و ضروري، كالمي وي به صورت مستقل تدوين نيافته است هنوز آرايسويي
 . بررسي نماييمانبيا  عصمت يعني، كالميمسايل ترين مهمرا در مورد يكي از كه نظر وي 

 كه عنوان مقاله گونه همانگويي و   جهت پرهيز از كلي، است كه ما در اين نوشتارياد شايان
نظر وي  به ، بررسي كرده از گناهانبيا مورد عصمت  در را فقط نظر مالصدراكند، ميروشن 
 و اگر نكاتي در اين زمينه در مقاله آمده يمپرداز مينلغزش   از خطا وانبياد عصمت در مور
  :ند ازا  عبارتگردد ميمباحثي كه در اين مقاله ارائه .  استطرادي داردي  جنبه،باشد

  ؛ عصمتي مسألهروش بحث مالصدرا در . 1
عصمت از  چگونگي حصول ، كه در دل خود،شناسي عصمت در نگاه مالصدرا مفهوم. 2
  ؛ را نيز در بر دارداونظر 

  ؛مالصدرا از نظر هاي عصمت بندي تقسيم. 3
  ؛ عصمتي ه محدودي درباره مالصدرا ي هنظري. 4
  ؛انبيا مالصدرا در اثبات عصمت ي هادل. 5
 .روش مالصدرا در تفسير آيات مورد تمسك مخالفان عصمت. 6

  

  عصمتي مسألهروش بحث مالصدرا در . 2
 نه در يك باب مستقل و نه در ضمن يك ،اش هاي فلسفي كدام از كتاب يچ در همالصدرا
به نگاه در اين باب، بحث او تر  بيش . نپرداخته استانبيا به موضوع عصمت ،بحث خاص

.  است محدود شده استانبيا موهم عدم عصمت كه آنآن دسته از  آيات قربه ش ا تفسيري
 اي كه دراز عصمت ارائه كرده و نيز ادله آثارش الي البهدر ريفي كه مالصدرا اتوجه به تع

اي   بيشتر با صبغهمسأله كه توجه او به اين دهد مي نشان 1 است آوردهانبيااثبات عصمت 
چون  هايي از مباني فلسفي او هم  رگه، كه در برخي مواردهرچند ،كالمي بوده تا مباني فلسفي

  . خورد تشكيك وجود و بساطت وجود نيز به چشم مي
مربوط در مقام تفسير آيات است  آورده انبيا عصمت ي درباره مالصدرا مباحثي كه تر بيش

بندي از   يك تقسيمي  با ارائه،او در ذيل اين آيات. است 2 بقرهي هدر سور) ع(به حضرت آدم
 ي مسأله، آراي متكلمان و مذاهب مختلف كالمي را در انبياگناهان و قبايح متوهم الصدور از 

 مالصدرا چه آن. كند مي آراي خود را هم بيان ،ها  آنالي البهورده، نقد كرده و در عصمت آ
شامل مفهوم، اقسام، ادله و كيفيت عصمت است كه نشان است،  آورده انبيا عصمت ي درباره
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5
چنين توجه به مباحث مالصدرا  هم.  او نگاهي جامع به ابعاد مختلف عصمت دارددهد مي

اين بدان .  داردمسألهوه بر نكات ايجابي، نكات نقادانه نيز در اين  كه او عالدهد مينشان 
 خود را آورده و از آن دفاع كرده و هم نظرات رقيب را مورد نقد و ي همعناست كه او هم نظري
توان ادعا كرد كه او تلفيقي از  ميبندي   در مقام جمعبنابراين. بررسي قرار داده است

  .را مورد استفاده قرار داده است و نقد هاي توصيف، تحليل روش
  

  شناسي عصمت مفهوم. 3
 به ظاهر ، سه تعريف است تعريف عصمت آوردهي دربارهمراجعه به مطالبي كه مالصدرا 

  :يمپرداز ميها   كه به توضيح آندهد ميمتفاوت را در اختيار ما قرار 
   تعريف اول. 1. 3

 آن، ي ه و به واسطدهد ميلص خود  است كه خداوند به بندگان مخاالهيعصمت موهبتي 
د بر آن توان مي نوع انسان نگاه عقلِ دهنده به نداي شيطان است و هيچ  وهم را، كه پاسخي هقو

  .)224: ، ص5: ، ج5؛ 231: ، ص6( آورد  عقل درميي هغالب گردد، به تسخير قو
 :دهد مي به دو جنبه توجه، مالصدرا در خصوص اثرپذيري انسان از شيطانكه آنتوضيح 

 ي هفهم معناي اخير از عصمت در گرو فهم توضيح او از جنب.  قابليي ه فاعلي و جنبي هجنب
كند كه قصور قواي ادراكي در ميان او بيان مي. قابلي يا همان اثرپذيري انسان از شيطان است

 آن در جهاد با جنود شيطان و ياران  ناتواني اين قوا در معارضه و، مردم و به تبع آنتر بيش
پذيري  سبب تأثير واهمه،ي ه و نيز ديگر قوا به خصوص قوـ يعني قواي شهوي و غضبي  ـبدن

بنابراين عصمت به معناي قوي ساختن قواي ادراكي انسان و به . شود از شيطان ميها انسان
   .جهاد با جنود شيطان و ياران آن در بدن خواهد بود  توانا شدن اين قوا در معارضه و،تبعش
 در بيان كيفيت تأثير ، عصمتي دربارهين تعريف بازسازي مطالبي است كه مالصدرا ا

اصل عبارت او كه اين .  در بخشي از كتاب تفسير خود آورده است،شيطان بر قلب انسان
 الكثر الداركة القوى فلقصور القابل، جانب من أما و« :بازسازي از آن انجام شده چنين است

 سيما ال القوى من أحزابه و جنوده مع المجاهدة و المدافعة و ارضةالمع عن ضعفها و الناس
 هداهم و القويم بالعقل اللّه أيدهم الذين المخلصين، عباده من اللّه عصمه من اال »الوهمية«

 ذلك و] 22/ 58 [الْمفْلحونَ هم اللَّه حزْب إِنَّ أَال اللَّه حزْب أُولئك: المستقيم الصراط الى
 لدعوة المجيبة اللّه، أعداء أحد التي الوهمية خصوصا و البدنية قواهم تسخيرهم ألجل

  .)224 :، ص5 : ج،  5 (»الرحمان رحمة بنور المهتدى العقل يسخره لم إذا الشيطان،
  :نهد ميتوجه كردن به اين تعريف نكات متعددي را در اختيار ما 

  ؛ استاالهيعصمت يك موهبت ) الف
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 شرط ،به بيان ديگر. دهد مين موهبت را به بندگان مخلص خود خداوند اي) ب

   مخلص بودن است؛االهيز اين موهبت برخورداري ا
هاي   عالوه بر جنبه، كه از نظر اودهد مي وهم نشان ي هتوجه دادن مالصدرا به قو) ج

ي نظري و معرفتي انسان نيز در عدم معصوميت نقش دارد و اين نقش بر ها جنبهعملي، 
   ؛ واهمه استي ه قوي هدعه

 عالوه بر ،آوردن عبارت شيطان در تعريف بيانگر اين حقيقت است كه در عمل گناه) د
  ؛ يعني شيطان نيز مدخليت دارد،انسان، عامل بيروني

 نقش شيطان در ، كه از نظر مالصدرادهد مينشان » نداي شيطان«به كارگيري عبارت ) ه
  ؛نه اجبار كردن دعوت كردن است و صرفاً ،عمل گناه

 حكايت از آن دارد كه مالصدرا نقش ،در اين تعريف» دهنده پاسخ«استفاده از عبارت ) و
ند توان ميي گوناگون وجود دارند كه ها جنبهدر انسان نيز . فاعلي گناه را به انسان داده است

   داند؛ مي  واهمهي هگويي را بر عهده بگيرند و مالصدرا اين شأن را از آنِ قو اين شأن پاسخ
 واهمه به نداي شيطان آن است كه اين قوه بر ي هگويي قو مقصود مالصدرا از پاسخ) ز

 عدم تحقق عصمت خواهد ، آن در مقام عملي  كه نتيجهكند مي حكم ، عاقلهي هخالف قو
  ؛بود

. گيرد مي صورت االهيواهمه توسط عقل به مدد  ي ه هرگونه توانايي مهار قو،در انسان) ح
 اگر ، كليدي مالصدرا بتوان چنين استنباط كرد كه از نظر مالصدراي هاز اين نكتشايد 
اي حيواني و حتي بدتر از آن   انساني به جامعهي ه جامع،بهره گردند  بياالهي از امداد ها انسان

 عاقله انجام ي ه واهمه و بر خالف قوي ه كه هر نوع عمل انسان به هدايت قوشود ميتبديل 
  ؛خواهد شد

 به ، عاقله استي ه، موهبت عصمت به معناي قوي ساختن قو»ج «ي هبا توجه به نكت) ط
شناختي عصمت اطاعت   شرط معرفتبنابراين. طيع آن خواهد بود واهمه مي هاي كه قو گونه
    عاقله است؛ي ه انسان از قوي  واهمهي هقو

 در عدم انجام گناه ي عمليها جنبهي عملي در تحقق گناه و نيز ها جنبه به مالصدرا) ي
ي نظري در گناه و ها جنبه ناشي از اهميت بيشتر مسألهشايد اين . اي نكرده است اشاره

  ؛عصمت در نگاه مالصدرا بوده باشد
 اقسام عصمت نيز معلوم نشده ، اقسام گناه معين نشده و به تبع آن،در اين تعريف) ك
  .است

  :دده مياين تعريف مدل زير را در اختيار ما قرار 
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 عملي تحقق گناه ي ه نقش جنب، در اين بازسازي،گفته شد) ي( كه در قسمت گونه همان
 ،از ديدگاه مالصدرا.  عملي انسان در تحقق عصمت پنهان استي ه نقش جنب،و به تبع آن

ندي زير ب  داراي تقسيم، مثل ابن سينا، قواي عامله در انسان،چون فيلسوفان سابق بر خود هم
  ):55 - 54 :ص، 8 :ج، 8:  نك،براي نمونه(است 

  
 ،كند و به اين خاطر  حركت را ايجاد ميي ه اين قوه انگيز):باعث( شوقي ي هقو) 1

 متخيل همكاري نزديك دارد؛ هرگاه ي هاين قوه با قو. شود علت غايي حركت محسوب مي
شود   صورت خيالي موجب مي خيالي نقش بندد، ايني هصورت شيء مطلوب يا منفور در قو

 :اين قوه داراي دو بخش است.  محرك به كار افتد و تحريك كندي هكه قو
 براي نزديك شدن به از تخيل، اين قوه منشأ تحريك نفسبعد :  شهويي هقو) 2

 . كه براي بقاي بدن ضروري يا مفيد استگردد  مياموري 

ور است، اين قوه منشأ آ يان ز،پس از تخيلِ اموري كه براي شخص:  غضبيي هقو) 3
 .گردد  ميها از نفس ايجاد حركت براي دفع آن

 نداي شيطان         
 

 ي ه    پذيرش توسط قو
  واهمه انسان
 عاقلهي ه  و مغلوب شدن  قو

 
     

   تحقق گناه

هي براي مخلصانموهبت اال
  
 عاقله و ي هقوي شدن قو
واهمه ي  همطيع شدن قو

  نسبت به آن
  

  تحقق عصمت
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اين قوه در تمام اعضا و عضالت بدن پراكنده است و :  محرك فاعليي هقو) 4
 :اين حركت بر چند نوع است. باشد دار مي  حركت دادن عضالت را عهدهي هوظيف

كنند و  ها متصل مي تخوانها را به اس هايي كه آن عضالت و رباط: حالت جذب) الف
شوند و به سوي محلي كه نيروي محرك از  هاي عصبي موجود در عضو منقبض مي تار
 .كنند شوند و به تعبير ديگر، حالت جذب پيدا مي شود جمع مي  وارد ميجا آن

شود، به  گاهي نيز حالت رخوت و سستي در عضالت ايجاد مي: حالت رخوت) ب
در اين صورت، مقاومت در مقابل عوامل خارجي تقليل . د رها شونكامالًاي كه  گونه
 .يابد مي

ها و تارهاي عصبي دچار نوعي انبساط  عضالت به همراه رباط: حالت كشيدگي) ج
  .دنكن اي كه از مبدأ نيرو دور شده، حالت كشيدگي و امتداد پيدا مي گردند، به گونه مي

 صادرشده از  به تبع يك حكمِ در هر گناه، اين دو قوهدهد مياين توضيحات نشان 
به تبع آن، عصمت عبارت . كنند  عاقله است عمل ميي ه واهمه كه بر خالف قوي هقو

.  عاقله عمل نمايندي ه اين دو قوه بر اساس حكم صادرشده از قوكه اينخواهد بود از 
 غضبي و ي ه عبارتي دارد كه بازسازي آن نقش دو قو،مبدأ و معادمالصدرا در كتاب 

 اآلدميين نفوس في تأثيره وجه« :عبارت او چنين است. سازد وي را نيز برجسته ميشه
 و المعارضة عن ضعفها و الناس ألكثر الدراكة القوى فلقصور القابل جانب من ..... أما بالشر،

 سيما ال غيرهما، و الغضبية و الشهوية القوى من أعوانه و الشياطين جنود مع المجاهدة
 إلى هداهم و بالعقل اهللا أيدهم الذين المخلصين عباده من اهللا عصمه من إال الوهمية،

  .)224 :، ص5 : ج،  5 (»الصراط المستقيم
  غضبي وي ه يعني دو قو، عملي صدور گناهي ه نقش جنب، كه مشهود استگونه همان

 ي ه عالوه بر قو، در اين عبارتمالصدرا.  به تصريح آمده است، در اين عبارت،شهوي
 غضبي و شهوي نيز ي ه از دو قو، نقش اصلي را به او واگذار كرده است كه مجدداً،وهمي

  .برد مينام 
 اما اين ، تفاوت چنداني با تعريف اول ندارد،بازسازي تعريف عصمت از اين عبارت

  .تر نماييم  تا مدل خود را كاملدهد مياجازه را به ما 
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3  
  
  
  
  
  
  
   تعريف دوم. 2. 3

كه همگي منبعث و  ـ  بشريي هصفات رذيل ت است از عاري بودن نفس ازعصمت عبار
 .)229 :، ص5 : ، ج5 (االهيبه امداد  ـ باشند وهم ميي همنشعب از قو

  :در اين تعريف نيز نكات متعددي مورد توجه قرار گرفته است
آيا اين محمول براي نفس . شود ميعصمت محمولي است كه بر نفس انسان حمل ) الف

. جا مبهم است  در اينمالصدرا يك محمول ذاتي است يا عارضي؟ عبارت ،سان معصومان
 امري ذاتي است ، معصوم كه آيا عصمت براي انسانِشود مي معلوم ن،وقفاين از تعريف بنابر

  ؛يا عارضي
   ؛ عاري بودن نفس از صفات رذيله استعصمت) ب
  ؛شوند  وهم ناشي ميي صفات رذيله همگي از قوه) ج
هاي نظري نفس در تحقق گناه  جنبه نقش ي هدهند  واهمه نشاني  آوردن اسم قوه)د
  است؛
   مورد نياز است؛االهيرذيله، امداد در عاري شدن نفس از صفات ) ه
 عملي تحقق گناه توجه چنداني نشده است و اين به علت ي هجا نيز به جنب در اين) و

ي عملي در فعل انسان، از نظر ها جنبه ي نظري در مقام مقايسه باها جنبهاهميت بيشتر 
   است؛مالصدرا

 رذيلت مالصدراجا كه  از آن.  رذيلت را به صورت عام و غير مقيد آورده استمالصدرا) ز
، 4 :جو  180: ، ص9 :، ج8:  نك،براي نمونه (داند ميرا اعم از رذيلت مربوط به عمل و نظر 

جا نيز اعم از  شده در اين  تعريف، عصمت)333 :، ص9  و؛457 :، ص7؛ 116 و 115 :ص

            نداي شيطان
  

 ي ه واهمي ه    پذيرش توسط قو
  عاقلهي   و مغلوب شدن  قوهانسان

  
شهوي ي  و قوه غضبيي هعمل قو 

  ي واهمه هبر اساس حكم قو
  

     تحقق گناه

 ي براي مخلصانموهبت اله

  
 عاقله و مطيع ي هقوي شدن قو

   واهمه نسبت به آني هشدن قو
  

 شهوي ي ه غضبي و قوي هعمل قو
  عاقلهي هبر اساس حكم قو

 تحقق عصمت
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 به جهل مركب توان مي ،به عنوان يكي از رذايل نظري. عصمت عملي و نظري خواهد بود

 .آيد لذا بر اساس اين تعريف، عصمت از جهل مركب نيز به دست مي. اشاره كرد
   تعريف سوم .3. 3

 بر ، به سبب آنيابد و انسان  كه در باطن بروز مياالهيعصمت عبارت است از جوهري 
چون   هماالهييابد تا حدي كه اين جوهر  قصد كردن خير و دوري گزيدن از شر قوت مي

  .)132 :، ص1:   ج،5( 3گردد ميمحسوس در باطن او نامانعي 
  : نكات متعددي استي ، در بر گيرندهچون دو تعريف سابق اين تعريف نيز هم

 عصمت را يك وصف عارض بر مالصدرا كه دهد مي جوهر نشان ي هاستفاده از كلم) الف
با توجه به ديدگاه . كند ميبخش وجود انسان معصوم تلقي   بلكه آن را قوامداند، مينفس ن

 كه به معناي پذيرش مراتب وجود است و نيز توجه به ، در خصوص تشكيك وجودمالصدرا
  ت؛ مقبول و روشن اسكامالً دانستن عصمت  از وصفمالصدرابساطت وجود، پرهيز 

  هي است؛ كه عصمت يك موهبت االكند ميهي داللت  االي هاستفاده از كلم) ب
 كه نهد مياين نكته را در اختيار ما » يابد ميانسان به سبب آن قوت «عبارت ) ج

 از طريق تحت تأثير قرار دادن خواست انسان و قوت بخشيدن به آن، سبب االهيموهبت 
  شود؛ ميدوري از گناه 

دوري گزيدن از شر در كه  دهد ميشر نشان  زمان از تعبير خير و م هي استفاده) د
گزيند،   كه از بدي دوري مي،شخص معصوم. خودش قصد كردن خيرات را به همراه دارد

  .كند ميخيرات را قصد 
تر به  جا سبب شده است كه اين تعريف بيش استفاده از تعبير خير و شر در اين) ه

البته با . چون اشتباه و خطا باشد تا به عصمت از اموري همعصمت از گناهان تبادر داشته 
و ) 341 :، ص8 : نك،براي نمونه( مالصدرا ي هتوجه به مساوق بودن شر و عدم در فلسف

 شايد بتوان ادعا كرد كه اين تعريف 4 در هر اشتباه و خطايي امري عدمي حضور داردكه اين
  .شود مي شده را نيز شامل بيانموارد 
 دهد مينشان » گردد ميمحسوس در باطن او ناچون مانعي  هم«ارگيري عبارت به ك) و

چون مانع و   همشود مي عصمت كه سبب قدرت بخشي در دوري از بدي االهيكه موهبت 
گاه قانون به عنوان . محسوس استدارنده امري دروني و نااين باز. كند ميبازدارنده عمل 

 دروني است كه به ي ا ه اما عصمت بازدارند،شود ميمانعي بيروني سبب دوري گزيدن از بدي 
  .كند ميهاي بيروني عمل  تر از بازدارنده  قوي،مراتب
بيانگر اشتدادي ) »يصير«معادل فعل (» گردد مي« كه استفاده از فعل رسد ميبه نظر ) ز

. البته بايد از يك خلط اجتناب كرد.  استمالصدرا ي ه در انديشاالهيبودن اين موهبت 
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 ولي همين موهبت به اعتباري ،دار نيست صمت به معناي دوري از گناهان امري درجهع

د از طريق اشتداد اين توان مي امري تشكيكي است به اين معنا كه شخص معصوم ،ديگر
. شوند نيز ترك گويد  ولي ناشايست محسوب مي،، اموري را كه گناه نيستنداالهيموهبت 

 آنان اشتداد يافته است ترك اولي هم االهي موهبت كه نابه عبارت ديگر، برخي از معصوم
  . نخواهند داشت

توان عصمت را از  مي،ها و حذف وجوه مشترك آن نمودن تعاريف يادشده ضميمه با
  : نگاه مالصدرا چنين تعريف كرد

 و عبارت دهد ميخداوند به بندگان مخلص خود عصمت موهبتي است جوهري كه 
بشري   ي ه وهم كه منشأ صفات رذيلي هقل جهت تسخير قو عي هاست از قوي شدن قو

 اين ي هالزم.  عقل باشدي ه پيروزي از آنِ قو،اي كه در مقام معارضه با اين قوه است به گونه
پيروزي، دادن پاسخ منفي به نداي شيطان و قوت گرفتن انسان بر قصد كردن خير و دوري 

چون يك مانع باطني  ري گزيدن از بدي هماين موهبت در مورد دو. باشد ميگزيدن از شر 
  .غير محسوس عمل

رسد  با اين تعريف، كه جامع تعاريف قبلي است، بتوان براي عصمت، چند  نظر ميبه 
ي تحقق عصمت،  ي نحوه ي عصمت، مؤلفه ي اعطاكننده مؤلفه: مؤلفه را در نظر گرفت

هاي مرتبط با  ها و ويژگي هاين مؤلف. ي متعلق عصمت ؤلفه مي عمل عصمت و  ي نحوه مؤلفه
  هريك را 
  :توان در قالب زير نمايش داد مي
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 از گناه فهم انبيا عصمت ي درباره مالصدرا كليدي از مدل معناشناختي ي هك نكتي
 ، بفهمد نيستا عصمت يك امر مرموز كه عقل بشر نتواند آن ر،مالصدرادر مدل . شود مي

اي كه قواي   به گونه،كند مياز طريق تقويت قواي ادراكي عمل است كه  االهي يبلكه موهبت
  5.گرداند مي عاقله ي هانسان را مطيع قو

 است كه در اين مدل، نقش موهبتي بودن عصمت از سوي خداوند براي يادشايان 
 در توضيح مراتب هدايت ، در جايي از تفسير خودمالصدرا.  بسيار پررنگ استمالصدرا
او . دهد مينشان  بودن عصمت را االهياي دارد كه شأن بسيار مهم موهبت   نكته،االهي
، اي است كه در آن  دوم مرتبهي ه معرفت به خير و شر است؛ مرتب اولْي همرتب :گويد مي

 مجاهدت محسوب ي هرساند و اين مرتبه ميو درپي مدد مي  بنده را در احوال پيخداوند
 نوري است كه بعد از كمال باشد، مي دوم ي ه كه در پس مرتب، سومي ه و مرتب ...شود مي
 كه عقل از هدايت به كند ميتابد و شخص را به مقامي هدايت  هدت در عالم واليت ميمجا

   6.)131 :، ص1 :، ج5(و آن همان هدايت مطلق است ... آن عاجز است 
 فراتر ،شود مي كه با نور عصمت حاصل ، كه مقام هدايت مطلقدهد مياين عبارت نشان 

 ي ه نكتمالصدرااز اين عبارت . شود ميداده از توان عقل است و از جانب خداوند به انسان 
را  كسب آن ي ه زمين، استاالهي امري  حصول عصمتهرچند: آيد ديگري نيز به دست مي

ي عصمت  اعطا كننده
  به انسان

  .موهبت از جانب غير است) 1(
  .آن غير، خداوند است) 2(

  
ي تحقق عصمت  نحوه

  در انسان

  امر غير محسوس است) 1(
  ويژگي جوهري نفس است) 2(
  به مخلصان اختصاص دارد) 3(
  ي عاقله در نفس انسان است قوي شدن قوه) 4(
  ي عاقله است ي واهمه در مقابل قوه مطيع شدن قوه) 5(
  ي واهمه از آن، قواي عملي ي عاقله و اطاعت قوه به تبع مطيع شدن قوه) 6(

   نفس نيز به فرمان عقل كار مي كنند
  

ي عمل عصمت در  نحوه
  انسان

  كند مانع دروني عمل ميدر مورد ترك بدي ها  به صورت يك ) 1(
  :دهد يعني با وجود آن انسان به نداي شيطان پاسخ نمي) 2(

  كند انجام دادن خير را قصد مي)    الف
  از بدي دوري مي گزيند)    ب

  )شود ترك مي(هاي عملي و نظري نفس  هاي مربوط به جنبه بدي) 1(  متعلق عصمت در انسان
  )شود قصد مي(و نظري نفس هاي عملي  هاي مربوط به جنبه خوبي) 2(
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 معلوم است كه مقام عصمت بعد از مجاهدت كامل به دست جا ايندر . كند ميخود انسان 

  . و شايد بتوان آن را عبارت ديگري از اخالص دانستآيد  مي
 نفس را نيز در فهم عصمت آشكار ي درباره مالصدراهاي  يف اهميت ديدگاهاين تعر

 وهم نقش محوري دارند و ي قوه،  عقل و در تحقق گناهي  قوه،در تحقق عصمت. كند مي
  .ها توجه داده شده است  به آنمالصدراشناسي  اين دو قوه از قواي نفس هستند كه در نفس

  حسن و قبح افعال و شأن وجودي درباره رامالصدچنين نبايد از ديدگاه هاي  هم
هر عمل صواب يا گناه تأثيري . ها قائل است غافل شد  براي آنمالصدرااي كه  شناسانه 

  7.وجودشناختي بر وجود انسان دارد و بر مسير حركت وجودي انسان اثرگذار است
  

 اقسام عصمت. 4
 ارائه داده كه اين كار زمينه را انبياتقسيمي جامع از گناهان متوهم الصدور از   مالصدرا

او در مقام .  فراهم آورده استانبيا خودش در مورد ابعاد مختلف عصمت ي ه نظريبيانبراي 
بندي او  تقسيم. كند ميها را از سه حيثيت تقسيم   آن،انبياتقسيم گناهان متوهم الصدور از 

  :چنين است
   ثت تقسيم از نظر زمان صدور گناه با توجه به بع.1. 4

بل از بعثت و گناهان گناهان ق:  بر دو قسم هستند،ناهان متوهم الصدور از اين حيثگ
  بعد از بعثت؛

4 .2 .قصد فاعل در انجام گناه تقسيم از نظر وجود   
گناهان عمدي، و گناهان : گناهان متوهم الصدور از اين حيث نيز بر دو قسم هستند

  ؛سهوي و نسياني
   گناه با هدف بعثت ي هتقسيم از نظر مقايس. 3. 4

  :شود مي اقسام زير را شامل ، از اين حيثمالصدرابندي  تقسيم

  قبايحي كه منافي هدف رسالت است، مثل دروغ
  كفر

     گناه كبيره
مثل سرقت يك لقمه : آور نفرت

  مغذا از دست يك يتي

    
   قبايحي كه منافي هدف رسالت 

  نيست 
     

       غير كفر
  گناه 
مثل قصد انجام : آور غير نفرت  صغيره

  گناه
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 ولي ،دپرداز مي مسألهشده در اين  ، به تقرير آراي بيان پس از اين تقسيممالصدرا

 و فقط در ضمن كند مي نبيان مختار خود را ي هنظري، گاه به صورت مستقيم و جامع هيچ
ها   عصمت به آن اثبات ضرورت عصمت و در ضمن تأويل آياتي كه مخالفاني هبيان ادل

بندي زير   ديدگاه او را مطابق تقسيمتوان مياما . آورد  آراي خود را مي،اند تمسك جسته
  :بندي كرد جمع

 را شامل قبل و بعد انبيا عصمت مالصدرا :عصمت از حيث زمان عصمت گناه) الف
 بر ترك اولي ها را  آن،انبيااو هنگام تفسير برخي آيات موهم صدور گناه از . داند مياز نبوت 

 ولي آن را به قبل از بعثت ،اي كه صدور گناه از پيامبران را پذيرفته  و نظريهكند ميحمل 
   .)119 و 115 :ص، ص3 : ج،5:  نك،براي نمونه( پذيرد  نميكند ميمقيد 
 از گناهاني كه انبيا ،مالصدرااز نظر : عصمت از حيث قصد فاعل در انجام گناه) ب

 اما امكان ، معصوم هستند، چه به نحو عمدي و چه سهوي،ها باشد  آنمنافي تبليغ و رسالت
آور سهوي و   غير نفرتي ه سهوي يا نسياني قبل از بعثت و گناه صغيري هتحقق گناه كبير

 در كه اين كما ،)115 :، ص3 ج  و125 :، ص3 :، ج5 (داند ميعمدي را بحثي اجتهادي 
، 5 (دهد مي نسيان را به حضرت آدم نسبت صراحتبه  ،تفسير آيات مربوط به حضرت آدم

   .)117 :، ص3 :ج
 كه در تقسيم سوم گونه همان:  گناه با هدف رسالتي هعصمت از حيث مقايس) ج

 تقسيمات متعددي داشتند كه نظر مالصدرا را ، گناهان از اين نظر، شدبيانگناهان 
  :كنيم جا بيان مي  در اين، هريك از اين نوع گناهاني درباره
.  از هر نوع گناهي كه منافي هدف رسالت باشد معصوم هستندانبيا ،مالصدرااز نظر ) 1

 البته روشن است كه .)111 :، ص3: ، ج5( كند مي بياناو اجماع امت را به عنوان دليل 
.  آگاه استمسألهنيز از اين   مالصدرا اعتقادي جايگاهي ندارد و مسايلاجماع در خصوص 

 اين است كه هر فردي به صورت ، از اجماعمالصدرا كه مقصود سدر مي به نظر بنابراين
 بي مسألهد از پيامبر صادر شود و اين توان مي كه گناه منافي هدف رسالت نداند ميبديهي 

  .نياز از استدالل است
هاي  ه ميان فرقمسألهاين .  از كفر و شرك معصوم هستندانبيا ،مالصدرااز نظر ) 2

، 5:  نك،براي نمونه ( امر متفطن استيه است و مالصدرا نيز به اين متفق عل،مختلف كالمي
  .)112 :، ص3 :ج

 اما ،داند مي عمدي را قبل و بعد از بعثت محال ي ه تحقق ديگر گناهان كبيرمالصدرا) 3
، 3 :  ج، 5( سهوي اقامه شده كافي نيست ي همعتقد است داليلي كه براي نفي گناه كبير
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ها را همراه با   اثبات عصمت، وجه ناكافي بودن برخي از آني ه ادليانباو بعد از ). 115 :ص

  ).115 :، ص3 :  ج، 5( كندهاي مخالفان بيان مي استدالل
 اما اند، ور قبل و بعد از بعثت معصومآ  نفرتي ه از گناهان صغيرانبيا ،مالصدرااز نظر ) 4(

  ).همان (داند ميكافي آور را نا  غير نفرتي هداليل موجود بر نفي گناهان صغير
  

 انبيا مالصدرا در اثبات عصمت ي هادل. 5
 ذكر ، اين ادلهبيانكند كه قبل از  ده دليل اقامه مي،انبيابراي اثبات عصمت  مالصدرا

  :دو نكته الزم است
 مبتني بر مقدمات كند مي اقامه انبيا براي اثبات عصمت مالصدراهايي كه  استدالل -1

ها مأخوذ از   به اين معنا كه  كبرا يا صغراي تمام اين استدالل، استمأخوذ از متون مقدس
  .قرآن است

شاهد اين مطلب آن .  از فخر رازي متأثر بوده است،ها  در بيان اين استداللمالصدرا -2
 در ضمن پانزده استداللي كه فخر ،عباراتي متفاوت است كه هر ده استدالل مالصدرا با

، 3  :، ج3؛ 15 - 10 :، صص2 (امه نموده آمده است اقانبيامت رازي براي اثبات وجوب عص
 و فخر رازي را مالصدرا ي هادلنسبت ميان ).  بقرهي ه  سور36 ي ه در تفسير آي456 :ص
  : در قالب جدول زير نمايش دادتوان مي

  
 فخر رازيي هادلمالصدرا ي هادل

 دليل چهارم دليل اول

 دليل دوم دليل دوم

 يل سومدل دليل سوم

 دليل اول دليل چهارم

 دليل چهاردهم دليل پنجم

 دليل نهم دليل ششم

 دليل يازدهم دليل هفتم

 دليل هفتم دليل هشتم

 دليل دوازدهم دليل نهم

 دليل سيزدهم دليل دهم
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  :يمپرداز مي به تقرير مختصر اين ادله ذيالً

 آل ي ه سور31 ي ه بنا بر آي ولي، اتباع ايشان حرام است، معصوم نباشندانبيااگر ) 1
 .ندا  واجب االتباعانبيا ،عمران

 بيان وجه لزوم ارتباط بين مقدم و تالي را ، است كه مالصدرا در اين استداللياد شايان
   .دانسته است  امري بديهي مي،شايد او اين لزوم را براي مخاطب مسلمان خود. نكرده است

 شهادت ايشان در امور ، حجراتي ه سور6 ي ه بنا بر آي، معصوم نباشندانبيااگر ) 2
 . شهادت ايشان در امور ديني مردود است، طريق اولي پس به؛دنيوي مردود است

 رسد مي به نظر ، به وجه اولويت در استدالل خود اشاره نكرده استمالصدرا كه هرچند
ور دنيوي كه وجه اولويت را بتوان اهميت مضاعف امور ديني در سعادت بشر نسبت به ام

  . بدان اشاره نكرده است،دانست و مالصدرا به خاطر روشن بودن
 امر به معروف و نهي از منكر، منع و ي ه به دليل اطالق ادل، معصوم نباشندانبيااگر ) 3

 ي ه سور57 ي ه باالجماع و بنا بر آيانبياكه زجر و آزار  زجر ايشان واجب است و حال آن
 . حرام است،احزاب
  صفي هسور 2 هود،ي هسور18 جن، ي ه سور23بنا بر آيات  ، معصوم نباشندبياان اگر) 4

 از انبياكه باالجماع  ذم هستند و حال آن  مستحق عذاب، طعن، لعن و، بقرهي ه سور44 و
 كه سبب  ـترين منفرات كه اين امور از بزرگ و ديگر اين 8باشند ميا مبر،تمام اين امور
 .باشند مي ـدشون ميانبيادوري مردم از 
 ،جا اجماع مصطلح در اصول فقه نيست  از اجماع در اينمالصدرارسد مراد به نظر مي

 امري بديهي ، از طعن، لعن و ذمانبياجا بداهت است؛ يعني مبرا بودن  اين بلكه مراد وي در
شايد هم مالصدرا . آيد الزم ميـ از ارسال رسل  ـ نقض غرض، زيرا در غير اين صورت،است

است و مراد وي از اجماع، مشهورات  )انبيامخالف عصمت  (جا در مقام جدل با خصم ر ايند
 . مشهورات استي ه از طعن، لعن و ذم از جملانبيا يعني مبرا بودن ،است

 ي هسور124 ي هبنا بر آي  ظالمان خواهند بود وي هدر زمر ، معصوم نباشندانبيااگر ) 5
 .ن نخواهد رسيد عهد نبوت و امامت به ظالما،بقره

به نظر  . نكرده استبيانمالصدرا در اين استدالل نيز لزوم ارتباط بين مقدم و تالي را 
رسد كه دليل آن اين باشد كه وي وجه تالزم بين مقدم و تالي را براي مخاطب آشنا با مي

كه در ادبيات  چه آن. يده استد آن نميبيان روشن دانسته و دليلي براي ،ادبيات قرآن
 ي؛ يعنها ظالم به نفس است  آني هگردد كه از جمل ظالم بر افراد مختلفي اطالق ميقرآن،

 .) طالق/1( كند به خويشتن ظلم مي،االهي كه با ارتكاب گناه و تجاوز از حدود آن
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 مخلصان نبوده و در ي ه در زمر، صي ه سور82 ي ه بنا بر آي، معصوم نباشندانبيااگر ) 6
 ص ي ه سور46  ولي تالي باالجماع و بنا بر آيات.ان شيطان خواهند بودخوردگ  فريبي هزمر
 .است باطل ، يوسفي هسور 24و 

 زيرا حزب ، از حزب شيطان باشندانبياآيد كه  الزم مي، معصوم نباشندانبيااگر ) 7
 ،دهند انجام مي ـيعني گناه ـ  را مورد رضاي شيطان استچه آنشيطان كساني هستند كه 

 .ي قطعي البطالن استولي تال
  و مسارعين في الخيراتي هآيد كه در زمر الزم مي، معصوم نباشندانبيااگر ) 8

  ص،ي ه سور47  زيرا خيري در گناه نيست و تالي بنا بر آيات، نباشندالمصطفين األخيار
 ي هسور 46  و اعرافي هسور144  بقره،ي هسور130  آل عمران،ي ه سور33  حج،ي ه سور75
 ، باطل است،كنند معرفي مي المصطفين األخيار و مسارعين في الخيرات راانبيا  كه،ص

يسارِعونَ في « ي ه عموميت لفظ خير و اطالق لفظ مصطفين االخيار در آيكه اينمضاف بر 
ور داللت  در تمام امانبيابر اخيار بودن » الْخَيرات و إِنَّهم عنْدنا لَمنَ الْمصطَفَينَ الْأَخْيارِ

 . كه منافي صدور گناه از ايشان استكند مي
 مالئكه از گناه ، تحريمي هسور 6ي هاند و بنا بر آي  برتر از مالئكهانبيا كه اينبا توجه به ) 9

 9. از گناه معصوم باشد، به طريق اولي، الزم است كه برتر از ايشانبنابراين ،معصوم هستند

 امام كسي است كه به او .ندا  رهبر و امام مردمانبيا ، بقرهي هسور124ي هبنا بر آي) 10
ها اقتدا شود و اين با   واجب است كه به آن،اگر گناه از ايشان صادر شودو لذا شود اقتدا مي

  .غايت رسالت در تناقض است
  

 انبيا روش مالصدرا در تفسير آيات مورد تمسك مخالفان عصمت .6
 و صدور قبايح از جانب ايشان را انبياعصمت مالصدرا معتقد است كه آيات موهم عدم 

 را حفظ كند انبيا عصمت ي هبايد حمل بر ترك اولي نمود و هر تفسيري كه بيشتر قاعد
و كل مذهب أفضى إلى «:  بقره چنين استي  سوره35 ي عبارت او در ذيل آيه. اولي است

  :گويد مي، عصمت آيات مورد تمسك مخالفانبيانهنگام   او.»انحفاظ عصمتهم كان أولى
هاي واحد نقل شده باشد  پاسخ اجمالي آن است كه  هر موردي كه  به صورت روايت

 ،شود مي بر ترك اولي حمل ،مردود است و هرچه به صورت متواتر يا منصوص باشد
  .)115 :، ص3 :  ج،5( مورد پذيرش است] يعني اماميه[ كه نزد ما گونه همان

 ،)ص(آيات مربوط به حضرت رسول  (تعدديموارد م ،پاسخ تفصيلي پس در مقاماو س
 : نك،براي نمونه(كند  مي حمل  بر ترك اولي را))ع(حضرت سليمان و )ع(حضرت موسي

 .)122 - 121: ص ص و119: ، ص3 : ج ،5



 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز  18

  نتيجه. 7
 . به آن توجه نموده است  مالصدرا  است كهمسايلي از جمله  از گناهانبياعصمت 

  عصمتي هلأمسصورت مستقل به اش به  هاي فلسفي ز كتابكدام ا  در هيچمالصدرا
 شايد به . دانستن عصمت از نظر او برگردداالهي ي است و شايد سر آن به عطيهنپرداخته 

مالصدرا در  .تر مباحث مربوط به عصمت در تفسير او آمده است همين دليل است كه بيش
ها را   آني هتوان هممي ت ظاهري،رغم اختالفابه  بيانات متفاوتي دارد كه ،تعريف عصمت

 مفهوم عصمت آورده ما را به ديدگاه ي ه دربارمالصدرا چه آن .داد ارجاع  جامع تعريف يكبه
 صورت عصمت را به ي با اين تفاوت كه معصوم ملكه، كند مي عدالت نزديك ي هاو در بار
 معتقد به عصمت ،ت مالصدرا در باب زمان عصم.كند مي از خداوند دريافت ،االهيموهبتي 

از  را انبيا او. داند معصوم مي،را از كفر و شرك و ايشان  استرسالت بعد از  قبل وانبيا
 ، گناهاني كه منافي تبليغ و رسالت هستندي  ارتكاب گناه عمدي و سهوي در حيطههرگونه

 و گيزان  غير نفرتي ه و صغير سهويي ه مالصدرا داليل موجود بر نفي كبير.داندمعصوم مي
 نسيان ،حتي گاه هنگام تأويل برخي آيات  وداند را كافي نمي اثبات عدم جواز نسياني هادل

اين  .كند ده دليل اقامه مي،انبيامالصدرا براي اثبات عصمت  .دهد نسبت ميانبيارا به 
 ي راز از فخر،ها  آني ه و او در اقاماند مبتني بر مقدماتي مأخوذ از متون دينيها  استدالل

 كه نوع بشر  است و مقام خدادادياالهي ي ه يك عطي عصمت،از نظر او. متأثر بوده است
مالصدرا در تفسير آيات . االهي مگر با نصر و تأييد ،د به اين مقام برسدتوان مينفسه ن هب

  مالك وي در ترجيح تفاسير.كند ميحمل  بر ترك اولي ها را آن ،انبياموهم عدم عصمت 
 در انبيا عصمت ي هاولويت تفاسيري است كه با قاعد ، نسبت به همياتمربوط به اين آ

  .تعارض قرار نگيرد
  

  ها يادداشت
، به طور مفصل به اين »چگونگي حصول عصمت از نظر مالصدرا«ي مقاله، در بحث  در ادامه -1

  . بحث خواهيم پرداخت
» ذكر فيها على طريقة المتكلّمفي بيان عصمة األنبياء عليهم السالم و ما « در فصلي با عنوان -2
 ).111: ، ص3: ، ج5: نك(

هي عبارة عن جوهر إلهى يسنح في الباطن يقوى به اإلنسان على «:  متن سخن او چنين است-3
  .»تحرّى الخير و تجنّب الشرّ حتّى يصير كمانع من باطنه غير محسوس

 خطا دارد كه كامالً شايان ي  تحليل جالبي درباره173ي   صفحهاسفار مالصدرا در جلد دوم -4
  ).173: ، ص2: ، ج8: نك(توجه است 
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 عالمه طباطبايي نيز در تعريف عصمت، به اهميت و جايگاه عنصر معرفتي توجه نموده و حتي -5

ي   ، در تفسير آيه78: ، ص5 : ، ج10: نك(ر از مالصدرا به شرح و توضيح آن پرداخته است ت بيش
  ). سوره النساء113

االولى معرفة طريق الخير و : و للهدى ثالث مراتب«: ارت مال صدرا چنين است اصل عب-6
و المرتبة ... المرتبة الثانية هي التي يمد اللّه بها العبد حاالً بعد حال و هي ثمرة المجاهدة ........... الشرّ

فيهتدى بها إلى ما ال الثالثة وراء الثانية و هي النور الذي يشرق في عالم الوالية  بعد كمال المجاهدة 
  ).131: ، ص1 : ج، 5(» و هو الهدى المطلق... يهتدى إليه بالعقل 

نامه ي   ارزشمندي در مجلهاالهيي حسن و قبح افعال،  مق  در خصوص نظر مال صدرا درباره-7
: ، صص12: نك( توسط دكتر حسين هوشنگي و احمدرضا احمدي داراني نوشته شده است  حكمت

33 – 51.(  
 است كه سيد مرتضي علم الهدي از طريق همين برهان، براي اثبات عصمت مطلق يادشايان  -8

فاعل هر نوع گناهي مستحق ذم و : استدالل وي در اين باب، چنين است. انبيا استدالل نموده است
 :، ص11(اند   از هر گناهي معصومبنابراينجايي كه انبيا از ذم و عقاب مبرايند،  عقاب است و از آن

15.(  
 ).50: ، ص3 : ، ج5: نك( مالصدرا در باره افضليت پيامبران بر مالئكه مفصل سخن گفته است -9
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