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 رابطة عصمت و اختيار
 

 
5Fمحمدحسين فارياب ۱۸/۰۲/۱۳۹۷تاریخ دریافت: 

1 
 ۰۵/۰۹/۱۳۹۷تاریخ تأیید: 

 

 چكيده
اشتباه است و معصوم کسی است در اصطالح به معنای منع و حفظ از گناه یا » عصمت«

نیز به معنای تأثیر خواست انسان در فعل » اختیار«که از گناه یا اشتباه، ممنوع و محفوظ است. 

 خود است. در این نوشتار، به دنبال بررسی و ردیابی جایگاه اختیار در فعل معصومان

نویسنده با های مختلفی دارد.  هستیم. عصمت معصومان در مقام فرض، ابعاد و ساحت

تفکیک قلمرو عصمت، به تبیین جایگاه اختیار در هر یک از این ابعاد پرداخته است. بر اساس 

های این تحقیق، تحقق اختیار به صورت عینی در موارد عصمت از اشتباه، قابل  ترین یافته مهم

 قابل تصویر بوده و شبهات 
ً
تصویر نیست؛ ولی در ساحت عصمت از گناه، اختیار کامال
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 مقدمه

از مسائل کلیدی و مهم در بحث نبوت و امامت است، به طوری که اگر » عصمت«مسئلۀ 

معنا  وصّی، لغو و بی ها معصوم ندانیم، ارسال نبی و نصب پیامبر و امام را در برخی ساحت

خواهد بود. عصمت خود دارای مسائلی است؛ برای نمونه، چیستی، منشأ، قلمرو و براهین 

مشغولی نویسنده در این تحقیق بوده،  ترین مسائل عصمت هستند. اما آنچه دل عصمت، از مهم

ن است. این مسئله از دیرباز و همواره ذه در عصمت معصومان» اختیار«تبیین جایگاه 

دانشوران را به خود مشغول کرده است. نگاهی به آثار متکلمان گذشته و حال، نشان از این 

ها بوده، تبیین رابطۀ میان اختیار با عصمت از گناه  واقعیت دارد که آنچه بیشتر مورد دغدغۀ آن

 که مقولۀ عصمت ـ بدان گونه که در ادبیات شیعی از آن بوده است و نه بیشتر از آن؛ حال آن

های گوناگونی دارد که ضرورت دارد نقش و سهم اختیار معصوم  آید ـ ساحت سخن به میان می

های عصمت، به  ها روشن شود. در این نوشتار، با تفکیک ساحت در هر یک از این ساحت

که از پاسخ به برخی  ایم؛ ضمن آن پرداخته بررسی جایگاه اختیار در عصمت معصومان

 یم.ا شبهات نیز غافل نبوده

شود، در تبیین این مسئله بسیار مهم  ارائه می» عصمت«در این میان، تعریفی نیز که از 

 پردازیم. رو، در ابتدا به تعریف لغوی و اصطالحی آن می است؛ از این

 معناي لغوي

العصمة ان یعصمک «گوید:  . خلیل فراهیدی، عصمت را به معنای دفع کردن دانسته و می١

(فراهیدی، » فع عنک... و اعتصمت بالله ای امتنعت به من الشّر...الله من الشّر ای ید

 یقت، فعِل کسیاست و در حق یمتعد» َعَصم«ن عبارت، فعل ی). بر اساس ا٣١٣: ١ق، ١٤٠٥

قت یل در ادامه از حقیاست. خل» استعصم«ا ی» ِاعَتصم«گر است و مطاوعۀ آن، همان ید

که  یزیلۀ چیاست که به وس یکس» مستعصم« ای» معتصم«دارد:  یگونه پرده برم نیعصمت ا

به معتصم، معصوم   ،»عاصم«از او دفع شود و به لحاظ فعل  یزیاست، چ» عصمت«همان 

ِز یابد، معتصم و به آن چی یچنگ زده و نجات م یزیکه به چ یقیرو، به غر  نیشود. از ا یگفته م

رود و به  یه به باب ِافعال مآن هنگام ک» عصم«شود. البته  یگفته م» عصمت«شده،  زده چنگ

لۀ آن، فعل یاست که به وس یزیآماده ساختن چ یشود، به معنا کار برده می صورت معلوم به

 شود. یاعتصام برای کسی محقق م
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است و جمع آن » قالده« یدر اصل به معنا» عصمت«ن باور است که خود واژۀ یل بر ایخل

» ِعصام«شود،  یا منع میداشته  نگه  یزیآن چ لۀیکه به وس ین هر طنابیچن است. هم» اعصام«

 است.(همان)» ِعَصم«شود که جمع آن  یده مینام

، اختیار شخصی که فعل ید که به لحاظ لغویآ یعصمت به دست م یل معنایاز تحل

یابد، مورد لحاظ نیست؛ بدین معنا که وقتی کسی، دیگری را از  دربارۀ او تحقق می» عصم«

شده در این فرایند مورد توجه نیست، بلکه   کند، اختیار فرِد حفظ  حفظ میدارد و  چیزی نگه می

شود، اختیار فرد   استفاده می» استعصام«گاه که از مادۀ  شدن مدنظر است. اما آن  اصِل حفظ

که معتصم از عصمت  یتوان گفت تا زمان  ق، مییشود و با توجه به مثال غر  معتصم مطرح می

ژه یو ار شخص معتصم ـ بهین رو، اختیشود؛ از ا یمحقق نم» صمع«استفاده نکند، فعل 

رود ـ در  یهمچون شر، گناه، سوء و مانند آن به کار م یمین واژه همراه با مفاهیکه ا یهنگام

ز کار خود را انجام ندهد، یکه تا شخص عاصم ن است؛ ضمن آن یضرور ین فعل، امریتحقق ا

 محقق نخواهد شد. ین امریچن

تواند  یرود، بلکه م یا شّر به کار نمیا حفظ از گناه یدفع، منع  ین فعل تنها براین ایچن هم

به  یدیل فراهیکه خل ز به کار رود؛ چنانیا حفظ از خطر نیهر گونه دفع، منع  یافزون بر آن برا

ون یگر لغویابد و دی ییزند تا از خطِر غرق شدن رها یزند که به طناب چنگ م یمثال م یقیغر

منظور،  ؛ ابن١٩٩٦: ٥، ١٩٩٠زنند (جوهری،  یمثال م» وم ِمن أمِر اللهیال عاِصَم ال« ۀیبه آ

 ).٢٤٦ـ٢٤٤: ٩، ١٩٩٥

؛ ٣٩٩و  ٣٩٨: ٨تا،   اند (زبیدی، بی  دانسته» منع«. زبیدی و فیومی، عصمت را به معنای ٢

ح یر توضداند، د یمنع و قالده م یاگرچه عصمت را به معنا یدی). زب٤١٤: ٢ق، ١٤٠٥فیومی، 

د دارد یتأک» یوق«و » منع«، »اکتسب«همچون  یمیبا مفاه» عصم«آن، بر مرادف بودن  یمعنا

د دارد که یرا نیز از معانی عصمت دانسته ـ تأک» حفظ«(زبیدی، همان) و همچون جوهری ـ که 

ن است که به یا ی، به معنا»اعتصمت بالله«شود:  یگاه که گفته م بوده و آن ین فعل، متعدیا

ز افزون بر یمنظور ن ). ابن١٩٨٦: ٥، ١٩٩٠ت خودداری کردم (جوهری، یلطف خدا از معص

منظور،  عصمت به شمار آورده است (ابن یرا نیز از معانی اسم» طناب«و » قالده«ها،  آن

 ).٢٤٦ـ٢٤٤: ٩، ١٩٩٥

فارس، عصمت را به معنای  ) و ابن٣٣٦: ١٣٣٢. راغب اصفهانی (راغب اصفهانی، ٣

عصم یدل علی امساک و منع... و «نویسد:  فارس در ادامه می دانسته و ابن» خودداری و منع«
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من ذلک العصمة: ان یعصم الله تعالی عبده من سوء یقع فیه و اعتصم العبد بالله تعالی اذا 

که خداوند  نیاست؛ ا» العصمة«شه، ین ریاك و منع داللت دارد... و از هم؛ عصم بر امس»امتنع

 یوقت» اعتصم العبد بالله«دارد و  یم  شود، معصوم نگه یکه در آن واقع م یاش را از شّر  بنده

 ).٣٣١: ٤، ١٩٩١فارس،  است که بنده خودداری کند (ابن

 رساند:   نگاهی کلی به نظریات اصحاب لغت، ما را به این نتایج می

، عصمت به معنا
ً
گر است و ید یاست، فاعلش کس یمتعد یبازداشتن است که فعل یاوال

 د گفت که عاصم و معتصم (= مستعصم) دو نفر هستند؛یقت بایدر حق

، عصمت اسم برایثان
ً
ن یشود؛ از ا یلۀ آن محقق میبه وس» عصم«است که فعل  یزیآن چ یا

 اطالق شده است؛» قالده«و » طناب«همچون  یرو، بر امور

، در عصمت 
ً
ا به طور دائم، بازداشتن از خطر مورد توجه یا بازداشتن، به طور غالب یثالثا

 گر مانند غرق شدن و...؛ید یا شّر یتواند گناه باشد  ین خطر میاست؛ حال ا

، در تحقق حق
ً
ناه، شر، سوء و مانند که همراه با گ ییژه در کاربردهایو به  قت عصمت ـیرابعا

ار شخص فی نفسه، مورد یآن است ـ، به هر معنا (دفع، منع و حفظ) که در نظر گرفته شود، اخت

 یرود، اختیار شخص معتصم امر به کار می» اعتصام«گاه که در معنای  لحاظ نیست، اما آن

ه معتصم به ن است کیند تحقق عصمت در این مورد، چنیان، فرایگر بیشده است. به د رفتهیپذ

عصمت  یفعل یب، معناین ترتیاست، چنگ زده و بد» عصمت«آنچه عاصم به او داده و همان 

 یکه شخص عاصم، کار خود را انجام ندهد، باز هم معنا یکه تا زمان ابد؛ ضمن آنی یتحقق م

 عصمت محقق نخواهد شد. یفعل

عصمت  ین معناییتب یدر راستا ینیان دیشوایپ یز از سویات نیدر روا ین حقیقتیچن

الَمعُصوُم ُهَو «ن باره فرمود: یدر ا د قرار گرفته است. امام صادقیمعصومان، مورد تأک

عالی: یالُممَتِنُع ِباللِه ِمن َجم
َ
 َو ت

َ
َباَرك

َ
 اللُه ت

َ
 َمحاِرِم الله و قال

ِ
 ُهِد یَو َمْن ع

ْ
د

َ
ق

َ
ِه ف

َّ
  ِإلی یْعَتِصْم ِبالل

 یلۀ [با استعانت] خداوند، از تمام محارم الهیاست که به وس ی؛ معصوم کس ٍم یِصراٍط ُمْسَتقِ 

» ت شده استیهر کس به خدا چنگ زده، به راه راست هدا«شود و خداوند فرمود:  یممتنع م

 ).١٣٢ق: ١٤٠٣(صدوق، 

دهد که آنچه در  ینشان م ییبایم، به زیۀ قرآن کریژه استناد به آیو ، بهسخن امام صادق

 یده از معنایان شده است، بریقِت عصمت بیم دربارة حقیات قرآن کریدر آ یو حت ینیات دیروا

ز به چشم یآن ن ینید یعصمت در معنا ییمعنا یها ست و تمام مؤلفهیآن ن یو لغو یعرف
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ُه «د: یفرما یم البالغه نهجن یآغاز یها از خطبه یکیز در ین نیرالمؤمنید. امیآ یم
ُ

ْحَمد
َ
أ

 ِلِنْعَمِتهِ 
ً
 ِمْن َمْعِص اْسِتْتَماما

ً
 یها ل نعمتیتکم یکنم خداوند را برا یش می؛ ستا» ِتهی... َو اْسِتْعَصاما

 ).٤٦ق، ١٤١٤او (سید رضی،  یمن ماندن از نافرمانیاو... و ا

 معناي اصطالحي

ارائه شده است. بر اساس منابع کالمِی » عصمت«کم دو معنا برای  ز دستیدر علم کالم ن

دانست که به تعریف عصمت پرداخته  یعیتوان نخستین متکلم ش  د را مییخ مفیموجود، ش

گوید:   ق دانستن عصمت از سوی خداوند متعال مییاست. وی در این باره با لطف و توف

ق و اللطف و االعتصام من الحجج بها عن الذنوب یالتوف یلحججه ه یالعصمة من الله تعال«

 ).١٢٨ق: ١٤١٤(مفید،  »ین الله تعالید یو الغلط ف

که روشن است این تعریف، هم ناظر به عصمت از گناه است و هم ناظر به اشتباه و  چنان

به اختیار فرد معصوم اشاره شده است، » االعتصام... بها«که در عبارت  خطا در دین؛ ضمن آن

انگارانه استفاده شده است. استفاده از ادبیات   در سوی دیگر، در این تعریف از ادبیاِت لطف

ق، ١٤٠٥الهدی،  وسیلۀ متکلمان تکرار شده است (برای نمونه ر.ک: علم انگارانه، بارها به  لطف

٣٢٥: ٣ .( 

میثم بحرانی  اند؛ برای نمونه، ابن  در سوی مقابل، برخی متکلمان از ادبیات دیگری بهره برده

 عصمت، ملکة ترک گناهان است و این ملکه در جوهر نفس استقرار دارد؛ پس«نویسد:   می

ش بدهد
ّ

که  ). چنان٤٧ق: ١٤١٧(بحرانی، » محال است که این ملکه جای خود را به ضد

شود و   انگارِی آن دیده نمی  بودن عصمت و لطف میثم، مسئلۀ موهبتی هویداست در ادبیات ابن

تواند   استفاده شده است. هرچند ممکن است گفته شود: ملکه، می» ملکه«بیشتر از ادبیات 

 ی باشد که در این صورت باید گفت چنین تصریحی در سخنان او نیست.خود امری موهبت

وجود  گاه به  که روشن است، توهم تنافی عصمت با اختیار معصوم بر ارتکاب گناه، آن چنان

جا نیز متکلمان به طور عمده وقتی  آید که عصمْت فعل خداوند دانسته شود؛ هرچند در آن می

کید دارند که لطف » بلغ حد االلجاءیلم «با آوردن قید  هستند،» لطف«در صدد بیان تعریف  تأ

ای باشد که موجب سلب اختیار از فرد مورد لطف نشود؛ با وجود این، چگونگی   باید به گونه

قدر مبهم بوده که رفع ناسازگاری میان این دو را بر  رابطۀ این لطف با قدرت بر انجام گناه، آن

 اند.  دانسته  خود الزم می
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گونه به  در حالی است که اگر عصمت به ملکة نفسانی در وجود انسان تعبیر شد، ایناین 

یابد؛ مانند دیگر ملکات نفسانی   شود که معصوم به تدریج به این ملکه دست می  ذهن تبادر می

شود که: چگونه   گاه این پرسش مطرح می رسد. آن  که صاحب آن ملکه به تدریج به آن می

، عصمت را ملکۀ ترک گناه به شمار آوریم و از سوی دیگر، پیامبر یا امام را از توان از سویی  می

 ).١٢٥ق: ١٤١٧ابتدای عمر معصوم بدانیم؟ (بحرانی، 

میثم در آثار خود به این پرسش، پاسخ نداده است، اما ممکن است گفته شود که مقصود  ابن

مان استعداد، قابلیت و توان از ملکه، حاصِل آن است که الزم نیست تدریجی باشد؛ یعنی ه

تواند از ابتدای عمر به پیامبر و امام داده شود؛ هرچند در   رو، می غلبۀ قطعی بر گناه. از این

 توان از اکتسابی بودن آن سخن به میان آورد.  جا دیگر نمی این

شود، در تفسیر عصمت به ملکه، گویی تنها جنبۀ عصمت از گناه   که مشاهده می چنان

 شده و توجهی به عصمت از اشتباه نشده است.لحاظ 

استفاده » انگارانه  ملکه«و » انگارانه  لطف«که در منابع کالمی، بیشتر از دو ادبیات  حاصل آن

انگارانه، گاه چنان مطرح شده که عصمت از گناه و اشتباه هر دو  شده است. در ادبیات لطف

وهم جبری بودن فعل معصوم به ذهن مورد توجه بوده است. در این ادبیات، ممکن است ت

روست که متکلمان در حوزۀ عصمت از گناه، با حفظ همین ادبیات، بر  خطور کند؛ از این

 اند؛ هرچند کیفیت آن نیاز به تبیین دارد.  اختیار شخص معصوم تصریح کرده

عصوم در انگارانه، تبادر اولیه از این ادبیات آن است که اختیار شخص م  اما در ادبیات ملکه

 حفظ شدن از گناه، امری قطعی است. 

 تبيين اختيار در ابعاد مختلف عصمت

رسد برای تبیین پدیدۀ اختیار معصوم، باید مراحل گوناگون عصمت را برشمرد.   به نظر می

های عصمت پیامبران را در نظر گرفته و نقش اختیار را در فرایند  ترین ساحت  در این قسمت مهم

 کنیم:  ها تبیین می آن

 يكم: عصمت در امر دريافت دين

رساند؛ گاهی به   در این قسمت، خدای متعال به انواع چندگانه، پیام خود را به پیامبرش می

رساند، گاهی از طریق فرشتۀ وحی و گاهی نیز از ورای حجاب.  طور مستقیم وحی را به او می
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ماید تا نفس او استعداد دریافت مقام که پیامبر با اختیار خود باید مراحلی از تقوا را بپی این

پیامبری و نیز رسیدن به مرحلۀ دریافت وحی را داشته باشد، تردیدی نیست، چراکه اصِل مقام 

اش، که با   های خاص الهی است که خداوند حکیم آن را به بندگان برگزیده  پیامبری از موهبت

گاه که او شایستۀ دریافت  کند. آن  می اند، عطا  جهاد نفس برتری خود را بر دیگران اثبات کرده

پیام الهی شد، دریافت او معصومانه است. دریافت پیامبر در این مرحله، چگونه دریافتی 

است؟ آیا به این گونه است که خداوند، پیام وحی را به قلب نبی انداخته و او بدون دخالت 

 در این دریافت دخیلند؟که ابزارهای حسی  کند یا آن  ابزارهای حسی آن را دریافت می

اگر به گونۀ اول باشد، روشن است که خطا در این دریافت، قابل تصور نیست، زیرا معلوم 

گونۀ دوم باشد و  نزد عالم حاضر شده و در این مرحله امکان تصور خطا وجود ندارد؛ اما اگر به

ده بر آن است که او وحی را با دخالت ابزارهای حسی ـ مانند چشم و گوش ـ دریافت کند، قاع

فرضمان آن است که هرچند امکان   امکان خطا قابل تصور است. با وجود این، در این جا پیش

 پیوندد.  خطا وجود دارد، ولی به دلیل ادلۀ عصمت، خطایی به وقوع نمی

اینک باید بررسی کنیم که پیامبر چگونه پیام وحی را دریافت کرده و در هر حالت آیا در این 

معصومانه، اختیار دارد یا خیر؟ برای این منظور باید اقسام ارتباط خدا با پیامبر را دریافت 

 بررسی کنیم.

 اقسام وحي نبوي

وحی نبوی سه قسم دارد؛ به دیگر بیان، خدای سبحان به سه طریق با پیامبران خود در 

ْن ارتباط است: 
َ
ٍر أ

َ
 َوْح یَو ما کاَن ِلَبش

َّ
ُه ِإال

َّ
َمُه الل

ِّ
ل

َ
 یک

ً
ْو ا

َ
ْو ِمْن َوراِء ِحجاٍب أ

َ
 یأ

َ
 ف

ً
 َرُسوال

َ
 یوِح یْرِسل

ِنِه ما 
ْ
ُه َعلِ یِبِإذ  ).٥١(شوری:  ٌم یَحک یشاُء ِإنَّ

 بر اساس این آیه، خداوند سه گونه با بشر سخن گفته است:

 . بدون واسطه١

ای مستقیم با پیامبرش دارد. البته مقصود این نیست که تمام   گاهی خدای سبحان مواجهه

 اند، اما بر اساس روایات، پیامبر اسالم  ای با خدای متعال داشته  پیامبران، چنین مواجهه

گونه با خدایش مواجهه داشته و در این نوع از وحی بوده که حالت غش بر او غالب  گاهی این

جانم به فدایت! آن حالِت غش که هنگام وحی بر «شده است. زراره از امام صادق پرسید:   می

آن هنگامی بود که میان او و خدا «فرمودند:  امام صادق» شد، چه بود؟  بر عارض میپیام

ـــــــــــ
فصلنـامــه

ـــــــــــپژوهشيعلمي



 

 

ار 
 به

رم،
چها

 و 
ت

يس
ه ب

مار
 ش

تم،
 هف

ال
س

13
98

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

54 

 
 

). ١١٥: ١٣٨٧(صدوق، » کرد  ای نبود. در این حالت، خدای سبحان بر او تجلی می  هیچ واسطه

کند   در این حالت از وحی، پیامبر خدا با تجلی الهی و به نحو حضوری پیام الهی را دریافت می

گاه ممکن است که میان عالم و معلوم  ت که خطا در آن راه ندارد، چراکه خطا آنو روشن اس

ای وجود داشته باشد، در حالی که در این نوع از علم، معلوم بدون واسطه، نزد عالم   واسطه

 حاضر است.

 . از طریق ایجاد صوت٢

 رخ داد و مثال قرآنی این قسم از وحی، همان چیزی است که برای حضرت موسی

ُه ُموسیخداوند در کوه طور با او چنین سخن گفت: 
َّ
َم الل

َّ
ل

َ
لِ   َو ک

ْ
ک

َ
 یت

ً
). اگر ١٦٤(نساء:  ما

که پیامبر از طریق ابزار  جا امکان این وحی از طریق دوم ـ یعنی از ورای حجاب ـ باشد، در این

ه اگر از حسی مانند شنیدن، وحی را دریافت کند، منتفی نیست. البته ممکن است گفته شود ک

طریق ابزار حسی باشد، امکان خطا وجود دارد. پاسخ آن است که امکان خطا داشتن غیر از 

تواند خطا باشد، نه   بینیم می  شنویم و یا می  ها می  حتمیت خطا داشتن است؛ یعنی آنچه ما انسان

 خطاست. با ادلۀ دیگری که بر لزوم عصمت نبی در دریافت وحی وجود دار آن
ً
د، پی که حتما

 بریم که خدای سبحان او را در این مرحله مصون از خطا کرده است.  می

در دوران قبل از امامت، از پیامبر معارف  شاهدی دیگر برای این مدعا بیاورم. امام علی

 فراوانی را آموخته است. روشن است که در موارد بسیاری چنان بوده که پیامبر سخنانی را
شنید. این بدین معناست که ایشان این معارف را از طریق قوۀ سامعه   می فرمود و امام علی  می

فرمود. کاتبان وحی   کرد، آن را ابالغ می  نیز وقتی قرآن را دریافت می کرد. پیامبر  دریافت می

کردند. قرآن نیز اکنون در دسترس ماست و وحی الهی به شمار   شنیدند و ثبت و ضبط می  نیز می

 به  راین اینرود. بناب می
ً
گونه نیست که اگر به صورت حصولی، معرفتی را دریافت کند، لزوما

 خطا بینجامد.

حتی گاهی نیز ممکن است فرشته به صورت انسان ظاهر شود و بگوید و پیامبر بشنود. در 

جا نیز این احتمال منتفی نیست که پیامبر از طریق ابزار حسی، پیام وحی را دریافت کرده  این

 باشد.

را به  یامبران وحیکه پ یگر از شواهدید یکیشود که   شایان ذکر است، گاهی گفته می

دچار شك  یافت وحیچ موقع در دریها ه ن است که آنیاند ا کرده یافت میدر یصورت حضور
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ن کرد که سخن خداست. نیز یقیدن کالم، یبه محض شن یشدند. حضرت موس ید نمیا تردی

ْوَحی ِإلَی خوانیم:   میچنین  دربارۀ پیامبر اکرم
َ
أ
َ
ی   ف

َ
َؤاُد َما َرأ

ُ
ف

ْ
َب ال

َ
ذ

َ
ْوَحی َما ک

َ
َعْبِدِه َما أ

ُتَماُروَنُه َعلَی 
َ
ف
َ
 ). ١٢ـ١٠(نجم:   َرییَما   أ

 قلب پیامبر را مورد توجه قرار می
ً
دهد و ابزارهای   بر اساس این آیات، وحی الهی، مستقیما

 حسی در آن نقشی ندارند.

، این آیات مربوط به پیامبر اکرمدر پاسخ باید 
ً
است و چنین نیست که همگان  گفت: اوال

، چنان این
ً
که در این آیه گفته  کند. این  که گفته شده، اثبات شیء نفی ماعداه نمی گونه باشند؛ ثانیا

شده، پیامبر با قلب خود آنچه به او وحی شد را دیده، منافاتی با این ندارد که در مواردی دیگر 

 ند احادیث قدسی با قوۀ سامعه دریافت کند. مان

 . از طریق فرشته٣

چنین قسمی از وحی  گاهی نیز فرشتگان مأمور ابالغ پیام به پیامبرند. دربارۀ پیامبر اسالم

ا ِلِجْبرِ بسیار اتفاق افتاده است:  و
ُ

ُه َعلییَمْن کاَن َعد
َ
ل ُه َنزَّ ِإنَّ

َ
 ف

َ
هِ   ل

َّ
ِن الل

ْ
 ِبِإذ

َ
ِبك

ْ
ل

َ
 ).٩٧ه: (بقر ق

ق فرستادن ی)، نزول وحی از طر٤٨٨: ٢٠، ١٣٧٤اند (مکارم شیرازی،   که گفته البته چنان

 گرفته است: ق صورت مییفرشتۀ وحی، خود به چهار طر

که در  کرده است؛ چنان امبر ظاهر شود، در روح او القا مییکه بر پ آن جا که فرشته بی . آن١

کس  چیده که هین معنی را دمیروح القدس در قلب من ا«م: یخوان می امبر اسالمیثی از پیحد

د و در طلب روزی یزین از خدا بپرهیرد؛ بنابرایرد تا روزِی خود را به طور کامل بگیم نمی

 ).٨٣: ٥، ١٣٦٥(کلینی، » دیص نباشیحر

ساخت و مطالب را به او  امبر را مخاطب مییآمد و پ . گاه فرشته به صورت انسانی درمی٢

هایی   به صورت انسان و حضرت لوط که فرشتگان برای حضرت ابراهیم چنانگفت؛  می

 شدند.  ظاهر می» دحیۀ کلبی«نیز به صورت  زیباروی ظاهر شدند. برای پیامبر اکرم

ن نوع وحی یتر ن سختیکرد و ا . گاه به صورتی بود که همچون زنگ در گوشش صدا می٣

شد،  ار سرد، صورت مبارکش غرق عرق مییوزهای بسای که حتی در ر بود، به گونه امبریبر پ

 نشست. ن مییار به زمیاخت شد که بی ن مییو اگر بر مرکب سوار بود مرکب چنان سنگ

امبر ظاهر یده بود، بر پیاش که خدا او را بر آن صورت آفر یل به صورت اصلی. گاه جبرئ٤

تبۀ اول را آیات ابتدایی سورۀ غمبر تنها دو بار صورت گرفت. مرین در طول عمر پیشد، و ا می
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و  ٤٨٧: ٢، ١٣٧٤روشن ساخته و مرتبۀ دوم نیز در معراج بوده است (مکارم شیرازی، » نجم«

٤٨٨.( 

َمْن کند که به نحو علم حضوری است:   گاهی نیز فرشته مطالب را به قلب پیامبر القا می

ا ِلِجْبرِ  و
ُ

ُه َعلییکاَن َعد
َ
ل ُه َنزَّ ِإنَّ

َ
 ف

َ
بِ   ل

ْ
ل
َ
هِ ق

َّ
ِن الل

ْ
 ِبِإذ

َ
مِ ن: یچن ) و هم٩٧(بقره:  ك

َ ْ
وُح األ  ِبِه الرُّ

َ
ُن یَنَزل

ُمْنِذرِ   َعلی
ْ
وَن ِمَن ال

ُ
 ِلَتک

َ
ِبك

ْ
ل

َ
 ).١٩٥ـ١٩٣(شعراء:  ٍن یُمبِ  یَن ِبِلساٍن َعَربِ یق

شود که اگر فرشته نیز فاعل وحی است، او مطلب را به قلب نبی نازل   جا تصریح می در این

 جا قوای حسی، نقشی در دریافت وحی ندارند. در این کند و  می

ها، معصومانه است؛ در صورتی که از طریق ابزار   به هر حال، دریافت وحی در همۀ صورت

 حسی باشد، خطاناپذیری آن از سوی خداوند متعال تضمین شده است. 

که  چنان در این مرحله از عصمت، چه جایگاهی دارد؟» اختیار«اما سخن در این است که 

 کند:  ها، نبی به دو صورت کلی وحی را دریافت می  دیدیم، در تمام این شیوه

معناست و   در این قسمت، اختیار معصوم در عصمتش از خطا بی الف. به نحو حضوری:

 تصور ندارد، زیرا او در این دریافت اختیاری ندارد؛ بلکه چنین 
ً
عصمت از او گناه نیز که اساسا

بحان یا فرشته چیزی را به قلب نبی افکنده و او نیز دریافت کرده است. در است که خدای س

تواند در   که می که او صحیح دریافت کند یا خطا، ربطی به اختیار او ندارد، زیرا آن جا، این این

جا  که نبی در این کند؛ حال آن  این قسمت، اختیاری داشته باشد، کسی است که وحی را القا می

رو، نبی اختیاری در این قسمت ندارد، بلکه عصمت او در این  لقا نیست. از اینفاعل این ا

 رود.  مرحله، جبری به شمار می

توان به نقش اختیار در عصمت نبی در این مرحله اذعان کرد؛ بدین   بله، با یک واسطه می

نۀ وحی شده سان که بگوییم نبی با اختیار خود، مقدماتی را پیموده که شایستۀ دریافت معصوما

 است. ولی روشن است که این حقیقت، غیر از اختیار در اصل چنین دریافتی است.

توان برای تقریب به ذهن،   این قسمت نیاز به تحلیل بیشتری دارد. می ب. به نحو حصولی:

بیند. آیا او   دهد و او نیز می  مثالی زد. فرض بگیرید استاد، تصویری را به شاگردش نشان می

باز   که چشم خود را به صورت نیمه که نبیند، اختیار دارد. نیز، در این بیند؟ او در این  یدرست م

 چشمانش را باز بگذارد تا تصویر را خوب ببیند،  بگذارد تا تصویر را خوب نبیند، یا آن
ً
که کامال

 اختیار دارد. 

رف و صحیح استفاده کند جا اختیار دارد که از قوای ادراکی خود به نحو متعا پیامبر نیز تا این
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جا به بعد، یعنی ضمانت دریافت وحی به نحو حصولی، چیزی است که  یا خیر؛ اما از این

خارج از اختیار معصوم است، زیرا ماهیت دریافت حصولی با امکان خطا قرین است و اگر 

این مرحله شنود، به ارادۀ الهی است و پیامبر در   که هست، می جا واقع را چنان پیامبر در این

 اختیاری ندارد.

 دوم: عصمت در ابالغ دين

پیامبر خدا، پیام الهی را دریافت کرده است. اینک هنگام ابالغ آن به بندگان خدا رسیده 

است. او در این مرحله نیز معصوم است؛ یعنی باید معصوم باشد تا در امر هدایت خللی وارد 

 و قسمت تبیین کرد:توان نقش اختیار را در د  جا می نشود. در این

طور الف. اختیار نبی در کم و زیاد کردن عمدی پیام الهی: گاهی کسی که حقیقتی را به

تواند عامدانه در آن دخل و تصرف کرده و به طور نادرست به دیگران   صحیح دریافت کرده، می

  جا مصداق گناه و عصیان است. روشن است که در این بگوید. این
ً
معنادار جا اختیار کامال

گاه  که او چرا هیچ کند. این  است؛ یعنی پیامبر با اختیار خود، در آن پیام الهی دخل و تصرف نمی

ای است که در ادامه به آن خواهیم   دهد، دغدغه  با اختیار خود، تن به چنین گناهی نمی

 پرداخت.

 
ً
هر که مطلبی را به  ب. اختیار نبی در اشتباه صادر نشدن پیام وحی: ابتدا باید دید آیا اساسا

 در بیان آن نیز معصوم است؟ 
ً
 طور صحیح و بدون خطا دریافت کرده، لزوما

گونه  رسد اگر کسی تمام واقعیت را به طور صحیح دربارۀ موضوعی بداند، این  به نظر می

نیست که در بیان آن، دچار خطا نشود؛ به دیگر سخن، دانستن بدون خطای یک حقیقت، مالزم 

بدون خطای آن حقیقت برای دیگران نیست. شاهد آن، مکاشفات عارفان است که با بیان 

شود، اما عارف نه تنها مصون از   هرچند برای خود عارف، به نحو علم حضوری مکشوف می

 اعتراف می
ً
 شود که در بیان صحیح آن، ناتوانند.  خطا در بیان آن نیست، بلکه عموما

نبی، همواره در ابالغ پیام وحی از خطا معصوم است؟ اینک باید پرسید که چگونه است که 

 و آیا سخن گفتن از اختیار در این مرحله، معنادار است یا خیر؟

گذارد که نبی   رسد، خدای سبحان به دلیل حکمتی که از ارسال نبی داشته، نمی  به نظر می

که نبی را از  ود: یا آنتواند به دو صورت انجام ش  در ابالغ وحی دچار خطا شود. این کار نیز می

که خدای حکیم، به طور  قدرتی برخوردار سازد که هرگز در این مقام دچار اشتباه نشود؛ و یا آن
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 قهری در قوۀ بیان نبی تصرف کرده و مانع از خطای او شود.

 حافظۀ قوی) داده که بتواند همیشه پیام الهی را 
ً
در حالت اول ـ که خدا به نبی قدرتی (مثال

طا به مخاطبان منتقل کند ـ نبی قدرت بر تخلف در رساندن پیام الهی دارد؛ بنابراین از بدون خ

 رساند.  گونه که به او گفته شده، به مردم می  کاری نکرده و همان روی اختیار است که آن را دست

در حالت دوم ـ که خداوند به طور مستقیم یا از طریق فرشتگانش به طور قهری مانع از 

رسد که مسئلۀ اختیار در این مقام ـ یعنی عصمت از خطا ـ،  شود ـ به نظر می  امبر میخطای پی

ها به وفور از تسدید و  توان به روایاتی اشاره کرد که در آن  تصویر روشنی ندارد. در این باره می

)؛ به ٤٧: ٢٥ق، ١٤٠٣وسیلۀ روح القدس سخن به میان آمده است (مجلسی،  تأیید پیامبر به

که پیامبر بتواند با  سخن، مقدمات عصمت از خطا، همگی امور اختیاری هستند. ایندیگر 

ای برسد که مشمول عنایت ویژۀ خدای سبحان در این مرحله گردد، امری   خودسازی به درجه

 آید:  اختیاری است، اما در این قسمت، دو حالت پیش می

که تالش کند تا تمام توجه  بدون آنانگاری و  یک. او عامدانه و عالمانه، و یا از روی سهل

رساند که مسئلۀ عصیان به میان   خود را به کار بندد، پیام خدا را با تغییر و تحریف به مردم می

 مرتبط با اختیار است؛ اما چون در این صورت، پیام خدا به مردم به طور کامل   می
ً
آید و کامال

 هدف از ارسال نبی نقض می  نمی
ً
کنیم که او از روی   . بنابراین کشف میشود  رسد، اساسا

 رساند.  ها را به مردم می وکاست آن کم کند، بلکه بی  اختیار، پیام الهی را تغییر و تحریف نمی

دو. گاه نیز مسئلۀ عصیان در میان نیست، بلکه تنها این مسئله مطرح است که نبی در انتقال 

ه گفتیم، سخن گفتن از اختیار، چندان معنادار ک جا، چنان شود. در این  پیام خود دچار خطا نمی

 رسد.  به نظر نمی

 سوم: عصمت در داشتن تفسير صحيح دين

نیاز از تفسیر نیست؛ محکماتی دارد و متشابهاتی. اگر دین به طور صحیح   دین خدا بی

 تفسیر نشود، امر هدایت مختل شده و غرض از ارسال نبی نیز نقض خواهد شد.

را روشن سازیم. خدای حکیم، مطالبی » تفسیر دین«زم است مقصود از پیش از هر چیز ال

ها را به مردم رسانده است. این مربوط به مرحلۀ  وکاست آن کم را به پیامبرش وحی کرده و او بی

اصل وحی است. اما همین مطالب وحیانی نیازمند فهم و تفسیر است؛ برای نمونه، وقتی گفته 

ی: «شود  می
َ
حمُن َعل که مقصود از آن  ی است، اما این، این اصل وح»الَعرِش اسَتوی الرَّ

ـــــــــــ
فصلنـامــه

ـــــــــــپژوهشيعلمي



 

 

59 

 
 

يار
خت

و ا
ت 

صم
ة ع

ابط
ر

 

 

تواند از این سخن   گردد. پیامبر نیز مانند دیگران می  چیست، به مرحلۀ تفسیر وحی برمی

وحیانی، فهم و تفسیری داشته باشد. بله، پیامبر در این مرحله نیز باید معصوم باشد، چراکه 

 آفرین است.  ابالغ شود، چراکه در هدایت مردم نقشهمین تفسیر قرار است به مردم 

 توان برای تبیین نقش اختیار نبی در عصمت، در دو ساحت سخن گفت:  در این مرحله می

گیرد. اما چگونه؟ یا چنین است که   الف. پیامبر تفسیر معصومانه از دین را در اختیار می

وکاست به پیامبرش داده، تفسیر دین را نیز  کم که اصل دین را بی اش، چنان  خداوند خود یا فرشته

 به نبی داده و پیامبر از طریقی معصومانه به تفسیر دین نیز دست یافته است.

که تفسیری معصومانه از دین را در اختیار دارد، به داشتن  جا اختیار معصوم در این در این

ه دست آورده باشد و الیق های معنوی ب  تواند با اختیار و مجاهدت  استعدادهایی است که می

جا به بعد، دیگر او نقشی ندارد و این خداوند  دریافت چنین فهمی از دین شده باشد؛ اما از این

است که با قرار دادن این فهم از دین در نفس نبی، او را برخوردار از فهم و تفسیری معصومانه از 

 کند.  دین می

کند؛ با این   پردازند، او نیز چنین می  یر دین میکه او مانند دیگر کسانی که به تفس ب. یا آن

 باید به  تفاوت که تفسیر او همواره معصومانه است. این
ً
که چرا همواره معصومانه است، قاعدتا

عاملی غیرطبیعی ربط داشته باشد؛ آن هم بدین شکل که یا خدای سبحان به او قدرت فهمی 

کند،   موهبتی است که هرگز در تفسیر دین خطا نمی داده که به دیگران نداده و او با داشتن چنین

شود. بله، در   ای ویژه همواره تأیید شده و از خطا در این مقام بازداشته می  که از طریق فرشته یا آن

 که از این قدرت فهم خود، درست و کامل استفاده کند یا خیر، اختیار دارد. جا پیامبر در این این

 سير صحيح از دينچهارم: عصمت در ابالغ تف

نبی باید در این مرحله نیز معصوم باشد؛ یعنی تفسیری صحیح و مطابق با واقع از دین در 

باوران قرار دهد. در این قسمت، آیا اختیار نبی در رساندن تفسیر صحیح از دین به   اختیار دین

 مخاطبان، نقشی دارد؟

 شبیه مسئلۀ   به نظر می
ً
تر  است که پیش» ابالغ اصل دین عصمت در«رسد این مسئلۀ دقیقا

سخن به میان » روح القدس«توان از نقش   از آن سخن به میان آمد. افزون بر آن، در این باره می

؛ ٢٠٠: ٢، ١٣٧٨کند (صدوق،   آورد که همواره با پیامبر است و ایشان را تأیید و تسدید می

 ).٤٨و  ٤٧: ٢٥ق، ١٤٠٣مجلسی، 
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 پنجم: عصمت در عمل به وحي

ی دیگر از مراتب عصمت، عصمت در عمل به وحی است که معرکۀ آراء میان دانشمندان یک

 تواند خود دارای دو شاخه باشد: است. این مرتبه از عصمت می

 الف. عصمت از اشتباه در عمل به واجبات و ترك محرمات

نیز باید پیامبر نیز مانند دیگر افراد امت، وظایفی در برابر فرامین خدای متعال دارد. او 

واجبات را انجام داده و از محرمات خودداری کند. ولی آیا پیامبر از اشتباه در انجام واجبات 

معصوم است؟ برای نمونه، آیا امکان ندارد که او در نماز خود دچار اشتباه شود و در نماز ظهر، 

ی اشتباه، به که آیا ممکن نیست که پیامبر از رو جای چهار رکعت، سه رکعت بخواند؟ یا آن به

جای تیراندازی به سوی حیوان، انسانی را نشانه بگیرد؟  که به جای آب، شراب بخورد؟ یا آن

پاسخ به این مسئله، اکنون دغدغۀ خاطرم نیست، بلکه با گذر از این مرحله و پذیرش عصمت 

ک پیامبر در این مرحله، پرسش آن است که پیامبر چه دارد که هرگز در انجام واجبات و تر

 معنادار است یا آن  محرمات اشتباه نمی
ً
که عاملی  کند؟ آیا اختیار پیامبر در این قسمت اساسا

کند؟ یادکرِد این نکته نیز ضروری است که سخن در آن نیست که   فراطبیعی از او مراقبت می

ک ای است که مربوط به تر  کند، چراکه این مسئله  پیامبر از روی عمد، نماز خود را باطل می

 گو خواهیم کرد.  و  عمدی امر واجب است که در آینده از آن گفت

جا نیز هرچند تالش نبی در کمتر شدن خطای خود، سهمی بسزا در این مهم دارد،  در این

سازد، همان علمی است که خدای   ولی در نهایت، آنچه او را در این مرحله، از خطا معصوم می

معناست؛ یعنی در مسئلۀ عصمت از خطا در این   ختیار بیجا ا سبحان به او داده، ولی در این

توان گفت که پیامبر مقدماتی اختیاری   قسمت، سخن از اختیار یا عدم اختیار جا ندارد. بله، می

 انجام داده تا الیق دریافت چنین علمی شده است.

 ب. عصمت از ترك عمدي واجبات و انجام محرمات

ترین مسائل عصمت، تبیین رابطۀ اختیار و عصمت در این   رسد، یکی از چالشی  به نظر می

 می
ً
گو دربارۀ   و  نام نهاده و به گفت» عصمت از گناه«توانیم   مرحله است. این مرحله را مجموعا

 آن بنشینیم.

 چرا معصوم هیچ نخست آن
ً
های متنوع و   جا دیدگاه کند؟ در این  گاه گناه نمی که، حقیقتا

تر گفته شد، بیشترین دغدغۀ متکلمان و دانشوران  که پیش حقیقت، چنان متعددی وجود دارد. به
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 رو، الزم است شود. از این  در راستای مسئلۀ عصمت و اختیار، به همین حوزه خالصه می
 ها عبارتند از:  ترین دیدگاه  ها در این باره بیان و بررسی شوند. مهم  ترین دیدگاه  مهم

 یکم. محبت الهی

شود، غرق شدن   یدگاه معتقدند، آنچه عامل بازدارندگی معصوم از گناه میپیروان این د

ای که او هرگاه محو تماشای جمال و جالل   گونه معصوم در محبت تام خدای سبحان است؛ به

بیند و آنچه   گیرد که چیزی جز رضای خدا نمی  شود، چنان عشق الهی او را در بر می  خدا می

 ).١٦٢: ٣ق، ١٤١٢دهد (سبحانی،   بیح شمرده و آن را انجام نمیمخالف با رضای اوست را ق

 نقد و بررسی

کند و تن به   روشن است که اگر کسی غرق در محبت خدا شود، از رضایت او پیروی می

دهد؛ اما پرسش آن است که رسیدن به این مرحله ـ یعنی محبت الهی ـ با چه   ناخشنودی او نمی

وجو کرد.  رسد، باید ریشۀ عصمت را در آن مقدمات جست  ظر میشود؟ به ن  عناصری انجام می

 تر برگرداند.  گوی کامل این مسئله نیست و باید ریشۀ مسئله را به عقب  بنابراین این نظریه، پاسخ

 ای از عوامل چهارگانه  دوم: مجموعه

شود؛   ای نفسانی است که مانع از صدور گناه می به باور برخی متکلمان، عصمت، ملکه

هرچند صاحب این ملکه بر انجام آن، قدرت دارد. این ملکه متوقف بر علم به پلیدی گناه و 

ُحسن طاعات است، چراکه هرگاه عفت در جوهر نفس حاصل شود و علم تام و کامل به 

شقاوت و سعادت حاصل از گناه و طاعت نیز بدان افزوده شود، چنین علمی موجب رسوخ 

شود. البته این ملکه بر اساس یک ویژگی نفسانی یا بدنی  به ملکه می عفت در نفس شده، تبدیل

بودن این فرد به این ملکه ـ نه  شود، وگرنه مختص  که مقتضی این ملکه است، حاصل می

شود و  نیز تأکید می یدرپ یپ یانیدیگران ـ ترجیح بالمرجح است. چنین علمی با سخنان وح

 ).٢٤٤ق: ١٤٢٢گیرد (فاضل مقداد،  مؤاخذه صورت می ن علم که بر ترک اولی نیزیز با این

درپی وحیانی و   های پی  بنابراین، داشتن ویژگی خاص نفسانی یا بدنی، علم به پلیدی گناه، پیام

 شوند.  نیز مؤاخذه بر ترک اولی، چهار عاملی هستند که موجب ترک معصوم از گناه می

 نقد و بررسی

 فقط عصمت پیامبران را توجیهتوان گف  در بررسی این دیدگاه می
ً
، این نظریه نهایتا

ً
 ت: اوال
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، روشن نیست مقصود از ویژگی خاّص نفسانی   می
ً
کند، زیرا وحی مختص به پیامبران است؛ ثانیا

که، داشتن ویژگی خاّص بدنی چه تأثیری در این میان دارد،  یا بدنی کدام ویژگی است؛ ضمن آن

، اگر بپذیریم که تأکید اصلی این دیدگاه بر چراکه حقیقت انسان، نفس و روح اس
ً
ت نه بدن؛ ثالثا

 فعل قبیح دارند، اما آن را 
ِ

همان علم به پلیدی گناه باشد، باید گفت بسیاری هستند که علم به قبح

 کشد.  کنند؛ مانند پزشکی که از مضرات سیگار آگاه است، ولی سیگار می ترک نمی

 سوم: اراده و انتخاب

ر این باورند که عامل اصلی و ریشۀ واقعی ملکۀ عصمت، اراده و انتخاب انسان برخی محققان ب

رسد و از   است. انسان با ارادۀ افعال نیک و انجام پیاپی آن، به مرتبۀ تقوا و سرانجام به مرتبۀ یقین می

 می این
ً
 ).٢١٩و  ٢١٨، ١٣٦٣شهری،   یابد (محمدی ری  روست که مفاسد محرمات را یقینا

 بررسینقد و 

کید بر عنصر اراده، از نقاط قّوت این دیدگاه است؛ اما سخن در آن است که کدام   بی گمان تأ

شود؟ این چیزی است که این نظریه از پاسخ به   عامل موجب ارادۀ افعال نیک از سوی انسان می

 آن غفلت کرده است.

 چهارم: علم و ارادۀ قوی

شود، دو عنصر علم و ارادۀ قوی   گناه میممکن است گفته شود که آنچه موجب عصمت از 

،  است؛ یعنی اگر پیامبر از گناه پرهیز می
ً
، بینش خاصی دربارۀ قبح گناه دارد؛ و ثانیا

ً
 کند: اوال

 شود.  ای قوی برای ترک آن دارد. بنابراین، این دو عامل توأمان موجب پرهیز معصوم از گناه می  اراده

 نقد و بررسی

شود، آن است که بر اساس این دیدگاه ممکن است دو نفر به   دیدگاه مینقدی که متوجه این 

یک اندازه، به قبح فعل قبیحی علم داشته باشند و یکی آن فعل را مرتکب شده و دیگری از آن 

پرهیز کند. پرسش آن است که دلیل این دو انتخاب چیست؟ به دیگر سخن، دلیل قّوت یا 

گوی این پرسش نیست؛   به این اندازه که گفته شد، پاسخضعف یک اراده چیست؟ این دیدگاه، 

 شود.  رو، این پرسش قطع نمی از این

 پنجم. علم حقیقی و باور قلبی به مفاسد گناهان

جا،  دهد. تا این  معصوم چون علم قطعی، ویژه و راسخ به قبح گناهان دارد، تن به گناه نمی

ـــــــــــ
فصلنـامــه

ـــــــــــپژوهشيعلمي



 

 

63 

 
 

يار
خت

و ا
ت 

صم
ة ع

ابط
ر

 

 

از دانشمندان شیعی مشاهده کرد (برای نمونه، توان آن را در سخنان بسیاری   چیزی است که می

)؛ اما روشن است که ١٦٠: ٣ق، ١٤١٢؛ سبحانی، ١٣٩و  ١٣٨: ٢ق، ١٤١٧ر.ک: طباطبائی، 

م یشو یم میطان رجیر وسوسۀ شیاس یست، اما گاهیم که حرام و حالل چیدان یاز ما م یاریبس

 ندارد؟ طان در او اثریو... . پیامبر هم انسان است؛ پس چرا وسوسۀ ش

 دل  مطرح می ین معما، در آغاز پرسشیحل ا یبرا
ً
انجام  یکار یکه آدم نیل ایکنم: اساسا

د: ورزش کردن و یریست؟ دو مثال را در نظر بگیبه انجام آن ندارد، چ یلیکه تما ا آنیدهد  یم

د، یرا دانستثمرات آن  ید. وقتید آن را بدانید فواید، ابتدا باید ورزش کنیدن. اگر بخواهیگار کشیس

با  یمقابل، وقت ید. در سویکن یگاه ورزش م شود؛ آن یجاد میانجام آن ا یبرا یدرون شما شوق

د که هرگز به سوی آن یکن یدا میاز آن پ یشوق، چنان تنفر یجا  د، بهیشو یگار آشنا میس یضررها

  ید و ضررهایاز آن، با علم ما به فوا یپوش ا چشمین، انجام کار یدارید. بنابرا قدم برنمی
ً
آن، کامال

شود. البته آدمی با وجود علم به  یا تنفر در درون ما میزه یدر ارتباط است. آن علم، موجب انگ

 فواید ورزش و ضرر سیگار، باز ممکن است ورزش نکند و سیگار بکشد. چرا؟

ست، یق نین پاسخ، دقید ارس  به نظر می» فند.یها ضع چون اراده«ممکن است گفته شود: 

 ف است؟یضع یگری، و ارادۀ دیک نفر قویشود: چرا ارادۀ   را دوباره پرسیده مییز

ار یانجام دادن کار، بس یزه برایجاد شوق و انگیتوان گفت: مقدار علم، در ا  در پاسخ می

 با وجود دانستن فوایمهم است. اگر کس
ً
ورزش قت یکند، در حق ید ورزش، ورزش نمی، مثال

  ن است که نوع و مقدار آن علم، بهیش ایح داده است. معناینکردن را بر ورزش کردن ترج

وجود آورد. به دیگر سخن،  ورزش به  یدر او برا یقو یا زه و ارادهیست که بتواند انگین یا گونه

 م،یکن یگردد. اگر ورزش نم یزه در ما میره شود، موجب انگیچ یگریکه بتواند بر د یهر علم

 یبرا یا زهیگر کارها، موجب شده است تا انگید دیست که شناختمان از فواین نیلش جز ایدل

 م، جز ورزش!یدار یورزش در ما نماند؛ برعکس، شوق به هر کار

چ یگر هید، دید. پس اگر علم به مرحلۀ باور قلبی رسینام» باور قلبی«توان   آن علم برتر را می

 د.روز شویتواند بر آن پ ینم یعلم

گناه، چنان باشد که  یدید علم او به پلیگاه گناه نکند، با چیبخواهد ه یکه، اگر کس آن  جهینت

چ علم یده باشد تا هیانجام آن نداشته باشد؛ به مرحلۀ باور رس یبرا یو شوق  زهیگاه انگ چیه

 همیروز شود. راز عصمت معصوم از گناه، دقیدان رقابت، بر آن پینتواند در م یگرید
ً
ن است. یقا

ن علم و باوری است که سبب یگناه دارد. چن یو ضررها یدیو باور قلبی به پل یقیاو علم حق
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ن یرا خدا به او داده است. او با ا ین علمیانجام گناه نداشته باشد. چن یبرا یا زهیشود او انگ یم

ارد. شاهِد ارتکاب گناه و ترک کار واجب ند یبرا یا زهی) است که انگی(علم اله یدرون یژگیو

که خداوند متعال است که چنین بینش و باوری را به او داده، نصوص دینی است. برای نمونه،  آن

ْن َرأیفرماید:   می قرآن کریم دربارۀ حضرت یوسف
َ
ْو ال أ

َ
ْت ِبِه َو َهمَّ ِبها ل  َهمَّ

ْ
د

َ
ق

َ
ُبْرهاَن   َو ل

وَء َو   َعْنُه السُّ
َ

 ِلَنْصِرف
َ

ذِلك
َ
ِه ک صَربِّ

َ
ل

ْ
ُمخ

ْ
ُه ِمْن ِعباِدَنا ال ْحشاَء ِإنَّ

َ
ف

ْ
). بر اساس ٢٤(یوسف:  َن یال

همان دلیل و حجت روشن » برهان«این آیه، یوسف چون برهان خدایش را دید، ترک گناه کرد. 

و  ١٢٨: ١١ق، ١٤١٧؛ طباطبائی، ١٥١، ١٣، ١٩٩٥منظور،  آور برای قلب است (ابن  و یقین

 رود.  شمار می) که همان باور قلبی به ١٢٩

دهد، بلکه عوامل   دلیل به کسی نمی البته روشن است که خدای متعال، این موهبت را بی

متعددی مانند: طهارت مولد، تقوا و تالش و مجاهدت فرد برای رسیدن به کماالت واال، در 

 ای که شایستگی دریافت این موهبت را داشته باشد، تأثیرگذار است.  رسیدن انسان به مرحله

کند؟ آیا او با داشتن   گاه گناه نمی نک باید پرسید که چگونه است که پیامبِر معصوم هیچیا

 اختیار نشده است؟   چنین باوری در حقیقت بی

ای که میان   بودن افعال معصوم را با رهیافت از شبهه خالی از لطف نیست که شبهۀ جبری

، گاهی به وجود »شر«هیم. در مسئلۀ گاه پاسخ د فیلسوفان دین مطرح است، بیان کرده و آن

شود که   کنند، اشاره می  دهند و روی زمین ظلم و فساد می  هایی شرور که دیگران را آزار می  انسان

ای علیه خدا مطرح شود. برخی بر این باورند   تواند به عنوان مسئله  هایی می  وجود چنین انسان

آفرید که همیشه از روی اختیار کار خوب انجام   که چه مانعی دارد، خداوند انسان را چنان می

چرا خدا نتواند «نویسد:   داد؟ جان مکی در این باره می  گاه تن به ظلم و فساد نمی داد و هیچ  می

به هر حال، خداوند قادر مطلق » آدمیان را چنان بیافریند که همواه مختارانه خیر را برگزینند؟

 ).١٨٢: ١٣٧٩است (پترسون و دیگران، 

دهند آن است که باید از منطق اختیار درک درستی   پاسخی که امثال پلنتینگا به این سخن می

گاه انجام یا ترک آن فعل  داشته باشیم. اگر شخصی در نسبت با فعل خاصی مختار باشد، آن

خدا. جهانی که در آن همگان، همواره از روی اختیار بر طریق صواب به  بستگی به او دارد نه به

گمان ممکن است، اما آفرینش چنین وضعیتی در دست قدرت خداوند متعال   ر برند، بیس

های مختارانۀ خود به تحقق آن   نیست. به حقیقت، آفریدگان مختاِر چنین دنیایی، با انتخاب

کنند. بنابراین، آفرینش چنین وضعیتی به بندگان ربط دارد نه به خدا (همان:   جهان کمک می
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١٨٣.( 

تواند خود چنان رفتار کند که همواره بر طریق صواب باشد، ولی   سخن، انسان می به دیگر

اگر چنین کاری از سوی خدا صورت گیرد، و او باشد که انسان را چنین آفریده باشد که از روی 

 تواند آن انسان را مختار دانست.   اختیار جز صواب، کار دیگری انجام ندهد، دیگر نمی

سوفان دین، کثیری از فیلسوفان معاصر معتقدند که این پاسخ، پاسخی به اذعان برخی فیل

 ).١٨٤آید (همان:   قوی و مؤثر به مسئله منطقی شّر به شمار می

ای دربارۀ عصمت پیامبران و امامان نیز   برگردیم به مسئلۀ خودمان. اینک نظیر چنین مسئله

ها نیز از سوی خدا طوری  پس آن جا که عصمت را موهبتی الهی دانستیم، وجود دارد. از آن

توان از سویی، عصمت را امری اختیاری   کنند. بنابراین نمی  گاه گناه نمی  اند که هیچ  آفریده شده

کند. جمع میان این دو   دانست و از سوی دیگر، معصوم را کسی دانست که همواره گناه نمی

 ممکن نیست.

دینی نیز استفاده کرد؛ برای نمونه، در آیۀ تطهیر  توان از برخی تعابیر  در تقویت این شبهه می

ما خوانیم:   چنین می ُه لِ یریِإنَّ
َّ
 الل

ُ
بَ ید

ْ
 ال

َ
ْهل

َ
ْجَس أ ُم الرِّ

ُ
ِهَب َعْنک

ْ
هیِت َو یذ

ْ
ط

َ
ْم ت

ُ
َرک هِّ

َ
 یط

ً
(أحزاب:  را

بیتش از گناهان قرار  ). این آیه مستند بسیاری از متکلمان جهت اثبات عصمت پیامبر و اهل٣٣

). بر اساس این آیه، این ١٣٤: ٣ق، ١٤١٠الهدی،  ؛ علم٥٤ق: ١٤١٤ته است (مفید، گرف

خداوند است که کاری کرده که ایشان از گناه دور باشند و اثری از نقش اختیار در پرهیز از گناه 

 شود.  دیده نمی

ُر ِمَن «دقت کنید:  به روایت امام رضا هَّ
َ

ُمط
ْ
َماُم ال ِ

ْ
ُنوِب   اإل

ُّ
ُم   الذ

ْ
ُع َو ال

ْ
 َعِن ال

ُ
أ (کلینی، »  وبیَبرَّ

کند که گویی   ). این روایت نیز همچون آیۀ تطهیر، این اندیشه را به ذهن القا می٢٠٠: ١، ١٣٦٤

 از جانب خدای سبحان است و معصوم در این راستا نقش 
ً
تطهیر از گناهان برای معصوم، صرفا

 یا اختیاری ندارد.

ای جز   توان از محکماتی استفاده کرد که چاره  پیش از پاسخ مستقیم به این پرسش، می

توان به مواردی   گذارند؛ برای نمونه، می  اذعان به اختیاری بودن عصمت معصومان باقی نمی

 اشاره کرد:

اگر معصوم در انجام واجبات و ترک گناهان، مجبور باشد، فضیلتی برای او به شمار یکم: 

 هاست.  ِن انسانرود؛ این در حالی است که او برتری  نمی
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که اگر بنا باشد او در افعال  ها هستند؛ در حالی  پیامبر و امام معصوم، الگوی انساندوم: 

 معنا خواهد بود. خود مجبور باشد، الگو بودن او بی

ها مکلف به تکالیفی است. اگر او مجبور باشد،   پیامبر و امام نیز مانند دیگر انسانسوم: 

 عبث است. کردن او کاری لغو و مکلف

 نمی
ً
تواند صحیح به شمار آید. پس باید به دنبال   بنابراین مجبور دانستن معصومان اساسا

 آورد.   ها درنمی تبیینی صحیح برای عصمت معصومان باشیم، به طوری که سر از مجبور بودن آن

جا  شود. در آن  گفتیم، روشن می» منشأ عصمت«اما تبیین اختیار معصوم با آنچه در مسئلۀ 

گفتیم که منشأ عصمت، علمی ویژه یا همان باوری عمیق به حسن و قبح افعال است. توضیح 

ها با علم و باوری که به حسن و قبح افعال داریم، برخی گناهان را هرگز انجام   که، ما انسان آن

دهیم، عمل منافی عفت   خوری نمی  دهیم؛ برای نمونه، بسیاری از ما هرگز تن به شراب  نمی

رویم. در عین حال، تمام این   که هرگز سراغ اعتیاد به مواد مخدر نمی دهیم و یا آن  انجام نمی

گیرد؛ بدین معنا که این علم و باور، تنها نقشی که دارد آن است   امور نیز با اختیار ما صورت می

ک این فرض را در نظر که توانایی و اختیار را از ما سلب کند. این گیرد، نه آن  که انگیزه را از ما می

بگیرید که شما از هر راهی، قبح همۀ افعال ناشایست را به اندازۀ قبح گناهانی مانند زنا و 

دانید و بر اثر آن، از تمام گناهان خودداری کنید. آیا در این کار جبری دیده   خوری می شراب

 شود؟ هرگز!  می

مانند پیامبر یا امام علِم حقیقی به اکنون این فرض را مرور کنید که خدای سبحان، به کسی 

قبح افعال ناشایست را عطا کرده باشد. در اینجا نیز، پیامبر یا امام به واسطۀ علِم اعطاشده از 

 دانسته و آن را باور کرده، با اختیار خود از گناهان 
ً
جانب خداوند متعال، قبح گناهان را حقیقتا

 کند.  خودداری می

 صدور   گناه نمی  به لحاظ وقوعی، پیامبر هیچکه، هرچند  نکتۀ دیگر آن
ً
 و ذاتا

ً
کند، ولی عقال

 گناه از پیامبر محال ذاتی نیست.

اند، صحیح به   شود که آنچه برخی فیلسوفان دین مانند پلنتینگا گفته  با این پاسخ روشن می

 رسد و باید پاسخی دیگر برای آن شبهه مطرح شود.  نظر نمی

 گفته شد، معنا چنین تعابیر دینی ن هم
ً
یز با توجه به آنچه در مسئلۀ منشأ عصمت و نیز اخیرا

که خداوند  توان گفت که مقصود از آن  شود. بدین بیان، با نگاه توحید افعالی، می  می

را از گناهان تطهیر کرده، آن است که خدای سبحان باوری عمیق نسبت به قبح  بیت اهل
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 ماند.  ای برای انجام گناه باقی نمی  که انگیزه ای  گونه گناهان به ایشان داده، به

 گيري  نتيجه

 آیند:  از آنچه گذشت، نتایج زیر به دست می

عصمت به معنای منع و حفظ است و در اصطالح، لطف الهی به بندگان شایستۀ خود  یکم.

ای   کنند. برخی نیز عصمت را ملکه  است که ایشان با توجه به آن لطف الهی هرگز گناه نمی

 اند.  نفسانی به شمار آورده

جا که نبی دارای عصمت از گناه و اشتباه است، پس رابطۀ عصمت و اختیار باید  از آن دوم.

 صورت گیرد.» عصمت از اشتباه«و » عصمت از گناه«جداگانه در دو ساحت 

 هایی که به عصمت معصوم از اشتباه  در ساحت» عصمت و اختیار«تبیین رابطۀ  سوم.
، نبّی معصوم خود تمام تالشش را برای جلوگیری از بروز   برمی

ً
گردد، بدین صورت است که اوال

، او به واسطۀ داشتن قدرت فهمی که خطابردار نیست یا به واسطۀ   کار می خطا به
ً
بندد؛ ثانیا

ماند که در صورت دوم، نقش اختیار در حفظ از   امداد غیبی، از اشتباه مصون و محفوظ می

، برخورداری از قدرت فهمی که خطابردار نیست یا بهره اشتباه کم
ً
مندی   رنگ خواهد شد؛ ثالثا

از امداد الهی در این مجال، به واسطۀ پیمودن مقدمات اختیاری از جمله ایمان و عمل صالح 

 است، که او را شایستۀ دریافت چنین موهبتی کرده است.

جتناب از گناه بدین صورت است که در ساحت عصمت از گناه، اختیار معصوم در اچهارم. 

ایشان با پیمودن مقدمات اختیاری ـ همچون ایمان و انجام عمل صالح ـ شایستۀ عنایت الهی 

ای   کندکه در پی آن، او دیگر انگیزه  شود که در پی آن، باوری عمیق به قبح گناهان پیدا می  می

جا نیز قدرت و اختیار بر گناه دارد، اما   برای انجام گناه نخواهد داشت، با وجود این، او در همین

 کند.  با اختیار خود از گناهان خودداری می

 
 منابع

 ـــــــــــــــــــــــــ
 .قرآن کریم

 ، تحقیق: صبحی صالح، قم، هجرت.ةالبالغ ق) نهج١٤١٤حسین،(  سیدرضی، محمدبن .١

 التراث العربی. ، بیروت، دار احیاءلسان العرب)، ١٩٩٥منظور، محمد بن مکرم، ( ابن .٢
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