فلسفه عصمت انبیا و امامان
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پر یچهر سیالنی
چکیده

از جمله ویژگیهای انبیا و ائمه

*

عصمت است .عصلمت ملوهبتی بله شلمار

مللیآیللد کله از سللوی خداونللد حکلیم بلله آنللام اعطللا شللده اسللت .از فلسللفههللای

عصمت ،میتوام جلب اعتماد ملردم ،رهبلری جامعله و تحقل اهلدح الهلی از
فرسللتادم پی لامبرام را برشللمردّ .
توجلله بلله شللبهاتی کلله دربللاره عصللمت انبیللا و
امامام

مطرح شده ،ضرورت این مبحث را روشن میکهد .نوشته پیش رو

با بهرهگیری از مهابع دست اول کالمی و برخی مهابع روایی در پی آم است که
پللل از بررسلللی ّ
ماهیلللت و قلملللرو عصلللمت ،فلسلللفه آم را ملللورد کلللاوش علملللی
قرار دهد.

جامعه ،فلسفه عصمت ،معارح قرآم.

فلسفه عصمت انبیا و امامان

کلیدواژهها :عصمت از گهاه و خطا ،عصمت در دریافلت و ابلالو وحلی ،رهبلری
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 .1این نگاشته همسو با فعالیتهای علمی مرکز تخصصی حدیث مهتشر میشود.
* کارشهاسی ارشد تفسیر ،جامعه الزهرا .

مقدمه
شیعه بر اسا

برخی آیات ،از جمله آیه تطهیر و آیه  59سوره نسلا و روایلات نقلل شلده در

این موضوع ،معتقد است عصمت ،موهبتی الهی است که به پیامبرام و اهللبیلت

شده است .سید مرتضی در تعریف عصمت آورده است:

اعطلا

عصمت لطلف الهلی اسلت کله بلا وجلود آم ،ا گرچله مکللف تمکلن و قلدرت ارتکلاب گهلاه
دارد ،اما از گهاه و ترک واجب امتهاع میکهد.
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حکملت الهلی سلبب ملیشلود ایلن اعطلا بلدوم دلیلل و هلدح نباشلد .ایلن فلسلفه وحکملت

همللام عهللوام نوشللتار حاضللر اسللت کلله می کوشللد بللا بهللرهگیللری از مهللابع دسللت اول و بررسللی

دیلدگاههای گونللاگوم ،پژوهشللی هملهجانبلله و مهسللجم در ایللن بحلث ارائلله کهلد و سللرانجام،
دیللدگاه مللورد قبللول ،یعهللی دیللدگاه متکلمللین امامیلله را بیللام نمایللد .بللر اسللا

جمللله فلسللفههای عصللمت انبیللا و امامللام

ایللن دیلدگاه ،از

جلللب اعتمللاد مللردم ،تربی لت در سللایۀ عمللل،

رهبری جامعه و تحق هدح الهی از فرستادم پیامبرام است.
گفتهی است فلسفه عصمت انبیا و ائمه موضوعی تلازه نیسلت و از نمونلههای اهمیلت
و ضرورت این بحث نیز این است که از دیرباز دغدغۀ فکری نویسهدگام مسلمام بوده است
و شلاید بتلوام از قلدیمیتلرین کتبلی کله در اینبلاره نگاشلته شلده ،بلله توزیوه االنبیوفل و الشوفای اووی
2
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االمفموة سیدمرتضلی علللم الهللدی در سللال 436قمللری اشللاره کللرد کلله بلله پیللروی از پیشلیهیام،
نویسهدگام متأخر نیز در مورد آم قلم زدهاند کله ملیتلوام توزیوه االنبیوفل عون تسوفیه االغبیوفل تلألیف
جاللالدین سیوطی ،توزیه المصطفی المختف ّ
عمفیثبت من االخبف و اآل ثف تألیف احمد وفائی را نلام
برد 3.پژوهش پیش رو در ارائه چیهش جدید و اسلتفاده از مهلابع دیگلر در ارائله مطللب ،ممتلاز
شده است.

 .1ماهیت عصمت
عصللمت در لغللت بلله معهللای ملکلله خللودداری از گهللاه ،طهللارت ،عفللت ،پللاکدامهللی ،میللل
 .1سفله عصمت ،ج ،2ص.277
 .2الهیفت علی ه المتفب والسوة والعقل ،ج ،2ص160 – 157؛ بر سی مسفئل کلی امفمت ،ص184- 177
 .3توزیه االنبیفل ،تألیف شی مصطفی بن حسین بغدادی؛ توزیه االنبیفل ،تألیف زین العابدین کرمانی؛ التوبیه بفلعل من البنهوف علوی
توزیه المعص عن السه و الوسیف یف التوبیه بفلتوزیه ،تألیف محملد بلن حسلن ح ّلر علاملی؛ توزیوه االنبیوفل ّ
عمفنسو الویه هحثفلوه االغبیوفل،
ه َ
خطأته  ،تألیف شی محمدباقر استرآبادی.
تألیف ابن حمیر؛ توزیه االنبیفل و تأویل مفیظهن موه خالاه و الند علی من َیاع ه ت ِ

نداشتن به گهاه با توام انجام آم اسلت 1.همچهلین در لغوتنفموۀ دهخو ا عصلمت را نگلهداری
نف ل

از گهللاه و بازداشللتن خللود از آم تعریللف کللرده اسللت 2.ایللن خویشللتنداری مللیتوانللد بلله

دو گونه باشد:

 .1این ک لله کسل لی دیگلللری را مجبلللور بللله تلللرک ک للاری کهلللد ،بللله گونلللهای کللله از او سللللب

اختیار شود.

 .2این که وسایل و مقدماتی برایش فراهم کهلد کله وی بلا اختیلار خلویش ،از انجلام کلاری

امتهاع ورزد.

3

بر همین اسلا

اسلت کله دربلاره عصلمت ،گروهلی مانهلد اشلاعره نلوع اول را پذیرفتهانلد و

عصمت را جبری دانسته و _ همام طور که در ادامه خواهد آمد _ میپهدارند کله خداونلد ملانع
از گهللاه نب ل ّی و امللام مللیشللود .گروه لی نی لز مانهللد ،فالسللفه نللوع دوم را مللیپذیرنللد و عصللمت را

اختیاری میدانهد که خدا تهها مقدمات آم را برایشام فراهم آورده است.

ابن ابی الحدید بر همین اسا  ،کارهایی که معصوم بودم فرد را نشام ملیدهلد بلر چهلار

چیز بهیام نهاده است:

 .1در دروم انسام ،حالت و صفتی نفسانی به دست میآید که مانع از ورود او بله لغلزشهلا

و ناپاکیها میشود.

 .2انسام به سرنوشت زشت گهاهام و مهزلت نیک فرمامبلرداری از دسلتورات الهلی ،عللم

و آ گاهی پیدا میکهد.

 .3این آ گاهی در سایهسار وحی و بیام آفریدگار هستی ،تأیید و تأ کید میشود.

بلکه به سرزنش و عذرخواهی میپردازد.

4

در ارائلۀ تعریلف دقیل علملی بللرای عصللمت ،بلین اندیشلمهدام اسللالمی ،اختالفللاتی وجللود

دارد و فرقههای گونلاگوم ،هرکلدام متهاسلب بلا اصلول ملورد پلذیرش مکتلب خلویش ،تعریلف

خاصی از آم ارائه دادهاند که در ذیل به برخی از آنها اشاره میشود.
 .1المعج ال سیط ،ج ،2ص ،1297ترجمه :محمد بهدر ریگی.
 .2لغتنفمه دهخ ا ،ج ،10ص.14047
 .3صحیفه عصمت ،ص.16- 14
 .4شنح نهج البالغه ،ج ،7ص.8
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 .4انسللام معصللوم ،در صللورت صللدور خطللا از روی فراموشلی ،نفل

خللود را رهللا نمللیکهللد؛
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الف) اشاعره

ابوالحس ل للن اشلل للعری ،بهیل ل لامگلل للذار یکل ل لی از پرطرفل ل لدارترین و باسلل للابقهتلل للرین ملل للذاهب

اعتقادی اهلسهت ،بر این باور است که عصمت ،قدرت بلر فرملامبلرداری از دسلتورات الهلی

یا نفی قلدرت بلر گهلاه و معصلیت اسلت 1.همچهلین برخلی از آنهلا در تبیلین معهلای عصلمت از

گهاه گفتهاند:

بهابر اصل پذیرفته شده نزد اشاعره که همه افعال از فاعل مختلار صلادر ملیشلود (همله
افعلال عبلاد اختیلاری اسللت و جبلر باطلل اسلت) ،از همللام ابتلدا خلدا در معصلومام گهللاه

نیافریده است.

2

البته چهین تفسیری از عصمت ،نشام از جبری بودم آم است که با اعتقاد خلود اشلاعره،

مهافات دارد .پ

خودشام تعریف خود را نقض میکههد.

ب) متکلمان امامیه و معتزله

امام صادق

در اینباره میفرماید:
معصوم کسی است که خودش را به وسیلۀ خدای تعالی از همۀ گهاهام حف کهد.
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3

در علللم کللالم دسللتکللم دو معهللا بللرای عصللمت ارائلله شللده اسللت؛ بللر اسللا مهللابع کالم لی
موجود ،میتوام مرحوم شی مفید را نخستین متکلم شیعی دانسلت کله بله تعریلف عصلمت
پرداخته است .وی در اینباره میگوید:

عصمت از جانلب خداونلد ،هملام توفیل و لطلف او بلرای حجتهلای اوسلت و اعتصلام

به این عصمت بهوسیلۀ حجج الهی برای حف دین خداونلد از ورود گهاهلام و خطلا در
آم است.

4

به نظر میرسد امام صادق در سخن خود با قیلد «بله وسلیلۀ خلدای تعلالی» ،ملیخواهلد
هم للام نکتل لۀ م للوهبتی و لط للف الهل لی ب للودم عص للمت را مت للذکر ش للود ک لله متکلم للام امامیل له
قرمهاسلت عصلمت را لطلف تعریلف کردهانلد و بزرگلانی همچلوم سیدمرتضلی ،شلی طوسلی،
نوبختی و مانهد آنها در آثار خود آم را به کار بردهاند.
 .1قن و عصمت اهلبیت  ،ص.80
 .2شنح الم اق  ،ج ،8ص.280
 .3دانشنفمه امف علی  ،ج ،3ص.163
 .4تصحیح االعتقفدات االمفمیة ،ج ،5ص.128

برای نمونه ،سیدمرتضی علم الهدی ،بلرای عصلمت سله تعریلف بیلام ملیکهلد کله یکلی از

آنها این است:

عصمت چیزی است که با وجلود آم ،ا گرچله مکللف تمکلن و قلدرت ارتکلاب گهلاه دارد،
اما از گهاه یا ترک واجب امتهاع میکهد.

روشن است که تأ کید مرحلوم سلید در ایلن تعریلف بلر وجلود قلدرت ارتکلاب گهلاه بلرای فلرد

معصلوم اسللت .همچهلین ایشللام در یکلی دیگللر از تعلاریف خللود از اصلطالح متکلملام اسللتفاده

کللرده و از عصللمت بلله لطللف اله لی تعبی لر مللیکهللد 1.همچه لین مرحللوم شلی طوسلی در تعری لف

اصطالحی عصمت ،ادبیات رایج متکلمام پیش از خلود را بله کلار میبلرد و آم را لطلف تفسلیر

مینمایللد .بلله اعتقللاد ایشللام ،لطللف چی لزی اسللت کلله انسللام را بلله ادای واجلب و تللرک قب لیح
دعوت میکهد .وی لطف را بر دو قسم میداند:

 .1لطفی که با وجود آم ،فعل واجب در خارج ر خ میدهد که توفی نامیده میشود.

 .2لطفی که با وجود آم ،فعل قبیح از مکلف سر نمیزند که به آم عصمت میگویهد.

با این توضیح روشن میشود که اوال عصمت ،لطفی اسلت کله موجلب صلادر نشلدم افعلال

قبیح از مکلف میشود و معصلوم کسلی اسلت کله بلا آم از گهلاه و فعلل قبلیح اجتهلاب ملیکهلد.

افزوم بر آم ،متکلمام معتزلی نیز تعبیر به لطف را در تعریفهای خلود بیلام کردهانلد 2.بلرای
نمونه ،ابن ابی الحدید معتزلی مینویسد:

عصمت در نزد ما عبارت از آم لطف الهی است کله هرگلاه دربلارۀ شخصلی انجلام گیلرد،

وی به اختیار خویش از کار گهاهآلود و زشت دوری میکهد.

3

اختیاری میدانهد.
ج) ف سفه

مشهور فالسفه و برخی متکلمام گفتهاند:
عصمت ملکهای نفسانی است که انسام دارای آم را از گهاهلام بلازمیدارد؛ هرچهلد کله
 .1سفله عصمت ،ج ،2ص.277
 .2عصمت امف د تفییا تفمن امفمیه تف پفیف قر پوج هجر  ،ص.365 ،309 ،34
 .3شنح نهج البالغه ،ج ،7ص.8

فلسفه عصمت انبیا و امامان

این تعریف بلا تعریلف امامیله از عصلمت تفلاوتی نملیکهلد؛ زیلرا هلر دو ملذهب آم را لطلف و
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قدرت بر انجام گهاه را از او سلب نمیکهد.

1

تهها تفاوت این تعریف با قول متکلمام امامیه در این است که آنها عصمت را لطلف الهلی

میدانستهد ،ولی فالسفه آم را ملکهای نفسانی تعبیر کردهاند؛ چهام کله آیلتاهّلل سلبحانی در
کتاب خود مینویسد:

عصمت ملکهای نفسانی است که راسل در نفل
مهع میکهد .پ

اسلت کله انسلام را از مطلل معصلیت

آم ،از سه تقوا ولی باالتر از آم است؛ زیرا تقوا در افلراد علادی از ملردم

است که کیفیت نفسانی است و صاحبش را از ارتکاب بسیاری از قبایح و معاصلی حفل

میکهد .سپ

این حالت نفسانی وقتلی ارتقلا پیلدا کهلد ،بله صلاحبش درجلۀ عصلمت را

ملللیدهلللد کللله از ارتکلللاب هلللر عملللل قبیحلللی او را بلللازمیدارد ،بلکللله او را از فکلللر خلللالح و

معصیت مهع میکهد.

2

همام طور که بیام شد ،هلر مکتلب طبل اصلول اعتقلادی خلود ،تعریفلی ارائله کلرده اسلت

کله در برخلی ملوارد وجللوهی مشلتر بلین ایلن تعللاریف دیلده مللیشلود و وجللوه معلار

نیللز بلله

دلیل اختالح مکاتب است کله هملۀ آنهلا و هملۀ اعتقلادات آنهلا بلا هلم حل نیسلتهد و بله ایلن
تعاریف نیز نقدهایی وارد است که این نوشتار ،در مقام بیام آنها نیست .در آخلر ،آمچله بایلد
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گفت ،این است که در طول این نوشتار ،دیدگاه متکلمام امامیه از عصمت اتخاذ شلده اسلت
همین تعریف ،دربارۀ قلمرو و فلسفۀ عصمت ،بحث و بررسی میشود.

و براسا

 .2قلمرو عصمت
پ

از مشخا شدم مفهوم و ماهیت عصمت ،الزم اسلت قلملرو و محلدودۀ عصلمت نیلز

بررسی شود .البته به نظر میرسد برای روشن شدم بحلث ،بهتلر اسلت قلملرو عصلمت انبیلا از

اهلل بیلت

جللدا شلود؛ زیلرا تههللا تفلاوت عصللمت املام و پیلامبر در امللور اختصاصلی پیلامبر،

یعهی تلقی وحی رسالی و ابالو آم است؛ چوم بسیاری از انبیا در معر

نزول وحی بودهاند و

تعدادی نیز که دریافت وحی نداشتهد ،موظف بله ابلالو دسلتورات الهلی نلازل شلده بلر انبیلای
پیشین به مردم بودند؛ از ایلنرو در ایلن حیطله نیلز معصلوم هسلتهد .بلرخالح اماملام

کله

چوم بر آنام وحی نازل نمیشد ،عصمتشام در این حیطه قابلل بحلث نیسلت .املا در بقیلۀ
 .1صحیفه عصمت ،ص.16- 14
 .2محفضنات ای الهیفت ،ص.6- 4

جهات عصمت ،مشترکاند.
الف) عصمت در دریافت و اب غ وحی

خداوند ،خالی را بدوم پیامبر و کتاب آسمانی و حجتی که راهی روشن ارائه کرده باشلد،

به حال خود رها نکرد؛ بلکه در زمانی که بیشتر مردم ،ح خلدا را نشلهاخته و بلرای او شلریک

قرار دادند ،شیاطین نیز آنام را از معرفت به او بازداشته و ریشۀ پرسلتش خلدا را بریلده بودنلد،
کله از آنلام در ابلالو وحلی

پیامبرام خود را به سوی آنام فرستاد؛ پیامبرانی از فرزنلدام آدم

و امانللتداری در رس للاندم پیل لام الهللی ب لله م للردم پیم للام گرفللت کلله مللردم را در تاریکیهللای
گمراهی هدایت کههد و به قلۀ فضیلت رسانهد و از شب تیره به سپیدهدم صبح درآورند.
در سللخهام علللی

1

واژۀ «امانللت» جایگللاهی وی لژه دارد و بارهللا بللا عصللمت در دریافللت و

اب للالو وحل لی پیون للد م للیخ للورد ک لله پیل لامبر ،امان للت رس للالت را پللا

مللیدارد 2و در راه خیان للت

گل للام نمل للیگل للذارد؛ نل لله چی ل لزی از آم مل للیکاهل للد و نل لله چی ل لزی بل للر آم مل للیافزای ل لد .ایشل للام در
3

اینباره میفرماید:

ایشللام بللار رسللالت را بللر دوش کشللید و فرمانللت را بلله جللام خریللد و در جلللب رضلللایتت

کوشید .نه قدمی عقب کشید و نه در انجلام تصلمیمی سسلتی گزیلد .وحلی تلو را نگلهدار

بود و عهد تورا وامدار و در انجام امر تو پایدار.

4

البته میتوام با نگاهی دیگر به همین ُبعد خاص از عصمت پیلامبرام ،آم را بله ملوارد زیلر

تقسیم کرد:

 .2عصمت در دریافت وحی الهی؛

 .3عصمت در حف و نگهداری وحی؛

 .4عصمت در ابالو وحی به مردم.

5

آمچلله بی لام شللد اول لین قلمللرو و محللدودۀ عصللمت بللود کلله بلله دلیلل نللزول وحلی رسللالی بللر

 .1نهج البالغه ،خ  1و  ،4ترجمه :کاظم عابدیهی مطل .
 .2نهج البالغه ،خ.1
 .3نهج السعفدة ای مست نهج البالغة ،ج ،1ص542؛ دانشنفمه امف علی  ،ج ،3ص.163
 .4نهج البالغه،خ.72
 .5عصمت ،ص.48- 47

فلسفه عصمت انبیا و امامان

 .1عصمت در اصل ادعای نبوت؛
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انبیا _ برخالح ائمه

ائمه

_ مختا به آنهاست؛ اما آمچه از این پ

مشترک است.

خواهد آمد ،بین انبیلا و

ب) عصمت از گناه

عصمت در نبی و امام واجب است کله موجلب وثلوق وی و جللب اعتملاد و اطمیهلام ملردم

شود و در نتیجه غر

خداوند از فرستادم نبی و امام و هدایت مردم و وجلوب پیلروی از وی

حاصللل گللردد 1.امللا در ای لن جللا نی لز مللذهبهای مختلللف اخللتالح نظللر دارنللد؛ بلله طللوری کلله
هرکدام طب اصول اعتقادی خود ،قلمروی را برای عصمت بیام میکههد.
گروهی از معتزله عقیده دارند از انبیا

ݢ ݢ ݢگهاه کبیره سر نمیزند ،ولی آنام گهاه صغیره را _

سهوی یا عمدی _ انجام ملیدههلد .املا ایلن ارتکلاب صلغایر از مقلام معهلوی آنلام در نلزد خلدا
نمیکاهد؛ زیرا ثوابهایشام بسیار بزرگ است و ایلن نقطلۀ سلیاه بلا آب پلا ک دریلای ثلواب،

شسته میشود و حبط میگردد؛ یعهی ثوابها این گهلاه را نلابود ملیکههلد .املا گروهلی دیگلر از
آنام تهها در این مسئله با آنها اختالح دارند که میگویهد« :ایهها ممکن است گهاهام صلغیره

را بلله طللور سللهوی انجللام دههللد ».در حللالی کلله ای لن گللروه ،گهللاه صللغیرۀ عمللدی را نی لز بللرای

علوم و معارف قرآن و حدیث
سال اول ،شمــاره  ،3تابستان 1394
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انبیا

قائل هستهد.

گروه سومی از معتزله نیز میگویهد:
گهاهام کبیره مطلقا از انبیا صادر نمیشود _ چه عمدا و چه سهوا _ املا گهاهلام صلغیره

ا گللر ملتفللت باشللهد کلله گهللاه اسللت ،انجللام نمللیدههللد ،ول لی عللی سللبیل التأوی لل انجللام

ملیدههلد .یعهلی پلیش خلود تخیلل می کههلد و ملیپهدارنلد کله گهلاه نیسلت و للذا انجللام

میدههد.

2

اعتقاد جماعت اشاعره و حشویه نیز چهین است:
انبیا م ل سایر افراد بشر هستهد و هر گهلاهی _ چله کبیلره و یلا صلغیره ،چله سلهوی و یلا

عمدی _ ممکن است از آنام صادر شود و تههلا دو معصلیت اسلت کله هرگلز از انبیلا صلادر

نمیشود؛ یکی کفر است که آنام یک لحظه هم به خدا کافر نمیشوند و دیگری کلذب
است که انبیا ندارند.

 .1کش المناد ،ص.377
 .2شنح کش المناد ،ص.357 - 356
 .3کش المناد ،ص.377

3

گفتهی است این دیدگاهها به سبب مهافات با آیات قرآم کریم (مانهلد آیله  59سلوره نسلا )

باطلاند؛ زیرا از اصول اعتقادی باطل ناشی میشوند .هملام طلور کله گفتله شلده اسلت :حل

با اعتدال و میانهروی است ،این فرقهها و گروهها نیز چوم به افراط و تفریط کشیده شلدهاند

و از شیعه که حد وسط و اعتدال است کهارهگیری کردهاند ،به باطل گراییدهاند.

برخی از آیات قرآم کریم 1مردم را به پیروی بیچوم و چلرا از پیلامبرام فراملیخوانلد و ایلن

جز با عصمت آنام سازگار نیست؛ زیرا اگر پیامبر از آمچه خداونلد از آم خشلهود نیسلت سلخن

میگفت یا در راهی کله خلدا نملیپسلهدد گلام ملینهلاد ،پیلروی از وی جلز گمراهلی سلرانجامی
نداشللت و فرمللام ب لله اطاعللت هم للهجانبلله از چهللین پیل لامبری درخللور خللدای حکللیم نبللود.

ایللنگونلله اسللتدالل در سللخهام رسللول خللدا

و امیللر مؤمهللام

راستین قرآم سرچشمه میگیرد؛ چهامکه امام علی

ریشلله دارد و از مفسللرام

در تفسیر آیۀ «اولی االمر» میفرماید:

دلیل آمکه خداوند مردم را به اطاعلت [همله جانبله] از پیلامبر
که وی پا ک و معصوم است و به گهاه فرمام نمیدهد.

بللر هم لین اسللا

2

اسللت کلله متکلمللام امامی له معتقدنللد انبیلا

ملیخوانلد ،آم اسلت

3

از هملله گهاهللام صللغیره و

کبیره ،در هر حالی از حاالت _ چه در حال سهو یا عمد _ مهلزهّ ،مبلرا و معصلوماند؛ 4هملام طلور
که مال عبدالرزاق الهیجی مینویسد:

چوم عصمت لطفی از سوی پروردگار اسلت و بلرای جللب اعتملاد ملردم و وثلوق افعلال و
اقوال نبی ،این لطف بر خدا واجب شده است ،پ

اعتبار آم نسبت به جمیع ذنوب صلغیره و کبیلره ،پل

عصلمت هلم بلر نبلی واجلب اسلت و

از بع لت و پلیش از بع لت اسلت؛

میشود که موجب نفرت ،هرگز در هیچ وقت محق نباشد.

5

ج) عصمت از خطا

از کماالت برجستۀ علمی و عملی انبیای الهی ،ملکۀ عصمت است .عصمت هم ملکلهای
ُ
أ
ُ ّ
ُ
 .1یا و ّیها الذین آم ُهوا وط ُیعوا اهّلل ووط ُیعوا ّالر ُسول ووولي ان أمر م أهک أم ...؛ اطاعلت کهیلد خلدا را و اطاعلت کهیلد پیلامبر [خلدا] و
پیشوایام [معصوم] خود را (نسا .)59 ،
 .2المیاا  ،ج ،4ص404؛ دانشنفمه امف علی  ،ج ،3ص.163
 .3دانشنفمه امف علی  ،ج ،3ص 163به نقل از :میاا الحممة ،ج ،2ص.248
 .4شنح کش المناد ،ص.357 - 356
 .5گ هن مناد ،ص.379
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چوم محال نیست و لطف در این صورت اتم است ،بلکه حقیقت لطف به ایلن محقل

81

علمی است و هم ملکهای عملی .عصمت نظیر عدالت نیست که تهها ملکهای عملی باشد و
انسلام را از گهلاه عملدی و سلهوی حفل کهللد ،بلکله عصلمت ،انسلام را از جهلل ،خطلا ،سللهو،

نسلیام ،مغالطله در اندیشلله و تفکلر هللم نگلهمللیدارد کله انسللام هلم در بخللش عللم مصللوم از

اشتباه فهمی است و هم در بخش عمل مصوم از کار نارواست؛ 1زیرا کسی که در متن احکام

دی لن واقللع شللده و بلله روح بللاطن آنهللا رس لیده اسللت ،بلله وسلیلۀ چشللم بللاطن ،حقیقللت جهللام

هستی و کمال واقعی را مشاهده میکهد و از صراط تکامل دین مهحرح و غافل نخواهلد شلد؛
در حالی که شخصی که خطاو اشتباه و فراموشی داشلته باشلد ،ممکلن اسلت از جلادۀ حقیقلت
مهحرح شود.

2

البته میتوام سهو و خطا را به سه قسم تقسلیم کلرد و بله تبلع آم ،عصلمت را در سله قسلم

بیام نمود:

 .1مصونیت از خطا در مقام گرفتن وحی؛

 .2مصونیت از خطا در مقام تبلیغ و رساندم پیام الهی؛

 .3مصللونیت از خطللا در مقللام انجللام وظللایف و تکللالیف شخص لی کلله از آم بلله عصللمت از

معصیت 3تعبیر میشلود 4کله ایلن قسلم سلوم مربلوط بله اعملال و رفتلار معصلومام
علوم و معارف قرآن و حدیث
سال اول ،شمــاره  ،3تابستان 1394
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موارد زیر را دربر می گیرد:

اسلت و

یکم .عصمت در انجام دادم واجبات و ترک محرمات؛

دوم .عصمت در انجام دادم مستحبات و ترک کارهای مکروه؛

سوم .عصمت در امور مباح ،یعهی رعایت اعتدال و حف انگیزۀ الهی در بهرهگیری از آنها.
البته متکلمام ،قلمرو عصمت امام را افزوم بر این حلوزه در حلوزۀ دانلش و بیلهش و ملهش

و اخللالق نی لز دانسللتهاند 5کلله مؤی لد ای لن مطالللب ،سللخهام امی لر مؤمهللام

اسللت کلله برخ لی

روای لات ،امللام را از هرگونلله لغزش لی در امللام مللیخوانه لد و رویگردان لی مللردم از آنللام را موجللب

شگفتی میدانهد:

 .1تفسین م ض عی قن کری  ،ج ،9ص 5و .10
 .2بر سی مسفئل کلی امفمت ،ص.178
 .3معصیت فعلی است که مستلزم هتک حرمت موال و مخالفت اوامر اوست .به عبارت دیگر ،گفتار یا کرداری است که مهافی
با بهدگی باشد و مهظور از عصمت و مصونیت این است که در انسام نیرویی وجود داشته باشد که او را از اموری که شایسته
نیست ،نگهداری کهد.
 .4المیاا  ،ج ،3ص.192
 .5عصمت ،ص.181 - 180

امام از همۀ گهاهام معصوم است ... .در بیام احکام الهی لغزشی نلدارد و در پاسل  ،بله

خطللا نمللیرود و از سللهو و فراموش لی بلله دور اسللت[ ... .شللگفتا کلله مللردم] از ایهللام _ کلله

خداونلللد اطاعلللت از آنلللام را واجلللب فرملللوده و از لغلللزش و فراموشلللی در امامانلللد _ روی

برتافتهد و احکام الهی را از اهلش فرا نگرفتهد.

1

این روایات در پی آم نیسلتهد کله املام معصلوم را در جایگلاهی فراتلر از پیلامبرام بهشلانهد،

بلکه میخواههد بر همسانی پیامبرام و امامام در عصمت پای فشارند؛ بهویژه آمکله در ایلن
روایت ،عصمت از خطا «با لزوم اطاعت بیچوم و چرا» پیوند خورده اسلت و ایلن ویژگیهلای

مشترک پیامبرام و امامام است.

2

حاصل آمکه در بحث قلمرو عصمت ،تهها دیدگاه امامیه پذیرفتهی اسلت کله معتقلد اسلت

معصوم ،از گهاه صغیره و کبیره ،عمدی و سهوی ،قبل از بع ت و بعد از بع ت و خطا و سهو و
نسلیام ،بله لطلف حضلرت حل و البتله بلا اختیلار خلود دوری ملیکهلد کله ایلن دو در طلول هلم

هستهد و نه در عر

هم؛ پ

نه جبر است و نه تفویض ،بلکه امر بیناالمرین است.

 .3فلسفۀ عصمت
خداوند انبیا و در پی آنام ،ائمه

را برای هدایت بشر برگزیلد کله انسلامها بله سلعادت و

خوشلبختی دنیلوی و اخلروی دسلت یابهلد و از روی لطللف بلینهایلت خلود ،عصلمت را در آنهللا

قللرار داد .از آمج للا ک لله خداون للد حکل لیم اس للت و فللرد حکل لیم ،هللیچ کللاری را بللیدلیللل انجللام
نمیدهد ،عصمت انبیا و امامام

نیز بلیتردیلد از روی حکملت اسلت .بلر هملین اسلا

این قسمت فلسفۀ عصمت آنها بررسی خواهد شد.

در

اگر فلردی _ حتلی بلرای یکبلار _ سلو سلابقه پیلدا کهلد ،اعتملاد ملردم از او سللب میشلود و

دیگر حاضر نمیشوند به او روی دههد ،زمام امر جامعه را به او بسلپارند و بله سلخهانش گلوش

فرا دههد و پیوسته آم سو سابقه را پیش میکشهد .ایلن مطللب در املور اقتصلادی و سیاسلی
وجود دارد .حتی اگر بدوم ّ
تعملد در یلک سیاسلت و برناملهریلزی اشلتباه کهلد ،بلاز هلم اعتملاد
مردم از او سلب میشود.

 .1بحف االن ا  ،ج ،17ص ،109 - 108ج ،65ص389؛ دانشنفمه امف علی  ،ص.36 - 35
 .2دانشنفمه امف علی  ،ص.36 - 35

فلسفه عصمت انبیا و امامان

الف) جلب اعتماد
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دربللارۀ رجللل دیه لی نیللز کوچلکترین گهللاه و نافرمللانی خللدا ،سللو سللابقهای بللزرگ بلله شللمار
از بع ت آنها تهها در سایۀ اعتقلاد

میآید؛ 1زیرا اعتماد مردم به انبیا و در پی آم حصول غر

به صحت گفتار و سالمتی افعالشام است و این مسئله ،فر د بلر معصلوم بلودم آنهلا از خلالح

و گهاه ،در نهام و آشلکار بله شلمار ملیرود؛ 2چلوم پیلامبرام از علالم غیلب و ملاورای طبیعلت _
که در دستر

حوا

انسام نیسلت _ خبلر ملیدههلد .ا گلر از دروو عملدی و سلهوی و نسلیانی

مص للوم نباش للهد ،اخب للار و گ للزارش آن للام اطمیه للامآور نیس للت و مجللرد ملکللۀ عللدالت ،کفای للت
نمی کهد؛ زیرا وجود عدالت ،احتمال دروو عمدی را نفی میکهد ،وللی احتملال سلهو و نسلیام
ههللوز بلله قللوت خللود بللاقی اسللت .بللا چه لین احتمللالی چگونلله مللیتللوام بلله گللزارش غیبلی آنللام
اعتماد کرد و سرنوشت ابدی خویش را به گزارش محتمل الخطای آنام سپرد!

3

از سللوی دیگللر ،عقللال چهللامکلله قللول را دلی لل بللر واقللع مللیدانهللد ،فعللل را نی لز دلی لل بللر آم

مللیگیرنللد .م ل ال چهللامکلله قللول کس لی را بلله ای لنکلله فللالم کللار خللوب اسللت ،دلی لل خللوبی آم

میدانهد ،انجام دادم آم را هم دلیل جواز آم میشمرند 4و شکی هم در این نیست کله فعلل

پیامبر همانهد قول او بر مردم حجت است .همام طور که خدای سبحام میفرماید:
علوم و معارف قرآن و حدیث
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َّ َّ َّ َّ
ْ
اهَّلل فات ََِِ ِی ی ْح ِِ ْبكْ اهَّلل ؛
َإ ِإن ك ْن ُْت ِ بَن

5

بگو :ا گر خدا را دوست میدارید ،از من پیروی کهید تا خدا نیز شما را دوست بدارد.

پ

همام طور که قولش بیلانی بلرای احکلام الهلی اسلت ،فعللش نیلز از آمچله خلدا راضلی

است حکایت می کهد.

6

بهللابراین ا گللر معص لیتی از پیغمبللر سللرزند و خللودش از آم نهلی کهللد ،مللردم قللول و فعللل او را

متهللاقض شللمرده و نللزد خللود خواههللد گفللت :ا گللر ای لن شللخا ،پیغمبللری از طللرح خداسللت،

گفتار و کردارش دلیل دو پیام متهاقض است و دو مطلب متهلاقض ،حل نیسلت؛ زیلرا هریلک

دیگلری را باطللل مللیکهللد .از ایلنرو بلله سللخهانش مطمللئن نملیشللوند 7.بهللابراین ا گللر عصللمت
 .1شنح کش المناد ،ص.358 - 357
 .2الهیفت علی ه المتفب والسوة والعقل ،ج ،2ص.157
 .3تفسین م ض عی قن کری  ،ص.25 - 24
 .4المیاا  ،ترجمه :مصباح یزدی ،ص.194
 .5آل عمرام.31 ،
 .6محفضنات ای الهیفت ،ص.411
 .7المیاا  ،ترجمه :مصباح یزدی ،ص.194

مهتفلی شللود ،وثللوق شللرایع اله لی و اعتمللاد بللر آنهللا حاصللل نمللیگللردد 1و ایلن بلله غللر

نبللوت

اخلالل وارد ملیکهللد؛ 2در حلالی کله در صللورت وجلود عصللمت در انبیلا ،وثلوق تمللام بله افعللال و

اقوال آنها حاصل میشلود و مکللف بله سلبب ایلن معهلا ،بله انقیلاد و پیلروی نبلی ،نزدیلک و از
مخالفللت بللا او دور مللیشللود .از ایللنرو ای لن لطللف (عصللمت) بللر خللدا واجللب بللوده اسللت؛ پ ل
عصمت انبیا نیز واجب میشود.

3

خالص ل لۀ مطلل للب آمکل لله چل للوم غل للر

انسامهاست ،برای حصلول ایلن غلر

از بع ل للت پی ل لامبرام ،هلللدایت و تکاملللل و سل للعادت

 ،بله اعتملاد ملردم و تبعیلت آنهلا نیلاز دارنلد و ایلن جلز

بللا معصللوم بللودم از خطللا و گهللاه بلله دسللت نمیآیللد کلله مللردم بلله آنهللا روی آورنللد و از آنللام

اطاعت کههد.

ب) رهبری جامعه

لطف خداوندی اقتضا دارد افرادی را که برای اداره و رهبلری ملردم شایسلته ملیدانلد و بله

درسللتی و پللا کدامهلی آنللام اعتمللاد دارد بلله ملللت معرفلی کهللد و مسللئولیت نگللهداری و اجللرای

احکللام اله لی را بلله آنللام وا گللذار نمای لد کلله مهظللور ح ل تعللالی کلله عبللارت اسللت از تکامللل نللوع

انسام ،تأمین شود.

4

امام ،رهبری جامعه را بر عهده دارد و در رفتار و گفتار ،اسوه و الگوی مردم است و با توجه
ُ
أ
ُ
به آیۀ وط ُیعوا اهّلل ووط ُیعوا ّالر ُسول ووولي ان أمر م أهک أم _ که اطاعت را به طور مطل بیام کرده

اسللت _5پی لروی از امللام بلله طللور مطل ل واجللب و اطاعللت از او در حقیقللت ،اطاعللت از رسللول و

خداوند است و مخالفت با او ،مخالفت با رسول و خدای سبحام به شمار میرود.

امام ،خطلا و گهلاه سلرزند یلا امکلام گهلاه و خطلا در او باشلد ،اطاعلت او بله طلور مطلل  ،واجلب

نخواهللد بللود؛ چللرا کلله در ایلن صللورت ،ممکللن اسللت دانسللته یلا ندانسللته ،از او امللری بللرخالح
دستورات الهلی صلادر شلود یلا از چیلزی کله خداونلد املر فرملوده ،نهلی کهلد و الزملۀ ایلن املر آم

 .1ح الیقین ای معناة اصول ال ین ،ص.126
 .2محفضنات ای الهیفت ،ص.411
 .3گ هن مناد ،ص.379
 .4بر سی مسفئل کلی امفمت ،ص.179
 .5ح الیقین ای معناة اصول ال ین ،ص.127 - 126

فلسفه عصمت انبیا و امامان

با پذیرش این مطلب ،چارهای جز معتقد و ملتزم شدم به عصمت امام نیسلت؛ زیلرا ا گلر از
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است که خداوند از طرفی به چیزی امر کهد و در همام حال از آم نهی نماید.
امام علی

1

در اینباره میفرماید:

اطاعت [بله طلور مطلل ] فقلط از خداونلد و رسلول او و والیلام املر واجلب اسلت و اطاعلت
از صلللاحبام املللر بللله آم سلللبب واجلللب شلللده کللله آنلللام معصلللوم و پاکیزهانلللد و بللله گهلللاه

امر نمیکههد.

2

البته میتوام به نوعی دیگر بیام مطلوب کرد؛ اینکه فلسفۀ وجوب نصب امام در جامعه

عبارت است از احتمال خطای رعیت و مردم .از آمجا که بشر دچار خطلا و ضلاللت ملیشلود و

بلله تههللایی راه صللواب را نمللیتوانللد بیابللد ،ائملله

نصللب شللدند کلله بشللر را از خطللا و اشللتباه

حفل کههللد .آمگللاه ا گللر املام المسلللمین ،خللود خطا کللار باشللد ،نیلاز بلله یلک هللادی و راههمللای
دیگر دارد و آم هادی یا معصوم است ،پ

است ،پ
است ،پ

در حقیقت او امام است ،یا آم هادی نیز خطا کلار

نیازمهد به راههمای سومی دارد .از اینرو تسلسل الزم میآید و تسلسل هم باطلل

معصوم نبودم امام نیز باطل است.

بهابراین از آمجا که پیامبرام و امامام

علوم و معارف قرآن و حدیث
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3

رهبرام جامعه هستهد و در هملۀ اواملر و نلواهی

اطاعلت آنهللا الزم و واجلب اسللت و بللا توجله بلله دو اسلتداللی کلله بیلام شلد (اجتمللاع نقیضلین و
تسلسل) عصمت آنها نیز واجب و الزم است.
ج) تربیت در سایه عمل

تربیلت از طری ل انللدرز و نصلیحت و ارشللاد ،هرچهللد مللؤثر اسللتّ ،امللا تللأثیر تربیلت عمللی بلله

مراتب شلدیدتر ،عمیل تلر و بلا تأ کیلد بیشلتری اسلت؛ زیلرا تطلاب بلین دو مرحللۀ قلول و فعلل،
عاملی مهم در ذهن دیگرام است به اینکه آموزههای این مربی ،ح است و اگر بین قلول و

فعلش انفکا ک باشد ،مردم از پیراموم او پراکهده میشوند و در دعوتش در قلوب ملردم اثلری
نخواهد داشت.

4

هدح از بع ت انبیا

نیز تزکیله و تربیلت ملردم اسلت؛ هملام طلور کله خلدای سلبحام در

قرآم کریم از زبام حضرت ابراهیم

میفرماید:

 .1دانشنفمه امف علی  ،ص.164
 .2علل الشنائع ،ص123؛ دانشنفمه امف علی  ،ص.164
 .3شنح کش المناد ،ص.413 - 412
 .4الهیفت علی ه المتفب والسوة والعقل ،ص.160

پروردگارا! در میام آنها پیامبری از خودشام برانگیز که آیات تو را بلر آنلام بخوانلد و آنهلا
را کتاب و حکمت بیاموزد و پاکیزه کهد؛ زیرا تو توانا و حکیمی [و بر این کار قادری].

1

بهل للابراین پیشل للوا و امل للام _ کل لله مهل للمتل للرین وظیفل للهاش تربی ل لت افل للراد جامعل لله اسل للت _ در

صورتی میتواند مورد اعتملاد عملوم باشلد کله بله آمچله ملیگویلد عملل کهلد و رفتلارش شلاهد

صللدق ایمللام و گفتللارش باشللد .ا گللر امللام بلله گفتللارش عمللل کهللد و از گهللاه و نافرمللانی خداونللد
بزرگ معصلوم باشلد ،ملیتوانلد بله سلبب کلردار پسلهدیدهاش در اعملاق دل و بلاطن روح ملردم

نفللوذ کهللد و قلللب و احساسللات و عواطللف آنللام را مسللخر گردانللد 2.از اینروسللت کلله خللدای

سبحام میفرماید:

َّ
َّ َّ
َن َّما َّّل َّت ْر ََّل َّ َّ ْ ً َّ
َّ َّ َّ ْ َّ َّ 3
ین َّآمنَا َِ َّْ َّتََل َّ
َّیا أ َّّيا ال ِ َّ
اهَّلل أن َّتََلَا ما ّل ترَلَن ؛
َن * كب َّر َّمَتا ِعنر ِ

ای کسللانی کلله ایمللام آوردی لد! چللرا سللخهی م لیگویی لد کلله عمللل نم لیکهی لد!! نللزد خللدا

خشمآور است که سخهی بگویید که عمل نمیکهید.

این اصل تربیتی این قول را جاری میسازد کله تربیلت کاملل از طریل بع لت انبیلا حاصلل

نمیشلود ،مگلر بلا مطابقلت اعملال آنهلا بلا اقوالشلام 4.هملام طلور کله ایلن مسلئله ،عصلمت را

پ

از بع لت واجلب ملیکهلد ،مقتضلی عصلمت قبلل از بع لت نیلز هسلت؛ زیلرا سلواب گذشلتۀ

اشخاص در مقبولیت کالم و ارشاد او بین مردم تأثیرگذار است.
بارهللا گفت لله ش للده اس للت کلله انبیل لا و امام للام

5

ب للرای تربیللت و راههمللایی بشللر فرسللتاده

شللدهاند .در تربیل لت ه للم موعظ لله و نصل لیحت همیش لله کارسللاز نیسللت ،امللا بللرعک
مرب لی تللأثیر فراوان لی خواهللد داشللت .پ ل

 ،عمللل

بللر امللام جامعلله الزم اسللت کلله عملللش مطللاب بللا

نیمکردار نیست».

د) تحقق هدف الهی از فرستادن پیامبران

نوع انسام _ مانهد سایر موجودات جهام طبیعت _ در طریل حرکلت و تکاملل واقلع شلده و
 .1ر ّبها و أابع أث فیه أم ر ُسوال م أه ُه أم ی أت ُلوا عل أیه أم آیاتلَ و ُیع ّل ُم ُهل ُم أالکتلاب و أالح أکملة و ُیلز ّکیه أم إ ّنلَ و أنلت أالعز ُ
یلز أالحک ُ
لیم (بقلره،
.)129
 .2بر سی مسفئل کلی امفمت ،ص.184 - 183
 .3صف.3 - 2 ،
 .4الهیفت علی ه المتفب والسوة والعقل ،ص.160
 .5محفضنات ای الهیفت ،ص.412

فلسفه عصمت انبیا و امامان

اقلوالش و حتلی بهتللر از آم باشلد کله مللردم نیلز از او سرمشل بگیرنلد؛ زیلرا «دو صللد گفتله چللوم
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در باطن ذات ،به سوی کمال انسانی رهسپار است .غایت ایلن حرکلت تکلاملی عبلارت اسلت

از آخرین مرتبلۀ کملاالت ممکهلۀ انسلانی و بلاطن احکلام و مقلام مقلد

والیلت و اماملت .بایلد

همیشه در بین بشر ،انسام کاملی موجود باشلد کله تملام کملاالت نلازل شلده از جانلب خلدا در

وی به فعلیت برسد ،مصب فیوضات ح تعالی و مظهلر تملام و کاملل اسلما الحسلهای الهلی
باشللد کلله بللدام وس لیله ب لین عللالم ربللوبی و نللوع انسللام ارتبللاط برقللرار شللود ،صللراط مسللتقیم

دیانلت و غایلت حرکلت نلوع انسلام محفللوظ باشلد 1.از هملینرو ،هلدح از انگیلزش پیلامبرام،

هللدایت مللردم بلله سللوی سللعادت اسللت .ای لن هللدح آمگللاه تللأمین مللیشللود کلله عمللوم مللردم
اطمیهام کامل به آنها داشته باشهد .اطمیهام کامل عمومی آمگاه پدید ملیآیلد کله پیلامبرام

نهتهها از گهاه ،بلکه از هرگونه خطا و لغزش ،آم هم در همۀ عمر در امام و معصوم باشهد .در
غیر این صورت مردم نسبت به آنام تردید کرده و در اصل دعوی نبوت و رسلالت دچلار شلک

خواههد شد.

2

بر همین اسا

امام رضا

نبوت و عصمت را با یکدیگر پیوند زده است و میفرماید:

از آمجلا کلله در آفلریهش مللردم و نیروهلا و اسللتعدادهای آنللام ،آمچله بلله گونلۀ کامللل بلله
مصالحشلام رسلاند وجلود نداشلت و آفریلدگار ،برتلر از آم بلود کله [بله چشلم ظلاهر] دیلده

علوم و معارف قرآن و حدیث
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شلود [و ارتبللاط مسلتقیم بللا وی برقلرار گللردد]  ...چلارهای جللز ایلن نبللود کله فرسللتادهای
معصوم میام او و آدمیام میانجیگری کهد و امر و نهی الهی را به ایشام برساند.

3

بهابر آمچه بیام شد ،ملورد اخیلر ملرتبط بلا ملوارد پیشلین از فلسلفههای عصلمت بلود؛ زیلرا

بللرای تحقلل هللدح الهللی از بع للت انبی لا

_ کلله همللام هللدایت بشللر اسللت _ بلله اعتمللاد و

اطمیهلام مللردم و تربیلت عمللی و مطابقلت قللول و فعللل آنللام نیلاز دارد کلله هملۀ ایلن مللوارد در

سایۀ عصمتشام محق میشود.
نتیجه

از جمله ویژگیهای انبیای الهی و امامام معصوم

عصلمت اسلت .بهلابر اعتقلاد امامیله

و معتزله ،عصمت ،لطف الهی است که انسام در سایۀ آم به اختیار خویش از کلار گهلاهآللود و
زشت دوری میکهد.

 .1بر سی مسفئل کلی امفمت ،ص.178 - 177
 .2عصمت ،ص.60
 .3بحف االن ا  ،ج ،11ص40؛ دانشنامه امام علی

 ،ص.31

فالسفه نیز عصمت را بله هملین شلکل تعریلف ملیکههلد؛ بلا ایلن تفلاوت کله آنهلا عصلمت را

ملکهای نفسانی و از سه تقوا ،وللی بلاالتر از آم ملیدانهلد .املا اشلاعره عصلمت را بله گونلهای

جبرآمیز تعریف کرده و میگویهد :خدا در معصومام گهاه نیافریده است.

نیز اختالح نظرهای زیادی است؛

درباره قلمرو این عصمت و مصونیت انبیا و امامام

اما همه بر این متف اند که پیامبرام به صورت اختصاصی به دلیل نزول وحلی رسلالی بلر آنهلا

در دریافت،حف و نگلهداری و ابلالو وحلی معصلوم بودنلد .املا معتزلله دربلارۀ عصلمت از گهلاه

آنها و امامام معصوم

میگویهد« :از انبیا گهاهام کبیره سر نمیزند ،وللی گهاهلام صلغیره

را عمللدا ی لا سللهوا انجللام مللیدههللد ».اشللاعره و حشللویه نی لز معتقدنللد غیلر از دو معصلیت کفللر و

کللذب ،بقیللۀ معاصلی از انبی لا احتمللال صللدور دارد ».در ایلن بلین تههللا دیلدگاه درسللت ،دیلدگاه
امامیه است که بر اسا

آیۀ تطهیر وروایات میگوید« :انبیا و امامام از همۀ گهاهام صلغیره

و کبیلره _ سللهوی یلا عمللدی _ معصللوماند و حتلی افللزوم بللر آم از خطللا ،جهللل ،سللهو ،نسلیام،
مغالطه در اندیشه و تفکر نیز مصوم و محفوظ هستهد».

همامطور که عالمه در تفسین المیاا در ذیل آیه تطهیر آورده است این آیه انحصار خواست

خدا را میرساند و ملیفهمانلد خلدا خواسلته اسلت رجل

و پلیلدی را تههلا از اهللبیلت دور کهلد

و ب لله آن للام عص للمت ده للد و به للابر روای للات ،مهظ للور از اه لللبی للت تهه للا پ للهج ت للن آل عباس للت.
بهلابراین کلملۀ اهللبیلت در قلرآم اسلم خلاص اسلت و مهظلور از آم ایلن پلهج تلنانلد و بلر هللیچ

ک

اطالق نمیشود .پ

معهای آیه این شد کله خداونلد هملواره اراده دارد شلما اهللبیلت را

به موهبت عصمت اختصاص دهد؛ به این طری که اعتقاد باطل و اثلر عملل زشلت را از شلما

دلهایتام باقی نگذارد.

دربارۀ فلسفۀ عصمت آنام نیز باید گفت از جمله فلسفههای عصمت ،جلب اعتملاد ملردم

است؛ زیرا اعتماد مردم به انبیا و در پی آم ،حصول غر

از بع ت آنام تههلا در سلایۀ اعتقلاد

بلله صللحت گفتلۀ آنهللا و سللالمتی افعللالشللام اسللت و ایلن مسللئله ،فللر د بللر معصللوم بللودم آنللام

است .دومین فلسفه ،رهبری جامعله اسلت؛ بله دلیلل ایلنکله املام ،رهبلری جامعله را برعهلده
دارد و طب آیۀ قرآم ،اطاعت او نیز به طور مطل واجلب شلده اسلت .بهلابراین مقتضلی اسلت

کلله معصللوم باشللد؛ زی لرا در غیلر ای لن صللورت ممکللن اسللت دانسللته یلا ندانسللته از او ،امللری کلله
برخالح دستورات الهی است صادر شود یا از چیزی که خدا امر کرده ،نهی کهد.

فلسفه عصمت انبیا و امامان

بب للرد و در ج للای آم عص للمتی بی للاورد ک لله حت للی اث للری از آم اعتق للاد باط للل و عم للل زش للت در
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مللیتللوام بلله تربیلت در سللایۀ عمللل و

تحق هدح الهی از بع ت آنها اشاره کرد؛ چوم پیامبرام و اماملام ،رهبلرام جامعله هسلتهد و

هلدح از فرسلتادم آنهللا تربیلت و تزکیله و در پلی آم تکاملل بشلر اسللت و از سلوی دیگلر ،تربیلت
عملی به مراتلب نسلبت بله تربیلت لسلانی بهتلر ،شلدیدتر و دارای اثلر بیشلتری اسلت .از ایلنرو

همیشلله بای لد انسللام کامللل و معصللومی در ب لین مللردم باشللد کلله واسللطۀ ف لیض ش لود و قللول و

فعلش با هم مطاب باشد تا هدح الهی از بع ت محق شود.

بللا توجلله بلله ای لنکلله مقال لۀ حاضللر بلله صللورت مختصللر فلسللفههای عصللمت را بررسلی کللرده

است ،الزم است مقالههای دیگری به صورت گسترده به این موضوع و همچهین ابعاد دیگلر
آم مانهد رابطۀ عصمت و عدالت الهی ،اکتسابی یا انتسابی بودم عصمت و عقیده اشلاعره و
معتزله دربارۀ عصمت بپردازنلد تلا شلبهات جوانلام عصلر حاضلر برطلرح شلود و حتلی ملیتلوام

همایشهایی نیز در اینباره برگزار کرد.

علوم و معارف قرآن و حدیث
سال اول ،شمــاره  ،3تابستان 1394
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