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عصمت پيامبران و امامان دوازده گانه ، ركن ركين تفكر شـيعه و از ضـروريات ايـن مـذهب     

در تعريف عصمت بين عالمان شيعه اختالفاتي وجود دارد ، اما نوع ادله اي كـه بـراي   . است 

رند ، ناخودآگاه آنان را به تعريف واحـدي از  آو اثبات ضرورت عصمت پيامبران و امامان مي

بزرگ يـا كوچـك،   (رساند كه در آن ، مصونيت از هر گونه گناه ، خطا و لغزش عصمت مي

  . باشد   و در تمام عرصه هاي مختلف زندگي فردي و اجتماعي مندرج مي) عمدي يا سهوي

  : از ديدگاه آقاي مصباح يزدي 

بعضي ديگر از انسانها تنها عدم ارتكاب گناه نيسـت ، زيـرا    منظور از معصوم بودن پيامبران يا 

بلكه منظور اين است كـه شـخص ،   .…ممكن است يك فرد عادي هم مرتكب گناهي نشود 

داراي ملكه نفساني نيرومندي باشد كه در سخت ترين شرايط هـم او را از ارتكـاب گنـاه بـاز     

اه و اراده قوي بر مهار كردن تمـايالت  اي كه از آگاهي كامل و دائم به زشتي گن ملكه. دارد 

يابـد، فاعليـت     اي با عنايت خاص الهي تحقق مي و چون چنين ملكه. گردد   نفساني حاصل مي

  1.شود آن به خداي متعال نسبت داده مي

منظور از گناه كه شخص معصوم مصونيت از ارتكاب آن دارد، عملي اسـت كـه در لسـان فقـه،      

   2.شود همچنين ترك عملي است كه در لسان فقه واجب شمرده ميشود و   ده مي حرام نامي
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  : از ديدگاه آقاي جعفر سبحاني 

  : عصمت به معني مصونيت بوده و در باب نبوت داراي مراتب زير است  

  عصمت در مقام دريافت ، حفظ و ابالغ وحي . الف 

  عصمت از معصيت و گناه . ب 

  1.دي و اجتماعي عصمت از خطا و اشتباه در امور فر. ج 

تشــخيص « ،» داوري در منازعــات « ، » مســائل عــادي زنــدگي « البتــه مصــونيت از خطــا در 

كـه مايـه تنفـر و     … هاي جسمي برخي بيماري« و حتي مصونيت از » موضوعات احكام ديني 

  . نيز از ديدگاه آقاي سبحاني در تعريف عصمت گنجانده شده است » گردد   انزجار مردم مي

  :ني  دگاه آقاي ابراهيم امياز دي

عصمت عبارت است از يك نيروي فوق العاده باطني و يك صفت نيرومند نفسـاني كـه در   « 

ايـن  . شـود  اثر مشاهده حقيقت جهان هستي و رويت ملكوت و باطن عالم وجـود حاصـل مـي   

و  نيروي فوق العاده غيبي در هركسي وجود پيدا كرد از مطلق خطا و گناه معصوم خواهد بود

  : از جهات مختلف بيمه شده است 

  .كند  در مقام تلقي وحي و درك واقعيات خطا نمي .1

  .در مقام ضبط و نگهداري احكام و قوانين اشتباه و سهو ندارد .2

   .شود  در مقام ابالغ و اظهار احكام مرتكب اشتباه و گناه نمي .3

                                                           
   110منشور عقايد اماميه ، ص : سبحاني ، جعفر  - 1



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com 4

كند و احتمال خطـا و گنـاه    نميهرگز گناه . در مقام عمل از لغزشهاي عمدي و سهوي مصونيت دارد  -4

  1».درباره اش صفر است

ني و سبحاني ، عصمت عبارتست از مصونيت از هر گونه گنـاه و   ديديم كه از نظر آقايان امي

هاي زندگي فردي و اجتماعي ، امـا   و در تمام عرصه) چه عمدي و چه سهوي( خطا و لغزش 

ت از ارتكـاب گنـاه اسـت ، آن هـم     از نظر آقاي مصباح يزدي ، عصمت فقط به معني مصوني

در ضـمن از نظـر قاطبـه علمـاي     . گناهي كه در لسان فقه گناه شمرده شود نه هرگونه گناهي 

تـا آخـر عمـر معصـوم     ) يعني تولد وطفوليت ( شيعه پيامبران و امامان ، از همان آغاز زندگي 

ه نظريـه عصـمت از   پس به طور خالصـ . هستند، نه اينكه بعد از نبوت يا امامت معصوم شوند 

  : ديدگاه شيعه چنين است 

  » .گانه ، در تمام طول عمر معصوم هستند  پيامبران و امامان دوازده« 

  ) و امامان ( ادله عقلي عصمت پيامبران  

دراينجا به چند نمونه از ادله عقلي شيعه كه در آنها سعي شده است تا ضرورت عقلي 

  . پردازيم  كنيم و به نقد آنها مي عصمت پيامبران اثبات شود ، اشاره مي

پيامبران الهي در عمل به احكام شريعت ، از هـر گونـه گنـاه و لغـزش مصـونيت دارنـد و       «   دليل اول

. پذيرد كه آنـان از چنـين مصـونيتي برخـوردار باشـند       اصوال هدف از بعثت پيامبران در صورتي تحقق مي

                                                           

  171بررسي مسائل كلي امامت ، ص : اميني ، ابراهيم  -1
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كنند دقيقا پايبند نباشـند ، اعتمـاد بـه صـدق گفتـار آنهـا از        زيرا اگر آنان به احكام الهي كه خود ابالغ مي

  1 ».يابد   رود و در نتيجه هدف نبوت تحقق نمي ان مي مي

عصمت براي پيامبران الزم است تا وثوق بـه گفتـار آنهـا حاصـل شـود و غـرض از       « 

  1»نبوت تحقق يابد

  : كنيم  ه ميدليل فوق از جهات گوناگون قابل خدشه است كه به چند مورد آن اشار

اين استدالل اگر هم درست و كامل باشد فقط ضـرورت مصـونيت از گناهـان عمـدي آن      .1

كند ، نـه گناهـاني كـه در      هم گناهاني كه در مألعام و در انظار مردم انجام گيرد را اثبات مي

شود و نـه گناهـان پنهـاني و دور از چشـم      مي اثر غفلت و سهو و نسيان گاهي گريبانگير آدمي

مردم وجود سهو و نسيان و ابتال به غفلتهاي آني و زودگـذر در انسـان امـري طبيعـي و مـورد      

قبول همه است و هيچ كس تنها به دليل اينكه گاهي در اثر سهو و فراموشـي مرتكـب بعضـي    

آري اگر . گيرد   شود ، مورد بي اعتمادي مردم قرار نمي  گناهان خصوصا گناهان كوچك مي

در سـطح بـااليي   ) كمـاً و كيفـاً   ( بوده و آلودگي او به رذائل اخالقـي   شخصي غرق در گناه

نـان كـرد و اگـر چنـين شخصـي ادعـاي پيـامبري كنـد ،          توان اعتمـاد و اطمـي    باشد به او نمي

اما اگر يك انسان وارسـته و متصـف بـه صـفات     . گيرد  ادعايش مورد پذيرش مردم قرار نمي

ي كه هر چند معصوم نيست، اما در مجموع انسان پاك نيك انساني و آراسته به فضائل اخالق

شناسند ، ادعاي پيـامبري   و با فضيلتي است و مردم او را به عنوان يك انسان سالم و خوب مي
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گذارد، مضـافا بـر اينكـه      گيرد و در مردم تأثير مي  كند ، ادعاي او مورد توجه و تأمل قرار مي

كه براي اثبات پيامبري خود داليل و براهين و معجزاتي كند، بل  پيامبر فقط ادعاي پيامبري نمي

ن معجزات به عالوه جاذبه معنوي و تـاثير كالمـش در بيـدار     دهد و همي  هم به مردم ارائه مي

پـس از آن هـم   . كنـد    نان مردم نسبت به پيامبر را جلـب مـي   كردن فطرت خفته انسانها  اطمي

م الهي را نقض كرده و مرتكـب معاصـي و يـا اعمـال     اگر خود پيامبر مرتباً و به دفعات ، احكا

شـود ، ممكـن اسـت پيـامبري او      )آن هم به طور عمد و در حضور ديگران  (زشت و ناپسند 

اما اگر فقط به درموارد  بسيار انـدك و  . زير سؤال برود و مردم به صدق گفتار او شك كنند 

لي ندارد كه مـردم بـه صـداقت او    در اثر سهو و فراموشي مرتكب بعضي از گناهان شود ، دلي

در اين استدالل فرض بر اين است كه بـراي انسـان   . شك كنند ) مبني بر نبوت ( در ادعايش 

معصـوم  . 2هـاي اخالقـي    غرق بودن در گنـاه و آلـودگي  . 1: فقط و فقط دو حال وجود دارد 

انـد اگـر    بعد گفتـه  و. به عبارتي ديگر گويا هر انساني يا معصوم است يا غرق در گناه . بودن 

نـان نخواهنـد كـرد  پـس      كسي غرق در گناه باشد ، مردم به صدق گفتـار او اعتمـاد و اطمـي   

كسي كه مدعي پيامبري است بايد معصوم باشد تا مرد بـه او اعتمـاد كننـد و هـدف از نبـوت      

هـم هسـت و آن اينكـه شـخص مـدعي       غافل از اينكه در اينجا حالـت سـومي  . حاصل گردد 

اگر چه معصوم نيست، اما غـرق در گنـاه و الـودگي هـاي اخالقـي هـم نيسـت و در        پيامبري، 

ن وارسـتگي و پـاكي و صـداقت و     مجموع انسان پـاك و وارسـته اي اسـت و بـه دليـل همـي      
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كننـد و   نـان مـي   امانتداري و جاذبه معنوي كه دارد، مردم نسبت به او احساس محبت و اطمـي 

عـالوه بـر سـابقه خـوب و جايگـاهي در دل مـردم       كـه   ـادعاي چنين شخصي مبني بر نبوت 

ن تا آسمان فرق دارد با ادعاي يـك   زميـ آورد   دارد، براي اثبات ادعاي خود معجزه هم مي

كـه هـيچ جايگـاهي كـه در دل مـردم نـدارد و در       ) يا حتي عادي ( شخص فاسق و گناهكار 

   .تواند معجزه اي ارائه دهد   ضمن براي اثبات ادعاي خود ، نمي

همان طور كه در ابتدي بنـد پيشـين آورديـم ، ايـن اسـتدالل حـداكثر ضـرورت عصـمت          .2

به عبارت ديگر اگر اعتماد مردم را مبنـا قـرار دهـيم كـافي     . كند   ظاهري پيامبران را اثبات مي

است شخص مدعي پيامبري ، انساني ظاهر الصالح باشد يعنـي در مـأل عـام و در انظـار مـردم      

امـا ضـرورتي   . نـان كننـد    اعمال زشت و ناپسند نشود، تا مردم بـه او اطمـي   مرتكب گناهان يا

چه در ظاهر و چـه در پنهـان ـ مصـون     ـ ندارد كه شخص ، از هرگونه خطا و لغزش و گناهي 

  .پس اين دليل ، ناتمام است . باشد 

كنـد   استدالل فوق اگر هم درست و تمام باشد فقط ضرورت عصمت از گناه را اثبات مـي .3

كنند كه ما هـم    پيامبران همواره اعالم مي. است  نه عصمت از خطا و اشتباه ، و اين نكته مهمي

بشري مثل شما و همه افراد نوع بشر هستيم و تنها فرق ما با شـما ايـن اسـت كـه بـه مـا وحـي        

محتواي وحي الهي هم ، همان چيزي است كه در كتب آسماني آمـده اسـت يعنـي    . شود   مي

ز معارف الهي و دستورات و احكام كلي كه دينـداران ، مكلفنـد بـه آنهـا عمـل      مجموعه اي ا
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حتـي در   (كنند كه تمام اعمال و حركات ريز و درشت مـا    پيامبران هيچگاه اعالم نمي. كنند 

شود ، تا اگر مـردم خطـايي در     به راهنمايي وحي انجام مي )حوزه زندگي فردي و خصوصي 

بنـابراين بـه   . نسبت به ادعاهاي او شك كننـد  ) باه درانتخاب همسر مثال اشت( اعمال او ديدند 

در انتخاب نگهبانان اليـق و امانتـدار و مطيـع ، در سـپردن     ) ص( عنوان مثال ، اگر پيامبر اسالم

تنگه كوه احد به آنها اشتباه كند و اين اشتباه باعث شكست در جنگ شود ، هيچكس نسـبت  

كند ، چرا كه آن حضرت مدعي نبوده است كه سـپردن    به پيامبر بودن آن حضرت شك نمي

  . اين امر به افراد مذكور ، به فرمان خدا و از طريق وحي بوده است 

دليل مذكور ، با اين مدعا كه صفت عصمت قابل شناسايي توسط مردم نيست ، در تنـاقض  .4

بايـد  ) ص(پيـامبر  دانيم بنا به ادعـاي شـيعه ، امـام و جانشـين      همان طور كه مي. آشكار است 

معصوم  باشد و چون صفت عصمت ، قابل تشخيص و شناسـايي توسـط مـردم نيسـت ، پـس      

بـه عبـارت ديگـر    . تحقق يابد) يا امام معصوم قبلي ( امامت بايد با نصب الهي و معرفي پيامبر 

 شود كه اگر پيامبري معصوم نباشـد   اما در اين استدالل ، گفته مي. امامت بايد منصوص باشد 

سؤال اين است كـه مـردم   . شود  كنند و لذا غرض از نبوت حاصل نمي  ، مردم به او اعتماد نمي

ببرند تا بعد از آن ، ادعاي او مبني بر نبوت را بپذيرنـد   توانند به عصمت شخص پي  چگونه مي

 توانند به آن پي ببرنـد حـداكثر ، ايـن اسـت كـه از فـالن        و به او اعتماد كنند ؟ آنچه مردم مي

. تاكنون گناه يا خطا يا عمل زشتي ديده نشده اسـت   )كه اكنون مدعي نبوت است  (شخص 

ممكـن اسـت آن شـخص در خلـوت و پنهـاني      . دانيم كه اين با عصمت فرق دارد  اما همه مي
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پـس راهـي بـراي اثبـات     . مرتكب اعمال زشت و ناپسندي شده، اما مردم خبر نداشـته باشـند   

بدون آنكه بتوانند  ـحال چگونه است كه مردم . جودنداردعصمت يك شخص براي مردم و

پذيرنـد و بـه آنهـا اعتمـاد و      نـان پيـدا كننـد ـ دعـوت پيـامبران را مـي        به عصمت كسي اطمـي 

  كنند ؟  نان مي اطمي

آيـد كـه عصـمت      و آخرين اشكال اين است كه اگر دليل مذكور درست باشد ، الزم مي -5

،  بلكـه در عالمـان ، مجتهـدان ، قضـات ، فرمانـدهان نظـامي      ) مـان  واما( را نه تنها در پيامبران 

چـرا كـه بـا    . زمامداران و هر انساني كه مقام يا شغل مهـم و حساسـي دارد نيـز شـرط بـدانيم      

توانند به او   توان چنين استدالل كرد كه اگر مجتهد معصوم نباشد ، مردم نمي  ن روش مي همي

ن طـور اگـر    همـي . د را با تقليد از او به دست او بسـپارند  اعتماد كنند و زمام امور آخرت خو

توانند به او اعتماد كنند و در منازعات و اختالقاتي كه جـان و    قاضي معصوم نباشد ،مردم نمي

پـس ضـرورت دارد كـه قاضـي     . مال و آبرو و حيثيت آنها در خطر است ، به او رجوع كننـد  

توان به   وم باشند ، چرا كه اگر معصوم نباشند نميو حتي شهود نيز بايد معص! هم معصوم باشد

دانيم كه شهادت دروغ آنها ممكن است جان و مـال و    صدق گفتار آنان وثوق پيدا كرد و مي

حيثيت و آبروي انسانهاي بي گناهي را به خطر اندازد و اين در منازعـات كـالن و درسـطوح    

است قضاوت غلط و ناعادالنة قاضـي   زيرا ممكن. شود   باالي حكومت و جامعه آشكارتر مي

و شهادت دروغ شاهدان ، ضـربه بزرگـي بـه حكومـت و جامعـه بزنـد و چـوب ايـن گنـاه را          

ممكن است در مورد شرط عصمت در مجتهـدين و  . گناه و مظلوم بخورند  ليونها انسان بي مي
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اند كه در زمان  مراجع تقليد بگوييد كه امامان معصوم در احاديث و رواياتي به ما دستور داده

اما سؤال اين است كه اوالً  چه كساني اين احاديـث را بـراي   . غيبت به مجتهدين رجوع كنيم 

اند ؟ الجرم مستحضر هستيد كه ناقالن اين احاديـث ، همـان فقيهـان و مجتهـدان      ما نقل كرده

رد ؟ توان به صدق گفتـار آنهـا وثـوق پيـدا كـ       حال چگونه مي. هستند كه همه غير معصومند 

پس بنـا بـه   . آنان ذينفع هم هستند » ادعاها«مخصوصا اگر به اين مطلب توجه كنيم كه در اين 

عصمت در فقها الزم و ضروري است تا وثوق به گفتار آنهـا حاصـل   «: منطق شيعه بايد گفت 

ثانيا چگونه ممكن است امامان معصـوم بـا دسـتورات خـود ، قواعـد عقلـي و منطقـي را        » آيد

  ؟!نقض كنند

راهنمـايي بشـر بسـوي حقـايق و وظـايفي      ]پيامبران [ هدف اصلي از بعثت ايشان .  دليل دوم

است كه خداي تعالي براي انسانها تعيين فرموده اسـت و ايشـان در حقيقـت نماينـدگان الهـي در      

حـال اگـر چنـين نماينـدگان و     . ان بشر هستند، كه بايد ديگران را به راه راست هدايت كننـد   مي

پاي بند به دستورات الهي نباشند و خودشان بر خالف محتـواي رسالتشـان عمـل كننـد ،     سفيراني 

كنند و ديگر به گفتارشان هم اعتمـاد الزم   مردم رفتار ايشان را بياني مناقض با گفتارشان تلقي مي

پس حكمت . كنند و در نتيجه ، هدف از بعثت ايشان بطور كامل تحقق نخواهد يافت   را پيدا نمي

ف الهــي اقتضــاء دارد كــه پيــامبران ، افــرادي پــاك و معصــوم از گنــاه باشــند و حتــي كــار و لطـ 

اي از روي سهو و نسيان از ايشان سرنزند تا مردم گمان نكنند كه ادعاي سهو و نسـيان را   ناشايسته

  1».اند  اي براي ارتكاب گناه قرار داده بهانه

                                                           
  243آموزش عقايد ، ص : مصباح يزدي ، محمد تقي- 1



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com 11

،مردم ديگر به آنها »به دستورات الهي نباشند پاي بند «گوييم اگر پيامبران خودشان   باز هم مي

بند باشند ولي در موارد استثنايي آن هم نه به صورت عمد،  اعتماد نخواهند كرد ، اما اگر پاي

بلكه از روي سهو و نسيان پايشان بلغـزد و مرتكـب گنـاهي شـوند لكـن زود توبـه و اسـتغفار        

ه اعتمادشـان را نسـبت  آنهـا از دسـت     كرده و در تدارك جبران آن باشند ، مردم به هيچ وج

تواند اثبات كند اين است كـه    حداكثر چيزي را كه مي) مانند دليل قبل ( اين دليل . دهند  نمي

پيامبران وپيشوايان دين نبايد افرادي الابالي و بي قيـد و بنـد باشـند، امـا ال ابـالي بـودم نقـيض        

بگيريم بلكه ضد آن است و بين اين دو عصمت نيست تا با رد آن ، ضرورتاً عصمت را نتيجه 

، شقوق ديگري هم وجود دارد كه حداقل بعضي از ايـن شـقوق سـلب كننـده اعتمـاد مـردم       

ن  درمورد مصونيت از هر گونه سهو و نسيان هـم داسـتان از همـي   . شود   نسبت به پيامبران نمي

م كارهـاي ناشايسـت   اگر سهو و نسيان به دفعات زياد و به طور مكـرر باعـث انجـا   .قرار است 

اما در موارد كم و اسـتثنايي هيچگـاه   . شود، ممكن است سلب اعتماد مردم را به دنبال بياورد 

داننـد و سـهو و     چرا كه مردم پيامبر را بشري مانند خود مي. شود  باعث سلب اعتماد مردم نمي

  . كنند   را امري طبيعي قلمداد مي) در حد متعارف ( نسيان 

عالوه بر اينكه موظفند محتواي وحي و رسالت خود را به مردم ابالغ كنند  ]پيامبران[« .دليل سوم 

و راه درست را به ايشان نشان دهند ، همچنين وظيفه دارند كه به تزكيه و تربيت مردم بپردازنـد و  

ايشـان عـالوه بـر وظيفـة     : به ديگـر سـخن   . افراد مستعد را تا آخرين مرحله كمال انساني برسانند 

عليم و راهنمايي ، وظيفه تربيت و راهبري را نيز به عهده دارند، آن هم تربيتي همگاني كه شامل ت
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در خـور كسـاني اسـت كـه بـه       شود و چنين مقـامي   ترين افراد جامعه نيز مي مستعدترين و برجسته

) ملكه عصمت ( ترين مدارج كمال انساني رسيده باشند و داراي كامل ترين ملكات نفساني  عالي

  1».باشند

كند كه پيامبران بايد از بـين بهتـرين و بـا      اين استدالل چيزي بيش از اين را اثبات نمي

فضيلت ترين و رشد يافته ترين انسانها انتخاب شوند، تـا بتواننـد بـه اصـالح و تربيـت معنـوي       

همـه   چرا كه باالتر يا كامل تـر از . كند  مردم بپردازند اما ضرورت عصمت آنها را اثبات نمي

در اين دليل گفته شده است كه پيامبران آمده اند . بودن ، لزوما به معناي معصوم بودن نيست 

ايـن درسـت   » افراد مستعد را تا آخرين مرحله كمال انساني برسـانند  « با تزكيه و تربيت مردم 

 يعنـي آخـرين مرحلـه   ( است، اما ضرورتي ندارد كه پيامبران ، خـود بـه چنـين مرحلـه اي          

چرا . رسيده باشند تا بتوانند دست انسانها را گرفته و از پله هاي كمال باال ببرند) كمال انساني 

ـ توانند در حال پيمودن مراحل كمال باشند و سـرعت سيرشـان هـم     كه خود پيامبران مي بـه   ـ

تواننـد مـردم را     آيـا در چنـين فرضـي ، آنهـا نمـي     . از ديگران باالتر باشـد ـ دليل خاص الهي 

هاي كمال بـاال ببرنـد ؟ درسـت     دايت و راهبري كرده و دست افراد مستعد را گرفته و از پلهه

كه دانش و سوادش در حد ديپلم بوده و در حال تدريس در مقطع راهنمايي است  مثل معلمي

توانـد    اگـر خـودش همـواره در همـان سـطح بـاقي بمانـد و رشـد نكنـد ، نمـي           چنين معلمـي . 

اما اگـر بـه مـوازات تـدريس ، خـودش هـم       . اي باالتر از ديپلم برساند هشاگردانش را تا مرحل
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توانـد    مـي . را يكـي پـس از ديگـري طـي كنـد      درس بخواند و پيشرفت كند و مـدارج علمـي  

پس ضرورتي ندارد كه يك معلم حتمـا  . شاگردانش را تا مراحل باالي دانشگاهي هم برساند

تواند به دانش آموزان دوره راهنمايي يا دبيرسـتان  را طي كرده باشد تا ب باالترين مدارج علمي

تـوانيم    انتها بـدانيم، مـي   اي بي اگر جاده دانش و معرفت را جاده. و حتي دانشگاه درس بدهد 

كننـد، بـدون    فرض كنيم كه همواره كساني در اين جاده جلوتر و سريع تر از ديگران سير مي

. رسـيده باشـند   ) كون ، و معرفت مصون از خطـا  يعني علم به ماكان وماي(اينكه به انتهاي آن 

آنچه ضرورت دارد اين اسـت كـه مربـي    . ن قرار است  در كماالت معنوي نيز داستان به همي

باالتر از شاگرد باشد و در ضمن خودش نيز در حال رشد و كمال و سير مقامات معنوي باشد 

  :هم دارداما اين دليل قسمت مكملي . شه حفظ شود  تا اين برتري همي

افزون بر اين ، اساساً نقش رفتار مربي در تربيت ديگران بسي مهمتر از نقش گفتار اوسـت و كسـي كـه از    

هـدف   پـس هنگـامي  . بخشـد    نظر رفتار ، نقصها و كمبودهايي داشته باشد ، گفتارش هم تاثير مطلوب نمي

يابد كه ايشـان از هـر گونـه لغـزش در       الهي از بعثت پيامبران به عنوان مربيان جامعه ، بطور كامل تحقق مي

  1.گفتار و كردارشان مصون باشند

گوييم اگر نقصها و كمبودها زياد باشـند و مربـي خـودش      باز هم در نقد اين دليل مي

مكرراً و به دفعات مرتكب اعمال زشت و رفتارهـاي دون شـأن يـك مربـي شـود ، گفتـارش       
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ارد بسيار كم و بطور استثنايي و آن هـم از روي  تاثير مطلوب را نخواهد داشت اما اگر اين مو

  .سهو و نسيان پيش بيايد ، مانع از آن نخواهد شد كه گفتار مربي تاثير مطلوب داشته باشد 

تا اينجا ادله عقلي عصمت بيشتر بر روي ضرورت مصونيت از گناهان و اعمال زشت  

ت عصـمت و مصـونيت از خطـا و    اما عالمان شيعه براي اثبات ضـرور . و ناپسند تاكيد داشتند 

لغزش در امور زنـدگي فـردي و اجتمـاعي و حتـي مسـائل عـادي و پـيش پـا افتـاده زنـدگي           

  :كنيم   اي اقامه كرده اند كه به يك نمونه آن اشاره مي خانوادگي و خصوصي نيز ادله

در . درذهن غالب افراد ، خطا در اينگونه مسائل با خطا در احكـام دينـي مالزمـه دارد   

نان مردم را نسبت به شخص پيامبر خدشه دار ساخته  يجه ارتكاب خطا در اين مسائل ، اطمينت

  1.گردد و نهايتا مايه خدشه دار شدن غرض بعثت مي

منظور اين است كه اگر پيامبر در مسائل عادي زندگي و يا در مسائل اجتماعي ، خطا 

كننـد و از خـود    نـي او هـم شـك مـي    كند ، مردم او را جايزالخطا دانسته و نسبت به تعاليم دي

) و امـام (پس الزم است كه پيامبر . از كجا معلوم كه در اينجا هم خطا نكرده باشد : پرسند مي

در همه ماحل و شؤون زندگي فردي و اجتمـاعي از هرگونـه خطـا و لغـزش و سـهو و نسـيان       

به تعـاليم دينـي    زيرا هر گونه خطا و سهو و نسياني ، ممكن است از طرف مردم. مصون باشد 

امـا ايـن اسـتدالل    . او هم تسـري داده شـود و بـدين ترتيـب اعتمـاد مـردم از او سـلب گـردد         

درست است كه پيامبران مدعي باشند كه منشـأ تمـام حركـات و سـكنات و گفتـار و       هنگامي
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آري در چنين صورتي اگر مـردم در امـور زنـدگي شخصـي يـا      . كردارشان وحي الهي است 

ر خطا و لغزشي را مشاهده كنند، با خود خواهند گفـت كـه از كجـا معلـوم در     اجتماعي پيامب

اما اگر پيامبران چنـين ادعـايي نداشـته باشـند و بـه      . تعاليم ديني او هم اشتباهي رخ نداده باشد

شود ، اما زندگي روزمـرة مـا     مردم بگويند كه فقط احكام الهي و حقايق ديني به ما وحي  مي

كننـد و    ي ديگر است ، هيچگاه مردم حكم اين دو مورد را پا هم خلـط نمـي  مانند همه انسانها

ن اسـت   شوند و آنچه در عالم واقع رخ داده است نيز همي  بين اين دو حوزه تفكيك قائل مي

انـد و هرگـز ادعـا     كه پيامبران ، مدعي آوردن تعاليم ديني از طرف خدا و از طريق وحي بوده

دانند كه پيامبران  مردم نيز مي. شود ي زندگي نيز به آنها وحي مينكرده اند كه در مسائل عاد

دهند و لذا خطـا   امور عادي زندگي را با اتكاء به عقل عرفي و دانش و تجربه بشري انجام مي

در جنـگ احـد ، نظـر بسـياري از اصـحاب و يـاران       . دانند  و لغزش در اين امور را طبيعي مي

كننـد و كـار درسـت ايـن      انتخاب تاكتيك جنگي اشتباه مي اين بود كه ايشان در) ص(پيامبر 

اين اصحاب بزرگ ، . اس كه از شهر خارج شده و در منطقه كوه احد با دشمن درگير شوند 

جـايز الخطــا   …را در امــور زنـدگي فـردي و اجتمــاعي و حكـومتي و    ) ص(بـا آنكـه پيـامبر    

صدوق ـ عالم بزرگ شيعه ـ معتقد است    شيخ. دانستند ، اما به پيامبري او هم ايمان داشتند  مي

دچار سهو شده است ، اما باز هم به نبوت پيـامبر  ) در هنگام نماز (در مواردي ) ص(كه پيامبر 

در (از مجموع مطـالبي كـه در نقـد ادلـه عقلـي ضـرورت عصـمت انبيـاء         . اعتماد دارد ) ص(
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ينـد عصـمت انبيـاء قبـل از     گو توان نظريه كساني را كه مي گفتيم به راحتي مي) دوران نبوت 

  :دليل آنها چنين است . نبوت و حتي در دوران كودكي ضرورت دارد، نيز نقد كرد 

اگر انساني پاسي از عمر خود را در گناه و گمراهي صرف كند و سپس پرچم هدايت را به دست 

آلـودگي  گيرد ولي كسي كه از آغاز عمر از هر گونـه   گيرد ، چندان مورد اعتماد مردم قرار نمي

عـالوه غـرض ورزان و منكـران    . پيراسته بوده، به خوبي قادر به جلب اعتمـاد مـردم خواهـد بـود     

توانند به سادگي روي گذشته هاي تاريك وي انگشت نهـاده وبـه تـرور شخصـيت و      رسالت مي

  1.مخدوش ساختن پيام وي بپردازند 

مـردم او را بـه    از عمر خود را در گناه و گمراهي صـرف كنـد و   آري اگر كسي نيمي

عنوان يك شخص فاسق و گناهكار و آلوده به زشتيها و رذائل اخالقي مانند غـرور و تكبـر و   

بشناسند هيچگـاه دعـوي او   . …خودخواهي و حرص و طمع مال دنيا و حب رياست و مقام و

اما آيا امر داير است بين اينكه شخص يـا معصـوم باشـد يـا ايـن      . پذيرند  مبني بر نبوت را نمي

چنين غرق در گناه و آلودگي؟ آيا جز اين دو حالت ، حالتهـاي ديگـري وجـود نـدارد و در     

اينجا با يك حصر عقلي مواجه هستيم ؟ سؤال اين است كه اگر شخصي معصوم نباشد اما در 

بين مردم شخصيتي موجه و در آراستگي به فضائل و پيراستگي از رذائـل اخالقـي و دوري از   

، از سـطح عمـوم مـردم بـاالتر باشـد و مـردم از او صـداقتها ، خوبيهـا ،         اعمال زشت و ناپسند 

پاكيها و محبتها ديده باشند و عالوه بر اينها براي اثبات دعوي خود ، معجزه هم بيـاورد ، آيـا   

دعوي او مبني بر پيامبري و رسالت ، عقيم و بي اثر خواهد ماند ؟ راسـتي چـرا در ايـن ادلـه ،     
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نطور جاذبه معنوي پيـامبران و جايگـاهي    راثبات دعوي نبوت و هميت و نقش معجزه د اهمي

هاي تاريك كـه پيـامبران بايـد     شود؟ منظور از گذشته كه در دل مردم دارند ناديده گرفته مي

فاقد آن باشند تا ترور شخصيت نشوند چيست ؟ اگر اشتهار به ظلم و فساد و حرام خـواري و  

ا همـه نقـاط تاريـك و قابـل اسـتناد جهـت تـرور        است ، كسي منكر ايـن نيسـت كـه اينهـ     …

داند كه پيامبرش را از بين چه كساني انتخاب  و البته خداوند هم خودش مي (شخصيت است 

اما ارتكاب معـدودي گنـاه كوچـك در گذشـته آن هـم نـه        )كند تا چنين مشكلي پيش نيايد

» هـاي تاريـك    گذشـته «توان به عنـوان   بطور عمد بلكه از روي سهو و فراموشي را چگونه مي

آيـا   )مخصوصا اگر اين گناهان در زمان كودكي يا نوجواني از انسان سـرزده باشـد   (يادكرد 

در يـك مـورد   ) مثال هفـت سـالگي   (اگر واقعا معلوم شود كه يك پيامبر ، دردوران كودكي 

ن بلـوغ  دروغ گفته است ، بايد اكنون هم ادعاي پيامبري او را انكار كنيم ، حتي اگـر در دورا 

و رشد و جواني اش انساني فاضل و پاك و صديق و امانتدار بوده وبراي رسالتش نيـز معجـزه   

آورده و جاذبه معنوي اش دل ما را ربوده و زيبايي تعاليمش عقل ما را مدهوش خـود سـاخته   

است ؟ آيا واقعا در اثر يك دروغ كوچك كه در دوران طفوليـت مرتكـب آن شـده اسـت ،     

  شود ؟  ش او بي اثر ميتعاليم حياتبخ
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  ) : و امامان ( ادله نقلي عصمت پيامبران  

ده اسـت، كـه حتـي     نـامي ) خالص شده براي خـدا  ( قرآن كريم گروهي از انسانها را مخلص « . دليل اول 

ابليس طمعي در گمراه كردن ايشان نداشته و ندارد و در آنجا كه سوگند ياد كرده كه همـه فرزنـدان آدم   

: فرمايد از قول وي مي صاز سورة  83و  82چنانكه در آيه . كند ، مخلصين را استثنا كرده است را گمراه 

و بي شك طمع نداشـتن ابلـيس در   قال فبعزتك الغوينهم اجمعين اال عبادك منهم المخلصين 

گمراهي ايشان به خاطر مصونيتي است كه از گمراهي و آلودگي دارند و گر نه دشمني وي شـامل ايشـان   

بنـابراين  . داشـت   داشت هرگز از گمراه كردن ايشان دست بر نمـي  شود و در صورتي كه امكان مي م ميه

مخلص مساوي با معصوم خواهد بود و هر چند دليلي بر اختصاص اين صفت به انبياء عليهم السالم نداريم 

و نيز  …مخلصين شمرده  چنانكه قرآن كريم تعدادي از انبياء را از. شود  ولي بدون ترديد شامل ايشان مي

علت مصونيت حضرت يوسف را كه در سخت ترين شرايط لغزش قرار گرفتـه بـود ، مخلـص بـودن وي     

  )241سوره يوسف آيه . ( دانسته است 

  :آيد  خورد كه در ذيل مي سه اشكال عمده در اين استدالل به چشم مي

، هسـتند انسـانهايي كـه     ان بنـدگان خـدا   مفاد آيات مذكور بيش از اين نيست كه در مـي  -1

. شـوند    تواند آنها را فريب دهد و لذا اين انسانها مرتكب گناه نمـي  مخلص بوده و شيطان نمي

مخلـص هسـتند يـا نـه ، ايـن آيـات در ايـن مـورد چيـزي          ) و امامـان  ( اما آيـا همـه پيـامبران    

. را اثبـات كـرد   توان مصونيت همه پيامبران گناه  پس با تمسك به اين آيات نمي. گويند  نمي
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دهنـد و   اتفاقا آيات فراواني در قرآن وجود دارد كه صراحتا گناهاني را به پيامبران نسبت مـي 

  . ما در آينده به بعضي از اين آيات اشاره خواهيم كرد

از گناهـان عمـدي   ) يعني همان مخلصين ( اين آيات حداكثر ، مصونيت بعضي از انسانها  -2

). و نه خطا و لغزش در امـور زنـدگي فـردي و اجتمـاعي     ( ن سهوي كند نه گناها را اثبات مي

شود ، همواره در اثـر   توان اثبات كرد كه سهو و نسياني كه گاهي باعث ارتكاب گناه مي نمي

پس حتي اگر شيطان ازكسي قطع اميـد كنـد، و او را وسوسـه    . شود  اغواي شيطان حاصل مي

ه عاملش چيزي به غير از شـيطان اسـت مرتكـب    نكند باز ممكن است در اثر سهو و نسياني ك

 )حـداقل در بعضـي مـوارد    ( خطا و اشتباه در امور زندگي فردي و اجتمـاعي هـم  . گناه شود 

ربطي به اغواي شيطان ندارد و لذا حتي اگر شيطان وجود هم نداشته باشد ، باز ممكـن اسـت   

بينيم كه در اينجا دليـل اخـص    مي. انسان دچار خطا و اشتباه در مسائل مربوط به زندگي شود 

  . از مدعاست 

برد ، هيچكدام داللتـي   نه اين آيات و نه آياتي كه بعضي از پيامبران را از مخلصين نام مي -3

، )قبل از نبوت و حتـي در زمـان كـودكي     (بر اين ندارند كه پيامبران در تمام طول عمر خود 

  . »خالص به دنيا آمده«ه است ، ن» خالص شده «معناي مخلص . مخلص بوده اند 

از سـوره   63قرآن كريم اطاعت از پيامبران را بطور مطلق الزم دانسـته و از جملـه آيـه    . دليل دوم

و اطاعـت مطلـق از ايشـان در صـورتي      و ما ارسلنا من رسول اال ليطاع بـاذن اهللا : فرمايد  نساء مي

منافاتي با اطاعت از خداي متعال نداشـته  صحيح است كه در راستاي اطاعت از خدا باشد و پيروي از آنها 
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باشد و گر نه امر به اطاعت مطلق از خداي متعال و اطاعت مطلق از كساني كه در معرض خطا و انحـراف  

  1.باشند ، موجب تناقض خواهد بود

  : كنيم  اين دليل نيز نقاط ضعف فراواني دارد كه در ذيل به چند مورد اشاره مي

ت پيامبران در دريافت و ابالغ وحـي و تعـاليم دينـي بـه مـردم را      اين دليل ضرورت عصم.  1

حتي در امـور زنـدگي    (كند نه مصونيت آنها در برابر هر گونه گناه و خطا و لغزش  اثبات مي

ن آنها در حوزه ديـن   چرا كه پيروي از پيامبران به معناي پيروي از فرامي.  )فردي و اجتماعي 

امـا از  : ائل زندگي فردي و اجتماعي كه ربطي به ديـن نـدارد   و تعاليم وحياني است نه در مس

توان گرفت  از سوره نساء مي 63اين هم كه بگذريم ، تنها نتيجه منطقي كه از آياتي نظير آيه 

كننـد كـه خـالف خواسـت و      اين است كه پيامبران هيچگاه مـردم را دعـوت بـه كـاري نمـي     

امـا از ايـن آيـات اسـتنباط     . تورات خداسـت  دستورات پيامبران ، همان دس. رضاي خدا باشد 

ن الهي دچار هيچگونه خطا و لغزش و گنـاهي   شود كه آنان خودشان در پيروي از فرامي نمي

ممكن است بگوييد اگر پيامبران مرتكب گناه شـوند ،  .شوند   نمي )چه عمدي و چه سهوي  (

الگـوي خـود قـرار دهنـد و بـه      توانند آنان را  دهند و مردم نمي الگو بودن خود را از دست مي

خواهد پيامبران را الگو و مقتداي خود قرار دهيم و اگر آنـان   قرآن از ما مي. آنها اقتداء كنند 

مرتكب خطا و گناه شوند ، در حقيقت خداوند از ما خواسته است كه شـما هـم خطـا و گنـاه     

قتداء و الگـوبرداري  پاسخ اين است كه معناي ا. دانيم كه چنين چيزي محال است  كنيد و مي
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اين نيست كه هر يك از اعمال پيامبر را به صورت منفرد و جـدا از مكتـب فكـري او طـوطي     

هاي پيامبر را چراغ  اقتداء به اين معني است كه دستورات ، تعاليم و راهنمايي. وار تقليد كنيم 

بـه  . قـرار دهـيم    راه خود قرار داده و او را در عمل به همين تعاليم و دستورات ، الگوي خـود 

عبارت ديگر مفاد آيات فوق ، اطاعت از دستورات پيامبران است نه تقليد طوطي وار از تـك  

 (خواننـد   پيداست كه اوال هيچگاه پيامبران ، ما را به گناه فرا نمـي . تك اعمال و حركات آنها

كننـد   مـي  و ثانيـا خودشـان نيـز همـواره سـعي      )و اين البته بامعصوم بودن خودشان فرق دارد 

ن دستورات را بكنند و تا آنجا كه در حد توانشان است، مرتكب گنـاهي نشـوند    رعايت همي

و اگر احيانا در موارد معدودي آن هم از روي سهوو فراموشي ، مرتكـب گنـاهي شـوند ، بـر     

همـانطور كـه در آيـات فراوانـي توبـه هـا و        (كننـد   طبق تعاليم خود ، فورا توبه و استغفار مي

ن اسـت كـه ماننـد     و اقتداي ما به رسوالن الهي نيز همي )ارهاي پيامبران ذكر شده است استغف

آنان حتي االمكان سعي كنـيم مرتكـب گنـاهي نشـويم و اگـر پايمـان لغزيـد و گنـاه كـرديم          

فـورا توبـه و اسـتغفار كـرده و گناهمـان را بـه طريـق         )و به بنـا تعاليمشـان    (كرديم مانند آنها 

اقتداء به پيامبر بـه ايـن معنـي نيسـت كـه اگـر مـثال در جـايي ديـديم او          . م مقتضي جبران كني

عصباني شد و نتوانست خود را كنترل كند و فرضاً بر سر همسـر خـود فريـاد كشـيد ، مـا هـم       

اقتـداء بـه ايـن معنـي اسـت كـه اوال بـا        ! بالفاصله عصباني شده و بر سر همسرمان فرياد بزنيم 

همسر و رعايت احترام و حقوق او و گذشـت و چشـم پوشـي از     تعاليم او  در مورد محبت به

آن حضرت با همسرانش را مورد مطالعـه قـرار داده و مـا     خطاهايش آشنا شده و رفتار عمومي
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كـه   (پيداست كه پيامبر ممكن است در اثر سهو و فراموشي . نيز با همسرمان همانگونه باشيم 

امـا ايـن بـه هـيچ وجـه نـاقض دسـتورات و         .مرتكب خطا يا گناهي شـود  )امري طبيعي است 

زيرا پيامبر هيچگاه نگفته است كه شما به هيچ وجه حق نداريد هـيچ گنـاهي   . تعاليم او نيست

چــرا كــه ايــن ، تكليــف مااليطــاق اســت و در . حتــي از روي ســهو و فراموشــي انجــام دهيــد

د ، تنـاقض  اينصورت اگر خودش حتي از روي سهو و فراموشي مرتكب گناه يا خطـايي شـو  

خواهد، اين است كه همواره به ياد خدا و قيامـت باشـيم و    آنچه پيامبر از ما مي. نمايد  رخ مي

از گناهان دوري كنيم و سعي كنيم كه عمدا مرتكب گناهي نشويم؛ اما اگـر پايمـان لغزيـد و    

ن فريب شيطان را خورديم و گناهي كرديم بايد توبه و استغفار كـرده و در تـدارك جبـران آ   

به عبارتي ديگر اقتداء به رسول اقتداء به سيره عملي اوست، نه تقليـد طـوطي وار   . گناه باشيم 

سيره عملـي يعنـي نظـم    . از تك تك اعمال او بدون در نظر گرفتن روح تعاليم و دستوراتش 

به عنوان مثال ، نماز اول وقت خواندن جزئـي از  . اي كه بر زندگي پيامبر حاكم است  عمومي

كـرد نمـازش را در    يعني آن حضرت همواره سعي مـي . بود ) ص(ه زندگي پيامبر اسالم برنام

امـا  . گذاشـت   بخواند و بنا را هميشـه بـر نمـاز اول وقـت مـي      )آن هم به جماعت  (اول وقت 

ممكن بود گاهي در اثر مشـكالت خاصـي و يـا در اثـر سـهو و فراموشـي ، نمـازش از وقـت         

آن حضرت بدين معني نيست كه ببينيم بـه عنـوان مثـال ايشـان     حال اقتداء به . فضيلت بگذرد 

خواند و آنگاه ما هم در همان ساعت بخوانيم و يا اينكـه اگـر او    امروز در چه ساعتي نماز مي

امروز به دليل مشكالتي كه دارد و يا در اثر سهو و فراموشي در نماز جماعت شركت نكـرده  
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اقتـداء  . نماز نخوانيم و يا به صورت فرادي بخـوانيم   است ، ما نيز نماز جماعت را رها كرده و

. به پيامبر اقتداء به قواعد زندگي و گفتار و كردارش است نه تقليد از مصاديق يا اسـتثناء هـا    

بودن پيامبر هم به معني معصوم بودن او نيست بلكـه  » اسوه حسنه « شود كه  از اينجا معلوم مي

يعنـي او  . ن و بـس   بهترين الگوي ما مسلمانان است، همي ،) ص(به اين معني است كه پيامبر 

در عبــادت و بنــدگي خــدا و انجــام واجبــات و دوري از گناهــان و آراســته شــدن بــه فضــائل 

اخالقي و پيراسته شدن از رذائل اخالقي ، و سرعت گرفتن بسوي خيرات ، گوي سبقت را از 

ود قرار دهيم و بـه دنبـال او حركـت    همگان ربوده و ما پيروان آن حضرت بايد اورا الگوي خ

و آنهـا   (اطاعت از پيامبران هم اطاعت از فـرامين آنهاسـت   . كنيم تا راه سعادت را گم نكنيم 

نه تقليد از حركات و سكنات آنها به صورت مصداقي و  )كنند هيچگاه فرمان گناه صادر نمي

  .موردي 

كنند ، دليل قاطعي باشـند بـر    الهي ميفرض كنيم آياتي كه ما را امر به اطاعت از رسوالن  .2

سـوره   59در آيـه  » اولي االمر«از طرفي بنا به نظر شيعه، معناي . اينكه رسوالن الهي معصومند 

نساء امامان دوازده گانه شيعه است و چون در آن آيه، اطاعت از اولي امر در كنار اطاعـت از  

يث ثقلـين ، مـا را امـر بـه اطاعـت از      نيز در حـد ) ص(خد و رسول آمده و عالوه بر آن پيامبر 

پرسـيم مگـر    بسـيار خـوب ، مـي   . عترت پاكش نموده ، پس امامان شيعه بايـد معصـوم باشـند    

امامان معصوم به پيروان خود دستور نداده اند كه در زمان غيبت ، فقهـا و راويـان احاديـث را    

نـان بشـنوند و از آنـان    مرجع و الگوي خود قـرار دهنـد و تعـاليم امامـان معصـوم را از زبـان آ      
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گـوييم اگـر    حال مي. اطاعت كنند ؟ بدون شك پاسخ عالمان شيعه به اين سئوال مثبت است 

چرا كه اگر فقها معصوم نباشند هيچگاه امام معصوم، . چنين است بايد فقها هم معصوم باشند 

 )د كه به اعتقاد شيعه ، كالمش همسنگ كالم خـدا و رسـول اسـت و همـان حجيـت را دار      (

شود ؟ ممكن اسـت   اين تناقض چگونه حل مي! كند  شيعيان خود را امر به اطاعت از آنها نمي

بگوييد كه منظور امامان ، اطاعت مطلق از فقهـا نيسـت بلكـه اطاعـت درچـار چـوب قـرآن و        

اما اوالً چنين چيزي در متن روايات مذكور وجود ندارد و ثانيا اگـر  . است ) ص(سنت پيامبر 

آوردنـد كـه كتـاب و سـنت      تفكرات رايج شـيعه بگـذاريم ، مگـر مـردم  سـر در مـي       بنا را بر

اگر چنين بـود نيـازي بـه     ( گويد، تا از فقها در چارچوب آن اطاعت كنند ؟ چيست و چه مي

بـر طبـق درك عمـوم فقهـاي شـيعه از      ) اطاعت از فقها نبود چرا كه مردم ، خود فقيـه بودنـد   

پـس چگونـه   . ن و معناي كتاب و سنت را بايد از فقهـا بگيرنـد  همين روايات ، مردم تعاليم دي

كنند  توانند براي اطاعت از فقها چار چوب تعيين كنند ؟ چار چوب را خود فقها تعيين مي مي

. كند و از حل مشكل عـاجز اسـت    به عبارتي ديگر اين پاسخ ، ما را با دور منطقي مواجه مي. 

تـوان بـه آنهـا اعتنـا      لها ، توابع و لوازم باطلي دارنـد ، نمـي  پس با توجه به اينكه اينگونه استدال

  .كرد 

قرآن كريم مناصب الهي را اختصاص به كساني داده است كه آلوده به ظلم نباشند و «. دليل سوم 

كـه  منصـب امامـت را بـراي فرزنـدانش درخواسـت كـرده بـود         ) ع(در پاسخ حضـرت ابـراهيم   

دانيم كه هر گناهي دست كـم ظلـم بـه نفـس اسـت و هـر        مي فرمايد ال ينال عندي الظالمين و مي
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پس پيامبران يعني صاحبان منصـب الهـي   . شود  ده مي گناهكاري در عرف قرآن كريم ظالم نامي

  1نبوت و رسالت هم منزه از هر گونه ظلم و گناهي خواهند

  :اشكاالت مهم اين استدالل 

آيـه  . ورد استناد قرار گرفته است، بيـاوريم  بهتر است ابتدا آيه اي را كه در اين استدالل م -1

  :چنين است 

و اذبتلي ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال اني جاعلك للناس اماما قال و من ذريتي قال الينال «

  2»عهدي الظالمين 

خداوند بـه او  [و چون ابراهيم را پروردگارش با كلماتي آزمود و او آن همه را به اتمام رسانيد ، «

پيمـان  : ؟ فرمود]چطور[از دودمانم : پرسيد]ابراهيم [. من تو را پيشواي مرد م قرار دادم  :فرمود ]

  ».رسد من به بيدادگران نمي

آمده ، اين آيه مربوط به دوران كهولـت   )زان  مانند المي (بر طبق آنچه در تفاسير معتبر شيعه 

بـوده و بعـد    )نبي(و اواخر عمر حضرت ابراهيم است و پيش از آن ، حضرت ابراهيم ، پيامبر 

از جملـه داسـتان ذبـح     (از اينكه خداوند آن حضرت را در معرض امتحانات گوناگون الهـي  

از همه ايـن امتحانـات پيـروز و     قرار داد و او نيز )اسماعيل ، شكستن بت ها و مبارزه با نمرود 

يعنـي پــيش از آن ،  .رسـاند   )پيشــوايي (سـربلند بيـرون آمـد ، خداونــد او را بـه مقـام امامـت       

                                                           
  245پيشين ،ص - 1
  سوره    آيه : قرآن كريم  - 2
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بـاالتر و برتـر از    بر طبق اين آيه امامت، مقامي. حضرت ابراهيم نبي بوده ، اما امام نبوده است 

  1.يعني چه بسا شخصي نبي باشد اما امام نباشد. نبوت است 

ل كافي است يك بار ديگر استدالل مورد نظر را مرور نظر كنيم تا ضعف و نـاتواني آن را  حا

گويد كـه مقـام    ايه مورد نظر بيش از اين نمي. دريابيم  )و امامان  (در اثبات عصمت پيامبران 

از ايـن  . پيشـواي مـردم باشـد     )و يا حق نـدارد  (تواند  يعني ظالم نمي. رسد  امات به ظالم نمي

از ) حتـي كـودكي    (توان استنباط كرد كه همه پيامبران در همه طول عمر  ، چگونه مي سخن

مصـون بـوده انـد ؟ اوالً اگـر      ) حتي از روي سهو و فراموشي (هر گونه گناه و خطـايي  

قرار باشد اين آيه عصمتي را براي كسي اثبات كند ، فقط بـراي آن دسـته از پيـامبراني اسـت     

ثانيا حتي اگر ظلم و گناه را دو مفهـوم مسـاوي   . اند، نه همه پيامبران  هكه به مقام امامت رسيد

بگيريم ، بر طبق اين آيه ، عصمت از گناه آنهم فقط براي پيامبراني كه به مقام امامت رسـيده  

چـرا كـه   . شود نه عصمت از خطا و لغزش در امور زندگي فـردي و اجتمـاعي    اند ، اثبات مي

  . نيست خطا و اشتباه مساوي ظلم 

در عـرف  . گويد و غفلت از اين نكتـه اشـتباه بزرگـي اسـت      قرآن به زبان مردم سخن مي.  2

حتـي  . كند  گويند كه حق ديگران را ضايع و به مردم ظلم و ستم مي مردم ، ظالم به كسي مي

در  (ده شده است ، زير پـا گذاشـتن حـق خداونـد      نامي» ظلم بزرگ «شرك نيز كه در قرآن 

در حق ديگران مرتكـب نشـده اسـت، ظـالم      مردم هيچگاه كسي را كه ظلمي. ست ا )بندگي 

                                                           
   387-367، صص  1تفسير الميزان ، ترجمه ناصر مكارم شيرازي ، جلد - 1
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بـه عبـارت   . حتي اگر آن شخص با انجام بعضي گناهان به خود ظلـم كـرده باشـد    . نامند  نمي

امام بايد عادل باشد و عدالت يعني . ديگر در عرف مردم ؛ ظالم متضاد عادل است نه معصوم 

تـوانيم   بخواهيم معناي عدالت را از اين سطح باالتر ببريم ميرعايت حق و حقوق مردم و اگر 

آنگـاه آيـه مـذكور ، حـداكثر     . عدم ارتكاب گنـاه از روي عمـد را هـم بـه آن اضـافه كنـيم       

كنـد ، همـين و    مصونيت از گناه عمدي را در پيامبراني كه به مقام امامت رسيده اند اثبات مي

ا عام و مطلق حساب كنيم و شخصي را كه بـه دليـل   حال اگر در اين آيه ، معناي ظالم ر.بس 

رسـيم   انجام گناه مرتكب ظلم به نفس شده است نيز داخل در آن بدانيم ، به ايـن تنـاقض مـي   

رسد و كسي كه ظلم به نفـس كنـد هـم ظـالم اسـت ، پـس        كه اگر عهد خداوند به ظالم نمي

امامـت و پيشـوايي بنـي    بـه مقـام نبـوت و    ) ع(چگونه است كه به عنوان مثال حضرت موسـي  

  سوره قصص ، مرتكب ظلم به نفس شده بود ؟  16اسرائيل رسيد، در حالي كه بر طبق آيه 

سؤال اين است كه مردم كلماتي مانند ظـالم ،  . تأمل كنيم » ظالم «باز هم درمعناي عرفي  -1

ه كسـي  برند و في المثـل بـه چـ    را در چه مواردي بكار مي …كافر ، مشرك ، دزد، زناكار و 

دزدي كـرده، امـا در همـان    ) يا چند بـار  ( گويند ؟ آيا اگر كسي در گذشته يك بار  دزد مي

زمان پشيمان شده و توبه كرده و جبران اين عمـل را نمـوده اسـت و مـالي را كـه دزديـده بـه        

شـود، در عـرف    صاحب آن بازگردانده و اكنون سالهاست كه ديگر مرتكب ايـن عمـل نمـي   

گوينـد كـه هـر     مردم به كسي دزد مـي . شود؟ مسلما پاسخ ، منفي است  ه ميمردم ، دزد ناميد

كند و هنوز از اين گنـاه توبـه نكـرده و مـال مـردم را هـم بـه آنهـا بـر           تواند دزدي مي گاه مي
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همـين طـور   . به عبارتي ديگر گويي بر اين عمل زشت ، استمرار و اصـرار دارد  . گرداند  نمي

ما هيچگاه به كسي كه پيش از اين  كافر بوده امـا اكنـون   . كافر  است داستان واژه هايي مانند

گويند كه اكنون و در حـال حاضـر    به كافر به كسي مي. گوييم  ايمان آورده است ، كافر نمي

حال آيا به كسي كه در گذشته مرتكب ظلـم  . كافر است نه اينكه در گذشته كافر بوده است 

ن عمل ظالمانه خود را نموده و حـق ديگـران را دوبـاره    شده اما همان موقع توبه كرده و جبرا

تـوان نـام    نشده اسـت ، مـي  ) در حق مردم (  ادا كرده است ، و پس از آن ديگر مرتكب ظلمي

گويند كه اكنون ظالم است و از ظلم خود دست  ظالم به كسي مي! ظالم را گذاشت ؟ هرگز 

حتي اگر كسي در زمـان  . ا باز مي گرداند كند و حق ديگران را به آنه دارد و توبه نمي بر نمي

مثالً شالقش از روي خطـا بـه بـدن شخصـي     (شود  حال ، از روي خطا و سهو ، مرتكب ظلمي

اما توبه كند و از مظلوم ، رضايت و حاللي بگيرد و خطايش را به نحـو مقتضـي    )اصابت كند

بـا اسـتناد بـه آيـه مـذكور ،      پس . شود  ده نمي جبران نمايد، هيچگاه در زبان مردم ، ظالم نامي

شود بلكه ضرورت عدالت امـام   چه در گذشته و چه در حال ـ اثبات نمي  ـهيچگونه عصمتي 

  . يعني بر طبق اين آيه ، امام بايد عادل باشد . شود  اثبات مي

اينـك نوبـت آن اسـت تـا بـا      . ادله عقلي و نقلي عصمت پيامبران را مورد بررسي قرار داديـم  

اساسي نامعقول بودن نظريه عصـمت را نشـان دهـيم و اثبـات كنـيم كـه ايـن         طرح چند سؤال

  : انديشه ، به هيچ وجه قابل دفاع عقلي نيست 
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كـه بـه ادعـي شـيعه ، معصـوم و مصـون واز گناهنـد ، شـاهكار         ) و امامـان  ( آيا پيـامبران   .1

شوند ؟ به عبـارت ديگـر آياعصـمت يـك فضـيلت        كنند كه مرتكب هيچ گناهي نمي مي

ت ؟ در پاسخ به اين سؤال ، عالمان شيعه گفته اند كه عصمت پيامبران و امامان ، امري اس

قـي دارد كـه آنـان نسـبت بـه       غير ارادي نيست بلكه ريشه در علم و آگاهي و بينش عمـي 

به عبـارت ديگـر معصـوم نسـبت بـه انجـام گنـاه        . زشتي گناه و عواقب ويرانگر آن دارند 

اه كند ، اما به دليل اينكه با چشم دل ، باطن همه چيز از جملـه  تواند گن ناتوان نيست و مي

بيند و با تمام وجـود خـود ،    حقيقت گناه و زشتي و آلودگي وعواقب خطرناك آن را مي

امـا ايـن پاسـخ چيـزي جـز      . رود  كند ، هيچگاه بسوي گنـاه نمـي   اين حقيقت را لمس مي

گفته اسـت كـه عصـمت ، معلـولي     مگر كسي . تكرار سؤال در قالب الفاظي ديگر نيست 

بي علت است ؟ معلوم است كه اگر عصمتي دركار باشد ، علت و ريشه اش بايـد چيـزي   

يعني همين علـم و آگـاهي    (اما سؤال اين است كه اين عوامل      . از اين قبيل امور باشد 

و بينش عميـق و ديـدن حقيقـت جهـان و بـاطن عـالم وجـود و رويـت ملكـوت و ديـدن           

با عنايت خاص الهي به آنها عطا شده يا اينكه آنهـا بـا    )وزشتي گناه با چشم دل آلودگي 

صرف سالهاي عمر در كسب علم و دانش و جهاد و تالش و خودسازي و تزكيه نفس به 

، پـس سـؤال بـه جـاي خـود       ) عنايت خاص الهي (اند ؟ اگر اولي است  اين درجه رسيده

رونـد امـا اگـر     كنند كه به طرف گناه نمـي  ار نميتوان گفت آنها شاهك ماند و مي باقي مي

است ، نتيجه آن اين است كه اوال آنهـا در همـه عمـر معصـوم نيسـتند ، ثانيـا چـون         دومي
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عنايت خاص الهي در كار نيست امكان گناه و خطا باز هم وجود دارد و ثالثا ديگران نيـز  

اجازه بدهيد ) قبول شيعه نيست  هيچكدام از اين نتايج مورد(توانند به مقام آنان برسند  مي

  : يك بار ديگر تعريف عصمت از ديدگاه عالمان شيعه را بياوريم 

عصمت عبارت است از يك نيروي فوق العاده باطني و يك صفت نيرومند نفسـاني كـه در اثـر مشـاهده     «

غيبي در اين نيروي فوق العاده . شود  حقيقت جهان هستي و رويت ملكوت و باطن عالم وجود حاصل مي

 -1: شده است هر كسي وجود پيدا كرد از مطلق خطا و گناه معصوم خواهد بود و از جهات مختلف بيمه 

كنـد   در مقام عمل از لغزش هاي عمدي و سهوي مصونيت دارد ، هرگز گناه نمي …و …-3.… -2 …

  1.و احتمال خطا و گناه درباره اش صفر است 

داراي ملكه نفساني نيرومندي باشد كه در سخت اين است كه شخص ،  ]از عصمت[منظور « 

ملكه اي كه از آگاهي كامل و دائم به زشتي . ترين شرايط هم او را از ارتكاب گناه باز دارد 

و چون چنين ملكـه اي بـا   . گردد  گناه و اراده قوي بر مهار كردن تمايالت نفساني حاصل مي

  2.شود متعال نسبت داده مي يابد، فاعليت آن به خداي عنايت خاص الهي تحقق مي

دارد » نيروي فوق العـاده بـاطني   « بنا به تعاريف فوق ، مصونيت معصوم از گناه ريشه در يك 

آگـاهي  « و » در اثر مشاهده حقيقت جهان هستي و رويت ملكـوت و بـاطن عـالم وجـود     « و 

و . گـردد   مـي  حاصل» كامل و دائم به زشتي گناه واراده قوي بر مهار كردن تمايالت نفساني 

حال اين را اضافه كنيـد بـه ايـن ادعـاي     » يابد  با عنايت خاص الهي تحقق مي« چنين ملكه اي 

                                                           
  171بررسي مسائل كلي امامت ، ص : اميني ، ابراهيم  - 1
   237آموزش عقايد ، ص : مصباح يزدي ، محمد تقي - 2
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نتيجـه  » در تمام طول عمر و از همان آغاز زندگي معصـومند   ]و امامان [پيامبران « : شيعه كه 

بـا  « فوليـت  از همان آغاز زندگي يعنـي تولـد و دوران ط  ) و امامان ( شود كه پيامبران  اين مي

» يك نيروي فوق العاده باطني و يك صـفت نيرومنـد نفسـاني    « صاحب » عنايت خاص الهي 

« و » در اثر مشاهده حقيقت جهان هستي و رويـت ملكـوت و بـاطن عـالم وجـود      « اند و  بوده

از « ، » اراده قوي بـر مهـار كـردن تمـايالت نفسـاني      « و » آگاهي كامل و دائم به زشتي گناه 

كردند و احتمال خطا و گناه دربـاره آنهـا    هرگز گناه نمي« معصوم بوده و » طا و گناه مطلق خ

تواند موجب پاداش اخروي شود؟ با ايـن اوصـاف    اما آيا چنين عصمتي مي» .صفر بوده است 

موجوداتي خاص و با خلقت ويژه كامال متفاوت با انسانهاي عادي هسـتند  )و امامان ( پيامبران

» بـا عنايـت خـاص الهـي     « هاي عادي نيز از همان آغاز تولـد و دوران طفوليـت   اگر ما انسان. 

ــاطني و يــك صــفت نيرومنــد نفســاني   « صــاحب  شــديم و  مــي» يــك نيــروي فــوق العــاده ب

اراده قـوي بـر   « را ببينـيم و  » حقيقت جهان هستي و ملكوت و باطن عالم وجود « توانستيم  مي

زد؟ و آيـا اصـال شـيطان     هرگز خطا و گناهي از ما سر ميداشتيم ، آيا » مهار تمايالت نفساني 

  داد ؟  براي فريب دادن ما ، به خود زحمتي مي

تواند الگـوي غيـر    شود كه معصوم ، چگونه مي با توجه به مطالب فوق اين سؤال مطرح مي. 2

سـازگار اسـت كـه از مـا      )و يـا عـدل    (باشد ؟ آيا اين بـا حكمـت    )در ترك گناه  (معصوم 

هد گناه نكنيم و در برابر وسوسه هاي شيطان و تمايالت نفساني ، خويشتن داري كنيم و بخوا

بعد انسانهايي را به عنوان الگو به ما معرفي كند كه از همان آغاز تولـد مـورد عنايـت خـاص     
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خودش بوده و با نشان دادن حقيقت عالم هستي و ملكـوت و بـاطن عـالم وجـود بـه آنهـا ، و       

ق نسبت به زشتي گناه و عواقب خطرنـاك آن بـه آن    كامل و بينش عمي دادن علم و آگاهي

مصـونيت   )عادي و ظاهري ، بلكه از نـوع شـهود قلبـي و بـاطني      آن هم نه علمي (بزرگواران 

توانند الگوي انسـانهاي   ن كرده است ؟ چنين انسانهايي چگونه مي آنها در برابر گناه را تضمي

تواند بگويد كه گناه نكردن محال و يا تكليف فـوق   ي ميغير معصوم شوند ؟ يك انسان عاد

را به عنوان الگو به اين شخص نشـان دهـيم و   ) و امامان ( طاقت است و اگر بخواهيم پيامبران 

توانـد بگويـد كـه تـرك گنـاه بـا        به او بفهمانيم كه ترك گناه محال نيست ، آن شـخص مـي  

بلكـه   (از تولد داشته اند ، البته كه محال نيست از آغ )و امامان( امكانات ويژه اي كه پيامبران

امـا بـدون آن امكانـات ، محـال و يـا       )در اين حالت گناه كردن محال است، نـه تـرك گنـاه    

خواهد من گناه نكنم ، چرا آن عنايت خاص را در حـق    اگر خداوند مي. قريب به محال است

 »اراده قوي«و  »نيرومند نفسانيملكه « و » العاده باطني فوقنيروي «من روا نداشته وآن 

پشـت  !! و چشم باطن بين را به من نداده است، تا من هم به او نشان دهم كه چگونه پهلوانانـه  

مالم ؟ با تعريفي كه شيعه ازعصمت پيامبران   اش را به خاك مي ن زده و پوزه شيطان را به زمي

  .الفارق است معكند ، قياس انسانهاي عادي با آنها قياسي   مي) وامامان (

كنند كه بسيار قابـل تأمـل اسـت؛      اي اشاره مي دراينجا عالمان شيعه براي حل اين معما به نكته

مـثالً اگـر   . گويند ما انسانهاي عادي نيز دربرخي موارد معصـوم و مصـون از گنـاه هسـتيم       مي

بـا همـه    چـرا كـه  . كشـيم   ظرفي پر از سم مهلك پيش روي ما باشد ، هرگز اين سم راسر نمي
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كنيم كه حقيقت اين سم و عاقبت خوردن آن چيست؛ ولذا هرگز حتي   وجود خود درك مي

اگر باچشم خود ببينيم . كنيم كه به آن نگاه كنيم، چه رسد به اينكه آن را بخوريم   رغبت نمي

ق همـان، هيچگـاه پايمـان را آنجـا      كه پا گذاشتن درجايي همانا و فرو رفتن در چـاهي عمـي  

اي نگاه كنيم، چه رسد به اينكـه از   كنيم كه به جنازه مرده  ما هيچگاه رغبت نمي. اريمگذ  نمي

بعــد . آري مــا در برابــر همــه ايــن اعمــال، مصــون و معصــوم هســتيم  . گوشــت آن بخــوريم 

بيننـد    گويند پيامبران نيز به دليل اينكه باطن همه اعمال را با چشم دل وبـا همـه وجـود مـي      مي

) كـه ازگناهـان كبيـره اسـت    (يابند، بـه عنـوان مثـال ، غيبـت       ز انجام گناه ميچنين مصونيتي ا

ظاهر آن معلوم است ، اما باطن آن طبـق آيـه قـرآن، خـوردن گوشـت      . ظاهري دارد وباطني 

يعني وقتي كسي درحال غيبـت كـردن اسـت، در بـاطن ايـن عمـل ،       . مردار برادر انسان است

حـال پيـامبر چـون بـا چشـم دل وبـه       . خـود اسـت   گويي درحال خوردن گوشت مردار برادر 

وضوح، باطن عمل نيست را مي بيند، هر گاه كه ميخواهد غيبت كند، با چشـم دل و  بـا همـه    

خواهد گوشت مردار برادرش را بخورد و لذا هرگز نه تنهـا غيبـت     بيند كه مي  وجود خود مي

مال يتيم در باطن ، يعنـي خـوردن   خوردن . كند  كند بلكه رغبتي به اين عمل هم پيدا نمي  نمي

معصـوم  . آتش و خوردن مال حرام يعني خوردن سم ويا لجن متعفن وچـرك وخـون كثيـف   

بيند و لذا محال است رغبتي بسوي آنها پيـدا    باطن اين اعمال را با چشم دل وبا شهود قلبي مي

ا لجـن مـتعفن و   گذارد و يـ   گوي آتشين را در دهان خود نمي چرا كه هيچ انسان سالمي. كند 

  . خورد   چرك و خون كثيف را نمي
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باز هم فراموش نكنيم كه بنا به ادعاي شيعه، اين خصوصيت از همان آغاز زندگي وبا عنايـت  

دراينجـا   امـا نكتـه مهمـي   . بسـيار خـوب   . اعطا شـده اسـت   ) و امامان (خاص الهي به پيامبران 

سـانهاي غيـر معصـوم، هـم فضـيلتي بـه       مغفول واقع شده اين است كه موارد اشاره شـده، دران 

يـا يـك    سوال اين است كـه آ . آورد  آيد واستحقاق پاداش اخروي نيز بوجود نمي  حساب نمي

اندازد؟ مسـلماً پاسـخ منفـي      خورد ويا خود را در آتش نمي  كند كه سم نمي  انسان شاهكارمي

وردن سم يا در آتش رفـتن  بيند و لذا رغبتي به خ  چرا كه عاقبت آن را با همة وجود مي. است

در روز قيامت هم به خاطر اجتناب از خوردن سـم و فـرو رفـتن در آتـش، پاداشـي بـه       . ندارد

اما اگر يك ليوان شراب ناب جلوي چشم كسي باشد و او نه تنها از خوردن . دهند   انسان نمي

و وحشـتي  تـرس   )هاسـت  كه حداكثر ابتالء به برخي بيمـاري (اين شراب و عاقبت دنيايي آن 

نداشته باشد، بلكه رغبت شديدي هم به خوردن آن و احساس حالت مستي داشته باشد، لكن 

به خاطر فرمان خدا و براي اجر اخـروي و نجـات از آتـش جهـنم، از خـوردن آن خـودداري       

 (اي از خوردن شـراب   چرا كه ترس و واهمه. كند، چنين كسي مستحق پاداش اخروي است 

نداشـته و   )اسـت درهمـين دنيـا ضـررهايي بـرايش بـه دنبـال بيـاورد        از اين جهت كـه ممكـن   

عـادي و ظـاهري و فقـط از روي     درضمن علم او به عاقبـت اخـروي نوشـيدن شـراب، علمـي     

لـدني و شـهودي كـه بـا آن حقيقتـاً       اعتماد به صدق گفتار انبياء و اولياء بوده است، نـه علمـي  

تمام مواردي كه ما . ي چشمانش ببيند آتش جهنم و عذابهاي اخروي را مثل روز روشن جلو

انسانهاي معمولي، نسبت به انجام آنها مصـونيت داريـم وبـه نـوعي معصـوم هسـتيم، مـواردي        
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آور دنيـايي آنهـا ،     ق نسبت بـه عواقـب هولنـاك و مـرگ     هستند كه دراثر علم وآگاهي عمي

ه شـديدي كـه بـه    رغبتي به انجام آنها نداريم و در حقيقت به خاطر غريزه حب نفـس و عالقـ  

حفظ سالمتي خود داريم وبه دليل ترس و وحشت از مرگ و عشق به زندگي، مرتكب چنين 

آينـد وموجـب پـاداش      اما اين مواردهيچكدام فضـيلبي بـه حسـاب نمـي    . شويم   كارهايي نمي

گوينـد كـه بـه فـالن كـس يـك قصـر بـزرگ           يعني روز قيامـت نمـي  . شوند   اخروي نيز نمي

ن او همان كسي است كه در دنيا، با آنكه صدها بار چاقو به دستش آمـد،  دربهشت بدهيد چو

نكته مهم اين است كـه بـا تعريقـي      حال! بار آن چاقو را در شكم خود فرو نبرد   اما حتي يك

ن،  دهد، گناه نكردن معصومي و منشاء اين عصمت مي) و امامان(كه شيعه از عصمت پيامبران 

لـذا آن  . تـر   نسـانهاي عـادي اسـت وبلكـه  از آن هـم راحـت      درست مانند خودكشي نكـردن ا 

  .سواالت هنوزبه قوت خود باقي است

  آيا عصمت انبياء مورد تاييد قرآن است؟

قرآن كريم در آيات فراوانـي خطاهـا و گناهـاني را    . پاسخ ما به اين سوال منفي است 

  .1آوريم  ميبه بعضي از پيامبران نسبت داده است كه دراينجا چند نمونه آن را 

                                                           
مقاله مذكور، به همراه مقاالت سودمند . ام نوشته آقاي مقصود فراستخواه استفاده فراوان برده» ي در مقوله عصمتبازانديش«دراين قسمت،از مقاله  ـ  1

     .ديگري از ايشان در كتاب دين و جامعه آمده است
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  )ع(حضرت آدم

  :كند  عهد وپيمان خويش با خدا را فراموش مي.1

استوار  واز پيش به آدم سفارش كرديم ، ولي فراموش كرد ودراو عزمي«

  ».نيافتيم

   115سوره طه ـ آيه 

  :كند  لغزد وازفرمان الهي سرپيچي مي  خورد، مي  مي  شود، گول  وسوسه مي . 2

خواهي   وسوسه كرد، گفت اي آدم آيا مي ]]]]و حوا آدم[[[[سپس شيطان آنان را«

ــم   ــانت دهـ ــراض را نشـ ــي انقـ ــانروايي بـ ــاودانگي و فرمـ ــت جـ                                           ».درخـ

خوردنـد و عورتهايشـان بـر    } وة ممنوعه مي{آنگاه از آن «        120آيـه ـ   سوره طه

آدم ]]]]بدينسان [[[[چسباندندو   ميآنان آشكار شد وبر آنها از برگ درختان بهشتي 

  ».از پروردگارش سرپيچي كرد و گمراه شد

   121  سوره طه ـ آيه 

  :با آنكه خدا به آدم و حوا گفته بود. 3

كه خواستيد بخوريد، ولي به اين درخت نزديـك   ]]]]هرچه[[[[ازهرجا  …«

  »    .نشويد و گرنه ازستمكاران خواهيد بود

   19 سوره اعراف ـ آيه   

  :ع، هر دو را فريفت آنان را وسوسه كرد و با تطمي اما شيطان
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و گفت پروردگارتان شـما را از   , .…آنگاه شيطان آنان را وسوسه كرد«

دو فرشته }وة آن  با خوردن ازمي{اين درخت نهي نكرد مگر از آن روي كه 

  20آيه  ـ  سوره اعراف  »             .شويد يا از جاودانگان گرديد

   ».گند ياد كرد كه  من از خير خواهان شما هستمو براي آنان سو«

   21سوره اعراف ـ آيه

وه درخـت ممنوعــه خوردنـد ، مــورد عتــاب    و بعـد از اينكــه بـه طمــع افتـاده و از مــي   

  :پروردگارشان قرار گرفتند

وة آن  آنگاه آنان را فريبكارانه به طمع انداخت پس چون از مي«

د و بر خود از برگ درختان درخت خوردند، عورتشان بر آنان آشكار ش

چسباندند و پروردگارشان به آنان ندا داد كه مگر شما را از اين   بهشتي مي

درخت نهي نكرده بودم وبه شما نگفته بودم كه شيطان دشمن آشكار 

  »                          .شماست

   22سوره اعراف ـ آيه

  :خداوند طلب مغفرت كردندو بعد كه هر دو به اشتباه و گناه خود پي بردند از 

گفتند پروردگارا بر خود ستم كرديم و اگر بر ما نبخشايي و بر «

   .شك از زيانكاران خواهيم بود مارحمت نياوري بي

   22ـ آيه   اعراف  سوره                                                  
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  :رگذشتوخداوند نيز راه توبه را به آنان نشان داده و از آنان د 

آنگاه آدم كلماتي از پروردگارش فرا گرفت و خداوند از او در «

                                    ».گذشت ، چه او توبه پذير و مهربان است

   37آيه   سوره بقره ـ                    

  ):ع(حضرت نوح

طفي از خدا خواهد از فرزندش جانبداري كند و انتظاراتي عا  روي احساسات پدري، مي

  .رسد كه به هوش باش تا از جاهالن نباشي  داشته باشد،  وحي مي

ونوح پروردگارش را ندا داد وگفت پروردگارا پسرم از خانواده من «

  »   است و البته وعده تو نيز راست و درست است و تو داورترين داوراني

   45سوره هود ـ آيه                                                                  

اوراعملي . از خانواده تو نيست} در حقيقت {فرمود، اي نوح ، او  ]]]]خداوند [[[[«

  آگاه نيست  پس از من چيزي مخواه كه به حقيقت آن. ناشايسته است 

سوره هود آيه       »                           .دهم كه مبادا از جاهالن باشي  من پندت مي 

46   

داندو   پسرش را از اهل خودمي ،)ع(سورة هود، حضرت نوح  45د كه درآيه دقت كني

در آيه بعد خداوند سخن اورا رد كرده و خطاب به او » ان ابني من اهلي«: گويد   مي
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ازمن چيزي «: دهد كه  و سپس به او هشدار مي »انه ليس من اهلك«: فرمايد   مي

  » .نخواه كه به حقيقت آن آگاهي نداري

  ):ع(موسي حضرت 

شود واعتراف   روي احساسات قوي وعواطف انساني، مرتكب قتل غير عمد مي

  :كند  كند كه اين عمل او، كاري شيطاني، گمراهانه و ظلم به نفس بود و استغفار مي  مي

كه مردم شهر سرگرم و بي خبر بودند وارد شهر شد،  و او در هنگامي«

كردند، اين يك از   ستيزه مي آنگاه درآنجا دو مردرا يافت كه باهم سخت

آنگاه كسي كه از پيروانش بود، . پيروانش، وآن يك از دشمنانش بود

دربرابر كسي كه از دشمنانش بود، از او ياري خواست، پس موسي مشتي به 

گفت اين كارشيطان بود، كه او ]]]]موسي تكان خورد و [[[[.او زد و اورا كشت

سوره                                              ».اي آشكار است دشمن و گمراه كننده

   15قصص ـ آيه

  :سپس از كرده خود پشيمان شد

گفت پروردگارا من بر خود ستم كردم، مرا بيامرز، آنگاه خداوند اورا «

   17-16–آيه   سوره قصص ـ»         .آمرزيد، چرا كه او آمرزنده و مهربان است

و ) يعني دفاع ازمجرم(اشتباهش چه بوده  داند كه  خود مي) ع(گويي حضرت موسي

  :گويد  لذا به خداوند مي
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پروردگارا به خاطر لطفي كه در حق من كردي، هرگز پشتيبان گناهكاران 

   17سوره قصص ـ آيه »                                                             .نخواهم شد

  :كند  واتفاقاً به وعده خود عمل مي

گشت، ناگهان همان كسي كه   بامدادان در شهر، ترسان ونگران ميسپس «

موسي . ديروز از او ياري خواسته بود ، باز از او فرياد رسي خواست

  »                                          كاري به او گفت تو واقعاً ندانم]]]]برآشفت و[[[[

   18سوره قصص ـ آيه

كرد   ن نبود، با آن شخص چنين برخورد نميبدون شك اگر موسي از كردة خود پشيما

اين بود كه پس از باز گشت از ميقات، وقتي ) ع(يكي ديگر از خطاهاي حضرت موسي 

در انجام ) ع(ديد كه قومش گوساله پرست شده اند، گمان باطل برد كه برادرش هارون

  .وظيفه اش كوتاهي كرده است

در غياب من : شت، گفتچون موسي به سوي قومش خشمناك و اندوهگين برگ«

آيا از فرمان خداوندتان پيش گرفتيد؟ و الواح را افكند و ! چقدر بد از من نيابت كرديد

  150سوره اعراف ـ آيه »         را گرفته به سوي خود مي كشيد ]هارون[سر برادرش 

  :توضيح ميدهد كه در اين ماجرا كوتاهي از او نبوده است) ع(اما هارون 
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اي فرزند مادرم ، اين قوم مرا ناتوان يافتند و چيزي نمانده بود كه  :گفت ]هارون[«

سوره » مرا بكشند؛ پس مرا دشمن شاد مكن و مرا در شمار گروه ستمكاران قرار مده

  150اعراف ـ آيه 

  :و در جاي ديگر هارون به او توضيحات بيشتر ميدهد

ميان : ترسيدم بگويي سر مرا مگير، من ]موي[گفت اي پسر مادرم، ريش و  ]هارون[«

  94سوره طه ـ آيه »         بني اسرائيل تفرقه انداختي و سخنم را مراعات نكردي

باز هم متوجه اشتباه خود ميشود و از خداوند طلب آمرزش و رحمت ) ع(موسي 

  :ميكند

پروردگارا، من و برادرم را بيامرز و ما را در پناه رحمت خود در : گفت ]موسي  [«

  152آيه  –سوره اعراف »                         .مهربان ترين مهربانانيآور، و تو 

با آنكه پيامبر  [سوره طه دقت كنيم، مي بينيم كه هارون نيز 94در ضمن اگر به آيه 

  .به گمان باطل افتاده بود ]بود

  ):ع(حضرت يونس 

سپس به  ورزد،  افتد،  ازقدرت حق غفلت مي  شود ، به گمان باطل مي  غضبناك مي

  :شود  كند وبخشوده مي  اشتباه خود پي برده و استغفار مي
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را ياد كن كه خشمگينانه به راه خود رفت و گمان ) يونس(و ذوالنون «

آنگاه در دل تاريكي ندا داد كه خدايي  گيريم،  كرد هرگز بر او تنگ نمي

                           »                  .من از ستمكاران بودم ]]]]و[[[[جز تو نيست ، تو پاكي 

                 87آيه   سوره انبياء ـ 

آنگاه دعاي اورا اجابت كرديم و اورا از اندوه رهانيديم و بدينسان «      

سوره انبياء ـ »                                                             .رهانيم  مومنان را مي

  88آيه 

  ):ص(حضرت رسول اكرم  

  :گناه دارد و محتاج مغفرت الهي است -1

  55سوره غافر ـ آيه »        …وبراي گناهت آمرزش بخواه …«

  » وبراي گناهت و نيز مردان و زنان مؤمن آمرزش بخواه …«

   19سوره محمد ـ آيه  

  :راه را گم كرده بود و خدايش هدايت كرد -1

         » .يافت وراهنمايي كرد) گمراه (و تو را سرگشته «
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   7سوره ضحي ـ آيه     

و از ) بـا آنكـه حكـم خداسـت    (كند  از ترس مردم، آنچه در دل دارد آشكار نمي  -3

ترسـي در حـالي كـه بايـد ازمـن        گيرد كه تو از مـردم مـي    طرف خداوند مورد عتاب قرار مي

  :بترسي

و از  داشتي كه خداوند آشكار كننـده آن بـود،    وچيزي را در دل خود پنهان مي …«4

    »… مردم بيم داشتي ، حال آنكه  خداوند سزاوارتر است به اينكه از او بيم داشته باشي

   37سوره احزاب ـ آيه   

دهد و به   ي يكي از همسران، همسر ديگرش را مورد تحريم قرار مي براي خشنود -5

  :كرديگيردكه چرا حالل خدا را بر خود حرام   ن سبب مورد عتاب خداوند قرار مي همي

همسرانت چيزي را كـه خداونـد بـر    ]بعضي از[ اي پيامبر چرا درطلب خشنودي «  -6

  »  .كني؟ و خداوند آمرزگاري مهربان است  تو حالل گردانده است ، تحريم مي

   1آيه  تحريم ـسوره 

اي  باز شناسد، به عده) منافقين (بدون اينكه تحقيق كند وراستگويان را از دروغگويان. 5

  :گيرد  دهد وباز هم مورد عتاب پروردگار قرار مي  ركت نكردن در جهاد مياجازه ش

خداوند از تو در گذرد ، چرا پيش از آنكه حال راستگويان بر تو معلوم گردد و دروغگويـان  

    43سوره توبه ـ آيه»                              .را بشناسي ، به آنان اجازه دادي
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از بزرگان  به دين ، نسبت به نابينايي كه با سواالتي، اي  براي جلب قلوب عده -7

زد ، روي درهم كشيد و مورد عتاب حق قرار گرفت   مذاكره او با آن بزرگان  را به هم مي

باشد و پند تو به او سود بخشد و ) آن بزرگان (داني ،شايد او بهتر از ديگران   كه تو چه مي

پردازي   يت بسوي تو آمده رها كرده وبه كساني ميچرا كسي راكه شتابان و با دلي پر از خش

  :اند نيازي پيشه كرده كه مغرورند وبي

دانـي    ترشرويي كرد و روي  برتافت ـ ازاينكه آن نابينا به نزد او آمد ـ وتو چه مي  « -8

نيـازي نشـان    چه بسا او پاكدلي ورزد ـ يا پند گيرد كه پندش سود بخشـد ـ امـا كسـي كـه بـي       

پردازي ـ واگر هم پاكدلي پيشه نكند، ايرادي بر تو نيست ـ و امـا كسـي       به او مي دهد ـ تو   مي

   ».پردازي  ورزد ـ تو از او به ديگران مي  كه شتابان بسويت آمد  ـ واو خشيت مي

   10تا   1آيات    سوره عبس ـ

سـاس سـنت غلـط و    برا(در مجادله با زن اعرابي كه از شوهرش به خـاطر تـرك او   .7

امـا  . كرد، سخن شوهر آن زن را تاييد كـرد و طـرف اورا گرفـت      شكايت مي )جاهلي ظهار 

  :آيه نازل شد كه حقيقت چيز ديگري است 

 ]يا اين ماجرا در حكم [كنند؛ بدانند كه آن زنان  ان شما با زنانشان ظهار مي كساني كه از مي«

اند نيستند وايشان  سخني ناپسـند   اني كه آنان را زادهمادران آنان  نيستند، مادران آنان جز كس

  »  …گويند  و ناحق مي
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   2سوره مجادله ـ آيه                                                          

  گانه  عصمت امامان دوازده

بعداز اينكه معلوم شد ادلة عقلي و نقلي عصمت پيـامبران همگـي مخـدوش هسـتند و     

دهـد،    نيز با صراحت و شفافيت تمام ، خطاها و گناهاني را به پيـامبران نسـبت مـي   قرآن كريم 

) ويـاهركس ديگـري  (گانـه شـيعه   ديگر جايي براي پـرداختن بـه ادلـه عصـمت امامـان دوازده     

تقريبـاً همـة   «اما خوب است مهمترين دليل عقلـي ضـرورت عصـمت امامـان را كـه      .ماند   نمي

  :بياوريم وبه نقد آن بپردازيم 1» اند ه متكلمان شيعه به آن تمسك كرد

ة شـئون   امامت يعني استمرار وظايف نبوت و امام يعني جانشين و خليفة پيامبر درهـم «

چنـين انسـاني بايـد در مقـام تبيـين و      . نبوت، جز درمساله تلقي وحي به معناي اصـطالحي آن 

م باشـد و اال  توضيح احكام الهي و سنت نبوي، از هرگونه انحـراف عمـدي و سـهوي معصـو    

بنابراين . نقض غرض پيش آمده، هدف تشر يع احكام وبرانگيختن انبياء تحقق نخواهد يافت 

   1».گذارند  نمودند ، بر عصمت امام نيزصحه مي  اي كه عصمت انبياء را اثبات مي له همان اد

  :چگونگي داللت اين دليل ، بر ضرورت عصمت امامان به شرح ذيل است

بـر عهـده    ة اسالمي ، وظايف وشئون مختلفي را درقبال جامع)ص(كرمشك پيامبر ا بي«

تفسـير وحـي   . دريافت وابالغ پيام الهي ؛ ب. الف: داشتند كه اصول و كليات آنها عبارتند از 

رد شـبهات و تشـكيكات   . بيان احكام موضوعات مستحدثه؛ د. الهي و تشريع مقاصد آن؛  ج 
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قضـاوت و تطبيـق و   . يري از وقوع تحريـف در آن؛ و  محافظت از دين و جلوگ.  ھاعتقادي ؛ 

حكومـت و رياسـت عامـة مـردم در مسـائل مختلـف سياسـي،        . اجراي قوانين كلـي الهـي ؛ ز   

امـا بقيـة    …وحي آسماني منقطـع شـد  ) ص(پس ازارتحال رسول اكرم …اجتماعي و امنيتي ؛

ن آنهـا تـدبيري   شئون و وظايف آن حضرت چه وضعيتي داشتند؟ آيا شارع مقدس براي جبرا

  :در اينجا سه احتمال وجود دارد... نينديشيده است

اينكه شارع براي جبران اين امور و پر كردن خالءهـا هـيچ فكـري نكـرده و در     . الف

  .نه سخني نگفته باشد اين زمي

به حـد   ) ص(مندي از تعاليم و تربيت پيامبر اكرم  به واسطة بهره اينكه امت اسالمي. ب

ده باشد كه خود صالحيت جبـران ايـن كمبودهـا را داشـته و نيـازي بـه نصـب        اي رسي و مرتبه

  .جانشيني از ناحية خداوند براي پيامبر نباشد

موظـف بـوده تمـامي معـارف و علـومي را كـه از ناحيـه        )ص(اينكه پيامبر اسـالم  . ج

د، خداوند دريافته بوده و تمامي احكامي را كه امت اسالمي در آينده بـا آن روبـرو مـي شـون    

به شخص معيني كه ناحيه خداوند منصوب شده است، منتقل نمايـد و او موظـف بـه اسـتمرار     

  .باشد) ص(وظايف پيامبر 

زيرا اين امر با هدف بعثـت انبيـاء منافـات دارد و نقـض     . بطالن وجه اول معلوم است 

وايـن  ) يعنـي ب و ج (از اين رو امر داير اسـت بـين دو وجـه اخيـر     . گردد  غرض محسوب مي

                                                                                                                                                                          
  279منبع پيشين،ص ـ  1



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com 47

بعـد از   انـد كـه امـت اسـالمي     اهل سنت گمان كـرده . مهمترين اختالف بين شيعه وسني است

وخود قادر است بـه تبيـين احكـام و تفسـير      … .نياز از راهنما ورهبر الهي است  بي) ص(پيامبر 

ـ خواهد   وحي واجراي احكام الهي ـ آن گونه كه خدا مي  امـا اگـر انـدكي    . همـت گمـارد    ـ

شـويم كـه امـت      داشته باشـيم ، متوجـه مـي   ) ص(وران بعد از رحلت پيامبز مطالعه در تاريخ د

مثالً درمسـاله تفسـير قـرآن و    . به هيچ وجه ، توانايي انجام اين وظايف را نداشته است  اسالمي

وجود دارد كـه   توضيح و تشريح مقاصد آيات الهي، اختالفات زيادي در بين مفسران اسالمي

اختالفات آشكار  … وانايي و شايستگي امت در اين مسئله استخود، شاهدي بر اثبات عدم ت

در تقسير آيات قرآن، بيانگر نياز به يك مفسـر الهـي اسـت كـه از اشـتباه و خطـا در تفسـير و        

بنابراين، ضروري است كه شارع مقـدس بعـد از پيـامبر     …تبيين مقصود وحي ، معصوم باشد

بايـد   ]به عبارت ديگـر [ …عرفي و منصوب كند ،انساني را به عنوان ادامه دهندة وظايف او م

انسان يا انسانهايي باشند كه اسالم را به صورت كامـل از آن  ) ص(در بين اصحاب پيامبر اكرم

بـدون وجـود چنـين    . حضرت فرا گرفته ، بعد از او به توضـيح و تبيـين احكـام ديـن بپردازنـد     

ي مـردم بـه ديـن خـالص و     اشخاصي كه درتبيين دين، معصومانه عمل كنند،سخن از دسترسـ 

  ».ان آورد و غرض از بعثت تحقق نخواهد يافت  توان به مي  كامل الهي نمي
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  نقد دليل 

استوار شـده اسـت   ) وبلكه واضح البطالن ( اساس اين دليل بريك پيش فرض غير قابل اثبات 

الهـي  و آن اينكه گويي تحقق غرض خداوند از بعثت پيامبران و انزال كتب آسماني و شرايع 

يعني . شود  سر مي ، فقط و فقط در پرتو تبيين و تفسير معصومانة حقايق ديني و تعاليم الهي مي

وجود نداشته باشند تا احكام الهي وتعاليم وحياني را بطرز كامالً صحيح  اگر مفسران معصومي

بيهـوده  ) ودراينجا قـرآن ( و معصومانه به مردم بيان كنند ، بعثت پيامبران وانزال كتب آسماني 

  :به عبارت ديگر همانطور كه در توضيح دليل آمد. دهد   اي نمي آيدو نتيجه  ازآب در مي

بدون وجود اشخاصي كه در تبيين دين ، معصومانه عمـل كننـد، سـخن از دسترسـي     «

غـرض از بعثـت    ]دراينصـورت [ان آورد و توان بـه مـي    مردم به دين خالص و كامل الهي نمي

  ».اهديافتتحقق نخو ]پيامبران[

  :تر  و باز به بياني روشن

ابالغ و تبيين احكام و مقـررات الهـي توسـط راهنمايـان غيـر معصـوم ، ره بـه جـايي         «

  1».نخواهد برد و بلكه خود ، موجب گمراهي خواهد شد

اما آيا اين ادعا واقعاً درست است؟ آيا سعادت و كمال انسـان، فقـط و فقـط در گـرو     

دن به تمام احكـام ريـز و درشـت شـريعت بـدون كـوچكترين       فهم معصومانه دين و عمل كر

اي ضـروري و علـي و معلـولي وجـود دارد كـه       نقص و خطايي است؟ آيا بـين ايـن دو رابطـه   
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خالف آن محال است؟ كدام دليل بر اين ادعا اقامه شده اسـت؟ از اينهـا گذشـته اگـر چنـين      

ا خداونـد فكـري بـراي    باشد، تكليف مردم در دوران غيبـت راهنمايـان معصـوم چيسـت؟چر    

كه از هزار و صد سال پيش شروع شده وممكـن اسـت تـا هـزاران     (دوران غيبت امام معصوم 

نكرده و مردم را به حال خود رها كرده اسـت؟ آيـا دراينجـا همـان      )سال ديگر هم ادامه يابد 

نقض غرضي كه همواره از آن وحشت داشتيم رخ نداده اسـت؟ بـراي روشـن شـدن مطلـب،      

انتقـال  ) ع(كنيم وبه دوران پس از امام يـازدهم    مذكور را يك بار ديگر بازسازي مي استدالل

سوال اين است كه آيا شارع مقدس براي دوران غيبـت و  . دهيم تا ضعف آن آشكار شود   مي

فكري كـرده   )جهت تبيين معصومانة دين (براي جبران و پر كردن خالء وجود امامان معصوم

ي كرده، اين فكر چه بوده است؟ پاسخ عموم عالمان و متكلمان شـيعه  است يا نه ؟ واگر فكر

اين است كه شارع مقدس، مردم را به فقهاي واجد شرايط ارجـاع داده اسـت و از ايـن پـس،     

و تعاليم امامـان معصـوم   ) ص(آن،  سنت پيامبر  گيري از قر عالمان و فقيهان  امت ، بايد با بهره

اينجاسـت كـه   . و احكام الهي و تعاليم ديني را بـه آنهـا بياموزنـد    ، به راهنمايي مردم بپردازند 

پرسد كه آيـا عالمـان شـيعه واقعـاً فرامـوش        رود و از خود مي در شك و حيرت فرو مي آدمي

و ضـرورت  ) ص(اند كه در هنگام اثبات ضرورت وجود امامـان معصـوم بعـد از پيـامبر      كرده

       :      گفتند  عصمت راهنمايا ن و مفسران وحي، مي
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بدون وجود اشخاصي كه درتبيين دين ، معصومانه عمل كننـد ، سـخن ازدسترسـي مـردم بـه      «

تحقـق   ]) ص(پيـامبر  [تـوان بـه ميـان آورد و غـرض از بعثـت       دين خالص و كامل الهـي نمـي  

  ».نخواهد يافت

، چرا دهند، دين خالص و كامل الهي است؟ مسلماً پاسخ منفي است  آيا آنچه فقها به مردم مي

عاري از نقص و خطاست، امـا فقيهـاني كـه     )يعني قرآن وسنت قطعي(كه هر چند منابع دين 

بنا بـراين در درك و فهـم آنهـا از قـرآن و سـنت،      . كنند معصوم نيستند  به اين منابع رجوع مي

ممكن است هزارگونه نقص وخطا و ناخالصـي باشـد و حتـي خـود فقيهـان، بـه ايـن حقيقـت         

پس چگونه است كه شارع مقدس، براي دوران پـس از پيـامبر، بـه مرجعيـت      .اعتراف دار ند 

فقها راضي نشده و آن را مناقض با غرض بعثت پيامبر دانسته، اما براي دوران غيبت، راضي به 

از طرفـي  . مانـد    گويي و فراموشكاري حيران مـي  از اين همه تناقض اين امر شده است؟ آدمي

  :گويند  ان معصوم بعد از پيامبر ميبراي اثبات ضرورت وجود امام

ابالغ و تبيـين احكـام و مقـررات الهـي توسـط راهنمايـان غيـر معصـوم ره بـه جـايي           «

  ».برد وبلكه خود موجب گمراهي خواهد شد   نمي

بـراي تبيـين و تفسـير    (خواهنـد ضـرورت وجـود امامـان معصـوم،        وبا ايـن طريـق مـي   

شارع مقـدس، بـراي دوران غيبـت،    : گويند  طرفي ميكنند واز   را اثبات مي) معصومانة ازدين 

؟ آيـا شـارع مقـدس بـراي دوران غيبـت راهـي را       !مردم را به فقهاي امت ارجـاع داده اسـت   

بــرد و بلكــه موجــب گمراهـي نيــز خواهــد شــد؟ اگــر    برگزيـده اســت كــه ره بــه جـايي نمــي  
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ورديـم، تكليـف   ن باشد كه آ ترين دليل عقلي درا ثبات ضرورت عصمت امامان، همي محكم

 .       ادلة ديگر از پيش معلوم است

 


