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تالزم هدایت الهی و عصمت انبیاء از
دیدگاه عالمه طباطبایی و پاسخ به اشکاالت
علی فقیه
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چکیده
عالمه طباطبایی عصمت انبیاء از معصیت را به وسیله دلیل «تالزم هداایت الهدی
و عصمت» اثبات میکنا .این دلیل از ابتکدارات عالمده اسدت کده بدا اسدتااد از
تاسیر قرآن به قرآن و قرار دادن چندا دسدته از آیدات عصدمت انبیداء از گندا را
اثبات کرد است .مسئله این است که دیاگا ایشان در جهت اثبدات عصدمت بده
وسیله این دلیل چگونه است و آیا اشکاالت مطرح شا بر آن وارد است یا خیدر
استاالل ایشان متشکل از سده مدامده برگرهتده از آیدات قدرآن اسدت  .1انبیداء
مهتای به هاایت الهی هستنا  .2هیچ نوع ضاللتی متوجده هداایت یاهتگدان بده
هاایت الهی نیست  .3هر معصیتی ضاللت اسدت .نتیجده انبیداء از معصدیت کده
ضاللت است معصومانا .این مداله در صاد است که با اسدتااد از روش تحلیدل و
توصیف به تبیین این دلیل و پاسخگویی به اشدکاالت آن پرداختده و نشدان داد
است که اشکاالت مطرح شا بر این دلیل وارد نمیباشا.
واژههای کلیدی :عصمت هاایت معصیت عالمه طباطبایی.

 .1استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم  ،رایانامه.alifaghih313@gmail.com :

شماره  ،106صفحه67 – 53 :

مقدمه
یکی از مهمترین و پر چالشترین بحثهای کالمی بحدث دربدار عصدمت انبیداء
است .در اهمیت این بحث همین کاهی است که باانیم باون اثباتِ عصدمت انبیداء در
سلسله عدایا دینی گسستی پیاا میشود که قابدل پیوندا نیسدت .اگدر انبیداء معصدوم
نباشنا دیگر نه به کتب آسمانی اعتمادی هسدت و نده بده گاتدار و کدردار انبیداء و از
اینجاست که ضرورت و اهمیت بحث عصمت در میان عدایا دینی جلو گر میشود.
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واژ «عصمت» از ریشه «ع ص م» گرهته شا است .عصمت در لغدت بده معندای
حاددو و نگهدداارـ هجدددوهرـ 1۰۴۱ق 1891 5؛ ابددنمنظددورق  )۰۴3 1۰1۴12و
منع به کار رهته است هطریحی  .)111 1 1895این واژ به صدورت هعلدی و اسدمی
سیزد بار در دوازد آیه از قدرآن بده کدار رهتده اسدت هر.ک آل عمدران  1۴1و 1۴3؛
النساء  1۰1و 1۱5؛ المائا 1۱؛ یونس 2۱؛ هود ۰3؛ یوسف 32؛ الحج ۱9؛ االحدزا
1۱؛ غاهر 33؛ الممتحنه  .)1۴تعریفهای اصدطالحی عصدمت بدا توجده بده مبناهدای
متااوت در با عصمت بسیار گوناگون است و هر کس متناسدب بدا دیداگا خدویش
تعریف خاص خود را ارائه کرد است که به دلیل رعایت اختصار از ندل آنها خدودداری
میکنیم و هدط به ندل تعریای که مطابق با دیاگا مشهور شدیعه اسدت مدیپدردازیم
«عصمت موهبتی الهی است که با وجود آن صاور گناهدان و خطدا و نسدیان و عدائدا
هاسا و آراء باطله با وجود قارت بر ارتکا آنها ممتنع میشدود» هخدرازـ  1۰1۱ق
.)2۰8 1
دیاگا های گوناگونی دربار عصمت انبیاء در تااسیر و کتب کالمی هدریدین بیدان
شا است .علمای هریدین انبیاء را در حیطه وحی معصوم میدانندا .تنهدا دسدتهای از
کرامیه و حشویه لغزش پیامبران در گاتار را پذیرهتهانا و اهسدانه غرانیدق را شداها آن
دانستهانا هابنابیالحایا 1395ق  .)19 ۱بدرخی از اشدعریهدا مانندا قاضدی ابدوبکر
باقالنی نیز لغزش در ابالغ وحی از روی سهو و نسیان را میپذیرندا هایجدی 1۰12ق
 )21۰ 9برخی از معتزله ارتکا گنا صغیر عمای را مدیپذیرنا هقاضد عبداالجبار
بیتا  )29۴ 15حشویه و کرامیه معتدانا که حت انجام گناهان بدزر از روـ عمدا
نی دز بددراـ پیددامبران جددایز اسددت هایجددی 1۰12ق  )2۰1 9و کرامیدده بددا حشددویه

همعدیا انا و تنها دروغگوی در مدام تبلیغ را استثنا کرد انا هابدنحزم بدیتا .)2 ۰

مسئلهای که بایا در این خصوص مورد بررسی قرار بگیرد ایدن اسدت کده دیداگا
عالمه طباطبایی در جهت اثبات عصمت انبیاء به وسیله دلیل «تدالزم هداایت الهدی و
عصمت» چگونه است و اینکه آیا اشکاالت مطرح شا از سوی برخدی از نویسدناگان
معاصر در رابطه با این دلیل وارد است یا خیر

تقریر دلیل تالزم هدایت الهی و عصمت انبیاء

 /هادی صادقی -محمد حسین مختاری

در نوشتار پیش رو ابتاا دلیدل ارائده شدا از سدوی عالمده طباطبدایی را توضدیح
می دهیم؛ سپس به بررسدی اشدکاالت و ندداهایی کده از سدوی برخدی از نویسدناگان
معاصر بر این دلیل وارد شا است میپردازیم.

عالمدده طباطبددایی بددا کنددار هددم قددرار دادن چنددا آیدده عصددمت انبیدداء را نتیجدده
گرهته است
 .1أُولئِكَ الَّذِینَ هَدَى اللَّهُ ،فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ هانعدام  )8۴هایشدان کسدان هسدتنا
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اما عالمان شیعه ،انبیاء را در مقـا للقـی ،پـ یرش ،حفـ و ابـ و وحـی ،گناهـان
کبیره و صغیره عمدی و سهوی (پیش از بعثت و پس از آن) معصـو مـیداننـد (ر.ک:
طوسى291 :2 ،2831 ،؛ طوسى128 ،2141 ،؛ حلـى819 ،2128 ،؛ الهیجـى،2811،
221؛ مظفر11 ،2831 ،؛ سبحانی.)12 ،2111 ،
عالمان شیعی برای اثبات ماعای خود مبنی بدر عصدمت انبیداء دالیدل متعدادی
اقامه کرد انا .دلیل تالزم هاایت الهی و عصمت انبیاء یکی از دالیلی اسدت کده عالمده
طباطبایی اقامه کرد اسدت هر.ک طباطبدای 1۰1۱ق  .)131-135 2ایدن دلیدل از
ابتکارات عالمه است که با استااد از تاسیر قرآن به قرآن و قدرار دادن چندا دسدته از
آیات عصمت انبیاء از گنا را اثبات کرد است .این دالیل پس از ایشان در آثار برخدی
از عالمان دیگدر نیدز را یاهتده اسدت هر.ک سدبحان 1۰12ق 1۱9 -1۱9 3؛ همدو
292 -291 3 1391؛ حسد دین تهراند د 19 -1۱ 1 1۰21؛ موسدددوـ زنجدددان
1۰13ق 158-159 2؛ یوسددایان و شددریای  .)2۴2 13۱۱نگارنددا بدده مدالددهای در
تبیین دلیل «تالزم هاایت الهی و عصمت» و پاسخگویی به اشکاالت آن دست نیاهدت؛
بنابراین تشریح این دلیل و پاسخگویی به اشکاالت آن ضروری به نظر میرسا.
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که خاا هاایتشان کرد پس به هاایت ایشان اقتاا کدن) بدر اسداا ایدن آیده خداا
هاایت را برای همه انبیاء نوشته است.
 .2وَ مَنْ یضْلِلِ اللَّهُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ وَ مَنْ یهْدِ اللَّهُ فَما لَهُ مِنْ مُضِلل هزمدر -31
 )3۱ههر که را خاا گمرا کنا پس او را هدیچ راهنمدای نیسدت و هدر کده را خداا را
نمایا پس او را هیچ گمرا کننا اـ نباشا) «مَنْ یهْدِ اللَّلهُ فَهُل َ الْمُهْتَلدِ» هکهدف )1۱
هکس که خاا هاایتش کنا او دیگر براـ همیشده داراـ هداایت اسدت) ایدن آیدات
تأثیر هر مضل و گمرا کننا ای که بخواها ضاللتی در مهتاین به هاایت الهدی ایجداد
کنا را نای میکنا؛ بنابراین هیچ ضاللتی در آنها یاهت نمیشود.
 .3أَ لَمْ أَعْهَدْ إِلَیكُمْ یا بَنِی آدَمَ أَنْ ال تَعْبُدُوا الشَّیطانَ إِنَّهُ لَكُلمْ عَلدُو مُبِلین وَ أَنِ

اعْبُدُونِی هذا صِراط مُسْتَقِیمٌ وَ لَقَلدْ أَضَللَّ مِلنْكُمْ جِبِلًّلا كَثِیلرا هیدس  )12-1۴هاـ
هرزناان آدم آیا به شما ساارش نکردم که شیطان را نپرستیا کده او شدما را دشدمن
است آشکار و اینکه مرا بپرستیا که این است را راست و هر آینه از شدما آدمیدان
مردمان بسیار را گمرا کرد) این آیه هر معصیت را ضاللت شمرد است که با اضدالل
شیطان صورت م گیرد بعا از آنکه آن را عبادت شیطان دانسته است.
پس اثبات هاایت خاای در حق انبیاء و سپس ناد ضداللت از هدر کدس کده بده
هاایت او مهتاـ شا باشا و آنگا هدر معصدیت را ضداللت خواندان داللدت دارد بدر
اینکه ساحت انبیاء از اینکه معصیت از ایشان سر بزنا منز است و هدمچندین بدرـ از
ای دن هسددتنا ک ده در ههمی دان وح د و ابددالغ آن بدده مددردم دچددار خطددا شددونا هر.ک
طباطبای .)131 -135 2 1۰1۱
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نقد و بررسی اشکاالت وارد شده بر دلیل تالزم هدایت الهی و عصمت
برخددی از نویسددناگان معاصددر اشددکاالتی را بددر دلیددل ارائدده شددا از سددوی عالمدده
طباطبایی وارد کرد انا که بایسته اسدت ایدن اشدکاالت بده صدورت دقیدق و عالمانده در
ترازوی ندا و بررسی قرار گیرنا .مؤلاان کتا مردانی شدبیه مدا 1در آنجدا کده در صداد

 . 1مؤلفان کتاب مذکور در این کتاب با پذیرش عصمت انبیاء در دریافت و ابالغ وحی ممیربیاقرو و نیایی 44 ،1331 ،
و  )104در صدد بطالن دیدگاه عصمت عمل انبیاء و اثبات ارتکاب گ اه و خطیا ا سیوو برخی ا انبییاء د یت د مر: .

ابطال دالیل عصمت عملی انبیاء هسدتنا بدا ههدم نادرسدت از مطالدب عالمده اسدتاالل
ایشان را که متشکل از سه مدامه هوق الدذکر اسدت بده دو قسدمت تدسدیم کدرد اندا و
استاالل عالمه را حداوی دو اسدتاالل جااگانده پنااشدتهاندا؛ یعندی مدامده اول را ید
استاالل و مدامه دوم و سوم را استاالل دیگری شمرد انا و تدریر نادرسدتی از اسدتاالل
عالمه ارائه کرد انا؛ سپس اشکاالتی را بر مطالب عالمه ایراد کرد انا .عین مطالب ایشدان
باینصورت است
طباطبایی در المیزان ذیل آیه  213بدر برخدی آیداتی کده شداها بدر
اثبات آموز عصمت میدانا را معرهی میکندا .نخسدتین آیده آیده 8۴

 /هادی صادقی -محمد حسین مختاری

هایشان کسان هستنا که خاا هاایتشان کرد پس به هداایت ایشدان
اقتاا کن) .طباطبایی در توضیح مختصری میگویا «معلدوم مد شدود
انبیا هاایتشان به اقتاا از دیگران نبود این دیگراننا که بایا از هاایت
آنان پیروـ کننا» .البته از این مداار توضیح مشخص نمیشود که چدرا
بایا انبیاء را معصوم دانست به هرحال آنچه روشن است این است کده
صرف هاایتگر بودن دلیلی برای معصوم بودن نیست؛ کمدا ایدنکده در
بسیاری از ادیان از جمله مدذاهبی از اسدالم پیشدوایان دیندی معصدوم
دانسته نمیشونا و در عینحال در نظر عالمان این ادیان و مذاهب عدام
عصمت پیشوای دینشان تناقضی با هاایتگدر بدودن آن پیشدوا ایجداد
نمیکنا لذا صرف هاایتگر بودن بدااهتا عصدمت را نتیجده نمدیدهدا
همیرباقری و نائینی .)۱5 -۱۰ 1385
چنانکه اشار شا مؤلاان کتا مردانی شبیه ما مدامده اول اسدتاالل عالمده را در
مباحث خود در شمار هاتم دالیل عصمت و مدامه دوم و سدوم اسدتاالل عالمده را در
شمار هشتم دالیل عصمت قرار داد انا .این ندا ایشان بدر مدامده اول اسدتاالل عالمده
ناوارد است؛ به علت اینکه مطلب عالمده را مثلده کدرد اندا و آن را ید دلیدل مسدتدل
پنااشتهانا .عالمه از مدامه اول به تنهایی عصمت از معصیت را برداشت نکرد است کده
ندای متوجه آن باشا.
دمان )1 ،ا آنجا که ایشان عصمت انبیاء در دریافت و ابالغ وحی را پذیرفتیه انید می تیوان مطالیا ایشیان را بیا آییات
قرآن ،نقد کرد.

تالزم هدایت الهی و عصمت انبیاء از دیدگاه عالمه طباطبایی و پاسخ به اشکاالت  /علی فقیه 

سور انعام اسدت :أُولئِكَ الَّذِینَ هَدَى اللَّهُ ،فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ هانعدام )8۴
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ادامدده مطالددب نویسددناگان کتددا مزبددور در تدریددر و سددپس ندددا مطالددب عالمدده
باینصورت است
آیه شریاه وَ مَنْ یضْلِلِ اللَّهُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ وَ مَنْ یهْدِ اللَّهُ فَما لَهُ مِلنْ
مُضِل هزمدر  )3۱ -31ههدر کده را خداا گمدرا کندا پدس او را هدیچ
راهنمای نیست و هر که را خاا را نمایا پس او را هیچ گمدرا کنندا اـ
نباشا) از هاایت خبدر مد دهدا کده هدیچ عدامل آن را دسدتخدوش
ضاللت نم کنا .مَنْ یهْدِ اللَّهُ فَهُ َ الْمُهْتَلدِ هکهدف  )1۱هکسد کده
خاا هاایتاش کنا او دیگر براـ همیشه داراـ هاایت اسدت) ایدن آیده
شریاه دستبرد و ضاللت هر مضلّ را از مهتاین به هداایت خدود ناد
کرد م هرمایا در اینگونه اهراد هیچ ضداللت نیسدت و معلدوم اسدت
که گنا هم ی قسم ضاللت است به دلیل آیده شدریاه أَ لَلمْ أَعْهَلدْ
إِلَیكُمْ یا بَنِی آدَمَ أَنْ ال تَعْبُدُوا الشَّلیطانَ إِنَّلهُ لَكُلمْ عَلدُو مُبِلین وَ أَنِ
اعْبُدُونِی هذا صِراط مُسْتَقِیمٌ وَ لَقَدْ أَضَلَّ مِلنْكُمْ جِبِلًّلا كَثِیلرا هیدس
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 )12 -1۴هاـ هرزناان آدم آیا به شدما سداارش نکدردم کده شدیطان را
نپرستیا که او شما را دشمن است آشکار و اینکده مدرا بپرسدتیا کده
این است را راست و هر آینه از شما آدمیان مردمدان بسدیار را گمدرا
کرد) که هر معصیت را ضاللت خوانا که بدا ضدالل شدیطان صدورت
م گیرد و هرمود شیطان را عبادت نکنیدا کده او گمراهتدان مد کندا.
پس اثبات هاایت خاای در حق انبیاء و سپس نا ضاللت از هر کدس
که به هاایت او مهتاـ شدا باشدا و آنگدا هدر معصدیت را ضداللت
خوانان داللت دارد بر اینکه ساحت انبیاء از اینکده معصدیت از ایشدان
سر بزنا منز است و همچنین برـ از این هستنا که در ههمیان وحد
و ابالغ آن به مردم دچار خطا شونا.
سیر استاالل طباطبایی چنین است خااونا عا ای را هاایت کرد اسدت هداایت
ندیض ضاللت است .نتیجه  1عا ای هسدتنا کده دچدار ضداللت نیسدتنا .گندا ندوعی
ضاللت است .نتیجه  2عا ای هستنا که گندا نمدیکنندا هاز نتیجده اول و  )3ههمدان
.)۱1 -۱5
آنچه ذکر شا تدریر نویسناگان مزبور از سیر اسدتاالل عالمده بدود؛ امدا مشدخص

نقد یکم
با هرض صحت استاالل طباطبایی معلوم نیست او بدر چده اساسدی ایدن مجموعده
آیات را ناظر بر انبیاء میدانا نه سایر مردم ههمان .)۱1
بررسی

در پاسخ به نخستین ندا ایشان بایا گات طبیعی اسدت کده بدرای ایشدان ندامعلوم
باشا که عالمه بر چه اساسی این مجموعه آیات را ناظر بر انبیاء میدانا و نه سدایر مدردم.
این مطلب از مدامه اول مشخص میشود که ایشان آن را حذف کرد انا و به عنوان ید
استاالل مستدل به حسا آورد انا.

 /هادی صادقی -محمد حسین مختاری

نقد دوم

نویسناگان کتا مزبور در نخستین ندا دوم خود گاتهانا
طباطبایی بایا توضیح دها که چرا هر معصدیتی ندوعی ضداللت اسدت؛
چراکه به نظر میرسا ضاللت ی امر کلی است در حدالیکده معصدیت
ی امر جزئی میباشا؛ یعنی کسی میتوانا دچدار معصدیت شدود امدا
ضال نباشا؛ چرا که اگر غیر از این باشا هرکسی که گناهی انجام دها
ضال و دور از را هاایت خواها بود .به عبارتی با قبول ادعای طباطبدایی
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نیست این سیر استاالل را از کجای مطالب عالمه طباطبایی اسدتخرا کدرد اندا .سدیر
استاالل عالمه بسیار واضح و خالی از ابهام و پیچیاگی است .شایا علت ایدنکده ایشدان
در ههم سیر استاالل عالمه دچار مشکل شا انا و خود را به زحمدت انااختدهاندا همدان
مُثله کردن استاالل یکپارچه عالمه از سوی ایشان باشا .سیر استاالل عالمه متشدکل از
سه مدامهای است که ما آن را در ابتاای بحث ذکر کردیم که خالصه آن در قالب شدکل
منطدی چنین است  .1انبیاء مهتای به هاایت الهی هسدتنا؛  .2هدر کدس مهتدای بده
هاایت الهی باشا هیچ مضلی نمیتوانا او را دچار ضاللت کنا؛  .3هدر معصدیتی ضداللت
است .نتیجه انبیاء از معصیت که ضاللت است معصومانا.
مؤلاان کتا مردانی شبیه ما نداهای خود بر دلیدل ارائده شدا از سدوی عالمده را
چنین بیان میکننا

45

تنها اهراد معصوم هستنا که هاایت شدا محسدو مدیشدونا و سدایر
انسانها حتی بلنا مرتبهترین یاران انبیداء نیدز دچدار ضداللت بدود اندا
ههمان).
بررسی

ضاللت دو گونه است  .1ضاللت اعتدادی؛  .2ضاللت عملی .مسلما هر گناهی کده از
مؤمنی سر بزنا ضاللت عملی است؛ گرچه که ضاللت اعتددادی نباشدا .یعندی عدیدا و
مسیر کلی او درست و صحیح میباشا؛ اما به علت ارتکدا گندا دچدار ضداللت عملدی
شا است .پس کامال ممکن است کسی در آنِ واحا هم ضال باشا و هدم ضدال نباشدا.
مؤمن در حال معصیت ضالّ اعتدادی نیست؛ اما ضدالّ در عمدل هسدت .پدس هداایت و
ضاللت ذو مراتب است .عالو بر تبیینی که مدا ذکدر کدردیم نصدوص قرآندی نیدز مُثبِدت
ماعای ماست مبنی بر اینکه هر معصیتی ضاللت است وَ مَنْ یعْل
فَقَدْ ضَلَّ ضَالال مُبینلا هاحدزا

ِ اللَّلهَ وَ رَسُل لَهُ

 )31هو هدر کده خدااـ و پیدامبرش را ناهرمدان کندا

براست گمرا شا گمراهید آشدکار) .آیدهای نیدز در رابطده بدا ضداللت اعتددادی ذکدر
میکنیم وَ مَنْ یتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإیمانِ فَقَدْ ضَلَّ سَ اءَ السَّبیلِ هبددر  )1۴9هو هدر کده
کار را به جاـ ایمان گیرد همانا را راست را گم کرد اسدت) .البتده اگدر ضداللت عملدی
زیاد تکرار شود ممکن است سر از ضاللت اعتدادی دربیداورد ثُلمَّ كلانَ عاقِبَلاَ الَّلذینَ
أَساؤُا السُّ اى أَنْ كَذَّبُ ا بِآیاتِ اللَّهِ وَ كانُ ا بِها یسْتَهْزِؤُنَ هروم  )1۴هسدپس سدرانجام
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کسان که اعمال با مرتکب شانا به جای رسیا که آیات خاا را تکدذیب کردندا و آن را
به مسخر گرهتنا).

نقد سوم
نویسندگان کتاب مزبور در سومین نقد خود گفتهاند:
عالو بر این استاالل طباطبایی  -با توجه به آیات أَ لَمْ أَعْهَلدْ إِلَلیكُمْ
یا بَنِی آدَمَ أَنْ ال تَعْبُدُوا الشَّیطانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَلدُو مُبِلین وَ أَنِ اعْبُلدُونِی
هذا صِراط مُسْتَقِیمٌ وَ لَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّلا كَثِیلرا هیدس )12 -1۴
وابسته به هعل شیطان است؛ حال آنکه میدانیم بسیاری از گناهدان در

اثر تمنیات ناسانی خود شخص رخ میدها نه اغوای شیطان .توجه بده
این نکته استاالل طباطبایی را ابتر میسازد .ههمان .)۱۱

بررسی

ناسانی ضاللت است وَ ال تَتَّبِعِ الْهَ ى فَیضِلَّكَ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ هص  )21هو خدواهش
ناس را پیروـ مکن که تو را از را خاا گمرا م گرداندا) قُلْ ال أَتَّبِلعُ أَهْل اءَكُمْ قَلدْ
ضَلَلْتُ إِذا وَ ما أَنَا مِنَ الْمُهْتَدینَ هانعام  )51هبگو من از هواهدا و خدواهشهداـ دل
شما پیروـ نخدواهم کدرد کده آنگدا گمدرا شدوم و از را یاهتگدان نباشدم) إِنَّ كَثیلرا
لَیضِلُّ نَ بِأَهْ ائِهِمْ بِغَیلرِ عِلْلم هانعدام  )118هو هدر آینده بسدیارـ بده سدبب آرزوهدا و
هواهاشان ب هیچ دانش [مردم را] گمرا م کننا) مَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَل اهُ بِغَیلرِ
هُدىً مِنَ اللَّهِ هقصص  )5۴هکیست گمرا تر از آن کس که ب رهنمدون از سدوـ خداا

 /هادی صادقی -محمد حسین مختاری

کام و هوا خویش را پیروـ کنا )

بَلِ اتَّبَعَ الَّذینَ ظَلَمُ ا أَهْ اءَهُمْ بِغَیلرِ عِلْلم فَمَلنْ

یهْدی مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَ ما لَهُمْ مِنْ ناصِلرینَ هروم  )28هبلکده آندان کده سدتم کردندا-
مشرکان -ب هیچ دانش کامها و آرزوهاـ دل خویش را پیروـ نمودندا .پدس آن را کده
خاا گمرا کرد است چه کس را نمایا و آنها را یاوران نیست).
البته اگر عالمه برای مدامه سوم به جای آیات  1۴تا  12یس آیده وَ مَلنْ یعْل
اللَّهَ وَ رَسُ لَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالال مُبینلا هاحدزا

 )31هو هدر کده خدااـ و پیدامبرش را

ِ

ناهرمان کنا براست گمرا شا گمراهی آشکار) را قرار مدیدادندا مطلدب روشدنتدر و
واضحتر مینمود.
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استاالل عالمه وابسته به هعل شیطان نیسدت .ید بدار دیگدر سدیر اسدتاالل را بده
صورت خالصه بیان میکنیم  .1انبیاء مهتدای بده هداایت الهدی هسدتنا .2 .هدیچ ندوع
ضاللتی متوجه هاایتیاهتگان به هاایت الهدی نیسدت .3 .هدر معصدیتی ضداللت اسدت.
نتیجه انبیاء از معصیت که ضاللت است معصومانا.
معاصی چه بر اثر اغوای شیطان و چه بر اثدر تمنیدات ناسدانی خدود شدخص باشدا
ضاللت محسو میشود و انبیاء از ضاللت به دورنا .پس اینگونه نیست که اگر معاصدی
بر اثر اغوای شیطان باشا ضاللت محسدو شدود و اگدر بدر اثدر تمنیدات ناسدانی باشدا
ضاللت نباشا .آیات زیادی وجدود دارد مبندی بدر ایدنکده پیدروی از تمنیدات و هواهدای
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نقد چهارم
نویسناگان کتا مزبور در آخرین ندا خود گاتهانا
برهرض صحت ادله طباطبایی استاالل وی ناظر بر ارتکا گنا اسدت و
تنزیه انبیاء از جانب او نیز در همین زمینه انجام مدیشدود .امدا عصدمت
روی دیگری هم دارد که عصمت از خطا است؛ ولی استاالل طباطبدایی
شامل این بخش از عصمت نمیشود .بندابراین بدا صِدرف ایدن اسدتاالل
نمیتوان حکم به معصوم بودن انبیاء داد ههمان).

بررسی
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بایا به این نکته توجه داشدت کده هدر کداام از دالیدل عصدمت گسدتر خاصدی از
عصمت را پوشش میدهنا؛ برای اعتبارسنجی هر دلیدل بایسدته اسدت هددط بده همدان
محاود و گستر ای که آن دلیل متکال اثبات آن گستر است توجه کدرد و آن را مدورد
ارزیابی قرار دارد؛ هلذا صحیح نیست از دلیلی که متکال اثبات عصمت در حیطه دریاهدت
و ابالغ وحی است انتظار اثبات عصمت از گناهان را داشته باشیم یا از دلیلی کده متکادل
اثبات عصمت از گناهان است انتظار اثبات عصمت از خطا را داشته باشدیم؛ مدثال نبایدا از
دلیل «ندض غرض» که متکال اثبات عصمت در حیطه دریاهدت و ابدالغ وحدی اسدته)1
انتظار اثبات عصدمت در حیطدهای هراتدر از آن را داشدت یدا از دلیدل «ضدایت وجدو
متابعت و عام متابعدت» هر.ک طوسد 1۰۴۱ق  )213انتظدار اثبدات عصدمت قبدل از
نبوت را داشت.ه )2یا اینکه از دلیل «عها الهی»ه )3انتظار اثبات عصمت از گناهدان سدهوی
را داشت.
عالمه طباطبایی به وسیله دلیل «تالزم هداایت الهدی و عصدمت انبیداء» بده دنبدال
عصمت از گناهان و عصمت از خطا در ههمیان وح و ابالغ آن به مردم اسدت.ه )۰تبیدین
شا که چگونه این دلیل عصمت از گناهان را اثبات مدیکندا و اشدکاالت آن نیدز پاسدخ
داد شا .دربار عصمت از خطا در ههمیان وح و ابالغ آن به مردم نیز بایدا گادت کده
خطا در این حیطه نده تنهدا ضداللت کده موجدب اضدالل مدردم نیدز مدیباشدا و خدود
نویسناگان کتا مزبور نیدز عصدمت در ایدن حیطده را قبدول دارندا هر.ک میربداقری و
نائینی  ۰۰ 1385و  )1۴۰و اما این دلیل متکال اثبات عصدمت از خطدا در امدور غیدر
مرتبط با وحی و تکالیف نیست و دالیل عصمت از خطا در امور عدادی و غیدر مدرتبط بدا

وحی و تکالیف را بایا در جای خود جست و مورد ارزیابی قدرار داد هبدرای دیدان دالیدل
عصمت از خطا در امور عادی و غیر مدرتبط بدا وحدی و تکدالیف ر.ک طوسد 1۰1۰ق
8۱؛ حلد 1۰13ق ۱5؛ شددبر  1۰2۰ق 1۰1 1؛ حددر عدداملی 89 1398؛ سددبحانی
1۰12ق  182 -181 3و 18۱-181؛ همددو 1۰25ق 28۴ -298 1؛ جددوادی آملددی
22۴ 1391؛ مکددارم شددیرازی 358 11 13۱۰؛ همددو 191 ۱ 13۱۱؛ یوسددایان و
شریای .)2۰۴ -239 13۱۱
بنابراین به نظر میرسا داللت دلیل «تالزم هاایت الهی و عصمت انبیداء» در اثبدات
گستر ای که متکال اثبات آن است تمام و خالی از اشکال است.

 /هادی صادقی -محمد حسین مختاری

عالمه طباطبایی عصمت انبیاء از معصیت را به وسیله دلیل «تدالزم هداایت الهدی و
عصمت» اثبات میکنا  .1انبیاء مهتای به هاایت الهدی هسدتنا  .2هدیچ ندوع ضداللتی
متوجه هاایت یاهتگان به هاایت الهی نیسدت  .3هدر معصدیتی ضداللت اسدت؛ بندابراین
انبیاء از معصیت که ضاللت است معصومانا.
بر خالف پناار برخی از نویسناگان معاصر که به تااوت ضاللت اعتددادی و ضداللت
عملی پی نبرد انا و گمان کرد انا که تنها غیر مؤمنان دچار ضداللتاندا و انجدام گندا از
سوی مؤمنان ضاللت نیست بایا گات هر گناهی حتی گنا بسیار کوچ به انااز خدود
ضاللت عملی است؛ گرچه ضاللت اعتدادی نباشا.
همچنین استاالل عالمه طباطبایی وابسته به هعل شیطان اسدت؛ بندابراین معاصدی
چه بر اثر اغوای شیطان و چه بر اثر تمنیات ناسانی خود شخص باشا ضداللت محسدو
میشود؛ پس اینگونه نیست که اگر معاصی بر اثر اغوای شیطان باشا ضداللت محسدو
شود و اگر بر اثر تمنیات ناسانی باشا ضاللت نباشا.
برای اعتبارسنجی هر دلیل بایسته است هدط به همان محاود و گسدتر ای کده آن
دلیل متکال اثبات آن گستر است توجده کدرد و آن را مدورد ارزیدابی قدرار دارد و نبایدا
انتظار اثبات عصمت در حیطهای هراتر از آن را داشت؛ داللت دلیل «تدالزم هداایت الهدی
و عصمت انبیاء» در اثبات گستر ای که متکال اثبات آن اسدت تمدام و خدالی از اشدکال
است.
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نتیجه
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پینوشت:

م .)1تقریر این دلیل چ ین است :ان ان به دلیل ناتوان ا ش اخت ددف و راه رسیدن بدان ،نیا م د وحی اسیت
پس مقتضاو حکمت اله این است که وح ا درگونه خطا و دستبردو در امان باشید ،و گرنیه غیر الهی
دچار خلل م شود یرا اگر وح سالم به مردم نرسد ،دیدف وحی  ،یع ی دیدایت ،محقی نخوادید شید .بیا
ع ایت به آگاد مطل خداوند و توانم دو او بر تمام امور ،محال است که او فردو را مأمور وحی قیرار ددید
که ا گرفتن ،حفظ و ابالغ وح بهطور ب کم وکاست ناتوان باشد مر : .مصباح یزدو.)612-612 ،1311 ،
م . )6تقریر این دلیل بدینصورت است که اگر نب مرتکا معصیت شود متابعتش ییا واجیا اسیت ییا واجیا
نی ت .صورت اول باطل است چرا که خداو حکیم به معصیت رضیایت نمی ددید .ال میه صیورت دوم نییز
انتفاء فایده بعثت است چرا که غر ا بعثت ،متابعت ا نب است در نتیجه دم تبعییت ا انبییاء :ال م اسیت و
دم ال م نی ت که این دو مطلا با دم قابل جمع نی ت .این دلیل قادر به اثبیات عصیمت قبیل ا نبیوت نی یت
چرا که قبل ا نبوت ،اساسا بحث متابعت ا نب مطرح نی ت.

م .)3وَ إِذِ ابْتَلى إِبْراهیمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قالَ إِنِّی جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماما قالَ وَ مِنْ ذُرِّیَّتلی
قالَ ال یَنالُ عَهْدِی الظَّالِمینَ مبقره )164 :مو چون ابیرادیم را پروردگیارش بیا کلمیات بییا مود ،و وى آن
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دمه را به انجام رسانید[ ،خدا به او] فرمود« :مین تیو را پیشیواى میردم قیرار دادم[ ».ابیرادیم] پرسیید« :ا دودمیانم
[چطور]؟» فرمود« :پیمان من به بیدادگران نم رسد) .عالمه طباطبای در تف یر المییزان فرمیوده اسیت :شخصی
ا یک ا اساتید ما پرسید :به چه بیان این آیه داللت بر عصمت امام دارد؟ او در جواب فرمود :مردم بیه حکیم
عقل ا یک ا چهار ق م بیرون نی ت د ،و ق م پ جم دم براى این تق یم نی ت ،یا در تمام عمیر ظیالمانید ،و
یا در تمام عمر ظالم نی ت د ،یا در اول عمر ظالم و در آخر توبیهکارنید ،و ییا بیه عکیس ،در اول صیال ،،و در
آخر ظالماند ،و ابرادیم شأنش ،اجل ا این است که ا خداى تعال درخواست ک د که مقام امامت را بیه دسیته
اول ،و چهارم ،ا ذریهاش بددد ،پس به طور قطع ،دعاى ابرادیم شامل حال این دو دسته نی یت .ب یابراین دسیته
دوم و سوم باق م ماند ،یع آن ک که در تمام عمرش ظلم نم ک د و آن ک ی کیه اگیر در اول عمیر
ظلم کرده ،در آخر توبه کرده است ،خدا ا این دو ق م ،ق م دوم را نف کیرده اسیت پیس یی ق یم بیاق
م ماند و آن ک است که در تمام عمرش دیچ ظلم مرتکا نشده است و در تمیام عمیر معصیوم باشید
مر : .طباطبای  .)624 :1 ،1412 ،چ انچه پر پیداست این دلیل عصمت ا گ ادیان سیهوو را ثابیت نم ک ید
آیت لال جوادو آمل ذیل این آیه چ ین فرموده است« :ک که در گذشتهداو عمیرش سیهوا مرتکیا گ یاه
شده است مثال او م دان ت که فالن میوه ،ا آن او نی یت ،ولی سیهوا آن را خیورد .چیون او ا روو علیم و
عمد ،خطا نکرده ،به او ظالم گفته نم شود» مجوادو آمل .)663 ،1311 ،

م .)4عین عبارت ایشان چ ین است« :یدل عل عصمتهم مطلقیا قولیه تعیال  :أُولئِلكَ الَّلذِینَ هَلدَى اللَّلهُ
فَبِهُداهُمُ اقْتَدِه مانعام ،)30 :فجمیعهم :کتا علیهم الهدایة ،و قد قال تعیال  :وَ مَنْ یُضْلِلِ اللَّلهُ فَملا لَلهُ

مِنْ هادٍ وَ مَنْ یَهْدِ اللَّهُ فَما لَهُ مِنْ مُضِل م مر .)32 :و قال تعال  :مَلنْ یَهْلدِ اللَّلهُ فَهُل َ الْمُهْتَلدِ

مکهف )12 :ف ف عن المهتدین بهدایته کل مضل یؤثر فییهم بضیالل ،فیال یوجید فییهم ضیالل ،و کیل معصییة

ضالل کما یشیر إلیه قوله تعال  :أَ لَمْ أَعْهَدْ إِلَیْكُمْ یا بَنِی آدَمَ أَنْ ال تَعْبُدُوا الشَّیْطانَ إِنَّلهُ لَكُلمْ عَلدُو
مُبِین وَ أَنِ اعْبُدُونِی هذا صِراط مُسْتَقِیمٌ وَ لَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِیرا مییس )26 :فعید کیل معصییة
ضالال حاصال بإضالل الشیطان بعد ما عددا عبادة للشیطان فإثبات ددایته تعال ف ح األنبییاء ثیم نفی الضیالل

عمن ادتدى بهداه ثم عد کل معصیة ضالال تبریة م ه تعال ل احة أنبیایه عن صیدور المعصییة می هم و کیذا عین
وقوع الخطإ ف فهمهم الوح و إبالغهم إیاه» مطباطبای .)132 -131 :6 ،1412 ،

 /هادی صادقی -محمد حسین مختاری
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فهرست منابع
.1

قرآن کریم.

 .2ابنابیالحایا عددباالحمیا 1395ق شـرح نهـ ابـــه

قدداهر داراحددیاء الکتدب

العربیة.
.3

ابدنحزم عدلیبن احدما بدیتا ابفصل فی ابمـلل و االهــاا و ابحلـل بغدااد مکتبدة
المثنی.

.۰

ابنمنظور محمابن مکرم 1۰1۴ق بسان ابعرب بیروت دارالاکر.

.5

ایجی عباالرحمن 1۰12ق شرح ابمـااقف شرح علیبن محمدا جرجدانی قدم شدریف
الرضی.

.1

جوادی آملی عبااهلل  1391وحی و نـات در قرآن قم مرکز نشر اسراء.

.۱

جوهرـ اسماعیل 1۰۴۱ق ابصلاح :تاج ابلغ و صلاح ابعربی تحدیق احما عبداالغاور
عطار بیروت دارالعلم للمالیین.

.9

حر عاملی محمابن حسن  1398پیراستگی معصـا ا فراماشـی و خطـا ترجمده
محما اصغری نژاد قم نشر ادیان.

.8

حسین تهران سیا محما حسین  1۰21اما شحاسى چداپ سدوم مشدها انتشدارات
عالمه طباطبای .

 .1۴حلب عل اصغر  13۱1تاریخ علم که در ایران و جهان تهران انتشارات اساطیر.
 .11حل حسن بن یوسف 1۰13ق ابرسابة ابسعدیة چاپ اول بیروت دار الصاوة.
1۰13 ______________ .12ق کشف ابمراد فی شرح تجرید االعتقـاد تصدحیح و
مدامه و تحدیق و تعلیدات حسن حسن زاد آمل قم مؤسسة النشر اإلسالمی.
 .13خرازـ سیا محسن  1۰1۱ق بدایة ابمعارف اإلبهیة فی شرح عقائـد اإلمامیـة قدم

سال بیست و هفتم ،شماره صـد و شش
55

مؤسسة النشر اإلسالمی.
 .1۰سبحان جعار 1۰12ق اإلبهیات على هدى ابکتـاب و ابسـحة و ابعقـل قدم المرکدز
العالمی للاراسات اإلسالمیة.
 1391 _________ .15اإلنصاف فی مسائل دا فیها ابخهف چداپ اول قدم مؤسسدة
اإلمام الصادق

.

1۰25 _________ .11ق ابفکر ابخابد فی بیان ابعقائـد چداپ اول قدم مؤسسده امدام
صادق

.

1۰25 _________ .1۱ق عصمة األنـیا چاپ سوم قم مؤسسه امام صادق.۱

 .19شبر سیا عبا اهلل 1۰2۰ق حق ابیقین فی معرفة أصال ابـدین چداپ دوم قدم نندوار
الهاـ.
 .18شهرستان محما بن عبا الکریم  131۰ابملـل و ابحلـل تحدیدق محمدا بداران قدم
الشریف الرضی.
 .2۴طباطبای سیا محما حسین 1۰1۱ق ابمیزان فى تفسیر ابقرآن قدم دهتدر انتشدارات
اسالم جامعه مارسین حوز علمیه قم.
 .21طریحی هخرالاین 1895م مجمع ابـلرین بیروت دار و مکتبة الهالل.
 .22طوسد محمددا بددن حسددن  1392تلخ ـیص ابشــافی تحدی دق حس دین بحددر العلددوم
قم انتشارات المحبین.
اإلسالمی.
 .2۰طوس محما بن محما 1۰۴۱ق تجرید االعتقاد تحدیق حسدین جاللد قدم دهتدر
تبلیغات اسالم .
 .25قاض عباالجبار بیتا ابمغحی فی ابااب ابتاحیـد و ابعـدل قداهر المؤسسدة المصدریه
العامه.
 .21الهیج عبا الدرزاق  13۱2سـرمای ایمـان در اصـال اعتقـادات تصدحیح صدادق
الریجان تهران انتشارات الزهرا.
 .2۱محماـ رـ شهرـ محما  1391دانشحام عقاید اسهمى قم دار الحایث.
 .29مصباح یزدی محماتدی  1399راه و راهحما شحاسی چاپ ششم قم انتشارات موسسده
امام خمینی .
 .28مظار محما حسن  139۱عقائد اإلمامیة تحدیق حاما حنا قم انتشارات انصاریان.
 .3۴مکارم شیرازی ناصر  13۱۰تفسیر نمان چاپ اول تهران دار الکتب اإلسالمیة.

 /هادی صادقی -محمد حسین مختاری

 13۱۱ _____________ .31پیا قرآن تهران دارالکتب االسالمیه.

 .32موسوـ زنجان سیا ابراهیم  1۰13ق عقائد اإلمامیـة اإلثحـی عشـریة ،چداپ سدوم
بیروت مؤسسة األعلمی.

 .33میرباقری محماعلی و نائینی میرهادی  1385مردانی شـی ما بیجا بی نا.

 .81یوسایان حسن و شریای احماحسدین  13۱۱پژوهشی در عصمت معصومما ،
تهران انتشارات پژوهشگا هرهنگ و انایشه اسالمی.
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1۰1۰ _______________ .23ق ابرســائل ابعشــر چدداپ دوم قددم مؤسسددة النشددر
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