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  چكيده
یکی از مبانی امامت در فرهنگ تشیع است؛ و علمای امامیه از دیر باز با برهان های متعددی ) علیه السالم(عصمت امام 

. کرده و به دفاع از آن پرداخته اند، درحالیکه این موضوع همواره از ناحیه مخالفین مورد نقد واقع شده اسـتضرورت آن را اثبات 

از جمله مخالفین عصمت است و نقدهایی را بر دیدگاههای امامیـه در ادلـه عـصمت وارد  - از مفسرین معاصر عامه -آلوسی. 

ع عصمت پایان می یابد و برای حفظ دین فقط عـدالت و اجتهـاد کفایـت او بر این باور است که با ختم نبوت موضو. کرده است

او همچنین معتقد است که  بین عصمت امام و غیبت ایشان از منظر شیعه تناقض وجود . می کند و نیازی به عصمت امام نیست

مامـت و خالفـت و تنـزل مقـام این دیدگاههای آلوسی عمدتا برگرفته از نوع نگرش او به موضوع امامت و مساوی دانستن ا. دارد

آراء آلوسی بعضا برگرفته از نظر پیشینیان است و مورد استفاده مخالفان معاصر نیـز قـرار . امامت به حد عالمان یک جامعه است

در این پژوهش ضمن واکاوی و ارزیابی دیدگاههای آلوسی در نفی دالئل شیعه به تبیین ادله عقلی امامیـه در اثبـات  .گرفته است

  . ورت عصمت امام و تثبیت جایگاه و مقام امامت پرداخته شده استضر

  

  ت امام، برهان تسلسل، حفظ شریعتآلوسی، براهین عقلی، عصم: کلید واژه ها

                                                 
 maaref@ut.ac.ir  استاد دانشگاه تهران -1

 Drfeghhizaseh@gmail.com  استاد دانشگاه تهران -2

 دانشجوي دكتري علوم قرآن و حديث دانشگاه تهران -3

  1394 بهار و تابستان، 30 ، شمارهپژوهش ديني /// 6

   طرح مسئله-1
از نظر علمای امامیه عصمت امام و ضرورت آن امری مسلم و قطعی است که برای اثبات آن 

. ؛ م٨ /٢مظفـر،  :نـک. (می، تفسیری و روایی ذکر کرده اندادله عقلی و نقلی بسیاری در کتب کال

؛ شـیخ مفیـد، النکـت ٣٢٤ /١؛ شیخ طوسـی، رسـائل العـشر، ١٨٤ کشف المرادعالمه حلی،. ح

  –٢٠٢ /١؛ شـیخ صـدوق، علـل الـشرایع،  ١٢٨؛ شیخ مفیـد، تـصحیح االعتقـاد، ٤٠االعتقادیه، 
شـیخ  ٤١؛ علـم الهـدی، جمـل العلـم و العمـل، ٢٢علم الهدی، تنزیه االنبیاءو األئمـه، ( )٢٠٣

در این میان برخـی از  )١٨٩؛ شیخ طوسی، االقتصاد الهادی الی طریق الرشاد، ١٦، الغیبةطوسی، 

علمای عامه از جمله آلوسی در مباحث تفسیری و کالمی خود معتقد بـه نفـی ضـرورت عـصمت 

آلوسی عالوه بر ادله نقلی، . ویش ارائه نموده اندامام بوده و ادله ای در نقد آراء شیعه و اثبات نظر خ

او در نقـد بـراهین عقلـی . براهین عقلی شیعه در ضرورت عصمت را نیز نقد و انکـار کـرده اسـت

بـا توجـه بـه . دالیلی در رد سه برهان امتناع تسلسل، حفظ شریعت و برهان لطف ارائه نموده است

گاههای آلوسی در نفی ضرورت عصمت امام و واکاوی مسئله این مقاله توجه به دید موارد ذکر شده

  .و نقد علمی آنها با تکیه بر استداللهای علمای شیعه است

  مقدمه  -2
برای بحث نیاز به بررسی چند موضوع به عنوان مقدمه وجود دارد که به ترتیب آن ها را مطرح 

  :می کنیم

  آلوسي و ديدگاههاي او درنفي ضرورت عصمت امام -2-1
تر به سبب تفسیر معروف  شهرت علمی او  بیشو از مفسرین معاصر اهل سنت است آلوسی 

ای از تفاسیر پیش از خود نیـز  روح المعانی می باشد، این تفسیرجامع آراء گذشتگان بوده و خالصه

او در این تفسیر ضمن نقل نظر مفسرین پیش از خود به نقادی آنها نیز پرداختـه . گردد محسوب می

 در تفسیر خود بیش از همه از تفسیر فخر رازی بهره برده، اما از آنجا که آلوسی حنفی آلوسی. است

از آلوسـی . مذهب بوده است بخشهایی از منقوالت رازی را بویژه در مسائل فقهیه نقد کـرده اسـت

 کتاب به جا مانده است، که شرح العینیة فی مـدح سـیدنا ٢٠عالوه بر تفسیر روح المعانی بیش از 

 )سجادی: نک(. اند ای در رد امامت شیعه از آن جمله و رساله)  ع(علی
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ضمن او . آلوسی در مباحث امامت؛ دیدگاههای شیعه در مبانی امامت را نقد و انکار می کند

این مباحث به موضوع ویژگیهای امام از دیـدگاه شـیعه پرداختـه و مـدعی اسـت حتـی اگـر فرضـا 

ضرورت وجود امام از منظر شیعه را بپذیریم، باز هم نمی توان صفاتی چون عصمت و علـم را کـه 

 او در این جهت ادله عقلـی و نقلـی  امامیـه در اثبـات. شیعه برای امامان ادعا کرده است، بپذیریم

ضرورت عصمت امام را از کتب مختلف شیعه بیان کرده و سعی کرده با مناقشه در این ادله آنهـا را 

شیعه برای عصمت امام هم بـه ادلـه در اینجا باید به این مطلب اشاره کرد که . با دالیل خود رد کند

مـه غالبـا در دالیل عقلی از دیرباز برای اثبـات عـصمت ائ. عقلی و هم ادله نقلی استناد کرده است

کتب کالمی شیعه ارائه شده اند، بعضی از این دالیل عقلی محـض هـستند و بعـضی کـه در ارائـه 

 و )١٥٢ابـراهیم صـفرزاده، (مقصود از  مقدمات قرآنی و روایی بهره برده اند، عقلی محض نیستند 

جـه نـصیر  خوا)٤١علـی ربـانی گلپایگـانی، (. گاهی از یک دلیل تقریر های متعددی وجـود دارد

  برهـان امتنـاع تسلـسل، ، برهـان حفـظ ٥طوسی در تجرید االعتقاد در ضرورت عصمت امام بـه 

طوسـی، (.  برهان نقض غرض و برهـان انحطـاط اشـاره مـی کنـد، برهان وجوب اطاعت،شریعت

 وجـوب  نقض غرض که و دلیل امتناع تسلسل، حفظ شریعت٣ شیخ مفید )٢٢٢تجرید االعتقاد، 

در کتـاب الفـائق فـی اصـول  و )٤٠شیخ مفید، النکت االعتقادیـه، (اطاعت را هم شامل می شود 

الدین به برهان امتناع تسلسل، اقامه حدود، حفظ و تبیین شریعت، نقص مردم برای اثبـات وجـوب 

  )ی الخوارزمیالمالحم: نک(.عصمت امام اشاره شده است

آلوسی سه برهان امتناع تسلسل و برهان حفظ شریعت و  برهان لطف را مـورد تحلیـل و نقـد 

او معتقد است عصمت به آن  معنی که در انبیاء مطرح است یعنـی . قرار داده و آنها را انکار می کند

عـصمت امـام عدم تصور گناه، از شروط امامت نمی باشد ، بـه عقیـده او  دیـدگاه شـیعه در بـاب 

زم به ذکـر اسـت از میـان امـت  ال)٢٨آلوسی، النفحات القدسیه، (. مخالف کتاب و عترت است

اسالمی ، تنها شیعه امامیه و اسماعیلیه به عصمت امامان ، وجوب امامت و وجوب نص قائـل انـد 

در این موضوع اهل سنت با شیعه در اختالف دائـم . که بین دیدگاههای آن دو نیز تفاوت وجود دارد

ایـن . ه وجوب امامت و وجوب نـصچون اهل سنت نه به عصمت امام اعتقاد دارند ونه ب. بوده اند

ّمطلب نیز الزم است ذکر شود که آلوسی نسبت به مذهب شیعه تعصب ورزیده و آشکارا آن را بیان 

.  تازد و بعضا نسبتهایی بیان نموده که در کالم علمای شیعه نبوده اسـت دارد و به شیعه بسیار می می

 در ضرورت عصمت امام را با استناد به ادله در این پژوهش آراء آلوسی در انکار براهین عقلی شیعه

  .شیعه در اثبات مبانی امامت تحلیل و ارزیابی می کنیم
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 مفهوم شناسي عصمت  -2-2

معنای .  است)٣٣٦راغب اصفهانی، ( خودداری کردنو ١باز داشتن عصمت در لغت به معنی

به مبانی کالمی، اصطالحی عصمت با معنای لغوی آن اختالف ماهوی چندانی ندارد ولی با توجه 

احمدحسین شریفی، حـسن ( )٢گلپایگانی، علی ربانی (.تعریفهای مختلفی از آن ارائه شده است

 –١٠٤ و ٥٠ –٣٠؛ ابراهیم صـفرزاده، ٣٤–٢٢؛ سید موسی هاشمی تنکابنی، ٦٨ –٤٩یوسفیان، 
١٢٤(   

 نظریه لطف الهی را در مورد عصمت، با اندکی تفاوت در ٣ و معتزله٢بیشتر دانشمندان امامیه

ر اساس این دیدگاه، عصمت لطـف الهـی اسـت کـه خداونـد شـامل حـال ب. جزئیات پذیرفته اند

برگزیدگان خود می کند و انسان معصوم  به کمک آن و در عین داشتن اختیار  و اراده آزاد و قـدرت، 

  . از ارتکاب گناه و ترک طاعت خداوند، خودداری می کند

، عصمت را به پرهیز خداوند از آفرینش افعال )٢٨٠ /٨جرجانی و جلبی، (گروهی از اشاعره 

  بدیهی اسـت ایـن معنـا در نتیجـه )٣١٢ /٤تفتازانی، (.قبیح و زشت در معصومین تفسیر کرده اند

برخی عصمت را به کمـال نیـروی عقالنـی انـسان . اعتقاد به جبری بودن عصمت حاصل می شود

؛ علـم ٣١٢ /٤تفتـازانی، ( ملکه نفسان یا)٣٧٩؛ الهیجی، ٢٨–٢٦سید موسی هاشمی تنکابنی، (

 –١٥٨ و ٨٠ –٧٨ /٥طباطبـایی، (نوعی علـم یـا )٣٦٦؛ ایجی، ١٩الهدی، تنزیه االنبیاءو األئمه، 
   . تعریف کرده اند)١٦٢

آلوسی، روح المعـانی ( .آلوسی عصمت را به حراست از ضرر و حفظ از گناه معنا کرده است

 او عصمت را در انبیاء؛ عالوه بر حفظ )٣١٠ /٤؛ ٣١٤ /٣فسیر القرآن العظیم و السبع المثانی، فی ت

 از نظـر او عـصمت لطفـی )٢٨، النفحـات القدسـیه، همو(. از گناه، عدم تصور گناه دانسته است

است از جانب خداوند تعالی که معصوم را با بقای اختیار به سمت انجام کار مـی رانـد و از انجـام 

                                                 
، بـه قلـم   )مقـصد چهـارم  (احد فرامرز قراملكى، شرح بر كشف المراد، مباحـث نبـوت   : كن در بحث لغت شناختى عصمت   1

 ، تهران1377مام صادق، بخش خواهران، جمعى از محققان دانشگاه ا

  /5يد، تصحيح االعتقاد، مصفات شيخ مفيد،       شيخ مف ()37شيخ مفيد، النكت االعتقاديه،     ( )37ابن نوبخت ابي اسحاق ابراهيم،      ( 2
سـيوري، ارشـاد الطـالبين الـي نهـج      ()114  –90الهيجـي،  . ا. ع()278عالمه حلـي، منهـاج اليقـين فـي اصـول الـدين،            ()128

  –193 / 1شـيخ طوسـي، تلخـيص الـشافي،         ()42سـيوري، االعتمـاد فـي شـرح واجـب االعتقـاد،             ()302 –301المسترشدين،  
 )347 /2علم الهدي، امالي، ()194

 )15  /13قاضي عبدالجبار،  ()263االشعري، ()8  /7ابن ابي الحديد، ( 3
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او همچنین عصمت را در انبیاء؛ حفظ از گناه و به معنای عـدم تـصور گنـاه دانـسته . شر باز میدارد

 )٢٨آلوسی، النفحات القدسیه، (. است
او معتقـد اسـت . آلوسی در تفسیر روح المعانی به معنـای کالمـی عـصمت پرداختـه اسـت

عصمت لطفی است از جانب خداوند تعالی که معصوم را با بقای اختیار به سمت انجام کـار مـی 

  . راند و از انجام شر باز می دارد

قلي بر ضـرورت عـصمت امـام و         ديدگاههاي آلوسي در نفي ادله ع      -3
  واكاوي آنها از منظر شيعه 

در اینجـا بـه . آلوسی به چند برهان شیعه در اثبات عصمت امام اشـکاالتی وارد کـرده اسـت

  . تفکیک پس از بیان دیدگاههای او در هر مورد به نقد و بررسی آنها می پردازیم

   ديدگاه آلوسي در نقد برهان امتناع تسلسل1-3
انکار برهان امتناع تسلسل میگوید یکی از ادله امامیه برعصمت امام این است کـه آلوسی در 

اگر امام معصوم در جامعه حاکم نباشد ، فردی غیر معصوم حاکم است ، و به حکم عقل ایـن فـرد 

خود نیاز به رهبری معصوم دارد؛ و اگر او هم معصوم نباشد؛ لزوما تسلسل ایجـاد مـی شـود تـا بـه 

از نظـر آلوسـی ضـرورت نـصب  .و به جهت بطالن تسلسل امام باید معصوم باشدمعصوم برسد، 

امام؛ تنفیذ احکام و حفظ حدود اسالم و جلوگیری از مفاسد است و برای آنها نیـازی بـه عـصمت 

و چون گناهی بر تابع نیست، جایز الخطا بودن یـا نبـودن . نیست بلکه اجتهاد و عدالت کافی است

ظر او دلیل تسلسل در اثبات عصمت امام باطل است، زیرا سلسله معـصوم از ن. امام مساوی است

همچنین او معتقد است دلیل تسلسل با عقیـده دیگـر شـیعه مبتنـی بـر . به پیامبر ص پایان می یابد

آلوسی، (.از امام معصوم در زمان غیبت نقض می شود) غیر معصوم به اجماع شیعه(نیابت مجتهد 

   )٣٠ –٢٩النفحات القدسیه، 

این دیدگاه آلوسی به نوعی برگرفته از آراء بعضی از پیشینیان بخصوص ولی الله دهلوی اسـت 

  .که توصیف امام به عصمت را منافی با خاتمیت و اصل نبوت  می داند

ی وجود حجت معـصوم را فخرراز.  نظر آلوسی در چند مورد  با نظر فخر رازی متفاوت است

اما او بـه جهـت تعـصب در . در هر دوره ضروری می داند و دلیل آن را بطالن تسلسل بیان می کند
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و ؛ ١١٤–١١٣ ١٠تفسیرالرازی، (. عقاید خویش، این حجت معصوم را اجماع امت معرفی می کند

   )٤٣٦ –٤٣٥ /٣  تفسیر نمونهمکارم شیرازی،: برای پاسخ نک

. همچنین منشأ بعضی از شبهات امروزی را نیز میتوان در ایـن رأی آلوسـی ریـشه یـابی کـرد

پس از پیامبر اسالم ص دیگر هـیچ کـس ظهـور نخواهـد کـرد کـه : "سدسروش در این باره می نوی

سـروش، بـسط تجربـه (". شخصیتش به لحاظ دینی ضامن صحت سخن و حـسن رفتـارش باشـد

  )١٤٧  پاسخ به شبهات کالمی؛ قدران قراملکی،١٣٤نبوی، 

امامت را شرط کمال دیـن شـمردن و امامـان را برخـوردار از : "همو در جای دیگر می نویسد

 بایـد فهمیـده چگونـه) چنانکه شیعیان می داننـد(وحی باطنی و معصوم و مفترض الطاعة دانستن 

 ؛ قـدران قراملکـی،”پاسخ اول سروش به بهمن پور “سروش،(؟ "شود که با خاتمیت ناسازگار نیفتد

  )١٧٥ پاسخ به شبهات کالمی

در مقابل این نظر، گروهی دیگر صفات عصمت، علـم لـدنی و اصـل نـصب را صـفات فـرا 

. موافـق اصـل خـتم نبـوت تفـسیر مـی کننـد) انکار صفات فوق (بشری توصیف و نظریه رقیب را 

  )١٤٧  پاسخ به شبهات کالمی؛ قدران قراملکی،٩٥کدیور، (

  تحليل و نقد ديدگاه آلوسي -3-1-1
اعتقاد شیعه بر این است که امام باید معصوم باشد و یکی از دالیلی که برای آن آورده اند ایـن 

کـشف عالمـه حلی،. ح. ؛ م٨ /٢مظفـر، (. است که امتناع تسلسل دلیل بر وجوب عصمت اسـت

؛ شیخ مفیـد، ٤٠مفید، النکت االعتقادیه، ؛ شیخ ٣٢٤ /١؛ شیخ طوسی، رسائل العشر ١٨٤ المراد

بسیاری از اندیشمندان و متکلمان اسالمی مثل شیخ مفید و سید مرتـضی  )١٢٨تصحیح االعتقاد، 

این برهان با تقریرهای مختلفی بیـان . دلیل امتناع تسلسل را در باب عصمت انبیا و امامان آورده اند

ایـن .  در مناظره هشام بن حکم با ضرار دیده می شودیکی از این تقریرها بیانی است که. شده است

تقریر فقط یک پیش فرض دارد و آن هم این است که از جمله وظایف امام اجرای حد بـر گناهکـار 

است و اگر امام خود مرتکب گناه شود، باید فرد دیگری باشـد تـا حـد بـر او جـاری کنـد و اگـر او 

صـدوق، علـل (.ین کار را انجام دهـد و معـصوم باشـدمعصوم نباشد، نیاز به فرد دیگری است که ا

 البته مراجعه به روایات امام صادق ع روشن مـی سـازد کـه ریـشه هـای )٢٠٣ –٢٠٢ /١الشرایع، 

 کسی کـه حـدی بـر :استدالل هشام در روایتی از امام صادق ع بیان شده است؛ ایشان می فرمایند
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 ١)٣١٠ /١صـدوق، الخـصال، ( .گردن اوست، خود نمی تواند اقامه حد کند، از این رو امام نیست

تقریر دیگر این برهان در بیان شیخ مفید دیده می شود که در شرح این استدالل بیان می کند از آنجا 

ان گوشزد کنـد که مردم معصوم نیستند و دچار اشتباه می شوند، باید کسی باشد تا این اشتباه را به آن

. و راه راست را به آنان نشان دهد و در مواردی که مرتکب جنایت می شوند، بر آنان حد جاری کنـد

او همان امام است و اگر معصوم نباشد تفاوتی میان او و مردم نخواهد بود و خود به امامان دیگـری 

 ٢)٣١شـیخ مفیـد، وقعـة الجمـل، (. نیازمند می شود در حالی که امام نباید نیازمند دیگـران باشـد

. سیدمرتضی برهان امتناع تسلسل را استوارترین برهان عقلی بر وجوب عصمت امام دانـسته اسـت

. در آثار خود اقال هشت بار به آن تمسک کـرده اسـت و )٢٨٩ /علم الهدی، الشافی فی االمامة، (

امـام بیان ایشان در توضیح این استدالل مشابه بیان شیخ مفید است، و بـه مـواردی چـون نیـاز بـه 

علم الهدی، تنزیه االنبیـاءو (. معصوم برای هدایت مردم و لزوم عدم خطا در امام اشاره نموده است

 شیخ طوسی نیز معتقـد اسـت کـه برهـان )٤١؛ علم الهدی، جمل العلم و العمل، ٢٢األئمه، ص 

شـیخ (.امتناع تسلسل بر مقدماتی متوقف است که مجموع آنها فلسفه وجود امام را تبیین مـی کنـد

 برهان امتنـاع تسلـسل )١٨٩؛ شیخ طوسی، االقتصاد الهادی الی طریق الرشاد، ١٦، الغیبةطوسی، 

عصمت امام در قلمرو عمل به امور واجب و ترک کارهای حرام و در قلمرو علم به شناخت احکـام 

علـی ربـانی (. تمـاعی را اثبـات مـی کنـدشریعت و موضوع آنها و تشخیص مصالح و مفاسـد اج

  )٥گلپایگانی، 

 عـصمت -١: همان طور که اشلره شد دیدگاه آلوسی در رد این برهان ناظر به سه وجـه اسـت

 سلسله معـصوم بـا خـتم -٢. رتی ندارد و وظایف امام بدون عصمت نیز انجام می پذیردامام ضرو

 دلیل امتناع تسلسل با نظر شـیعه در نیابـت مجتهـد در زمـان غیبـت امـام -٣. نبوت پایان می یابد

این آراء آلوسی از جهات مختلفی با تکیه بر دیدگاههای شیعه قابل نقد و مناقشه است . منفات دارد

  : آنها اشاره می نماییمکه به

  امامت؛ مكمل نبوت و خاتميت -3-1-1-1
بی شک شریعت اسالمی به طور کامل بر پیامبر اکرم ص نازل شده اسـت و پیـامبر اکـرم ص 

                                                 
 )198فارياب، (.اين برهان به اين صورت بيان شده داراي نواقصي است كه نياز به تكميل دارد 1

مرحوم شيخ مفيد براي اين استدالل از امتناع تسلسل استفاده نكرده و اصطالح فلسفه وجودي امـام را بـراي آن بكـار بـرده                          2
 .است
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بی گمان با توجه به دوران کوتاه رسالت و فراهم نبودن . نیز احکام شریعت را به تدریج بیان کرده اند

 احکام  شریعت، ییان بخشی از آنها به زمان های بعد و فراهم شـدن شرایط مناسب برای تبیین تمام

مـردم در پرتـو تعلیمـات ) ص(در دوران نبـوت پیـامبر . شرایط و مقتضیات الزم واگذار شده است

ایشان به مرتبه ای از دانش و فهم دین و قرآن رسیده و نسل آنان نیز در تربیت و ظهور دیـن شناسـان 

 با این وجود به دلیل عدم عصمت مردم و همچنین عالمان، احتمال خطا مسلمان مستعد است، اما

زیـرا کـه در آن دوره مبـانی و اصـول مـسلم و . و تفسیر ناصواب از دین در صدراسالم وجود داشت

دیـن ) ص(و از طرفی هم امکان ندارد کـه پیـامبر . ثابت دین هنوز منقح مدون و مضبوط نشده بود

َ الیـوم ..«ی مردم بیان کرده باشد چنانکـه در قـرآن کـریم مـی فرمایـد خدا را به صورتی ناقص برا ْ َ ْ

ًأکملت لکم دینکم و أتممت علیکم نعمتی و رضـیت لکـم االسـالم دینـا َ
ِ ِ
َ َ ْ َ ْ ْ َْ َ ُْ ْ ْ ُْ ُ ُ َُ َُ ُ ُ

ِ
َ َ َ

ِ
ْ
ِ

ْ َ َ َْ
) ٣المائـده،   (»..

و دنیـوی مـردم همان طور که در شأن نزول آیه فوق گفته شده، با تعیین جانشین و نصب رهبر دینی 

لذا وجود یک مرجع علمـی . است که دین اسالم به صورت یک دین کامل و جامع معرفی می شود

و دینی معصوم به نام امام ضروری می باشد تا بخش هایی از معارف و احکام شریعت را که پیـامبر 

ایند و بیان ایـن ص به دلیل فراهم نبودن شرایط یا مصالح دیگر بیان نکرده است، برای مردم تبیین نم

بنـابراین خاتمیـت نـه تنهـا نـاقض . بخش از شریعت جز از طریق امام معصوم امکان پذیر نیـست

شـریفی (  )١٤٤قـدران قراملکـی، (. عصمت نیست بلکـه خـود دلیلـی بـر عـصمت امـام اسـت

 الزم به ذکر است این مطلب با استناد به برهـان هـایی چـون )٢٨٠احمدحسین ، حسن یوسفیان، 

 و برهان وجوب اطاعت نیـز )١٥٢؛ صفرزاده، ١٤٨ و ٧٦عالمه حلی، الفین، (برهان حکمت الهی 

  )٢٢٢طوسی، تجرید االعتقاد،  ،٤١شیخ مفید، النکت االعتقادیه، ( .بر  این مطلب داللت دارد

اصل این اشکال که خاتمیت ناقض عصمت است به دو علـت ممکـن اسـت برگـردد، یـا بـه 

جهت کفایت قرآن و سنت و اجماع و هدایت علماء است در حفظ دیـن، یعنـی کفایـت اجتهـاد و 

، و پاسخ آن در ادامه خواهد آمد، و یا بر مبنای بلوغ عقـل و )وسی استکه ظاهرا عقیده آل(عدالت 

که این پندار را تـداعی مـی )مبنای نظر اقبال الهوری و دکتر سروش(به خود وانهادگی انسان است 

کند که هدایت های آسمانی، چه در عرصه تشریع و چه در حـوزه تبیـین معـصومانه دیـن، در بنـد 

 کننده آن است؛ در حالی که هدایت های معصومانه دینی در هر یک از کشنده خرد آدمی و محدود

: نـک(. دو عرصه یاد شده هدیتگر عقل و خرد و بالندگی بخش و تکمیـل کننـده نـواقص آن اسـت
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 تالزم عصمت با مقام امامت -3-1-1-2
، اوائـل المقـاالت، همو(. شیخ مفید معتقد است وجوب امامت خود دلیل بر عصمت است

 زیرا وقتی ثابت شد که وجود امام بعـد از پیـامبر ص ضـروری )٧٧؛ شیخ مفید، وقعة الجمل، ٦٥

مامت با صفت عصمت تـالزم دارد یـا نـه بـه نـوع اینکه آیا ا.  است عصمت امام نیز ثابت می شود

اگر امامت صرف خالفت و حکومت تفسیر شود چنانکه اهـل . نگرش و تفسیر امامت بستگی دارد

سنت بر آن عقیده اند و یا حداکثر به معنای تفسیر و تبیین دین تحلیل و معنا شود مقتضی عـصمت 

  . نیست

 اشاره دارد کـه مخالفـان امامـت بـا تفـسیر شهید مطهری در تبیین این موضوع به این مطلب

ناقص و یک بعدی امامت یعنی تفسیر آن به مسئله حکومـت و زعامـت سیاسـی از طریـق نـصب 

امامت را مساوی حکومت منـصوب انگاشـتند، امـا شـیعه امامـت را در دایـره ) ص(پیامبر اسالم 

مل بر مرجعیـت دینـی و علمـی گسترده ای می بیند و آن را واال و برتر از حکومت می داند که مشت

به این معنا که امام و جانشین پیامبر همانند وی دارای عصمت و مـسئولیت الهـی در بیـان و . است

در همه زمینه های دینی سیاسی، اجتمـاعی ) ص(حراست از دین است و رأی وی مانند رای پیامبر 

استاد مطهری . حکومتی استاین شأن امام واالتر و مقدم بر شأن . فصل الخطاب امت خواهد بود

در مورد مسئله امامت، آنچه که در درجه اول اهمیت است مـسئله جانـشینی : در این باره می گوید

آیا بعد از پیغمبر انسانی وجود داشت که واقعا مرجع احکام دین باشد آن طـوری کـه . پیغمبر است
ً

  )٧٢–٧١امامت و رهبریمطهری، ( .ایشان مرجع و مبین و مفسر بودند

و از آنجا که مخالفین امامت به یک مفسر و اسالم شناس معصوم اعتقـاد نداشـتند، چـاره ای 

جز استفاده از قیاس و روی آورن به استحسانات ظنی و گمـانی در پـیش روی خـود نمـی دیدنـد، 

) ع(در همین رابطه است که امـام علـی . روشن است که هیچ یک از این صورت ها صحیح نیست

ام انزل الله سـبحانه دینـا تامـأ ... انزل الیه دینا ناقصا فاستعان بهم علی اتمام ام : می فرماید

آنچـه خداونـد فرسـتاد ) آیا( :یعنی) ١٨سید رضی،خطبه  ( عن تبلیغه و أدائۀ– ص –فقصر رسول 

یا دینی که خـدا ... دینی است کاسته و ناقص و خداوند در کامل ساختن آن از ایشان یاری خواسته 

  در رساندن آن کوتاهی نموده؟) ص(تمام بوده و پیامبر فرستاده 

) ص(بنابراین باید در بین امت کسانی باشند که احکام و معارف دین را به طور کامل از پیامبر 

فرا گرفته و در تبیین آن معصومانه بیان کنند و به عنوان حافظ و نگهبان شریعت و مرجع مـردم بـرای 
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؛ شـریفی، ١٢٠قدران قراملکـی، (.حکام الهی مردم را رهبری کنندشناخت اسالم راستین تشریع و ا

 عالمه امینی نام شانزده نفر از بزرگان اهل سنت را که تصریح به این مـسئله )٢٨١ –١٧٩یوسفیان، 

  )٢٣٧ –٢٣٠امینی، (.دارند را ذکر نموده است

 ایراداتی که از سوی مخالفان عصمت از جمله آلوسی بر ادله عقلی عصمت گرفته شـده، بـه 

 بازگشت می کند وگرنه با پـذیرش – به معنایی که مورد نظر شیعه است –انکار اصل مسئله امامت 

  . نیست) ع(امامت به این صورت گریزی از پذیرش عصمت ائمه 

  صاص عصمت به پيامبران عدم اخت -3-1-1-3
مقام عصمت یک عنایت الهی همراه با نفس زکیه انـسان معـصوم اسـت کـه از صـفات الزم 

نبوت و انبیاء به شمار می آید و به تعبیری الزمه مقام نبوت است، اما به معنای سلب صفت مزبـور 

 کرده انـد معتقدنـد کسانی که این شبهه را مطرح. در دیگران و ادعای انحصار آن در پیامبران نیست

که عصمت اختصاص به نبوت دارد، لذا آنان باید این مدعای خود را ثابت کنند که تعمیم عـصمت 

ناسازگار با نبوت است در حالی که روایات و آیاتی از قرآن کریم ) ع(به غیر پیامبران مانند اهل بیت 

  )١٤٧  پاسخ به شبهات کالمیقدران قراملکی،( .داللت دارند) ع(بر عصمت اهل بیت 

  ادله نقلي3-1-1-4
برای اثبات ضرورت وجود امام معصوم در امت اسالمی بعد از ختم نبوت روایات بسیاری در 

ط اشاره ای گذرا به آیه ای از قرآن کریم و یک روایت در کتب روایی نقل شده است، که در اینجا فق

ِأطیعوا الله و أطیعوا الرسول و أولی األمر مـنکم «در آیه شریفه . این باره می نماییم ِ ِِ
ْ َ ْ

ِ
ْ َ َُ َ ََ ُ َّ ْ ُْ َُ النـساء، . (» َّ

 و ایـن اطاعـت. خداوند به صورت مطلق به اطاعت از خدا و پیامبر و اولی األمر امر می کنـد) ٥٩

تفـسیر کـرده » أولی األمر«دائره عصمت را  شامل ) ع(امام علی . مطلق دلیل بر عصمت آنان است

  :اند

انما الطاعة لله عزوجل و لرسوله و الولی األمر و انما أمـر بطاعـة أولـی األمـر ألنهـم " 

؛  صـدوق، علـل ٦٨ /١شـیخ صـدوق، الخـصال، ( ."معصومون مطهرون ال یأمرون بمعـصیته

  )٥٢الشرایع، 
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  "هان حفظ شريعت بر"ديدگاه آلوسي بر 3-2
اشکال می گوید از ادله شیعه بـر عـصمت امـام ایـن اسـت کـه امـام حـافظ  در ادامه آلوسی

  .شریعت است، و جایز نیست که خطا کند

او در رد این نظر شیعه میگوید امام درواقع مروج دین است و علمـاء حـافظ دیـن هـستند، او 

َّ و الرب..«برای اثبات ادعای خویش به آیه شـریفه  َّ ِنیـون و األحبـار بمـا اسـتحفظوا مـن کتـاب َ
َ ُ
ِ ِ

ْ ُ
ِ
ْ ْ َْ َ

ِ
ُ َ َُّ ْ َ

ِ
ْکونوا ربـانین بمـا کنـتم تعلمـون الکتـاب و بمـا کنـتم  ..«و آیه شریفه ) ٤٤، ةالمائد( »..الله ُْ َ ُُ ُ َُ ُ َ

ِ ِ
َ َ

ِ ِ
ْ َ ِّ َ ُ َ ِّ َّ َ ْ ُ

ُتدرسون ُ ْ  اسـتناد او همچنین به کتاب الکرامة عالمه حلـی. استناد کرده است) ٧٩آل عمران، (( ».َ

کرده که دین در زمان فترت و غیبت بوسیله علماء حفظ می شود، و می گوید پس در زمان حـضور 

او در ادامه میگوید که حفظ دین با کتاب و سنت و اجماع بوده نه . آنان هم همانگونه حفظ می شود

آلوسـی، النفحـات (. با افراد، و خطا در این سه ممکن نیست، پـس ضـرورتی در حفـظ آن نیـست

در این اشکال آلوسی با پذیرفتن فرضی ادله ضـرورت امامـت و اینکـه بعـد از  )٣٠–٢٩القدسیه، 

خاتمیت وجود امام معصوم برای جامعه ضروری است، به نقش امـام در جامعـه اشـکال وارد مـی 

  .کند

 تحليل و نقد آراء آلوسي -3-2-1
 شیعه بر وجوب عصمت امام به آن استدالل مـی کنـد، برهـانی که  یکی از برهان های عقلی

البته بعضی آن را به صورت . است که از آن با عنوان حفظ شریعت یا تبیین شریعت تعبیر شده است

.  امام، چون حافظ شرع است بایـد معـصوم باشـددر این برهان. دو برهان جداگانه مطرح کرده اند

امام مانند پیـامبر حـافظ شـرع . فواید امامت، حفظ دیانت استمطابق این دلیل، یکی از مهمترین 

لذا باید معصوم باشد؛ زیرا مراد از حفظ، نگهداری علمی و عملی است و بدیهی اسـت کـه . است

زیرا غیر معصوم دست کـم . حفظ شریعت در عمل و علم تنها با داشتن عصمت، امکان پذیر است

هشام با ضرار به این گونـه مطـرح شـده اسـت کـه فلـسفه این برهان در مناظره . شود دچار خطا می

 /٢، النعمـةصـدوق، کمـال الـدین و تمـام (.وجود امام؛ ضرورت عصمت امام را ایجاب می کنـد

اگـر :  شیخ صدوق در شـرح ایـن برهـان مـی گویـد)٢٠٤ /١صدوق، علل الشرایع،  ؛٣٦٨–٣٦١

واقعی قرآن و سنت رسول خدا است، پـس واجـب اسـت غرض از نصب امام، روشن کردن معانی 

 سید مرتضی برهان حفـظ شـریعت را )١٣٤ –١٣٣صدوق، معانی االخبار، (.که امام معصوم باشد

نخست آن که شریعت نیاز به حافظ دارد و رهـا کـردن بـدون حـافظ : در سه مرحله ارائه کرده است
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وم باشـد، زیـرا در غیـر ایـن ثانیا حافظ شریعت باید معـص. اهمال و تکلیف خارج از طاقت است

ثالثا حافظ شریعت لزوما امام است زیرا . صورت ممکن است در شریعت تغییر و تبدیل ایجاد کند

 مرحـوم )١٧٩ /١، االمامـةعلم الهدی، الشافی فی (.محال است شریعت به دست امت حفظ شود

سید در الشافی تمام مواردی را که ممکن است به عنوان جانشین امام در حفظ شریعت مطرح شود 

، ١٨٧ /١، االمامـةعلم الهدی، الشافی فی (. کندهمچون قرآن، سنت، اجماع و تواتر را بررسی می

  :    اشکالهای وارده بر نظر آلوسی را در چند وجه بررسی می کنیم)٢٨٣،٣٠٥

    تحقق غايت بعثت در استمرار امامت معصوم3-2-1-1
به این صورت که خداوند برای . ضرورت بعثت انبیا مقتضی ضرورت عصمت امام نیز هست

راهنمایی بشر می بایست از باب لطف و حکمت راهنمایانی از جنس بشر اما معصوم به سوی آنهـا 

در واقع هدف از ارسال رسل و انزال کتب تبیین هدایت از ضاللت و هدایت سبیل اسـت . برانگیزد

اگر پیامبران الهـی معـصوم نبودنـد و چنـین .  سوی رستگاری دنیا و آخرت رهنمون شوندتا مردم به

مصونیتی را نداشته باشند و در ابالغ پیامبر یا تفسیر و تبیین آن مرتکب خطا و سهو شـوند بـرخالف 

در دوره هایی که پیامبران با فاصله های یکـی پـس از دیگـری مـی آمدنـد، . غرض بعثت می باشد

م الزم نبود، اما با ارسال آخرین پیامبر و وحـی آسـمانی و وداع آخـرین سـفیر آسـمانی از وجود اما

مردم، آیین آسمانی نمی تواند بدون شارع و مفسر معصوم رها گردد، چرا که تفسیر و برداشت هـای 

لذا باید یـک میـزان و شـاخص معینـی . سایر انسان ها حسب فرض مصون از خطا و اشتباه نیستند

در صـورت نبـود فـرد معـصوم، ایـن .  با آن تفاسیر و قرائت های سره از ناسره روشـن گـرددباشد تا

آخرین آیین آسمانی به آفت تحریف و انحراف مبتال می گردد و غایت و هدف بعثت انبیـا و نـصب 

امامان هرگز تحق نمی شود و این با هدف بعثت و اصل خاتمیت که خود مقتضی ضـرورت وجـود 

این استدالل که در روایات نیز تاکیـد . است مناسب می باشد) ص(از پیامبر اکرم امام معصوم بعد 

و تبیین شده است در آثار و سخنان بسیاری از دانشمندان نخـست و متـاخر شـیعی بـه چـشم مـی 

خورد، و بزرگانی چون شیخ مفید، شیخ طوسی و محقق الهیجی از کسانی هستند که به ایـن دلیـل 

؛ ١٦٧ /٣؛ ســبحانی، ٣٤٩؛ عالمــه حلــی، ٨٢ /١؛ راونــدی، ٢١٩ /١رازی، ( .اســتناد جــسته انــد

؛ عالمـه حلـی، منهـاج ٥٣؛ اردبیلـی، ٥١ /١؛ بیاضـی، ٢٤٨ ١؛ آملی، ٩٢طوسی، قواعد العقائد، 

؛ قـدران ٩١؛ سـید موسـی هاشـمی تنکـابنی، ١٣٥ /٢؛ طباطبـایی، ٢٨٠الیقین فی اصول الـدین، 
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و حتی برخی که در عقلی بودن دالیل دیگر به نوعی شک و تردید کرده انـد، ایـن   )١٤٩قراملکی، 

  )١٤٨مصباح یزدی، (. ل را پذیرفته انددلی

  لزوم فهم و تفسير صحيح دين 3-2-1-2
درست است که با ارسال کامل ترین وحی تشریعی نیاز بـه تجدیـد بعثـت و نبـوت تـشریعی 

ی بر دوش عالمان نیـاز  بـه نبـوت برطرف شده و با قرار گرفتن مسئولیت دعوت و ارشاد و تبلیغ دین

بـه عبـارت . تبلیغی نیز برطرف گردید، اما درست از همین رو نیاز به امام در امت خـاتم رخ نمـود

دیگر قرار گرفتن عالمان در مسند تبلیغ، استنباط و تفسیر دین الجرم در پی دارنده فهم هـا، گـرایش 

دون وجود رهبر و مرجعی که از عـصمت ها و تفسیرهای مختلف و متعارض از دین خواهد شد و ب

و حجیت در فهم و تبیین دین برخوردار باشد و رأی او فـصل الخطـاب همـه آراء متعـارض باشـد، 

خاتمیـت  ملکـی، قـدران( : رک.حفظ دین و دوام و پایندگی جامعه دینی صورت نخواهد پـذیرفت

 بی گمان با توجه به دوران کوتاه رسالت و فراهم نبودن شرایط مناسب برای تبیـین تمـام ،)٦٠ –٢٧

احکام  شریعت، ییان بخشی از آنها به زمان های بعد و فراهم شدن شرایط و مقتضیات الزم واگذار 

ی ناقص برای مردم بیـان دین خدا را به صورت) ص(شده است و از طرفی هم امکان ندارد که پیامبر 

ْالیـوم أکملـت لکـم دیـنکم و أتممـت علـیکم ..«کرده باشد چنانکه در قرآن کریم می فرماید  ْ ُْ ُ ُْ ََ َْ ُ ُْ ْ ََ ََ َ
ِ

َ ْْ َ ْ

ًنعمتی و رضیت لکم االسالم دینا
ِ
َ َ ْ َْ ُ ُ َ ُ

ِ
َ َ

ِ
ْ
همان طور که در شـأن نـزول آیـه فـوق گفتـه ) ٣المائده، (»  ..ِ

هبر دینی و دنیوی مردم است که دین اسالم بـه صـورت یـک دیـن شده، با تعیین جانشین و نصب ر

 لذا وجـود یـک )٢٨٠احمدحسین شریفی، حسن یوسفیان،  :کن. (کامل و جامع معرفی می شود

مرجع علمی و دینی معصوم به نام امام ضروری بود تا بخش هایی از معارف و احکام شریعت را که 

 شرایط یا مصالح دیگر بیان نکرده است، برای مـردم تبیـین نماینـد و پیامبر ص به دلیل فراهم نبودن

بنابراین همانگونـه کـه شـیخ . بیان این بخش از شریعت جز از طریق امام عصوم امکان پذیر نیست

   .مفید معتقد است وجوب امامت خود دلیل بر عصمت است

  امامت معصوم يگانه حافظ شريعت -3-2-1-3
ظت از شرع است و به این جهت است که باید معصوم باشد؛ مگر مسئولیت اصلی امام، حفا

هـای دیگـری هـم  باشـد و مؤلفـه آن که کسی مدعی شود که حفاظت از دین، منحصر در امام نمی

باید ببینیم که آیا بدون امام، حفاظت از دین، تحقق پیدا . باشد هست که قادر به حفاظت از دین می
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سطه آنها ممکن است دین حفظ شود، قرآن، سنت، اجمـاع، قیـاس و راههایی که به وا. کند یا نه می

  .اکنون باید دید که آیا این موارد، قادر به حفاظت از دین هستند یا نه. اصل برائت است

تواند حافظ دین باشد؛ زیرا تفـسیر و برداشـت  قرآن؛ مسلمانان اتفاق دارند که قرآن نمی) الف

دهد، بسیار زیاد اسـت و  ، حوادثی که در طول تاریخ رخ میاز قرآن، متفاوت است و از طرف دیگر

  .ممکن است تطبیق این حوادث با قرآن و برداشت احکام مورد نیاز، برای هر کسی میسور نباشد

  .تواند حافظ شرع باشد؛ به همان دلیلی که در باال گفته شد سنت؛ سنت نبوی هم نمی) ب

ت و اگر در بین اجماع کنندگان، امـام نباشـد، اجماع؛ اعتبار اجماع، به وجود معصوم اس) ج

احتمال خطا در اجماع هم وجود دارد؛ زیرا احتمال کذب درباره هر یك از افراد اجماع، هست؛ بنا 

  .بر این، احتمال کذب در مجموع آنها هم خواهد بود

اد ای، به مـوارد مـشابه آن اسـتن قیاس؛ قیاس، آن است که برای به دست آوردن حکم مسأله) د

ای در فالن مورد، حرمت است، پس حکم این موارد هـم، چـون  چون حکم مسأله: کنیم و بگوییم

باشـد،  ولی از آنجا که حاصل قیاس، چیزی جز ظن ضعیف نمـی. باشد شبیه آن است، حرمت می

  .تواند باشد قیاس در استنباط احکام شرعی، حجت نیست؛ بنا بر این، حافظ شرع هم نمی

نظور از اصل برائت، این است که هرگاه نهـی یـا امـری از جانـب شـارع در اصل برائت؛ م) ه

ولـی . توانیم با توجه به برائت، حکم به واجب نبودن یا حرام نبودن کنیم موردی نرسیده باشد، ما می

تواند حافظ شرع باشد؛ زیرا اگر برائت بتواند حافظ شرع باشد، بعثـت انبیـاء الزم  این اصل هم نمی

  .توانست به عقل خویش اکتفا کند؛ و حال آن که اکتفا به عقل، صحیح نیست ان مینبود و انس

تواند حافظ شرع باشد؛ زیـرا در کتـاب و سـنت،  مجموع موارد باال؛ مجموع اینها هم نمی) و

قیاس نیز حجت نیست؛ بنا بر این، . تنازع واقع شده و کتاب و سنت هم از جمله این مجموع است

  . وارد خواهد بودبر مجموع هم اشکال

گیرد و بنا بر ایـن، بایـد  گیریم که حفاظت از شریعت، تنها به وسیله امام صورت می نتیجه می

  )١٥٨جمعی از نویسندگان، (.  معصوم باشد تا دین از خطر سقوط و انحراف، مصون بماند

بسیاری از متکلمین نامدار شیعه، مثل شیخ مفید، عالمه حلی و شیخ صـدوق بـه ایـن دلیـل 

ت از زیاده و تمسک کرده اند؛ بدین صورت که امام حافظ شریعت است و اگر معصوم نباشد شریع

؛ عالمـه ١٣٠صحیح االعتقـاد، ؛ ، تـ١٤٠شیخ مفید، النکـت االعتقادیـه، (. نقصان در امان نیست

]    )٧٠؛ عالمه حلی، الفین، ٨٠ /٢؛ مظفر، ١٧٩؛ بحرانی، ١٨٤حلی، 
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هر کالمی که از ناقل نقل شود محتمـل وجـوهی : شیخ صدوق در بیان این برهان می نویسد

 قرآن و اکثر سنت در شریعت اسالم، طبق دیدگاهی کـه از اجمـاع مـسلمین بـر مـی آیـد، – است

 لـذا قـرآن و سـنت، – یاده و نقصان ندارد و تبدیل و تغییر در آنها وارد نشده اسـتصحیح بوده و ز

چون برای معانی و وجوه مختلف، محتمل است، پس الزم است که مخبر و مفـسر آنهـا، صـادق و 

معصوم باشد، تا از کذب و غلط مصون باشد و از مقصود خدا و رسول اکرم در قرآن و سـنت خبـر 

اساس امیال فرقه ای به نفع مذهب خود تفسیر می کنند، پس اگر خداوند امام چون خالیق بر . دهد

معصومی را قرار ندهد تا شریعت را کما هـو تفـسیر کنـد، الزمـه اش، سـوق دادن مـردم بـه سـوی 

اختالف و تأویل مختلف است و الزمه این اختالف در تأویل، عمل به متناقضات است، چون ایـن 

 به جهل بر خداوند قبیح است، لذا واجـب اسـت امـامی معـصوم، در هـر اغراء به اختالف و اغراء

عصری باشد تا قرآن و سنت، طبق خواست خدا تفسیر و تبیین گردد و از زیاده و نقصان آن را حفظ 

  )١٣٤–١٣٣شیخ صدوق، معانی االخبار، (. کند

اینها دالیلی هستند بر این که حفظ دین و جامعه دینی در گرو وجود امام معصوم و هـدایت و 

  .رهبری های اوست

    مقابله با اجتهاد در برابر نص-3-2-1-4
 نص که پس از رحلت پیامبر اسالم ص در جامعه اسالمی پدید جریان اجتهاد گرایی در برابر

آمد، سبب گشوده شدن راه اقسام بدعت ها تحت عنوان اجتهاد دینی و مشروعیت دادن بـه آن بـود 

بنابراین حفاظـت از . که متاسفانه عالمان دینی به جای مبارزه با آن، به سازش و پذیرش آن تن دادند

  .هاد فقط با اطاعت از امام معصوم امکان پذیر استحدود اسالم و مقابله با اجت

    ادله نقلي بر حفظ شريعت-3-2-1-5
در کتاب بحاراالنوار در باب زیارات جامعه از قول امام صـادق ع در شـان ائمـه ع نقـل شـده 

و ورثت علم الکتاب و لقنت فصل الخطاب و أوضـح بمکانـك معـارف :  "... است که امام فرمود

 و نبذ إلیك عهد اإلمامة و  ض التأویل و سلمت إلیك رایة الحق و کلفت هدایة الخلقالتنزیل و غوام

تعـددی از جملـه حفـظ در ایـن دعـا وظـایف م)١٦٥ /٩٩مجلـسی، ( ..."  ألزمت حفظ الـشریعة

  .شریعت به امام تفویض شده است

  1394 بهار و تابستان، 30 ، شمارهپژوهش ديني /// 20

   ديدگاه آلوسي بر برهان لطف3-3

اگر وجود معصوم را برای حفظ دین و جلوگیری از خطا بپذیریم، پس بایـد : "آلوسی می گوید

در هر مکان و زمان معصومی باشد و این عالوه بر آن که محال است، با عقاید شیعه مبنی بر اینکـه 

آلوسـی، النفحـات (". غیبت امام زمان عج، علماء مجتهد نائب امام هستند، تنـاقض دارددر زمان 

 در این اشکال آلوسی با پذیرفتن فرضی ادله ضرورت امامـت و اینکـه بعـد از )٣٠ –٢٩القدسیه، 

خاتمیت وجود امام معصوم برای جامعه ضروری است، اظهار می کند که ادله مزبور با نظریه دیگر 

ک سو بر ضرورت وجود امام معصوم شیعه درباره غیبت امام دوازدهم تهافت دارد، چراکه شیعه از ی

کید و اصرار می ورزد و از سوی دیگر با طرح نظریه غیبت معتقد اسـت امـام معـصوم  در جامعه تأ

فعال در جامعه حضور ندارد و به اصطالح جامعه در عصر غیبت به سر می برد
ً

این اشکال از سـده . 

  . رداخته اندهای پیشین مطرح شده و امروز نیز بعضی به طرح و تقویت آن پ

  تحليل و نقد آراء آلوسي -3-3-1
، عالمه حلی و سید مرتضی برای اثبـات عـصمت  بسیاری از متکلمین شیعه مثل، شیخ مفید

به لطف استدالل کرده اند و گفته اند کـه وقتـی حـسن و قـبح عقلـی ) علیهم السالم(امامان و انبیا 

ند واجب اسـت؛ چـون محـصل، غـرض ثابت گردید، عقل به این حکم می کند که لطف بر خداو

از طرفی عصمت امری خفی اسـت و مگـر از جانـب خداونـد . الهی و عصمت امام، لطف است

عالمه حلی، (: کن .همچنین اجماع بر عدم عصمت غیر امامان واقع است. تعالی دانسته نمی شود

   )١٦٢، ٣٧، ٣٦ /١، االمامة؛ علم الهدی، الشافی فی ١٣٥ /٢؛ علم الهدی، امالی، ٣٩الفین، 

این استدالل را بسیاری از دانشمندان اسالمی در باب عصمت انبیا و امامان مشترکا آورده اند، 
ً

 )٣٠ /٨الرازی ( .و فخر رازی هم در باب عصمت انبیا به آن تمسک کرده

این برهان یکی از تقریرهای برهان نقض غرض است که در کتب متکلمین به آن اشـاره شـده 

تفسیر دین است و بنابر آن امام باید معصوم باشد تا غرض پروردگار عالم در حفظ شریعت، تبیین و 

 . طبق نظر خدا انجام گردد

  : در تحلیل این اشکال نکات ذیل قابل توجه است
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   ضرورت عيني امام معصوم در صدر اسالم-3-3-1-1
بـه وجـود امـام ) ص(در بحث فلسفه امامت به این نتیجه می رسیم که با وجود پیامبر اسالم 

دیگری اصال نیاز نبود، اما پس از رحلت آن حضرت، مردم 
ً

به اندازه کامل رشد نیافتـه بودنـد تـا در 

تفسیر دین خودکفا باشند و بتوانند سره را از ناسـره تـشخیص دهنـد، عملیـاتی نمـودن آمـوزه هـا و 

احکام شریعت به وجود حکومت دینی و در رأس آن امام و حاکم معصوم نیاز داشت تا حاکم دینی 

کـه مرهـون علـم لـدنی و (ت علمـی و دینـی با استفاده از دو ابزار کلیدی خود یعنی مقـام مرجعیـ

و مقام سیاسی و قدرت ظاهری خود ضمن تبیین دین خاتم و رفع شبهات منتقدان و ) عصمت است

جاهالن با تحریف کنندگان و معارضان نیز مقابله کند تا اینکه اسالم به مرور به نـسل هـای بعـدی 

خوشبختانه ابزار اول . را در خود ایجاد کنندمنتقل شود و مردم با راهنمایی های امامان آمادگی الزم 

در میان مردم بـود و مـردم و حتـی ) ص(تا حدودی بعد از رحلت پیامبر ) مرجعیت علمی و دینی(

پرسـیده و جـواب الزم و منطقـی را ) ع(پیروان ادیان دیگر می توانستند شبهات خود را از امام علی 

مت و قدرت سیاسی از مقام مرجعیت علمـی و دینـی متأسفانه ابزار دوم یعنی حکو. دریافت نمایند

به مدت بیست و پنج سال جدا شد که از این ناحیه آسیب هایی بر اسالم متوجـه شـد، لکـن بـا بـه 

بعـد از . حضرت تا اندازه ای توانـست بـه آسـیب زدایـی بپـردازد) ع(قدرت رسیدن حضرت علی 

را به نسل های بعدی انتقال می دادند، با ده امام معصوم نیز آموزه های ناب اسام ) ع(حضرت علی 

ادامه این جریان تا حدودی نیاز عینی و ضروری جامعه به وجـود امـام معـصوم کاسـته مـی شـد و 

زیـرا کـه مهمتـرین . حرکت می کرد) ع(جامعه به طرف آمادگی الزم برای دوره غیبت امام معصوم 

ت مردم بـود کـه اصـل آن بـا وجـود فلسفه ضرورت امام در جامعه مرجعیت علمی و دینی و هدای

و . دوازده امام در جامعه ثبت و نهادینه شده و تکمیل آن نیز به عهده عالمان دین گذاشـته شـده بـود

مسئله تشریع نیز در عصر خود ائمه به مقدار الزم صورت گرفته است و نیازهـای جامعـه بـه آن بـه 

 پاسـخ بـه قـدران قراملکـی،( :  رک.صورت اصل اجتهاد به فقهای واجد شرایط واگذار شده اسـت

  )١٣٠ شبهات کالمی
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   عدم منافات غيبت با لطف الهي -3-3-1-2
 معصوم در هر عصری در میان مردم خود لطف مضاعف دارد که البته باید پذیرفت وجود امام

جای آن را هیچ عالمی پر نمی کند، اگر امام معصومی وجود داشت اختالف علمـی مـسلمانان بـه 

اما متأسفانه در عصر امام دوازدهم خداوند آن امام همام را به سراپرده غیبت برده . حداقل می رسید

بـه معنـی عـدم ) عج(ولی غیبت امام . معه را از عدالت مملو کندتا در وقت دیگر ظهور نموده، جا

  .وجود نیست و با دلیل لطف تهافتی ندارد

  امكان هدايت تشريعي و تكويني در دورة غيبت -3-3-1-3
یکی از شئون و وظایف امام و مقام امامت، واسطه فیض الهی بودن است کـه بنـابر نـصوص 

روایـاتی از ایـن . ه وجود شریف ائمه هدایت و اداره می کنـدروایی خداوند عالم تکوین را به واسط

بر آن داللت »آسمان با وجود ائمه از سقوط حفظ شده، با فیض وجود ائمه باران می بارد«: سنخ که

  . دارد، روشن است این شأن امام به اصل وجود شریفش متقن است و مسئله غیبت مانع آن نیست

در سراپرده غیبت از طرق مختلف ) عج( امام، امام حجت افزون بر این شأن و والیت تکوینی

مانند تصرف در نفوس و دل های مسلمانان و انسان ها بستر هدایت آنـان را بـه سـوی حـق تعـالی 

َأئمـة یهـدون «: فراهم می کند، چنان که آیه شریفه ذیل درباره نقش امامان و پیشوایان مـی فرمایـد ُ َ ً َّ َ

َبأمرنا
ِ
ْ َ
در پاسخ از ) عج(بعد از اشاره به غیبت حضرت حجت ) ص(امبر اسالم پی) ٢٤السجده،  (»ِ

  : امکان استفاده از وجود آن حضرت در دوره غیبت فرمود

قسم به خدایی که مرا به نبوت برانگیخت، همانا مـردم بـه نـور وی روشـنایی و هـدایت مـی "

صـدوق، کمـال ( ." ابرهـاجویند و به والیتش منتفه می شوند، مانند انتفاع مردم از خورشید پـشت 

  )٤٩٢ /٢؛ طبرسی، ١٧١ /٥٣، ؛ مجلسی، ٤٧٥ /١ ،النعمةالدین و تمام 

  غيبت طليعه ظهور نور-3-3-1-4
در سراپردۀ غیبت و وعده ظهور حضرت بـا برپـایی مقتـدرترین ) عج(نفس وجود امام عصر 

 و حکومت های ظالمانه موجـب امیـد در دل هـای انـسان حکومت جهانی عادالنه و نابودی ظلم
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به دیگر سخن غیبت حضرت مقدمه و طلیعه ظهور نور عـالم تـاب و فرجـام . های مؤمن می گردد

  )١٣٤–١٢٨قدران قراملکی، (.نیکو و روشن، برای جامعه جهانی است

  ادله نقلي  -3-3-1-5
ان الله تبـرک و تعـالی طهرنـا و عـصمنا و ": در تقریر ساحت اهل البیت فرمود) ع(امام علی 

جعـل القـرآن معنـا النفارقـه و ال جعلنا شهداء علی خلقه و حجته فی أرضه و جعلنا مع القـرآن و 

  )١٩١ /١الکلینی، ( ".یفارقنا

االمام المطهر مـن ": در بیان حقیقت امامت و امام در حدیث بلندی فرمود) ع( امام رضا -ج

فهـو ... معدن القدس و اطهارة و النسک و الزهـادة و نـسل المطهـرة ... نوب المبرا عن العیوب الذ

معصوم مؤید موفق مسدد قد أمن من الخطایا و الزلل و العثار یخصه الله بذلک لیکون حجته علـی 

 /٢؛ شیخ صدوق، عیون اخبار ارضا، ٢٠٣ و ٢٠٢ و ٢٠٠ /١الکلینی، ( ".عباده و شاهده علی خلقه

  )١٩٩ و ١٩٧

امـام معـدن قداسـت، پـاکی، عبـادت و زهـد ... ذنوب طاهر و از هر عیوب مبراست امام از 

قیق او شخص معصوم مؤید و موفق از طرف الهی است که به تح... مام از نسل پاکان است ا. است

این ویژگی را خداونـد بـه وی اختـصاص داده تـا . از خطایا و لغزش ها و گمراهی ها در امان است

  . حجت خدا بر بندگان و شاهد او بر خلقش باشد

در مباحث فوق اشکالهایی را که آلوسی بر چند برهان در اثبات ضرورت عـصمت امـام وارد 

ه مطلب تعدادی دیگر از بـراهین شـیعه را بـه طـور در ادام. کرده را مورد تحلیل و بررسی قرار دادیم

  .مختصر بیان می کنیم تا دلیلی باشد برای اثبات حقانیت ادعای امامیه

  نتايج مقاله -4
از جمله مخالفین عصمت اسـت و نقـدهایی را بـر  - از مفسرین معاصر عامه - آلوسی١-٤

ن عقلـی دالیلـی در رد سـه برهـان در نقد براهی. دیدگاههای امامیه در ادله عصمت وارد کرده است

آلوسی بر این باور است که بـا خـتم . امتناع تسلسل، حفظ شریعت و برهان لطف ارائه نموده است

نبوت موضوع عصمت پایان می یابد و برای حفظ دین فقط عـدالت و اجتهـاد کفایـت مـی کنـد و 
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و غیبت ایشان از منظـر او همچنین معتقد است که  بین عصمت امام . نیازی به عصمت امام نیست

   .شیعه تناقض وجود دارد

این دیدگاههای آلوسی عمدتا برگرفته از نوع نگـرش او بـه موضـوع امامـت و مـساوی  -٢-٤

اسـت، زیـرا ا معتقـد . دانستن امامت و خالفت و تنزل مقام امامت به حد عالمان یک جامعه است

.                            بیند اری به ضرورت عصمت نمیاست خداوند حفظ شریعت را به عالمان سپرده است، لذا نی

آراء آلوسی بعضا برگرفته از نظر پیشینیان است و مورد استفاده مخالفان معاصر نیز قرار  -٣-٤

 .گرفته است

یق بیان تناقض در بـین روش آلوسی در نفی این براهین سست کردن عقاید شیعه از طر -٤-٤

  . او استنادهایی به کتب شیعه می کند که بعضا صحیح نیست. عقاید ایشان به زعم او است

 از دیدگاه شیعه اگرچه با ختم نبوت، نزول وحی پایان یافته است، اما نیاز به انسان های -٥-٤

قرآن و روایات مفترض الطاعة همچنان ضرورت وجود و عصمت آنان را ایجاب می کند که مطابق 

نبوی، امامان مصادیق بارز آن هستند و قول به عصمت اهـل بیـت مقتـضای ادلـه عقلـی، قرآنـی و 

 .روایی می باشند
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