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چکیده

«عصمــت امام» یکی از مهمترین مباحث کالمی اســت که از دیربــاز تاکنون در میراث
کالمی امامیه ذیل شــرایط امامت واکاوی شــده اســت؛ لیکن استنادات متکلمان در
این باب عالوه بر استنادات روایی و عقلی ،بیشتر در ارتباط با آیاتی چون آیات تطهیر،
اولــی األمر و آیاتی ازایندســت بوده اســت؛ حالآنکه در قصص قــرآن کریم آیاتی وجود
دارد کــه دســتهای از آنهــا ،بــر عصمت امــام داللــت دارد و گروهی دیگر به خاســتگاه
عصمــت امام اشــاره میکند که هر دو دســته ،کمتر مورد اســتناد متکلمــان امامی قرار
گرفته است .در این نوشتار تالش شده است بر پایۀ روش توصیفی_ تحلیلی ،ظرفیت
قابل توجه این دســت از آیات قصص در موضوع عصمت امام ،معرفی و تبیین شــود.
بــرای ایــن منظــور ،مقالــه در دو بخــش ادلۀ عصمــت امام و خاســتگاه عصمــت امام
سامان یافته است.
کلیدواژهها :قصص قرآن ،امامت ،عصمت امام ،خاســتگاه عصمت ،تفسیر کالمی
* تاریخ دریافت ، 94/07/15 :تاریخ پذیرش.94/08/28 :
 .1استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن ،دانشگاه تربیت مدرس قرآن مشهد.
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 _1طرح مسئله
«امامــت» در نظــام کالمــی امامیــه از مهمتریــن مباحــث اصولــی و از ابعــاد گوناگــون
قابلبررســی اســت .ایــن اصــل ،یکــی از وجــوه تمایــز مکتب کالمــی امامیه بــا مکتب
کالمــی اهل ســنت اســت؛ چــه اینکه بنــا بر نظــام فکری اهل ســنت ،پیامبــر اکرم؟ص؟
آخریــن حجــت الهــی بــرای هدایــت بشــر اســت و امــت پــس از رحلــت ایشــان ،دیگر
نیازمند هدایتگر نیســتند .امت پیامبر اکرم؟ص؟ پس از رحلت ایشــان نیازی به حجت
الهــی ندارند و رســول خدا؟ص؟ را آخریــن حجت الهی بهمنظور هدایت بشــر میدانند؛
حالآنکه بنا بر نظام فکری امامیه ،زمین هیچگاه خالی از حجت الهی نخواهد ماند و
به اقتضاء این اصل ،پس از پیامبر اکرم؟ص؟ نیز حجت الهی در میان مردم تا روز قیامت
وجــود خواهد داشــت که در تفکر شــیعی از وی بــه «امام» تعبیر میشــود .البته در نظام
فکــری امامیــه ،تصــدی مقام امامت ،مبتنی بر شــرایط متعددی اســت کــه باید وجود
آن در شــخص امام احراز شــود .در این میان «عصمت» در شــمار مهمترین آن شــرایط
110

اســت .این نوشــتار در پی آن اســت تا مســئلۀ «عصمت» را تنها با اســتناد به قصص
قــرآن کریــم موردبررســی قرار دهد .برای ایــن منظور ،ابتدا به معنــای لغوی و اصطالحی
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عصمت اشاره نموده و سپس ادلۀ عصمت امام و خاستگاه آن را در قصص قرآن پی
میگیریم.

 _2معنای لغوی و اصطالحی عصمت
خلی ــل ب ــن احم ــد گوی ــد« :عصم ــت آن اس ــت ک ــه خداون ــد متع ــال ت ــو را از ش ـ ّـر نگ ــه
دارد؛ یعن ــی ش ـ ّـر را از ت ــو دف ــع کن ــد» 1.اب ــن ف ــارس نی ــز ریش ــۀ «ع ص م» را اص ــل واح ــد و
صحیحــی دانســته کــه داللــت بــر امســاک ،منــع و مالزمــه میکنــد و معنــا در همــۀ ایــن
م ــوارد یکس ــان اس ــت .عصم ــت آن اس ــت ک ــه خداون ــد متع ــال بن ــدهاش را از ب ــدیای
 .1فراهیدی ،خلیل بن احمد ،کتاب العین.313/1 ،

ک ــه ب ــر او ع ــارض میش ــود ،نگ ــه دارد 1.جوه ــری نی ــز عصم ــت را ب ــه معن ــی من ــع ک ــردن
و حف ــظ ک ــردن دانس ــته اس ــت 2.س ــید مرتض ــی نی ــز اص ــل ای ــن کلم ــه را در لغ ــت ب ــه
معن ــی من ــع دانس ــته اس ــت 3.راغ ــب اصفهان ــی ،واژه «عص ــم» را ب ــه معن ــای إمس ــاک و
خ ــودداری ک ــردن آورده اس ــت.

4

البته عدهای از اهل لغت ،همچون جوهری و زبیدی ،عصمت را به معنای کسب نیز
دانســتهاند 5.البتــه زبیــدی تصریح میکند کــه معنای اصلی عصمــت در کالم عرب،
همان منع است.

6

به گفتۀ صاحب التحقیق ،اصل واحد در این ماده «حفظ کردن همراه با دفاع نمودن
از چیــزی» اســت و عصمت ،اســم مصدر به معنی «تحقق محفوظ بــودن و دفاع کردن
از آن» اســت .افزون بر اینکه التجاء ،تمســک ،منع ،وقایة و موارد مشــابه ،از لوازم اصل
قید حفظ و منع مالحظه میشود.
مذکور است .پس در این ماده دو ِ

7

اما در تعریف معنای اصطالحی عصمت ،شیخ مفید مینویسد:
العصمــة م ـناهلل تعالــی لحججه هــی التوفیــق و اللطــف و االعتصام من
ّ
الحجــج بهــا عن الذنــوب و الغلط فی دی ـناهلل تعالــی؛ و العصمة تفضل
المعتصــم و لیســت العصمــة مانعة مــن القدرة علی القبیــح و ال مضطرة
للمعصــوم إلــی الحســن و ال ملجئة لــه إلیه بل هی الش ـیء الذی یعلماهلل
تعالــی أنــه إذا فعلــه بعبــد مــن عبیده لــم یؤثر معــه معصیة لــه و لیس کل
 .1ابن فارس ،احمد ،معجم مقاییس اللغه.331/4،
 .2جوهری ،اسماعیل بنحماد ،الصحاح.1986/5،
 .3علم الهدی ،سید مرتضی ،أمالی المرتضی.347/2،
 .4راغب اصفهانی ،حسین بن محمد ،المفردات فی غریب القرآن.569 ،
 .5جوهری ،اسماعیل بنحماد ،همان؛ زبیدی ،سید محمد مرتضی ،تاج العروس482_481/17،
 .6همان.
 .7مصطفوی ،حسن ،التحقیق فی کلمات القرآن الکریم.154/8 ،

 عصمت امام و خاستگاه آن در قصص قرآن کریم

م ـناهلل تعالــی علــی مــن علــم أنــه یتمســک بعصمتــه؛ و االعتصــام فعل
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الخلق یعلم هذا من حاله بل المعلوم منهم ذلک هم الصفوة و األخیار.

1

و نیز مینویسد:
إن العصمــة فــی أصــل اللغــة هی مــا اعتصم به اإلنســان من الشــیء کأنه
امتنــع بــه عن الوقوع فیما یکره و لیس هو جنســا مــن أجناس الفعل و منه
قولهــم« :اعتصم فــان بالجبل» إذا امتنع به؛ و منه ســمیت العصم و هی
وعــول الجبــال المتناعها بها .و العصمة مناهلل تعالــی هی التوفیق الذی
یســلم بــه اإلنســان مما یکــره إذا أتــی بالطاعة؛ و ذلــک مثــل إعطائنا رجال
غریقا حبال لیتشــبث به فیســلم فهو إذا أمســکه و اعتصم به ســمی ذلک
الش ـیء عصمــة لــه لما تشــبث و ســلم به من الغــرق و لو لم یعتصــم به لم
یســم عصمة؛ و کذلک ســبیل اللطف؛ إن اإلنسان إذا أطاع سمی توفیقا و
عصمة و إن لم یطع لم یسم توفیقا و ال عصمة.

2

و در جای دیگر میگوید:
العصمــة لطــف یفعل ـهاهلل تعالــی بالمکلــف بحیــث یمتنــع منــه وقــوع
المعصیة و ترک الطاعة مع قدرته علیهما.

3
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سید مرتضی نیز عصمت را اینگونه تعریف میکند:
ّ
ّ
العصمة هی اللطف الذی یفعله اهّلل تعالی ،فیختار العبد عنده االمتناع
من فعل القبیح.

4

ابن ابی الحدید معتزلی در شــرح خود بر نهجالبالغه ،مفهومســازی معتزله از عصمت
ّ
را چنیــن گزارش میکند :عصمت ،لطفی اســت کــه مکلف را از فعل قبیح ،به اختیار
بازمیدارد.

5

 .1مفید ،محمد بن محمد بن نعمان ،تصحیح االعتقاد.128 ،
 .2همو ،أوائلالمقاالت.135_134 ،
 .3همو ،النکت االعتقادیة.37 ،
 .4علم الهدی ،سید مرتضی ،همان.347/2،
 .5ابن ابی الحدید ،عبدالحمید بنهبةاهلل ،شرح نهج البالغه.8/7 ،

خواجه نصیر طوسی در قواعد العقائد ،عصمت را چنین تعریف کرده است:
العصمة هی کون المکلف بحیث ال یمکن أن یصدر عنه المعاصی من
غیر إجبار له علی ذلک.

1

عالمۀ حلی نیز مینویسد:
ّ
العصمــة لطــف خفی یفعل اهّلل تعالــی بالمکلف بحیــث ال یکون له داع
الطاعة و ارتکاب المعصیة مع قدرته علی ذلکّ ،
إلی ترک ّ
ألنه لو ال ذلک
لم یحصل الوثوق بقوله فانتفت فائدة البعثة و هو محال.

2

بــه گفتــۀ قاضــی بیضــاوی ،عصمت ملکهای نفســانی اســت کــه مانع از فســق و فجور
میشود و متوقف بر علم به عواقب گناهان و مناقب طاعات است.

3

فاضل مقداد نیز عصمت را چنین تعریف میکند:
العصمــة عبــارة عن لطــف یفعلــه اهّلل بالمکلف ،بحیث ال یکــون له [مع
ذلک] داع الی ترک الطاعة و ال الی فعل المعصیة ،مع قدرته علی ذلک،
و یحصــل انتظــام ذلــک اللطــف بــأن یحصل له ملکــة مانعة مــن الفجور
ً
و االقــدام علــی المعاصــی ،مضافا الی العلــم بما فی الطاعــة من الثواب
المنسی

.4

همو در اللوامع االلهیه گوید:
عــدهای در تعریــف عصمت ،ســخنی نیکــو و فراگیــر دارند .آنهــا گویند:
عصمت ،ملکهای است نفسانی که متصف به آن را از فجور بازمیدارد،
اگرچه آنان توانایی چنین رفتارهایی را دارند و این ملکه متوقف بر علم به
 .1نصیرالدین طوسی ،محمد بن محمد ،قواعد العقائد.72 ،
 .2حلی ،حسن بن یوسف ،الباب الحادی عشر.9 ،
 .3بیضاوی ،عبداهلل بن عمر ،طوالع االنوار.564/1 ،
 .4سیوری ،مقداد بن عبد اهّلل ،إرشاد الطالبین.302_301 ،
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و المعصیــة مــن العقــاب ،مــع خــوف المؤاخذة علــی ترک االولــی و فعل
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پیامدهــای ناگوار گناهان و برکات طاعات اســت؛ زیرا عفت هنگامیکه
در جوهــر نفــس تحقــق یابد و علم تام به شــقاوتی که در معصیت اســت و
ســعادتی که در اطاعت اســت به آن ضمیمه شود ،آن علم موجب رسوخ
آن در نفس شده و ملکه میشود.

1

عالمۀ طباطبایی هم در المیزان ،عصمت را چنین تعریف میکند:
عصمت ،تحقق امری در انســان معصوم اســت که او را از انجام کارهایی
که جایز نیست از قبیل خطا و معصیت ،حفظ میکند.

2

ایشان در ادامه میگوید:
اگــر افعــال صــادر از رســول خــدا؟ص؟ _ اعــم از دریافــت و تبلیــغ وحــی
و عمــل بــه آن (و نیــز ســایر رفتارهــای ایشــان)_ را چنیــن در نظــر بگیریــم
کشــکل ،یعنــی بــه شــکل اطاعــت و صــواب از آن جنــاب
کــه همــه بــه ی 
یشــود ،دیگــر احتیــاج نداریــم کــه قائــل بــه وجــود واســطهای میــان
صــادر م 
114

آن جنــاب و اعمالــش شــده ،چیــزی را منضــم بــه نفــس شــریف رســول
خــدا؟ص؟ بدانیــم کــه بــا وجــود چنــان چیــزی افعــال اختیاریــه آن جنــاب
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بــه شــکل اطاعــت و صــواب و بــر طبــق ارادۀ خــدای ســبحان از آن جنــاب
صــادر شــود ،بــدون اینکــه حضــرت در انجــام آن دخیــل باشــد ،کــه الزمــۀ
آن ،ابطــال علــم پیامبــر؟ص؟ و ارادۀ آن حضــرت در تأثــر بــر افعــال ایشــان
اســت کــه در ایــن صــورت افعــال اختیــاری آن حضــرت از اختیــاری بــودن،
یشــود ،و ایــن امــر خــاف آن فــرض اســت کــه آن حضــرت نیــز
خــارج م 
فــردی از افــراد انســان اســت ،کــه هــر چــه میکنــد بــا علــم و اراده و اختیــار
میکنــد ،پــس عصمــت خدایــی عبــارت شــد از اینکــه خداونــد ســببی در
انســان پدیــد آورد کــه بــه خاطــر آن تمامــی افعــال انســان نامبــرده بهصــورت
 .1همو ،اللوامع اإللهیة.244 ،
 .2طباطبایی ،سیدمحمدحسین ،المیزان.134/2 ،

اطاعــت و صــواب صــادر شــود ،و آن ســبب عبــارت اســت از علــم راســخ
در نفــس ،یعنــی ملکــۀ نفســانی اســت.

1

 _3عصمت امام
عصمــت یکــی از شــروط اساســی در مســئلۀ امامــت اســت کــه در آیات قصــص و غیر
قصــص به آن اشــاره شــده اســت؛ اما با توجــه به محــدودۀ موضوعی این نوشــتار ،این
کالمی
مطلــب را در قصــص قــرآن پــی میگیریــم و پــس از اشــاره بــه برخــی مســتندات
ِ
عصمت در قصص قرآن ،به بررسی خاستگاه و سرچشمۀ آن میپردازیم.

قصص بیانگر عصمت امام
 _4آیات
ِ
ّ
«قصــه» ،جمــع آن «قصــص» و بــه معنــای روایــت کــردن اســت 2و بــه معنــای یــک جملــه
َ
نَ َ ُ ُ َ َ َ أ
َْ
از کالم نیــز هســت .ماننــد آیــۀ شــریفۀ <� ْح نُ� ن� ق� ّص عل يْ�ك � ْح َس نَ� ال ق� َص ِص> 3یعنــی
بهتریــن بیــان را بــرای تــو تبییــن میکنیــمّ 4.امــا از حیــث اصطــاح« ،قصــه» بــه کالم
ً
ً
منظــوم یــا منثــور گفتــه میشــود کــه جریانــی را متعاقبــا و متوالیــا تعقیــب بکنــد و هدفــی
هــم داشــته باشــد 5.قصــه از نظــر قــرآن سرگذشــت واقعــی و صادقــی اســت مبتنــی بــر
بیــان میشــود کــه شــنونده یــا خواننــده آن را دنبــالکنــد و از ایــن رو ،خیــال و وهــم و
مبالغــه در آن راه نــدارد.

6

برخــی از قصــص قــرآن طوالنــی اســت؛ ماننــد ّ
قصــۀ حضــرت یوســف؟ع؟ .و برخی از
 .1رک :همان.139/2،
 .2جوهری ،اسماعیل بن حماد ،همان.1051/2 ،
 .3یوسف.3/
 .4ابنمنظور ،محمد بن مکرم ،لسان العرب.73/7 ،
 .5فعال عراقی ،حسین ،قصص قرآن و تاریخ انبیاء.5 ،
 .6حسینی ژرفا ،سید ابوالقاسم ،مبانی هنری قصههای قرآن.66 ،

عصمت امام و خاستگاه آن در قصص قرآن کریم

دانــش الهــی کــه بــرای گســترش اندیشــمندی و ایجــاد عبــرت در خردمنــدان بهگونـهای
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قصــص قــرآن کوتاه اســت و گاه در حــد یک آیه؛ ماننــد ماجرای یادکــرد ابتالء حضرت
ابراهیم؟ع؟ و اعطاء مقام امامت به وی که در آیۀ  124ســورۀ بقره آمده اســت .قصص
دیگر نیز میان این دو حد مذکور جای دارد.
آنچـــه در ایـــن نوشـــتار مبنـــای پژوهـــش قـــرار گرفتـــه آیـــات قصـــص اســـت؛ البتـــه در
ابت ــدا چنی ــن ب ــه نظ ــر میرس ــد ک ــه برخ ــی از آی ــات در ش ــمار آی ــات قص ــص نباش ــند؛
یت ــوان در ش ــمار آی ــات
لیک ــن بررس ــی بیش ــتر حکای ــت از آن دارد ک ــه آن آی ــات را نی ــز م 
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قصــص لحــاظ کــرد ،بــه دلیــل اینکــه در ســیاق آیــات قصــص و یادکــرد انبیــاء پیشــین
َ
َ
َ
<و َ َع ْل ن َ� ُاه ْم أ� ئ� َّم ةً� َ� ْه ُد نَ
َ
و� ب� أ� ْمر ن َ�ا َو أ� ْو َح يْ� ن َ�ا إ� َل ْ ي�ه ْم ِف� ْع َل ْال�خَ ي� َْر ِت
1
ا�>
ي
قـــرار دارد .ماننـــد آیـــۀ �ج
ِ ِ
ِ ِ
ک ــه در س ــیاق آی ــات ّ
قص ــۀ نج ــات ابراهی ــم؟ع؟ از آت ــش و یادک ــرد نج ــات ل ــوط؟ع؟ در
َ
ـۀ<و َ َع ْل ن َ�ا م ن� ُْه ْم أ� ئ� َّم ةً� � َْه ُد نَ
َ
و�
ي
ِ
ماج ــرای ن ــزول ع ــذاب اله ــی ب ــر ق ــوم او اس ــت .و نی ــز آی ـ �ج
أَ ْ ن َ َ ّ َ َ َُ ْ َ َ
ك نُا� ْوا بَ�ا يَ� ِتا� ن َ�ا يُ� ِقو� نُ� ن
و�> 2کــه پــس از یادکــردی از حضــرت موســی؟ع؟
ِب��م ِر�ا لما ص ب�روا و
ِ
َ
اص َط فَ�ى َء َاد َم َو نُ� ً
و هدایتگ ــری وی در بنیاس ــرائیل آم ــده اس ــت .و نی ــز آی ــۀ <� نَّ� ا ّلل َه ْ
وحا
ِإ
َو َء َال إ� بْ� َر ِاه ي� َم َو َء َال ِع ْم َر نَا� َع َلى ْال َع َال ِم ي� نَ�> 3ک ــه در ابت ــدای آی ــات ّ
قص ــۀ همس ــر عم ــران و
ِ
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والدت حضــرت مریــم؟اهع؟ قــرار دارد .لــذا جــدا انــگاری ایــن آیــات از قصههــای مذکــور
ام ــری اس ــت ک ــه ب ــا پیوس ــتگی و س ــیاق آن قصهه ــا س ــازگاری ن ــدارد .ب ــا ای ــن توضی ــح
در ذیــل بــه آیــات متعــددی از قصــص قــرآن کــه بیانگــر شــرط بنیادیــن عصمــت بــرای
ام ــام اس ــت اش ــاره میکنی ــم.
 _1 _4آیات استخالف آدم؟ع؟

آیــات اســتخالف حضــرت آدم؟ع؟ که بنــا بر چینش کنونــی مصحف شــریف ،اولین
 .1أنبیاء.73/
 .2سجدة .24 /
 .3آل عمران.33/

قصــۀ قــرآن کریــم اســت ،ابعــاد کالمــی متعــددی در مباحــث امامــت دارد کــه مســئلۀ
عصمت خلیفه و امام ،یکی از آنها است.

1

[مســتخلف] داللــت دارد و همۀ مــردم از
همیشــه وضــع خلیفــه به حــال خلیفهگــذار
ِ
خــواص و عــوام بــر این شــیوهاند .در عرف مردم ،اگر پادشــاهی ،ظالمــی را خلیفۀ خود
قرار دهد ،آن پادشاه را نیز ظالم میدانند و اگر عادلی را جانشین خود سازد ،آن پادشاه
را نیــز عادل مینامند .بنابراین روشــن اســت که خالفت خداونــد ،عصمت را ایجاب
میکند و خلیفه جز معصوم نمیتواند باشد.
َ
َ َ ً
ْأ
َ �ذْ ق َ َ ُّ َ ْ َ ئ َ ّ
لا�ك ِ ة� ِإ� ِ�ن ي� �ج ِاع ٌل ِ�ف ي� ال� ْر ِ ض� �خ ِل ي� ف� ة�> ،3معنایی
افزون بر اینکه در آیۀ < و ِإ� �ال ر ب�ك ِللم ِ
وجــود دارد کــه خداونــد جــز افــراد پــاک باطــن را خلیفــه نمیســازد؛ زیــرا اگــر شــخص
2

آلــودهای را بهعنــوان خلیفه برگزیند ،به مخلوقات خود خیانت کرده اســت؛ حالآنکه
َ َ ْ
َ أَ نَّ َّ َ َ ْ
َ َ ُ
<و لا ت�ك نْ�
� ك يْ�د ال�خ ِئا� نِ� ي� نَ�> 4و نیز به پيامبرش فرمود:
د
ه
ِ
میفرماید< :و �� الله لا ي� ي
ً
ْ
َ
ِلل خ� ِئا� نِ� ي� َن� �خ ِص ي�ما> 5پــس چگونه روا باشــد که آنچه دیگــران را از آن نهی میکند ،خود

اشــاره به ایــن مطلب که وجود غیر معصوم همانگونه که مالئکه پنداشــتند ،مشــتمل
 .1تذکار این نکته ضروری اســت که خلیفه به معنای اخص بر انبیاء ،رســل ،اوصیاء ،حجج الهی
و ائمــۀ اطهــار؟مهع؟ کــه اوصیــاء پیامبــر اکرم؟ص؟ هســتند ،اطالق میشــود .پس داللت ایــن آیه بر
عصمت خلیفه ،بر عصمت امام نیز داللت میکند.
 .2ابنبابویه ،محمد بن علی ،کمال الدین.5/1،
 .3بقرة.30/
 .4یوسف.52/
 .5نساء.105/
 .6ابن بابویه ،محمد بن علی ،همان.11/1،
 .7بقرة.30/

عصمت امام و خاستگاه آن در قصص قرآن کریم

مرتکب شود.
َ
ق ُ أ تَ
ُ
ْ ُ
<�الوا � ��ج ْ َع ُل ِف� ي�ها َم نْ� يُ� ف� ِسد ِف� ي�ها َو ي َ� ْس ِف�ك
به گفتۀ عالمۀ حلی ،فساد و خونریزی در آیۀ
ّ
الد َ
ماء> 7دربــارۀ نســل حضرت آدم؟ع؟ اســت؛ بنابراین با دفــاع از عصمت وی و نیز با
ِ
6
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بــر مفســده اســت ،تحکیم و تمکین غیر معصــوم ،بدون وجود معصوم امری اســت که
صدورش از خداوند محال است.
َ
ْ
أ
ّ
شــیخ حــر عاملــی نیــز آیات متعــددی از قــرآن کریــم همچــون آیــۀ ِإ<� ِ�ن ي� �ج ِاع ٌل ِ�ف ي� ال� ْر ِ ض�
َ َ ً
�خ ِل ي� ف� ة�> را ذیــل بــاب «النصوص العامة علی وجوب النبــوة و اإلمامة و ثبوت العصمة
1

لألنبیاء و األئمة» آورده است.

2

 _2 _4آیۀ ابتالء ابراهیم؟ع؟

َ �ذ ْ َ ْ
راه� َم
یکــی دیگر از آیات قصص قرآن که گویای عصمت امام اســت ،آیــۀ <و ِإ� ِ با� ت�لى ِإ� ب� ي
ُ َ نّ َ
َ ُّ ُ َ ت ف َ أَ تَ َّ ُ َّ ق َ نّ
ً ق َ َ نْ �ذُ ّ َّ ت ق َ َ ن ُ َ ْ
�
د
ه
ع
ال
�
�
لا
ال
�

�
�
�
ر
�
م
و
ال
�
ماما
�
اس
ل�
ل
ك
ل
اع
�
ي
إ
ِ
ي
ِ
ِ
ِ
ِ
�ج
ر ب�ه ِب�ك ِل ٍ
ِ
ي
ما� ���مه ن� �ال ِإ� ِ� ي
ِ ي
َّ
ال�ظ ِال يم� نَ�> 3است.
امام رضا؟ع؟ در روایت مشهوری در ذیل این آیه میفرماید:
این آیه امامت همه ظالمان را تا روز قیامت باطل میکند و امامت تنها در
گروه برگزیدگان قرار میگیرد.

4
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عالمۀ حلی در تبیین داللت این آیه بر عصمت امام مینویسد:
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غیــر معصــوم ظالم اســت باالمکان [از غیــر معصوم ممکن اســت ظلمی
ً
ً
ســر زنــد و مصــداق ظالم شــود] ،و هیچ ظالمــی لزوما و ضرورتــا به امامت
ً
نخواهــد رســد؛ درنتیجــه هیچ غیر معصومــی لزوما امام نخواهد شــد؛ ّاما
صغرای اســتدالل این اســت که هر غیــر معصومی گنهکار اســت ،که این
آشکار است و هر گنهکاری ظالم است ،زیرا آیاتی که به این معنی تصریح
 .1رک :حلی ،حسن بن یوسف ،األلفین 73 ،و .74
 .2حرعاملی ،محمد بن حسن ،اثبات الهداة.97/1،
 .3بقرة.124/
 .4کلینــی ،محمــد بن یعقــوب ،الکافی199/1 ،؛ ابنبابویــه ،محمد بن علی ،األمالــی675 ،؛ همو،
عیونأخبارالرضا؟ع؟217/1 ،؛ و منابع دیگر.

دارد در قرآن کریم بســیار اســت .کبرای اســتدالل [هیچ ظالمی به امامت
َّ
َن ُ َ ْ
ال عه ِد ي� ال�ظ ِال ِم ي� نَ�> اســت که در اينجا مراد
نمیرســد] به دلیل آیۀ <لا ي��
ً
ُ
َ
ُ
ّ
َ
از عهد ،امامت است به دلیل <��ن� اعل َك ل نّل�اس �ماما ق� َ
ال َو ِم نْ� �ذ ّ ِر يّ� ِ�ت ي 
�
ِإ ِ ي �ج ِ ِ ِ ِإ
َّ
ق َ َن ُ َ ْ
� ال�ظ ِال ِم ي� نَ�> و نیز بــه دلیل وجــوب مطابقت جواب با
�ال لا ي��ال عه ِد ي
یشــود و
ســؤال و محال بودن تأخیر بیان از وقت حاجت که موجب آن م 
این آشکار است.

1

وی در جای دیگری نیز چنین مینویسد:
ّ
هرکه معصوم نباشد بالفعل ،از او گناهی سر میزند بالضروره؛ و هر که از او
گناهی سر بزند بالفعل ظالم است و آیات بر آن داللت میکنند .درنتیجه
هــر غیر معصومی بالفعل ،ظالم اســت و همیشــه هر ظالمــی بالفعل امام
ً
ُ َ نّ َ
ّ
ال لا َ� ن� ُ
ال َو م نْ� �ذُ ّر يَّ��ت� ق� َ
ماما ق� َ
ال
�
اس
ل�
نیست ،به دلیل آیۀ < ِإ� ِ�ن ي� �ج ِاعلك ِل
إ
ي
ِ
ِ
ِ
ِ ِي
َّ
َْ
نَ 2
عه ِد ي� ال�ظ ِال ِم ي��>

عالمۀ طباطبایی نیز در تبیین داللت این آیه مینویسد:

در ایــن آیــه میــان هادی ب هســوی حق و بین کســی که تا دیگــران هدایتش
نکننــد راه را پیــدا نمیکند ،مقابله انداخته ،و این مقابله اقتضاء دارد که
هادی بهسوی حق کسی باشد که چون دومی محتاج به هدایت دیگران
نباشــد ،بلکــه خــودش راه را پیدا کنــد .و نیز ایــن مقابله اقتضــاء میکند
که دومی نیز مشــخصات اولی را نداشته باشد ،یعنی هادی بهسوی حق
 .1حلی ،حسن بن یوسف ،همان 276 ،و .277
 .2همان.393 ،
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مقام امامت با این شرافت و عظمتی که دارد ،هرگز در کسی یافت نمیشود
أَ َ
ً
مگر آنکه ذاتا سعید و پاک باشد که قرآن کریم دراینباره میفرماید �< :ف� َم نْ�
َ ْ أَ ُ أَ
َّ أَ َ
ّ َّ أَ ْ
ْ
ی�ه ِدی ِإ�لی ال َح قّ ِ� � َح قّ� � ْن� ی� ت� َب� َع � ّم ْن� لا ی� ِه ِدی ِإ�لا � نْ� ی�هدی> توضیح اینکه
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نباشــد .از ایــن دو اســتفاده ،دو نتیجــه به دســت میآیــد :اول اینکه امام
باید معصوم از هر ضاللت و گناهی باشد ،وگرنه مهتدی به نفس نخواهد
بود ،بلکه محتاج به هدایت غیر خواهد بود ،و آیۀ شــریفه از مشــخصات
امــام ایــن را بیــان کرد کــه او محتاج به هدایــت احدی نیســت ،پس امام
أَ
أَ
َ
َ
معصوم اســت؛ آیۀ شــریفۀ َ
<و �جَ َع ْل ن� ُاه ْم أ� ِئ� َّم ةً� يَ� ْه ُد نَ
و� بِ�� ْم ِر ن�ا َو � ْو َح يْ� ن�ا ِإ�ل ْ ي� ِه ْم
نُ َ
ف ْ َ ْ �خَ ْ ت َ ق َ َّ ة َ ت َ �زَّ
ِة
د� نَ�> نیز بر این
كا� َو
لا� و ِإ� ي��اء ال
را� و ِإ��ام الص ِ
كا�وا ل ن�ا عا بِ� ِ ي
ِ�عل ال ي� ِ
معنا داللت دارد ،چون میفهماند عمل امام هر چه باشــد خیراتی است
که نه به هدایت دیگران ،بلکه به هدایت خود ،و به تأیید الهی و تســدید
ربانی بهســوی آن هدایت شده است .دوم اینکه عکس نتیجۀ اول نیز به
دســت میآید و آن این اســت که هر کس معصوم نباشــد ،او امام و هادی
بهسوی حق نخواهد بود .با این بیان روشن گردید که مراد از «ظالمین» در
آیۀ موردبحث ،مطلق هرکسی است که ظلمی از او صادر شود؛ هرچند آن
کسی که یک ظلم و آن هم ظلمی بسیار کوچک مرتکب شده باشد ،حال
120

چه اینکه آن ظلم شرک باشد ،و چه معصیت ،چه اینکه در همۀ عمرش
باشــد ،و چه اینکه در ابتداء باشــد ،و بعد توبه کرده و صالح شــده باشــد؛
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هیچیک از این افراد نمیتوانند امام باشند؛ پس امام تنها آن کسی است
که در تمامی عمرش حتی کوچکترین ظلمی را مرتکب نشده باشد.

1

در ارتباط با این آیه به سه نکتۀ زیر نیز میتوان اشاره کرد:
َّ
َن ُ َ ْ
ال عه ِد ي� ال�ظ ِال يم� نَ�> به این معنی است که «عهد من به ظالمان نمیرسد»
اول< :لا ي��
نــه اینکــه «ظالــم بــه امامــت نمیرســد» یعنــی عهد امامــت دادنی اســت از ســوی
خداونــد ،نه به دســت آوردنــی از ناحیۀ بنده؛ پــس در این تعبیر عــاوه بر عصمت،
تعیین الهی نیز لحاظ شده است.
 .1طباطبایی ،سید محمدحسین ،همان 273/1،و .274

دوم :برخی بر این باورند که بر اســاس پاســخ خداوند ســبحان به درخواســت حضرت
فرزندان نیکــوکار و معصوم ابراهیم؟ع؟ یعنی همۀ
ابراهیــم؟ع؟ میتــوان گفت :همۀ
ِ
انبیا و اولیای الهی که از نسل اویند ،به امامت رسیدهاند و غیر معصوم ،خواه از ذریۀ
آن حضــرت یــا از غیــر آنــان ،در معرض عهد الهی نیســت و امامت به او نمیرســد.
امامــت همچــون هــر عهــد دیگــر از عهدهــای الهی بــا ظلم و گناه ناســازگار اســت و
هیــچگاه به هیچ ظالمی نمیرســد؛ خواه بر ظلم و گنــاه اصرار ورزد یا از آن توبه کند؛
1
چنانکه سیرۀ عقال بر عدم واگذاری کارهای مهم و ّ
حساس به افراد بدسابقه است.
َّ
َ َ نَ ُ َ ْ
ال عه ِد ي� ال�ظ ِال ِم ي� نَ�> به این معنی نیست
ولی در نقد فراز اول میتوان گفت <لا ي��
ً
که هر که ظالم نبود لزوما به امامت میرسد .بهعنوان نمونه حضرت مریم و حضرت
زهرا؟امهع؟ معصوماند و ظالم نیســتند ،اما به امامت نرســیدهاند .پس آیه ناظر به این
ً
اســت کــه عهــد امامت بــه ظالمیــن نمیرســد ،اما لزومــا به همــۀ غیــر ظالمین هم
نخواهد رسید؛ به دیگر سخن ،امام از میان غیر ظالمان ،یعنی از میان معصومان،
انتخاب میشود نه اینکه هر که معصوم بود باید امام شود.
ســوم :بــر اســاس ایــن آیه ،مقــام امامت مقامــی باالتــر و رفیعتــر از مقام نبوت اســت و از
برخی از علمای عامه نیز با توجه به این آیه ،بر عصمت امام اســتدالل کردهاند.
زمخشری ،از مفسران اهل سنت ،در تفسیر این آیه میگوید:
هر که از ذریۀ تو ظالم باشــد ،خالفت و عهد من به اینکه امام باشــد ،به او
نمیرســد و جز این نیســت که خالفت و عهد امامت به کسی میرسد که
عــادل و از ظلــمّ ،
مبرا باشــد .و گفتهاند :این آیه دلیل بر این مطلب اســت
که فاسق شایستگی امامت را ندارد ،و چگونه شایستگی امامت را کسی
داشته باشد که حکم و شهادت وی جایز نیست و اطاعت از وی واجب
 .1جوادی آملی ،عبداهلل ،تسنیم.414/6 ،
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آنجاکه عصمت در انبیاء شرط است ،در امام نیز بهطریقاولی شرط خواهد بود.
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نیســت و خبری که از ناحیۀ او گفته شــود ،پذیرفته نمیشــود و نباید امام
جماعت قرار گیرد.

1

فخــر رازی نیــز بــا تکیــه بــر مفهوم «امــام» در نحــوۀ داللت ایــن آیه بر عصمــت حضرت
ابراهیم؟ع؟ مینویسد:
ً
ُ
َ َّ
ّ
ً
قولــهِ :إ<� ِ�ن ي� �ج ِاعلك ِل نل� ِاس ِإ�ماما> یــدل علــی أنــه؟ع؟ کان معصومــا عن
جمیــع الذنــوب؛ ألن اإلمــام هــو الــذی یؤتــم بــه و یقتــدی ،فلــو صــدرت

المعصیــة منــه لوجب علینا االقتداء به فی ذلــک ،فیلزم أن یجب علینا
ً
فعــل المعصیــة و ذلــک محــال ألن کونه معصیــة عبارة عن کونــه ممنوعا
ً
ً
2
من فعله و کونه واجبا عبارة عن کونه ممنوعا من ترکه؛ و الجمیع محال.

نحــوۀ اســتدالل فخر رازی اگرچه صحیح اســت ،لیکن مراد وی تنهــا اثبات عصمت
حضرت ابراهیم؟ع؟ اســت؛ درحالیکه پیشتر بیان شــد مورد آیه نمیتواند مخصص
عموم آن باشد .به تعبیر دیگر ،آیه بیانگر شرط عصمت برای هرکسی است که مصداق
122

مصداق امام،
امام باشــد ،حال از حیث شــرط اصل عصمت ،هیچ فرقی نیســت که
ِ

ابراهیم؟ع؟ باشد و یا ذریۀ غیر ظالم وی که در آیه بدان تصریح شده است.
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فخ ــر رازی نی ــز ب ــه اس ــتناد آی ــۀ مذک ــور تصری ــح میکن ــد ک ــه فاس ــق صالحی ــت امام ــت
را ن ــدارد 3.ابوحی ــان اندلس ــی نی ــز ب ــه همی ــن دی ــدگاه اش ــاره ک ــرده اس ــت 4.بیض ــاوی و
اب ــن عجبی ــه نی ــز ب ــه اس ــتناد ای ــن آی ــه تصری ــح میکنن ــد ک ــه ظال ــم صالحی ــت امام ــت
را ن ــدارد و تنه ــا اف ــراد نی ــک و باتق ــوا از ذری ــۀ ابراهی ــم؟ع؟ ب ــه امام ــت میرس ــند و فاس ــق
صالحی ــت امام ــت را دارا نیس ــت.

5

 .1زمخشری ،محمود بن عمرّ ،
الکشاف.184/1،
 .2فخر رازی ،محمد بن عمر ،مفاتیح الغیب 36/4،و .37
 .3همان.38/4،
 .4ابوحیان اندلسی ،محمد بن یوسف ،البحر المحیط.605/1،
 .5بیضــاوی ،عبــداهلل بن عمــر ،أنوار التنزیل104/1،؛ ابن عجیبه ،احمــد بن محمد ،البحر المدید،
.162/1

حقی بروســوی نیز اگرچه به این دیدگاه اشــاره کرده ،لیکن مراد از ظالم را کافر دانســته
است.

1

در نقد این دیدگاه گفتنی اســت که حمل ظالم بر کافر ،حملی بیدلیل و خلط مفهوم
بــا مصــداق اســت؛ زیــرا بیتردید یکــی از مصادیــق ظلم و بــه تعبیر دیگر یکــی از وجوه
معنایی ظلم ،کفر اســت؛ همانگونه که یکی دیگر از مصادیق آن ،شــرک و یا امور دیگر
است .ازاینرو حمل مذکور تضییق معنایی بیدلیل است .عالوه بر اینکه اطالق ظلم
َّ
«الظا ِل ِم َ
ین» اقتضاء میکند که مراد آیه ،نفس صدور ظلم باشد با در نظر گرفتن همۀ
در
مصادیق آنکه کفر نیز یکی از آنها است.
 _1 _2 _4شبهات عامه بر خوانش امامیه از آیۀ ابتالء ابراهیم؟ع؟

برخــی از عامــه پیرامــون اثبــات عصمــت امــام در آیــۀ موردبحــث ،اشــکاالتی را مطرح
کردهاند که در ادامه ،دو نمونه را موردبررسی قرار میدهیم.
شبهۀ اول :مراد از امامت ،نبوت است

یکــی از شــبهات مشــهوری کــه از دیربــاز در خصــوص ایــن آیــه از ناحیــه متکلمــان و
دانستهاند.

2

امامت اگرچه ارتباطی اساســی با نبوت دارد ،ولی مقامی جدای از مقام نبوت اســت.
شیخ طوسی در رسالة فی الفرق بین ّ
النبی و اإلمام مینویسد:
ّ
«نبی» کسی است که بدون واسطۀ بشری از ناحیه خداوند پیامی را
میرساند؛ و در این معنا ،امام ،امت و ناقالن از پیامبر قرار ندارند ،هرچند
که همۀ آنها از ناحیۀ خداوند پیامی را بگویند؛ لکن این بهواسطۀ بشری
 .1حقی بروسوی ،اسماعیل بن مصطفی ،تفسیر روح البیان.224/1،
 .2قاضــی عبدالجبــار معتزلــی ،المغنــی(20،امامــت 195/)1؛ فخــررازی ،محمد بن عمــر ،همان،
 34/4و .37
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مفسران اهل سنت مطرح شده ،آن است که ایشان مراد از امامت در آیۀ مزبور را نبوت

123

است که همان نبی است .از معنی امام نیز دو مطلب استفاده میشود:
اول اینکه امام کسی است که مردم به افعال و اقوال او اقتداء میکنند؛ زیرا
«امام» در لغت کسی است که به او اقتداء میشود مانند امام جماعت؛
دوم اینکه امام ،تدبیر و سیاست امت و تأدیب بزهکاران و دفاع از امت
و نبرد با دشمنان و نصب والیان و امراء و قضات و اقامۀ حدود و امور
دیگر را به عهدهدارد .از جنبۀ وجه اول ،امام با نبی در این معنا یکسان
هستند؛ زیرا هیچ پیامبری نیست مگر اینکه باید به او اقتدا شود و باید
که افعال و اقوال او را پذیرفت .ازاینجهت نبی همان امام است .اما از
ً
وجه دوم ،لزوما هر پیامبری عهدهدار تدبیر امور مردم و نبرد با دشمنان و
دفاع از امر خداوند نیست؛ زیرا این امر ممتنع و محال عقلی نیست که
مصلحت اقتضاء کند که پیامبری مبعوث شود و مکلف شود اموری که
مصلحت مردم در آن است و لطف به آنهاست از قبیل واجبات عقلی،
124

به مردم ابالغ کند ،هرچند مکلف به تأدیب کسی و محاربه با دشمنی
و نصب و تعیین کسی نباشد .و هر که امور مذکور را در نبی واجب و الزم
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بداند ،از حیث اینکه نبی است ،بیتردید سخنی بسیار بعید گفته و
1
هیچ دلیلی بر این مدعا ندارد.
َ
ُ َ نّ َ
َ َ ُّ ُ َ ت ف َ أ تَ َّ ُ نَّ ق َ نّ
َ �ذ ْ َ ْ
ما� ���مه� �ال ِإ� ِ� ي� �ج ِاعلك ِلل� ِاس
ب ــر اس ــاس آی ــۀ ش ــریفۀ <و ِإ� ِ با� ت�لى ِإ� ب� ِ
راه ي�م ر ب�ه بِ�ك ِل ٍ
ً
ِإ�ماما> خداونـــد حضـــرت ابراهیـــم؟ع؟ را درحالیکـــه ّ
نبـــی بـــود چنیـــن فرمـــود کـــه

بهعن ــوان پ ــاداش او ک ــه هم ــۀ امتحانه ــای اله ــی را ب ــه اتم ــام رس ــانده ب ــود ،او را ب ــه
مقام ــت امام ــت میرس ــاند .اگ ــر حض ــرت ابراهی ــم؟ع؟ در آن ح ــال ام ــام میب ــود ای ــن

س ــخن خداون ــد معنای ــی نداش ــت .بنابرای ــن آی ــۀ مذک ــور ب ــر تف ــاوت و جدای ــی مق ــام
امام ــت از نب ــوت دالل ــت میکن ــد.

2

 .1طوسی ،محمد بن حسن ،الرسائل العشر 111 ،و .112
 .2همان 113 ،و 114؛ همو ،التبیان.449/1،

بــا توجــه به آیات قرآن کریــم ،میتوان دالیل دیگری در اثبات تفــاوت امامت و نبوت را
شاهد آورد .در ادامه ،به چند نمونه اشاره میکنیم:
َ ق َ َ ُ ْ نَ ُّ ُ ْ َّ َّ َ قَ ْ َ َ ثَ َ ُ ْ ُ تَ َ ً ق ُ
یکم :با استناد به آیۀ شریفه <و �ال لهم � ِب� ي�هم ِإ� ن� الله �د ب�ع� لكم طالو� م ِلكا �الوا
نْ ُ َ َ ْ ُ �ؤْ تَ َ َ ةً َ ْ
أَ نَّ َ ُ نُ َ ُ ْ ُ ْ ُ َ َ ْ ن َ نَ ْ ُ أَ َ قُّ ْ ُ ْ
ن
مال> 1نبی،
ال
�
م
�
ع
س
�
�
م
ل
و
ه
�
م
ك
ل
��ى ي�كو� له الملك عل ي��ا و �ح ن� �ح� ِب�الم
ِ
ي
ِ
ِ
ِ
غیر از َم ِلک اســت؛ در غیر این صورت این آیه معنی نداشــت و آن قوم نمیگفتند:
أحق بالملک» بلکه شایسته بود که بگویند« :أنت ّ
«نحن ّ
أحق بالملک» زیرا تو نبی
هستی و نبیِ ،ملک و سلطان است.
أَ
َ
ثَ ث َ َ ً أ ْ
َ �شْ فَ تَ َّ ق تُ
َ َْ
ا� َر ِّب� ِه � ْر بَ� يع� نَ�
لا� ي� نَ� ل يْ�ل�ة َو � ت� َم ْم ن�اها بِ�ع ٍر ��م يم��
<و واعد ن�ا ُموسى �
دوم :بر اساس آیۀ شریفۀ
َ
أَ
ْ
أ
ُ
َ
َ
ْ
َّ
ُ نَ ْ ْ
َل ْ� َل�ةً َو ق� َ
نَ 3
م� َو � ْص ِل ْح َو لا ت� ت� بِ� ْع َس ب� ي� َل ال ُم ف� ِس يد��>
� �ف ي � ق� ْو ي 
و� ا�خ ل ف��ن ي 
ال ُموسى ِل��خ ي� ِه هار
ي
ّ
بیگمــان حضــرت هــارون؟ع؟ پیامبــر بــود ،لکــن عهــدهدار امــور امــت نشــد؛ در غیــر ایــن
2

صــورت نیــازی بــه جانشــین ســاختن او از ســوی حضــرت موســی؟ع؟ نبــود.

4

ســوم :بین اهل ســیره و تاریخ ،اختالفی نیســت که در میان بنیاســرائیل ،نبوت در قومی
بود و ملک و سلطنت در قوم دیگر؛ البته برخی از انبیا چون حضرت داوود و حضرت
سلیمان؟امهع؟ هر دو را دارا بودند .این واضحترین وجه انفکاک امامت از نبوت است؛

عدالــت و کمــال عقل ،از شــروط ّ
نبوت اســت ،امــا لزومی ندارد که هــر امامی هم نبی

باشــد ،همانطــور کــه هــر نبیای امام اســت؛ یعنــی امامت ،اعــم از نبوت اســت و با
5
انتفای ّ
نبوت ،امامت منتفی نمیگردد و در این امر ،خالف و نزاعی نیست.
 .1بقرة.247/
 .2طوسی ،محمد بن حسن ،الرسائل العشر.112 ،
 .3أعراف.142/
 .4همان113_112 ،؛ طبرســی ،فضل بن حســن ،مجمع البیان729/4،؛ کاشانی ،مالفتحاهلل ،زبدة
التفاسیر 590/2،و .591
 .5طوسی ،محمد بن حسن ،همان 113 ،و .114

عصمت امام و خاستگاه آن در قصص قرآن کریم

یعنــی برخــی اولیای خدا ،تنها پیامبرنــد و برخی تنها اماماند و برخــی دیگر دارای هر
دو مقام هســتند .برفرض که بپذیریم امامت از ّ
نبوت جدا نیســت و امامت ،همچون

125

چه ــارم :اعطــاء مقــام امامــت بــه ابراهیــم؟ع؟ در دوران پیــری و بعــد از تولــد اســماعیل
و اســـحاق؟امهع؟ و پـــس از ســـاکن نمـــودن اســـماعیل و مـــادرش در مکـــه اســـت،
درحالیکــه ســالها پیــش از آن ،بــه مقــام نبــوت رســیده بــود .ابراهیــم؟ع؟ علمــی بــه
صاحــب فرزنــد شــدن نداشــت ،حتــی پــس از بشــارت مالئکــه در ابتــدا بــا نومیــدی
ق َ أَ َّ ُ
َّ ُ َ ّ َ ُ
َ
َ
ال � ب َ��ش ْر ت� ُم ِو�ن ي� على
لام ع ِل ي� ٍم �
آن را بـــاور نمیکـــرد چنانچـــه فرمـــودِ < :إ� ن�ا ن� ب� ِ�ش ُرك بِ��غ ٍ
أَ نْ َ َّ ن ْ َ ُ َف َ تُ َ �شّ ُ نَ ق ُ َ �شَّ ْ ن َ ْ َ قّ َف تَ ُ ْ َ ْ
ن
ق
نَ 1
�� مس ِ� ي َ� ال ِك ب�ر � ِب�م � ب� ِ رو� �الوا ب� ر�اك ِب�الح ِ� �لا �ك ن� ِم ن� ال� ِا� ِط ي��> و همسرش
َ أَ ُ ُ
<و ْام َر� ت�ه
نی ــز امی ــدی نداش ــت ب ــه اینک ــه صاح ــب فرزن ــد ش ــود ،چنانچ ــه فرم ــود:
َ أَ أَ ُ أ ََ
ٌ َ َ َ ْ َ َّ
ْ قَ
ْ قَ َ ْ قُ َ َ ْ
و� ق�ال ت� ي�ا َو ْي�ل�تى � � ِلد َو � ن�ا
ق� ِئا� َم ة� ف��ض ِحك ت� ف� بَ��ش ْر ن�اها ِب� ِإ�س
حا� َو ِم ْن� َو ِ
راء ِإ�سحا� ي�ع� ب
أَ َّ
َ ً َ
ُ أَ َ
َ َ َ
َ
ع�جُ و�زٌ َو ه�ذ ا بَ� ْع ِل ي� �ش يْ� خ�ا ِإ� نّ� ه�ذ ا ل ش� ي ْ� ٌء ع�جِ ي� ٌب� ،ق�الوا � ت� ْع�جَ بِ� ي� نَ� ِم نْ� � ْم ِر الل ِه> 2بنابرایــن
ُ َ
َ
<و ِم نْ� �ذ ّ ِر يّ� ِ�ت ي�> بیانگـــر آن اســـت کـــه در حـــال ایـــن درخواســـت صاحـــب فرزنـــد
َ
ُ َ َّ
َ َ ُّ ُ َ ت ف َ أ َت َّ ُ نَّ ق َ ّ
َ �ذ ْ َ ْ
ال ِإ� ِ�ن ي� �ج ِاعلك ِل نل� ِاس
ما� ���مه� �
بـــوده اســـت .فـــراز <و ِإ� ِ با� ت�لى ِإ� ب� ِ
راه ي�م ر ب�ه بِ�ك ِل ٍ
ً
ِإ�ماما> نی ــز دالل ــت ب ــر ای ــن دارد ک ــه امامت ــی ک ــه خداون ــد ب ــه او بخش ــید ،پ ــس از
موفقی ــت در امتحانه ــای اله ــی ب ــوده ک ــه روشـ ـنترین آن ،ماج ــرای دس ــتور ذب ــح

126
فصلنامۀ امامتپژوهی _ شمارۀ پانزدهم _ پائیز 1394

ِ

اس ــماعیل؟ع؟ ب ــوده اس ــت ،چنانچ ــه در فرازه ــای پایان ــی ای ــن قص ــه میفرمای ــد:
نَّ �ذ َ ُ َ ْ َ ُ ْ
لاء ال ُم ِب� ی� نُ�> 3کـــه ایـــن ماجـــرا در دوران پیـــری آن حضـــرت اتفـــاق
ِإ<�� ه ا لهو ال ب�
َ
ْ
َ
ّ
ْ
َ
افتـــاد ،چنانچـــه قـــرآن میفرمایـــد< :ال َح ْم ُد ل ّله ال�ذ ی َو َه َ� لی َعلی ال َ ْ
ماع ی� َل َو
ک� ِر ِإ�س ِ
ب
ِ ِ ِ
ب ِ
قَ 5 4
إ� ْسحا�> .

 .1حجر.55_53/
 .2هود.73_71/
 .3صافات.106/
 .4ابراهیم.39/
 .5رک :طباطبایی ،سـ�ید محمدحسـ�ین ،همان 267/1،و  268با اندکی تلخیص و تصرف؛ برای
مطالعۀ بیشتر رک :علم الهدی ،سید مرتضی ،الشافی فی اإلمامة141_139/3،؛ شیخ طوسی،
محمد بن حسن ،تلخیص الشافی.255_253/2،

شبهۀ دوم :مراد آیه ،امامت در مقام نبوت است

شــبهۀ دیگــری کــه امــروزه از ناحیــۀ فرقــۀ وهابیــت مطــرح میشــود ایــن اســت کــه آیــه
درصــدد بیــان امامــت در مقــام نبــوت اســت .بــه تعبیــر روش ـنتر حضــرت ابراهیــم؟ع؟
ابتــدا نبــی بــوده و ســپس بــه مقــام امامــت رســیده اســت ،لــذا الزمــۀ امــام شــدن
شــخصی ایــن اســت کــه پیــش از امامــت ،نبــی باشــد .لکــن از آنجاکــه حضــرت رســول
اکــرم؟ص؟ خاتــم األنبیــاء اســت و پــس از ایشــان هیــچ پیامبــری نخواهــد آمــد ،لــذا پــس از
پیامبــر؟ص؟ هیــچ امامــی نداریــم.
در جواب به این ادعا باید گفت:
اول :به حکم عقل ،مورد نمیتواند مخصص باشد .حال اگر حضرت ابراهیم؟ع؟ نبی
بــوده و ســپس بــه امامت رســیده ،به این معنا نیســت کــه هر که به امامت میرســد
ً
لزوما باید ابتدا نبی بوده باشد.
دوم :حکــم امامــت درنتیجــۀ «موفقیــت در همــۀ امتحانهــای الهــی» بیــان شــده ،نه
درنتیجــۀ تحقــق نبــوت؛ بهعبارتدیگر اتمــام همۀ ابتالئات به کلمــات و موفقیت
ً
در آن مــوارد ،زمینــۀ رســیدن بــه مقــام امامت در آن حضــرت بوده و اصــا نبی بودن
البشرط است.
یعنی ســخن از ابراهیم معصوم و مبتال به کلمات اســت که به مقام امامت رسیده،
نه ابراهیم نبی؛ هرچند نبی بودن آن حضرت را از قرائن دیگری میفهمیم.
َّ
َن ُ َ ْ
ال عه ِد ي� ال�ظ ِال ِم ي� ن�> گویای این است که امامت
ســوم :پاســخ خداوند که فرمود< :لا ي��
به ظالمان نمیرســد؛ درواقع خداوند متعال ،شــرط رسیدن به مقام امامت را ظالم

نبــودن در گذشــته و حــال و آینــده دانســته اســت ،نــه نبی بــودن .افزون بــر اینکه اگر
قــرار بــود امامــت منوط به مقام نبوت باشــد ،خداونــد میفرمود« :الینــال عهدی اال
االنبیاء» یا «ینال عهدی إلی النبیین»

عصمت امام و خاستگاه آن در قصص قرآن کریم

ایشان لحاظ نشده است .پس گویی رسیدن به مقام امامت نسبت به قید نبوت،
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چهــارم :اگــر گفتــه شــود «عهــد مــن به انبیــاء میرســد» منطبــق با جملــۀ «عهــد من به
ً
ظالمــان نمیرســد» اســت ،میگوییم اصال ایــن دو با هم منطبق نیســتند؛ زیرا نفی
ظلــم ،همــان عصمت اســت و معصوم اعم از نبی اســت؛ زیرا هــر پیامبری معصوم
ً
ً
اســت امــا هــر معصومی لزوما پیامبر نیســت؛ مثــا مالئکه و یا حضــرت مریم باآنکه
معصوماند 1،ولی نبی نیستند.
َ َ َ ْ َ ُ ْ َ َّ ً َ ْ ُ َ َ َ
ون ِبأ ْم ِرنا>
 _3 _4آیۀ <و جعلناهم أئمة يهد
َ
َ
َ
ْ
َ
أ
<و َ َع ْل ن َ� ُاه ْم أ� ئ� َّم ةً� َ� ْه ُد نَ
َ
و� ب� أ� ْمر ن َ�ا َو � ْو َح يْ� ن َ�ا إ�ل ْ ي�ه ْم ِف� ْع َل ال�خَ ي� َْر ِت
ا�> 2کــه مربــوط بــه یادکــرد
ي
آیــۀ �ج
ِ ِ
ِ ِ

نجـــات حضـــرت ابراهیـــم؟ع؟ و حضـــرت لـــوط؟ع؟ اســـت نیـــز بـــر عصمـــت امـــام
دالل ــت دارد.
بــر پایــۀ ایــن آیه عالمه حلی چنین اســتدالل میکنــد که هیچ هدایتگــری مادامیکه
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هدایــت میکنــد ،بهضــرورت نبایــد گمراه باشــد ،درنتیجه هیــچ امامی گمراه نیســت
ً
«بالضــروره» بنــا بــر دیــدگاه متقدمین و «دائمــا» بنا بر دیــدگاه متأخرین [از دانشــمندان
ً
لزوما هدایتگر است] به دلیل آیۀ شریفۀ َ
<و
امامیه]؛ ّاما صغرای این استدالل [هر امامی
أَ
ً
َ َ ْ ن ُ ْ أَ ئ َّ ًة ْ ُ
ْ
ن
َ
ّ
ن
�ج عل�اهم � ِ�م� ی�هدو� ِب��م ِر�ا> است .و اما کبرای استدالل [هر هدایتگری لزوما گمراه
نیســت] ،آشــکار اســت [به حکم عقل] و هرگاه ثابت شــود که امام گمراه نیســت پس
َ ْ َ َ َ َ َ ْ ْ ُ ْ نٌ َّ
َ
َّ َ
طا� ِإ�لا َم ِن� تا� َب� َعك
بهیقین معصوم است به دلیل آیۀ ِإ<� نّ� ِع ب� ِاد ي� ل ي�س لك عل ي� ِهم سل
ْ
ِم نَ� ال�غ ِاو ي� نَ�> 3زیرا هرکسی که از شیطان پیروی کند او گمراه است و به حکم این آیه
حصر ثابت اســت میان اشــخاص گمراه و میان مخلصین که شــیطان بر ایشان تسلط
 .1برخی چون شیخ مفید ،فخر رازی و عالمه طباطبایی به عصمت حضرت مریم تصریح کردهاند؛
رک :مفیــد ،محمــد بــن محمد بــن نعمــان ،الفصولالعشــرة124 ،؛ فخــر رازی ،محمــد بن عمر،
مفاتیح الغیب217/8،؛ طباطبایی ،سید محمدحسین ،همان.188/3،
 .2أنبیاء.73/
 .3حجر.42/

َ أُ ْ َ أَ
ْ َْ
َّ
َ َ
و نفوذی ندارد .و نیز به دلیل آیۀ َ
<و ل��غ ِو يَ� نّ� ُه ْم � ج ْ� َم ِع ي� نَ� ِإ�لا ِع ب�ادك ِم نْ� ُه ُم ال ُم خ�ل ِص ي� نَ�>

1و 2

اشــکاالت متعــددی از ناحیــۀ اهــل ســنت بر اســتدالل به این آیه وارد شــده اســت که
بهمنظور رعایت اختصار و پرهیز از اطالۀ کالم ،تنها به یکی از آنها میپردازیم:
بــر فــرض که امام به معنی نبی نباشــد ،آیــه درصدد بیان امامت در مقام نبوت اســت.
به تعبیر بهتر ،بر فرض که امام همان نبی نباشــد ،این ســه _ حضرت ابراهیم ،اسحاق
و یعقوب؟مهع؟ _ نبی بودهاند که امام شــدهاند؛ بنابراین الزمۀ امام شــدن شــخصی این
است که نبی باشد .لکن از آنجاکه حضرت رسول اکرم؟ص؟ خاتم األنبیاء است و پس
از ایشان هیچ پیامبری نخواهد آمد ،ازاینرو پس از پیامبر؟ص؟ هیچ امامی نداریم.
در پاسخ به این شبهه باید گفت:
اول :در اینک ــه حض ــرت ابراهی ــم ،اس ــحاق و یعق ــوب؟مهع؟ نب ــی بودهان ــد و س ــپس ب ــه
امامــت رســیدهاند 3،هیــچ شــکی نیســت؛ امــا ایــن واقعیــت بــه ایــن معنــا نیســت
ک ــه الزم ــۀ ام ــام ش ــدن نب ــی ب ــودن اس ــت؛ درواق ــع آی ــه هی ــچ اش ــارهای ب ــه ای ــن ل ــزوم
ً
ن ــدارد ،زی ــرا مث ــا آی ــه نفرم ــود« :چ ــون نب ــی بودهان ــد ب ــه امام ــت رس ــیدهاند» و هی ــچ
آیــهای نداری ــم ک ــه در آن تصری ــح ش ــده باش ــد ه ــر ک ــه ام ــام میش ــود ،بای ــد پی ــش از
دوم :نتیجۀ این ادعا که الزمۀ امام شــدن شــخصی این اســت که نبی باشد ،آن است
کــه همــۀ ائمه نیز نبی هســتند؛ در این صورت باورمند به ایــن ادعا باید همۀ موارد و
مصادیــق امام را بررســی کند و ســپس اثبــات کند که تمامی ائمه ،نبــی بودهاند .که
این امر در قرآن کریم نشــدنی اســت و امکان ندارد .حال که صحت ادعای مذکور،
مشــروط به اســتقصاء کلی همۀ افراد امام اســت و علم و احراز این شرط غیرممکن
 .1حجر.40_39/
 .2حلی ،حسن بن یوسف ،األلفین.344 ،
«ج َع ْل َن ُ
 .3بــه دلیــل اینکــه ضمیــر در َ
اهـ ْـم» بــه ایــن ســه پیامبــر برمــی گــردد .رک :طباطبایــی ،ســید
محمدحسین ،همان.304/14،

عصمت امام و خاستگاه آن در قصص قرآن کریم

آن نب ــی ب ــوده باش ــد.
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اســت ،نمیتــوان چنین ادعایی را مطرح کرد؛ زیــرا در آن احتمال مثال نقض وجود
ً
دارد .خصوصــا اینکــه از ســه مــورد نمیتوان به یــک قاعدۀ کلی دســت یافت و این
امری عقالیی است.
ســوم :الزمــۀ ایــن دیدگاه آن اســت که بــا ختم نبوت در حضرت رســول اکــرم؟ص؟ دیگر
هیچکــس به امامت نرســد؛ امری که موجب خالی شــدن زمیــن از حجت و خلیفۀ
الهی است .حالآنکه این نتیجه ،در تضاد با آیات و روایات دیگری است که لزوم
خالــی نبودن زمین از حجت الهی را تا قیامت اثبات میکنند.

1

چهــارم :همانطور که در بخش پیشــین بیان شــد ،این شــبهه وجود امام پــس از پیامبر
را تا روز قیامت ،نفی میکند و این دیدگاه با اعتقاد ایشــان مبنی برآمدن مهدی در
آخرالزمان و اعتقاد به امام بودن او در تعارض اســت؛ به تعبیر روشــنتر ،دیدگاه اول
بیانگر نفی وجود امام پس از پیامبر؟ص؟ تا روز قیامت است که این دیدگاه با دیدگاه
مشــهور اهل ســنت مبنی برآمدن مهدی و به امامت رســیدن وی و او را جزء «األئمة
130

من بعدی اثنا عشر» دانستن ،تعارض دارد.

فصلنامۀ امامتپژوهی _ شمارۀ پانزدهم _ پائیز 1394

َ ُ ً
 _4 _4آیۀ <إ َّن َ
اهَّلل ْ
اص َطفى آد َم َو نوحا>
ِ
َ
ْ
َ
آ
آ
ً
آ
َّ َّ
ُ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
راه ي� َم و �ل ِعم ن
را� على العال ِم ي� نَ�> 2بر عصمت افراد
آیۀ ِإ<� ن� الل َه اصط ف�ى �دم و ن�وحا و �ل ِإ� ب� ِ

برگزیده داللت میکند؛ زیرا خداوند به جز معصوم کسی را انتخاب و اختیار نمیکند؛
کســی که ظاهر و باطنش یکســان باشد .حال که الزم است اصطفاء در آل ابراهیم؟ع؟
مخصوص افرادی باشــد که مرضی و معصوم باشــند _ اعم از نبی و امام _ امامت ائمۀ
ما ثابت میشود؛ زیرا در امت پیامبر اکرم؟ص؟ در مورد هیچکسی به جز ائمۀ اطهار؟مهع؟
ادعای عصمت نشده است.

3

 .1به عنوان نمونه رعد7/؛ فاطر24/؛ کلینی ،محمد بن یعقوب ،الکافی.179_178/1 ،
 .2آل عمران.33/
 .3رک :ابنشهرآشوب ،محمد بن علی ،متشابهالقرآن.50/2 ،

بــه گفتــۀ عالمۀ طباطبایی ،مــراد از آل ابراهیم و آل عمران ،نزدیــکان خاص از خاندان
آن دو جناب هســتند؛ و نیز کســانی که به آن خانواده ملحق میشــوند .پس آل ابراهیم
بهطوریکــه از ظاهــر کلمــه برمیآیــد ،عبارتاند از پــاکان از ذریۀ آن حضــرت ،ازجمله:
اســحاق و اســرائیل و پیامبرانی که از ذریۀ آن حضرت در بنیاســرائیل مبعوث شــدند؛
و نیــز اســماعیل و پــاکان از ذریۀ وی که ســرور همۀ آنان حضرت محمــد؟ص؟ و اولیای از
ذریۀ ایشان است.
چـه اینکـه آوردن «آل عمـران» پـس از «آل ابراهیـم» اقتضا میکند که مراد از «آل ابراهیم»
معنـای گسـتردۀ آن [اعـم از ذریـه وی از نسـل اسـماعیل؟ع؟ و نیـز از نسـل اسـحاق؟ع؟]
نیسـت ،زیـرا «عمـران» ،یـا پـدر مریـم؟اهع؟ اسـت و یـا پـدر موسـی؟ع؟ و بههـرروی در شـمار
ذریۀ ابراهیم؟ع؟ و آل او قرار دارد؛ لیکن «آل عمران» بهصورت مجزا پس از «آل ابراهیم»
ذکـر شـده اسـت ،لـذا مـراد از «آل ابراهیـم» در ایـن آیه همـۀ فرزندان او نیسـت؛ بلکه مراد
برخـی از فرزنـدان او اسـت [یعنـی ذریـۀ وی از نسـل اسـماعیل؟ع؟] ،چنانچـه خداونـد
أَ ْ َ ْ ُ ُ نَ نّ َ
ا� وَ
ال� َاس َعلى ما آ� ت� ُاه ُم ا َّلل ُه م نْ� فَ��ضْ ل ِه ،فَ� قَ� ْد آ� تَ� ْ� ن�ا آ� َل إ��ْ
راه ي� َم ْال ِك ت� َ
فرمود�< :م ي�حسدو�
ِب ِ
ي
ِ
ِ
ب
ً
ً
ْ
َ
ْ ْ َ آَ ُ
ال ِحك َم ة� َو � ت� يْ� ن�اه ْم ُملكا ع�ظ ِ ي�ما> 1کـه از سـیاق ایـن آیـه روشـن میشـود آیـۀ مزبـور در مقـام
ابراهیـم ،بنیاسـرائیل یعنـی ذریـۀ اسـحاق و یعقـوب نیسـت ،چـون بنیاسـرائیل ،ذریـۀ
یعقـوب هسـتند؛ در نتیجـه مـراد از «آل ابراهیـم» تنهـا معصومـان از ذریـۀ اسـماعیل؟ع؟
اسـت کـه پیامبـر اسلام و اهلبیـت؟مهع؟ از ایشـاناند.

2

حاکم حســکانی نیز بر این باور اســت که تردیدی در قرار گرفتن اهلبیت؟مهع؟ در شــمار
آل ابراهیــم نیســت؛ زیــرا ایشــان آل ابراهیــم هســتند 3.عالمه حلــی نیــز در الفین نحوۀ
 .1نساء.54/
 .2رک :طباطبایی ،سید محمدحسین ،همان.166_165/3،
 .3حســکانی ،عبیداهلل بن عبداهلل ،شــواهد التنزیل153/1،؛ شوشــتری ،نوراهلل بن شــریف الدین،
إحقاق الحق.383/14،

عصمت امام و خاستگاه آن در قصص قرآن کریم

انـکار و اعتـراض بـر بنیاسـرائیل اسـت ،و بـه همیـن جهت روشـن میشـود که مـراد از آل
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داللت این آیه بر عصمت امام را تبیین نموده است.

1

 _5 _4آیۀ اقتداء به هدایت انبیاء
ْ
أُ ئ َ َّ �ذ نَ َ َ َّ ُ فَ ُ
ُ ُ ق تَ ْ 2
ول�ك ال ي�� هدى الله � ِب�هداهم ا�� ِده> که مربوط به یادکرد برخی از انبیاء الهی
آیۀ <� ِ

132

است هم بیانگر عصمت امام است.
ُ
َ
 3أ ئ َ ّ
َّ َ ْ
َ َ
�ذ َ ُ َ
َ َ
ول�ك ال�ذ ي� نَ� هدى
د� بِ� ِه م نْ� ي��ش ُاء ِم نْ� ِع ب� ِاد ِه> و <� ِ
بنـــا بـــر آیـــات < ِلك هدى الل ِه ي�ه ي
َّ َ ُ ُ ْ َ
الل ُه ف� ِب�هداه ُم قا� ت� ِد ْه> میتـــوان دریافـــت کـــه هدايـــت خـــدا بـــه پيامبـــران رســـيده
َ َ ُ ْ
ْ َّ َ َ ُ
َّ فَ َ ُ
هاد َو َم نْ� يَ�ه ِد الل ُه ف�ما له ِم نْ�
اس ــت ،و از طرف ــی بناب ــر آی ــات <و م نْ� ي��ض ِل ِل الل ُه �ما له ِم نْ� ٍ
ُ �ض ّ َ ْ ْ ُ َ َّ ْ َ 4
<م نْ� يَ�ه ِد الل ُه ف�ه َو ال ُمه ت� ِد> 5افـــرادی را کـــه خداونـــد هدایـــت کنـــد آنـــان راه
م ِ ٍل> و
یافت ــه ب ــوده و هی ــچ الق ــاء ش ــیطانی از تس ــویالت ج ــن و ان ــس در آنه ــا اث ــری نمیگ ــذارد
أَ ݧ َ ْ أَ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ن آ َ
� �د َم
و هرگـــز گمـــراه نمیشـــوند .از دیگـــر ســـو بـــه مفـــاد آیـــات <�لم �عهد ِإ�ل ي�كم ي�ا ب�� ي 
َ
ٌ ُ ْ تَ ق ٌ َ َق ْ
أَ نْ َت ْ ُ ُ �شَّ ْ نَ ّنَ ُ َ ُ ْ َ ُ ٌّ ُ نٌ َ أَ ن ْ ُ ُ
�ذ
ن
�� لا �ع ب�دوا ال ي�طا� ِإ��ه لكم عدو م ب� ي�� و � ِ� اع ب�دو� ي� ه ا ِصراط مس�� ي�م و ل�د
ًّ َ ً
أَ َ َ ْ ُ
��ض ّل ِم ن�ك ْم ِ�ج ِب�لا ك ث� ي�را> 6پی ــروی ش ــیطان ،معصی ــت و گن ــاه و توج ــه ب ــه غی ــر ح ــق،
و متأثـــر شـــدن از القائـــات نفـــس امـــاره ،گمراهـــی اســـت .و چـــون پیامبـــران را
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گمراهکنن ــدهای نیس ــت ،بنابرای ــن ب ــرای آن ــان القائ ــات ش ــیطانی و تس ــویالت نفس ــانی
و معصی ــت و گن ــاه نخواه ــد ب ــود ،و ای ــن معن ــی عصم ــت اس ــت .بنابرای ــن از مجم ــوع
ایــن ســه دســته از آیــات قــرآن بــه وضــوح عصمــت راهیافتــگان بــه هدایــت خــدا روشــن
میش ــود.

7

 .1رک :حلی ،حسن بن یوسف ،األلفین 100 ،و .145
 .2أنعام.90/
 .3أنعام.88/
 .4زمر 36/و .37
 .5کهف.17/
 .6یس.62_60/
 .7رک :حسینی تهرانی ،سید محمدحسین ،امام شناسی.68 _ 67/1 ،

در نگاه ــی دیگ ــر ب ــه آی ــۀ اقت ــدا ،میت ــوان گف ــت ام ــر ب ــه اقت ــدا ب ــه هدای ــت انبی ــا ،ف ــرع ب ــر
هدای ــت ش ــدن ایش ــان از ناحی ــۀ خداون ــد اس ــت؛ ب ــر ای ــن اس ــاس در نگاه ــی کل ــی ب ــه
آیــۀ یــاد شــده ،هــر کــه از ناحیــۀ خداونــد مشــمول هدایــت ویــژۀ الهــی قــرار گیــرد ،عمــوم
م ــردم مکلفان ــد ب ــه هدای ــت او اقت ــدا کنن ــد .از س ــوی دیگ ــر ب ــر اس ــاس آیات ــی ک ــه ام ــام
َّ أَ ْ َ ُ ْ �ذ ٌ َ ُ ّ قَ
هاد> ،الزم ــۀ
را ه ــادی ب ــه ام ــر معرف ــی میکنن ــد 1و نی ــز آی ــۀ< ِإ� ن�ما ��ن ت� م ن� ِ ر و ِلك ِل � ْو ٍم ٍ
عقلــی هــادی بــودن امــام آن اســت کــه خــود از ناحیــۀ خداونــد هدایــت شــده باشــد .از
ایــن دو مقدمــه میتــوان نتیجــه گرفــت کــه ائمــۀ اطهــار؟مهع؟ کــه هــادی بــه امــر هســتند،
ً
لزوم ــا در ش ــمار اف ــرادی هس ــتند ک ــه از ناحی ــۀ خداون ــد هدای ــت ش ــدهاند؛ همانگون ــه
ک ــه انبی ــاء اله ــی هدای ــت ش ــدهاند و م ــردم ام ــر ش ــدهاند ک ــه ب ــه اف ــراد هدای ــت ش ــده
اقت ــدا کنن ــد.
افــزون بــر آنچــه در ایــن بــاب بیــان شــد ،گفتنی اســت حــال که تصــدی مقــام امامت
منــوط بــه وجود عصمت در شــخص امام اســت و با توجــه به اینکه پی بــردن به ملکۀ
عصمت ،از عهدۀ کســی به جز خداوند متعال ســاخته نیست ،معرفی معصوم تنها از
ناحیــۀ خداوند متعال تحقق مییابد؛ حتی پیامبران الهی که در دوران حیات خویش
به مردم بودهاند.

 _5خاستگاه و سرچشمۀ عصمت
در مباحث کالمی ،منشــأ و سرچشــمۀ عصمت از مهمترین مســائلی اســت که اذهان
متکلمــان را به خود جلب نموده اســت .در میان آیات قصــص قرآن ،آیاتی وجود دارد
کــه بــه وضــوح گویای این اســت که عصمــت از مقولۀ علــم و معرفت یقینی اســت ،نه
از روی جبــر و قهــر و یــا از روی عــدم توانایــی بــر عصیــان .در ادامــه برخی از ایــن آیات را
موردبررسی قرار میدهیم.
 .1أنبیاء 73/و سجدة.24/

عصمت امام و خاستگاه آن در قصص قرآن کریم

ســفارش بســیاری بر مسئلۀ وصایت داشتهاند ،از ناحیۀ خداوند مأمور به معرفی وصی
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 _1 _5آیۀ سبب موهبت امامت
أَ
َ
آ
َ
ُ
َ
ُ
<و َ َع ْل ن�ا م نْ� ُه ْم أ� ئ� َّم ةً� َ� ْه ُد نَ
و� �� ْمر ن�ا ل ّما َص َ� ُروا َ
َ
كا�وا ب�� ي� ِتا� ن�ا يُ� ِقو� ن� نَ
ن
و�> 1بهصراحت
و
ب
ب
ي
ِ
ِ
آیۀ �ج
ِ
ِ ِ

سبب موهبت امامت به برخی از افراد را «صبر» و «یقین به آیات الهی» دانسته است.
عالمــۀ طباطبایــی پــس از بیــان ایــن مطلــب در تبییــن اهمیــت یقیــن و چگونگــی آن
َ َ َ ُ تَ َّ
َ َ �ذ َ نُ
ت َ ْ أَ ْ ض َ َ ُ
ك نَ
ْ
و� ِم َن�
ماوا� و ال�ر ِ� و ِل ي�
راه ي�م ملك
� ِإ� ب� ِ
و� الس ِ
برای امام ،به آیۀ <و ك ِلك � ِر ي
ْ
ال ُم ِقو� ِن� ي� َن�> 2اســتناد کرده که گویای این اســت که نشــان دادن ملکوت به ابراهیم؟ع؟
مقدمۀ افاضۀ یقین به وی بوده اســت .لذا روشــن میشــود که این یقین چیزی جدای
َ َّ َ ْ تَ ْ َ ُ َ ْ ْ
از مشــاهدۀ ملکوت نیســت؛ همانگونه که از ظاهر آیات <كلا لو �علم ن
و� ِعل َم ال يَ� ِق� ي� ِن�
َ تَ َ ُ نَّ ْ َ َ ُ ُ َ َ ْ َ َّ َ 3
نُ
َ َّ َ َ
كا�وا يَ� ْك ِس بُ� نَ
ل�رو� ال�ج ِح ي�م> و <كلا ب�ل ن
و� ،كلا ِإ��نّ ُه ْم ع ْن� َر ِب�ّ ِه ْم
را� على ق�لو ِب� ِه ْم ما
َ
َ
ّ
أ
ّ
َ
ْ
َ ْ َ ئ �ذ َ َ ْ ُ ُ نَ َ َّ َ
راك ما عل ُّ� نَ
ا� ال أ� ْ�رار ل ف�� عل ّ�� َن�َ ،و ما � ْد َ
و� ِك ت� ٌ
ا�
ي�وم ِ� ٍ لمح�ج بو�
ِِ ي
و�؛ كلا ِإ� ّن� ِك ت� بَ ب ِ ِ ي ِ ِ ِي ي
ب
ْ
َ
َ
َم ْر قُ� ٌ
وم ي َ��شْ َه ُد ُه ال ُم ق� ّر بُ� نَ
و�> 4برمیآیــد .در ایــن آیات مقربان کســانی معرفی شــدهاند که
از پروردگار خود در حجاب نیســتند؛ یعنی در دل ،پردهای مانع از دیدن پروردگارشــان
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ندارند و اهل یقین به خدا هستند؛ خالصه اینکه امام باید انسانی دارای یقین باشد،
انســانی که عالم ملکوت برایش مکشــوف باشــد و با کلماتی از خدای ســبحان برایش
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محقق گشــته باشــد ،و ملکوت عبارت اســت از همان امر ،و امر عبارت است از باطن
این عالم.

5

 _2 _5آیات استخالف آدم؟ع؟ و تعلیم أسماء

ماجرای استخالف حضرت آدم؟ع؟ و تعلیم أسماء که در سورۀ بقره بیان شده 6بهخوبی
 .1سجدة.24/
 .2أنعام.75/
 .3تکاثر.6/
 .4مطففین.21_14/
 .5طباطبایی ،سید محمدحسین ،المیزان.273/1،
 .6بقرة.33_30/

گویای این اســت که خاســتگاه عصمت از مقولۀ علم و معرفت یقینی اســت .پیشتر
در بحــث داللت بر عصمت گفتیم آنگاهکــه خداوند اراده نمود در زمین خلیفهای قرار
دهــد ،فرشــتگان عرضــه داشــتند« :آیا کســی را در زمین قــرار میدهی که در آن فســاد و
خونریزی میکند؟» گویا فرشــتگان میپنداشــتند خلیفۀ خداوند ،غیر معصوم است.
اما خداوند در پاسخ ایشان فرمود« :من چیزی میدانم که شما نمیدانید» یعنی اینکه
شــما فقــط غیر معصومین را دیدیــد ،اما معصومان را ندیدید؛ لــذا اگر خداوند در زمین
ْ
خلقت ّ
شــر محض میشــد و اعتراض فرشــتگان
تنها افراد غیر معصوم را قرار میداد،
بــه خداونــد وارد بود؛ لذا الزمۀ وارد نیامدن این اشــکال به خداوند این اســت که زمین
هیچگاه خالی از معصوم نباشد.
در ادامه ،ماجرای تعلیم اسماء به آدم؟ع؟ به میان میآید .فرشتگان اعتراف میکنند
کــه دربــارۀ ایــن اســماء چیزی نمیداننــد؛ آنــگاه خداونــد آدم؟ع؟ را امر میکنــد تا این
اســماء را به فرشــتگان خبر دهد .ســپس خداوند میفرماید« :آیا به شــما نگفتم که من
نهفتۀ آسمانها و زمین را میدانم و آنچه را آشکار میکنید ،و آنچه را پنهان میداشتید
چیزی میدانم که شما نمیدانید» 2.پس اینجا مشخص میشود که در وجود آدم؟ع؟
علــم بــه اســماء وجود دارد و آن چیزی که خلقت را از شــرارت محــض خارج میکند،
وجــود خلیفــۀ معصومــی اســت که علــم به اســماء دارد .پــس عصمت از مقولــه علم و
معرفت یقینی و الهی لدنی است.
 _3 _5آیۀ برهان رب
َ
أ
أ
َ
نَ ْ فَ َ نْ ُ ُّ
آیۀ َ
<و َل قَ� ْد َه َّم تْ� ب� ِه َو َه َّم ب�ها ل ْو لا � نْ� َر�ی بُ� ْر نَ
الس َوء َو
ها� َر ِّب� ِه ک�ذ ِلک ِل�ص ِر� ع�ه
ِ
ِ
 .1بقرة.33/
 .2بقرة.30/

عصمت امام و خاستگاه آن در قصص قرآن کریم

میدانــم؟» 1که این فراز متناظر با همان عبارت پیشــین اســت کــه خداوند فرمود« :من
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َ ُْ َْ
َّ ُ
َْ ْ
ص� نَ�> 1قصۀ حضرت یوسف؟ع؟ نیز بهخوبی حکایت
ال ف�ح�ش َاء ِإ� ن�ه ِم نْ� ِع ب� ِاد ن�ا الم خ�ل ی
از این دارد که عصمت امری برخاسته از معرفت و یقین است.
عالمۀ طباطبایی در ذیل این آیه ،برهان را به معنی سلطان دانسته که مراد از آن سببی
است که یقینآور باشد ،چون در این صورت برهان بر قلب آدمی سلطنت دارد ،مانند
أَ ُّ َ نّ َ ُ قَ ْ
ا� ِم نْ� َر ّب� َك إ�لى ِف� ْر َع ْو نَ� َو َم َل ِئ
فَ �ذ ن َ ُ ْ ن ن
ا� ِه> 2و آیۀ < ي�ا � ي�ها ال�اس �د
معجزه در آیۀ <� ِا�ك ب�رها� ِ َ ِ ِ
ُ
أ ٌ َ َ َّ قُ ْ تُ ُ ْ نَ ُ ْ ُ ْ ُ
َاء ُك ْم ُ� ْر نٌ
ق نَ 4
صاد ِ� ي��>
ها� ِم نْ� َر ِبّ�ك ْم> 3و آیۀ <� ِإ�له مع الل ِه �ل ها�وا ب�ر
ها�ك ْم ِإ� ن� ك ن� ت� ْم ِ
ب
�ج

که همان حجت یقینی است که حق را روشن ساخته و بر دلها حاکم میشود و جای
تردیدی باقی نمیگذارد.
ایشان در ادامه مینویسد:

امــا آن برهانــی کــه یوســف؟ع؟ از پــروردگار خود دیــد هرچنــد کالم مجید
ً
خداونــد متعال کامال روشــنش نکــرده که چه بوده ،لیکــن بههرحال یکی
از وســایل یقیــن بــوده که بــا آن ،دیگر جهــل و ضاللتی باقــی نمانده ،کالم
یوسف آنجا که با خدای خود مناجات میکند ،داللت بر این معنا دارد،
َ َ أَ
َ ُ َ أَ
ْ
َ َّ َ ْ ْ َ ّ
َ
ّ
ُ
ْ
ن
ن
ک�ده نّ� �ص ب� ِإ�ل ی� ِه� و �ک�
چون در آنجا میگوید< :و ِإ�لا ت�ص ِر ف� ع ِ�نی ی
ْ
ِم نَ� ال�ج ِاه ِل ی� َن�> 5و همین خود دلیل بر این نیز هست که سبب مذکور از
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قبیل علمهای متعارف یعنی علم به حســن و قبح و مصلحت و مفســدۀ
افعــال نبــوده ،زیــرا اینگونــه علمهــا گاهــی با ضاللــت و معصیــت جمع
ْ
أَ فَ َ أَ تَ َ ن تَّ �خَ �ذَ َ ُ َ ُ َ أَ �ضَ َّ ُ َّ ُ َ
6
میشود ،چنانکه از آیۀ <� �ر� ی�� م ِ� ا� ِإ�لهه هواه و � له الله علی ِعل ٍم>
 .1یوسف.24/
 .2قصص.32/
 .3نساء.174/
 .4نمل.64/
 .5یوسف.33/
 .6جاثیة.23/

َ َ َ ْ أَ ْ ُ
ُ ْ ً ًُُ
ُ
و آیۀ < َو �جَ َحدوا ِب�ها َو ْاس ت� ْي� ق� ن� ت�ها � ن� ف� ُس ُه ْم �ظ لما َو عل ّوا> 1نیز بهخوبی استفاده
میشود .پس بیگمان آن برهانی که حضرت یوسف؟ع؟ از پروردگار خود
دید ،همان برهانی اســت که خدا به بندگان مخلص خود نشان میدهد
و آن نوعی از علم مکشــوف و یقین مشــهود و دیدنی اســت که نفس آدمی
بــا دیــدن آنچنــان مطیع و تســلیم میشــود که دیگــر بههیچوجــه میل به
معصیت نمیکند.

2

َ َّ َ ْ َ ّ َ َ ُ َ
<و ِإل ت ْص ِرف ع ِني ك ْيده ّن>
 _4 _5آیۀ

آیۀ مذکور از دیگر شــواهد قصص قرآن اســت که داللت دارد عصمت ملکهای از جنس

علم است.
آن نیروی قدسی که یوسف بهوسیلۀ عصمت و پاکی ،خود را در چنین موقع خطیری
حفظ کرد از قبیل علوم و از سنخ معارف بوده ،به دلیل اینکه یوسف میگوید« :اگر مرا
نگــه نداری از جاهالن میشــوم» و اگــر غیر این بود باید میگفت« :از ظالمان میشــوم»
هــم چنانکــه بــه همســر عزیــز همیــن را گفــت« :ظالمان رســتگار نمیشــوند» و یــا باید
میگفــت« :از خائنان میشــوم» هم چنانکه به ملــک فرمود« :و خدا کید خیانتکاران

علمی که آن را عصمت مینامیم با سایر علوم ازاینجهت مغایرت دارد
 .1نمل.14/
 .2طباطبایی ،سید محمدحسین ،همان 128/11،و .129

عصمت امام و خاستگاه آن در قصص قرآن کریم

را به نتیجه نمیرساند».
َ
أ ُ
ال َر ّ� ّ
<� َ
عالمۀ طباطبایی در جای دیگری از تفسیرش با استناد به آیۀ ق
الس�جْ نُ� � َح ّب�
ِب ِ
َ َ ُ أَ
ْ
َ َ ْ ُ َ َ
َ َ أَ ُ
َّ َ ْ َ
ِإ�ل ي َّ� ِم ّما َي�دع نو� ِ�ن ي� ِإ�ل يْ� ِه َو ِإ�لا ت� ْص ِر ف� ع ِ�نّ ي� ك يْ�ده نَّ� � ْص ُب� ِإ�ل يْ� ِه نّ� َو �ك نْ� ِم نَ� ال�ج ِاه ِل ي� نَ�>
َ َ ْ فَ �ضْ ُ َّ َ َ ْ َ َ َ ْ َ تُ ُ َ َ َّ تْ ئ فَ ةٌ نْ ُ ْ أَ نْ ُ �ض ُّ َ َ ُ �ض ُّ نَ َّ
و� ِإ�لا
طا��� ِم�هم �� ي� ِ لوك و ما ي� ِ ل
و آیۀ<و لو لا � ل الل ِه عل ي�ك و رحم�ه لهم� ِ
َ
َ
َ
َ
ّ
ْ
ْ
َ ُ
ْ َ َ َ
أ� نْ� فُ� َس ُه ْم َو ما يَ��ضُ ُّر نَو� َك ِم نْ� �شَ ْ� ٍء َو أ� نْ��زَ َل ا َّلل ُه َع َل يْ� َك ال ِك ت� َ
ا� َو ال ِحك َم ة� َو عل َمك ما ل ْم ت�ك نْ�
ب
ي
نَ فَ �ضْ ُ َّ َ َ ْ َ َ �ظ ً
َ َ
ت� ْعل ُم َو كا� � ل الل ِه عل ي�ك ع ِ ي�ما> مینویسد:
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کــه ایــن علم اثــرش که همان بــازداری انســان از کار زشــت و واداری به کار
نیــک اســت ،دائمی و قطعی اســت و هرگز از آن تخلف نــدارد؛ به خالف
سایر علوم که تأثیرش در بازداری انسان اکثری و غیردائمی است؛ چنانکه
َ َ َ ْ أَ ْ ُ
ُ
در قــرآن کریــم دربــارۀ آن فرمــودهَ :
<و �جَ َحدوا ِب�ها َو ْاس ت� ْي� ق� ن� ت�ها � ن� ف� ُس ُه ْم> و نيــز
َ
َ
ْ
أَ فَ َ أَ ْ تَ َ ن تَّ �خَ �ذَ َ ُ َ ُ أ َ ّ ُ َّ َ
واه َو ��ض له الل ُه على ِعل ٍم> و نيــز فرمــوده:
فرمــوده� �< :ر� ي�� م ِ� ا� ِإ�لهه ه
ً
ْ
ْ
فَ
<� َما ا�خْ تَ� َل فُ�وا إ�لَّا م نْ� َ� ْعد ما َاء ُه ُم العل ُم َ��غْ �ا َ� ْ� نَ� ُه ْم> و آيــۀ ُ
<س بْ� نَ
حا�
ِ ب ي بي
ِ ِ ب ِ �ج
َ َّ ْ ْ َ
َّ َ ّ َ َ فُ نَ َّ
و� ِإ�لا ِع ب�اد الل ِه ال ُم خ�ل ِص ي� نَ�> نيز بر اين معنا داللت میکند،
الل ِه عما ي� ِص�
زیــرا بــا اینکه مخلصیــن یعنی انبیــاء و امامان ،معارف مربوطه به اســماء
و صفــات خــدا را بــرای مــا بیان کردهاند و عقــل خود ما هم مؤیــد این نقل
هست ،مع ذلک خداوند توصیف ما را صحیح ندانسته و آیۀ مذکور خدا
را از آنچه ما توصیف میکنیم منزه نموده و توصیف مخلصین را صحیح
دانسته .پس معلوم میشود که علم ایشان غیر از علم ما است.

1
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یشــود کــه فــرض کردیــم همــه اطاعــت
افعالــی کــه از پیغمبــری صــادر م 
ً
خداســت ،افعالی اســت اختیاری ،عینا مانند همان افعال اختیاریهای
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کــه از خــود ما صادر میشــود ،چیزی که هســت در ما همانطــور که گاهی
اطاعت است همچنین گاهی معصیت است ،و شکی نیست در اینکه
فعــل اختیــاری ازاینجهــت اختیــاری اســت که از علم و مشــیت ناشــی
یشــود ،و اختــاف فعــل از نظــر اطاعت و معصیــت به خاطــر اختالفی
م 
اســت که در صورت علمیۀ آن فعل از نفس صادر میشــود ،اگر مطلوب_
یعنــی همــان صورتهای علمیــه_ پیروی هــوس و ارتکاب عملی باشــد
کــه خــدا از آن نهــی کرده ،معصیت ســر میزنــد ،و اگر مطلــوب حرکت در
مســیر عبودیــت و امتثــال امــر مولی باشــد اطاعــت محقق میشــود .پس
اختــاف اعمــال ما که یکی اطاعت نامیده میشــود و دیگری معصیت،
 .1همان 162/11،و .163

بــه خاطــر اختالفی اســت که در علم صــادر از نفس ما وجــود دارد ،حال اگر
یکی از این دو علم یعنی حرکت در مسیر عبودیت و امتثال امر الهی ادامه
یابد معلوم اســت که جز اطاعت عملی از انســان ســر نمیزند و اگر آن یکی
دیگــر یعنــی حرکت در مســیر هــوای نفس کــه مبدأ صدور معصیت اســت
ادامــه یابد ،جز معصیت از انســان ســر نخواهد زد .بنابرایــن صدور افعال از
رسول خدا؟ص؟ به وصف اطاعت صدوری است دائمی و این نیست مگر
بــرای اینکــه علمی که افعال اختیاری آن جناب از آن علم صادر میشــود،
صــورت علمیهای اســت صالــح ،و غیر متغیر ،و آن عبارت اســت از اینکه
ً
دائمــا باید بنده باشــد ،و اطاعت کند ،و معلوم اســت کــه صورت علمیه و
هیئتهای نفســانی که راسخ در نفس اســت و زوالپذیر نیست ،ملکهای
است نفسانی ،مانند ملکۀ شجاعت و عفت و عدالت و امثال آن ،پس در
رسول خدا؟ص؟ ملکههای نفسانیای هست که تمامی افعالش از آن ملکه
صادر است ،و چون ملکۀ صالحهای است ،همۀ افعالش اطاعت و انقیاد
خدای تعالی است ،و همین ملکه است که او را از معصیت بازمیدارد.

1

بیانگر مطلب مذکور است:
َ
َ
َ
ْ
نَّ َّ َ َ أ ُ ُ ُ ْ أ نْ تَ �ذْ َ ُ َ قَ َ ةً ق ُ أ تَ تَّ خ �ذُ ن ُ �زُ ً ق َ أ ُ ُ َّ
َ
<و إ��ذْ ق� َ
َ
ال �عو�ذ ِب�الل ِه
ال ُموسى ِل ق� ْو ِم ِه ِإ�� الله ي��مركم �� � ب�حوا ب��ر� �الوا � �� ِ� �ا ه وا �
ِ
ْ
أَ نْ أَ ُ
ك نَ
نَ 2
و� ِم نَ� ال�ج ِاه يل��>
�� �
َ
َ
َ َ �زْ ن َ ن ْ ئ َ ْ َ ْ َ ف َ أ َت ْ َ قَ ْ َ ْ ُ
و� َعلى أ� ْص ن�ام َل ُه ْم ق� ُالوا �ا ُم َ
ك ُف� نَ
وسى
� ِإ�سرا� ي�ل ال ب�حر ���وا على �و ٍم ي�ع
<و �ج او �ا بِ� ب�� ي 
ي
ٍ
ْ َ ْ َ ن ً َ َ ُ ْ آ َ ةٌ ق َ َّ ُ َ تَ َ ُ
نَ 3
ال ِإ� ن�ك ْم ق� ْو ٌم ��ج ْ هلو�>
ا�ج عل ل�ا ِإ�لها كما لهم � ِله� �
 .1همان139 _138/2،؛ برای مطالعۀ بیشـ�تر رک :همان80_78/5،؛ رضوانی ،علی اصغر ،شــیعه
شناسی و پاسخ به شبهات 539/1،و .540
 .2بقرة.67/
 .3أعراف.138/

عصمت امام و خاستگاه آن در قصص قرآن کریم

افــزون بــر آنچــه بیان شــد ،به نظر نگارنــده ،آیات دیگــری از قصص قرآن وجــود دارد که
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َ
ً َ
َ
مالا إ� نْ� أ� ر َ� إ� َّلا َع َلى ا َّلله َو ما أ� ن َ�ا �طارد َّال�ذ
<و �ا قَ� ْوم لا أ� ْس ئَ� ُل ُك ْم َع َل ْ
َ
ه
�
ِ
ِب ِ ِ
ِ
�ج
ي
ي ِ
ِ ي ِ
ِ
أَ ُ َ ً تَ َ ُ
نَ 1
َر ِب�ّ ِه ْم َو ِلك ِ�نّ ي� �راك ْم ق� ْوما ��ج ْ هلو�>
ْ ٌ نّ
ق َ نُ ُ نَّ ُ َ ْ َ نْ أَ ْ َ نَّ ُ َ َ ٌ �غَ
فَ تَ ْ ئَ ْ ن َ ْ َ َ َ
ْ
ُ
صال ٍح �لا �س�ل ِ� ما ل ي�س لك ِب� ِه ِعلم ِإ� ِ� ي�
<�ال ي�ا �وح ِإ��ه ل ي�س ِم� �ه ِلك ِإ��ه عمل ي�ر ِ
أَ �ظُ َ أَ نْ تَ ُ نَ َ ْ
نَ 2
� ِع ك �� �كو� ِم ن� ال�ج ِاه يل��>
َ أَ
ُ
ْ أَ ْ ُ
ال َه ْل َعل ْم تُ� ْم ما فَ� َع ْل تُ� ْم � ُ� ُ
<� َ
ق
نَ 3
وس ف� َو ��خ ي� ِه ِإ��ذ � ن� ت� ْم �ج ِاهلو�>
بِ ي
ِ
أَ ْ ُ َ تَ َ ُ
أَ نَّ ُ ْ َ ت َ أْ تُ نَ ّ َ �شَ ْ َ ةً نْ ُ ن ّ
نَ 4
ساء بَ� ْل � ن� ت� ْم ق� ْو ٌم ��ج ْ هلو�>
ال� ِ
و� نِ
الر�ج ال هو� ِم� د ِ
<� ِإ��كم ل���و� ِ
َ
ُ
ُ
أ ُ َ ً تَ َ ُ
ق َ َّ ْ ْ ْ َ َّ أ ّ ُ ُ
أ ْ ُ
نَ 5
ال ِإ� ن� َما ال ِعل ُم ِع ن�د الل ِه َو � َب� ِل�غ ك ْم ما � ْر ِسل ت� بِ� ِه َو ِلك ِ�نّ ي� �راك ْم ق� ْوما ��ج ْ هلو�>
<�
نَ آ َ نُ نَّ ُ ْ ُ قُ
لا�وا
ي�� �م�وا ِإ��هم م

در آیــات مذکــور کــه همگی در شــمار آیات قصص قرآن اســت بهخوبی دیده مىشــود
که خاســتگاه مســخره کــردن ،شــرک ،بتپرســتی ،پیشــنهادهای باطل کافــران ،ترک
اوالیــی کــه از نــوح صادر شــد ،ظلــم برادران یوســف به او ،شــهوترانی حــرام همچون
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لواط ،پافشــاری بر بتپرستی و عدم ایمان به انبیاء الهی« ،جهل» معرفیشده است.
َ َ ْ أَ نَّ ن نَ َّ ْ ن َ ْ ُ ْ َ ئ َ َ َ َّ ُ ْ
لا�ك ة� َو كل َمه ُم ال َم ْو�تى
چنانچه در آیات غیر قصص همچون <و لو ���ا ��ز ل�ا ِإ�ل ي� ِهم الم ِ
َ
َ َ َ ََ
نُ ُ �ؤْ نُ َّ أَ نْ َ �ش َ َّ
ُ َّ َ قُ ُ ً
ّنَ أ ْ
َ
ك ثَ� َر ُهمْ
ُ
لك� �
و ح�ش ْر ن�ا عل ْ ي� ِه ْم كل �ش ي ْ� ٍء � ب�لا ما كا�وا ِل ي� ِم�وا ِإ�لا �� ي� اء الله و ِ
َ
َ
ْ
ُ َ
<� ْل أ� فَ��غَ ْ� َر ا َّلله ت َ� أ� ُم ُرو�نّ� أ� ْع ُ� ُد أ� ُّ� َها ْال اه ُل نَ
َ� ْ َه ُل نَ
و�> 6و ق
و�> 7عامل اصلی ایمان نیاوردن به
ِ ي ب ي �ج ِ
ي ِ
ي �ج
خداوند حتی با وجود مشــاهدۀ آیات الهی و نیز ســبب دعوت کردن به عبادت غیر از
خدا ،جهل معرفیشده که مؤید برداشت مذکور است .بر این اساس در یک نگاه کلی
 .1هود.29/
 .2هود.46/
 .3یوسف.89/
 .4نمل.55/
 .5أحقاف.23/
 .6أنعام.111/
 .7زمر.64/

به این آیات میتوان چنین نتیجه گرفت که ریشــه ،سرچشــمه و خاســتگاه همۀ رذایل
اخالقی و انحرافات اعتقادی و همۀ گناهان و ظلمهایی که از انسان سر میزند ،جهل
انســان اســت و ریشــهکن کــردن آن ،تنها با علــم و معرفت تحقق مییابــد .پس میتوان
چنیــن نتیجــه گرفــت که آن نیــرو و ملکۀ وجودی در انســان که مانع از ارتــکاب خطاها
و گناهــان میشــود و شــوق به انجــام واجبات و طاعات را در انســان ایجــاد میکند ،از
جنس علم و معرفتی است که هرگز با جهل جمع نمیشود.
نتیجهگیری
 .1در خصوص ادلۀ عصمت امام ،افزون بر آیات معروفی چون آیات تطهیر ،اولی األمر و آیات
دیگــر ،در قصــص قــرآن کریم و یادکرد انبیاء پیشــین آیــات متعددی چون آیات اســتخالف
َ
َ َ َ ْ ن َ ُ ْ أَ ئ َّ ةً َ ْ ُ
و� � أ� ْمر ن َ�ا> ،آیۀ <� نَّ� ا َّلل َه ْ
َ
ن
اص َط ف� ى
د
آدم؟ع؟ ،آیۀ ابتالء ابراهیم؟ع؟ ،آیۀ <و �ج عل�اهم ��م� ي�ه
ِإ
بِ ِ
آَ ُ ً
�د َم َو ن�وحا> و آیــۀ اقتــداء بــه هدایت انبیاء ،بهخوبی بر عصمت امــام داللت دارد که این امر
حکایت از تناسب محتوایی آیات قصص و آیات غیر قصص در باب امامت است.

 .2قصص قرآن کریم اگرچه در بدو نظر ،سرگذشت و یادکرد پیشینیان به نظر میرسد،
لیکن تناســب محتوایی آن با آیات غیر قصص و نیز تجلی ســنتهای الهی در میان
معصومان و حجج الهی؟مهع؟ نمودار گشته است ،بهخوبی بیانگر ظرفیت ویژۀ قصص
قرآن کریم در استنادات کالمی امامت است.
 .3آیاتــی چــون آیۀ ســبب موهبت امامت ،آیات اســتخالف آدم؟ع؟ و تعلیم أســماء،
آیــۀ برهــان رب ،آیاتــی از قصــص قــرآن که جهل را ریشــه و سرچشــمۀ گناهــان و خطاها
میدانند ،بیانگر خاستگاه و سرچشمۀ عصمت هستند.
 .4از آنجاکــه علــم و معرفــت در تقابــل با جهل اســت و ریشــهکن کردن جهــل ،با علم و
معرفــت تحقــق مییابــد ،و جهــل ،سرچشــمه و خاســتگاه همــۀ رذایــل و آســیبهای
اخالقی ،انحرافات اعتقادی و ریشــۀ همۀ گناهان و ظلمهای صادره از انســان اســت،

عصمت امام و خاستگاه آن در قصص قرآن کریم

پیشــینیان کــه در قالب قصص در قرآن کریم بهویــژه در ارتباط با ابعاد هدایتی و رهبری
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چنیــن میتــوان نتیجــه گرفت کــه آن نیرو و ملکۀ وجودی در انســان که مانــع از ارتکاب
خطاهــا و گناهــان میشــود و شــوق بــه انجــام واجبــات و طاعــات را در انســان یــادآور
میشود ،از جنس علم و معرفتی است که هرگز با جهل جمع نمیشود.
.5از آنجاکــه تصــدی مقام امامت ،منوط به وجود عصمت در شــخص امام اســت ،با
توجه به اینکه پی بردن به ملکۀ عصمت در درون افراد ،از عهدۀ کســی به جز خداوند
متعال ســاخته نیســت ،معرفی معصوم تنهــا از ناحیۀ خداوند متعــال تحقق مییابد؛
حتــی پیامبــران الهــی کــه در دوران حیــات خویــش بهویژه در اواخر عمرشــان ســفارش
بســیاری بر مســئلۀ وصایت داشــتهاند ،از ناحیۀ خداوند مأمور به معرفی وصی به مردم
بودهاند .لذا در مسئلۀ امامت ،اختصاص تعیین و نصب امام از ناحیۀ خداوند متعال
اســت که این تعیین الهی ،به دســتور خداوند توسط پیامبران به مردم ابالغ میشود که
مطلب اول «تعیین الهی» و مطلب دوم «نص نبوی» در معرفی امام است.
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__________ ،ثواب األعمال و عقاب األعمال ،قم ،دار الرضی ،چاپ اول 1406،ق.
__________ ،الخصال ،قم ،جامعه مدرسین 1403 ،ق.
__________ ،عللالشرائع ،قم ،داوری ،بیتا.
__________ ،عیون أخبار الرضا؟ع؟ ،انتشارات جهان 1378 ،ق.
__________ ،کمــال الدیــن و تمــام النعمــة ،تهــران ،اســامیه 1395،ق ،با اســتفاده از ترجمه
کمالالدین ،منصور پهلوان ،قم ،دارالحدیث 1380 ،ش.
__________ ،معانی األخبار ،قم ،انتشارات جامعه مدرسین 1403 ،ق.
ابنشهرآشــوب مازندرانــی ،محمد بن علی ،متشــابه القــرآن و مختلفه ،قم ،انتشــارات بیدار،
 1410ق.

ابنفــارس ،احمــد بن فارس ،معجــم مقائیس اللغة ،تحقیق عبدالســام محمــد هارون ،قم،
انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم 1404 ،ق.
ابوحیــان اندلســی ،محمــد بن یوســف ،البحر المحیط فی التفســیر ،تحقیــق صدقی محمد
جمیل ،بیروت ،دار الفکر 1420 ،ق.
بیضاوی ،عبداهلل بن عمر ،أنوار التنزیل و أسرار التأویل ،تحقیق محمد عبدالرحمن مرعشلی،
بیروت ،دار احیاء التراث العربی 1418،ق.
جوادی آملی ،عبداهلل ،تسنیم ،قم ،مرکز نشر إسراء 1379 ،ش.
جوهری ،اســماعیل بنحمــاد ،الصحاح ،تحقیق احمد عبد الغفور عطــار ،بیروت ،دار العلم
للمالیین 1410،ق ،چاپ اول.
حاکــم حســکانی ،عبیــداهلل بن عبداهلل ،شــواهد التنزیل ،تهران ،مؤسســه چاپ و نشــر وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی 1411 ،ق.
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ابن عجیبه ،احمد بن محمد ،البحر المدید فی تفسیر القرآن المجید ،تحقیق احمد عبداهلل
قرشی رسالن ،قاهره ،ناشر :دکتر حسن عباس زکی 1419 ،ق.
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حســینی تهرانی ،ســید محمدحســین ،امام شناسی ،مشــهد ،نشــر عالمه طباطبایی1426 ،
ش ،چاپ سوم.
حر عاملی ،محمد بن حسن ،إثباتالهداة ،بیروت ،مؤسسة األعلمی 1422 ،ق.
حقی بروسوی ،اسماعیل بن مصطفی ،تفسیر روح البیان ،بیروت ،دارالفکر ،بی تا.
حلی ،حســن بن یوســف ،األلفین فی إمامة أمیرالمؤمنین؟ع؟ ،با استفاده از ترجمه وجدانی،
قم ،انتشارات دار الهجرة 1409 ،ق.
__________ ،الباب الحادی عشر ،تهران ،مؤسسه مطالعات اسالمی 1365،ش ،چاپ اول
راغب اصفهانی ،حســین بن محمد ،المفردات فی غریب القرآن ،به کوشــش صفوان عدنان
داودی ،دمشق_ بیروت ،دارالعلم الدار الشامیة 1412،ق.
رضوانی ،علی اصغر ،شیعه شناسی و پاسخ به شبهات ،تهران ،نشر مشعر 1384 ،ش ،چاپ
دوم.
زبیدی ،ســید محمد مرتضی حســینی واســطی ،تاج العروس من جواهر القاموس ،به کوشش
علی شیری ،بیروت ،دار الفکر 1414 ،ق ،چاپ اول.
زمخشــری ،ابو القاســم ،محمود بن عمر ،الفائق فی غریب الحدیث ،تحقیق ابراهیم شــمس
الدین بیروت ،دار الکتب العلمیة 1417،ق ،چاپ اول.

144

__________ ،الکشــاف عــن حقائق غوامض التنزیل ،بیــروت ،دار الکتاب العربی 1407 ،ق،
چاپ سوم.

فصلنامۀ امامتپژوهی _ شمارۀ پانزدهم _ پائیز 1394

ســید مرتضــی ،علــی بن حســین (علم الهــدی) ،أمالــی المرتضی ،قاهــره ،دار الفکــر العربی،
 1998م.
__________ ،الشــافی فــی اإلمامــة ،بــه کوشــش ســید عبــد الزهــراء حســینی ،تهران ،مؤسســة
الصادق؟ع؟ 1410ق.
شوشتری ،قاضی نوراهلل ،إحقاق الحق و إزهاق الباطل ،مقدمه و تعلیقات از آیتاهلل العظمی
مرعشی نجفی ،قم ،کتابخانه آیتاهلل مرعشی 1409 ،ق ،چاپ اول
طباطبایــی ،ســید محمدحســین ،المیــزان فــی تفســیر القــرآن ،قــم ،دفتر انتشــارات اســامی
جامعه مدرســین 1417 ،ق ،و نیز با اســتفاده از ترجمه ســید محمدباقر موسوی همدانی ،قم،
دفتر انتشارات اسالمی جامعۀ مدرسین حوزه علمیه قم 1374 ،ش ،چاپ پنجم.
طبرسی ،احمد بن علی ،اإلحتجاج ،مشهد ،نشر مرتضی 1403 ،ق.
طبرسی ،فضل بن حسن ،مجمع البیان لعلوم القرآن ،تهران ،انتشارات ناصر خسرو 1372،ش.

طوســی ،محمد بن حســن ،التبیان فی تفســیر القرآن ،به کوشش احمد قصیرعاملی ،بیروت،
دار احیاء التراث العربی ،بیتا.

__________ ،تلخیــص الشــافی ،بــه کوشــش حســین بحرالعلــوم ،قــم ،انتشــارات المحبین،
 1382ش.
__________ ،الرسائل العشر ،قم ،جامعه مدرسین 1414،ق.
نصیــر الدیــن طوســی ،محمــد بن محمد بن حســن ،قواعــد العقائد ،به کوشــش علی حســن
خازم ،لبنان ،دار الغربة 1413 ،ق.
ّ
فاضــل مقــداد ،مقــداد بن عبــد اهّلل حلی ســیوری ،إرشــاد الطالبیــن إلی نهج المسترشــدین،
تحقیق سید مهدی رجائی ،قم ،انتشارات کتابخانه آیتاهلل مرعشی 1405 ،ق.
__________ ،اللوامــع اإللهیــة فی المباحث الکالمیة ،تحقیق شــهید قاضــی طباطبائی ،قم،
دفتر تبلیغات اسالمی 1422 ،ق.
فخرالدینرازی ،محمد بن عمر ،مفاتیح الغیب ،بیروت ،دار احیاء التراث العربی 1420 ،ق.
فراهیدی ،خلیل بن احمد ،کتاب العین ،قم ،انتشارات هجرت 1410،ق.
قاضــی عبــد الجبار ،المغنی فی أبواب التوحید و العــدل ،تحقیق جورج قنواتی ،قاهره ،الدار
المصریة 1962 _1965 ،م.
کاشانی ،مال فتحاهلل ،زبدة التفاسیر ،قم ،بنیاد معارف اسالمی 1423،ق ،چاپ اول.
کلینی ،ابوجعفر محمد بن یعقوب ،الکافی ،تهران ،دار الکتب اإلسالمیة 1365 ،ش.
مصطفــوی ،حســن ،التحقیــق فی کلمات القــرآن الکریم ،بنگاه ترجمه و نشــر کتــاب ،تهران،
 1360ش.
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مفید ،محمد بن محمد ،أوائل المقاالت ،قم ،کنگره شیخ مفید 1413 ،ق.
__________ ،الفصول العشرة ،قم ،کنگره شیخ مفید 1413 ،ق.
__________ ،النکت االعتقادیة ،قم ،کنگره شیخ مفید 1413 ،ق.
نعمانی ،ابو عبداهلل محمد بن ابراهیم ،کتاب الغیبة ،مکتبة الصدوق ،تهران 1397 ،ق.

یــزدی مطلــق و جمعــی از نویســندگان ،امامــت پژوهــی (بررســی دیدگا ههــای امامیــه ،معتزله
واشاعره) ،مشهد ،دانشگاه علوم اسالمی رضوی 1381 ،ش ،چاپ اول.
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__________ ،تصحیح االعتقاد ،قم ،کنگره شیخ مفید 1413 ،ق.

عصمة اإلمام ومنشؤه فی قصص القرآن الكريم


1

محسن ديمه كار گراب

الخالصة:

یعتبــر عصمــة اإلمــام من أهم المباحــث الكالمية التــي كانت منذ القــدم وإلى اليوم
تدرس في التراث الكالمي عند اإلمامية ،ذيل شرائط اإلمام.
لكــن المتكلميــن اســتندوا في هذا الباب ـ ســوى األدلــة العقلية والنقليــة ـ على آيات
قرانيــة  ،نحــو آيــة التطهير ،وآية أولي األمر ،وآيات من هذا القبيل ،مع العلم أن في
قصص القرآن الكريم قســم من اآليات تدل على عصمة اإلمام ،وقســم من اآليات
تدل على منشــأ القول بعصمة اإلمام ،وكال القســمين من آيات القصص القرآنية قد
ّ
أغفلها المتكلمون.
ً
ً
هــذه المقالــة تســعى لتعريــف وتبيين كمــا ملحوظا من آيــات القصــص القرآنية في
ً
وانطالقا مما ّ
تقدم
موضــوع عصمة اإلمام ،على أســاس المنهج الوصفي ـ التحليلــي،
ً
تنقسم المقالة إلى أدلة عصمة اإلمام أوال ،ومنشأ القول بالعصمة.
المفردات األساسية :قصص القرآن ،اإلمامة ،عصمة اإلمام ،منشأ العصمة ،التفسير الكالمي.

 .1أستاذ مساعد في جامعة علوم ومعارف القرآن الكريم ،جامعة تربية المعلم القرآني في مشهد.
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“The infallibility of Imam “is one of the most important theological
discussions which has been explored in the theological heritage
of the Twelvers following the Imamate conditions since long.
However, the theologians’ evidences in this regard, in addition
to the narrative and rational evidences, have been related more
with verses such as Purification, Rulers, and such; whereas there
are verses in the stories of the Noble Quran that some of them
indicate the infallibility of the Imam and some others point out
the origin of the Imam’s infallibility which both groups have been
used little by the Twelvers’ theologians. In this article, it has been
tried, on the basis of a descriptive-analytical method, to introduce
and explain the noticeable capacity of such verses from the stories
with the topic of “the infallibility of Imam”. For this, the article has
been arranged in two parts of “reasons for the infallibility of Imam”
and “the origin of Imam’s infallibility”.

Keywords: the stories of Quran, Imamate, the infallibility of Imam,
the origin of infallibility, theologian interpretation.
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