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 نهج البالغه از منظر )ع(امامت و ائمه درآمدی بر
 

 

 

 "3مرضیه محمدی" - "2فاطمه محمدی" - "1سعید حسین زاده"

 

 

 

 وزش و پرورش منطقه احمدآباد مشهد، مشهد، ایران«کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطالعات، دبیر آ -1

 مشهد، ایرانکارشناس ارشد نهج البالغه، دبیر آموزش و پرورش منطقه احمدآباد مشهد،  -2

 کاردان آموزش ابتدایی، آموزگار اداره آموزش و پرورش ناحیه دو مشهد، مشهد، ایران -3

 

 

 

 ى وظیفه این اساس بر .است اسالمى مهم و بزرگ تکالیف از یکى شناسى امام :چکیده

 متعال خداى معرفت از پس که دارد وظیفه مسلمانى هر دینى، خطیر ومسئولیت شرعى

. نتایج   بشناسد را خویش آسمانى و دینى رهبر و امام و صپیامبر وصى پیامبرش، و

 معانی عمق و عظمت لحاظ از که البالغه نهج گرانقدر کتاب در تحقیق نشان می دهد که

 کنار در اند، دانسته «مخلوق کالم فوق و خالق کالم دون» را آن است و مجید قرآن تالی

 خاصی اهمیتی از رهبری و امامت مساله آن، آموزنده رهنمودهای و معارف حکمتها،

 و ها ویژگی به مختلف های موقعیت درعلی )ع(  نامیرالمومنا چنانکه .است برخوردار

 در که ها ویژگی و صفات این .اند فرموده بیان را آنها مقام و اشاره جامعه یک امام صفات

 )ع(علی امیرمومنان خود که آنچه از است بازتابی شده، بحث آنها پیرامون حاضر مقاله

شخص  فرد به منحصر و درخشان سیمای این واقع در یا و بوده متخلق و متصف بدان

 رهبری از اعالیی مثل و کامل الگویی و کند می تجلی البالغه نهج ینهآ در که ستا ایشان

این پژوهش با انتخاب یک شرح معیار انجام گردیده است  .کند می ارائه را اسالمی جامعه

 دیگر شروح به و بوده الهیجانی نواب محمد باقر میرزا شرح که شرح معیار این پژوهش،
 این ای کتابخانه تحقیقات توجه به با البته .است شده رجوع نیز بودند عنوان با مرتبط که

 .است شده ارائه توصیفی تحلیلی، بصورت تحقیق

 امیر مومنان علی)ع( البالغه، نهج ائمه،  ، امامت  کلیدی: واژگان

 

 مقدمه

 عظیم تکلیف این و است شرعی تکلیف مهمترین او، الهى مقام معرفت و امام شناخت که آید برمى چنین بسیاری احادیث از

 و امام شناخت که کنیم، فراموش نباید نیز و .باشد مى برخوردار خاصى اهمیت و اولویت از شرعى دیگر وظایف با ارتباط در

 زمان تولد، تاریخ کنیه، لقب، نام، از آگاهى قبیل از مقدماتى و ظاهرى شناخت به وى آسمانى مقام و ممتاز حق به معرفت

 و نص دالیل از آگاهى یعنى، امام معرفت که چرا .نیست محدود عباسى یا اموى ى خلیفه کدام با امام بودن معاصر و شهادت
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 و وحى گویاى بانز امام اینکه از آگاهى و کاینات در امام تصرف و قدرت ى حوزه به علم امام، ویژگیهاى شناخت امام، نصب

 بر او پیامبر وصى و خدا ى بالغه حجت امام که حقیقت این به آگاهى و ایمان یعنى امام شناخت .است قرآن حقیقى مفسر

 و ملک عوالم ى همه در متصرف و مسلمانان ى همه مال و جان در تصرف به اولى دلیل همین به و باشد مى زمین روى

 مومن هر ى وظیفه که امامت رفیع منزلت از آگاهى و امام معرفت به دستیابى و شخصیت و هویت شناخت .است ملکوت

  .است خارج اسالمى امت توان و عهده از است،

 موضوع اهمیت و ضروت

 که است بوده دینی پیشوایان تاکید مورد آنچنان ای دوره و عصر هر در امام شناخت که است اهمیت حائز رو آن از امامت

 و رسالت راستای هم امامت همچنین .است شده دانسته جاهلیت دوران در زندگی پایه هم را خویش زمان امام شناخت عدم

 و امام معرفت که آنجا از و است مطرح پیامبران رسالت صالبت و قوت همان به امامان خالفت و وصایت و است، نبوت راه ادامه

 اهمیت از دیگران به دینی پیشوایان شناساندن و امام شناخت لذا است، فرض مسلمانى هر بر امامت منزلت و قدر از آگاهى

 مگر تا کنیم، مى دراز کتاب، این سوى به نیاز دست و رویم مى البالغه نهج سراغ به منظور همین به است برخوردار بسزایی

 عزیز و رفیع پایگاه و امام شخصیت و هویت و .یابیم دست امام معرفت به امام زبان از )ع(على نامیرالمؤمنا کالم فیض پرتو در

 شناسائى خویش محدود استعداد و ظرفیت تناسب به )ع(على امیرالمؤمنان فصیح و روشن کالم و رسا منطق در را امامت

  . کنیم

 تحقیق پیشینه

 ثمر به امامت موضوع با رابطه در را زیادی آثار موضوع اهمیت به توجه با تاریخ طول در شیعی پژوهشگران و علما دانشمندان،

 فراهیدی احمد بن خلیل ابوالصفا « امامت از توان می که گردد می بر )ع(ائمه زمان به آثار این قدمت .اند رسانده

 این های نمونه البته .(132, ص. 1332)دهقان,  برد نام است نوشته در ای رساله که ؛صادق امام اصحاب از (171ی)مبصر

 :از عبارتند تالیفات

 شیخ علی، بن محمد فرزندش از « االمامه»  ی .رساله( 323 م) قمی بابویه بن موسی بن حسین بن علی ابوالحسن شیخ از 

 در شیعی تالیفات راستای در البته. غیره و(  313 ن) مفید شیخ از« العباد علی اهلل حجج معرفه فی االرشاد» (. 381 م) صدوق

 فارسی به و متاخر آثار از که«  عشریه اثنا ی تحفه» جمله  از اند پرداخته مقابله به نیز امر این مخالفان امامت، حقانیت تبیین

 .است کرده تالیف آن پاسخ به«  االنوار عبقات» در  حسین میرحامد مرحوم شیعی، بزرگوار عالم است و شده نوشته

 از امامت» تقی شریعتی،  محمد از« البالغه نهج در امامت: »هایی نمونه ذکر به توان می البالغه نهج در پژوهی امامت باب در

 مرتضی «  رهبری و امامت» و زنجانی عمید ،«  البالغه نهج در امامت تجلی»  عالءالدین حجازی، از « البالغه نهج دیدگاه

 زمان در امام عملکردهای و حقوقی و حکومتی احکام به مربوط مسائل به بیشتر آثار این بررسی در البته. برد نام را مطهری

 و اعتقادی مسائل به و است شده گفته محقر صورت به امام شناخت و معرفتی لحاظ به و اند پرداخته را آن به بودن حاکم

 البالغه نهج آئینه در امام سیمای به تا برآنیم لذا است شده اشاره کمتر اطهار ائمه به آن بودن مختص و امام وجوب اهمیت

  .گیرد قرار موردواکاوی و توجه بیشتر حاضر مقاله در کمبودها این تا بپردازیم علی؛ امیرمومنان گوهربار درسخنان
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 روش تحقیق

 الهیجانی نواب محمد باقر میرزا شرح این پژوهش با انتخاب یک شرح معیار انجام گردیده است که شرح معیار این پژوهش،

 بصورت تحقیق این ای کتابخانه تحقیقات توجه به با البته .است شده رجوع نیز بودند عنوان با مرتبط که دیگر شروح به و بوده

 .است شده ارائه توصیفی تحلیلی،

 شناسی مفهوم

 معنای در بودن مقتدا مفهوم چون و .دهند قرار خود پیشوای را او و کرده اقتدا او به ای عده که است کسی لغت در امام

)ابن  باشند تسلیم او مقابل در و برده فرمان فردی از گروهی که یابد می تحقق صورتی در امامت پس است؛ شده منظور امامت

 . (1ج 213و  213, ص. 1373منظور, 

 گفتار به که باشد انسان اقتدا مورد شیء چه شود، می اقتدا او به که است کسی امام نویسد: می واژه این درباره اصفهانی راغب

حسین,  )محمد بن ناصواب و باطل چه و باشد صواب و حق اقتدا این چه دیگری، شیء یا باشد کتابی یا شود اقتدا کردارش و

 .  .(21, ص. 1331

  امام و است؛ امامت حقیقت این و شد؛ مقدم آنها بر یعنی شد امام گروهی به و کرد امامت را گروهی :گوید می منظور ابن

, ص. 1373)ابن منظور,  گمراه یا باشند راست راه به اینکه از اعم کند اقتدا آنان به قومی که گویند را کسانی آن همه

 .ضاللت امام یا باشد هدایت امام امام، است ممکن و ندارد وجود امام بودن گمراه یا هادی امامت مفهوم در پس.  (12ج23

 کس هر روز آن در  :فرماید می قیامت روز درباره متعال خداوند .است رفته بکار هم روایات و آیات در معنا این به امامت البته

 .3 خوانیم می خویش امام با را

 گروه از کنند یافته،پیروی راه و حق رهبران از که آنان و شود می خوانده آنان گروه در کند پیروی گمراهان از که کسی یعنی

   :فرمایند است حضرت می کرده امام یاد عنوان به شیطان از نیز  )ع(علی امیرمؤمنان .شوند می شمرده آنان

 (132خه ق, ص. 1313)سید رضی,  است کوردالن پیشوای خدا دشمن پس 

امام  صخدا رسول کالم در .شود می کننده گمراه امام و هدایتگر امام شامل که دارد را عامی معنایلغت  امام  نظر از بنابراین

 امام است شده نامیده  اماماست  واجب بندگان بر طاعتش و  نصب تعالی خدای سوی از و است مردم مقتدای که این جهت به

 بر او پیروی و است شده نصب مقام این به تعالی خدای ناحیه از و مردم مقتدای او که است جهت آن به امام شدن نامیده

 .(22ج 113, ص. 1137-1111)عالمه محمدباقر,  است واجب بندگان

 الهی عصمت از الهی بندگان بر اطالقی امامت و والیت و سلطنت کنار در اسالم گرامی پیامبر همچونامام   بیت اهل نظر از

 امام تنها نه تعالی خدای که است جهت همین به زند نمی سر او از پلیدی و خطا گونه هیچ آن وجود با که است برخوردار نیز

 واجب همه بر او پیروی و .است هستی عوالم و الهی آفریدگان همه بر خدا حجت او بلکه داده؛ قرار حجت ها انسان همه بر را

 .(21, ص. 1331)بیابانی اسکویی,  است حرام شرطی و قید هیچ بی و طورمطلق به او مخالفت و

 

 

 

                                                           
 . 14 آیه اسراء، کریم، قرآن «  بامامهم اناس کل ندعوا یوم »-  4
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 امام شناخت ضرورت

 و راهگشا ها انسان تمام برای و ها مکان تمام و ها زمان تمام در قیامت، تا و است الهی دین آخرین اسالم، دین که آنجا از

 باشد حضرت آن مقام قائم که دارند احتیاج آسمانی راهنمایی به زمانی هر در ص اکرم رسول از پس مسلمانان است، هدایتگر

 از بعد اگر .ماند می باقی سرپرست بدون امت، پدر آن رحلت از پس غیره و اختالف رفع تربیت، هدایت، نظیر مواردی وگرنه

 دست خدا پیامبر از مانده جا به آثار و ها هدایت تدریج به نباشد، جامعه در او حضرت وهمسان الهی جانشینی اکرم پیامبر

 به انسان نفسانی تمایالت با همسو دنیاپرستان، و منافقان های تالش و شیطانی های وسوسه که چرا گردد، می تحریف خوش

 چرا رود می سوال زیر آنان هدف و الهی پیامبران بعثت آن از مهمتر و .میانجامد دینی حقایق شدن دگرگون به همواره باطل،

 و توصیه ؛؛امیرالمومنین والیت و وصایت و ص مصطفی محمد خاتم، پیامبر به اعتقاد به را خود ملت الهی انبیای تمام که

 تالش تمام که شود تحریف دستخوش او دین صپیامبر از بعد باشد قرار اگر حال .کردند می معرفی را آنها و نمودند سفارش

 سوى تعالىاز حق سوى از منصوب امام شناخت اعتبار و اهمیت که است دلیل همین به .ماند می نتیجه بی الهی پیامبران

 خدا، بندگان براى را بهشت به ورود شرط ؛؛على حضرت امیرالمؤمنان که است، اى اندازه به آن و شده سفارش صاکرم پیامبر

 والیت و امامت قبول عدم دوزخ، در را مردم سقوط علت اینکه مهمتر و .داند مى امام والیت و امامت پذیرش و امام معرفت

 ضرورى ؛؛ على امام متقیان موالى سخنان از فراز این به توجه ارتباط این در .است فرموده ذکر آنان جانب از ع((اطهار ى ائمه

 :فرمود که آنجا است،

 و باشد شناخته را آنان آنکه« جز نرود بهشت به کسى .آنان کارگزاران و مردمانند کار تدبیرکنندگان خدا جانب از امامان همانا

ه ق, 1313)سید رضی,  2باشند نپذیرفته را وى آنان و بود آنان منکر آنکه جز نشود وارد دوزخ به و باشند شناخته را او آنان

 (122ص. 

 سوی به حاجت دست و آورد، روی پیامبر عترت مقدس آستان به نیاز دست معصوم امام معرفت به دستیابی برای باید پس

 های ویژگی و ها نشانه با را مردم و اسالمیامت  خودشان مگر تا کرد، دراز ع((اطهار ائمه بصیرت و حکمت کران بی اقیانوس

 .کنند آشنا معصوم امام

 امام های ویژگی

 منتخب الهی -1

 )ع(امام همچنین اشد،برخوردار ب انسانی پاك صفات و کماالت و فضایل تمام از باید خداست جانب از شده انتخاب که )ع(امام

 است اسالمی امت امام وی که چرا باشد میعصمت  دارای و روزگار اعلم و زمین در خداست خلیفه و خلق بر خداست حجت

 عنایتى و بزرگ کرامتى انسان، حیات تاریخ گذرگاه در ایشان خاندان کرامت و طهارت خدادادی، امتیازات این همه بر عالوه و

 و خود دودمان فضیلت با ارتباط در )ع(على متقین امام حقیقت این به توجه با .است امام براى پروردگار سوى از خاص

 دودمان اصالت و طهارت به البالغه نهج 94 خطبه در است، مربوط )ع(خلیل ابراهیم و (ص)پیامبر خاندان به که فرزندانش

 و پرداخته الهى پیامبران توصیف به توانا و بزرگ خداى ثناى و حمد از پس خطبه این در )ع(امام .فرماید مى تصریح خویش

 بهترین بستگانش خاندان، بهترین صمحمد دودمان :فرماید مى چنین و پردازد مى ص اکرم پیامبر وصف به نهایت در

                                                           
 «کروهان و انکرهم من اال النار یدخل ال و عرفوه و عرفهم من اال الجنه یدخل ال و عباده على عرفاوه و خلقه على هللا قوام االئمه انما»  - 5
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 که دارد بلند هایى شاخه و بالیده کرامت باغ در و روئیده خدا حرم در که هاست، شجره بهترین اش شجره و خویشاوندان

 (33ه ق, ص. 1313)سید رضی,   3رسد نمى آن هاى میوه به  فرومایگان دست

 :فرمایند می )ع(نامیرالمومنا دیگر کالمی در

 حکمت هاى سرچشمه و علم « معدنهاى ما .فرشتگانیم شد و آمد مرکز و رسالت پایگاه و نبوت ى شجره ")ع(اطهار ائمه" ما

 مى پروردگار عذاب و خشم انتظار در ما بدخواهان  .و دشمنان و خدا رحمت راه به چشم ما دوستداران و یاوران .هستیم

  (113ه ق, ص. 1313)سید رضی,  7باشند

 اشاره است ایشان انحصار در فقط که )ع(  طهارت و عصمت بیت اهل ى ویژه امتیازات به )ع( على امام سخنان از فراز این در

 و فضیلت و شرافت از مردم کردن آگاه دلیل به موحدان، امام زبان از پیامبر پاك عترت کرامات و فضایل بیان .است شده

 و امتیازات و فضایل به امام تصریح .است بخت تیره مخالفان و دل کور منافقان به نسبت حجت اتمام و بیت اهل کرامت

 .پردازیم می آن به که است ذیل حقایق بیانگر ،إلطهارت و عصمت بیت اهل انحصارى ویژگیهاى

  است خلق اعلم )ع(امام -2

 همانا مردم ای :فرمایدمی دانسته، آنها ترین قوی و داناترین انسانها امور سرپرستی به را مردم سزاوارترین )ع(امیرمؤمنان

ه ق, ص. 1313)سید رضی,    8است امامت  درباره خدا امر به آنها داناترین و آن به آنها ترین قوی امامت به مردم سزاوارترین

173) 

 مبانى و احکام ى پایه بر و خدا کتاب اساس بر ص اهلل رسول همانند باید اسالمى امت امام و او جانشین خدا پیامبر از پس

 آشنا و خدا کتاب به آگاه امام اینکه مگر نیست، پذیر امکان هرگز مهم این و .کند امامت و هدایت را اسالمى ى جامعه اسالم

 و ارتجاع و انحراف خطر از را اسالمى امت بتواند قرآن بخش هدایت و روشن انوار پرتو در تا باشد، آن حقایق و اسرار به

 اختر یازده و )ع(نامیرالمؤمنا تنها ص اکرم پیامبر از پس تاریخى مدارك و اسناد ى همه گواهى به و .بخشد رهایى گمراهى

 پیامبر بیت اهل ما  :که اند برآورده فریاد عصرها ى همه در رسا صداى با خدا، پیامبر پاك عترت از امامت آسمان تابناك

 . (1ج373, ص. 1373)نواب الهیجانی,  باشیم مى اهلل رسول علم شهر درهاى و داران خزانه و اصحاب صخدا

 یکى که است، نشده مشاهده طهارت و عصمت بیت اهل امامت و حیات دوران در مورد یک حتى اینکه سخن این از مهمتر و

 سئوال آن و باشد داشته صپیامبر معصوم عترت از موضوعدیگرى هر یا و خدا کتاب از پرسشى ایشان دشمنان یا و دوستان از

 دشمنى و مخالفت به صپیامبر بیت اهل برابر در که کسانى ى همه اینکه تر شگفت و .باشد مانده باقى پاسخ بى آنها سوى از

 مى وى از پس حضرت آن اوصیاء که ص اهلل رسول خاندان آگاهى و عرفان و علم به نسبت مورد یک در حتى اند، برخاسته

 و علمى مقام از تجلیل و شخصیت تعظیم و ستایش به زبان بسیارى موارد در بلکه و .اند نکرده تردید و شک اظهار باشند،

 .اند گشوده آنها عرفان و ایمان ى مرتبه

 آیات: فرمود پیامبرص بیت اهل شخصیت و مقام پیرامون خود سخنان ى ادامه در )ع(ابیطالب بن على امام نامیرالمؤمنا

  اند بخشنده خداى گنجهاى آنان و است آمده رودف بیت پیامبرص اهل درباره)شده نازل منقبت و مدح در( قرآن ى کریمه

 .(123ه ق, ص. 1313)سید رضی, 

                                                           
 اتقى من امام فهو تنال، ال ثمره و طوال فروع لها کرم، فى بسقت و حرم فى نبتت الشجر، خیر شجرته و االسر خیر اسرته و العتر خیر عترته - 6
 العدل... حکمه و الفصل کالمه و الرشد، سنته و القصد سیرته .لمعه برق زند و نوره سطع شهاب و ضووه لمع سراج و اهتدى من بصیره و
 ینتظر مبغضنا و عدونا و الرحمه ینتظر محبنا و ناصرنا الحکم، ینابیع و العلم معادن و المالئکه مختلف و الرساله محط و النبوه شجره نحن - 1

 السطوه
 بامرا اعلمهم و علیه، اقواهم االمر بهذا الناس احق ان الناس ایها - 8
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 آگاهى و عرفان و کمال مراتب از آگاهى و است )ع(علی نامیرالمومنا سرشار علم از ای نمونه )ع(على امام علم پایگاه شناخت

 به حضرت آن آگاهى و عرفان پایگاه و علمى مقام که چرا .نیست انسانها علمى گنجایش و توان در کاینات، از همام امام آن

 .نیست آن فهم توان و درك قدرت را انسان علمى محدود ظرفیت که است، مرتبه بلند و رفیع حدى

 از گفت، جابر :فرمود انصارى جابر روایت به ایشان و ؛؛باقر محمد امام از پدرانش از نقل به ع( ( الرضا موسى بن على امام

 گنجینه به دستیابى کس هر پس آنست، کلید )ع(على و دانش ى گنجینه من :فرمودند حضرت آن که شنیدم صخدا پیامبر

 . (31ج211, ص. 1137-1111)عالمه محمدباقر,  دریابد را آن کلید باید خواهد، مى را

 تعلیم پروردگار را خدا پیامبر و موختها به صخدا پیامبر که بود مند بهره دانشى از )ع(على :گفت الرحمه علیه عباس ابن

 و .است )ع(على علم از من دانش و  )ص (اهلل رسول علم از )ع(على علم و خدا علم از ص اهلل رسول علم بنابراین .بود فرموده

-1111)عالمه محمدباقر,  دریا از اى قطره جز نیست چیزى على؛ امام دانش و علم برابر در ص محمد یاران و من دانش

 .(31ج137, ص. 1137

 و ایمانى رفیع مقام و ملکوتى شخصیت بیان در شوم، و تلخ حوادث آن و ص اهلل رسول جانسوز رحلت از پس )ع(على حضرت 

 در من دانست مى نیک که حالى در کرد، تن به را خالفت ى جامه قحافه ابى پسر که سوگند خدا به هان، :فرمود خود علمى

 ى پرده و ریزد، فرومى من  وجود ى سرچشمه از معرفت و دانش سیل .هستم آسیا ى میانه قطب مانند خالفت با رابطه

 از خود آگاهى و علم با رابطه در )ع(امیرمؤمنان (3ه ق, ص. 1313)سید رضی,  . رسد نمى من رفعت اوج به خیال و اندیشه

 صراحت و قاطعیت با کرد، خواهد آمد پیش اسالم تاریخ در که اى آینده حوادث از خویش آگاهى و آشنایى و امور حقایق

 :فرماید مى کامل

 کنم، بیان را او ویژگیهاى ى همه و رود مى کجا به آمده، کجا از که بدهم، خبر شما از یک هر به بخواهم اگر سوگند، خدا به

 آگاه .شوید کافر ص اکرم پیامبر به نسبت شود باعث که بیندیشید، چنان من درباره که ترسم مى آن از ولى .توانایم اینکار به

 .  (173ه ق, ص. 1313)سید رضی,  گویم مى دارم، اعتماد آنها به که "سر اصحاب خاصى افراد به را اسرار این من که باشید

 اشیاء و امور حقایق از حضرت آن آگاهى اساس همین بر و .است نهایت بى بزرگوار آن شخصیت همانند )ع(امام علمى ظرفیت

 محدود انسانها وجودى ظرفیت و علمى گنجایش که آنجا از ولى .ندارد مرزى و حد آینده حوادث به نسبت ایشان اطالع و

 با )ع(على امام باره این در .کند اظهار و بیان مردم براى را خود آگاهى و عرفان مقام و علمى شخصیت تواند نمى امام است،

 مىبیابان  به سر آینه هر بدانید، پنهانست، شما بر و دانم مى غیب از من که را آنچه اگر :فرماید مى کامل صداقت و صراحت

 (112ه ق, ص. 1313)سید رضی,  کنید مى گریه خویش برکردار .  گذارید،

 را ملکوت و ملک عوالم ى همه امام؛ دانش و آگاهى ى حوزه بلکه نیست، آن اهل و زمین به محدود امام؛ آگاهى و دانش

 مى او آفریدگان هدایت و امامت دار  عهده که خود، برگزیدگان به تعالى حق که الهى، است موهبتى این و .شود مى شامل

 دست از مرا آنکه از پیش !مردم اى :فرماید مى علی؛ امیرالمومنین الموحدین مولی رابطه این در .است کرده عنایت باشند،

 آنکه از پیش !مردم اى .داناترم زمین راههاى از آسمان « راههاى به من که چرا .بپرسید من از دارید پرسشى هر بدهید،

ه ق, ص. 1313)سید رضی,  بپرسید من از سازد، پریشان را خردمندان و بردارد  گام گسیخته مهار و اندازد پاى فتنه توسن

183)  
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 امام عصمت -3

 به گناه از نفس نگاهداری و   .(8ج  333ق, ص. 1173)حسینی الزییدی,  است منع و حفظ معنای به لغت در عصمت

 از را خود تعالی خدای وسیله به که داند می کسی را معصوم صادق؛ امام(2ج1331, ص. 1373)عمید,  است شده کاربرده

 .کند حفظ گناهان همه

 به شخص که است آن شرع اهل لسان در عصمت پس . کند می امتناع الهی محارم همه از خدا واسطه به که کسی معصوم

 آنها انجام توان که حالی در کند امتناع پلیدی و ناشایست و زشت کارهای و گناه به آلودگی گونه هر از سبحانه خداوند لطف

 او در امور این از یکی وقتی زیرا .باشد امان در جهل و سهو و نسیان و خطا از او که یابد می تحقق صورتی در این و .دارد را

 بر امر این در خداوند متعال نقش البته.شود آن متوجه خودش آنکه بدون گردد گناهی مرتکب است ممکن باشد، داشته راه

 تایید و لطف و توجه مورد همیشه را متعال معصوم خداوند شود می استفاده صادق؛ امام کالم از چنانکه و نیست مخفی کسی

 .کند دور الهی محارم از را خود تا دهد می قرار خویش و

 اسناد متعال خداوند به را خطا از بودن امان آنگاه و .بیند نمی امان در ان از و کند نمی مبرا خطا از را خود هم )ع(امیرمؤمنان

 آن از و کنم اشتباه که آن از برتر را خود زیرا نکنید، خوددارى عدالت در مشورت از حق، گفتن از پس، :فرماید می و داده

ه ق, 1313)سید رضی,  فرماید حفظ مرا (است تر مالک خودم از من به کسیکه ( خداوند که آن مگر دانم،نمی  باشم ایمن

 حضرت منظور بلکه نیست، امان در آن از امام و شود می صادر هم خطا ؛ امام از که نیست این )ع(حضرت منظور .(218ص. 

 خطا و نسیان و سهو و کنم پرهیز گناه از پروردگار توجه و لطف بدون و خود خودی به که نیستم خودم من این که است این

 ولی کنم می خطا انسانها شما مانند هم من واگذارد خودم به مرا ای لحظه سبحانه خدای اگر بلکه شود نمی عارض من در

 امان در نسیان و سهو از و نکنم خطا توانم، می او کفایت به توجه با من و دارد نمی بر من از را خویش عنایات متعال خدای

 همان در آنان بلکه باشند نداشته اختیاری هیچ الهی محارم از امتناع و اجتناب در آنان که نیست معنا بدان این البته .باشم

 اختیار را خیر طرف همیشه تعالی خدای عنایت و لطف با آنها ولی دارند را ترك و فعل طرف دو هر بر توانایی و قدرت حال

 .کنند می

 گفته این .داند مى خداوند لطف نیز را عصمت این منشأ سر بلکه مىداند؛ معصوم را خود تنها نه خطبه، این در )ع( امام پس

 لطف اما دارند؛ را گناه انجام بر قدرت آنها یعنى دارد؛ عصمت از شیعه که است تعریفى همان طبق بر دقیقا )ع( امیرمؤمنان

 می چنین این باره این در علیه اهلل رضوان مفید شیخ .مىدارد باز خطا و گناه از را آنها و است آنها حال شامل همیشه خداوند

 مى باز اطاعت ترك « و معصیت در وقوع از را او و شود مى مکلف حال شامل که است خداوند جانب از لطفى عصمت، :گوید

  .(37ه ق, ص. 1333)مفید,  است دو آن انجام به قادر شخص آن که این با دارد؛

 مردم :میفرماید امام .آید می دست به عصمت عبارت، آن در دقت با که دارد وجود عبارتی البالغه نهج های خطبه از یکی در

 های چراغ اینکه با است، آشکار « آن های نشانه و برافراشته حق های پرچم میشوید؟ منحرف حق از چرا !روید می کجا به

 در شما پیامبر عترت که حالی در !سرگردانید؟ چرا !میروید؟ کجا به گمراهان همچون شما پس هستند، راه روشنگر هدایت

 قرآن منازل بهترین در باید پس راستگویانند، و راستی های زبان و دین، پیشوایان یقینند؛ و حق زمامداران آنها شماست میان

 حضرت (77ه ق, ص. 1313)سید رضی,  ببرید هجوم سویشان به شتابانند آب سوی به که تشنگانی همانند و دهید  جایشان

 این را خود و نباشد معصوم امام است ممکن طور چه حال کند، می بیان است یقین دارای که کسی و حق صاحب را خود

 این از آیا نباشد؟ معصوم و کند معرفی ....و هدایت چراغ حق، زمامدار را خود کسی است ممکن طور چه کند؟ توصیف گونه
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 حضرت خود معرفی اگر حقیقتاَ و بود نخواهد این جز دیگری تصوری نگارنده نظر به البته .نمیشود فهمیده عصمت کلمات

 .بردیم؟ می الهی انوار آن شناخت به پی ما کی فرمود نمی و بود نمی

  عصمت لزوم ادله 

 امام از مطلق اطاعت وجوب  1-3

 و است تعالی و سبحانه خداوند از اطاعت و رسول از اطاعت حقیقت در او از اطاعت و واجب، مطلق طور به امام از پیروی

 اگر زیرا .باشد معصوم باید امام :بگوییم که این جز نیست ای چاره مطلب این پذیرش با .آنهاست با مخالفت نیز او با مخالفت

 شود نمی و .باشد واجب تواند نمی مطلق طور به او اطاعت زند سر او از نسیان و سهو و گناه صدور و نباشد معصوم امام

 حتی بلکه خطا یا لغزش یا فراموشی سر از یا اشتباه به است ممکن زیرا .آورد شمار به خدا اطاعت مطلق طور به را او اطاعت

 .است فرموده نهی آن از تعالی خدای که کند امر چیزی به را مردم عمد به

 شما هرگز آنان زیرا کنید؛ حرکت آنها پى در و گیرید پیش در را آنان راه و بنگرید خود پیامبر خاندان به :فرمایند می حضرت

 نیز شما خاستند بپا اگر و بنشینید  نیز شما نشستند اگر .افکنند نمى در هالکتى هیچ به و کنند نمى منحرف راست راه از را

 (31ه ق, ص. 1313)سید رضی,  خیزید بپا

 امام بودن شاهد و حجت   2-3

 حجج از امام تقریر و قول و فعل . است خلق حجت ابعاد تمام در امام .است خلق بر او بودن حجت امام عصمت دالیل از یکی

 فعل توان می چگونه باشد، داشته راه او در لغزشی و نسیان و خطا اگر پس .آید می شمار به مسلمانان عملی احکام در شرعیه

 :فرمایند می کمیل به مفصل بیانی در حضرت .دانست حجت را او تقریر و قول و

 و بیمناك یا .شده  شناخته و آشکار یا کنند، قیام روشن برهان با خدا برای که .نیست خالی الهی حجت از هیچگاه زمین

 تعدادشان که سوگند خدا به هستند؟ کجا در و چقدر؟ تعدادشان .نرود میان از ها نشانه و .نشود باطل خدا حجت تا پنهان،

 که کسانی به تا دارد می نگاه را خود های نشانه و ها حجت آنان وسیله به خدا که مقدارند، بزرگ خدا نزد ولی اندك

 دریافته را یقین روح و تابیده قلبشان بر را بین حقیقت نور دانش که آنان .بکارد آنان های دل در و بسپارد هستند همانندشان

 (332ه ق, ص. 1313)سید رضی,  اند

 الهی دین نگهبان و حافظ 3-3

 عهده به را مهم وظیفه این پیامبر از بعد که است کسی تنها امام .است تغییر و تحریف از الهی دین حفظ امام مهم وظایف از

 صورتی در امر این .است شده ابالغ او به تنها دین علوم و .است آگاه و عالم دین ابعاد همه به که است کسی تنها او زیرا .دارد

 دیگر برخی مانند هم او است ممکن صورت این غیر در زیرا .باشد پاك زشتی و گناه هرگونه از وی که کند می پیدا تحقق

 می حضرت باره دراین .بیفزاید آن به نیست آن در که چیزی یا و بزند دین تحریف به دست دنیوی مطامع به رسیدن برای

 را فرمانش تا فرستاد را )(ص)محمّد( او خداوند :فرماید می او بیت واهل خدا رسول به راجع اى درخطبه ؛؛على امام :فرمایند

 را حقّ پرچم و گفت وداع را جهان رستگار، و رهیافته و کرد ادا امانت با را خود رسالت او و گرداند زنده را یادش و سازد آشکار

 به کند آن همراهى که هر و شود هالك ماند واپس آن از که وهر رود در به دین گیرداز پیشى آن از هرکه گذاشت، ما میان در

 توان می کسانی سخن در تنها را ناب و خالص دین پس  .(33ه ق, ص. 1313)سید رضی,  برسد نجات و رستگارى ساحل

 .کنند نمی اختالف آن در گاه هیچ کسانی چنین باشند نسیان و جهل و خطا از دور به و معصوم و آگاه آن از کامال که یافت

 به آنان که چرا گردد، آگاه آن سالمت از تا کند عرضه آنان آثار و بیت اهل به را خویش دین که است مسلمانی هر وظیفه پس
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 آمدند می ائمه نزد که بودند بزرگانی تاریخ طول در لذا .اند زده کنار واقعی دین چهره از نگهبانی و حفاظت که خویش وظایف

 .فرمود می تایید را آنها حضرت و هستند نجات راه بر آیا که حضرت از پرسیدند می و کردند می عرضه را خود اعتقادات و

  امام بودن منصوص -3

 خارج آدمی دانش و اندیشه توان از نیز امام نصب و تعیین امر دارد، را نبوت شأن همان خدا پیامبر جانشینی و امامت چون

 آن از دین زیرا است؛ مردود و نامعقول امری بشر، افراد جانب از صخدا رسول برای جانشین انتخاب و خلیفه تعییه و است

 تا باشد گزیند می بر خود که کسانی دست به و متعال حق ی اراده با باید پیوسته آن، استمرار و نظارت و حفظ و خداست

 به دستیابی امکان و نشود گم بشر میان در هرگز حق روشن راه و نگردد نابودی و دگرگونی و تحریف خوش دست الهی آیین

 طرق از البالغه نهج در را آن و داند می خود قطعى و مسلم حق را خالفت ؛ على .باشد داشته وجود تحریف بدون دین

 اهل درباره صریحاً البالغه نهج در .است گفته سخن خویش حق از زیادى موارد در حضرت آن .است کرده استدالل گوناگون

 اکنون . هم آنان، میان در او وراثت و پیامبر وصیت و آنهاست آن از حکومت و والیت ویژگىهاى یعنى :مىفرماید )ع( بیت

 گالیه(22ه ق, ص. 1313)سید رضی,  است گردیده باز بود، شده منتقل آنجا از که جایى به دوباره و برگشته اهلش به حق

 از قبلى تعیین و نص با تنها که است بدیهى کردند محروم قطعىاش و مسلم حق از را او چرا که است این براى مردم از امام

 نداشت معنى بود امت حق )ع( امام انتخاب اگر زیرا راند؛ سخن قطعى و مسلم حق از مىتوان که است ص اکرم رسول طریق

 .بداند خود مسلم حق را حکومت مردم انتخاب از قبل امامت، به اششایستگی  خاطر به تنها )ع(  على

 :داند مى خود مسلم حق را خالفت )ع( على امام که پردازیم مى مواردى ذکر به اکنون

 مذهبى رهبران به هشدار ضمن گرفت آنها سرکوبى به تصمیم و شد آگاه زبیر و طلحه و عایشه طغیان از امام که هنگامى-

)سید  است شده سلب من از من مسلم حق همواره امروز تا گرفت را پیامبرش جان خدا که روزى از سوگند خدا به :فرمود

 (28ه ق, ص. 1313رضی, 

 من حریصى، خالفت امر بر تو !پسرابوطالب :گفت من به جمعى حضور در شخصى شورا روز :گوید مى )ع( على امیرمؤمنان -

 کردم طلب را خود حق من .حریصترید من از دورترید پیامبر از اینکه با شما بلکه سوگند خدا به :گفتم پاسخ در

 حریصتر مىخواهد را خویش حق آنکه آیا .سازید منصرف آن از مرا و شوید مانع من خاص حق و من میان شمامىخواهید

 در دانست نمى و آمد خود به نمودم دلیل  اقامه حاضران جمع در که همین است؟ دوخته چشم دیگران حق به آنکه استیا

 قریش، طایفه به انتقام بر تو به جویم می یاری و استعانت !خدایا بار :است آمده ها جمله همان دنباله در. بگوید چه من پاسخ

 و رحم نکردند مراعات یعنی ص خدا رسول با مرا قرابت بریدند ایشان که تحقیق به پس را، ایشان کرد اعانت که کسی بر و

 جا مرا من بزرگ مرتبه و منزلت در یعنی باشد؛ خالفت که او، با مرا منزلت بزرگ دانستند کوچک و ( ص) رسول به مرا قرابت

 ص رسول نص و خدا حکم به بود من مختص امر آن که امری در من منازعه بر کردند اتفاق و نشمردند، بزرگ مرا و نداند،

 را خالفت امر تو واگذاشتن است واجب و را، خالفت  امر تو گرفتن و کردن طلب است حق به اینکه باش آگاه :گفتند پس

 من، حق خالفت امر که گفتند می آن، امثال و بودن دالیل به اعتراف و اقرار وصف با یعنی.  (133ه ق, ص. 1313)سید رضی, 

 واگذاشتن و منازعه ترك من بر است واجب و است، ایشان حق خالفت .« موسی من هارون بمنزله منی انت »حدیث قبیل از

 .(721, ص. 1373)نواب الهیجانی,  ایشان به
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 حق همواره امروز تا  :مانند است فرموده جمله از شده نقل تواتر طور به امام از جمالت گونه این :مىگوید الحدید ابى ابن

 ممنوع حقم از مرا که ساز رسوا را قریش !پروردگارا (28ه ق, ص. 1313)سید رضی,  است شده سلب من از من مسلم

 . (3ج317)ابن ابی الحدید, بدون تاریخ, ص.  نمودند غصب را وخالفتم ساختند

  امام بودن افضل -5

 اهلل عباد احب» خدا  بندگان بهترین توصیف به البالغه نهج 86 ى خطبه در )ع(على امام امیرمومنان بلیغ کالم و شیوا بیان در

 آن که ویژگیهایى و کالم فحواى از ولى نفرموده، اشاره صپیامبر بیت اهل به خطبه این در امام ظاهر به چه اگر و پرداخته« 

 ى ائمه«  اهلل عباد احب»  از امام مقصود که رسد مى نظر به چنین فرموده، بیان خدا بندگان بهترین وصف در حضرت

 اهل جز دیگرى عینى ى نمونه و مصداق کرده، بیان ایشان ى درباره امام که ویژگیهایى و صفات که چرا .باشند مى )ع( اطهار

 و سیره در تنها شمرده، بر خدا بندگان بهترین براى امام که صفتها آن ى همه و .باشد داشته تواند نمى ص اهلل رسول بیت

 سیماى ترسیم و خدا پیامبران توصیف به )ع(امام سه و نود ی خطبه در .است آشکار و مشهود ص اهلل رسول عترت حیات

 و خالق برگزیده آن ،ص االنبیاء خاتم حضرت ى برگزیده و ممتاز شخصیت توصیف در سرانجام و پرداخته، آنان مبارك

 اکرم پیامبر( بزرگوار آن پس :فرماید مى معرفى طلبان هدایت و پرهیزگاران پیشواى و حق امام را، خدا حبیب و خلق محبوب

 شهابى درخشد، مى نورش که ایست تابنده افکن نور صمحمد .است طلبان هدایت ى دیده روشنى و پرهیزگاران امام ) ص)

 و استقامت پیامبر روش و راه .کند مى خیره را چشم برقش که ایست زنه آتش و است کننده خیره درخشندگیش که است

ص. ه ق, 1313)سید رضی,  است محض عدالت قضاوتش و باطل و حق ى جداکننده سخنانش رشد، اش طریقه . روى، میانه

 تکیه رسالت و اصطفاء و افتخار و عزت سریر بر اینکه از گذشته اسالم پیامبر )ع( على امام موحدان موالى ى فرموده به(83

 امت امامت و والیت رفیع پایگاه بر دارد، دست در بزرگ رستخیز ى هنگامه تا را خدا بندگان ارشاد و هدایت زمام و است زده

 مقام بر عالوه که باشند مى ممتاز ارزنده امتیاز این به شکن، بت ابراهیم بزرگوارش نیاى و اسالم پیامبر تنها الهى پیامبران  نیز

 و بصیرت سبب و تاریخ پرهیزگاران امام را اسالم پیامبر )ع(على امام .اند یافته دست نیز امت امامت عظیم مقام به رسالت،

 صراط بر زندگانى در که آنها براى و .فرماید مى معرفى نسلها ى همه و عصرها ى همه طلبان هدایت ى دیده روشناى

 ایشان امامت دار عهده که است، صخدا پیامبر از تر شایسته کسى چه فشارند، مى پاى و کرده حرکت تقوا و ایمان مستقیم

 او حیات ى لحظه لحظه، در خدا تقواى که امامى .هست نیز پروردگار آور پیام و خدا رسول امام، این که حالى در باشد؟

 از که حال همان در ص اهلل رسول حضرت .گر جلوه وى جهاد و عمل در عدالت و حق سوى به ارشاد و هدایت و است مشهود

 دار عهده اسالمى، امت والیت و امامت اساس بر است، شریعت احکام تشریح و بیان و الهى وحى ابالغ مامور رسالت گذرگاه

 اسرار که خود بخش هدایت کالم در )ع(امام دلیل همین به و .هست نیز خویش حیات دوران در مسلمانان حمایت و هدایت

 امام .کند مى معرفى پرهیزگاران ى همه و اسالمى امت حق بر امام را صخدا پیامبر کند، مى بیان را امامت حقایق و شریعت

 مطلق و محض عدالت قضاوتش و باطل افشاگر و حق بیانگر کالمش رشد، راهنماى اش طریقه استقامت، طریق او راه که حقى

 .است

 البالغه نهج در و االئمه امامت عظمت

  الهی پیامبران از امام برتری -1

 این .است تر گسترده آن شوون و خطیرتر آن مسوولیت ی دامنه و باالتر پیامبری ی رتبه از که است واالیی جایگاه امامت

 باالتر و برتر شوون، برخی در بلکه نیست، کمتر پیامبری مقام از فقط نه ها، شان سایر در دین، تشریع و وحی امر در جز مقام،
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 این دارای ع( (معصومین ائمه و ص اکرم پیامبر .طلبد می را خاصی شایستگی آن، احراز که است ای رتبه امامت مقام .است

 امتحانات گذاشتن سر پشت سبب به هم آن شدند منزلتی چنین دارای بعضی تنها پیشین، پیامبران میان از ولی .اند جایگاه

 دشوار،

 ص خاتم پیغمبر رسالت چون .ایشان پیامبری و نبوت از بعد هم آن است بوده امامت مقام دارای که خلیل؛ ابراهیم همچون

 صاحب حضرت آن باید است، تر گسترده انبیا همه از ص اهلل رسول مسوولیت ی حوزه و ادیان آخرین اسالم آیین و جهانی

 ی پایه هم کماالت، نظر از باید هم حضرت آن جانشینان ترتیب همین به .باشد نیز پیشین پیغمبران تمام واالی کماالت

 نبی .نیست نبی امام که این مگر دارد نیز )ع(  معصوم امام داشت، (ص) اکرم پیامبر که را آنچه همه پس .باشند صپیامبر

 هم تو شنوم می من که را  آنچه و بینی می هم تو بینم می من که را آنچه فرماید می )ع( علی حضرت به خطاب اسالم مکرم

 .(132ه ق, ص. 1313)سید رضی,  نیستی نبی تو که این مگر شنوی، می

  مردم با اطهار ائمه قیاس عدم  -2

 این .است نشده داده مردم از کس هیچ به که است کرده اعطا واالیی کماالت او معصوم بیت اهل و اکرم پیامبر به دانا خداوند

 آن و فرموده عطا بدیشان که است نیکویی صفات و مقامات سایر و شفاعت و هدایت و عصمت و قدرت و علم :شامل کماالت

 هیچ که چرا نیست؛ شدنی تصور ها انسان ذهن در حتی بزرگواران آن واالی مقام .است داده قرار خلقت اوج در را گزیدگان

 به رسد چه داشت؛ نخواهد را عالی مقامات آن واقعی شناخت و نظاره و احاطه توان کماالت از ای مرتبه و مقام هر با کس

 « سنجید توان نمی محمد آل با را امت این از کس هیچ»  :دفرماین می )ع(امیرالمومنین .شود سنجیده هستی بزرگان   اینکه

 برای را آنها خداوند و اند محض نور که بگوییم سخن بزرگواران آن مقام از توانیم می چگونه (23ه ق, ص. 1313)سید رضی, 

 را ما از یک هر خود، ی تنیده درهم تارهای با دنیا و دنیاییم قیدهای اسیر ماییکه است؟ فرستاده هوی اسیر خاکیان ما هدایت

 .است کشیده بند به ای گونه به

  مبذول علم -3

 معصومین علم حضرات  به که حالی در اند؛ گرفته که است دانشی از که را خود عظمت بزرگان، و علما و دانشمندان تمامی

 است فرموده عطا الهی پیامبران و فرشتگان به را آن متعال خداوندکه  دانشی است یعنی علم مبذول  شده داده الهی موهبتی

 آنان هم رسید؛ الهی های حجت فضائل درك به که پیمود را راهی توان نمی  بشری دانش کسب اکتسابی با که است بدیهی و

ه 1313)سید رضی,  « است آورده روی ایشان به یکباره حقیقی، بینایی با علم»   :فرماید می وصفشان در )ع(امیرالمومنین که

 .(332ق, ص. 

 ائمه  نبودن وصف قابل -3

 تا آموزند می ما به گویا و کوتاه و نافع ی جمله یک در کبیره، جامعه زیارت در ؛؛هادی امام را، عقلی مسلم واالی حقیقت این 

 شما منزلت وصف و مدح ژرفای به و آرم شماره به را ثنایتان توانم نمی ! من سروران » :داریم عرضه بزرگواران آن به خطاب

 آنان .کرد توان نمی را آنها با را مقایسه توان را کس هیچ که هستند درخشانی ستارگانی طهارت و عصمت بیت اهل مثل

 گیرد قرار خورشید مقابل در کس هر .بشر برای هستند رحمت و فیض حال در پیوسته که مانند می فروزان خورشید مانند

 در خورشید اگر .نمایند می رشد و باشد می حیات مایه که کنند می استفاده آن نور از بلکه .ندارد آن با را مقابله توان

 بهره او از شمسی منظومه تمام که هست خورشید واسطه به .نیست نموی و رشد هیچ و نیست حیاتی نباشد، شمسی منظومه

 .نیست را آن با مقابله توان را کس هیچ که است خورشید همان )ع(امام .نیست خورشید همانند را کسی و گیرند می
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 خلق، هدایت با ارتباط در که تعهدى و مسئولیت تناسب به را (ص (اهلل رسول خاندان دلنشین و زیبا توصیفى در )ع(على امام

 خاندان که باشید آگاه :فرماید مى و کرده مانند حیات آسمان ستارگان به شده، واگذار ایشان به جهان آفریدگار سوى از

 بینم مى گویا .کند مى طلوع حیات افق در دیگرى ى ستاره کند، غروب آنها از یکى هرگاه مانند، را آسمان ستارگان صمحمد

 (33ه ق, ص. 1313)سید رضی,  اید یافته دست آرزومندید،  آنچه به و شد تمام شما بر خدا نعمتهاى که

  خدا خلیفه و جانشین  -2

)ابن اثیر,  زند تکیه او مسند به و گیرد قرار – است رفته که – دیگری جای در که است کسی خلیفه  :گوید می اثیر ابن

 تعالی خدای خلیفه را خود صراحت به معصوم امامان و شده تصریح امر این به هم بیت اهل روایات در .(2ج33, ص. 1381

 خدا خلفای آنها ... کند می حفظ را آشکارش دالئل و ها حجت آنها واسطه به خداوند :فرماید می ؛؛مؤمنان امیر .اند خوانده

 امامان بودن خدا خلیفه باب در توجه قابل نکته (133ه ق, ص. 1313)سید رضی,  خدایند دین به داعیان و اند زمین در

 را او که کارهایی تا دهد قرار خود جای به مدتی را دیگری شخصی، که دارد معنا وقتی جانشین و خلیفه که است این معصوم

 مقام آن در است، داده قرار ای خلیفه خود برای که مدتی در شخص پس .دهد انجام شخص آن داد، می انجام مقام آن در

 هیچ و است، حاضر جا همه در و همیشه او زیرا .نیست درست متعال خداوند مورد در معنا این که است روشن .ندارد حضور

 و رضا و نهی و امر از و باشند داشته تماس او با توانند نمی مردم الهی سنت طبق که جا آن از اما .نیست پنهان او از امری

 و صراط و باب را آنها و برگزیده خلق میان از را ای عده خویش احسان و لطف با جهت همین به کنند، پیدا اطالع او کراهت

 شمرده خود معصیت و اطاعت را آنها معصیت و اطاعت و داده، قرار خود نهی و امر را آنها نهی و امر و داده قرار خود خلیفه

 وجهی و طریق و راه و باب را ما اما کند معرفی بندگان بر را خود بخواهد اگر تعالی خدای همانا :فرماید می ؛صادق امام .است

 خلیفه معصوم امام که این از منظور پس . (1ج183, ص. 1333)کلینی,  یابند راه او به ما واسطه به مردم که است داده قرار

 دانسته خویش نهی و امر و حکومت و سلطنت را آنها نهی و امر و حکومت و سلطنت متعال خداوند که است این هستند خدا

 جهت همین به .اوست اعطای به و خدا آنِ از همه آنها کراهت و رضا و نهی و امر و حکومت و سلطنت و والیت زیرا .است

 یعنی .اند کرده معرفی مهربانی و رحمت به او مبسوط دست را خود و دانسته سبحانه خدای گویای زبان را خود آنان  که است

 خدا کار این که این جز شود نمی صادر آنها از کاری هیچ و خداست سخن که این جز شود نمی صادر آنها از سخنی هیچ

 فرد جای به را دیگران که باشند والیان و حاکمان برخی مانند که نیست روزه چند جانشینی او خالفت پس .شود می محسوب

 آنها زندگی نظام به رسیدگی و مردم امور سرپرستی به تعالی خدای سوی از که است کسی اللهی خلیفه بلکه .نشانند می

 دستور را او نواهی و دستورات همه تعالی خدای و انسانهاست امور سرپرستی و سلطنت و والیت یعنی این و .است شده تعیین

 .شمارد می خود از اطاعت هم را او از اطاعت و کند می حساب خود نهی و

  خداست حجت امام  -6

 تا داده قرار خلقش بر حجت را ائمه خداوند .(3ج23ه ق, ص. 1313)فیومی,  تاس دلیل و برهان معنای به لغت در«  حجت »

 ابوالبشر حضرت زمان از همیشه لذا .باشند نداشته ای بهانه و عذر هیچ خداوند پیشگاه در آنان و شود حجت اتمام  مردم برای

 نیز عقل و قرآن معصومین بیان در البته .قیامت روز تا داشته وجود الهی حجت زمین روی در السالم علیه آله و نبیه علی آدم

 :فرمایند می کمیل به مفصل بیانی در حضرت .آیند می حساب به حجت

. (133ه ق, ص. 1313)سید رضی,  «کنند قیام روشن برهان با خدا برای که .نیست خالی الهی حجت از هیچگاه زمین »

 .است بوده باز آنان جانشینان و انبیا بودن با همواره الهی، هدایت باب اصوال و است نبوده الهی حجت از خالی هیچگاه زمین
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 آن به مخلصانه، و تزویر و آالیش بدون و واقعا گروهی یا فرد هر .روند آنان ی خانه در به که است آن مردم ی وظیفه

 به خداوند حجت اینکه با قرآن .یافت خواهد هدایت الهی، لطف با قطعا .بطلبد هدایت ایشان از و جوید تمسک بزرگواران

 همه توان نمی معصوم؛ امامان بیان بدون و باشد آن همراه به بیت اهل بیان که شود می کامل وقتی آن حجیت آید، می شمار

 دفینه اطهار ائمه و الهی پیامبران وسیله به که است کامل وقتی هم آن و خداست حجت قرآن مثل هم عقل .فهمید را قرآن

 پیامبران بعثت های انگیزه و آثار از یکی ؛؛امیرمؤمنان که است جهت همین به .شود ریخته بیرون آن پنهان های گنج و ها

 فرستاد پی در پی را پیامبرانش و کرد مبعوث آنان میان در را خویش رسوالن پس :شمارد می عقول های دفینه کشف را الهی

 .(21ه ق, ص. 1313)سید رضی,  آورند بیرون آنها برای را . ها عقل گنجهای ... تا

 

 گیری نتیجه

 و معصوم امام از اعم گیرد؛ می بر در را پیشوایان انواع همه عموم طور به مفهوم این .مقتداست و پیشوا معنای به لغت در امام

 می واجب بندگان بر طاعتش واما شده انتخاب تعالی خدای سوی اما امام از نظر اهل بیت از   .گمراه و ضالم امام و هادی

 .باشد

 به نباشد، جامعه در او حضرت همسان و الهی جانشینی اکرم پیامبر از بعد اگر اینکه امام شناخت ضرورت دلیل مهمترین

 و دینی از اعم مخلوقات امور همه به باید امام .گردد می تحریف خوش دست خدا پیامبر از مانده جا به آثار و ها هدایت تدریج

 و جنیان و فرشتگان از اعم موجودات همه بر حجت هاست انسان بر حجت که همانطور او زیرا .باشد آگاه و عالم آنان، دنیوی

 .است الزم نیز موجودات همه بر است واجب ها انسان بر اطاعتش که همانطور و هست نیز زمین و ها آسمان و حیوانات

 شده عنایت )ع( اطهار ائمه به متعال خداوند طرف از که داند می متشابه و محکم منسوخ، و ناسخ و آیات تاویل به علم )ع(امام

 ائمه عصمت تحقق در خداوند و کند می امتناع خطاها و ها لغزش و الهی محارم همه از و است معصوم )ع(امام .است

 خداوند .دهند می اسناد خداوند به را خویش عصمت موارد بیشتر در )ع( ائمه خود که جایی تا دارد مهمی نقش )ع(اطهار

 نمی نایل مطلق طاعت وجوب مقام به وجه هیچ به باشد نداشته نسیان و سهور و خطا و گناه از عصمت که را کسی متعال

 .نزند سر خالفی او از که کند می خلق بر خویش شاهد و حجت را کسی تنها متعال خداوند و .کند

 خدا دین توان می چگونه نباشد محفوظ عصیان و نسیان و خطا و سهو از امام اگر .است امام بودن دین مبین و حافظ )ع(امام

 به امام عنوان به را شخصی پیامبرش و خداوند آنکه یعنی است، نص امامت، ثبوت راه تنها دارد؟ نگه تغییر و تحریف از را

 .است نموده یادآوری را آن مردم به خطاب هایش موعظه و خود سخنان در بارها ؛ علی حضرت و کند معرفی مردم

 عینى ى نمونه و مصداق فرموده، بیان که ویژگیهایى و صفات و کند می معرفی )ع( اطهار ائمه را خدا بندگان بهترین حضرت

 و نیستند مردم از احدی با قیاس قابل و اند وصف قابل غیر آنان .باشد داشته تواند نمى ص اهلل رسول بیت اهل جز دیگرى

 و امام از بهتر کسی چه .آیند می شمار به قرآن عدل و همتا و باشند می خدا خلیفه و جانشین و حجت و لدنّی علم دارای

 سنت به که هستند آنان که چرا بگیرند عهده به را اسالمی امت رهبری بتوانند که باشند می )ع( طهارت و عصمت بیت اهل

 .هستند عینى ى نمونه و الگو جهان رهبران ى همه براى و گذارند می اجرا به را الهی حقوق و احکام و کنند می عمل پیامبر
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 پیشنهادات

در عصر حاضر که فرقه ضاله وهابیت برای تضعیف شیعه از هیچ عملی چشم پوشی نمی نماید و تبلیغات زیادی در  -1

کتاب مقدس شعییان بعنوان یکی از دروس، در مدارس این زمینه می نماید پیشنهاد می گردد بعنوان دومین 

 تدریس گردد تا همه گیر شود و مختص شرکت کنندگان در مسابقات قرآنی نباشد.

به سایر محققان پیشنهاد می گردد تا در موضوعات مختلف و روزمره به تحقیق و پؤوهش بپردازند زیرا نهج البالغه  -2

ن دارد و همچنین به محققان پیشنهاد می گردد برای ترویج فرهنگ در تمامی مسائل روز دنیا حرفی برای گفت

اقدام  isiتشیع و شناساندن امام علی )ع( به جهانیان با صرف هزینه بیشتر نسبت به انتشار مقاالت خود بصورت

 نمایند تا فرهنگ نهج البالغه جهانگیر شود.
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