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 قدمهم

عصمت همچنین  . ودارد قوه ای است که انسان را از انجام گناه و ارتکاب خطا و اشتباه بازمی عصمت

ای برای ترک طاعت یا انجام معصیت  لطفی است از جانب خداوند که سبب می شود شخص معصوم هیچ انگیزه

 .نداشته باشد در حالیکه بر آن قدرت دارد

یعنی در هیچ شرایطی  .داریم هموضعی معصومان ،گناهان در برخورد با برخی ،هابسیاری از ما انسان

د که حاضر باشمی  چنان بزرگ گناه قتل و کشتار  ،برای نمونه بسیاری از افراد .حاضر به ارتکاب آن نیستیم

 آلوده سازند. بیگناهی دست خود را به خون نیستند در هیچ موقعیتی حتی به بهای از دست دادن جان خویش

اما انسان معصوم  .ادی این حالت تنها درباره برخی گناهان صادق استع های انسان و معصوم غیر دافرا البته، در

انسان های معصوم به لطف و عنایت  .چنین برخوردی دارند ،با هر آنچه که خداوند آدمی را از آن نهی کرده است

 .شوندمرتکب هیچ گناهی نمی ،الهی در وضع در وضعیتی قرار دارند که به صورت آگاهانه و از روی اختیار

ین ادر طرف مقابل تمام اندیشمندان شیعه در .اتفاق نظر دارند اهل سنت بر عدم لزوم معصوم بودن امام

شخصی است که هم از انجام خطا و  است و امام عصمت ،رای هم نظرند که یکی از شرایط احراز منصب امامت

 .هم از ارتکاب گناه و معصیت منزه باشد

بهترین  .امام به ادله گوناگون عقلی و نقلی توسل جسته اند عصمتدانشمندان شیعی در اثبات لزوم  

برای که  ،باشدمی)ص( مرجعیت دینی پس از پیامبر  به نیاز امت  از جانب خداوند لزوم نصب امامدلیل برای 

از عصمت بدون  ،است  که بر عهده امام یزیرا انجام شایسته وظایف ،باشدمیامام کافی  عصمتاثبات ضرورت 

فصل  ،کالم او برای مردم حجت نبوده ،از قرآن مصون از خطا نباشداگر تفسیر امام .خطا و گناه ممکن نیست 

که مصون از خطا  یام احکام دینی از سوی امامبهمچنین  .نخواهد آمد رالخطاب اختالفات تفسیری به شما

به امام اعتماد دهند میتوانند در حالی که احتمال خطا کند و آنان نمیحجت را برای مردم تمام نمی ،نیست

از ارتکاب به گناه نباشد چه بسا در مواردی که باید در مقابل انحرافات و تحریفات بایستد  صونامامی که مکنند. 

افزون بر این امامی  کوتاهی کند.نجام وظیفه از ا ،به غرض جلب منابع شخصی و امور دیگر و گردیده غزشدچار ل

و اعتبار خود  ارجمردم به تقوا و عمل صالح باشد و چه بسا  دعوت کنندهتواند نمی ،گرددکه خود دچار گناه می

  .از جامعه از دست بدهد یرا دست کم درنظر بخش
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وظیفه حفظ شریعت و دفاع از کیان اسالم و استمرار هدایت مردم بر )ص( اگر بپذیریم پس از پیامبر 

سبب نیاز  .مت امکان نداردعص انجام این امر به صورت کامل و شایسته بدون برخورداری از ،است)ع( عهده امام 

زی به امام دیگر نیا باشند،معصوم  انزیرا اگر آن ،باشندجایزالخطا می ،هاست که مردم معصوم نبودآن امت به امام 

آید که به امام دیگری نیاز باشد و اگر  الزم می ،حال اگر فرض کنیم که امام خود جایزالخطا باشد .نخواهد داشت

وجود امام  پس ،آید و از آنجا که تسلسل باطل است الزم میتسلسل  ،نشود تمسلسله نیازها به امام معصوم خ

  .شودالزم میگردد برطرف می امتکه با وجود او نیاز  یمعصوم

 مصونيت الهي پيامبران

دومین ویژگی انبیا الهی بعد از وحی که موجب امتیاز و برتری آن بر انسان های عادی است عصمت 

ان دانشمندا .دارد است که انسان را از انجام گناه و ارتکاب خطا و اشتباه بازمیای قوهمقصود از عصمت  .است

اتفاق نظر دارند هرچند که در تعیین حدود آن اختالفاتی  ،عصمت برخوردارنداسالمی بر این مسئله که پیامبر از 

 .وجود دارد

 عصمت از گناه

از گناه را بر  عصمت ،اندانشمندبرخی از  .معصیت است و دوری از گناه ،انبیا عصمت مهمترین بخش

شود شخص  می لطفی از جانب خداوند است که سبب، تعصم :ندا تعریف کرده و گفته لطف مفهوم ساسا

با توجه به  .ای برای ترک طاعات یا انجام معصیت نداشته باشد در حالیکه بر آن قدرت دارد معصوم هیچ انگیزه

 :شود روشن می ،عصمت درباره این نوعهای زیر نکته  تعریف 

 ندارد گناه انجام برایهیچ انگیزه ای که اساساً  روست عدم ارتکاب گناه از سوی معصوم از آن .۱

 آن ارتکاب به موفق الزم زمینه فقدان یا خارجی موانع دلیل به اما ندارد گناه انجامی ا انگیزه که شخصی بنابراین

  .نخواهد بود معصوم شود نمی

شخص معصوم در حالیکه بر ارتکاب به  بلکه ،با سلب قدرت انجام آن ندارد مخالفتیاز گناه عصمت  .۲

 لتعداشود و عدالت روشن میعصمت از آنچه گذشت تفاوت  .ندکمی دوریمعصیت توانایی دارد از انجام آن 

اما  .د در حالی که امکان ارتکاب وجود داردکن می خودداری گناه ارتکاب از آن دارنده که اکتسابی ،است صفتی
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امتناعی که با اختیار و قدرت  .شودارتکاب گناه ممتنع می، دادی است که با وجود آنخدا یعصمت فضیلت

 .شخص معصوم بر انجام گناه سازگار است

 حقيقت عصمت از گناه

گونه که شخص ترسو از آن .شکی نیست که ما انسانهای غیر معصوم از درک حقیقت عصمت عاجزیم

با این حال با تعامل در برخی حاالت نفسانی خود نسبت به پاره ای  .درک اینکه شجاعت چیست ناتوان است

بسیاری . ردبه دست آو آن از تر روشن تصویری و شده نزدیک حدی تا ماهیت عصمت درک به توان می  گناهان،

نیستیم از ما انسان ها در برخورد با برخی گناهان موضعی معصومانه داریم یعنی در شرایطی حاضر به ارتکاب آن 

می دانند که حاضر نیستند در هیچ موقعیتی حتی  عظیم برای نمونه بسیاری از افراد گناه قتل و کشتار را چندان

البته در افراد غیر  .گناهی آلوده سازند ود را به خون شخصی بیخدست به بهانه از دست دادن جان خویش 

اما انسان معصوم با هر آنچه که  .ن صادق استنها درباره برخی گناهاهای عادی این حالت ت معصوم و انسان

از آنچه گذشت روشن می شود که انسان های  .خداوند آدمی را از آن نهی کرده است چنین برخوردی دارد

معصوم به لطف و عنایت الهی در وضعیتی قرار دارند که به صورت آگاهانه و از روی اختیار مرتکب هیچ گناهی 

 .نمی شوند

 عصمت و اختيار

در نگاه نخست ممکن است  .با اختیار است عصمت نکته مهمی که نباید از آن غفلت ورزید سازگاری

شود به گونه ای که از روی جبر و الزام از ارتکاب شخص معصوم می از اختیار سلب موجب عصمت که شودگمان 

اما این پندار باطلی است و حق آن  .زند و حتی اگر بخواهد قادر بر انجام گناه نیست معصیت و گناه سر باز می

است که انسان معصوم در حالی که قدرت بر انجام گناه دارد در اختیار او سلب نشده است از ارتکاب معصیت 

گونه که اندکی پیش اشاره کردیم بسیاری از ما انسان ها در قبال برخی گناهان خاص  همان .کندخودداری می

مل در وضعیت خویش در این گونه موارد در میابیم که از روی اختیار و اراده حالتی شبیه به حالت عصمت با تعا

 .ترک عمل را بر انجام آن ترجیح می دهیم بدون آنکه هیچ عاملی اختیار ما را سلب کرده باشد

 شوم عواقب و آثار و گناهان حضوری باطن مشاهده دلیلبه حقیقت این است که انسان های معصوم  

 قبال در معصومان وضعیت شدن روشن برای کند معصیت نمی انجام اراده گاه هیچ که دارند رقرا مرتبه در آن
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برای مثال شخصی را تصور . لی جریان دارد توجه کردمعمو های انسان میان در مشابهی اوضاع به توانمی گناه

را که به زهر کشنده ای آمیخته شده  زاللی خنک و ظرف آب کنیم که در اوج تشنگی و در هوای سوزانمی

در حالی که از زهراگین بودن آب آگاه است بدیهی است این شخص در مقابل تمام  .است پیش روی خود دارد

کند و از نوشیدن آب  مقاومت می ،خواننده نوشیدن آب و رفع عطش فرا میب را اوکه وسوسه های نفسانی خود 

هیچ عاملی موجب سلب اختیار او و نوشیدن آب مختار است ننوشیدن یا  در در حالی که .ورزدخودداری می

یابد و از این رو با توجه به علم قطعی خود به زهرآگین بودن آب مرگ خویش را در نوشیدن آب می .نشده است

 .دن آب نیستنوشیو بهانه ای حاضر به  بها به هیچ

ال پروردگار غرق شده است و چنان حضور و از سوی دیگر انسان معصوم چنان در اوصاف و کمال و جم

کند و سرمست عشق و محبت معبود است که هیچ وقت به احاطه خداوند را با چشم دل خویش مشاهده می

تفاوت چنین  .دهد بر خالف رضای محبوب خویش و در حضور او مرتکب گناه و معصیت شودخود اجازه نمی

امکانات الزم یا وجود موانع خارجی قادر به انجام گناه نیست در حالی شخصی با انسانی که به دلیل فقدان ابزار و 

 .گزیند بسیار روشن و غیرقابل انکار است که انگیزه و بر انجام آن دارد و ترک گناه را به صورت اختیاری برمی

 ارزشمندي مقام عصمت

 و کمال را عصمت توان نمیبنابراین  .ممکن است گفته شود مقام عصمت مقامی غیر اکتسابی است

 کرده کوشش و تالش مقام این به رسیدن برای او که نیست گونه این زیرا ،دانست معصوم شخص برای فضیلتی

 ،رو نداردرو فضیلتی به شخص زشتشخص زیبا که گونه همان بنابراین .باشد شده مشقت و سختی متحمل یا

حسنی  ،زیرا عصمت نیز مانند زیبایی .نیستتر از دیگران بر ،انسان معصوم نیز به واسطه عصمت خویش

 .خدادادی است

اما اعطای آن  .توان گفت هرچند عصمت موهبتی الهی استمیبه طور خالصه در پاسخ به مطلب باال  

مشروط به وجود شایستگی الزم در فرد است و دست کم بخشی از این شایستگی به صورت اختیاری و از راه 

 الزم یشرایط الهی بتموه دریافت برای دیگر عبارت به .گرددمی عصوم فراهممجاهدت و ریاضت های شخص م

 عصمت مقام دریافت قابلیت ،برد می سر به که نفسانی و روحی شرایط هر در انسان هر که نیست چنین و است

 .اشدب داشته را
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 داليل عقلي عصمت

هدف به صورت کامل محقق این . پیامبران تربیت و تزکیه مردم استارسال  اهداف مهم یکی از

حال اگر پیامبری خود اهل  .که پیامبر خود سرمشق عملی و عینی و تقوا و پاکدامنی باشدشود مگر آننمی

بلکه عمالً سبب  ،دهدنه تنها نقش یک مربی الهی را از دست می ،فسق و فجور و ارتکاب معاصی باشد

 برای پیامبر آمیز موضع سخنان و شفاهی تعالیم هاتنبه دیگر سخن  .شودتشویق مردم به گناه کاری می

موعظه تشویق زمانی کارساز است که  وموعظه پند و بلکه  کند، نمی کفایت تزکیه نفوس آنان و مردم هدایت

 با تنها  نه پیامبر سوی از گناه ارتکاب ازجو .خواند عمل کندکننده خود به آنچه مردم را به سوی آن فرا می

 ترغیب و غرض نقض که آن جا از و گرددمی معصیت به مردم تشویق سبب بلکه .است ناسازگار بعثت هدف

 مصون گناهی هر ارتکاب از الهی پیامبران است الزم ،نیست سازگار الهی حکمت با یک هیچ معصیت به

 باشند.

بدیهی است . کندثابت می عثتانبیا را حتی پیش از بعصمت  لزوم ،دلیل این که است ذکر شایان 

بعثت که وجود پیامبری که هیچ سابقه گناه و معصیت ندارد تاثیر بیشتری در تحصیل کامل اهداف تربیتی 

مطلق پیامبر از گناه اقامه  عصمت ان شیعه دالیل دیگری نیز بر لزومدانشمندافزون بر آنچه گذشت  .دارد

 گوید:برای مثال خواجه نصیرالدین طوسی می اند.هکرد

 «فی النبی العصمة لیحصل الوثوق فیحصل الغرضو یجب »

 :است کرده اشاره دلیل سه به کوتاه عبارت در این خواجه

یا از سبب سلب اعتماد انباعتماد مردم بر پیامبر است و گناهکاری گرو رض بعثت در غ.حصول  ۱

 .انجامد شود و به نقض غرض می مردم می

را انجام دهند و  انالزم باشد که از یک سو گناهان آنگناهکاری انبیا سبب می شود که بر مردم . ۲

 .آن را ترک کنند در حالی که جمع کردن بین دو ضد ممکن نیست، از یک سو
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اگر پیامبر مرتکب گناه شود بر  .جا که یکی از تکالیف عمومی مردم نهی از منکر است از آن .۳

بنابراین  .گردد در حالی که آزار او حرام استموجب آزار پیامبر می قدزم است او را نقد کنند و این نمردم ال

 .تجویز ارتکاب گناه از سوی پیامبر سبب می شود یک عمل خاص هم بر مردم این واجب باشد و هم حرام

 عصمت از سهو و خطا

یز امور خاص و ن برتطبیق قوانین شرعی و مصونیت از خطا و سهو و نسیان در انجام تکالیف دینی 

کسی که  .دارای گستره وسیعی استعصمت از  نوعاین  .مصونیت از خطا در تمام اعمال فردی و اجتماعی است

 .خود دچار خطا یا نسیان یا شک نمی شودشرعی گاه در انجام تکالیف  هیچ ،برخوردار است یعصمتاز چنین 

ندارد از روی اشتباه حکم نادرستی ای داوری و قضاوت کند حکم او همواره درست است و امکان  گر در مسئلها

و از هر خطایی صواب های شخصی خود همواره بر ها و داوریارزیابی ،همچنین در محاسبات .صادر کند

 .مبراست

این نوع ان غیر امامیه دانشمندعموم  .اختالف دارندعصمت از  نوع در اثبات این برخی دانشمندان 

ه پیامبران را دارای این امامیبیشتر دانشمندان و علمای  در مقابل، نیز نمی دانند و  الزم پیامبرعصمت را برای 

عصمت دلیل اثبات این نوع خالصه  .بر این باور هستند و گروه اندکی از غیر امامیه نیز نوع عصمت می دانند

 :برای پیامبران چنین است

از سوی دیگر خطای  .اوستوق کامل مردم به ثتحقق کامل اهداف بعثت پیامبر در گرو اطمینان و  

 برولی ند نز لطمه  اگر مستقیماً به ابالغ رسالت او حتی حی،پیامبر در حوزه خارج از حوزه دریافت و تبلیغ و

 تطبیق در سهو و خطا مشاهده با مردم عموم که ای گونه به .دکنمی وارد خدشه ای شدید مردم نزد در او وثاقت

 ود نکندید میراو در ناحیه ابالغ رسالت نیز ت عصمتاش دردینی یا در امور فردی و اجتماعی احکام و قوانین و

وثاقت کامل  ، نیازمندبنابراین وصول به اهداف بعثت .مطلوب از بعثت پیامبران منافات دارد هدفاین تردید با 

های دیگر  تبار در حوزهاع سلب به ،حوزه یک در او اعتبار رفتن دست از زیرا .پیامبر در میان مردم است

 .شود انجامد و در نتیجه حجت بر مردم تمام نمی می

 دهد از جمله:در پیامبران ارائه میعصمت برخی آیات قرآنی شواهدی بر وجود این نوع 
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 وَمَالَُّونَ إِلََّا أَنْفُسَهُمْ  وَلَوْلَا فَضْلُ اللََّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمََّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلَُّوكَ وَمَا يُضِ"

 عَلَيْكَ اللََّهِ فَضْلُ وَکَانَ  تَعْلَمُ تَكُنْ لَمْ مَا وَعَلََّمَكَ وَالْحِكْمَةَ الْكِتَابَ عَلَيْكَ اللََّهُ وَأَنْزَلَ  شَيْءٍ مِنْ يَضُرَُّونَكَ

 (113)نساء:"اعَظِيمً

 جز و کند در به راه از را تو که داشتند آن آهنگ ایشان از ای طایفه بود تن بر او رحمت و فضل اگر و »

می سازند و هیچگونه زیانی به تو نمی رسانند و خدا کتاب و حکمت را بر تو نازل کرد و آنچه ن گمراه را خودشان

 «.را نمی دانستی به تو آموخت و تفضل خدا بر تو همواره بزرگ بود

در مورد نزاع یکی از طرفین آن می کوشید تا با  .است )ص( درباره یکی از قضاوت های پیامبر ،آیهاین 

 معلوم آیه نزول شان به توجهبا . او را گمراه سازد تا حکم باطنی را به نفع او صادر کند)ص( جلب عواطف پیامبر 

 ناروا حکم صدور و قضاوت در اشتباه و خطا از را او )ص( پیامبر به نسبت الهی خاص رحمت و فضل که شود می

 .داردمی محفوظ

 :همانگونه که می دانیم قضاوت درست بر دو پایه استوار است

 آگاهی کامل از احکام و قوانین شرعی  .۱ 

ای که مورد اختالف طرفین است و باید درباره آن حکمی  های قضیهکامل از شرایط و ویژگیآگاهی  .۲

 : صادر شود بر اساس عبارت

 و انزل اهلل عليك الكتاب والحكمه

 :عبارت و است آگاه الهی کلی احکام بر حکمت و قرآن نزول راه از)ص(  پیامبر که دارد می بیان 

 "ما لم تكن تعلم علمك و "

دارد که خداوند آگاهی از شرایط و خصوصیات قضیه مورد نزاع را در اختیار از این حقیقت پرده برمی

آگاه هرگز از حقیقت ماجرا  )ص( پیامبر ،ای که اگر این تعلیم الهی نبود به گونه .خویش نهاده است)ص( پیامبر 
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با تکیه بر علم خویش به احکام کلی و آگاهی خود از )ص( شود که پیامبر بنابراین آشکار می نمی شود.

هرگز دچار کند و تطبیق احکام بر مصادیق آن خصوصیات قضیه مورد نزاع حکم عادالنه و درست استفاده می

 .شودخطا نمی

 تصوير کلي شيعه و اهل سنت از امامت

ز این رو امام با آرای مردم یا نمایندگان آنان انتخاب ا و نیست الهی صبیمنامامت در دیدگاه اهل سنت 

اما در رای شیعه امامت . شود و یا حتی ممکن است با توسل به نیروی نظامی بر مسند قدرت نشینند  مین

ای برخور  از این رو شخص امام باید از فضایل و صالحیت ها ویژه. ی و در تداوم رسالت پیامبر است منصبی اله

ام ویژگی امام باید تم ،به دیگر سخن در نظر شیعه .دار باشد در استمرار بخشیدن به رهبری پیامبر توفیق یابد

امام شخصی است  ،منظراز این . را باشددا ،یابد وت که در دریافت و ابالغ و تجلی مینبهای پیامبر را به جز 

ز خطا از کتاب خدا و تعالیم پیامبر ا دور به تفسیری دتوان می که خدادادی علوم از برخوردار و عصمت مقام رایدا

 .ها بر عهده گیردارائه دهد و رهبری امت را در همه شئون دینی و دنیوی آن)ص( 

 ضرورت طرح مسئله امامت

 تاریخ به متعلق )ص( مسئله جانشینی پیامبر  :به طرح مباحث امامت گفته شودممکن است در اعتراض 

 این ولی، بوده چهارم خلیفه یا اول خلیفه فپیامبر حق به جانشین که است اینآن  هجوهر زیرا است گذشته

زند و اتحاد  را دامن می ای فرقه اختالفات آن طرح کهآنبویژه  .ندارد مسلمانان امروز حیات در نقشی مسئله

بحث امامت بحثی صرفاً تاریخی نیست  اوالً :توان گفتدر پاسخ به اعتراض می. کندمسلمانان را خدشه دار می

گونه که بر هر مسلمانی الزم است که فی المثل در بنابراین همان. اعتقادی نیز برخوردار است یبلکه از ابعاد

نیز کاری ضروری است تا از این طریق شخصی  ،تحقیق در مبحث امامت زمینه خداشناسی یا معاد تحقیق کند

از این رو مسئله امامت برای هر مسلمانی در هر  .در بخشی از منظومه اعتقادی خود به نتایج روشنی دست یابد

 .زمان و مکانی مسئله زنده و قابل توجه است

با  . مسلمانان هر عصر و دوران نقش آفرین استیانت ددر  )ص( مسئله امامت به جانشینی پیامبر ثانيا  

و فرزندان او بدین معناست که آنان پس از )ع( توجه به گسترده اصل امامت در نزد شیعه پذیرش امامت علی 
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مهمترین اخذ کسب حقایق دینی و تعالیم اسالمی اند و تفسیر آنان از قرآن کریم و سنت پیامبر  )ص( پیامبر

گونه که مورد پذیرش و فرزندانش آن)ع( از سوی دیگر کسی که به امامت علی  .ر استتفسیری خطا ناپذی)ص( 

در واقع بسیاری از  .می کند جوع دینی به منابع دیگری ر های در فراگیری آموزه ،شیعیان است باور ندارد

زیرا شیعیان تمام احادیثی را  ، گیرداعتقادی و عملی شیعیان و اهل سنت از همین جا سرچشمه میاختالفات 

به مضامین اعتقادی آن باور و همانند احادیث نبوی دانسته  ، که به طریق معتبر از امامان خود نقل شده اند

در حالی که اهل سنت با توسل به منابع و ماخذ دیگر به برداشت  .دهندمی وش فراعملی آن گ تعالیمدارند به 

که خالصه آن که مسئله امامت عالوه بر این .احکام عملی اسالم دست می یابند ای اعتقادات و متفاوتی از پاره

 کند.ای در اندیشه ها و رفتارهای دینی مسلمانان ایفا می تاثیر گسترده ،خود مسئله مهم و درخور توجه است

یت تالش برای ایجاد و گسترش همبستگی اسالمی از مسئولو نیست که پرهیز از تفرقه  یتردید ثالثا

تنها خللی به  ، نههای شیعه درباره امامتاما طرح عالمانه و به دور از تعصب دیدگاه .های اصلی هر مسلمان است

زیرا به گواهی تاریخ  .تواند زمینه وحدت بیشتر را فراهم سازدبلکه می ، سازد مینبرادری و همدلی مسلمانان وارد 

آشنایی پیروان مذاهب دیگر با چهره  های مذهبی از نا جنگ ای و های فرقهها و کینه توزینیدشمبسیاری از 

 حقیقی شیعه برخاسته است.

 تعريف امام و امامت

 انسانی ،امام وامت اسالمی است در راهبری دینی و دنیوی )ص( امامت منصب الهی جانشین پیامبر 

مقام برگزیده و به مردم به این )ص( ار از علوم خدادادی است که از سوی خدا و پیامبرش برخورد و معصوم

 .دگرد وحی ابالغ و دریافت مسئولیت جز به او وظایف تداوم دار عهده )ص( پیامبر از پس تا معرفی می شود

 اي فقهي؟امامت: اصلي اعتقادي يا مساله

-می نمود پرسش این به پاسخ دریکی از موارد اختالف دانشمندان شیعه و اهل سنت در مسئله امامت 

 آید؟ می شمار به فقهی یک فرع کهآن یا است اسالمی اعتقادات اصول از یکی امامت آیا که دیابد

 فروع ازرا  مت اما ،دارند امت با آن رابطه و امامت ماهیت  از که تصویری پایه بر سنت اهل لمانعالب غا

 محور،رای آنان  در که است آن امر این دلیل .آورند می شمار به عملی احکام و فقهی مسائل زمره در و دین
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گردد و بدیهی است که بحث از  زمیبا مکلفان سوی از اسالمی امت رهبر انتخاب وجود به امامت مسئله اصلی

 گیرد.وجوب شرعی اعمال در حوزه علم فقه قرار می

 ضرورت امامت و قاعده لطف

 توان می که است ضروری امری خداوند سوی از امام نصب که اعتقادند این بر شیعه دانشمندان 

شیعه بدان استناد شده کهن  متون در که استداللی مهمترین .کرد اثبات عقلی ادله به توسل با راآن ضرورت 

 چکیده این استدالل به قرار ذیل است: .قاعده لطف است

 جامعه در خداوند جانب از منصوب امام حضور تردید بی زیرا .است لطف خداوند سویاز  امام نصب 

و با  سازدمی ترآماده معاصی و گناهان از پرهیز و الهی اطاعت به مردان آوردن روی برای را زمینه اسالمی

 بر ، لطفعقل حکم به دیگر سوی از .شودمی ترفراهم امت رستگاری و صالح دماتمقاستقرار عدالت در جامعه 

 .است الزم خداوند بر امام نصب که شود می ثابت فوق مقدمه دو با بنابراین .است الزم خداوند

 نياز امت به امام

در  .اوند به طریق دیگری نیز قابل اثبات استخد جانب از امام نصب ضرورت بگذریم که لطف قاعده از 

شود  بیان می، )ص( ره ای از امور پس از وفات پیامبرز اساسی امت اسالمی به پاااین طریق پس از توضیحات نی

به دیگر سخن بقا و استمرار  .گرددبرطرف نمی ،که از جانب خداوند منصوب گرددز جز با وجود امام انیاین که 

است و از این رو عدم نصب امام از سوی )ص( مطلوب آیین اسالم در گرو نصب جانشین شایسته برای پیامبر 

ل قرآن و انزا)ص( زیرا موجب نقض غرض خداوند از بعثت پیامبر  .خداوند با حکمت الهی ناسازگار خواهد بود

در کنار مسئولیت خطیر )ص( پیامبر گرامی اسالم  .های مختلفی تقریب شده است ونهاین اصطالح به گ .است

 :توان به امور زیر اشاره کردآن جمله می دیگری نیز بر عهده داشت که از  دریافت و ابالغ و وظایف

 تفسیر آیات قرآن و بیان رموز و اسرار آن -۱

 بیان وظایف دینی مسلمانان در حوزه احکام فردی و اجتماعی -۲
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 پاسخگویی شبهات دشمنان اسالم و اعتراضات آنان بر حقانیت آیین اسالم- ۳

 های اسالمی و جلوگیری از وقوع تحریف در قرآن پاسداری از کیان آموزه-4

به این امور پس از رحلت های تاریخی حاکی از آن است که نیاز جامعه اسالمی  از سوی دیگر واقعیت

ای از آیات قرآن اختالف شدید  اختالف شدید مفسران در تفسیر پاره .نیز همچنان ادامه داشت)ص( پیامبر 

هجوم بی امان شبهات ویرانگر به عقاید  )ص(،پیامبر  مسلمانان در احکام عملی و حتی در مورد تفسیر سنت

همگی گویای )ص( ا هزار حدیث مجعول پس از رحلت پیامبر اسالمی از سوی دیگر غیر مسلمانان و شیوع ده ه

ن بود که عمل به وظایف یاد ایجاد شده پس از وفات آ این حقیقت هستند که امت اسالمی از یک سو نیازمند

حاال با دو احتمال روبرو  .تداوم یابد و از سوی دیگر خود قادر به پاسخگویی به این نیاز نبود)ص( رسول خدا 

را به  امر آنان ،احتمال نخست آن است که خداوند با علم به ناتوانی امت اسالمی از رفع نیاز خود .هستیم

خویش را از  هدفچون الزم می آید خداوند حکیم  ،احتمال آشکارا باطل استاین  .خودشان واگذار کرده باشد

. است نوعوی حکیم ممحال آن که نقض غرض از س .و تشریح آیین اسالم را نقض کند)ص( ارسال پیامبر

تعیین کند و او را به مردم  )ص( احتمال دوم آن است که خداوند شخص شایسته را به عنوان جانشین پیامبر

ی خود را در ناحیه تفسیر دیننیازهای ، وجود او جمع شده امت گرد)ص( بشناساند تا پس از وفات رسول اکرم 

 .دنوگیری از تحریف در تعالیم اسالمی برطرف سازقرآن و یا احکام عملی و پاسخگویی به شبهات و جل

این است که حکمت الهی  ،شود و نتیجه آن می اثباتبا توجه به بطالن احتمال نخست احتمال دوم 

اقتضا دارد برای حفظ شریعت اسالمی و مصونیت آن از تحریف و نیز برای استمرار هدایت مردم شخص 

مسئولیت ها دار  عهده)ص( مردم معرفی گردد تا پس از پیامبر اسالم به ای از سوی خداوند و پیامبرش  شایسته

 یاد شده گردد و حفظ شریعت باشد.ی 
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