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خواجه طوسی در مرحلۀ عصمت انبیا به اعتبار بُعد نظری ،معتقد است که
پیامبر در دریافت ،حفظ و انتقال وحی کامالً معصوم است و هیچگونه خطایی نه
سهواً و نه عمداً از او صادر نمیشود اما به اعتبار بُعد عملی ،معتقد است که
عصمت شامل قبل از بعثت و بعد از بعثت ،گناهان کبیره و صغیره ،عمدی و
سهوی ،نفرتآور و غیرنفرتآور و حتی داوری در منازعات ،تشخیص
موضوعات احکام دینی ،مسائل اجتماعی و تشخیص مصالح و مفاسد امور و
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مسائل عادی زندگانی هم میشود .او با تأکید بر لطف بودن «عصمت» در حقّ
دارندۀ آن بیان میکند که عصمت اینگونه است :عبد معصوم ،در عین قدرت بر
انجام معصیت ،انگیزۀ ترک دارد و به سمت طاعات ترغیب میشود .ازآنجاکه
خواجه حصول وثوق و اعتماد کامل به انبیا را که تأمین کنندۀ غرض از رسالت
ایشان است بدون تصور عصمت امکانپذیر نمیداند« ،عصمت» را عقالً و نقالً
به طور مطلق ضروری میشمارد .ایشان به دالیل نقلی نظیر آیات ناظر به عدم
نفوذ شیطان نسبت به مخلصان و مطهران ،هدایتیافتگی انبیا ،و نرسیدن عهد
الهی به ظالمان ،و دالیل عقلی نظیر لزوم وثوق و اطمینان ،لزوم تکلیف به محال،
و لزوم مخالفت با پیامبر در صورت عدم عصمت استناد میکند.

واژگان کلیدی :عصمت ،انبیا ،خواجه نصیرالدین طوسی ،اختیار ،لطف.
مسئلۀ عصمت انبیا از جمله مسائلی است که اکثر متکلمان امامیهه و ،بهه طهور
خاص ،خواجه نصیرالدین در آثار و کتب خود به آن پرداختهاند .خواجه در اکثهر
کتب کالمی خود ،بهویژه در تجرید االعتقاد و المحصهل و قواعدالعقائهد ،مسهئلۀ
عصمت انبیا را مطرح کرده است .ایشان بههاجمهال در کتها

قواعهد العقائهد بهه

تعریف عصمت پرداخته و هم به تعریفی از خود و هم به تعریهف حکمها و بهر

آرای دیگران اشاره کرده اسهت .وی بههتفصهیل در آثهارخود بههویهژه در تجریهد
االعتقاد ،به منشأ و دالیل و گسترۀ عصمت پرداخته است .هدف خواجه این بوده
است که گسترۀ عصمت را به اطالق ببرد و گسترۀ آن را بهه داوری در منازعهات،
تشخیص موضوعات احکام دینی و حل مسائل اجتمهاعی و تشهخیص مصهالح و
مفاسد امور و مسائل عادی زندگی نیز بکشاند.
ما در این مقاله به دنبال تبیین دیهدگاه خواجهه طوسهی در خصهوص گسهترۀ
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عصهمت انبیها بهه

اعتبار بعد نظری و عملی ،به اعتبار زمان قبل از بعثت و زمان بعد از بعثهت و بهه
اعتبار عمدی یا سهوی بودن فعل ،مورد تبیین و بررسی قرار دههیم .روش مها در
این مقاله ،نخست ،توصیف و تبیین دیدگاه خواجه در خصوص مسائل فوقالذکر
است و ،سپس ،ذکر دالیل عقلی و نقلهی و مبهانی خواجهه و ایهن تحلیهل اسهت:
دالیلی که خواجه طوسی بیان میکند چه بعدی از ابعاد عصمت را دربرمیگیهرد.
در ادامه ،به پاسخی که خواجه به آیات و روایات موهم عهدم عصهمت انبیها داده
است اشاره میکنیم و ،در پایان ،به نقد و بررسی تحلیلی نظر خواجه میپهردازیم.
اگرچه نظریۀ خواجه نظریۀ اکثر امامیه است که نظریۀ مختار آن را تأیید مهی کنهد
دالیلی که خواجه بیان کرده میتواند مورد جستجو و ارزیابی قرار گیرد.
.1گسترۀ عصمت انبیا
.1-1گسترۀ عصمت انبیا به اعتبار نظر و عمل

خواجه طوسی در مسئلۀ عصمت انبیا ،مانند اکثر امامیه ،قایل بهه عصهمت بهه
نحو مطلق است .ایشان نظر امامیه در بحث عصمت را میپذیرد« :و قال أصهحابنا
اإلماميّۀ :إنّهم معصومون من أوّل العمر إلى آخره من الذنو

کلّها ،صغائر و کبائر،

عمداً و سهواً ،و هو الحقّ( ».طوسي )021 :0221 ،خواجهه در بُعهد نظهر کهه شهامل
دریافت و تبلیغ وحی است کمتر ورود پیدا کرده است ،چون آن را قهدر مسهلم
گرفته است .این مطلب را میتوان از شارحان کتب خواجه استفاده کرد کهه بیهان
میکنند :مصنف وجو

عصمت از جمیع معاصی را اراده نموده است متبهادر بهه

ذهن این است که عصمت از مطلق معاصهی را اراده کهرده ،چهه معاصهی قبهل از
بعثت و چه بعد از آن  ،چه عمدی وچه غیرعمدی؛ قطعاً صدور گناه و عدمش از
احکام شریعت و متعلهق بهه شهریعت اسهت کهه در همهه امهور جهاری اسهت و
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مخصوص امر خاصی مانند تبلیغ تنهها نیسهت( .اردبيلي )711 :7711 ،از عبهارات
شارحان کالم خواجه نیز عصمت به اعتبار بُعد نظر اسهتفاده مهیشهود .ازایهنرو،
خواجه در خصوص این مرحله اینگونه بیان میکند که انبیا باید عصمت از خطها
و نسیان داشته باشند ،زیرا از خصوصیات نبهی ،کمهال عقهل و ههوش سرشهار و
قوت رأی و عدم سهو است .بنابراین ،یکی از مصادیق کمال عقل نبی عدم سههو
نبی است تا در برخی از اموری که مأمور به تبلیهغ آن اسهت دچهار سههو نشهود.
(حل)743 :7731 ،

خواجه طوسی وجو

عصمت انبیا را از وجو

بعثت انبیا نتیجهه مهیگیهرد،

زیرا آن دو را یک چیز میداند .بدین سبب ،بیان میکنهد :وجهو

بعثهت انبیها و

عصمتشان یک چیزند و مقتضای برهان مزبور توسهعۀ عصمتشهان بهر دنبالههروی
نظام جاری در ناموس تکمیل انواع و هدایت نمودنش تا سرانجامش و الزمهۀ آن
حفظ نبی از خطا در دریافت وحی و ابالغ وحی و رسالت است( .محمدي گيالین،
)31 :7711

خواجه اشاره میکند که پیامبران  -که خدا براى تهروی دیهن و نفهوذ کلمهه
مبعوث میکند  -باید با وقار باشند تا نقض غهرض نشهود( .شيرااین)433 :7711 ،

عصمت در نبى واجب است تا اعتماد بر او توان نمود و غرض از بعثهت حاصهل
شود و از نظهر وجهو

متابعهت از او در اوامهر و نهواهى و عهدم متابعهت او در

معاصى و انکار نمودن او را از ذنب [اگهر از او محقّهق شهود] (حليي)821 :0831،

پیامبر نباید سهو کند ،چون اگهر یهک بهار سههو کنهد ،عملهش حجهت نیسهت و
نمیتوان متابعت او را واجب دانست ،با اینکهه مسهلمانان اگهر شهنیدند یهک بهار
آنحضرت فالن جنس را خرید یا فالن معامله را انجام داد یا در سفر فالن عمهل
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کرد ،دستکم آن را دلیل جایز بودن عمل میشمارند( .همان)
.2-1گسترۀ عصمت انبیا به اعتبار زمان قبل از بعثت و زمان بعد

با توجه به اینکه خواجه وجو

عصمت را اراده نمهوده اسهت و نیهز معتقهد

است که انبیا از اول تا آخر عمر از هر گناه صغیره و کبیرهای چه به عمد چه بهه
سهو ،چه قبل و چه بعد از بعثت ،معصوم اند (طوسي ،)021 :0221 ،متبادر به ذههن
این است :اوالً ،عصمت از مطلق معاصی را اراده کرده و ثانیاً ،این مطلهق معاصهی
هم شامل معاصی قبل از بعثت میشود و هم شامل معاصی بعد از بعثت ،پس ،از
کالم خواجه و شارحان استفاده میشود که خواجه معتقد است :انبیا باید هم قبهل
از بعثت و هم بعد از بعثت معصوم باشند( .اردبيلي)012 :0811 ،

خواجه در بحث وجهو

عصهمت انبیها حتهی در خصهوص پرهیهز از امهور

نفرتآور معتقد است که شامل قبل و بعد از بعثت میشود .پس ،بهه طهور کلهی،
اعتقاد به وجو

عصمت در همۀ اموری که انسان از آن متنفر است وجود دارد و

در این مورد ،فرقی بین قبل از بعثت و بعد از بعثت نیست .ازاینرو ،بیان میکنهد
که واجب است نبی از هر عصیان و نسیان و فراموشی عاری باشد ،بلکهه واجهب
است از همۀ چیزهایی که موجب نفرت انسانهاست دور باشد .اما عصمت خاتم
اوصیا مانع از صدور ترک اولی به طور مطلق است و مانع از هر امر نفهرتآور و
نقصآور میباشد و این به سبب حصول نفرتی است که مانع از پیروی است کهه
اقتضا مهیکنهد کهه انبیها از همهۀ عیهو

جسهمانی و اخهالق مهذموم نفسهانی و

مرضهای مزمن و پستیهای ذات و کفر پهدران و مهادران و رذایهل قبیلهه منهزه
باشند و همچنین ،از مواردی غیر از این ،که موجب نفرت طبعها از پیهروی انبیها
میشود ،منزه باشند بلکه واجب است انبیا متصّف به نقطۀ مقابل این خصوصیات
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شوند که عبارتاند از همۀ صفات کمال و خلقهای نیکو و اقوال ستایششهده و
کرامت آبا و اجداد و شرافت قبیله و اموری که موجب رغبت مردم در اطاعتشهان
شود تا اینکه غرض حاصل شود( .ر.ک .استرآبادي) 22-03/8 :0832 ،
.3-1گسترۀ عصمت انبیا به اعتبار عمدی یا سهوی بودن فعل

خواجه معتقد است واجب است که پیامبر از همۀ گناهان معصهوم باشهد ،چهه
گناهان کبیره و چه گناهان صغیره ،عمداً یا سهواً ،پیش از نبوت یها بعهد از آن ،از
اوّل تا آخر عمر؛ زیرا اگر معصوم نباشد ،اعتماد بر اخبار و امهر و نههى و وعهد و
وعید او نماند و کسى او را تمکین نکند و به اقوال و افعال او اعتمهاد نکنهد و از
دلهاى مردم ساقط و پست گردد و آنچه از خداى تعالى خبر دهد مقبهول نیفتهد.
پس ،فرستادن وى عبث شود و الزم آید که خداى تعالى فعل عبهث در فرسهتادن
وى کرده باشد ،و عبث بر خداى تعالى روا نیست .پس ،عصمت پیامبران به نحهو
مطلق واجب باشد( .طوسي)225 :0812 ،

نظر امامیه و در رأس آن خواجهه طوسهی بهر ایهن اسهت :ازآنجهاییکهه انبیها
واجباالتباع هستند ،از ارتکا

هر نوع گناهی مطلقاً معصوماند ،زیرا اگر معصوم

نباشند ،نمیتوانند ،حجت و الگوی مردم باشند( .محمدي گيالني )31 :0811 ،پهس،
انبیا باید از گناه به طور مطلق (عمدی یا سهوی) معصوم باشند.
شارحان خواجه نیز بیان کردهاند که متکلمان امامیهه و در رأس آنهها خواجهه
طوسی ،معتقدند کهه انبیها

از همهۀ گناههان صهغیره و کبیهره در ههر حهالى از

حاالت ،چه در حال سهو و چه در حال عمد ،منهزه و مبهرّا و معصهوم انهد ،زیهرا
کوچکترین گناه و نافرمانى خدا یک سوء سابقۀ بزرگ شهمرده مهىشهود و اگهر
انبیا یک بار هم در مدت عمر دست به گناه بیاالیند یا حتى اگر احتمال بدهیم که
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یا عاصى باشند ،کافى است که اعتماد ما از آنها سلب شود و هر امر یا

نهی را که از طرف خدا به ما ابالغ کنند ،مىگوییم :شاید دروغ مهىگویهد ،و نیهز
اگر از پیامبران گناهى سر زند ،الزم مىآید که بر دیگران انکار کهردن و اعتهراض
واجب باشد ،زیرا دالیل نهى از منکر عمومیت دارد و هر کسى را حتهى پیهامبران
را شامل است و نهى از منکر موجب ایذای آنان است ،چون گاهى مستلزم اجرای
حد و گاهى مستلزم کتککارى و گاهى مستلزم پرخاش کردن و ریخهتن آبهروى
شخص است و «ایذاء النبى حرامُ» .پس ،نهى از منکر نسبت به نبى حهرام اسهت.
پس ،صدور معصیت از پیامبر حرام است( .محمدي)822 :0813 ،

نتیجه آنکه خواجه وجو

عصمت انبیا را به نحهو مطلهق مهیپهذیرد :واجهب

است انبیا معصوم باشند ،به صورت مطلق ،چه از جههت کهذ

و چهه از جههت

غیرکذ  ،چه گناهان صغیره و چه گناهان کبیره ،چه عمدی باشد و چهه سههوی،
چه قبل از بعثت رخ داده باشد و چه بعد از بعثت.
.4-1گسترۀ عصمت انبیا به اعتبار پرهیز از منفرات و منزه بودن از همۀ عیوب

خواجه معتقد است که پیامبر باید از عیو

خَلقى ،مثهل کهورى و کهرى ،و از

رذایل خُلقى ،چون ک خلقى و بخل و بهددلى ،و از نقهایص فعلهى ،مثهل صهفت
حیاکت و حجامت ،منزّه باشد .اگر چنین نباشد ،افعال و اقوال او را اعتبار نکننهد،
به ویژه کسانى که از این عیو

مبرّا باشند .آنگاه ،فرستادن او عبث باشد( .طوسيي،

)225 :0812

شارحان کالم خواجه از فرمایش ایشان استنباط کهردهانهد کهه پیهامبران نبایهد
داراى صفاتى باشند که نفرتْ آورد و مردم چنانکه باید آنهها را تعظهیم نکننهد ،و
نباید در قلو

مردم بىوقع و حشمت باشند ،از جمله در عقهل و ههوش و تنبّهه
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باید چنان باشند که فریب نخورند ،چهون فریهبخهورده را مهردم بهه مسهخره و
افسون میگیرند و بر فرض که او را پاک و بىآالیش از مکهر و حیلهه داننهد ،امها
چون پاکى از سادگى باشد وقعى ننهند و او را تعظیم نکنند و فرمهان نبرنهد مگهر
بدانند در تصمیم خود فریب نخورده است .و نیز باید قهوىالهرأى باشهد و آنچهه
پیشبینى میکند و وسایل آن را آماده مهیسهازد درسهت درآیهد و مها بهه تجربهه
یافتهایم که حتى علما اگر بدین صفات متصف باشند ،هرچنهد در غایهت علهم و
تقوا باشند ،در نظر مردم چندان وقعى ندارنهد .پهس ،پیهامبران  -کهه خهدا بهراى
تروی دین و نفوذ کلمه مبعوث میکند  -باید بها وقهع و وقهار باشهند تها نقهض
غرض نشود .و همچنین پیامبر باید از جهت پدران چنان نباشهد کهه مهردم وى را
سبک شمارند و از جهت مادران پارسا باشد و درشتخوى و سختگیر نباشد ،کهه
مردم متنفر شوند و از بیمارىهاى نفرتآور ،مانند سلس و جذام و بهرص ،سهالم
باشد و از عادات پست مانند خوردن طعام در راه خالى باشهد .اگهر بخهواهیم بها
منکران لطف به طریق اهل فن مجادله کنیم ،میتوانیم به آیۀ کریمۀ «وَ لَوْ كُنْتَ فَظًّا
غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ» (آل عمران )021 :متمسک شویم .خدا بها پیهامبرش
فرمود که تو بدخوى و سنگین دل نبودى ،که اگر بودى مردم از گرد تهو پراکنهده
میشدند .پس ،خدا میخواهد مهردم بهه آنحضهرت رغبهت کننهد و هرآنچهه از
بدخویى و سنگدلی که نفرت آورد باید از او دور دارد و لطف همین اسهت .ایهن
درحالی است که منکران لطف به تمسک بهظاهر قرآن و قیهاس خصوصهاً علهت
منصوصه سخت شیفتهاند( .شعراني )233 :0815 ،انبیا

باید از هر عامل جسمى

و روحى و حسبى و نسبى که موجب تنفّر جامعه مهىگهردد منهزّه و مبهرّا باشهند.
پس ،چند نکته را میتوان نتیجه گرفت:
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أ .پیامبران باید از نظهر سیاسهتمدارى و تیزبینهى و تصهمیمگیهرى و شهجاعت
کمبودى نداشته باشند ،که اگر چنین باشد ،اگر خللى در عقل آنهها باشهد یها اگهر
بایستی مدّتها در مسئلهای کوچک تأمل و بررسی کنند تا به نتیجه برسند یها در
موقع تصمیمگیرى تردید و دودلى داشته باشند یا اگر انسانههایى ترسهو و بهزدل
باشند ،از چشم مردم میافتند و حتى مورد استهزای آنان نیز واقع مىشوند .و این
با هدف بعثت ایشان سازگار نیست.
 .پیامبران از نظر روحى و اخالقى باید انسانهای نمونه و کاملى باشهند کهه
کماالت اخالقى را در حدّ اعال دارا باشند و از رذایل اخالقى کامال بهدور باشهند.
مثالً ،شجاعترین ،متواضعترین ،ایثارگرترین و کریمترین باشند و حسد و کینهه و
تکبر و عُجب در آنها یافت نشود که اینها با هدف بعثت سازگار نیست.
ج .پیامبران باید از نظر خلقت و ساختمان جسمانى از امراض ،از قبیل جهذام،
برص ،کرى و اللى و هر مرضى که موجب فرار دیگران از وى مهىگهردد ،سهالم
باشند ،که اگر چنین نباشد ،غرض از بعثت حاصل نمىگردد.
د .پیامبران از لحاظ نسب باید از خاندان کریم و بزرگوار و خوشهنامى باشهند
و ،به تعبیر زیارات ،در«اصال

شامخه» و «ارحام مطهره» پرورش یافتهه باشهند و

همگان والدین آنها را به نیکى و سهتودگى بشناسهند ،زیهرا انسهانههاى اصهیل و
شریف هرگز حاضر نمىشوند زیر بهار فهردی از تبهاری پسهت برونهد و غهرض
حاصل نمىشود.
و .پیامبران باید از کارههاى خهالف مهروت ،از قبیهل خهوردن در راه ،دویهدن
بىجهت ،با شتا

راه رفتن ،خندیدن بلند و قهقهه ،همنشینى بها اراذل و اوبهاش،

تنبلى و بىعارى دور باشند و از تمام امورى که موجب تنفر دیگران اسهت منهزه
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باشند( .محمدي)822 :0813 ،

انبیا باید از هر امر منفوری  -اعم از پستی نیاکان و زنا و بهیعفتهی مهادران و
بدخلقی و خشونت و تندی و ...و نیز اکل در طریق و شبیه آن  -معصوم باشهند».
(اردبيلي)012 :0811 ،

عالمه حلی نیز چنین میفرماید:
انبيا بايد در نهايت ذكاوت و تيزهوشي و قوت رأي باشند؛ نبي بايد از پستي
پدران و بدكارگي مادران منزه باشد ،چون آنها از اعظم منفرات است ،همچنين از
بدخلقي و تندي نيز منزه باشند تا سبب نفرت از آنهاا نشاود و همچناين باياد از
امراض منفره چون جذام و سلسلۀالريح و برص و شبيه آن منزه باشند و حتاي از
خيلي از مباحاتي كه مانع از پذيرش شأن و مضر در بزرگداشت آنهاا مايشاود
مثل خوردن در راه و غير آن منزه باشند( .حلي)211-211 :2831 ،

جایز نیست نبی مردی باشد مقابل و جلو چشم مردم ،در حالیکه قلو

مردم

از او به سبب اموری چون سستی اخالق ،کوچکی و حقارت نفس ،پستی همهت،
خشونت و بداخالقی ،یا متهم النسب یا قبیح منظهر بهودن متنفهر باشهد .پهس ،بها
وجود این امور مهم نفرتآور و نظایر آن چگونه شایسته است نبی ،مطاع و اسوۀ
مکارم اخالق و امام راهبر وهدایتگر مهردم بهه صهراط مسهتقیم باشهد؟ ازایهنرو
فطرتهای سالم و قلو

سالم از خضوع و فرمانبرداری از چنین انسانی با چنهین

نقطهضعفهایی در امور متعارف و پیش پا افتاده ابا میکنند ،تا چه رسد در امهور
اخالقی و معارف الهی و احکام عبادی و کمال عقل و ذکاوت وتیزهوشی ،یعنهی
اینکه در این امور نیز واجب است که انبیا معصوم باشهند( .محمدي گيالنيي:0811 ،
)31

سال ششم ،زمستان  ،3131شماره مسلسل 22

551

.2دالیل عصمت انبیا از دیدگاه خواجه نصیرالدین طوسی
.1-2ادلّۀ نقلی

طبق سخنان پیامبر و امامهان شهیعه ،عصهمت پیهامبران از اصهول مسهلّم و
قطعی است که بر آن اصرار داشتهاند .آنان بر این مدعای خودشهان ادلّهۀ عقلهی و
نقلی اقامه کردهاند .در خصوص دالیل نقلی خواجه باید اشاره کهرد کهه بهه نظهر
میرسد هیچیک از آیات قرآنی داللت صریح و مستقیمی بر عصمت انبیا از گنهاه
ندارند ،اما با ضمیمه کردن برخی آیات میشود عصهمت انبیها را از آنهها اسهتفاده
کرد .البته ،الزم به ذکر است با بررسیهای بهعملآمده در آثهار خواجهه مشهاهده
میشود که خواجه بیشتر به دالیل عقلی در با

عصهمت انبیها پرداختهه اسهت و

کمتر به دالیل نقلی اشاره نموده است .اما در آثار برخی از شارحان آثارش ،آنهم
به صورت محدود ،به برخی از آیات دراین رابطه اسهتناد شهده اسهت کهه بهه آن
میپردازیم .البته ،این دالیل بیشتر مربوط به عصمت عملی است.
. 1-1-2آیات مبتنی بر واژۀ اخالص در قرآن کریم :تعدادی از آیات قرآن عدهای
از بندگان خداوند را «مخلصین» میخواند .این آیات صریحترین آیاتی اسهت کهه
عصمت انبیا را اثبات میکند .مخلص [به صیغۀ اسم مفعهول] بهه معنهای خهالص
شده است .مخلصان انسانهاییاند که خداونهد آنهها را خهالص کهرده و خهودش
پاکی و خلوصشان را ضمانت نموده است( .ر.ک .يونس22 :؛ اعيرا21 ::؛ زمير 2 :و

 00و  )02از دیدگاه اسالم ،این عالیترین مرتبۀ کمال انسانی اسهت .ازایهنرو ،بهه
نظر میرسد که این واژه (مخلصین به نصب الم) در قهرآن تقریبهاً معهادل همهان
اصطالح «معصوم» است.
در قرآن ،برای «مخلصین» ویژگیهایی بیان شده که عبارت است از:
أ .مصيييینيا اا ااياتيييط شييي يین« :،لَههأُغْوِیَنَّهُمْ أَجْمَعِههینَ إِلَّهها عِبههادَکَ مِههنْهُمُ
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الْمُخْلَصِینَ»؛ گفت[ :سوگند] به عزت تو که همگی آنان را گمراه خواهم سهاخت،
مگر از میان آنان ،آن بندگانت را که اخالص یافتهاند( .ص)38 :

ب .شييستگ ،تيصيف اله« :،إِنَّا أَخْلَصْناهُمْ بِخالِصَۀٍ ذِکْرَى الدَّار»؛ ما آنهها را بها
موهبت ویژهای که یادآوری آن سرای بود خالص گردانیدیم( .ص )25 :و «إِنَّهُ مِهنْ
عِبادِنَا الْمُخْلَصِینَ»؛ چراکه از بندگان اخالصیافتۀ ماست( .يوسف)22 :

«مخلصین» انسانهاییاند که از هرگونه گناه و خطایی معصوماند  .امها اینکهه
چه کسانی به این مقام دست یافتهاند وبهرهمند از این موهبت الهیاند بهطور قطع،
ما نمیدانیم و فقط خداوند است که میداند چه کسی را خالص گردانیهده اسهت،
اما به طور قطع ،انبیا جزو آنها هستند ،چون :اوالً ،پیامبران برترینِ انسانها هسهتند
و اگر آنها از این موهبت برخوردار نباشند ،دیگر کسی برای نیل به این مقام باقی
نمیماند.
ثانیاً ،خداوند در کتابش به برخی از آنها اشاره نموده است ،مثل دو آیه پیشین.
پس« ،مخلصین» که قدر متیقنایشان انبیا میباشند افرادیاند که خدا آنها را بهرای
خود پاک گردانیده است .ازاینرو ،شیطان هیچ نوع تسهلطی نمهیتوانهد بهر آنهها
داشته باشد.
. 2-1-2

آیات مبتنی بر واژۀ تطهیر در قرآن کریم :از آیاتی که بر عصمت عملی

پیامبر داللت میکند آیۀ  11سورۀ احزا

اسهت کهه اسهترآبادی در شهرح کهالم

خواجه به آن استدالل نموده است (استرآبادي« )03/8 :0832 ،إِنَّما یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ
عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیراً» .از این آیه میتهوان عصهمت عملهی
انبیا را استفاده کرد و نحوۀ داللتش با دقت در چند نکته روشن میشود:
أ .واژه «مطهر» اسم مفعول از با

تفعیل میباشد که غالبهاً کهاربرد ایهن بها
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برای متعدی ساختن فعل است :طههر اهلل فالنهاً؛ خداونهد فهالن شهخص را پهاک
گردانید .بنابراین« ،مطهر» یعنی پاکگردانیدهشده.
 .نه تنها تطهیر یادشده در آیه مقید و منحصر به مورد خاصی نشده بلکه بها
«مفعول مطلق تأکیدی» (تطهیراً) تأکید شده است .بنابراین« ،یُطَهِّهرَکُمْ تَطْهیهراً» بهه
معنای آن است که خداوند ایشان را از هرگونه آلودگی و پلیهدی پیراسهته اسهت.
پس ،میتوان نتیجه گرفت که «مطهرین» همان «معصومین» میباشند ،زیرا منظهور
از عصمت عنایت ویژۀ الهی به تطهیر و پاکی گروهی از انسهانهاسهت البتهه ،بهه
گونهای که اختیار از آنها سلب نمیشود.
ج .هرچند آیۀ تطهیر از بین پیامبران فقهط پیهامبر اسهالم

را بهه «داللهت

مطابقی» شامل است ،اما با توجه به اینکه در این جهت تفاوتی بهین انبیها نیسهت،
میتوان داللت این آیه را بر عصمت تمامی انبیا پذیرفت.
 . 3-1-2آیات مبتنی بر واژۀ عهد الهی در قرآن کریم :خداوند در قرآن ،در آیات
ذیل ،در خصوص عهد خود میفرماید که عهد مهن بهه ظالمهان نمهیرسهد بلکهه
انبیایی را برگزیده که افضل از مالئکۀ الهی هستند و عهد الهی به آنها میرسهد .از
طرفی ،مالئکه و فرشتگان هیچگاه مرتکب معصیت نمی شوند .اگر گناهی از انبیها
سر میزد ،ممکن نبود که آنها افضل و باالتر از مالئکه باشند .پهس ،یکهی از ادلهۀ
نقلیای که خواجه در پن رسالۀ اعتقادی در خصوص عصمت انبیا ذکر مهیکنهد
(طوسي )22 :0812 ،این است:
إِنَّ اللَّهَ اصْطَفى آدَمَ وَ نُوحاً وَ آلَ إِبْاراهييمَ وَ آلَ عيمْارانَ عَلَاى اللَاالَميينَ ذُرِّيَّاۀً
بََْضُها مينل بََْضٍ( .آل عمران.)83-88 :
بهدرستى كه خداى تَالى آدم و نوح و آلاباراهيم و آلعماران را از جمياع
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اهل عالم [از مالئكه و جنّ و انس] برگزيده است؛ فرزنداني هستند برخي از نسل
برخي ديگر( .طوسي)111 :2811 ،

 . 4-1-2آیات مبتنی بر واژۀ هدایت در قرآن کرریم :خواجه طوسی ،مثل برخهی
از بزرگان ،هدایتیافتگی انبیا را دلیل بر عصمتشهان مهیداننهد و ایهنگونهه بیهان
میکند:
و يشهد على ذلك قوله« :وَ اجْتَبَيْناهُمْ وَ هَدَيْناهُمْ إِلى صياراٍ مُسْاتَقييمٍ ذلياكَ
هُدَى اللَّهي يَهْديي بِهي مَنل يَشاءُ مينل عيباديهي وَ لَوْ أَشلرَكُوا لَحَبِطَ عَنلهُمْ ما كانُوا يََْمَلُونَ».
(أنَام)33-31 :
و آنان را برگزيديم و به راه راست هدايت نموديم .اين هدايت خداسات كاه
هر كس از بندگانش را بخواهد بدان راهنمايي ميكند و اگر آناان [باه آن مقاام
شامخ] شرك ورزيده بودند بهيقين ،آنچه عمل خير بود حبط و نابود ميشد.

 . 5-1-2آیررات مبتنرری بررر واژۀ اراعررت در قرررآن کررریم :خواجههه طوسههی پههس از
استشهاد به آیه  11سورۀ مائده ،آیات دیگری را هم گواه میآورد :فاألنبیاء علهیهم
السالم هم أُسى و قُدوات حسنات فی جمیع المجاالت تقتدی بهم طلّا

الکمهال

و السعادة ،قال سبحانه« :قَدْ کانَتْ لَکُمْ أُسْوَۀٌ حَسَنَۀٌ فِی إِبْراهِیمَ» (ممتحنة )2 :و قهال
تعالى« :لَقَدْ کانَ لَکُمْ فِیهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَۀٌ لِمَنْ کانَ یَرْجُوا اللَّهَ وَ الْیَهوْمَ الْهِخِرَ»؛ قطعهاً
برای شما در اقتدا به رسول خدا سرمشقی نیکو است برای آنکس کهه بهه خهدا و
روز قیامت امید دارد (ممتحنه.)5 :
به نظر میرسد که هیچیهک از آیهات قرآنهی داللهت صهریح و مسهتقیمی بهر
عصمت انبیا از گناه ندارد .با این حال ،با ضمیمه کردن برخی از آیات به یکدیگر
میتوان داللت قرآن را بر عصمت انبیا دریافت که با چند مقدمه میشود اینگونهه
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استدالل کرد:
أ .قرآن بیان میدارد که بندگان مخلص خداوند کامالً از قلمرو اضالل شهیطان
خارجاند و شیطان از هرگونه اثر گذاری در ایشهان نهاتوان اسهت« :قهال فبعزتهک
لَأُغْوِیَنَّهُمْ أَجْمَعِینَ إِلَّا عِبادَکَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِینَ» (ص)38-32 :

از طرفی دیگر ،شکی نیست که انبیها از زمهرۀ بنهدگان مخلهصانهد و بنهدگان
مخلص هیچگاه مورد اغوای شیطان واقع نمیشوند .درنتیجه ،دامن ایشهان از ههر
آلودگی پاک میباشد.
 .به شهادت قرآن ،انبیا از هدایت ویژۀ الهی برخوردارند .ازایهنرو ،پهس از
ذکر اسامی تعدادی از انبیای بزرگ میفرماید« :وَ اجْتَبَیْناهُمْ وَ هَدَیْناهُمْ إِلى صِراطٍ
مُسْتَقِیمٍ ذلِکَ هُدَى اللَّهِ یَهْدِی بِهِ مَنْ یَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ لَوْ أَشْرَکُوا لَحَهبِطَ عَهنْهُمْ مها
کانُوا یَعْمَلُونَ»( .انعام)33-31 :

بدین ترتیب ،روشن میشود که انبیها بها ایهن ههدایت ویهژۀ الههی ،هرگهز در
معرض گمراهی قرار نمهیگیرنهد و ازآنجاکهه ارتکها

گنهاه از مصهادیق مسهلم

گمراهی است ،این دسته از آیات نیز بیانگر عصمت انبیا از ارتکا
ج .خداوند در پاسخ حضرت ابراهیم

گناه است .

مبنهی بهر اسهتمرار مقهام امامهت در

خاندانش آشکارا میفرماید« :ال یَنالُ عَهْدِی الظَّالِمِینَ» (بقره)022 :

این آیه باصراحت اعالم میدارد که ظالمان شایستگی دریافهت منصهب الههی
(عهد خداوند) را ندارند و ازآنجاکه پیامبری یکی از مناصب الههی اسهت ،نتیجهه
میشود که ظالمان شایسته مقام پیهامبری نیسهتند .از طرفهی ،واژۀ ظلهم در قهرآن
معنایی گسترده دارد که شامل هرگونهانحراف فکری و عملی میشود .بنابراین ،آیۀ
فوق نیز با نظر به آیاتی که بیانگر معنای وسیع ظلماند ،عصمت انبیا را ثابت میکند.
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 .2-2ادلّۀ عقلی

عمدهترین دالئل عقلی خواجه طوسی بر عصمت انبیا که در آثار خواجه آمده
عبارتند از:
 .1-2-2لررموو وق ر ا و ارنینرران :از عبههارات خواجههه و محشههین اسههتفاده
میگردد که غرض و هدف اصلی بعثت انبیای عظام این بهوده :معهارف و احکهام
هدایتبخش و نجاتدهندۀ الهی را در اختیار و دسترس افراد بشر قرار دهنهد تها
بدینوسیله ،حجت الهی بر مردم تمام شود« :لِئَلَّا یَکُونَ لِلنّاسِ عَلَی اهللِ حُجَ ۀٌ بَعْهدَ
الرُّسُل» (نساء .)052 :بدیهی است این غرض در گرو آن است که انبیا در دریافهت
و حفظ و ابالغ احکام و معارف الهی از هرگونه خطای عمدی و سههوی مصهون
باشند .از طرفی ،چون ابالغ و تبیین احکام الهی گاهی اوقهات از طریهق افعهال و
تقریرات پیامبر انجام میپذیرد ،عصمت در این قسمت (عصمت از خطا در افعال
که مربوط به تبیین شریعت است) نیز الزم میباشد.
الزم به ذکر است که مفاد این دلیل لزوم عصمت انبیها از خطها وگنهاه قبهل از
نبوت و بعد از نبوت است و از این جهت ،فرقهی میهان گنهاه عمهدی و سههوی
وجود ندارد ،چون گناه و خطا در همۀ ابعادش منشأ گمراهی شمرده میشود و با
غرض نبوت منافات دارد.
خواجه معتقد است که عصمتْ مقتضای حکمت خداوند در بعثت انبیا اسهت
و همانا معصوم نبودن انبیا با هدف از بعثت انبیا منافهات دارد .شهیخ سهدیدالدین
حمصی میفرماید« :همانا تجویز عدم عصمت منافر قبول قول نبی است ،و اینکهه
خداوند پیامبری را به سوی خلهق مبعهوث کنهد و اطاعهت و پیهروی از او را بهر
خالیق واجب نماید ،در حالیکه پیامبر خدا متصف به صهفتی باشهد کهه موجهب
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نفرت مردم از او باشد ،ازاینروست که خداوند تنزیه انبیا را از اموری کهه ایشهان
منفور میکند واجب کهرده اسهت؛ خداونهد انبیها را از خُلهق بهد و مریضهیههای
نفرتآور و سختدلی و درشتخلقی دور نمهوده ،بهه پیهامبرش فرمهوده کهه تهو
بدخوى و سنگیندل نبودى که اگر بودى ،مردم از گرد تهو پراکنهده مهیشهدند و
اموری که تکیه کردیم بر آن از داللت تنفیر همۀ قبایح و اخالل بهه واجبهات را از
پیامبر نفی میکند .پس ،واجب است نفی همۀ آنها از پیامبر در هرحالی ،به سهبب
آنچه که ذکر کردیم»( .طوسي ،بيتا)11 :

این دلیل را میتوان از این عبارت خواجهه در تجریهد االعتقهاد« :ویجهب فهی
النبی العصمۀ لیحصل الوثوق فیحصل الغرض ،ولوجو
علیه» (طوسي )208 :0211 ،در خصوص وجو

متابعته وضدها ،واالنکهار

عصمت ،استفاده کرد که عصهمت

مطلق از آن مراد است ،که شامل قبل از بعثت و بعهد از بعثهت ،گناههان کبیهره و
صغیره و عمدی و سهوی میشود .خواجه معتقد است که عصمت صهفتى اسهت
که خداى تعالى از لطف ،بندۀ خود را خبر مىدهد تا بهه سهوى فعهل معصهیت و
ترک اطاعت میل و قصد نکند ،با آنکه بنده بر فعل معصیت و ترک طاعهت قهادر
باشد.
از اینجا ظاهر شد که آنچه مخالفان مىگوینهد کهه عصهمت پهیش از نبهوت و
عصمت از صغیره در حال نبوت سهواً شرط نیست ،باطل است و اینکه بعضی از
مخالفان میگویند که معصوم بر فعل معصیت و تهرک طاعهت قهادر نیسهت ،نیهز
باطل است ،زیرا اگر معصوم را قدرت بر فعهل معصهیت و تهرک طاعهت نباشهد،
مکلف نباشد و او را به ترک معصیت و فعل طاعت ثهوا

نباشهد ،و ایهن اعتقهاد

اختیار نمىکند مگر کسى که ایمان و عقل ندارد( .خواجه طوسي) 222 :0812،
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همچنین ،خواجه بیان می کند که واجب است پیامبر از امّت خود افضل باشد
و در میان امّتش بهتر از او و مساوىاش نیز نباشد ،که اگهر چنهین نباشهد ،تقهدیم
مفضول بر فاضل و ترجیح بال مرجّح الزم آید و نیز [الزم آید کهه] أفضهل بها آن
مساوى مطیع و منقاد او شود .پس ،ارسال او عبث شهود نسهبت بهه آن أفضهل و
مساوى .و از طرفی پیغمبران أفضل از مالئکهاند چنانکه خداى تعالى مهىفرمایهد:
«إِنَّ اللَّهَ اصْطَفى آدَمَ وَ نُوحاً وَ آلَ إِبْراهِیمَ وَ آلَ عِمْرانَ عَلَى الْعالَمِینَ»( .همان)

به گفتۀ امامیه ،معصوم بودن پیامبر از همۀ گناهان  -خواه صغیره وخواه کبیهره
 واجب است و چند دلیل بر آن میتوان اقامه کرد یک دلیل براین سهخن چنهیناست :غرض از بعثت پیامبران تنها در صورت معصوم بودن آنها تحقهق مهییابهد.
پس ،برای رسیدن به غرض ،واجب است پیامبران معصوم باشند.
توضیح مطلب :اینکه کسانی که پیهامبر بهه سهوی آنهها برانگیختهه شهده ،اگهر
ارتکا

دروغ و گناه را بر پیامبر جهایز و روا بداننهد ،در امهر و نههی پیهامبران و

کارهای آنها ،که مردم را به پیروی از خود در آن کارها فراخواندهاند ،نیز ارتکها
دروغ وگناه را جایز خواهند دانست .در این صورت ،دیگر به فرمانبرداری از آنان
و عمل طبق اوامر ایشان گردن نخواهند نهاد [زیرا احتمال دروغ میدهنهد ،کهه از
نزد خود به چیزی امر کرده باشند و فرمان آنان ابالغ امر خداوند نباشهد ،].و ایهن
نقض غرض از بعثت پیامبران است ( .حلی)511 :5111 ،
به گفتۀ امامیه ،واجب است عصمت ایشان از همۀ گناهان از صغیره و کبیره و
یک دلیل بر این مطلب این است :غرض از بعثت انبیا تنهها بهه عصهمت حاصهل
مىشود .اگر عصمت نباشد ،تجویز کذ

در امر و نهى ایشان احتمال مهىرود .بها

وجود این احتمال ،مکلفان را انقیاد الزم نیست .و همۀ اینها شرعاً و عقهالً محهال
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است .پس ،حاصل کالم این شد که عصمت در نبى واجب است تا اعتمهاد بهر او
توان نمود ،و غرض از بعثت حاصل شود و [نیز عصمت در نبی واجب است] از
جهت وجو

متابعت او در اوامر و نواهى و عدم متابعت او در معاصهى و انکهار

نمودن او را از ذنب ،اگر از او متحقّق شود( .حسيني علوي) 128/2 :0830 ،

زمانی که اطمینان و وثوق مردم بهواسطۀ افعال واقوال و تقریرات نبی حاصل
شود ،غرض از بعثت انبیا که تبلیغ احکام است بدون کم و زیاد حاصل میشهود
و اگر مردم کذ

و دروغ را بر انبیا جایز میشمردند ،معصیت را در امر و نهیشان

و در افعالی که مردم را بدان فرا خواندند جایز میشمردند بدین ترتیب؛ مردم بهه
امتثال اوامر انبیا منقاد و فرمانبردار نمیشدند و این عدم امتثهال نقضهی اسهت بهر
غرض از بعثت( .ر.ک .حسيني شيرازي)888 :0853 ،
 .2-2-2لررموو تيفی ر

ب ر م ررا در ص ر رت عرردو ع

ررنت :از بیانههات خواجههه و

شارحان متون ایشان استفاده میشود که الزم است از انبیا پیروی شهود و در ایهن
مورد تردیدی نیست ،چون الزمه اعتقاد به عدم وجو

پیروی و اطاعت از انبیهاء

چیزی جز لغویت نبوت نخواهد بود .از طرفی ،عصیان حضهرت حهق نیهز جهایز
نمیباشد و هرگاه پیروی از کسی مستلزم معصیت خداوند باشد ،پیروی از او هم
واجب میشود[ ،چون اطاعت از پیامبر واجب اسهت] و ههم حهرام خواههد بهود
[چون معصیت خداوند حرام است] انجهام ایهن دو تکلیهفِ ناسهازگار خهارج از
قدرت و اختیار انسان است و منتهی به تناقض میشود .این دلیل نیز بهه عصهمت
در حال نبوت اختصاص دارد ولی از این نگاه کهه کبیهره باشهد یها صهغیره و یها
خطای عمدی باشد یا سهوی عمومیت دارد.
 .3-2-2لموو مخالفت با پیامبر در ص رت عدو ع

رنت :اگر پیامبر از خطا و گناه
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معصوم نباشد ،چه بسا مرتکب خطا و گنهاهی شهود و بهه حکهم نههی از منکهر،
مخالفت با او بر مؤمنان واجب خواهد بود .این کار ،از یک طرف ،مستلزم ایهذای
پیامبر است که جایز نیست و ،از طرفی دیگر ،جایگاه اجتماعی پیامبر را خدشهدار
میکند .در نتیجه ،نسبت به اوامر و نواهی او اعتنای الزم نخواههد شهد .عصهمت
حاصل از این دلیل نیز به حال نبوت اختصاص دارد .
هرگاه پیامبر گناهی مرتکب شود ،نهی از انجام آن کار واجب میباشهد ،چهون
وجو

نهی از منکر عمومیت دارد [و شهامل ههر کهس کهه مرتکهب گنهاه شهود

میگردد] و این امر مستلزم آزار و اذیت پیامبر میباشد ،در حالی که اذیت پیهامبر
نهی شده است و همۀ این امور محال است( .حلي)025 :0832 ،

متکلمان امامیه و ،به طور خاص ،خواجه معتقدند :انبیها

از همهۀ گناههان

صغیره و کبیره در هر حالى از حاالت ،چه در حال سهو و چه در حال عمد ،منزه
و مبرّا و معصوماند ،یکی از دالیل آنها این است که اگهر از پیهامبران گنهاهى سهر
زند ،بر دیگران انکار کردن و اعتراض واجهب باشهد ،زیهرا دالیهل نههى از منکهر
عمومیت دارد و هر کسى حتى پیامبران را شامل اسهت و نههى از منکهر موجهب
ایذای آنان است ،چون گاهى مستلزم اجرای حد و گاهى مسهتلزم کتهککهارى و
گاهى مستلزم پرخاش کردن و ریختن آبروى شخص است و «ایذاءالنبهى حهرامُ».
پس ،نهى از منکر نسبت به نبى حرام است .در نتیجه ،صهدور معصهیت از پیهامبر
منتفی است( .محمدي)823 :0813 ،

اگر نبی معصیت را انجام دهد ،انکار و نههی او واجهب اسهت؛ انکهار او
مصداق اذیت نمودن است و ایذاء او حرام است .این جمهع بهین ضهدین اسهت،
چون هم انکار بر نبی به دلیل وجو

نهی از منکر واجب است و هم بهسبب ایذا
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بودنش بر نبی حرام است [ایذای نبی بهسبب قول خداونهد حهرام اسهت« :قطعهاً
کسانی که خداوند و رسولش را اذیت میکنند خداوند آنها را در دنیها و آخهرت
لعنت میکند( ».احزا ( ])11 :حسيني شيرازي)888 :0853 ،

دلیل اینکه امامیه گفتهاند از هر گناه ،کبیره و صغیره ،معصومانهد ،و از کهذ
معصوماند این است که اگر پیامبر گناه کنهد ،بایهد او را نههى کهرد و عمهل او را
منکر شمرد ،حال آنکه رد پیامبر و آزار او جایز نیست( .شعراني)232 :0815 ،
 .3تحلیل دالیل خواجه طوسی بر عصمت انبیا

مفاد دلیل لزوم وثوق و اطمینان ،لزوم عصهمت انبیها از خطها و گنهاه پهیش از
نبوت و پس از نبوت است و از این جهت ،فرقهی میهان گنهاه عمهدی و سههوی
وجود ندارد ،چون گناه و خطا در همۀ ابعادش منشأ گمراهی شمرده میشود و با
غرض نبوت منافات دارد .دلیل لزوم تکلیف به محال ،به عصمت در حال نبهوت
اختصاص دارد ولی از این نگاه که کبیره باشد یا صغیره ،و یا خطای عمدی باشد
یا سهوی عمومیت دارد .عصمت حاصل از دلیل لزوم مخالفت بها پیهامبر نیهز بهه
حال نبوت اختصاص دارد و شامل عصمت پس از نبوت است که شامل گناههان
کبیره و صغیره و عمدی و سهوی میشود.
مقدس اردبیلی نیز در الحاشيۀ عل ،الهييط الشاح الجدييد للتجاييد سهعی نمهوده
است که گسترۀ ادلۀ خواجه را از حیث شمول آن ،به قبهل از بعثهت یها بعهد از
بعثت مشخص نماید .ایشان مینویسند :دلیل اول خواجه (حصول وثهوق) شهامل
قبل از بعثت میشود ،زیرا اگر چنین نباشد ،غرض از بعثت حاصهل نمهیشهود و
این دلیل به طریق اولی شامل بعد از بعثت نیز میشود .ظاهراً دلیهل دوم خواجهه
مختص به بعد از بعثت است و ظاهراً عمومیت دارد و شامل گناه کبیره و صهغیره
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و نیز عمدی و سهوی میشود .دلیل سوم خواجه مخصوص بعد از زمهان بعثهت
است که هم شامل گناهان عمدی و هم شامل سایر محذوراتی مثهل قبهول نبهودن
شهادت آنها ،استحقاق عذا  ،و نرسیدن عهد نبوت به آنها میشود که مترتب بهر
صادر شدن گناه از انبیا است( .اردبيلي)018-012 :0811 ،
 .4مبانی خواجه نصیر الدین طوسی

خواجه در بحث عصمت انبیا ،قایل به عصمت مطلق است .دیهدگاه او مبتنهی
بر یک رشته مبانی است که در اینجا به آنها اشاره می کنیم.
 .1-4وجوب لطف

معموالً ،عصمت در نگاه اندیشمندان نسبت به گناه سهنجیده مهیشهود ،یعنهی
معصومین کسانی هستند که مصون از گناهاند .در اینکه منشأ این عصهمت چیهزی
جز ارادۀ الهی نیست مورد قبول همگهان اسهت و تردیهدی در آن نیسهت .امها در
چگونگی تأثیر ارادۀ حق بهین متکلمهان اخهتالف نظهر وجهود دارد کهه متکلمهان
اشعری عصمت را در نیافریدن گناه در معصوم از جانب خدا میدانند ،مثل ایجهی
در شرح مواقف «وهی عندنا :ان ال یخلق اهلل فیهم ذنباً»؛ عصمت نزد ما این اسهت
که خداوند گناهی را در معصهومان نیافرینهد( .ايجيي )231/3 :0211 ،و نظیهر ایهن
سخن از میرسیدشریف (تفتازاني)008 :0825 ،

اما امامیه و در رأس آن خواجه به وجو

لطف معتقدند و خدا عصمت را بهر

همین اساس تفسیر کردهاند .خواجه در پن رسالۀ اعتقادی چنین میفرماید:
عصمت صفتى است كه خداى تَالى از سر لطف ،بندۀ خود را خبر مىدهد تاا
آن بنده به سوى فَل مَصيت و ترك اطاعت ميل و قصد نكند ،با آنكه بناده بار
فَل مَصيت و ترك طاعت قادر باشد( .طوسي)111 :2811 ،

خواجه در جایی بعد از نقل کالم فخرالدین رازی دربارۀ اسبا

عصمت بیهان
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میدارد که بر مبنای عقیدۀ معتزله ،خداوند در حق معصوم لطفی را اعمال میکنهد
که با وجود آن داعی بر ترک واجب و فعل معصیت ندارد ،اگرچهه بهر انجهام آن
تواناست( .طوسي )851 :0222 ،البته ،تعریف فوق مورد قبول امامیه هم است.
جنا

علی محمدی در شرح کشف المراد در خصوص کالم خواجهه چنهین

مینویسد:
یکى از صفات و امتیازات انبیا مقام عصمت است که عبهارت اسهت از لطهف
پنهانى و نامرئى که خداوند با مکلفى از مکلفان انجام مىدهد [یعنى چشهم بهاطن
او را بینا مىکند و حقایق را آنگونه که هستند مىبیند .پس ،حقیقت گنهاه را ههم
مشاهده مىکند که هر گناهى یک گام در مسهیر سهقوط و هالکهت اسهت .پهس،
هرگز گرد گناه نمىگردد و این سمّ مهلک را سهر نمهىکشهد] و بهه برکهت ایهن
عنایت نامحسوس ،انگیزۀ گناه و ترک طاعت در انسان به صفر مىرسد و مىمیرد
و این شخص با اینکه قدرت بر ترک واجب و فعل حرام دارد ولى هرگز اقدام به
آن نمىکند(.محمدي)825 :0813 ،
 .2-4اختیار

اگر نبی مسلو االختیار باشد ،الزمههاش مسهتحق مهدح و ثهوا
اسههت .و الزم (مسههتحق مههدح وثههوا

نبهودن نبهی

نبههودن نبههی) باطههل اسههت .پههس ،ملههزوم

(مسلو االختیار بودن نبی) هم باطل است .و مالزمه هم روشن اسهت( .طوسيي،
)021-021 :0221

وقوع معصیت از معصوم با توجه به قدرتش امکانپذیر اسهت و بها توجهه بهه
عدم اراده نمودنش ممتنع میباشد ،و عدم ارادهاش محصول لطف الههی اسهت ،و
محصول علم خاص که رادع و مانع از معصهیتی اسهت کهه خداونهد بهه او اعطها
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نموده است( .طوسي ،بيتا)18 :

معنای وجو

معصوم بودن نبی این است که نبی بر انجام کارهای درسهت و

اطاعت و بندگی مقهور و مجبور نباشد و ممتنع بودن خطا و گناه بر نبهی بهدون
آگاهی و اراده در افعالش نیست بلکه افعالش برخاسته از اختیار است .پس ،همانا
عدم دخالت علم و ارادهاش در عصمتش ضرورتاً باطل است بلکهه نبهی بشهری
مثل ماست و از طریق اراده و اختیارش اسهتکمال مهییابهد ،و حقیقهت عصهمت
نیست مگر علم راسخی که نبی را از وقوع در امهوری کهه ارتکهابش از او جهایز
نباشد مصون میدارد( .گيالني)11 :0811 ،
 .5مالحظات انتقادی در خصوص دیدگاه خواجه طوسی

دیدگاه خواجه از حیث اینکه قایل به عصمت مطلق اسهت دیهدگاه معقهول و
منطقی است و از این حیث ،فاقد اشکال است.
آقای سبحانی در خصوص دیدگاه خواجه میگوید که مهم دلیهل اول خواجهه
است که شامل قبل از بعثت و بعد از بعثت میشود ،زیرا نسبت بهه دلیهل دوم و
سوم امکان مناقشه وجود دارد .دلیل دوم (وجو

متابعت) زمانی اسهت کهه بهین

قول و عمل موافقت باشد اما وقتی مخالفت باشد ،خارج میشود و قول خدا «لَقَدْ
کانَ لَکُمْ فی رسولِ اهلل اسوةٌ حسنۀٌ» (احزاب )020 :از دلیل مطلهق بهودنش تجهاوز
نمیکند .پس ،مقید میشود با موافقت (بین قول و عمل) و درصهورت مخالفهت،
به حکم عقل خارج میشود .دلیل سوم مثل دلیل دوم است ،به دلیل اینکه امکهان
التزام به عدم حرمت ایذا زمانی است که از روی حق باشد ،اما جهز ایهن ،ایهذای
مؤمنی مثل پیامبر

حرام است .با حرمت آن ،الزم میآید عدم جهواز امهر بهه

معروف زمانیکه ترکش کند یا الزم میآید نهی از منکر ،زمانیکه امر و نهی سبب
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ایذا باشد.
در مجموع ،باید گفت :اگرچه مجمهوع ادلهۀ ایشهان عصهمت مطلهق را ثابهت
میکند ،خواجه میتوانست ادلۀ بیشهتری را اقامهه کنهد کهه از جامعیهت بیشهتری
برخوردار باشد.
نتیجهگیری


خواجه طوسی در مرحلۀ عصمت انبیا به اعتبار بُعد نظری عصهمتی را قایهل
است که شامل دریافت و حفظ و ابالغ وحی است و در مرحلۀ عصمت انبیها بهه
اعتبار بُعد عملی قایل به عصمت به طور مطلق اسهت و گسهترۀ آن را بهه داوری
در منازعات ،تشخیص موضوعات احکهام دینهی ،مسهائل اجتمهاعی و تشهخیص
مصالح و مفاسد امور و مسائل عادی زندگانی هم سرایت میدههد .ازایهنرو ،وی
انبیا را در همۀ مراحل معصوم میداند .مبنای خواجه طوسی مسئلۀ لطف و اختیار
است .او به ادلۀ عقلی ،نظیر لزوم وثوق و اطمینهان ،لهزوم تکلیهف بهه محهال در
صورت عدم عصمت ،لزوم مخالفت با پیامبر در صورت عدم عصمت و ادلۀ نقلی
نظیر آیات ناظر به عدم نفوذ شیطان نسبت به مخلصین و مطهرین و آیات ناظر به
هدایتیافتگی انبیا و نرسیدن عهد الهی به ظالمین استناد میکند ،که دالیل ایشهان
مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت .در بررسی بهعملآمده به این نتیجه رسهیدیم:
ادلهای که ایشان ارائه دادند از قوت خاصی برخوردار است ،هرچند ایشهان نیهز
میتوانستند به ادلۀ بیشتر و قویتری در خصوص دیدگاه خود استناد نمایند.
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