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چکیده
گرایش های خاص  با  اعتقادی  و  فکری  مذاهب  دارای  دیرباز  از  اسالم  جهان 
ازجمله شيعه، معتزله و اشاعره بود. این مذاهب در برخی از مسائل و اعتقادها همچون 
»امامت و رهبری« دارای اختالف های ریشه دار و عميقی بودند. افرادی با توجه به 
مبانی فکری و عقيدتی خویش، امامت و به تبع آن، عصمت و اعلم بودن را در غير 
پيامبر)ص( نمی پذیرفتند و با توجه به شبهه هایی همچون نبودن نصی بر امامت ائمه )ع(، 
خطاکار بودن همة افراد جامعه به غير از  پيامبر )ص(، سعی بر انکار این امر می کردند. 
ولی عالمان اماميه با توجه به مبانی فکری، عقيدتی و نصوص وارده، امامت را مختص 
امامان معصوم )ع( می دانستند. یکی از این نصوص وارده، حدیثی جامع از امام رضا )ع( 
دربارة »صفات امام معصوم« است. دراین نوشتارتالش شده با توجه به این حدیث 
شریف رضوی، دوصفت ضروری علم وعصمت امام )ع( ازنظر عالمان اماميه بررسی 
و تبيين شود. دراین بررسی که به روش کتابخانه ای انجام گرفت، مشخص شد این 
حدیث از نظر سند جزو احادیث »حسن« به شمار آمده و در کتاب های معتبر روایی 
بسياری نقل شده است و از نظر متن و محتوا هم با اصول عقلی و محکمات و معارف 

قرآنی، همخوانی و سازگاری تام و تمامی دارد.

واژه های کلیدی 
بررسی متنی سندی، عصمت، علم امام، امام رضا )ع(

تاریخ دریافت: 94/07/30    تاریخ پذیرش: 94/09/02
s1.abdollahi@yahoo.com                              1. دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

 jam.bayat@yahoo.com             )2. کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه شهید مدنی آذربایجان)نویسنده مسئول
mostafafridoni@gmail.com                               3. دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه فردوسی

بررسی سندی متنی »علم و عصمت امام« در کالمی از امام رضا)ع( 



فرهنگ رضوی164

13
94

یز 
پای

م، 
ده

یاز
رة 

شما
م، 

سو
ل 

سا
  

مقدمه
گرایش های خاص  با  اعتقادی  و  فکری  مذاهب  دارای  تاکنون،  دیرباز  از  اسالم  جهان 
بوده است. پاره ای از این مذاهب و گرایش ها در زمانی کوتاه یا در ميانة تاریخ حياتشان، 
طرف داران و هواداران بسياری یافته و شهرتی به هم رسانده، ولی امروزه جز نام بی رسم، 
چيز دیگری از آنها باقی نمانده است. تاریخ کهن هزار و 400 سالة اسالمی با ميراثی از آثار 
مکتوب، از سه بنيان فکری اصلی به نام های شيعه، معتزله و اشاعره نام می برد؛ اما آنچه نگاه 
دانشوران مسلمان و بلکه غيرمسلمان را به آثار مذاهب یاد شده جلب و جذب نموده، آن 
است که این مذاهب نقش برجسته و عمده ای در سازگاری و ناسازگاری باورهای مسلمانان 
با داده ها و یافته های کالمی وحيانی قرآن کریم و سنت نبوی دارند. به همين علت، اختالف 
دیدگاه دانشمندان به طور عموم و مفسران مسلمان )شيعه، معتزله و اشاعره( به خصوص و 
جدال سخت، دامنه دار و بی پایان آنان، قصه ای شنيدنی و طوالنی دارد. اما پنهان نيست که 
ریشه دارترین، با سابقه ترین و پردامنه ترین اختالف دیدگاه نزد عموم عالمان مذاهب یاد شده، 
موضوع »امامت اهل بيت )ع(« بعد از عصر رسالت محمدی  است. عالمان شيعه، معتزله و 
اشاعره، دریافت ها و برداشت های متفاوتی از موضوع امامت و ویژگی ها و شرایط امام دارند.
عالمان اماميه، هم رأی و هم داستان بر این باورند که امامان اهل بيت)ع( که از خاندان پيامبر 
بزرگوار اسالم )ص( برگزیده شده اند، تداوم بخش خط نبوت و رسالت اند. بر این پایه، امام 
معصوم، همة وظایف و مسئوليت های نبوی جز موارد مخصوص مقام نبوت و رسالت را 
بر عهده دارد. از این رو همانند مقام نبوت، دارا بودن امتيازها، فضيلت ها و صفاتی همچون 
عصمت، دارا بودن علم لدنی و ... از شرایط اصلی و اولی مقام امامت است. این موضوع 
در روایت های رسيده از پيامبر )ص( و امامان معصوم )ع( به روشنی بيان شده است. اما افرادی 
)گروهی از معتزله( با توجه به مبانی فکری و عقيدتی خویش، عصمت را در غير پيامبر 
معصوم )ع(  امامان  امامت  و  بر عدم عصمت  که  شبهه هایی  و  دالیل  و  نمی پذیرند  اکرم )ص( 
می آورند به این قرار است: 1. نص بر امامت ائمه )ع( نداریم؟ 2. امام می تواند گناهکار باشد؟ 
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3. زمانه می تواند بدون امام باشد؟ )آلوسی، 1414ق، ج 12: 26(.
به همين خاطر در این حيطه، به بررسی روایت جامعی از امام رضا )ع(، دربارة امامت و 

صفات ویژة امام معصوم پرداخته می شود. 
در این مقاله، پس از تبيين لغوی و اصطالحی »امام« و »امامت«، دربارة ضرورت امامت 
و سند، داللت و نکات بالغی روایت مورد بحث بررسی و سعی می شود صفات ضروری 

امام ازجمله عصمت و علم مورد بررسی و تبيين قرار گيرد.

امام از دیدگاه لغت شناسان
لغت نویسان، ریشة واژة »امام« را از »اّم« به معنای »اصل، پایه و قصد کردن« یاد کرده و 
چند معنا برای آن برشمردند که عبارت اند از: پيشوا، پيشرو، سرپرست، دليل، راهنما، طناب 
و چوبی که در ساختمان به کار برده می شود تا پایه های آن به صورت برابر قرار گيرد و نيز 
 نشانه ای که سپاهيان لشکر به دنبال آن حرکت می کنند )ابن منظور، 1414 ق: مادة اّم؛ زبيدی، 

1414 ق: مادة اّم؛ راغب اصفهانی، 1362، مادة اّم؛ دهخدا، 1373: مادة اّم(.
ناگفته نماند که واژة امام دارای اشتراک معنوی است، یعنی هم دربارة افراد شرور و هم 

دربارة افراد مثبت و متعالی به کار برده می شود. راغب اصفهانی در مفردات نوشته است: 
اإِلمام الؤمّت به، إنسانا کأن يقتدی بقوله أو فعله، أو کتابا، أو غري ذلک مّقا کان أو مبطل، 
و مجعه :أئمة؛ امام به کسی گفته می شود که پيش رو قرار گرفته است، خواه از افراد انسانی 
باشد که دیگران به گفته یا عملش اقتدا نموده اند یا نوشته ای که پيش رو قرار دارد یا غير آن 
باشد و فرقی ندارد که امام حق گرا یا باطل گرا باشد و جمع آن »ائمه« است )1362: مادة اّم(.

مفهوم اصطالحی امام
عالمه حلی به عنوان یک متکلم شيعی می گوید: »االمامة رئاسة عاّمة ف الّدين والّدنیا لشخص من 
االشخاص نیابة عن الّنيب )ص(؛ امامت عبارت است از یک ریاست عامه در جميع شئون دین و 
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دنيای مردم برای شخص معينی از انسان ها به عنوان نيابت و جانشينی از پيامبر)ص(« )حلی، 
.)404 :1378

این نيابت اعم از بيان احکام، اجرای حدود، ادارة جامعه، ایجاد عدالت اجتماعی، جنگ، 
صلح و ... است.

با استفاده از دیدگاه دیگر دانشمندان اماميه می توان گفت: 
اذن پروردگار، ریاست  به  پيامبر گرامی)ص( و  ناحية  از  به کسی گفته می شود که  امام 
یافته است تا امور دینی و دنيوی مردم را بر عهده گيرد و دین و دنيای آنان را سامان و 
آباد سازد و از این رو بر مردم الزم شمرده است تا از دستورهای وی پيروی و اطاعت کنند 

)رک: مظفر،1396ق، ج 2: 4(. 

ضرورت امامت
اینکه آیا اصواًل وجود امام و رهبر در جامعة بشری ضرورت دارد یا خير و اگر ضرورت 
دارد، ضرورتش شرعی است یا عقلی و آیا نصب امام بر خداوند واجب است یا انتصاب 
آن بر انسان ها واجب است و به عبارتی دیگر آیا نصب امام، انتخابی است یا انتصابی، از 

سؤال هایی بوده که ذهن مسلمانان را از دیرباز مشغول خود کرده است.
در اصطالح و به خصوص با توجه به نگرش عالمان شيعه، امام و امامت، تعریف خاصی 
پيدا می کند و سابقة تاریخی آن، به زمانی باز می گردد که آخرین پيامبر الهی چشم از جهان 
فرو بست. عده ای از مهاجرین و انصار در مکانی به نام سقيفة بنی ساعده گرد آمدند و در 
اندیشة تعيين خليفه برای ادارة امور امت برآمدند؛ در آن گرد همایی کسی از خاندان رسالت 
به دليل دلمشغولی آنان به مسئلة تدفين رسول اکرم)ص( حضور نداشتند و عالوه بر آن، برخی 
آن  در  به شرکت  یا دعوت  نداشتند  آن جلسه شرکت  در  پيامبر)ص(  یاران  نزدیک ترین  از 
گردهمایی نشدند. باری، در اجتماع سقيفة بنی ساعده، بعد از گفتگوها و شور و مشورت ها 
همراه با اختالف دیدگاه ميان افراد و پاره ای از بزرگان مهاجر و انصار، این نتيجه رقم خورد 
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که ابوبکر بن ابی قحافه از گروه مهاجران به عنوان خليفه و جانشين رسول خدا)ص( انتخاب و 
امامت امت اسالمی بر دوش وی نهاده شد )طبری، 1412 ق، ج 2: 31(.

اما آیا قصة انتخاب خليفة مسلمين به همين سادگی و راحتی به پایان رسيد؟ تاریخ نگاران 
و دخت  علی)ع(  آنان حضرت  پيشگام  و  بنی هاشم  نوشته اند: خاندان  و  داده  منفی  جواب 
بزرگوار رسول اکرم)ص(، حضرت زهرا)س( و عده ای از صحابی نامدار و با سابقه مانند سلمان 
فارسی، مقداد، ابوذر غفاری و ... فریاد اعتراض به انتخاب ابوبکر بلند کردند )همان: 455(.
با این توصيف چگونه می توان ادعای اجماع و اتفاق در انتخاب خليفه کرد؟ این چگونه 
اجماعی است که بی حضور این جماعت سرشناس حاصل می شود؟ قرن هاست این پرسش 
و همانند آن، پيش روی خردمندان، اندیشمندان و پژوهشگرانی که به دور از تعصب های 

ناروای فرقه ای به تحقيق و جستجو می پردازند، قرار دارد اما بی پاسخ مانده است.
به نظر برخی از آن تاریخ به کسانی که معتقدند امامت امت بعد از دورة رسالت از ناحية 
خدای متعال و به دست پيامبر اسالم)ص( بر دوش امير مؤمنان علی)ع( نهاده شده است، شيعه 
گفته می شود. این باور ریشه دار و پایدار، اولين تعریف از مفهوم امامت در اندیشة شيعه را 
نشان می دهد؛ اما با عبور از این تاریخ و پيدایش جریان های مختلف فکری، ایده های تازه ای 
در بستر جامعة مسلمانان به وجود آمد و دایرة مفهوم امام و امامت، به قانون قبض و بسط 
دچار شد و هر فرقه و مسلک، برداشتی خاص از این مفهوم ارائه دادند و نتيجة آن، به وجود 

آمدن مذاهبی با نام های مختلف بود.
آنها  از  پاره ای  ندارند؛ ولی  این مذاهب در صحنة جامعة اسالمی حضور  اغلب  امروز 
باقی مانده و دارای پيروانی بسيار یا اندک در سراسر جهان اند. از مذاهب شيعه سه جریان 
فکری و فرقه ای )اماميه، زیدیه و اسماعيليه( وجود دارد که تعریف آنها از امام و امامت با 

آنکه در نقطه هایی اشتراک دارند، متفاوت است )عظيمی فر، 1389: 32(.
دانشمندان اماميه معتقدند: بشر هميشه نياز به امام و رهبر دارد و این ضرورت عقلی بوده 
و بر خداوند واجب است که شخصی را به عنوان امام و رهبر نصب کند و مسئله انتصابی 
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است؛ نه انتخابی و یکی از استدالل های ما این است که نصب امام در جامعه، لطف است 
)صغری( و لطف بر خدا واجب است )کبری(، پس نصب امام بر خدا واجب است )نتيجه(، 
هر کسی که اهل مطالعه باشد و تجربة سياسی باشد، می داند هرگاه جامعه دارای رهبری 
شایسته باشد، او راهنمای مردم باشد و جلوی ستمگران را بگيرد، سرکشان و متجاوزان 
به حریم دیگران را سر جای خود بنشاند، داد مظلوم از ظالم بازستاند، عدالت اجتماعی 
را برقرار سازد، حدود الهی را اجرا کند، با متخلف برخورد قاطع داشته باشد، مردم را به 
اطاعت خدا دعوت کند و از نافرمانی حق برحذر دارد و ...یقينًا چنين جامعه ای به اطاعت، 

نزدیک و از معصيت، دور خواهد بود و معنای لطف هم همين است )همان: 403(.
با این وجود، گاهی ما انسان ها با پذیرش لطف الهی مخالفت می کنيم و از آن جمله است 
آنچه برخی امت های پيشين، پيامبران و رهبران دینی خود را با شکنجه، قتل و غيره از بين 
می بردند و از آنجا که نبی مکرم اسالم)ص(، آخرین پيامبر و اوصيای ایشان، آخرین اوصيای 
بالفصل اند، الزم است خداوند متعال، آخرین ذخيره های خود را از خطرها مصون بدارد و 
در این راستا، امام دوازدهم)ع( را به غيبت می برد و »راز اصلی غيبت آن حضرت این است 

که از شر جباران و ستمگران محفوظ بماند« )رک: مصباح یزدی،1374، ج2: 386(.
البته در زمان غيبت هم مردم به کلی از فيوضات آن حضرت بی بهره نيستند و به تعبيری 
استفاده  او  نور  از  کمابيش  باشد،  ابر  پشت  که  همانند خورشيدی  آمده،  روایت ها  در  که 

می کنند )مجلسی،1403ق، ج52: 92(.
رفع  برای  و  ایشان مشرف شده  زیارت  به  ناشناس  به صورت  بی شماری هرچند  افراد 
گرفتاری های مادی و معنوی، از آن بزرگوار، بهره مند شده اند و اساسًا حيات آن حضرت، 
آمادة ظهور کنند  تا خود را اصالح و  اميدواری مردم است  برای دلگرمی و  عامل مهمی 

) مصباح یزدی،  1374، ج3: 386(.
عالوه بر آن، به افراد خاصی که فقيه، عالم، نفس نگهدار، مطيع امر موال و مخالف هوای 
نفس باشند، اجازه داده که با اجتهاد و استنباط های روشمند خود، مردم را راهنمایی کنند و 
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بر مردم واجب است از چنين افرادی تبعيت کنند. 
کسانی که  صادق)ع(،  امام  فرمایش  براساس  که  حنظله  عمر بن  مقبوله  مثل  روایت هایی 
حدیث امامان)ع( را روایت کنند و حالل و حرام آنها را  شناسند ، از جانب امام حاکم بر امت 
اسالمی هستند )حر عاملی، 1424ق، ج 27: 136، باب11 از کتاب قضا، حدیث1]33416[(.
نامة امام زمان)ع( به شيعيان که در رویدادهای زمان باید به راویان حدیث ما رجوع کنيد 
که آنان، حجت های من بر شما هستند و من حجت خدا بر ایشان هستم )همان،ج 27: 140، 
باب11 از کتاب قضا، حدیث9]33424[( و حدیث امام حسين )ع( که مجاری امور به دست 
علماست و امين بر حالل و حرام خدا هستند )ابن شعبه حرانی، 1389: 522، حدیث اول( 

بر  این امر داللت می کنند که جای بحث  آن اینجا نيست.

متن حدیث 
ٍد اْلَقاِسُم ْبُن اْلَعَلءِ َرِحَُه اللُ َرَفَعهُ َعْن َعْبِداْلَعِزيِز ْبنِ ُمْسِلٍم َقاَل: َأُبوُمَمَّ

َضا)ع( بَِْرَو َفاْجَتَمْعَنا ِف اْلَاِمِع َيْوَم اْلُُمَعِة ِف َبْدِء َمْقَدِمَنا َفَأَداُروا َأْمَر اإْلَِماَمه َو َذَكُروا  ُكنَّا َمَع الرِّ
َم)ع( ُثَّ َقاَل َيا  َكْثَره اْخِتَلِف النَّاِس ِفیَها َفَدَخْلُت َعَلى َسیِِّدي)ع( َفَأْعَلْمُتُه َخْوَض النَّاِس ِفیِه َفَتَبسَّ
ِةاْلَوَداعِ َو ِهَي آِخُر ُعُمِرِه)ص( »الَْیْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأمتَْْمُت َعَلْیُكْم  َعْبَداْلَعِزيِز... َأْنَزَل ِف َحجَّ
 َ يِن َوَلْ یَِْض)ص( َحتَّ َبنيَّ نِْعَميِت َو َرِضیُت َلُكُم اإْلِْسلَم ِدينًا« )مائده/3( َو َأْمُر اإْلَِماَمه ِمْن متَاِم الدِّ
ِلُمَِّتِه َمَعاِلَ ِديِنِهْم َو َأْوَضَح َلُمْ َسِبیَلُهْم َو َتَرَكُهْم َعَلى َقْصِد َسِبیِل احْلَّقِ َو َأَقاَم َلُْم َعِلّیًا)ع( َعَلماً َو 
ابُّ  اِعي ِإَل اللِ َو الذَّ ُتُه َعَلى ِعَباِدِه َو َخِلیَفُتُه ِف ِبَلِدِه َو الدَّ ِإَماما... اإْلَِماُم َأِمنُي الِل ِف َخْلِقِه َو ُحجَّ
ُأ َعِن اْلُعُیوِب الَْْخُصوُص بِاْلِعْلِم الَْْوُسوم... َو اإْلَِماُم  ُنوِب َو الُْرَبَّ َعن  ُحَرِم الِل اإْلَِماُم الَُْطهَُّر ِمَن الذُّ
َهاَده َو اْلِعْلِم َو اْلِعَباَده َمُْصوٌص  َهاَره َو النُُّسِك َو الزَّ َعاِلٌ اَلَیَْهُل َو َراٍع اَل َيْنُكُل َمْعِدُن اْلُقْدِس َو الطَّ
ُسوِل)ص( َو َنْسِل الَُْطهََّره الَْبُتوِل اَل َمْغَمَز ِفیِه ِف َنَسبٍ َو اَل ُيَدانِیِه ُذوَحَسٍب ِف الَْبْیِت ِمْن  ِبَدْعَوه الرَّ
... َفُهَو َمْعُصوٌم ُمَؤيٌَّد  َضا ِمَن الِل َعزَّ َو َجلَّ ُسوِل )ص( َو الرِّ ْرَوه ِمْن َهاِشٍم َواْلِعْتَه ِمَن الرَّ ُقَرْيٍش َوالذِّ
َتُه َعَلى ِعَباِدهِ  ُه اهلُل بَِذلَِكل َِیُكوَن ُحجَّ َللِ َو اْلِعَثار َِیُخصُّ ٌد َقْد َأِمَن ِمَن اْلََطاَيا َو الزَّ ُمَوفٌَّق ُمَسدَّ
و َشاِهَدُه َعَلى َخْلِقه  و...؛ ... ای عبدالعزیز! در آخر عمر پيامبر)ص( در حجة الوداع این آیه 
بر ایشان نازل شد »امروز دین شما را برایتان كامل و نعمت  خود را بر شما تمام کردم و 
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اسالم را براى شما ]به عنوان[ آیينى برگزیدم« )مائده/3(. همانا امامت از شرایط کمال و 
اتمام دین است و پيغمبر)ص( از دنيا نرفتند تا آنكه نشانه هاى دین را براى امتشان بيان كردند، 
راه هایشان را روشن ساختند، آنها را بر شاهراه حق واداشتند و على)ع( را به عنوان پيشوا و 
امام منصوب كردند. امام، امين خداست در ميان خلقش، حجت او بر بندگانش، خليفة او 
در بالدش، دعوت كننده به سوى خدا و دفاع كننده از حقوق اوست، امام، از گناهان پاك و 
از عيب ها بركنار است، به دانش مخصوص و به خویشتندارى نشانه دار است، امام، عالمى 
است كه نادانى در او راه ندارد، سرپرستى است كه عقب نشينى ندارد، كانون قدس، پاكى، 
پاك  نژاد  از  دارد،  اختصاص  او  به  پيغمبر)ص(  طاعت، زهد، علم و عبادت است، دعوت 
فاطمه بتول)س( است، در دودمانش جاى طعن و سرزنشى نيست و هيچ شریف نژادى به 
او نرسد، از خاندان قریش و بنی هاشم، از عترت پيغمبر )ص( و مورد پسند خداى عز و جل 
است، پس او معصوم است و تقویت شده و با توفيق استوار شده، از هر گونه خطا و لغزش 
و افتادنى در امان است، خدا او را به این صفات امتياز بخشيده تا حجت رساى او باشد بر 

بندگانش و گواه بر مخلوقش  و ... )کلينی،1407 ق، ج 1: 199(.

1. بررسی سندی حدیث

این حدیث، مرفوع است و حدیث مرفوع، حدیثی است که در آن قول یا فعل یا تقریری به 
معصوم نسبت داده شود؛ چه سند آن به معصوم متصل و چه منقطع باشد )شهيد ثانی،1423ق: 31(.

بدین جهت استاد بهبودی این حدیث را در گزیدة کافی که بنایش درج احادیث صحيح 
بوده، نياورده است )رک: 1363ش:61-60(؛ ولی بنابر گفتة عالمه مجلسی، این حدیث در 
نعمانی و غيره )مجلسی،1404ق، ج2: 376( و در عيون اخبار  احتجاج طبرسی و غيبت 
الرضا، امالی صدوق و کمال الدین و معانی االخبار نيز ذکر شده است )کلينی،1430ق، ج1: 
488، پاورقی( که در برخی موارد به صورت مسند ذکر شده که به عنوان نمونه در معانی 
ابراهيم بن اسحاق  ابوالعباس محمد بن  از  با این سند ذکر شده که صدوق  االخبار صدوق 
طالقانی از ابو احمد قاسم بن محمد بن علی هارونی از ابو حامد عمران بن موسی بن ابراهيم 
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از حسن بن قاسم رقام از قاسم بن مسلم از برادرش عبدالعزیز بن مسلم به صورت سماع نقل 
می کند )1389: 192، حدیث2 ]121[( که بر توثيق برخی از این افراد گواهی نشده است.

ابو محمد قاسم بن عالء

وی از اهالی آذربایجان است )اردبيلی، 1403 ق، ج 2: 19(. او را مي توان از کساني شمرد 
که توفيق همراهي چندین امام معصوم )ع(، )امام هادی، امام حسن عسگری و امام زمان)ع(( 
را داشته و به مقام وکالت نائل آمده است )طوسی، 1411ق: 308( و از آنجا که وکال به 
دو دسته تقسيم شده اند: عده اي ممدوح بودند و دسته اي به انحراف رفتند و گمراه شدند. 

ازجمله وکالي ممدوح، قاسم بن عالء است. 
بنابر آنچه شيخ طوسي بدان اشاره فرموده، او را از کساني شمرده است که وکيل بوده و 

به انحراف نرفته است )همان(.
همچنين در رجالش وی را جليل القدر معرفی می کند )همان،  1373: 436(.

همچنين از مضامين توقيعات چنين استنباط مي شود که جاللت قدر، منزلت مقامش عالي 
و مورد توجه و عنایت امامان )ع( بوده است. در مجامع روایي، روایت های او یا به واسطه از 
امام آمده است یا در مواردي بدون واسطه از امام عسکري )ع( و امام زمان )عج( نقل مي کند. 
قاسم، عالوه بر اینکه وکيل امام زمان )عج( بوده، توقيعات و نامه هایي هم از جانب آن حضرت 
براي او صادر مي شده است، ازجمله این توقيعات و نامه ها می توان به منابع ذیل مراجعه 
کرد )کلينی، 1407 ق، ج 1: 519؛ کشی،1363: 535(، با این حال می توان گفت، از آنجا که 
وی مورد توجه و اعتماد امامان )ع( قرار گرفته و همچنين بنا بر گفتة شيخ طوسی که وی را 

جليل القدر و از وکالی ممدوح دانسته، ایشان ثقه است.
عبدالعزیز بن مسلم

از اصحاب امام رضا )ع( بوده است )خوئی،1371، ج 11: 39(.
 از وی در باب نادر دربارة فضائل امام، از امام رضا )ع( روایت شده است )اردبيلی، 1403 ق،
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ج1: 459(.
این حدیث مرفوع بوده و برخی سلسلة سند ذکر نشده است؛ ولی در جهت تقویت آن 
باید گفت این حدیث با سند کامل توسط شيخ صدوق در کتاب کمال الدين و متام النعمه بدین 
صورت نقل شده است: »حدثنا ممد بن موسي بن التوکل قال حدثنا ممد بن يعقوب قال حدثنا ابوممد 
القاسم بن العلء قال حدثن القاسم بن مسلم عن اخیه عبدالعزيزبن مسلم...« )1395 ق، ج2: 675(.

ولی اشکال در این است که شيخ صدوق این حدیث را به سندش از کليني نقل مي کند 
و کليني هم از قاسم بن عالء به طور مرفوع از عبدالعزیز بن مسلم از امام رضا )ع( نقل کرده 
است. چگونه مي شود کليني در کافي مرفوعًا نقل کرده، ولي شيخ صدوق به نقل از کليني 

مسند نقل کرده است؟
حل اشکال: شيخ صدوق این روایت را از کتاب کافي کليني اخذ نکرده است. بيان مطلب اینکه 
نجاشی، ضمن ترجمة کلينی و بيان کتاب هاي کليني، غير از کافي که در مدت 20 سال تصنيف 
کرده است، کتاب رسائل االئمة)ع( را مي شمارد )نجاشی، 1365: 377( و شيخ طوسي در فهرست 
نيز آن را از کتاب هاي کليني مي شمارد و مي گوید: »وله کتاب الرسائل« )1420 ق: 135(، این کتاب 
کليني به دست ما نرسيده؛ ولي در دست شيخ صدوق بوده و در مواردي از آن اخذ کرده است.
از آنجا که کسانی چون محمد بن یعقوب بن اسحاق کلينی و محمد بن موسی بن متوکل از 
ثقات هستند )خویی، 1371: 19-18، 300-54( و اینکه قاسم بن مسلم نيز از اصحاب امام 
صادق )ع( و فاضل و ممدوح هستند )همان: 15 و 62( و از آنجا که دربارة راویان این حدیث 
ذمی ذکر نشده و اکثر راویان آن، ثقه و مورد مدح هستند، می توان این حدیث را در شمار 

احادیث حسن به شمار آورد.
2. غریب اللغه و نکات بالغی حدیث

در حدیث مذکور، اصطالحاتی وجود دارد که فهم آنها برای فهم حدیث، ضروری است، 
از جمله:
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1. عبارت »َأِمنُي الِل« یعنی امانت دار علم و دین  خداوند )مجلسی، 1404 ق: 2، 386(.
ابُّ َعن  ُحَرِم الِل« به ضم الحاء و فتح الراء جمع »الحرمه« است یعنی دوری  2. عبارت َ»و الذَّ
از محرمات خداوند یا آنچه امر بر بزرگی و رعایت آن شده است از قبيل حرمت خانة خدا، 
کتاب، خلق، فرائض، نواهی و اوامرش )مجلسی، 1404 ق، ج2: 386( که امام مانع هتک 

حرمت خانة خدا می شود )مازندرانی، 1429ق، ج5: 212(.
نيست  جاهل  دارد،  نياز  آن  به  امت  که  چيزی  در  امام  یعنی  اَلَیَْهُل«  »َعاِلٌ  عبارت   .3

)مجلسی، 1404ق،ج2: 394(.
 امام باید به هرچيزی که امت تا قيامت به آن احتياج دارد دانا باشد واالغرض از امامت 
باطل و سرگردانی واقع می شود. واجب است خدا، امام را در اصل فطرت به کمال زیرکی 

و عقل تيزفهمی قرار دهد )مازندرانی، 1429ق، ج5: 226(.
َيْنُكُل«  4. عبارت »َراٍع« یعنی سرپرست تمام موجودات از طرف خداوند و عبارت »اَل 

یعنی سرپرستی که ضعف در او راه ندارد.
َهاَده« به ترتيب به معنی امامی که کانون  َهاَره َو النُُّسِك َو الزَّ 5. عبار ت های »َمْعِدُن اْلُقْدِس َو الطَّ

قدس، پاکی، طاعت، زهد و عبادت باشد )مجلسی، 1404ق، ج2: 394(.
امام باید از لحاظ علمی، افضل مردم باشد و از جهت خداترسی، کامل ترین و از جهت عمل، 
بيشترین باشد، چرا علم، خشيه را می آفریند و خشيت، عمل را، پس هرکس که این امور در او 
جمع شود، علوم نظری در نزد او ضروری است و پيامبر )ص( به اتفاق امت، عالم ترین امت بود که 
روایت های عامه نيز بر آن داللت دارد، عقل سليم اقتضاء می کند که نائبش نيز برترین امت باشد و 
به غير از امير المؤمنين)ع( کسی به این صفات، توصيف نشده است و ... پس چگونه با آرای قاصر 

می توان امام بعد از پيامبر )ص( را برگزید؟ )مازندرانی، 1429ق، ج5: 227(.
ُسوِل)ص(« یعنی امامی که ادامه دهندة دعوت پيامبر )ص( به سوی  6. عبارت »َمُْصوٌص ِبَدْعَوه الرَّ
خداست، همچنان که خداوند در قرآن فرمود: »َأْدُعو ِإَل الّلِ َعَلى َبِصرَيه َأنَْا َوَمِن اتََّبَعِن؛ که من و 

هر کس پيروى ام کرد با بينایی به سوی خدا دعوت می کنيم« )یوسف/108(.
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پيامبر)ص( در این مورد می فرمایند: »ال يبلغه إال أنا أو رجل منی أو بدعاء الرسول إياه قبل سائر 
َواالُه« و  َمْن  َواِل  پيامبر )ص( فرمودند: »اللَُّهمَّ  الرسول له«، همان گونه که  اللق أو للمامه أو بدعء 

)مجلسی،  و غريمها«  علمی  و  فهمی  ارزقهم  الرجس، اللهم  عنهم  أذهب  »اللهم  فرمودند:  همچنين 
1404 ق، ج 2: 386؛ ابن ابی الحدید، 1404 ق، ج 13: 271(.

بتول  زهرا )س(،  فاطمه  که  معناست  همين  به  است،  »القطع«  معنی  به  »الَْبُتوِل«  عبارت   .7
ناميده شدند، چون از نظر فضل و دین از بقية زنان قطع شده است. به عبارت دیگر، یعنی 

از بقيه پاک ترند.
8. عبارت »اَل َمْغَمَز ِفیِه ِف َنَسب«، الغمز، مصدر یا اسم مکان از غمز بوده که به معنی »طعن« است 
یعنی امامی که در دودمانش جای طعن و سرزنشی نيست )مازندرانی، 1429ق، ج 5: 228(.
9. عبارت »ِف الَْبْیِت ِمْن ُقَرْيٍش« یعنی امامی که از خاندان قریش و به صورت خاص، از 
بنی هاشم بوده و حرف »ِمْن« در این عبارت،  ِمْن »بيانيه« است و داللت بر این دارد که همانا 

امام بدون شک از قریش است.
در روایت های عامه نيز به این مطلب که امامان 12 گانه از قریش هستند، اشاره شده 
و از آن جمله است که مسلم در صحيح خودش 10 حدیث آورده که به این مطلب اشاره 
دارد و از آن جمله است آنچه از جابربن سمره روایت شده است که گفت: همراه پدرم بر 
پيامبر )ص( وارد شدیم، از آن حضرت شنيدیم که فرمودند: »از این امت کم و کاسته نمی شود 
تا زمانی که از آنها 12 خليفه ظاهر شود، سپس به صورت آهسته در مورد علی )ع( فرمودند: 

همگی اینها )اهل بيت)ع(( از قریش هستند« )مجلسی، 1404ق، ج 2: 386(.
عبارت  و  و...،  مالئکه  به وسيلة  تقویت شده  و  قوت  یعنی  »ُمَؤيٌَّد«  عبارت  همچنين   .10

ٌد« یعنی استوار شده به وسيلة روح القدس )همان: 399(. »ُمَسدَّ
3. نکات مهم و فقه الحدیثی

امامت معصومان، کمال دین 

يِن« )کلينی، 1407ق، ج 1: 199(. »َأْمُراإْلَِماَمه ِمْن متَاِم الدِّ
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امام رضا )ع( در این مورد و در همين حدیث می فرمایند: در حجة الوداع که در سال آخر 
عمر پيامبر )ص( بود، این آیه نازل شد »الَْیْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأمتَْْمُت َعَلْیُكْم نِْعَميِت َوَرِضیُت َلُكُم 

اإِلْسَلَم ِديًنا« )مائده/3(. 

حضرت در ادامه فرمودند: موضوع امامت، از کمال دین است و پيغمبر)ص( از دنيا نرفتند 
تا آنکه نشانه های دین را برای امتشان بيان کردند، راه ایشان را روشن ساختند، آنها را بر 
شاهراه حق واداشتند، علی )ع( را به عنوان پيشوا و امام منصوب کردند و همة احتياج های امت 
را بيان کردند. پس هر که گمان کند خدای عزوجل دینش را کامل نکرده، قرآن را رد کرده 

و هر که قرآن را رد کند، به آن کافر شده است )کلينی،  1407 ق، ج 1: 199(.
اکمال گاهی به معنای اتمام ذات چيزی به کار می رود مانند کامل شدن نوع به سبب فصل 
و کامل شدن خانه به وسيلة ستون ها و سقف و گاهی در اتمام چيزی به سبب محسنات و 
متممات زاید بر ذاتش استعمال می شود مانند کامل شدن انسان به سبب مهارت در علوم و 
صنایع و کامل شدن خانه به تزئينات و فرش کردن آن و مقصود از دین در اینجا عبارت 
از اسالم است که با بيعت عام نبوی و قبول احکام نبوی حاصل می شود و مقصود از کامل 
شدن آن، اتمام ذاتی آن است، زیرا اسالم بر پنج رکن بنا شده که رکن آخر آن والیت بوده 
و آن، بيعت با علی )ع( به امامت است، زیرا والیت به معنی محبت یا اعتقاد والیت علی )ع( 
خارج از اعمال قالبی اسالم است، پس نمی تواند از ارکان اسالم و متم های احکام قالب 
باشد، ولی به یک اعتبار، در خارج ذات اسالم می تواند متمم اسالم باشد، زیرا اسالم مانند 
مادة والیت است و چون باید والیت را هم به آن معنی بگيریم که از ارکان اسالم است و 
آن عبارت از ایمانی است که در قلب داخل شده، به وسيلة آن حرکت و سير الی اهلل حاصل 
می شود، در این صورت والیت به منزلة صورت برای اسالم می شود و صورت اگرچه حاصل 
از مادة اسالم بوده و با وجودی که قوام و بقای ماده به آن است، ولی از ذات ماده خارج 

است )گنابادی، 1408 ق، ج4: 283(.
شيخ طبرسی در پاسخ به اقوال بعضی از افراد که »اکمال دین« را کامل شدن حالل و 
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حرام الهی یا حج می پندارند، می نویسد: مگر دین خدا قباًل ناقص بود كه خداوند در روز 
عرفة آن سال، كاملش کند؟! در ادامه می گوید: دین خدا همواره كامل بود، اما قباًل در معرض 
نسخ و افزونى بود و در آن زمان به وسيلة وحى چيزهایى حالل یا حرام مى  شد و با این 
مطلب منافات ندارد که هنگامى كه دین به مرحله اى برسد كه از هر گونه فزونى و كم و 
كاست ایمن باشد، كامل خوانده شود، مثل اینكه گویند: عدد 10 كامل است و چون عدد 

100، بيشتر و كامل تر است، عدد 10، ناقص شمرده نمى  شود.
در ادامه، ایشان روایت هایی از امام باقر و امام صادق )ع( بيان می کنند که فرمودند: این 
آیه، هنگامى نازل شد كه پيامبر)ص( در روز غدیرخم، در حين بازگشت از حجة الوداع، على)ع( 
را براى مردم، علم و پيشوا ساختند. مى فرمایند: آخرین امر واجبى كه خداوند نازل فرمود، 
همين است. بعد از آن دیگر، فریضه اى نازل نشد. همچنين می فرمایند: سيد عالم، ابوالحمد، 
مهدى بن نزارحسينى از ابوالقاسم، عبيداهلل بن عبداهلل حسكانى، از ابوعبداهلل شيرازى از ابوبكر 
جرجانى، از ابو احمد بصرى، از احمد بن عمار بن خالد، از یحيى بن عبدالحميد حمانى، از 
قيس بن ربيع، از ابى هارون عبدى، از ابوسعيد خدرى روایت كرده است كه چون این آیه 
نازل شد، پيامبر)ص( فرمودند »اهلل اكبر! كه دین كامل و نعمت تمام و خدا از رسالت من و 
والیت على بن ابى طالب )ع( بعد از من، خشنود شد« و فرمودند: »هر كس من موالى اویم، 
على موالى اوست. خدایا دوستانش را دوست و دشمنانش را دشمن بدار، یارانش را یارى 

و دشمنانش را خوار كن« )طبرسی، 1372، ج6: 202(.
عبارت »َو َأمتَْْمُت َعَلْیُكْم نِْعَميت؛ و نعمتم را بر شما تمام کردم« و از آنجا که اسالم نعمتی از 
خداست، اما، آن مرکب از ارکان پنج گانه است و مجموع چيزی تمام نمی شود مگر با تمام 
شدن جميع اجزای آن و نيز اسالم مادة والیت به معنی دیگر است و ماده، قوام و بقایی 

ندارد مگر به وسيلة صورت، پس با والیت، نعمت اسالم تمام می شود.
در عبارت »َوَرضیُت َلُكُم ااْلْسلَم دينًا؛ و بهترین آیين را که اسالم است، برایتان برگزیدم«، 
چون اسالم از باب اینکه ارکانش ناقص بود و بدون والیت، نتيجه ای از آن حاصل نمی شد، 
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پس مورد رضای خدا نبود و اکنون است )گنابادی، 1408ق، ج 4: 284( و از امام باقر و 
امام صادق )ع( است که فرمودند: 

پس از آنکه پيغمبر)ص(، علی)ع( را در روز غدیر خم برای مردم منصوب کردند، آن وقت 
که می خواستند از حجة الوداع برگردند، این آیه نازل شد، آن دو امام )ع( فرمودند: این امر، 
آخرین فریضه ای است که خداوند نازل کرد و بعد از آن، فریضه ای نازل نشده است )همان(.

عالمه طباطبایی نيز با نادرست دانستن سه احتمال که کلمة »یوم« به معنی دوره و ایام باشد، 
نه یک روز خاص که آفتاب در آن طلوع و غروب کرده باشد و خالصه وقتی نتوانستيم بگوئيم 
مراد از روز، دورة پيدایش دعوت اسالمی یا دورة بعد از فتح مکه یا قطعه زمان بين نزول 
سورة برائت و رحلت رسول خدا )ص( است، الجرم و به ناچار باید بگوئيم مراد از این کلمه روز 
معينی است، روزی که آیه در آن نازل شده و قهرًا روز نزول این سوره است و از آنجا روشن 
شد که تماميت یأس کفار حتمًا باید به خاطر عامل و علتی باشد که عقل و اعتبار صحيح، آن را 
تنها عامل نا اميدی کفار بداند و آن، این است که خدای سبحان برای این دین کسی را نصب 
کند که قائم مقام رسول خدا )ص( باشد و در حفظ دین و تدبير امر آن و ارشاد امت متدین کار 
خود آن جناب را انجام دهد که جایی برای آرزوی شوم کفار باقی نماند و کفار برای هميشه 
از ضربه زدن به اسالم مأیوس شوند و این روز، روز غدیر خم، در مورد والیت علی )ع( نازل 
شد، یعنی روز هجدهم ذی الحجه سال دهم هجرت است )1417 ق، ج 5: 285-275( و اگر 

توطئه ای هست، از جانب منافقان است، نه کافران.
در اینکه امر امامت به منزلة تمام کنندة دین بوده، بين شيعه و اهل سنت اتفاق نظر است و به 
همين دليل بعد از وفات پيامبر)ص( و قبل از تدفينشان، اقدام به نصب خليفه و این گونه توجيه 
کردند که نصب امام مهم تر از دفن پيامبر)ص( است تا اینکه هيچ زمانی خالی از امام نباشد و این 
عذر آوردن دليل بر ایراد مذهبشان است که اگر تأمل شود، فهميده می شود )مازندرانی،1429ق، 

ج5: 197(.
مفهوم این فراز به طورخالصه این می شود که امامت از اجزای دین است که جز با آن 
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کامل نمی شود و اکمال دین بدون بيان آن، غيرمتصور است )مجلسی،1404ق، ج2: 379(.
امام معصوم ، عالم تر از تمام انسان ها

»اإْلَِماُم َعاِلٌ اَلَیَْهُل« )کلينی، 1407ق، ج1: 199(.
حضرت در این عبارت به روشنی بيان می کنند که پيشوای جامعه، باید از معرفت الزم 
نيازمند است، برخوردار باشد. این آگاهی به طور  نسبت به آنچه در رهبری جامعه به آن 
عمده به دو محور کلی باز می گردد: یکی، علم نسبت به آیينی که مبنای نظام اجتماعی و 
معرفت نخست،  به شيوة درست رهبری.  نسبت  معرفت  دیگری،  و  است  سياسی جامعه 
جنبة نظری دارد و معرفت دوم، عملی است. از معرفت دوم معمواًل تحت عنوان کفایت در 

رهبری یاد می شود، هوش و دانش مدیریت.
متکلمان اسالمی در لزوم علم برای امام، اختالفی ندارند، چنان که کفایت و توان مدیریت 
را نيز الزم دانسته اند، ولی در گستره و مقدار علم امام در حوزة معارف و احکام اسالمی، 
دیدگاه های متفاوتی را اظهار نموده اند؛ متکلمان شيعة اماميه، علم و کفایت در امامت را در 
عالی ترین حد الزم، از صفات ضروری امام دانسته اند. از آنجا که آنان »عصمت« را از صفات 
الزم امام می دانند و با وجود عصمت، علم و کفایت در عالی ترین مرتبة آن تحقق خواهد 
یافت، نياز چندانی به ذکر صفت علم و کفایت در رهبری، به طور مستقل، احساس نکرده اند. 

با این حال در مواردی آشکارا از آن نام برده اند.
شيخ مفيد در کالم جامع با استناد به برخی آیات قصص قرآن کریم، »اعلم بودن« را از 

شرایط خالفت و امامت می داند:
1. داستان تعلیم اسماء به حضرت آدم )ع(

 شيخ مفيد با توجه به این داستان بر این باور است که قضاوت های علی )ع( در عصر پيامبر )ص(
بر شایستگی امامت و خالفت ایشان و وجوب تقدم آن حضرت در مقام امامت بر دیگران 

داللت می کند، همچنان که قرآن در این باره می فرماید:
ي ِإالَّ َأن ُيْهَدى َفَما َلُكْم َكْیَف حَتُْكُموَن؛ پس  َأَفَمن َيْهِدي ِإَل احْلَقِّ َأَحقُّ َأن ُيتََّبَع َأمَّن الَّ َيِهدِّ
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آیا کسی که به سوی حق رهبری می کند سزاوار است مورد پيروی قرار گيرد یا کسی که راه 
نمی یابد مگر آنکه هدایت شود؟ شما را چه شده ، چگونه داوری می کنيد؟ )یونس/35(. 

َا َيَتَذكَُّر ُأْوُلوا اْلَلَْباِب؛ بگو:  و در آیة دیگر می فرماید: »ُقْل َهْل َيْسَتِوي الَِّذيَن َيْعَلُموَن َوالَِّذيَن اَل َيْعَلُموَن ِإنَّ
آیا کسانی که می دانند و کسانی که نمی دانند یکسانند؟ تنها خردمندانند که پندپذیرند« )زمر/9(.

و در قصة حضرت آدم )ع( نيز می فرماید:
ُس َلَك َقاَل ِإينِّ َأْعَلُم  َماء َوَنُْن ُنَسبُِّح حِبَْمِدَك َونَُقدِّ قالوا َأَتَْعُل ِفیَها َمن ُيْفِسُد ِفیَها َوَيْسِفُك الدِّ
ِإن  َهُؤالء  ِبَأْسَاء  َأنِبُئويِن  َفَقاَل  الََْلِئَكِة  َعَلى  َعَرَضُهْم  ُثَّ  ُكلََّها  اَلْسَاء  آَدَم  َتْعَلُموَن-َوَعلََّم  اَل  َما 
ُكنُتْم َصاِدِقنَي- َقاُلوْا ُسْبَحاَنَك اَل ِعْلَم لََنا ِإالَّ َما َعلَّْمَتَنا ِإنََّك َأنَت اْلَعِلیُم احْلَِكیُم- َقاَل َيا آَدُم َأنِبْئُهم 
ِبَأْسَآِئِهْم...؛ ]فرشتگان[گفتند: آیا در آن کسی را می گماری که در آن فساد انگيزد و خون ها 
بریزد؟ و حال آنکه ما با ستایش تو، ]تو را[ تنزیه می کنيم و به تقدیست می پردازیم. فرمود: 
من چيزی می دانم که شما نمی دانيد . و خدا همة ]معانی[ نام ها را به آدم آموخت. سپس آنها 
را بر فرشتگان عرضه فرمود: اگر راست می گویيد، از اسامی اینها به من خبر دهيد. گفتند: 
منزهی تو. ما را جز آنچه ]خود[ به ما آموخته ای، هيچ دانشی نيست؛ تویی دانای حکيم. 

فرمود: ای آدم، ایشان را از اسامی آنان خبر ده.... )بقره/30-33(.

خداوند متعال در این آیات در تذکر نسبت به فرشتگان، آدم )ع( را به خالفت شایسته تر 
می داند، زیرا او از فرشتگان نسبت به اسماء داناتر و در علم أنباء برتر از آنها بود )مفيد، 

1413 ق، ج 1: 193(.
      مفسران اهل سنت نيز یکی از شرایط خالفت را اعلم بودن می دانند، بيضاوی در 
این باره گوید: »این آیات بر شرافت انسان، ارزش و برتری علم بر عبادت داللت می کند و 

اینکه علم شرطی در خالفت، بلکه شرط عمدة آن است« )1418 ق، ج 1: 70(.
      مراغی )بی تا، ج 1: 85(، زحيلی )1418 ق، ج 1: 131( و دیگر مفسران اهل تسنن 

همچون بيضاوی به این مطلب اشاره کرد ه اند. 
      حال شاید ایراد گيرند که از این عبارت بيضاوی و دیگران این طور برنمی آید که رهبر 
جامعه باید اعلم مردم باشد؛ بلکه می گویند باید عالم باشد. در پاسخ باید گفت که عالم غير 
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اعلم به موارد زیادی که عالم اعلم به آنها علم دارد، جاهل است و لذا تبعيت از عالم غير 
اعلم به منزلة تبعيت از جاهل بوده ... و این امری عقلی است.

2. داستان طالوت

شيخ مفيد پس از اشاره به آیات تعليم اسماء، به آیه ای که دربارة قصة طالوت بوده، استناد 
کرده است:

َوَقاَل َلُْم نَِبیُُّهْم ِإنَّ الّلَ َقْد بََعَث َلُكْم َطاُلوَت َمِلًكا َقاُلَوْا َأنَّ َيُكوُن َلُه اْلُْلُك َعَلْیَنا َوَنُْن َأَحقُّ 
بِاْلُْلِك ِمْنُه َوَلْ ُيْؤَت َسَعًة مَِّن اْلَاِل َقاَل ِإنَّ الّلَ اْصَطَفاُه َعَلْیُكْم َوَزاَدُه َبْسَطًة ِف اْلِعْلِم َواْلِْسِم...؛ و 
پيامبرشان به آنان گفت: در حقيقت، خداوند، طالوت را بر شما به پادشاهی گماشته است. 
گفتند: چگونه او را بر ما پادشاهی باشد با آنکه ما به پادشاهی از وی سزاوارتریم و به او 
از حيث مال، گشایشی داده نشده است؟ پيامبرشان گفت: درحقيقت، خدا او را بر شما 

برتری داده و او را در دانش و ]نيروی[ بدن بر شما برتری بخشيده است... )بقره/247(.

مفيد در ذیل این آیه می فرماید:
خداوند در این آیه، فزونی در علم، نيرومندی طالوت و برگزیده شدن او از ناحية خدا 
بر سایرین را دليل برتری او بر دیگران قرار داده است، این آیات موافق با ادلة عقليه اند که 
ثابت می کند اعلم از دیگران، که سایرین در رتبة علمی او قرار ندارند، شایسته تر به امامت 
است و نيز داللت بر وجوب تقدم علی)ع( بر همة مسلمانان در خالفت پيامبر )ص( و امامت 
بر امت دارد، زیرا در علم و حکمت بر همگان مقدم بوده و دیگران همتای او نبوده اند 

)1413 ق، ج 1: 194(.

شيخ طوسی نيز در رسالة امامت، دومين صفت از صفات امام را علم دانسته و چنين 
گفته است:

 دومين صفت از صفات الزم برای امام، علم به اموری است که به آگاهی از آنها در 
امامت خویش نياز دارند، اعم از آگاهی های دینی و دنيوی، مبارزه با دشمنان و جز آن، زیرا 

بدون داشتن چنين آگاهی هایی نخواهد توانست به امر امامت قيام کند )1405ق: 430(.

ابن ميثم بحرانی نيز علم، عفت، عدالت و شجاعت را به عنوان اصول کمال نفسانی یاد 
کرده و گفته است: 
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از آنجا که ما عصمت را شرط امامت می دانيم، باید امام واجد کمال های نفسانی مزبور 
باشد. امام باید به همة آنچه که در ایفای مقام امامت به آنها نياز دارد، عالم باشد، خواه علوم 
دینی باشد یا علوم دنيوی، مانند علم به احکام شرعی، سياست، آداب و فصل خصومت ها، 
زیرا اگر در امور یادشده جاهل باشد به آنچه بر او واجب است، با عصمت منافات دارد 

)1406ق: 179(.

 3. امامان معصوم)ع(، معدن علم اهلل

متصدیان  مقام  در  معرفی خود،  برای  بارها  معصوم)ع(  امامان  که  مفاهيمی  و  واژگان  از 
منصب امامت از آن بهره برده اند، تعبير »معدن و خّزان علم الل« است. این مفهوم که امامان)ع( 

بيش از 20 بار برای تبيين امامت به کار برده اند، بيشتر به علم آن بزرگواران اشاره دارد.
امام صادق )ع( در این رابطه در حدیث صحيح به سدیر فرمودند:

ِبَطاَعِتَنا  َتَعاَل  َو  ََأَمَرالُل  َتَباَرَك  َمْعُصوُمون  َقْوٌم  َأْمِرالِل،  َنُْن  َُتَرامِجَه  الِل، َنْن  ُِعْلِم  ان  َنُْن ُخزَّ
َماِء َو َفْوَق اْلَْرِض؛ ما خزانه دار علم  ه الَْبالَِغه َعَلى َمْن ُدوَن السَّ َو نََهى َعْن َمْعِصَیِتَنا، َنُْن احْلُجَّ
خدائيم، ما مترجم امر خدائيم، ما مردمى معصوم هستيم، خداى تبارك و تعالى مردم را به 
فرمانبرى ما امر فرموده و از نافرمانى ما نهى نموده است، ما حجت رسائيم، بر هر كه زیر 

آسمان و روى زمين است )کلينی، 1407 ق، ج 1: 269(.

براساس آثار مکتوب و موجود، به نظر می رسد، این مفهوم برای نخستين بار در دوران 
امام سجاد )ع(، آن هم به گونه ای مبهم، به کار رفته است. در روایت معتبر از ایشان نقل شده 
از  ٍة؛ همانا  ِفضَّ َذَهٍب َو اَل  َعَلی  اِن  ِبُزَّ َأرِضِه َو َلسَنا  ِفی  اِنِه  َسَاِئِه َو ُخزَّ ِفی  الِل  اُن  َلُزَّ ِمنَّا  »ِإنَّ  است: 
نيستيم«  ماست خازنان خدا در آسمان و خازنان او در زمين و ما خازنان بر طال و نقره 

)صفار، 1404 ق: 104(.
چنان که روشن است، در این روایت 1. به اختصاص این مفهوم بر امامان اثنی عشر )ع( 

تصریح نشده است و 2. تبيين نشده است که ایشان خازن و نگهدارندة چه چيزی هستند.
امام باقر )ع(، پس از شهادت امام سجاد )ع( تبيين متعدد و متنوعی از این مفهوم عرضه کردند 
که براساس آن، اختصاص این مفهوم به امامان معصوم )ع( ثابت می شود )فاریاب، 1391: 321(.



فرهنگ رضوی182

13
94

یز 
پای

م، 
ده

یاز
رة 

شما
م، 

سو
ل 

سا
  

الهی، مراد از خزانه، قوة حفظ کنندة صور ادراکی  با شریعت  در عرف حکما و موافق 
جزئی یا کلی است. پس خيال در نزد ایشان، خزانة حفظ کنندة صورت های محسوس هاست 
فعال، خزانة عقليات  به دنبال آن می آید و عقل  اوليات  از  آنچه  و هم خزانة موهومات و 
از  نوریه است که  اما خزائن علم خداوند سبحان، جواهر عقليه و ذوات  از علوم است، 
آميختگی با مواد و اجرام مبراست، در باب علم و عقل، کمال بالفعل را دارد و در آن، هيچ 
نقص و قوة استعدادی وجود ندارد، پس علوم آن از جنس صورت هایی که در اجرام نقش 
می بندد، نيست؛ زیرا نفس در آغاز فطرتش، امر بالقوه در باب عقل است و برای آنکه به عقل 
بالفعل تبدیل شود، نياز به چيزی دارد که آن را از حد عقل بالقوه به حد عقل بالفعل تبدیل 
نماید؛ زیرا هيچ شيئی نمی تواند خود را از قوه به فعل و از نفص به کمال برساند و آنچه که 
نفس را کامل بالفعل می سازد، می باید خود، عقل بالفعل و در اصل فطرت کامل باشد وگرنه 
او خود برای خروج از قوه به فعل، احتياج به کامل دیگری دارد. پس تسلسل الزم می آید که 
محال است. پس وجود ذوات قدسی و جواهر عقلی ثابت می شود که به واسطة آنها نفوس 
کمال می یابند و از حالت قابل بالقوه به عاقل بالفعل در می آیند و ایشان کلمه های تام خداوند 
هستند که فنا ناپذیرند، ایشان بر حسب اعتبارها و وجوه مختلف، اسامی متعددی می پذیرند 
که ازجملة آنها سخنان الهی، عالم امر و قضای الهی، مفاتيح غيب خداوند و خزائن علم 

اوست )رستمی، 1388: 125(.
َخَزآِئُن  ِعنِدي  َلُكْم  َأُقوُل  »الَّ  می فرماید:  پيامبر)ص(  قول  از  که چگونه خدا  اگر سؤال شود 
الّلِ« )انعام/50( ولی امام رضا )ع( خود را خزانه دار علم خدا معرفی می کنند، باید گفت که 

می کند  افاضه  هر چيزی  به  آن را  آثار  و  که هستی  است  الهی  فيض  منبع  از خزینه،  مراد 
)طباطبایی،1417ق، ج7: 149( و ذاتًا از آن خداست؛ ولی گاهی برای اجرای اوامر و اجرای 
خزینه داری  که  می فرماید  اعطا  شایستگان  برخی  به  را  اختيارها  و  اطالعات  برخی  امور، 
معصومان)ع( و اطالع از برخی امور غيبی، از آن جمله است و این افراد بالعرض متصف به 

آن اوصاف می شوند.
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4. امامان معصوم )ع( وارث علم و فهم پیامبر )ص(

پيامبر)ص( در حدیثی در این باره می فرمایند: »َيا َعِليُّ َأْنَت َوِصیِّي َو َواِرِثي َقدْ َأْعَطاَك الُل ِعْلِمي 
َو َفْهِمي«)خزازازی، 1401ق: 124(.

با توجه به این روایت، پس از پيامبر اکرم )ص(، امام علی )ع( افضل و اعلم امت اند و در 
ميان صحابی و غير ایشان کسی در علم و فضيلت به پای ایشان نمی رسد و همة علوم و 
دانش های اسالمی به ایشان بازمی گردد، چنان که بسياری از دانشمندان اهل سنت و شيعه 
بر این امر اعتراف دارند. شریف ترین علوم، علم الهی است، زیرا شرف هر علم در گرو 
شرافت معلوم و موضوع آن علم بوده و موضوع علم الهی از تمامی علوم، شریف تر است. 
این علم از گفتار علی )ع( اقتباس و نقل شده و همة راه های آن از ایشان آغاز شده و به ایشان 

پایان یافته است.
امير المؤمنين )ع( پس از پایان جنگ نهروان، ضمن ایراد خطبه ای پرشور و حيات آفرین، با بيان 
این مطلب که من چشم فتنه و فساد را کور کردم، جز من کسی را یارای این کار نبود و هرگز 
توان آن را نداشت، فرمودند: »از من بپرسيد تا در ميان شما هستم« )نهج البالغه، خطبة 189(.
البته علم علی )ع( به علم حق اتصال داشت و بسياری از دانش هایی که دیگران فاقد آن 
بودند، ایشان از آن به خوبی برخوردار بودند و ظرف دلشان مملو از علوم الهی بود، آری 
علی )ع( از علوم غيبی و دانش هایی نهانی برخوردار بودند و به دنبال آن حضرت، این علم 
خدا و پيامبرش در اختيار ائمه بعدی نهادینه شد که طبيعتًا این علوم را از انبيای الهی به ارث 
بردند، چنان که در روایت ها آمده که علی )ع( فرمودند: »از من دربارة اسرار امور غيبی سؤال 

کنيد، زیرا من وارث علوم پيامبران و رسوالن هستم« )حسينی مرعشی، بی تا: ج 7: 620(.
َيْعَلُمَها بعد  ممد غريي؛  همچنين در روایتی دیگر فرمودند: »َأنَْا الَِّذي ِعنِدي َمَفاِتیُح اْلَغْیِب اَل 
من همان هستم که کليدهای غيب نزد من است و پس از پيامبر )ص(، کسی جز من بر آن 

واقف نيست« )همان: 608(،.
همچنين پيامبر گرامی )ص( فرمودند: »َاعُلم ُاميّت عليُّ بُن اب ِطالب)ع(؛ داناترین امت من علی بن 



فرهنگ رضوی184

13
94

یز 
پای

م، 
ده

یاز
رة 

شما
م، 

سو
ل 

سا
  

ابی طالب)ع( است« )حرعاملی، 1425 ق، ج 2: 268(.
علوم  باید  دست کم  از این رو،  می کند،  هدایت  را  مردم  که  است  کسی  هادی  امام  پس 
الزم برای هدایت انسان ها را به طور واقعی و خطاناپذیر در اختيار داشته باشد و در غير 
این صورت، غرض از نصب او نقض خواهد شد. امام صادق )ع( نيز از رسول خدا )ص( نقل 
می کنند که فرمودند: »اهل بيت من هادیان پس از من هستند، خداوند علم و فهم مرا به آنها 

داده است« )صدوق، 1413 ق، ج 2: 602(.
ه الِل َو َأْنَت بَاُب الِل َو  پيامبر)ص( در روایتی دیگر خطاب به علی)ع( فرمودند: »َيا َعِلّيُ َأْنتَ ُحجَّ

َراُط الُْْسَتِقیم...« )همان، 1378، ج2: 6(. ِريُق ِإَل الِل َو َأْنَت النََّبُأاْلَعِظیُم َو َأْنَت الصِّ َأْنَت الطَّ

امام باقر)ع( نيز در روایتی دیگر فرمودند: »همانا رسول اهلل، باب اهلل بودند که تنها از طریق 
ایشان، به خدا راه یافت می شود و طریق خداوند بودند که هر کس آن را می پيمود، به خدا 
می رسيد. پس از ایشان نيز اميرالمؤمنين )ع( چنين مقامی داشتند و برای امامان نيز یکی پس 

از دیگری همين حکم جاری بوده است« )کلينی، 1407ق، ج1: 197(.
بنابراین راز و رمز علوم الهی در اختيار معصومين)ع( است و پيامبر)ص( همة رازهای نهفته 
را برای آنان آشکار نموده، تعاليم الهی را به آنها سپرده و تنها آنان ظرفيت پذیرش این امانت 

بزرگ خداوندی را داشتند.

امامان معصوم ، معصوم از گناهان کبیره و صغیره

َلِل« )کلينی، 1407ق، ج1: 199(. »َمْعُصوٌم... ِمَن اْلََطاَيا َو الزَّ
قبل از پرداختن به این عبارت حضرت ضروری است که با واژه  ی معادل با عصمت آشنا 

شویم تا مسئلة عصمت امام به درستی تبيين شود:
1. واژه های معادل )هم ردیف( با عصمت

تنزیه
عالمان مسلمان گاه به جای مفهوم عصمت از واژه ای مانند »تنزیه« بهره جسته و آن را 
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به عنوان آثارشان قرار داده اند. همان طور که سيد مرتضی کتاب ماندگارش را دربارة عصمت 
پيامبران)ع( تنزيه االنبیاء ناميده است، از این مطلب می توان دریافت که واژة تنزیه، هم ردیف 
با معنای عصمت در فرهنگ نامة اعتقادهای اسالمی است. لغت دانان زبان عرب، تنزیه را از 
ریشة »نزه« به معنای »دور شدن از یک مکان و غير آن« دانسته اند )ابن فارس، 1404 ق: مادة 

نّزه؛ زبيدی، 1414 ق: مادة نّزه(،.
از این رو وقتی گفته می شود »رجل َنِزه الُلق« به معنای آن است که شخصی خودش را از 
امور بی ارزش دور داشت. ابن درید از قدیمی ترین لغت نویسان زبان عرب نيز گفته است: 
»نزه النفس« معنایش این است که انسان جان و روان خود را از کار بی ارزش رها ساخت 

)1426 ق: مادة نّزه(.
اما فرهنگ نویسان فارسی زبان، تنزیه را عبارت از »روی گرداندن«، »دور داشتن خود از 
زشتی و بدی«، »دور و پاک کردن از چيزهای زشت و ناپاک«، »پارسایی و پاکدامنی« و »پاک 

و بی آالیش« دانسته اند )دهخدا، 1373: مادة نّزه؛ انوری، 1381: مادة نّزه(.
به عنوان نمونه، در زیارت جامعه ای که از امام هادی)ع(، نقل شده است می خوانيم:
عبدک ورسولک...، العصوم من کّل  مّمد  سّیدنا  على  صلواتک…  أفضل  اجعل  الّلهّم 
خطأ و زلل النّزه من کّل دنس و خطل؛ خدایا بهترین درودهایت را بر سرور ما محمد، بنده 
و رسولت بفرست... آن که معصوم از هر خطا و لغزشی بود و منزه از هر گونه آلودگی و 

سبکسری )مجلسی، 1403 ق، ج 99: 178(.

توفیق
برخی علمای اسالمی، واژة »توفيق« را معادل و مساوی با اصطالح عصمت دانسته اند 
بين اصطالح »عصمت« و  نقل شده است که  از علمای معتزلی  اما  )مفيد، 1413 ق: 67(، 
»توفيق« تفاوت قائل شده اند، به این صورت که نخست »لطف« را به چيزی تعریف کرده اند 
که وقتی خداوند آن را در حق کسی انجام دهد، آن شخص اختيار واجبی را انجام خواهد 
داد یا حرامی را ترک خواهد کرد، سپس گفته اند لطفی که سبب ترک حرام می شود، عصمت 
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ناميده می شود )تفتازانی، 1422 ق، ج 4: 312(، یعنی لطف، مقدمة عصمت است، نه توفيق. 
شاید بتوان گفت منشأ این کاربرد، روایت هایی است که در کنار واژة عصمت، لغت توفيق 

و مشتقات آن را نيز به کار برده اند؛ در این زمينه دو نمونه را یاد آور می شویم:
الف( امام صادق)ع( دربارة رسول گرامی اسالم)ص( می فرمایند:

ِمَّا  ُيِْطُئ ِف َشْيٍء  َيِزلُّ َو اَل  اَل  اْلُقُدِس  ِبُروِح  ُمَؤيَّدًا  ُمَوفَّقًا  دًا  ُمَسدَّ ِ (ص) َكاَن  اللَّ َرُسوَل   ِإنَّ 
به  مؤید  و  بودند  الهی  توفيق  و  راهنمایی  از  برخوردار  رسول خدا)ص(  اْلَْلَق؛  ِبِه  َيُسوُس 
روح القدس، لغزش و خطایی در هر آنچه که به واسطة آنها، امور مردم را اداره می کردند، 

نداشتند )کلينی، 1407 ق، ج 1: 266(.

ٌد  ُمَسدَّ ُمَوفٌَّق  ُمَؤيٌَّد  َمْعُصوٌم  »و هو  امامت می فرمایند:  امام و  مقام  تبيين  امام رضا)ع( در  ب( 
و  توفيق  تأیيد،  از  برخوردار  و  است  معصوم  امام،  َلِل َو اْلِعَثاِر...؛  َأِمَن ِمَن اْلََطاَيا َو الزَّ َقْد 

راهنمایی های الهی و از هر خطا و لغزشی در امان است« )همان: 203(.
البته باید توضيح داد که در این احادیث، توفيق به تنهایی معادل عصمت در نظر گرفته 

نشده؛ بلکه توفيقی که همرا ه تأیيد و تسدید است.
تسدید

در فرهنگ نامه های لغت عرب، »تسدید« از »سد« و »سواد«، به کسر سين و »سدد« به 
معنای »چيزی که پرده و مانع ميان دو چيز باشد« و »پایداری و استواری نفوذ ناپذیر«، »بر پا 
داشتن« و »قصد و طلب کردن خواه به آن برسد یا نرسد« دانسته شده است )راغب اصفهانی، 

1362 ش: مادة سدد؛ ابن فارس،1404 ق: مادة سدد(.
در لغت نامه های فارسی معانی ذیل برای این واژه آمده است: »توفيق دادن، نيکو کردن، 
ارشاد کردن در کردار و گفتار، راست گرداندن، راست کردن، راه راستی و درستی و هدایت 

کردن« )دهخدا، 1373: مادة سدد؛ انوری، 1381: مادة سدد(.
براساس آنچه در معنای تسدید آمد، می توان دریافت که پيامبران و امامان )ع(، در گفتار و 
کردارشان دارای حالت وصفی پایدار و استوارند که جز راستی و درستی در آن راه ندارد و 
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این معنا از تسدید با مفهوم عصمت پيوندی پيوسته پيدا می کند، هرچند این واژه نيز همراه 
تأیيد و توفيق است که به معنی عصمت نزدیک می شود.

تأیید
این واژه از ریشة »أید« به فتح همزه و سکون یاء، به معنای »نيروی قوی« و »نيرومند کردن«، 
»نيرو و قوت دادن«، درست و متناسب تشخيص دادن سخن یا عملی، نيرو دادن و اسباب 
 موفقيت را فراهم کردن آمده است )راغب اصفهانی، 1362: مادة أید ؛ جوهری، 1407 ق،

ج 2: 443(.
از معنای »تأیيد« استفاده می شود برای اینکه فرستادگان خدای متعال و جانشينان شایستة 
آنان از یک نيرو و قدرت درونی برخوردارند و از آن می توانند سخن و عملی را درست 
بفهمند و صحيح تشخيص دهند، در نتيجه دچار خطا و اشتباه نشوند و این تعریف از تأیيد، 

ارتباط این واژه را با عصمت روشن می کند.
تطهیر

بنيان اصلی این لفظ را از »طهر« به ضم طاء و سکون هاء و »طهاره« به  لغت نویسان، 
جوهری،  طهر؛  مادة   :1362 )راغب اصفهانی،  دانسته اند  »پاکيزگی«  و  شدن«  »پاک  معنای 

1407 ق: مادة طهر(.
نکتة دیگر آنکه، مقصود از پاک گرداندن، آراستگی ظاهری و پاکی باطنی است، این پاکی 
اختصاص به پيامبران خدای متعال و امامان معصوم )ع( دارد و از این رو ارتباط و تعامل این 

معنا با عصمت روشن می شود.
مخلص/ مخلصین

نزدیک ترین معنا به تعریف عصمت، لفظ »مخلص« بوده و این لفظ در فرازی از قصة 
ِعَباَدَك  ِإالَّ  َأمْجَِعنَي،  َلُْغِوَينَُّهْم  ِتَك  َفِبِعزَّ » َقاَل  است:  آمده  چنين  و  شده  بازگو  شيطان  پر ماجرای 
ِمْنُهُم الُْْخَلِصنَي« )ص/ 83-82(، واژة »مخلص« اسم مفعول از ریشة » خلوص« و »خالص« 

مادة  نا صواب« آمده است )راغب اصفهانی، 1362:  از هر چيز  به معنای »صاف و خالص 
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خلص؛ جوهری،1407 ق: مادة طهر(، خداوند بزرگ با یادکرد این صفت برای بندگان و 
فرستادگانش، به ستایش از آنان پرداخته و جایگاه واالی آنان را به مردم نشان داده است.

َلِل«، علمای شيعه بر این  حال با توجه به این عبارت حضرت »َمْعُصوٌم... ِمَن اْلََطاَيا َو الزَّ
باورند که همة گناهان، بزرگ اند و صغيره ناميدن برخی از آنها، به منزلة کوچک بودنشان 

نيست؛ بلکه در مقایسه با گناهان کبيره است.
در اندیشة شيخ طوسی، امام از همة گناهان کبيره و صغيره معصوم است و در عبارت هایی که 
در ادامه از وی نقل خواهد شد، روشن می شود که ایشان نه تنها امامان را از همة گناهان معصوم 
می داند، بلکه عصمت از گناه را برای متصدی منصب امامت، امری ضروری به شمار می آورد. 
شيخ طوسی در این باره می گوید: »و الئمه النتجبني الذين ال یوز علیهم الطا و ال فعل القبیح 

ال صغريا وال کبريا...« )بی تا: ج 8: 429(.

استفاده از واژگانی همچون جواز و عدم جواز صدور گناه از امام، بيانگر اعتقاد به لزوم 
عصمت امام از گناه در اندیشة مرحوم شيخ است.

شيخ طوسی در این باره ميان پيش از امامت و پس از آن، تفاوتی نگذاشته و در هر دو 
زیر  عبارت  از  می توان  را  نظریه  این  است.  دانسته  معصوم  گناهان،  از همة  را  امام  زمان، 
به دست آورد که وی پس از بيان برهان بر عصمت امام از گناه پس از تصدی منصب امامت، 
می نویسد: »اما عصمت امام... پيش از حال امامت، از دليل دیگری دانسته می شود« )1362: 
361(؛ نظریه ای که براساس منابع موجود، برای نخستين بار مرحوم شيخ طوسی در کالم 
شيعه مطرح کرده است، امام را نه تنها پيش از تصدی منصب امامت که از آغاز عمر تا پایان 
ِل ُعمِرِه ِإَلی آِخِرِه ِفی َأقَواِلِه َو َأفَعاِلِه َو  معصوم می داند، در آنجا که می گوید: »اإِلَماُم َمعُصوٌم ِمن َأوَّ

ُتُروِکِه ... « )1410 ق: 98(. 

افزون بر آن، شيخ طوسی، از کسانی است که پيامبر)ص( و به تبع آن، امام را از گناه سهوی 
نيز معصوم دانسته است، در آنجا که می گوید: »النبی َیُِب أْن َيكوَن َمعصوٌما ِمَن القبايح  ُكلَِّها 

َصِغرِيَها َو َكِبرِيَها َعلی طريق السهو و علی کل حال« )همان: 106(. 
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ایشان به طور کلی پيامبر و به تبع آن، امام را از هر عملی که موجب رویگردانی و نفرت 
مردم ازآنان شود، اگرچه آن عمل قبيح نباشد، معصوم دانسته است، آنجا که می گوید: »قد ال 
يقع من االنبیاء و الرسلني و االئمه ما ينفر عن قبول اقوالم و ان ل يکن ذلک قبیحا« )طوسی، 1417 

ق، ج 2: 566-568(.
با این توضيحات روشن می شود که در اندیشة شيخ طوسی و قبل از وی شيخ مفيد، امام 

به طور ضروری و وجوبی از آغاز عمر تا پایان از گناهان سهوی و عمدی معصوم است.

2. تبیین چگونگی تحقق عصمت

حال با توجه به مطالب بيان شده، چگونه ممکن است انسانی در برابر گناه معصوم باشد و 
حتی فکر و خيال انجام گناه در وجودش راه پيدا نکند؟ در پاسخ این سؤال می گوئيم خود 
ما در اموری که علممان از مغز به دل برسد و به اصطالح به یقين برسيم، مرتکب خالف 
و خطایی نمی شویم، آیا هيچ انسان عاقلی به فکر خوردن آتش و کثافت می افتد؟ آیا هيچ 
با شعوری خود را در گودالی از آتش می اندازد یا کاسه ای پر از زهر را می نوشد؟  انسان 
حتمًا در جواب این سؤال خواهيد گفت هيچ عاقلی این کارها را نمی کند و حتی آرزو یا 
فکر آن را هم در سر ندارد و اگر کسی چنين کرد، مبتال به یک نوع بيماری است، در نتيجه 
هر انسان عاقلی در برابر چنين اعمالی، یک نوع مصونيت یا به تعبير دیگر، نوعی عصمت 
دارد و اگر از شما بپرسند چرا انسان در مقابل این کارها معصوم است، می گویيد به علت 
اینکه عيب و ضرر حتمی آنها را باور دارد و می داند که ارتکاب آن اعمال، جز نابودی و 
نيستی چيزی به دنبال ندارد. بنابراین اگر انسان به مفاسد و زیان های گناه، یقين و باور پيدا 
کند، با غلبة نيروی عقل بر شهوت ها هرگز گرد گناه نمی چرخد و حتی فکر آن را در سر راه 
نمی دهد، چنين انسانی چنان به خدا و دادگاه عدل او، ایمان و یقين دارد که گویی همة آنها 
را در برابر چشمان خود می بيند. برای چنين کسی، گناه و حرام، همان آتش و زهر کشنده 
است، پس هرگز به آن نزدیک نمی شود و خود را آلوده نمی کند، پيامبران و اوليای الهی با 
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این یقين و اعتماد که به نتيجه و آثار گناه داشتند، نه تنها از گناه، بلکه از فکر گناهان به دور 
بودند )قائمی، 1390: 98(.

به روایتی از امام علی )ع( دقت کنيم که فرمودند: 
َخلََّف  َعّما  و َيسَتغن  ُيواِجد احِلساَب   و  اَب   التُّ و َيسُكُن  الحباَب  ُيفاِرُق  أّنُه  َمن أيَقَن 
َم كاَن َحِرّيا بِِقَصِر الَمِل و ُطوِل الَعَمِل؛ هر کس یقين پيدا کند که حتمًا از  و َيفَتِقُر إل ما َقدَّ
دوستان جدا، در خاک ساکن و با حساب روبرو می شود و از آنچه گذاشته بی نياز و به آنچه 
پيش فرستاده محتاج می شود، حتمًا آرزویش کوتاه و عملش طوالنی می شود )مجلسی، 

1403 ق، ج 73: 167(.

3. عصمت، لطف و موهبت باطنی خداوند به امامان معصوم )ع(:

عده ای از متکلمان اسالمی بر این باورند که لطف خدای بزرگ سر منشأ اصلی ارتباط 
ناگسسته ميان عصمت و عمل اختياری معصومان)ع( است؛ اما این لطف، وابسته و پيوسته به 

چند عامل است که عبارت اند از:
الف( معصومين )ع( نسبت به دیگر انسان ها از خصوصيات و امتيازهای خاصی برخوردارند 
که هرگز  تنظيم کرده  به گونه ای  را  آنان  روانی  و خداوند، شرایط و وضعيت جسمانی و 

به سوی گناه کشيده نمی شوند.
اعمال  کيفر،  آن  راه  از  می توانند  که  برخوردارند  بينشی  و  دانش  از  معصومين )ع(  ب( 
گناه آلود را ببينند و بشناسند و همين شناخت، سبب می شود تا رو به اطاعت آورده و از 

معصيت بپرهيزند.
ج( معصومين )ع( همواره با وحی و الهام از دستورهای الهی آگاه می شوند و همين مسئله، 
باعث شناخت زشتی و کيفر گناهان از یک سو و زیبایی و پاداش فرمانبرداری از سوی دیگر 

می شود و بدین سان آنان به اطاعت رو می آورند و از کار گناه آلود روگردان می شوند.
د( اینان در صورتی که از روی فراموشی مرتکب خطا و اشتباه در گفتار یا رفتارشان شوند 
یا ترک اولی نمایند، خداوند بزرگ و بخشنده، آنان را مورد عتاب و سرزنش قرار می دهد 
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و به سرانجام کارهایشان آگاه می کند )حلی، 1378: 278(.
مرحوم سيد مرتضی در این باره گفته است: »إعلم! أّن العصمه هی الّلطف يفعله تعالی فیختار 
العبد عنده االمتناع من فعل القبیح؛ بدان که عصمت عبارت است از لطفی که خداوند در مورد 

بندة خود انجام می دهد و به واسطة آن، انسان از فعل قبيح امتناع می ورزد« )علم الهدی، 1405 
ق، ج 3: 326(.

است:  گفته  و  کرده  اشاره  بوده،  منع  معنای  به  که  عصمت  لغوی  ریشة  به  آنگاه  وی، 
»در اصطالح متکلمان، این معنا، کاربرد خاصی پيدا کرده و آن عبارت است از خودداری 

اختياری انسان از گناه به واسطة لطفی که خداوند در حق او انجام داده است« )همان(.
شيخ طوسی هم دربارة عوامل عصمت گفته است: »بر مبنای عقيدة معتزله، خداوند در 
حق معصوم، لطفی را اعمال می کند که با وجود آن، داعی بر ترک واجب و فعل معصيت 

ندارد، اگرچه بر انجام آن تواناست« )1410ق: 369(.
این تعریف یادشده از طوسی اختصاص به معتزله ندارد؛ بلکه مورد قبول متکلمان اماميه 
نيز است. این تعریف بر مبنای قاعدة لطف است که متکلمان اماميه و معتزله بر آن توافق 

دارند، چنان که فاضل مقداد گفته است: 
اصحاب ما و دیگر متکلمان عدليه در تعریف عصمت گفته اند: عصمت، لطفی است که 
خداوند به مکلف ارزانی می دارد، به گونه ای که صدور معصيت از وی ممتنع می شود؛ زیرا 
با وجود لطف، داعی بر انجام گناه ندارد؛ بلکه صارف از آن در او موجود است؛ اگرچه بر 
انجام گناه توانایی دارد؛ بر این اساس، صدور معصيت از معصوم به لحاظ قدرت او ممکن 
است و به لحاظ نداشتن داعی بر گناه و وجود صارف از آن، ممتنع خواهد بود )سيوری، 

1422 ق: 343(.

ابن ميثم بحرانی، برهان لطف و وجوب امامت معصوم را با توجه به تکاليف شرعی تقریر 
کرده و گفته است:

التکلیفیه و کّل لطف  الشرعّیه  الواجبات  إّن نصب اإلمام لطف من فعل الل تعالی فی أداء 
بالصفه الذکور فواجب فی حکمه الل تعالی... فنصب اإلمام الذکور واجب من الل فی کّل زمان 
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التکلیف؛ نصب امام معصوم، لطفی است از جانب خداوند در انجام دادن واجبات و تکاليف 
شرعی و انجام دادن هر لطفی با ویژگی یادشده، به مقتضای حکمت الهی واجب است. پس 
نصب امام از جانب خداوند تا وقتی که تکليف باقی است، واجب است )1406 ق: 175(.

شيخ مفيد نيز در این باره می نویسد:
از آنجا که عصمت، لطف خداوند و صفتی است که هر گاه خداوند آن را به بنده ای 
دانسته  خلق  همة  حال  از  این،  و  نمی کند  اختيار  را  او  نافرمانی  آن،  با  بنده  کند،  عطا 
در  متعال  خداوند  دارد.  وجود  ویژگی  چنين  »اخيار«  و  »صفوه«  اهل  در  بلکه  نمی شود، 
نَاُهْم َعَلى ِعْلٍم  این باره می فرمایند: »ِإنَّ الَِّذيَن َسَبَقْت َلُم مِّنَّا احْلُْسَن« )انبياء/101(؛ »َولََقِد اْخَتْ
َعَلى اْلَعالَِنَي« )دخان/32( و »َوِإنَُّهْم ِعنَدنَا لََِن الُْْصَطَفنْيَ اْلَْخَیاِر« )ص/47(، )1413ق: 128(.

و در ادامه می گویند:
کبيره و  گناهان  از همة  امامت  و  در حالت رسالت  ایشان  از  امامان)ع( بعد  و  پيامبران 
صغيره معصوم هستند، عقل، ترک مستحبی را بدون قصد تقصير و معصيت بر ایشان ممکن 
می داند و ترک واجب را بر ایشان جایز نمی داند. البته پيامبران و امامان )ع( بعد از او از ترک 
مستحب و واجب، پيش از حالت امامت و بعد از آن نيز سالم و مبرا بودند و توصيف ایشان 

به کمال در همة احوال یقينی است )همان: 129-130(.

نتیجه گیری
از آنجا که بشر همواره نياز به امام و رهبری دارد و این ضرورت عقلی است، بر خداوند 
واجب است که شخصی را به عنوان امام و رهبر جامعه نصب کند که دارای صفات ویژه باشد.
همچنين از آنجا که نصب امام، لطفی از طرف خداوند است، شرایط خاص و حساسی 

را می طلبد، از جمله أعلم بودن نسبت به افراد جامعه و داشتن عصمت از طرف خداوند.
1. أعلم بودن امام

این صفت با توجه به آیات و روایت های رسيده و همچنين استدالل منطقی عالمان اماميه 
با توجه به این نصوص ثابت می کند، که 1. أعلم بودن امام، از صفات ضروری و الینفک 
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امامت و رهبری جامعه بوده؛ 2. أعلم بودن امام، نه تنها از طرف خداوند، بلکه متصل به علم 
خداوند است.

2. عصمت داشتن

این صفت نيز با توجه به آیات و روایت ها و همچنين استدالل منطقی عالمان اماميه با 
توجه به این نصوص ثابت می کند که 1. عصمت امام، یک صفت ضروری و لطفی از طرف 
خداوند در اداره و رهبری جامعه است؛ 2. عصمت نداشتن امام، نه تنها خود را دچار اشتباه 
و گمراهی می کند بلکه افراد جامعه را به گمراهی و تباهی می کشاند که نمونة آن در گذر 

تاریخ به وفور وجود دارد. 
بنابراین، این دو صفت که در کالم امام رضا )ع( روایت شد، ازجمله صفاتی بوده که الزمة 
رهبری جامعه است و وجودش تنها از طرف خداوند و به نص است که این در روایت های 

رسيده از پيامبر و امامان معصوم)ع( به وضوح دیده می شود.
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منابع و مآخذ
القرآن الکرمی. )1415ق(. مترجم محمد مهدی فوالدوند، تهران: دارالقرآن الکریم.

آلوسی، محمود بن عبداهلل، )1414 ق(. روح املعانی فی تفسري القرآن العظيم. بيروت: دارالکتب العلميه.

ابن ابی الحدید، عبد الحميد هبه اهلل،)1404ق(. شرح نهج البالغه البن أبی احلدید. قم: مکتبة آيت الل الرعشی النجفی.

ابن درید، محمد بن حسن، )1426 ق(. مجهره اللغه. ایران: التابعه للستاته الرضويه.

ابن فارس، احمد، )1404 ق(. مقایيس اللغه. قم: مرکز نشر.

ابن منظور، محمد بن مکرم، )1414 ق(. لسان العرب. بيروت: دار صادر.

اردبيلی، محمد بن علی، )1403 ق(. جامع الرواه. قم: مکتبة آيت الل العظمی الرعشی جنفی.

انوری، حسن، )1381(. فرهنگ بزرگ سخن. تهران: سخن.

بحرانی، ميثم بن علی، )1406 ق(. قواعد املرام فی علم الکالم. قم: مکتبة آيت الل العظمی الرعشی جنفی.

بهبودی، محمد باقر، )1363(. گزیده کافی. تهران: علمی و فرهنگی.

بيضاوی، عبداهلل بن عمر، )1418 ق(. انوارالتنزیل و اسرار التأویل. محقق محمد عبدالرحمن مرعشلی، بيروت: 

داراحیاء التاث العربی.

تفتازانی، سعد الدین، )1422 ق(. شرح المقاصد. قم: منشورات الشريف الرضی.

جوهری، اسماعيل بن حماد، )1407 ق(. الصحاح. بيروت: دارالعلم للمليني.

حرانی، ابومحمد حسن بن علی بن الحسين بن شعبه، )1389(. حتف العقول عن آل الرسول. مترجم احمد جنتی، 

چاپ سوم، تهران: شرکت چاپ و نشر بين الملل. 

التاث.  الحیاء  البیت  آل  بيروت:  دوم،  چاپ  الشيعه.  وسائل  ) 1424ق(.  حسن،  محمد بن  حرعاملی، 

حرعاملی، محمد بن حسن، )1425 ق(. إثباه اهلداه بالنصوص و املعجزات. بيروت: أعلمی.

حسينی مرعشی، نوراهلل، ) بی تا(. احقاق احلق. تهران: اسلمیه.

حلی، حسن بن یوسف، )1378(. کشف املراد. قم: دارالفکر.

خزازرازی، علی بن محمد، )1401 ق(. کفایة األثر فی الّنص علی األئمه اإلثنی عشر. قم: بيدار.

خوئی، أبوالقاسم، )1371(. معجم رجال احلدیث. تهران: مرکز اطالعات و مدارک اسالمی.

دهخدا، علی اکبر، )1373(. لغت نامه. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

راغب اصفهانی، حسين بن محمد، )1362(. مفردات الفاظ القرآن. تهران: الکتبة الرتضويه.

رستمی، محمدزمان، )1388(. علم امام. قم: بوستان کتاب.
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زبيدی، محمد مرتضی،)1414 ق(. تاج العروس. بيروت: دارالفکر.

زحيلی، وهبه بن مصطفی، )1418 ق(. التفسري املنري فی العقيده و الشریعه و املنهج. بيروت: دار الفکر العاصر.

سيوری، فاضل مقداد، )1422 ق(. اللوامع االهليه. قم: مکتب االعلم اإلسلمی.

سيوطی، جالل الدین، )1421ق(. الدّراملنثور. بيروت: دار احیاء التاث.

شهيد ثانی، زین الدین بن علی العاملی، )1423ق(. البدایه فی علم الدرایه. چاپ اول، قم: بوستان کتاب. 

صدوق، محمد بن علی، )1378(. عيون أخبارالرضا. تهران: جهان.

عابد،  عبداللهی  مقدمه صمد  مترجم حميدرضا شيخی و  معانی االخبار.  صدوق، محمد بن علی، )1389(. 

چاپ اول، قم: ارمغان طوبی.

صدوق، محمد بن علی، )1395(. کمال الدین و متام الّنعمه. قم: دارالکتاب اإلسلمیه.

صدوق، محمد بن علی، )1413 ق(. من ال حیضره الفقيه. قم: جامعة مدرسين.

صفار، محمد بن حسن، )1404 ق(. بصائر الدرجات. قم: مکتبة آيت الل العظمی الرعشی جنفی.

طباطبایی، محمد حسين، )1417 ق(. امليزان فی تفسري القرآن. قم: جامعة مدرسين.

طبرسی، فضل بن حسن، )1372(. جممع البيان فی تفسري القرآن. تهران: ناصر خسرو.

طبری، محمد بن جریر، )1412 ق(. تاریخ االمم و امللوک. بيروت: دارالکتب العلمیه.

طوسی، محمد بن حسن، ) 1373(. الرجال. قم: اإلسلمی.

تهران. دانشگاه  انتشارات  تهران:  الکالم.  علم  فی  االصول  متهيد   .)1362( حسن،  محمد بن  طوسی، 

طوسی، محمد بن حسن، )1405 ق(. تلخيص الشافی. نجف: مکتبة العلمی الطوسی و حبرالعلوم.

طوسی، محمد بن حسن، )1410 ق(. الرسائل العشر. قم: جامعة مدرسين.

طوسی، محمد بن حسن، )1411 ق(. الغيبه. قم: دارالعارف اإلسلمیه.

طوسی، محمد بن حسن، )1417 ق(. العدة فی اصول الفقه. قم: ستاره.

طوسی، محمد بن حسن، )1420 ق(. فهرست، قم: ستاره.

طوسی، محمد بن حسن، ) بی تا(. التبيان فی تفسري القرآن. بيروت: دار احیاء التاث العربی.

عظيمی فر، عليرضا، )1389(. قرآن و عصمت أهل بیت )ع(. قم: مهر امير المؤمنين )ع(.

علم الهدی، سيد مرتضی، )1405 ق(. الرسائل. قم: دارالقرآن الکریم.

فاریاب، محمد حسين، )1391(. معنا و چیستی امامت در قرآن. قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی)ره(.

قائمی، اصغر، )1390(. اصول اعتقادات. قم: ادباء.
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کشی، محمد بن عمر، )1363(. الرجال. قم: آل البیت.

کلينی، محمد بن یعقوب، )1407 ق(. الکافی. تهران: دارالکتاب االسلمیه.

کلينی، محمد بن یعقوب، )1430ق(. الکافی. قم: داراحلديث للطباعه و النشر.

گنابادی، سلطان محمد، )1408ق(. بيان السعاده فی مقامات العباده. بيروت: العلمی.

مازندرانی، مولی محمد صالح، )1429ق(. شرح اصول کافی. تعليق ميرزا ابوالحسن شعرانی و محقق سيد 

علی عاشور، چاپ دوم، بيروت: داراحیاء التاث العربی و التاريخ العربی. 

مجلسی، محمد باقر، )1403 ق(. حباراالنوار. بيروت: دار احیاء التاث العربی.

مجلسی، محمد باقر، )1404 ق(. مرآه العقول فی شرح أخبار الرسول. تهران: دارالکتب اإلسلمیه.

مراغی، احمد بن مصطفی، )بی  تا(. تفسري املراغی. بيروت: دار احیاء التاث العربی.

مصباح یزدی، محمد تقی، )1374(. آموزش عقاید. چاپ سيزدهم، تهران: مرکز چاپ و نشر سازمان تبليغات اسالمی. 

مظفر، محمد حسن، )1396ق(. دالئل الصدق. الطبعه الثالثه، قاهره: دارالعلم للطباعه.

مفيد. شيخ  کنگرة  قم:  العباد.  علی  اهلل  حجج  معرفة  فی  االرشاد  ) 1413 ق(.  نعمان،  محمد بن  مفيد، 

مفيد، محمد بن نعمان، )1413 ق(. اوائل املقاالت. قم: کنگرة شيخ مفيد.

نجاشی، احمد بن علی، )1365(. الرجال. قم: االسالمی.


