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  عصمت امام از نگاه خرد
  علي رباني گلپايگاني

  چكيده
چكيده . ه استدر نوشتار حاضر، داليل عقلي لزوم عصمت امام تبيين و تحليل شد

  . استاين داليل به قرار زير 
 هرگاه اين . معصوم نبودن آنان است،منان به امامؤ نيازمندي ممالكاساسي ترين 
  .استمام ديگري نياز خواهد بود و الزمه آن تسلسل محال  به ا،باشدنمالك در امام نيز 

 ، اين آرمان.، بايد براي مكلفان حفظ و تبيين شودشريعت اسالم، پس از پيامبر
 .بدون عصمت امام به دست نخواهد آمد

، بدون هيچ قيد و در شريعت اسالمي، اطاعت از امام، همچون اطاعت از پيامبر 
 .در گرو معصوم بودن او است از چنين فردي طاعتوجوب ا. شرطي واجب شده است

 آن است كه امام مورد اطمينان كامل و همه و در گر، امامتهاي  كامل هدفتحقق
 . چنين اطميناني، بدون عصمت به دست نخواهد آمد.جانبه مردم باشد

اي دارد كه از افراد عادي باالتر  از ديدگاه اسالم، امام جايگاه علمي و معنوي ويژه
 افراد عادي  مقام او از، معصوم نباشد، چه بسا مرتكب گناه شود و در نتيجهرگا. ستا

 .نيز فروتر شود
امام، امامت، عصمت، خرد، عقل، شريعت اسالمي، اطاعت، خطا، : واژگان كليدي

  .گناه، امت اسالمي، مكلفان، اغراض امامت، حفظ، تبيين
                                                                 

 استاد حوزه علميه قم  
 30/7/86 :       تاريخ تاييد3/7/86: تاريخ دريافت
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  مقدمه
 امـام و شـرط      هاي  ويژگيترين    مت يكي از مهم    عص ،)اثنا عشريه (از ديدگاه شيعه اماميه     

  : عالمه حلّي ديدگاه شيعة اماميه را چنين باز گفته است. الزم براي احراز مقام امامت است
ها، از والدت  ها و پليدي اماميه برآنند كه امامان، در وجوب معصوم بودنشان از همة زشتي

اين  اند و در  آنان حافظان شريعت زيرا؛ مانند پيامبرانند، سهويياچه عمدي تا وفات، 
  )65ص: ق1413مفيد، : ك.ر. (دهستنچون پيامبران هم ،جهت

حميـد الـدين كرمـاني    . انـد  ه نيز عصمت را از صـفات الزم امـام دانـسته          اسماعيليشيعة  
، تـا  بـي  كرمـاني،  (.اي استدالل كرده است گانه اسماعيلي بر لزوم عصمت امام به وجوه هفت  

 بر اعتقـاد اسـماعيليه بـه لـزوم عـصمت امـام تـصريح          نيز  متكلمان  گروهي از  )76ـ74ص  
) 52ص: ق1388؛ حلـي،    366ص  : تـا   ؛ قوشـچي، بـي    351، ص   8ج: ق1412جرجاني،   (.اند    كرده
  :آمدي گفته است. اند  كالمي، عصمت را شرط الزم امامت ندانستههاي  ديگر مذهبولي

 خوارج و زيديه ،امام نيست معتزلهبه اعتقاد اهل سنت و جماعت، معصوم بودن از شرايط 
 معصوم بودن ، شيعيهاي بيشتر طايفهنيز در اين مسئله با آنان موافقت دارند، ولي اماميه و 

  )491، ص3ج: ق1424آمدي، . (اند ستهرا از شرايط امام دان
در اين نوشتار، داليل عقلي لزوم عصمت امام را از ديدگاه متكلمان اماميـه بررسـي خـواهيم              

  : اختصار، باز گوييمي متكلمان را دربارة حقيقت عصمت، به الزم است آراتر ولي پيش ،دكر

  حقيقت عصمت
  : احمد بن فارسي گفته است. به معناي حفظ و بازداري است» عصم« از ريشة ،عصمتواژه 

  )779 ص:ق1418ابن فارس،  (.كند داري و بازداري داللت مي بر نگه» عصم«واژه 
ابـن منظـور،     (.است) بازداري(ظور، عصمت در لغت عرب به معناي منع         به گفته ابن من   

. معنا كرده اسـت   ) داري نگه(و راغب اصفهاني، عصم را به امساك        ) 175، ص 10ج: م2000
  )377ص: تا راغب اصفهاني، بي(

معناي اصطالحي عصمت، با معناي لغوي آن، اختالف ماهوي ندارد، ولي بـا توجـه بـه                 
  .هاي مختلفي از آن ارائه شده است  تعريفمباني كالمي مختلف،

 چنـان  ؛اند  م از سوي خداوند تعريف كرده     اشاعره، عصمت را به نيافريدن گناه در معصو       
  :جي گفته استيكه عضدالدين ا 

؛ 280، ص8ج: جرجاني، همان (.عصمت آن است كه خداوند گناهي را در معصوم نيافريند
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  )113ص: ش1364تفتازاني، 
  : عبارت فوق گفته استجرجاني در شرح 

بدون » خداوند « اشيا به فاعل مختارِگونه كه مبناي ما در استناد عصمت، از نظر ما ـ آن
  )همان (.كند ـ اين است كه خداوند در فرد معصوم گناهي را نيافريند  اقتضا مي،واسطه

   :اند عصمت را بر اساس قاعدة لطف تعريف كرده) اماميه و معتزله(متكلمان عدليه 
  : فاضل مقداد در اين باره گفته است

عصمت لطفي است كه خداوند در : اند و موافقان آنان از عدليه گفته) اماميه(اصحاب ما 
 زيرا با داشتن ؛شود اي كه صدور گناه از او ممتنع مي  به گونه؛دهد حق مكلف انجام مي

ن، با توجه به قدرت، صدور گناه از ايشا. قدرت، داعي بر گناه ندارد و از آن نفرت دارد
سيروي،  (.ممتنع است) نفرت از گناه(ممكن و با توجه به نداشتن داعي و وجود صارف 

  )243ص: ق1422
 بر اساس ديدگاه خود در باب عليـت و اينكـه نفـس انـسان را فاعـل                   انسلمم مانحكي

 دانند ـ اگر چـه سلـسلة عليـت را بـه واجـب الوجـود        حقيقي افعال دروني و بيروني او مي
د معـصوم بـا داشـتن آن ـ در     اند كه فـر  اي نفساني دانسته دانند ـ عصمت را ملكه  مستند مي
گيرد و گنـاه از    گناه تصميم نمييار گناه قدرت دارد ـ هرگز بر اج  دادنه بر انجامعين اينك

  :  باره گفته است محقق طوسي در اين. شود او صادر نمي
. اش گناه صادر نخواهد شد جود آن، از دارندهاي است كه با و  ملكهنمايعصمت از نظر حك

  )369ص: ق1405طوسي، (

  ارزيابي
 زيرا مبناي آنـان در      ، پذيرفته نيست؛  دهند  به دست مي  تفسيري كه اشاعره از عصمت      . 1
  .يد افعالي و اصل عليت مردود استتوح

ت طور تدريجي به دسـ      به تقرير شود كه     چناناي نفساني، اگر       تفسير عصمت به ملكه    .2
 ، پيـامبران و امامـان     عصمت آغازين   زمينه  زيرا با مبناي شيعه در     آيد، پذيرفتني نخواهد بود؛   

  . ، عصمت تفضّلي الهي است و نه صفتي اكتسابيساساًا. سازگاري ندارد
ـ      خداوند به كسي كه مـي      سويعصمت تفضلي است از      . جويـد   ن تمـسك مـي    دادانـد ب

  )106ص: تا مفيد، بي(
 تـدريجي عـصمت    حـصول  و بـودن تقرير شود كه مستلزم اكتسابي اي    ولي اگر به گونه   
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  : طباطبايي در اين باره گفته استنباشد، پذيرفته است، عالمه
. خداوند سبحان برخي از بندگان خود را بر استقامت فطرت و اعتدال خلقت آفريده است

هاي  و قلبهاي گيرا و ادراكاتي صحيح و نفوسي پاكيزه   آنان از آغاز از ذهن،در نتيجه
اند كه ديگران با  اي از نعمت اخالص رسيده سليم برخوردارند كه به مقتضاي آن به درجه

تر از آن   آنان از اخالصي فراتر و پاكيزهآورند، بلكه الش آن را به دست ميكوشش و ت
آنان، همان .  زيرا درونشان از هرگونه آلودگي كه مانع كمال است، پاكيزه است؛برخوردارند

خداوند به آنان معرفتي . اند  يعني پيامبران و امامان،در عرف قرآن) به فتح الم(صين مخلَ
دارد و با وجود آن،  اي آنان را از ارتكاب گناهان باز مي  ملكه بسانعطا كرده است كه

ژگي، عصمت از با اين وي. صدور هر گونه گناه صغيره يا كبيره از آنان ممتنع خواهد بود
 ولي صدور آن از فرد ،دارد  گناه باز مي دادن زيرا عدالت نيز از انجامود؛ش عدالت ممتاز مي

  )162، ص11ج: ق1393طباطبايي، . (ودعادل محال نخواهد ب
  عدليه در تفسير عصمت هماهنـگ اسـت؛         با سخن متكلمان   ،تقرير از ملكه عصمت   اين  

 كـه بـا    استزيرا ملكه عصمت ـ با تقرير ياد شده ـ مصداق لطف خداوند در حق معصوم  
 گناه تواناست و صـدور   دادنهر چند او بر انجام.  ممكن نخواهد بود  وجود آن، صدور گناه   

به عبارت ديگر، امتناع صدور گناه از معـصوم، امتنـاع           . گناه به لحاظ قدرت او ممكن است      
  . بالغير است كه با امكان ذاتي منافات ندارد

   و مراتب عصمتقلمروها
  : توان بررسي كرد صمت پيامبر، در سه قلمرو ميعصمت امام را، همچون ع

   عصمت در قلمرو عمل.1
   ؛ واجبات و ترك محرمات دادن عصمت در انجام)الف
  ، مكروه كارهايمستحب و ترك دادن امور  عصمت در انجام)ب
 و  اعتـدال بيـرون نـرود   هـا از حـد   گيـري از آن   در بهرهامور مباح؛ يعني  عصمت در    )ج
  .  نداشته باشد نيز و قصد لذت جوييت خداوند نداشته باشداي جز رضاي انگيزه

  عصمت در قلمرو علم. 2
  مت در شناخت معارف و احكام ديني؛ عص)الف
  هاي احكام ديني؛ صمت در شناخت موضوع ع)ب
  د مربوط به جامعه اسالمي و بشري؛ عصمت در تشخيص مصالح و مفاس)ج
  ه؛مت در امور زندگي روزمرّ عص)د
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  جسماني وقلمرو صفات نفساني  عصمت در .3
 اخالقـي   هـاي   تذيلـ رعصمت در قلمرو صفات نفساني عبارت اسـت از پيراسـتگي از             

 عبـارت اسـت از      جـسماني ها و عصمت در صفات         آن مانند حسد، بخل، عجب و      همچون
 مردم با پيامبر يا امـام خلـل      هطبكه نفرت آور است و در را        هايي      پيراستگي از آن دسته عيب    

 بـا كـساني      هم نشيني  همين گونه است عصمت در قلمرو نسبت خويشاوندي يا        . ندرسا  مي
گونـه     متكلمـان ايـن    ،معمولطور     به .سازد   اعتماد مردم به پيامبر يا امام خدشه وارد مي         ركه ب 

امـا ـ   . انـد  و به صـورت پيوسـت عـصمت مطـرح كـرده     » تنزّه از منفِّرات« عنوان باامور را 
 و مراتب عصمت بر قلمروها را نيز از  توان آن ي گفته است ـ مي گونه كه محقق الهيج همان
  )115ص: ش1362؛ همو، 469 و 468ص: ش1372الهيجي، : ك.ر (.شمرد

با توجه به آنچه دربارة قلمرو و مراتب عصمت گفته شد، بايد در داليل عقلـي و نقلـي                   
كنند يا بر     ت مي  عصمت امام دالل   قلمروهايعصمت امام دقت شود كه آيا بر همة مراتب و           

 بررسـي  در ادامه، به . ها كدام مرتبه از عصمت است       مفاد آن  ،ها و در فرض دوم     برخي از آن  
  . پردازيم داليل عقلي عصمت امام مي

   برهان امتناع تسلسل.1
 در يـك زمـان امامـان        آيـد   مـي حاصل برهان اين است كه اگر امام معصوم نباشد، الزم           

 چـون ايـن     ،بنابراين. مان بي شمار در يك زمان محال است       شماري باشند، ولي وجود اما     بي
م مطلـب    معصوم نبودن امام الزم آمده است و فرضي كـه مـستلز             از فرضِ  ، نادرست مطلبِ

 ارتفـاع   چـون   و  معصوم نبودن امـام نادرسـت اسـت         فرضِ نادرستي باشد، نادرست است،   
  .خواهد بود فرض لزوم معصوم بودن امام درست ،نقيضين محال است

 از نوع برهان خلف است كه از طريق ابطال نقيض مطلوب، درستي آن اثبات ،برهاناين 
 مانند برهـان تمـانع      ي نقيض تالي است؛    قياس استثنايي از نوع استثنا     ،د و ساختار آن   شو مي

مقـدم آن  كه چون تالي باطل است،     ) 22): 21(انبيا  (» لَو كَانَ فيهِما آلهةٌ إِال اهللا لَفَسدتَا      «در آية   
 يكي درستي مالزمه ميان مقدم و تالي        : دو چيز بايد اثبات گردد     ،در چنين قياسي  . حق است 

 زيـرا محـال بـودن       در برهان ياد شده، بديهي است؛     نادرستي تالي   . و ديگري نادرستي تالي   
  .شمار در يك زمان بديهي است ن بيوجود اماما

 الزمة معـصوم   اينكه يعني   ؛ و تالي است   بنابراين، آنچه بايد اثبات شود مالزمه ميان مقدم       



 

 

46 

    
    

    
    

    
    

  
اني

ليگ
گلپ

ي 
ربان

ي 
عل

  

  . شمار در يك زمان است نبودن امام، وجود امامان بي
 امت اسالمي به امام اين است كه آنـان   هاي مهم در نيازمندي    يكي از مالك   :بيان مالزمه 

 زمينة مخالفت با احكام ديني در       ،از اين رو   ؛ ولي معصوم نيستند   ،اند  مكلف به تكاليف ديني   
ود و احكام   از طرفي، وجود امام به عنوان فردي كه مسئوليت اجراي حد          . وجود است آنان م 

كـاران را نكـوهش و        تبـه   و  و در نتيجه، نيكوكاران را تشويق و تأييـد         الهي را بر عهده دارد    
.  نقش تعيين كننده دارد    راي قوانين الهي و پرهيز از گناه،      كند، در گرايش افراد به اج       تنبيه مي 

 ؛ استـ اعم از شيعه و اهل سنتـي از داليل وجوب امامت از ديدگاه متكلمان اين مطلب يك
 به حكم عقـل و  ،زيرا انسان از مخالفت با قوانين الهي زيان خواهد ديد و دفع ضرر از خود         

  .اجماع امت واجب است
در وجوب وجود امام در ميان امت اسالمي بر اساس مالك ياد شـده اختالفـي             بنابراين،  

 نيـاز   مالك در امام نيز موجود باشد، او نيز به امـام            اين هرگاه: گوييم  اكنون مي . اردوجود ند 
اين سخن در امامِ امام و امامان ديگر هـم          . دارد و وجود امام براي او نيز واجب خواهد بود         

 سـخن   ايـن  الزمه.  شمار امامان به عدد معيني متوقف نخواهد شد        ،جاري است و در نتيجه    
د كـه نادرسـتي آن،      ن باشـ  يشـمار    امامان بي  ، زماني در ميان امت اسالمي      است كه در هر    آن

بنـابراين، فـرض معـصوم    .  از نادرستي ملزوم جدا شدني نيست    ،نادرستي الزم . بديهي است 
  . دن امام، درست استو معصوم ب، يعني و نقيض آن است نادرست،نبودن امام

لي بـر وجـوب عـصمت امـام دانـسته           اين برهان كه سيد مرتضي آن را استوارترين برهان عق         
  .ه استآمد اماميه  هاي كالمي ر كتاببيشت در )289، ص1ج: ق1407سيد مرتضي، (، است

  ها بررسي اشكال
ي وارد شده اسـت كـه       هاي  بر اين استدالل، از سوي منكران وجوب عصمت امام، اشكال         

  .پردازيم ها مي آنارزيابي به 
                                                                 

 اسـت يـا      امـام،  راه تعييناينكه نه در   ،، سخن كنوني ما در وجوب امامت است       البته نـصب و نـص 
  ).407ص: ق1405طوسي، (بيعت و انتخاب؟ 

 ؛ ابــن نوبخــت، 193، ص1ج: تــا ؛  طوســي، بــي290 ـ  289، ص1ج: ق1407ســيد رضــي، : ك.ر
: ق1411؛ سيدمرتــضي، 306ـــ 305ص: ق1406؛ طوســي، 204ص: ش1363؛ حلــي، 57ص: ق1413
؛ سـيروي،   69ص: تـا   ؛ سـيروي، بـي    177ص: ق1406؛ بحرانـي،    278، ص 2ج: ق1412؛ حمصي،   430ص

  .203 ـ 198ص: ق1414؛ حلي، 333ص: ق1405؛ سيروي، 330ص: ق1422
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وم نبودن و خطاپذير بودن آن نيست، بلكـه مـالك      مالك نياز امت به امام، معص      :اشكال
 زيرا ما علم بديهي     ؛شود   امام، متوجه امت مي    نبودآن دفع ضررهاي ظنّي است كه در فرض         

اخروي ر و حدود شرعي، تأمين مصالح دنيوي و      ي مقصود شارع از احكام شعا     اينكهداريم به   
بنـابراين،  .  به دست نخواهـد آمـد      اين مقصود بدون وجود امامي از جانب شارع       . مردم بوده است  

ترين مـصالح     سازد، بلكه نصب امام از مهم        دور مي   ترين ضرر را از امت اسالمي،       وجود امام بزرگ  
  )351 و 347، ص8ج: ق1412جرجاني،  (.ترين مقاصد دين است مسلمانان و بزرگ

تهـاد و   بلكـه بـا اج     ،، دفع ضرر ياد شده بر معصوم بودن امام توقف ندارد           ديگر يسواز  
 مقصود   اين شود و بر فرض اينكه وجود امام غير معصوم در تحقق            عدالت او نيز حاصل مي    

كافي نباشد، امت اسالمي كه بهترين امت است و عالمان شريعت، ضرر مظنون ياد شـده را                 
  )251، ص5ج: همان. (د و مقصود شارع تحقق خواهد يافتننك ميدفع 

د شارع از احكام، شعاير و حدود اسالمي، مصالح          ما نيز قبول داريم كه مقصو      .1: پاسخ
 هـدف   ايـن  م كه وجود امام در تحقـق      رييذپ  ميدنيوي و اخروي افراد بشر بوده است و نيز          

ترين زيان را ـ كه در فـرض     وجود امام زياني بزرگ و بلكه بزرگ،در نتيجه. ضرورت دارد
 اگر همـة مكلفـان بـه احكـام     يولكند،   امام بر امت اسالمي وارد خواهد شد ـ دفع مي نبود

گونه ضرري    يافت و هيچ     شده به صورت كامل تحقق مي      دشريعت معصوم بودند، مقصود يا    
 حـدود الهـي بـراي خطاكـاران و قـانون         سـاً اسا. دبو   جهت، متوجه امت اسالمي نمي     از اين 

 بـه   چـه بـسا   فردي كه معـصوم نيـست،       . شكنان است، نه صالحان و عامالن به احكام الهي        
 از  ، اقدام كند و مستحق اجراي حد شرعي شود كـه اجـراي آن             هان  گنا   بي لتقت، زنا و    سرق

هـا، معـصوم     هـاي ناشـي از آن       ها و زيـان     شكني   و قانون  ها  فبنابراين، ريشه تخلّ  . شئون امام است  
اگر وجود امام براي اجراي احكام و حدود الهي الزم است، بدين جهت اسـت               . نبودن افراد است  

  )251، ص1ج: سيد مرتضي، همان (.د زمينة مخالفت با احكام الهي وجود داردكه در افرا
 اين سخن كه دفع ضرر از امت اسالمي بر معصوم بـودن امـام متوقـف نيـست و بـا                      .2

 زيـرا بـا فـرض       ؛كنـد   شود، اشكال تسلسل را حل نمـي        اجتهاد و عدالت امام نيز حاصل مي      
 او  هرباشرعي و استحقاق اجراي حدود الهي در      معصوم نبودن امام، زمينة مخالفت با قوانين        

 بنابراين، براي امام نيز امام ديگـري        .نيز وجود دارد و اجراي حدود الهي از شئون امام است          
  .  جز با معصوم بودن امام، پايان نخواهد يافت، و اين رشتهآيد ميالزم 
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توجه امت كه از     م غرض شارع از احكام شرعي و دفع ضررِِِ        اگر   معتقد است  تفتازاني   .3
شود، با وجود امام حاصل نشود، اشكالي پـيش نخواهـد             مخالفت با احكام شرعي ناشي مي     

، در دفـع آن كـافي خواهنـد          بهترين امت است و عالمان شريعت       كه  زيرا امت اسالمي   ؛آمد
 زيرا اگر چنين فرضي درست باشد، اصوال نيازي بـه وجـود             ؛بي پايه است   اين سخن،     .بود

.  در حالي كه وجـوب وجـود امـام مـورد اتفـاق مـذاهب اسـالمي اسـت                   ؛د بود امام نخواه 
تفتازاني، خود تصريح كرده است كه اقامة حدود، حفظ مرزها و آماده ساختن سپاهيان براي   

 جز با وجود    ،جهاد، پاسداري از حريم اسالم و بسياري از امور متعلق به حفظ نظام اسالمي             
ـ   . امام تحقق نخواهد يافت     . بـر وجـوب امامـت اسـتدالل كـرده اسـت            ،ن اسـاس  وي بر اي

  )337 و 336ص: 5ق، ج1409فتازاني، ت(
هـاي ديگـر مكلّـف         مانند انـسان    انسان معصوم نيز خطاپذير است، زيرا او نيز        :اشكال

  )251همان، ص (.برد ن نميايم امتحان و تكليف را از   و عصمت،است
 ذاتـي و ديگـري خطاپـذيري        يكي خطاپذيري     خطاپذيري انسان دوگونه است؛   : پاسخ

فرد معـصوم نيـز     .  خطاپذيري ذاتي است    آنچه در مورد انسان معصوم صادق است،      . وقوعي
 به دليـل صـفت عـصمت،        ولي دارد،   راهان است، امكان خطا در او       ساز آن جهت كه يك ان     

د  فـر  ،از ايـن نظـر    .  او امتناع وقوعي دارد    براييابد و وقوع گناه       اين امكان هرگز تحقق نمي    
  :  گفته استكه حضرت يوسف   چنان؛معصوم با غير معصوم متفاوت است

يبر محا رإِالَّ م وءةٌ بِالسارألَم ي إِنَّ النَّفْسنَفْس رِّىءا أُبم53 ):12 (يوسف، (.و(  
 بيـانگر امتنـاع صـدور        و بخـش دوم،     بيانگر خطاپذيري ذاتي انسان اسـت      ، آيه  اين بخش اول 

 امكـان وقـوعي     ،مالك احتياج به امـام    . است) عصمت(گناه به دليل رحمت ويژه خداوند       خطا و   
  .؛ نه امكان ذاتي آن و اين مالك در معصوم وجود نداردخطا و گناه در مورد افراد است

 حدود  گي جامعة اسالمي و اجرا كنند      بودن براي  اگر عصمت امام به دليل رهبر     : اشكال
 زيرا ؛ نيز واجب خواهد بودگمارد مي قاضياني كه او  وليان واجب باشد، عصمت وا اسالمي،

 .دهستندار رهبري مردم و مجري حدود اسالمي  آنان نيز در قلمروي محدودتر از امام، عهده      
  )269، ص1ج: ق1382؛ همداني، 384ص : ق1391؛ آمدي، 172ص: ق1416جويني، (

 نيـست كـه چـون امـام          اين ، برهان امتناع تسلسل بر وجوب عصمت امام       مبناي: پاسخ
 بايد معـصوم باشـد تـا گفتـه شـود            ،كند و مجري احكام اسالمي است       جامعه را رهبري مي   
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) خـراج مـأموران  واليان و قاضـيان و  (اي محدودتر، در نايبان امام     مالك ياد شده، در گستره    
 در حالي كه هـيچ كـس بـه وجـوب            ؛ بنابراين، آنان نيز بايد معصوم باشند       و نيز وجود دارد  

 اسـت كـه چـون افـراد جامعـه           يـاد شـده آن     برهان   مبناي بلكه   ،صمت آنان معتقد نيست   ع
توانـد وقـوع       وجود امام مي    و اسالمي معصوم نيستند، زمينة صدور خطا در آنان وجود دارد         

شود،  گير افراد مي  از زيان بزرگي كه به خاطر تخلّف از احكام الهي، دامنوگناه را مهار كند  
از آنجـا   .  اين مطلب يكي از وجوه وجوب امامت است        نان كه گذشت  همچ. ندكجلوگيري  

 ،كه واليان و قاضيان برگزيده شده از سوي امام نيز مانند ديگر افراد جامعه معـصوم نيـستند                 
 نيـاز   ديگـر در امام نيز وجود داشته باشـد، بـه امـام   ياد شده  هرگاه مالك .به امام نياز دارند   

سـيد  : ك.ر (.امت الزم خواهد آمد كه باطـل اسـت     در ام خواهد داشت و در نتيجه، تسلسل       
  )281، ص2ج: ق1412؛ حمصي، 297و296ص : ق1407مرتضي، 

 زيـرا مجمـوع     ؛معصوم نبودن امام مستلزم تسلسل در وجود امام نخواهـد شـد           : اشكال
د نـ ك ميهرگاه از امام خطايي سربزند، امت، خطاي او را به وي گوشزد             . امت معصوم است  

؛ 178ص: ق1406؛ بحرانـي،    281، ص 2ج: حمصي، همـان   (.دساز  ميرا جبران   و خطاي او    
  )330ص: ق1422سيوري، 
 هرگاه مجموع امت براي دفـع زيـان خطـا از او             .امام يكي از افراد امت است     . 1: پاسخ

در آن صورت، وجود امام واجب نخواهد . كافي باشد، براي افراد ديگر نيز كافي خواهد بود        
   .ف اجماع استبود و اين، بر خال

 زيرا امام يكي از افراد اهل حـل و عقـد            ؛ بدون امام، اجماع امت تحقق نخواهد يافت       .2
  . تعيين كننده است،است و حضور او در اجماع) نخبگان جامعه(

هرگاه مالك وجوب عصمت امام، معصوم نبـودن افـراد امـت اسـالمي باشـد،                : اشكال
 زيـرا اگـر فـرد ديگـري غيـر از امـام              ؛اهد بود وجود معصوم ديگري غير از امام، جايز نخو       

 اماميـه   در صورتي كه  . معصوم باشد، نه امام است و نه مأموم و اين، بر خالف اجماع است             
 در زمـان     و امام حسين      و عصمت امام حسن     در زمان پيامبر     به عصمت اميرالمؤمنين    

  ايـن  .قائـل اسـت   ...  و    حسن    امام  در زمان امامت    و عصمت امام حسين      اميرالمؤمنين  
 . معصوم نبودن آنـان اسـت، منافـات دارد         ، به امام  متاعتقاد با اين سخن كه مالك احتياج ا       

  )279، ص12ج: ؛ حمصي، همان295، ص1ج: ق1407سيد مرتضي، (
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مالك معصوم نبودن افراد امت اسالمي در وجوب امامت، مالك غالبي است، نه             : پاسخ
د معصوم از نظر صدور خطا و گناه از وي، به امام نياز نـدارد،               بنابراين، فر . مالك انحصاري 

اي    مانند آگـاهي او از پـاره       ؛ به امام نياز داشته باشد     ياي ديگر ه  هنبولي مانعي ندارد كه از ج     
  )همان (.احكام الهي كه بايد از طريق امام به ديگران برسد

ه پيـشواي معـصوم نيـاز    حتي اگر فرض كنيم فرد معصوم در آگاهي از احكام الهي نيز ب           
 ي از آن جهت كه و    وليشود،     به حيات فردي او مربوط مي      ،نيازي از امام    ندارد، ولي اين بي   

كنـد كـه همـة        يكي از افراد جامعه است و حيات اجتماعي دارد، مصلحت جامعه اقتضا مي            
 از امام   در اين صورت، عنوان مأموم بر همه افراد جامعه، غير         . افراد مطيع امام معصوم باشند    

  .صادق خواهد بود، خواه معصوم باشند يا نباشند
  برهـاني اسـتوار    ،روشن شد كه برهان امتناع تسلسل بر وجوب عـصمت امـام           : ارزيابي

  تـا زيمپـردا  مياكنون به ارزيابي گسترة مدلول آن   .  بر آن وارد نيست    ها   و هيچ يك از اشكال     است
   .كند صمت امام را اثبات مي عييك از قلمروها شود كه اين برهان كدام روشن

و تـرك   ر واجبوم در قلمرو عمل به ا رابدون شك، برهان امتناع تسلسل، عصمت امام      
عصمت امـام در قلمـرو علـم بـه شـناخت احكـام شـريعت و        . كند  اثبات مي كارهاي حرام   
  .گونه است نيز تشخيص مصالح و مفاسد اجتماعي نيز همينموضوع آنها و 

  :آيد  از اين برهان به دست نميريزوارد وجوب عصمت امام در م
  ؛مور مستحب، مكروه و مباحا عصمت عملي در .1
  )عيوب جسماني و نَسبي. ( عصمت از منفِّرات.2

 مگـر آنكـه     ؛ از دوران امامت نيز داللتي ندارد      ، پيش برهان امتناع تسلسل بر عصمت امام     
امام در دوران امامت اعتقاد     به اجماع استناد شود و گفته شود كساني كه به وجوب عصمت             

  . از امامت نيز معتقدندپيشدارند، به عصمت امام در زمان 

   براي حفظ و تبيين شريعت.2
 امام برهاني است كه از آن با ت عقلي متكلمان اماميه بر وجوب عصم      هاي  انهيكي از بر  

بيـانگر  «ا  يـ » تبيين شريعت « با عنوان    اي» حافظ شريعت بودن امام   «يا  » حفظ شريعت «عنوان  
البته، برخي آن دو را بـه صـورت دو برهـان جداگانـه              . تعبير شده است  » شريعت بودن امام  

 ديگـر     نكتة )69ـ67، ص 1ج: ؛ همداني، همان  256ص،  2ج: حمصي، همان  (.اند  مطرح كرده 
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يكي در مبحث وجـوب امامـت و ديگـري در           . اينكه اين برهان در دو جا مطرح شده است        
ـ               در  . مبحث عصمت امام   كـار   ههر صورت، ما در عنوان برهان، دو واژه حفـظ و تبيـين را ب

 كه در آنها يكي از دو ويژگي حفظ و  يمده  مياي را از آن ارائه         گانه   و تقريرهاي سه   يمبر مي
  . تبيين شريعت آمده است

 تا روز قيامـت   بدانها  جاودانگي شريعت اسالمي و مكلف بودن همة انسان       :تقرير اول 
بنابراين، بايد شـريعت اسـالمي همـواره حفـظ شـود تـا              . ن است نا مسلما مه ه مورد اجماع 

 يكـي   ، صورت   زيرا در غير اين    ؛پذير باشد    براي همگان امكان   عمل بدان ، پذيرش و    ييشناآ
 و  انـد    آمده هايي كه پس از عصر پيامبر          انسان ـ يك: از دو فرض نادرست را بايد پذيرفت      

 بـا مـسلمانان عـصر       ، مكلف نيـستند و در ايـن جهـت         خواهند آمد، به همة احكام اسالمي     
 ولـي امكـان     ،اند   به همة احكام اسالمي مكلف     اينكه آنان در عين     ـو د ؛رسالت تفاوت دارند  

. ها را ندارند و تكليف آنان بـه احكـام اسـالمي، تكليـف مااليطـاق اسـت                   رسي به آن   دست
  .در نادرستي اين دو فرض نيستترين ترديدي  كمروشن است كه 

ا غيـر   حافظ شريعت يا معصوم است ي     . از سوي ديگر، حفظ شريعت به حافظ نياز دارد        
 با   احتمال خطا وجود دارد و     ، زيرا در حافظ غير معصوم     فرض دوم نادرست است؛   . معصوم

 ، چه بسا احكامي از شريعت از دست بـرود و در حفـظ شـريعت               فظ غير معصوم،  بودن حا 
، 1ج: سـيد مرتـضي، همـان      (. بايـد معـصوم باشـد      بنابراين، حافظ شريعت  . خلل واقع شود  

  )178ص: ؛ بحراني، همان179ص

 قرآن كريم است يا بـه       هنماييارحفظ شريعت، پس از عصر رسالت، يا به         : تقرير دوم 
اين موارد  .  يا امام معصوم    و  اجماع يا قياس و استحسان     رجوع به  ا يا ب  واسطه سنت پيامبر    

 مختلـف  هاي يت تاريخي نيز دارند و متكلمان مذهب      ند، واقع شو   مي فرض عقلي طرح  ا  كه ب 
هاي ديگري را     توان فرض   بنابراين، اگر چه از نظر عقلي مي      . اند  هكرد مطرح   ها را    آن اسالمي

 هايي كه در ميان متفكران اسالمي طرفدار داشته، در موارد ياد شده      نيز طرح كرد، ولي فرض    
  : ردازيمپ مي  مواردنيا به بررسي ر ادامه د. استمنحصر

 قـرآن   چـون  در اينكه قرآن كريم نخستين منبع احكام اسالمي است، ترديدي نيست، ولـي               .1
  .و در بردارندة شريعت نخواهد بود بيان نكرده است، به تنهايي حافظ  نيز احكام راريسكريم تف

 قـرآن كـريم راه       خـود   زيـرا  ؛ منافـات نـدارد    اين مطلب، با جامعيت قـرآن كـريم       البته  
                                                                 

  .ءانًا لِّكُلِّ شَييبت تَابالْك كلَينَزَّلْنَا عو.   )89): 16(نحل (ٍ
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 را به عنوان مبين و معلّم شريعت  احكام شريعت را نشان داده و پيامبر     ريس به تف  يابي  دست
 نيز عترت خود را به عنوان مالزم هميشگي قرآن معرفي كـرده              پيامبر   .معرفي كرده است  

  .است
 خداوند به عنوان مبين و معلم شريعت معرفي شده          سوي از    با توجه به اينكه پيامبر       .2

 دومين منبع احكام شريعت است و در حفـظ          ،آن حضرت ) قول، فعل و تقرير   (است، سنّت   
 نقـل    آن را  گاه كافي خواهد بود كه فردي معـصوم          نقش تعيين كننده دارد، ولي آن      ،شريعت

 زيرا سنت متواتر كه يقيني      ؛ حفظ شريعت، كافي نخواهد بود     ، براي  در غير اين صورت    .دكن
 در صـورتي قابـل اسـتناد        ، سنت غير متواتر نيـز     .است، در مورد احكام شريعت اندك است      

 كـه در     نيـست  اي  ها به انـدازه     گونه نقل    اين راشم ولي معتبر نقل شده باشد،      اهاست كه از ر   
ن است كه عالمان اهـل سـنّت بـراي          آ ، گواه اين مطلب   .بردارندة همة احكام شريعت باشد    

اند تا كمبود منـابع در        آوردهبيان احكام شريعت به قياس و استحسان و مصالح مرسله روي            
  .ننداستنباط احكام شرعي را جبران ك

برخي از عالمان اهل سنّت بـه انـدك بـودن سـنّت در زمينـه احكـام شـريعت تـصريح            
  : رشيد رضا گفته است. اند كرده

 آنها  ،)فرعي(احاديث اصلي در مورد احكام، پانصد حديث است كه چهار هزار حديث             
  )246ص: ق1412شيد رضا، ر. (كند  ميرا پشتيباني

هـاي    گـذاري  گذاري اسالمي و قـانون     وي، در جاي ديگري به مقايسه ميان نظام قانون        
  : هاي دموكراتيك پرداخته و گفته است جديد در نظام

 بـا   ، بيـان شـده اسـت       سورة نساء  59ميان قانون اسالمي كه به صورت موجز در آية          
 ؛ جز تفاوت اندكي وجـود نـدارد       ، امروز جهان  هاي  ترين حكومت   قوانين اساسي در پيشرفته   

                                                                 
  .       هِما نُزِّلَ إِلَيلنَّاسِ منَ ليتُبالذِّكْرَ ل كأَنزَلْنَا إِلَي44): 16(نحل (؛و (    َـةكْمالْحو تَـابالْك مهلِّمعيو.)  آل
  ).164): 3(عمران
  . ؟)ـــــــــــــــــــــــ (.و انّهما لن يفترقا... إنّي تارك فيكم الثقلين، كتاب اهللا و عترتي  
  .        أُوولَ وواْ الرَّسيعأَطواْ اهللا ويعنُواْ أَطينَ آما الَّذها أَيي  نكُمرِ مي األَمشويم رشيد رضـا      يادآور مي . ل

 آن را بـا نماينـدگان       ، بدين جهت  .داند  مي) خبرگان و نخبگان  (در اين آيه را اهل حل و عقد         » أولي األمر «
هاي سياسي جديد مقايسه كرده است، ولي سخن درست در ايـن بـاره ايـن                  گذاري در نظام   مجالس قانون 

؛ 236، ص 3، ج التبيـان فـي تفـسير القـرآن       : ك.ر. (، امامان معـصوم اسـت     »راولي األم «است كه مقصود از     
  )391، ص4ج: ؛ طباطبايي، همان654، ص2ج: ق1379طبرسي، 
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گوينـد مـصدر       آنان مـي   .تر است    صواب نزديك  هگذاري اسالمي از آنها ب      آن قانون  هر چند 
صوص نباشد، همين ديدگاه را     ، ما نيز در مواردي كه در كتاب و سنت من          است مردم   ،قوانين
  )189، ص5ج: تا رشيد رضا، بي. (جد، اندك استبه  و موارد منصوص، داريم

 بردارنـدة همـة احكـام        در ،بنابراين، سنّت نبوي كه از طريق غير معصوم نقل شده است          
  .شريعت نيست

  زيـرا اول   ؛هـا باشـد     حافظ احكام شريعت و بيانگر آن      تواند  نمي  اجماع نيز به تنهايي    .3
 دوم اينكـه   ؛ نـه اجمـاعي    ، است يتر احكام اختالف  و بيش      احكام اجماعي محدود است    اينكه

 ، حجيت شرعي نـدارد و بـر اثبـات حجيـت آن            ،دجاميننجماع تا به سخن و رأي معصوم        ا
 بـه هـر      كـه   معنا به اين  ؛ زيرا مستلزم دور خواهد بود     ؛توان به كتاب يا سنت استناد كرد        نمي

آيه يا حديثي كه بر حجيت اجماع استدالل شود، احتمال تخصيص يا تقييد يـا نـسخ در آن               
 اگر تخصيص   زيرا ؛جز با استناد به اجماع ممكن نخواهد بود       ها،    مال و دفع اين احت    داردراه  
 دليـل بـر   ،هـا   آن نـشدن شد و اجماع امت بـر نقـل   تقييد يا نسخ وجود داشت، براي ما نقل مييا  

  .شود كه دور باطل است ع اثبات ميبدين صورت، حجيت اجماع با خود اجما. نبودن آنهاست
 از . نيز يقين آور نيستند تا حجيت ذاتي داشـته باشـند  ها  آن نندام قياس و استحسان و      .4
 قيـاس در حـد      ساًاسا. ي، دليل معتبري از كتاب و سنّت نيز بر حجيت آنها وجود ندارد            سوي

بر . گونند  نه در اموري كه ناهم     ؛رود  داللت ظني، در اموري كه همانند يكديگرند به كار مي         
 متفاوت، احكام   ياه   متفاوت و موضوع   همانند، احكام ي  اه   موضوع ، شريعت اسالمي  اساس

 متفاوتي هستند كـه     ياه   موضوع ،خواري عمدي    قتل، ظهار و روزه    ، مثال رايب. همانند دارند 
 از نظـر    ،روز آخر ماه رمـضان و روز اول مـاه شـوال           . حكم كفّاره بر آنها مترتب شده است      

روز آخر مـاه رمـضان      ند؛ روزة   ماهيت زمان تفاوتي ندارند، ولي دو حكم كامال متفاوت دار         
  .  و روز اول ماه شوال حرام استواجب

 . كه بر خالف مقتـضاي قيـاس اسـت         هست از اين، در شريعت اسالمي احكامي        افزون
 ولي قـضاي روزه بـر        قضاي نمازهاي زنان در زماني كه معذورند واجب نيست،         ، مثال رايب

 با استناد   امام صادق   .  است تر از روزه  كه اهميت نماز در اسالم بيش      با اين  آنان واجب است؛  
اينكـه   مثال ديگـر    . قياس در احكام دين را بيان كرده است        برد نادرستي كار  حكم،به همين   

                                                                 
  .                    ان السنة ال تقاص، اال تري أنّ المرأة تقضي صومها و ال تقضي صالتها؟ إنّ الـسنّة إذا قيـست

  .)25، ص18، جوسائل الشيعه( .محق الدين
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 ،تر است، براي اثبات قتل دو شاهد عادل كـافي اسـت     قتل از زنا نارواتر و نكوهيده     هر چند   
  .  چهار شاهد عادل الزم است،ولي براي اثبات زنا

 هـا  اي از آن  حكيمانه است كه عقل انسان تنها پاره      ياه  داراي مالك البته، احكام شريعت    
اي دارد كـه بـه        هـاي حكيمانـه      مالك ، بنابراين، تفاوت يا تشابه احكام شرعي      .يابد  را در مي  

 هر چند عقل بشر     ؛شود  مصالح و مفاسد دنيوي و سعادت و شقاوت اخروي بشر مربوط مي           
 بـر نادرسـتي   ن روشي هر حال، موارد ياد شده، گواهدر. از فهم بسياري از آنها ناتوان است 

  . قياس و مانند آن در استنباط احكام شريعت است
هاي ياد شده در حفظ و بيان شريعت، گزينة امام معصوم متعـين               با اثبات نادرستي گزينه   

ــود ــد ب ــان  (.خواه ــضي، هم ــيد مرت ــيو169و 168، ص1ج: س  و 333ص: ق1405ي، ر؛ س
  )332 و 331ص : ق1422

  : قرير سومت
 و پـس از آن        نازل شده اسـت     به طور كامل بر پيامبر گرامي        ،شك شريعت اسالمي   بي

 احكـام شـريعت را بـه         نيـز   پيـامبر    بتهلا. حضرت، هيچ حكم جديدي تشريع نخواهد شد      
 سـال   23 طولگونه كه قرآن كريم به تدريج و در            ديگر، همان  بيانبه  . كردند  تدريج بيان مي  

  زمـاني   نيز با توجه به شرايط و مقتـضيات         پيامبر   از سوي ازل شد، تبيين قرآن      ن بر پيامبر   
 توجه به دوران كوتاه رسالت و فـراهم نبـودن شـرايط مناسـب                با گمان  يب. گرفت  انجام مي 

هاي بعد و فراهم شدن شرايط و         براي تبيين تمام احكام شريعت، بيان بخشي از آنها به زمان          
  .  استمقتضيات الزم واگذار شده

پـذير    ز از طريـق معـصوم امكـان        جـ  ،بيان صحيح و دقيق اين بخش از احكام شـريعت         
 از معارف و احكام شريعت را كه بـه دليـل فـراهم نبـودن                هايي   بخش  يعني پيامبر    نيست؛

 . بر عهـده جانـشينان معـصوم خـود نهـاده اسـت              شرايط يا مصالح ديگر، بيان نكرده است،      
 نبوي نيـز    هاي   از آيات قرآني و روايت     ،اين مطلبي ) 162  و 161ص: ق1413كاشف الغطا،   (

  .آيد به روشني به دست مي

                                                                 
  .   و » حديث سـفينه  «،  »حديث ثقلين «هايي مانند     و حديث » تطهير«و آية   » اولي األمر «آيه  آياتي مانند

  .اند  از اين گونه» حديث مدينه العلم«
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را  بسياري از احكـام شـريعت        بر اين مطلب كه پيامبر گرامي         نيز برخي از عالمان اهل سنت    
  :گفته است) ق 531متوفاي (سيف الدين آمدي . اند بيان نكرده است اشاره كرده

  كـه پيـامبر     هـا   ، زناشويي و عبـادت    ها  هچه بسيار احكام وقايعي در زمينة ميراث، معامل       
  . از دنيا رفت ها را بيان كند،  از آنكه آنپيش

ده است، بايـد كـساني      كر بيان ن   كه پيامبر     را  احكام شرعي   آن دسته از    عقل بنا به حكم  
ند تا احكام الهي به صورت صحيح        عصمت برخوردار باش    د كه همانند او از ويژگي     كننبيان  

بـراي امـت     مـالزم بـا قرآننـد و         اند كه به فرموده پيامبر      آنان همان كساني  . به مكلفان برسد  
  . در تمسك به آنان استها  حكم كشتي نوح را دارند كه نجات از انحراف،اسالمي

  اه بررسي اشكال
.  امام را بيان كـرديم     گانه برهان حفظ شريعت بر وجوب عصمت        تا اينجا، تقريرهاي سه   

 در ادامـه بـه     كـه    ندا دهكري وارد   ياه  بر اين استدالل نيز اشكال     ،منكران وجوب عصمت امام   
  .ها خواهيم پرداخت بررسي آن

  :اشكال
و برخـي ديگـر از طريـق نقـل            از مسلمانان به صـورت مـستقيم       برخي در زمان پيامبر  

امكـان   راه اول هرچنـد  ، از پيـامبر پـس . آموختنـد   مـي  احكام شريعت را از پيامبر   ديگران
از  از طريـق نقـل احكـام         ،مسلمانان پس از عصر رسـالت     .  است ممكن، ولي راه دوم     ندارد
 مـسلمانان   هسـط ا و  به شوند و مسلمانان عصرهاي بعد       مسلمانان عصر رسالت آگاه مي     سوي

ت بر اين اساس، براي حفظ شريعت به وجود امـام معـصوم در ميـان امـ                . عصرهاي پيشين 
كه اگر امام معصوم نيز وجود داشته باشد، همه افـراد بـه صـورت                 نيازي نخواهد بود؛ چنان   

هـا   آموزند، بلكه بـسياري از آنـان از طريـق نقـل بـه آن       نميومستقيم احكام شريعت را از ا    
  )70، ص1ج: ق1382همداني، . (ديابن رسي مي دست

  پيـامبر     را  همة احكام شـريعت     كه استوار است  امبن بر اين     اين پاسخ  اول اينكه : پاسخ
دوم  ؛كه در تقرير سوم استدالل بيان گرديـد ـ قابـل مناقـشه اسـت      ، كه ـ چنان اند هدكربيان 

                                                                 
  .    كم من حكم واقعة تدعو حاجة الناس إلي بيانه، مـات النبـي  ـ  و م يبينـه مـن الفـرائض   و ل

  )380ص : ق1391، آمدي (.المعامالت و المناكحات و غير ذلك من احكام العبادات
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 كـه آن حـضرت بـه        اشـت ر شـرعي د   اعتبا با اين ويژگي     ، طريق نقل در زمان پيامبر       اينكه
احكـامي كـه     مـردم از درسـتي         او، دبا وجو . عنوان رهبر معصوم در ميان بشر وجود داشت       

 نيز موجـود     اين ويژگي در زمان پس از پيامبر       رگا. يافتند  شد، اطمينان مي   ميبراي آنان نقل    
: سيد مرتـضي، همـان    ( .توان طريق نقل را در حفظ شريعت معتبر و كافي دانست            باشد، مي 

  )182و181، ص1ج
مت امام به   آيا اما .  يكي از احكام مهم شريعت است      ، او شناختن ايمان به امام و      :اشكال
؟ فـرض اول مـستلزم دور و         بايد باشد  شود يا به نقل متواتر ديگران        او اثبات مي   دگفتار خو 

در اين صورت، . پذير است باطل است و فرض دوم در مورد احكام ديگر شريعت نيز امكان    
  )71، ص1ج: همداني، همان. (براي حفظ احكام شريعت به وجود امام معصوم نيازي نيست

 بـا  به شرط آنكه ، امام خود گفتارراهيكي از : شود  اثبات ميراهت امام از دو     امام :پاسخ
شود، دعوي امامـت   گونه كه دعوي نبوت با معجزه اثبات مي    همان ؛ يعني معجزه همراه باشد  

 يـا امـام پيـشين        پيـامبر   سوي  نص شرعي متواتر از    ، ديگر راه. گردد  نيز با معجزه اثبات مي    
تواتر در ديگر احكام شريعت، اندك است و در حفظ شـريعت كـافي              اما موارد نقل م   . است
  )185و184ص: ، همانسيد مرتضي (.نيست

 تا معصوم بودنش الزم باشـد، بلكـه او بـه             امام به تنهايي حافظ شريعت نيست      :اشكال
 در   او اگـر . واسطة كتاب، سنت، اجماع و اجتهـاد صـحيح خـويش حـافظ شـريعت اسـت                

 .دارنـد  سازند و از آن بـاز مـي   ن ديگر، او را بر خطايش آگاه مي       اجتهادش خطا كند، مجتهدا   
  )367ص: تا ؛ قوشچي، بي251، ص5ج: ق1409تفتازاني، (

 امام به تنهايي حافظ شريعت نيست، بلكه با كتاب و سنّت، شـريعت را          اينكه در   :پاسخ
سنّت شود كه او به كتاب و         گاه حاصل مي   كند، سخني نيست، ولي اين مقصود آن        حفظ مي 

 موجود است    شريعت نه در ظاهر كتاب     زيرا تفسير  ؛علم كامل و مصون از خطا داشته باشد       
 بـا   ،ده است و علـم كامـل و مـصون از خطـا            كر نقل    از سنّت پيامبر    غير امام  چهو نه در آن   

  .  اجتهاد كه خطاپذير استراه نه از ،شود عصمت حاصل مي
خود خطـا كنـد، مجتهـدان ديگـر او را بـر             اين سخن تفتازاني كه هرگاه امام در اجتهاد         

 زيرا اجتهاد ديگران نـه تنهـا بـر          ؛آور است   كنند، شگفت   خطايش آگاه و از آن جلوگيري مي      
اجتهاد امام رجحاني ندارد، تا مالك رد و قبول اجتهاد امام قرار گيرد، بلكـه اگـر رجحـاني                   
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ي، در امور ديني و دنيـوي،       را رهبري جامعه اسالم   زي ؛ ديگران است  برباشد، در اجتهاد امام     
  .  نه رأي و تصميم ديگران،بر عهدة او است و رأي و تصميم او مالك است

 امام معصوم در گرو آن است كه او در جامعـة اسـالمي               از سوي   حفظ شريعت  :اشكال
 ميان امام و مردم برقرار      روزمره در فرض غايب بودن او كه ارتباط         وليحضور داشته باشد،    

تواند حافظ و بيانگر شريعت باشـد؟ بنـابراين، در عـصر غيبـت امـام                  ونه مي  او چگ   نيست،
 آن راه هرچه باشد، در عصر پس از         ؛معصوم، براي حفظ شريعت بايد راه ديگري را برگزيد        

 بـه   ،نتيجه در   . نيز كه امت اسالمي با پيشواي معصوم ارتباط ندارد ممكن خواهد بود            پيامبر
همـداني،  ( . نيـازي نخواهـد بـود    اسالمي پس از پيـامبر گرامـي     ن امت ايموجود امام معصوم در     

  )522 و 521، ص3ج: ق1424؛ آمدي، 252ص: ؛ تفتازاني، همان71 ص،1ج: انهم

) عـج ( عـصر حكومـت جهـاني مهـدي موعـود      آنچـه بـه  احكام شريعت ـ جز  : پاسخ
اي نيز كه  ژهدر موارد وي. ند ا دهكر بيان ، در عصر حضور امامان معصوم رااختصاص دارد ـ  

 غيـر متعـارف     راهاز  ) عـج (گري خاص امام معصوم نياز بوده است، امـام غايـب              به هدايت 
ها همه در گرو وجـود         اين ولي ،گونه مشكلي وجود ندارد      هيچ ،روو از اين     دنك ميدخالت  

 اين اطمينان كه احكـام شـريعت        ،داشت   زيرا اگر امام معصوم وجود نمي       ؛امام معصوم است  
نيـز  . شـد   ، حفـظ گرديـده اسـت، حاصـل نمـي          انـد   دهكـر ن معـصوم پيـشين بيـان        كه اماما 
   : گفته استاين زمينهمحقق بحراني در . پذير نبود  امكان هاي ويژه امام در موارد لزوم، گري هدايت
 ، به اعتقـاد مـا     . امكان پذير نيست   معصوم حاضر، ريم كه حفظ شريعت جز با       يپذ  ميما ن 

 در  كـه  امام معصوم نيـز محفـوظ اسـت و آن همـان اسـت           شريعت اسالمي در زمان غيبت    
 اگر در حفظ شريعت اختاللـي رخ دهـد،    .اختيار ماست و چيزي از آن از دست نرفته است         

  )179ص: ق1406بحراني، . ( واجب خواهد بود  براي بيان شريعت،عصوم مظهور امام 

  ارزيابي
 برهـاني اسـتوار و      ،متا اينجا روشن شد كه برهان حفظ شريعت بر وجوب عصمت امـا            

  . استقابل دفاع
 شـناخت احكـام شـريعت    ردومـ اما از نظر قلمرو، تنها بر عصمت علمي امام آن هم در     

كه بر عصمت عملي و        چنان ؛شود  كند و ديگر مراتب عصمت علمي را شامل نمي          داللت مي 
سـت،  توان گفت فردي كه از عصمت علمـي برخـوردار ا             البته مي  .اخالقي نيز داللت ندارد   
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 فاقـد مراتـب عـالي    ،و كسي كه از نظـر اخالقـي و عملـي         عنايت ويژة خداوند است     مورد  
 الهـي را    هـاي   آمـوزه  در شـناخت      بـودن  انساني باشد، شايستگي مورد عنايت ويژه خداوند      

 و  هـا   ت از رذيلـ   پـاك هـاي     عـالي قـرآن كـريم را جـز انـسان          هـاي      آمـوزه  .نخواهد داشت 
  .كنند مي اخالقي و عملي درك نهاي انحراف

 لَقُرْآنٌ كَرِيم كْنُونٍ * إِنَّهتَابٍ مي كرُونَ* فطَهإِال الْم هسم79ـ77): 56(الواقعه. (ال ي(  
اخالقي  اگرچه برهان حفظ شريعت، از نظر داللت مطابقي، بر عصمت عملي و              بنابراين،

   .د ياد شده تمام استكند، ولي از نظر داللت التزامي، داللت آن بر موار امام داللت نمي

   برهان وجوب اطاعت.3
. كند ن است و عقل و وحي بر آن داللت مي        ناوجوب اطاعت از امام، مورد اجماع مسلما      

) 59): 4(نـسا (» أَطيعواْ اهللا وأَطيعواْ الرَّسولَ وأُولي األَمرِ منكُم      « آية   ،ترين دليل قرآني آن     روشن
ر وجوب اطاعت از امام در منابع حديثي شيعه و اهل سنت             ب لت كننده  دال هاي  روايت. است

رو، مـسلمانان در   همـين  از.  اسـت گر وشنباره ر كه حكم عقل نيز در اين        چنان ؛بسيار است 
  . دارند اجماعاين زمينه نيز

  : كند  از دو نظر بر وجوب عصمت امام داللت مي،وجوب اطاعت از امام
 بـر مـسلمانان     ،در آن صـورت   .  گردد گناهرتكب   اگر امام معصوم نباشد، چه بسا م       )الف

 و   باز دارند و با وي مخالفت كننـد        گناهواجب است كه به حكم نهي از منكر، وي را از آن             
و لوجوب اإلنكـار    «: عبارت.  با وجوب اطاعت از او منافات دارد       ، مخالفت با امام   حال آنكه 

 به اسـتدالل  ، محقق طوسي اإلعتقادتجريددر » عليه لو أقدم علي المعصية، فيضاد أمر الطاعة      
  : عالمة حلّي در شرح آن گفته است.  است ناظرياد شده

 انكار بر او وجوب است و اين كار با امر به اطاعـت از امـام   ،اگر از امام خطايي سربزند    
  )493ص: ق1419، حلّي (.، منافات داردأَطيعواْ اهللا وأَطيعواْ الرَّسولَ وأُولي األَمرِ منكُم آيهدر 

  فرمـان دهـد و از انجـام        دادن گناه  اگر امام معصوم نباشد، چه بسا مردم را به انجام            )ب
   چون اطاعت از او مخالفت با حكم خداونـد اسـت،           ، در چنين فرضي   . طاعت باز دارد   دادن

سيف الدين آمـدي،    .  است ناسازگار با وجوب اطاعت از امام به طور مطلق          رماجايز نيست و اين     
  :نويسد ميد و در تقرير آن دان مياين استدالل را دهمين دليل شيعه بر وجوب عصمت امام 

اطاعت از اولي األمر دستور   به»أَطيعواْ اهللا وأَطيعواْ الرَّسولَ وأُولي األَمرِ منكُم«خداوند در آية 
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الزم (وگرنه  باشد و هر كس را كه خداوند به اطاعت از او امر كند بايد معصوم داده است
  بر و چنين حكميشداب، دستور داده يز خداوند به اطاعت از او در موارد خطا ن)آيد مي

  )508ص: آمدي، همان. (خداوند محال است
 گونـه نيـست كـه       است و اين  به گناه نكردن او مشروط       ،وجوب اطاعت از امام   : اشكال

 كـه    نيـز  عت از قاضي و اميـري     كه اطا    چنان ؛ باشد  نيز  هر كس واجب باشد، معصوم     اطاعت
به گناه نكـردن    شك، اطاعت از آنان      يب. ، واجب است، ولي معصوم نيستند     بگماردامام او را    

  )526ص: همان (. استآنان مشروط
را » فَإِن تَنَازعتُم في شَيء فَرُدوه إِلَى اهللا والرَّسـولِ   « عبارت تفتازاني بخش پاياني آيه، يعني    

تفتـازاني،   (. اسـت به گناه نكردن مـشروط  آورده است كه اطاعت از امام مطلب گواه بر اين 
و  نيامـده    »اولي األمـر  «ن است كه در پايان آيه، كلمة        آمقصود وي     ظاهر  به )250ص: همان
 بنابراين،.  دستور داده شده است كه در موارد اختالف به خدا و رسول خدا رجوع شود               تنها

  . مالك حق و باطل نيست، نيستند و رأي آناناه اختالفاولي األمر مرجع حل 
 از   مالك اطاعـت   بيانگر تفاوت     خداوند و رسول خدا    براي» اطيعوا« تكرار فعل    :پاسخ

 چـون او آفريـدگار و       ؛ زيرا اطاعـت از خداونـد بالـذات واجـب اسـت            خدا و پيامبر است؛   
 ؛ واجب اسـت   ،ست كه رسول خداوند ا    ن رو آاز   ،پروردگارشان است، ولي اطاعت از پيامبر     

 ،»اولـي األمـر   «در مـورد    » اطيعـوا « تكرار نشدن فعـل      همچنين.  نه بالذات  ،يعني بالغير است  
گونه كـه اطاعـت از        بنابراين، همان . بيانگر وحدت مالك وجوب اطاعت پيامبر و امام است        

قيد و شرط    اطاعت بي . پيامبر بدون قيد و شرط است، اطاعت از امام نيز قيد و شرطي ندارد             
قيد و شرط از امام نيز بـه همـين مـالك              اطاعت بي  . به دليل معصوم بودن او است      ،از پيامبر 

  .است
 دليل روشن بـر     ،»اطيعوا« بدون تكرار فعل     ،»الرسول«بر  » اولي األمر «حاصل آنكه عطف    

» أولـي األمـر   «بنـابراين، اطاعـت از      . همانندي اطاعت از اولي األمر با اطاعت از پيامبر است         
قيد و شرطي ندارد و اطاعت بي قيد و شرط از كسي، جز با معصوم بودن او، معقول                  ) امام(

  .و مشروع نيست
 آنان وجود داشـت،     دربارهمعصوم نبودند و احتمال خطا      » اولي األمر « بر اين، اگر     افزون

 زيرا قرآن كريم در مورد احسان به پـدر  ؛شد  مقيد مينكردن اطاعت از آنان به خطا     گمان  بي
 تذكر داده   ، از فرزند بخواهند   نافرماني خدا را   معصوم نيستند و چه بسا       اينكه به دليل    و مادر 
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 اين در حالي است كه مسئله اطاعـت      .است كه در چنين مواردي نبايد از آنان اطاعت شود         
 در اطاعـت از     .رفتـاري بـا والـدين اسـت        تر از خـوش     تر و حساس     با اهميت  سياراز امام ب  
خ دهد، محدود است، ولي در اطاعت از امام، اگر گناهي واقـع شـود،               ناهي ر گ اگر   ،والدين

جايي كه  آيا معقول و حكيمانه است كه خداوند در         . شود  امت اسالمي به انحراف كشيده مي     
آمد خطا محدود است، انسان را به پرهيز از معصيت خداوند هشدار دهد، ولي در موردي كـه                    پي
  )391، ص4ج: طباطبايي، همان: ك.ر( !آمد خطا فراگير است سكوت كنند؟ پي

 از امام در معصيت خداوند بديهي        نكردن  اطاعت موضوعاين احتمال كه چون     : اشكال
  پدر و مـادر نيـز  ر زيرا در مورد احسان و نيكي ب     ؛، پذيرفته نيست  ارد ند نياز  به تذكر   و است
يعنـي شـرك بـه       گنـاه، تـرين     سخن از بزرگ   آنجا به ويژه آنكه در      ؛ احتمال وجود دارد   اين

 گفته شود چـون جـايز       چه بسا .  ديگري آشكارتر است   گناهخداوند است كه قبح آن از هر        
تر از جايز نبودن آن به انگيزه احـسان بـه              خداوند به انگيزه اطاعت از امام روشن        نافرماني از  نبودن

   .ست تذكر اازنياز  بي و از همين رو،والدين است، حكم آن به قياس اولويت معلوم است 
اگـر  .  بيش از اين نيست كه مطلب از بديهيات عقلـي اسـت            ، مفاد قياس اولويت   :پاسخ

مـالك در   اين   خداوند بود،    نافرماني نكردن بديهي بودن منشأ مقيد نكردن اطاعت از امام به          
 در صـورتي كـه      ،شك، نهي از احسان به پـدر و مـادر           بي. احسان به والدين نيز وجود دارد     

بـا ايـن حـال،      . ترين بديهيات عقلي است      از روشن  ، خداوند باشد   به نمستلزم شرك ورزيد  
ـ      در اگر. ده است ياد آور ش  خداوند آن را      األمـر نيـز احتمـال خطـا         ي احتمال اطاعت از اول
  . دجام به معصيت خداوند نينتاشد   تذكر داده ميبه يقينوجود داشت، 

كند كه بر     ام داللت مي   در صورتي بر وجوب عصمت ام      ،برهان وجوب اطاعت  بنابراين،  
 زيرا وجوب اطاعت مطلق از امام بدون معصوم بودن او           ؛وجوب اطاعت مطلق استوار باشد    

، نادرستي مقايسه وجوب اطاعت از امام با وجوب اطاعت          اينجااز  . معقول و مشروع نيست   
ـ آمدي آمده بوكه در سخن  شوند ـ چنان  از واليان و فرماندهاني كه از سوي امام نصب مي  د 

  .ا وجوب اطاعت از آنان مطلق نيست زير؛شود روشن مي
 نـساء (كه بيان گرديد ـ از آية اولي األمـر    وجوب اطاعت مطلق از امام ـ چنان  :پرسش

                                                                 
  .                        ا مـهعفَـال تُط لْـمع بِـه لَـك سا لَـي بِـي مـ تُـشْرِكل اكد اهـإِن جنًا وسح هيدالانَ بِونَا الْإِنسيصوو. 

  )8): 29(عنكبوت(
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 چنـين حكـم مطلقـي دارد؟ در ايـن      در اين بارهآيد، ولي آيا عقل نيز  به دست مي  ) 59 :)4(
 است كـه در      نكردن قيد به معصيت   ارشادي خواهد بود يا حكم عقل م       ،صورت، امر در آيه   

  . جنبة تعبدي خواهد داشت،آن صورت، امر در آيه
از .  بايد دو مقام ثبوت و اثبات را از يكديگر جدا كـرد            ،براي روشن شدن پاسخ    :پاسخ
 خداونـد همـراه    نافرمـاني  به اينكه بـا  پيامبر و امام  بوت، مشروط بودن اطاعت از      ثنظر مقام   

بينـي توحيـدي، در چـارچوب توحيـد و            نبوت و امامت در جهان     زيرا   ؛ستابديهي  نباشد،  
 در نتيجه، معصيت خداوند با ماهيـت نبـوت و امامـت،             .شود  اطاعت از خداوند تعريف مي    

 مطلق يا مشروط بودن وجوب اطاعت از پيامبر و امام به            ازبنابراين، سخن   . سازگاري ندارد 
 الزام   فتار او براي ديگران به صورت مطلق       آيا گفتار و ر    اينكه يعني   ؛ است مربوط مقام اثبات 
هرگـاه امـام   . با افراد بشر اسـت  در مقايسه  مطلق و مشروط بودن،در اينجا ؟يا نهآور است   

معصوم باشد، گفتار و رفتار او ميزان تشخيصي طاعت و معصيت خداوند اسـت و ديگـران                 
  .هد بودبايد خود را با او بيازمايند، ولي اگر معصوم نباشد، چنين نخوا

 زيـرا او    ؛ از نظر مقام اثبـات مطلـق اسـت          حكم عقلي در اطاعت از امام،     بر اين اساس،    
 سخن و عمل او هرگاه رأي،.  دنيوي بر عهده داردمسئوليت رهبري مردم را در امور ديني و    

اي كـه      در حد يك مجتهد و كارشـناس بـا او برخـورد شـود، بـه گونـه                  تنهامالك نباشد و    
ز بتوانند در برابر او اظهار رأي كنند و رأي آنان براي خود يا ديگران معيار                مجتهدان ديگر ني  

 رأي خود عمـل     برابر رأي ديگري داشته باشند،       آنان  در آن صورت، اگر    گيري باشد،   تصميم
 امامـت   هـاي   د و هـدف   وشـ  مي در نتيجه نظام رهبري و امامت دچار اختالف          .خواهند كرد 

 بـا فلـسفة امامـت در    ، واجب نبـودن اطاعـت مطلـق از امـام    بنابراين،. آورده نخواهد شد   بر
  . است مبتنيتعارض است و اطاعت مطلق از امام بر معصوم بودن او

 حفـظ   ،آيد كه مالك وجوب اطاعت مطلق از امـام           به دست مي   باال از تحليل    :ارزيابي
خود دي  اين مطلب به خو   . هاي رهبري است    نظام اسالمي و توانايي امام در ايفاي مسئوليت       

نيـز سـازگار      با فرض معصوم نبودن امام     اين موضوع  زيرا   مستلزم معصوم بودن امام نيست؛    
تـوان فـرض كـرد كـه در            يعنـي مـي    ؛ادل و پارسـا باشـد     ع ، مجتهد اينكه مشروط به    است؛

 حال، اطاعت از او به طور مطلـق بـر             با اين  ؛ نباشد  برابر  حكم خداوند  امواردي، رأي امام ب   
 ديگـر، وجـوب اطاعـت مطلـق از          نايبه ب . ست تا نظام رهبري مختل نشود     ديگران واجب ا  
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كه واليـت مطلقـة     چنان؛ نه از احكام اوليه    اهم و مهم است و       و بر اساس قاعدة     از احكام ثانويه   ،امام
  .شود  و شرعي تبيين مي بر اساس همين قانون عقلي، نيزفقيه در عصر غيبت امام معصوم 

 كـه اطاعـت از امـام را بـه صـورت             ، آن ننداماز آيه اولي األمر و      بنابراين، با صرف نظر     
 در مورد آيه شريفه گفته شـد،  تر  بدون در نظر گرفتن نكاتي كه پيش وداند ميمطلق واجب   

 در آن صورت، اسـتدالل      .توان عصمت او را اثبات كرد       ام نمي از وجوب اطاعت مطلق از ام     
  . استكه از داليل نقلي  برهان عقلي نخواهد بود، بل،بر عصمت امام

   برهان نقض غرض.4
  : برهان نقض غرض به دو صورت تقرير شده است

اگر از امام معصيت سر بزند، غرض از امامت او نقض خواهد شد و چـون                : تقرير اول 
بيان مالزمه  . د بود هنقض غرض در امامت باطل است، صدور معصيت از امام نيز باطل خوا            

 او را  هـاي   بردار او باشند ودستور     فرمانامام اين است كه امت      اين است كه غرض از امامت       
 از او معصيت صادر شود، هيچ يك از امـور  حال اگر.  پيروي كنند رشادانجام دهند و از كر    

  )493ص: حلي، همان (.ياد شده واجب نخواهد بود و اين با تعيين او به عنوان امام منافات دارد
 او غـرض اصـلي      ياه دسـتور  يارا انقياد از امام و اجـ       زير  ؛ است  پذير اين تقرير مناقشه  

 اجـراي احكـام و اقامـه        ،غرض اصلي امامت  از ديدگاه همة مذاهب اسالمي،       .امامت نيست 
 . اسـت  حدود الهي، برقراري امنيت و عدالت در جامعه، دفـاع از كيـان اسـالم و مـسلمانان                 

ه بودن در اخالق و معنويت  حفظ و تبيين احكام شريعت و اسوافزون بر اين موارد، شيعيان    
زم ل يـاد شـده مـست      هـاي    بايد ديـد آيـا غـرض       ،بنابراين. دانند  را نيز غرض اصلي امامت مي     

 مستلزم عصمت امام است، ولي بر مالزمه   ،عصمت امام هستند يا نه؟ تبيين و حفظ شريعت        
بـا   استدالل يـاد شـده       گمان،  بي.  ديگر امامت با عصمت، دليلي اقامه نشده است        هاي  غرض

  .ريعت، استدالل جديدي نخواهد بودتوجه به حفظ و تبيين ش
او  اگر امام معصوم نباشد و مرتكب خطا و گنـاه گـردد، اعتمـاد مـردم بـه                    :تقرير دوم 

 در نتيجـه،    .ور كامـل پيـروي نخواهنـد كـرد        طـ هاي او بـه       ا و تصميم  ه از دستور  بيند و   ميآسيب  
  :طوسي در اين باره چنين گفته است شيخ . امامت به طور كامل تحقق نخواهد يافتهاي غرض

ها سقوط خواهد كرد و اگر سهو و  اگر امام مرتكب معصيت شود، جايگاهش در دل
در نتيجه، فايدة . اطمينان نخواهند كردهاي او   بر او روا باشد، مردم به گزارشفراموشي

  )98ص: تا طوسي، بي. (صل نخواهد شدنصب او به امامت، حا



 

    
    

    
    

    
    

  
خرد

گاه 
ز ن
ام ا

ت ام
صم

ع
    

    
    

    
    

   

 63 

   ارزيابي
يـاد  اسـتدالل   .  مطرح شده اسـت     هم عصمت علمي و هم عصمت عملي       ، تقرير در اين 

 دار  ه زيـرا آنچـه اعتمـاد مـردم بـه امـام را خدشـ               ؛ در اثبات عصمت عملي تمام نيست      شده
 اگر فردي پارسـا باشـد، بـه         وليتقوايي و بي پروايي او در ارتكاب گناه است،           ، بي سازد  مي

بنـابراين،  . جلب خواهد كـرد   نيز   اعتماد مردم را     رعايت احكام الهي اهتمام خواهد داشت و      
 ؛ باال كـافي اسـت و عـصمت الزم نيـست           ي عدالت و تقوا   ، داشتن براي جلب اعتماد مردم   

  . دهد هاي تاريخي نيز بر اين مطلب گواهي مي كه واقعيت چنان
ـ مربوط  نيز اگر به حفظ و تبيين شريعتفراموشيدربارة سهو و   ه برهـان حفـظ    باشد، ب

دار   اطمينـان مـردم را خدشـه      هنگـامي   ،  نيـز ل اجتماعي   ئ در مسا  . باز خواهد گشت   شريعت
گر انساني باشد كـه از حافظـه         ا ولياز او سر بزند،     فراموشي فراوان   خواهد كرد كه سهو و      

 برخوردار باشد، هر چند معصوم نباشد، به ندرت دچار سهو و            يي فراست و دقت باال    قوي،
  .ار نخواهد شدد هاي او خدشه ت، اعتماد مردم به گزارش در آن صور. خواهد شدموشيافر

گونه تكميل كرد كه حصول اطمينان و اعتماد كامـل مـردم              توان بدين   اين استدالل را مي   
. ، در گرو معصوم بودن امام اسـت        باشد  حد ممكن  ترين  در عالي به امام كه هم فراگير و هم        

 بنـابراين،  . له امامت گزينـه برتـر را جـست    بايد در مسئ،كه امكان دارد   از نظر عقل، تا جايي    
  .اصل اولي در امامت استمعصوم بودن امام، 

   برهان انحطاط.5
 اگر نگوييم از نظر عقل و علم بايـد          ،شود  فردي كه به عنوان امام امت اسالمي تعيين مي        

بر . هاي عادي برتر باشد      بايد در سطح بااليي بوده و از انسان        شك  ي ب برتر از ديگران باشد،   
 درجـة او از  ، در آن صـورت . امام معصوم نباشد، چه بسا مرتكب گناه گردد       رگااين اساس،   

 در  ؛شـود    زيرا او نيز مانند آنان مرتكب گنـاه مـي          ؛تر خواهد بود    درجة افراد عادي نيز پايين    
كه از عقل و علم باالتري برخوردار است و بايد بيش از ديگـران بـه احكـام شـريعت اهتمـام                        حالي

  . ناظر به اين برهان استتجريد االعتقاددر » و النحطاط درجته عن أقل العوام« عبارت .شته باشددا
                                                                 

  .         برخي از . از نظر شيعه، امام بايد در صفاتي كه در مسئله رهبري دخالت دارد، بر ديگران برتر باشد
آمدهاي نـاگوار اجتمـاعي مترتـب         عالمان اهل سنت نيز افضل بودن را، در صورتي كه بر امامت افضل پي             

  )فصل امامت و افضليت: ش1386نگارنده، : ك.ر. (اند نشود، شرط دانسته
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  : عالمه حلي در شرح آن گفته است
 زيرا عقل او از آنان تر خواهد بود؛اش از عوام نيز كم  سربزند، درجهاگر از امام معصيت

تكب معصيت شود، مقامش  بنابراين، اگر مر.تر است و معرفتش به خداوند بيشتر كامل
  )496ص: حلي، همان. ( به قطع باطل است،تر از پيروان خود خواهد بود و اين مطلب پست

فخر الدين رازي دربارة لزوم عصمت پيامبران از گناهان كبيره سخني دارد كه امامـت را                
  :  گفته استوي. شود نيز شامل مي

 زيـرا در آن     يـامبران جـايز نيـست؛     هـان كبيـره از پ     ر متكلمان بر آنند كه صدور گنا      بيشت
بيـان  . ، نادرست اسـت   تر خواهد بود و اين      ودشان، پايين صورت درجة آنان از گناهكاران امت خ      

گونـه باشـد،      ترين درجة شرافت قرار دارند و هر كس ايـن           مالزمه اين است كه پيامبران در عالي      
  :فرموده است]  زنان پيامبرخطاب به[كه خداوند   چنان؛تر خواهد بود صدور گناه از او، زشت

ذَابا الْعلَه فضَاعنَةٍ ييبشَةٍ منكُنَّ بِفَاحم أْتن يم اء النَّبِيسا ن30): 33(احزاب (.ي(  
  .اي همسران پيامبر، هر يك از شما گناهي آشكار را مرتكب شود، عذابش دو چندان خواهد بود

  نتيجه گيري
، رهبـري امـت اسـالمي را پـس از او             جانـشين پيـامبر      در مقام كسي كه   از نگاه عقل، امام، يعني      

  يعنـي در فهـم و تبيـين شـريعت خطاپـذير نباشـد و در تـشخيص                  ؛ بايد معصوم باشد    است، دار هدهع
در ايـن   . دكنـ  و در عمل به احكام شريعت نيز خطا و گنـاه ن            دردمصالح و مفاسد امور مرتكب خطا نگ      

  .فت پذير خواهدطور كامل تحقق  علم و عمل و اخالق، بهة امامت در عرصهاي  غرض،صورت
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