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 بررسی تطبیقی خطاناپذیری حاکم دینی

 در مذهب کاتولیک و شیعه

 / مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینیاستادیار  محمدحسين طاهری آکردی Taheri-akerdi@iki.ac.ir 

 الهدیدانشجوی دکترای کالم مجتمع عالی بنت نسليشاه باشبو /

 21/7/59پذيرش:                                    22/22/59دريافت: 
 

 چکیده
 ةبکر اسکام مبکوب اند. کاتولیککمسیرهایی را برای این امر، ترسیم کردهدو خواهان منزه بودن حاکم دینی از خطا بوده و  کاتولیک و شیعه، هر

شکیعه، حکاکم  ةر اندیشکسکوی دیرکر، دبه عبمت آن شده اسکت. از ، قائل شورای واتیکان اول، تبمیم بر خطاناپذیری پاپ گرفته و در نتیجه
نظکارتی عمیک ، امککان را دادن خطکا در وی و کود نیست، بلکه با برشماری شرایطی دقیک  و « عبمت یا خطاناپذیری»دینی دارای صفت 

ابتدا مسکیر  ،دو مسیر منتخب از سوی کاتولیک و شیعه برای عملکرد بدون خطا در حاکم دینی است. بنابراین ةندارد. هدف این پژوهش، مقایس
شکیعه و  ةایرکاه حکاکم دینکی در اندیشکاین پکژوهش   ةترین یافتگردد. مهمکاتولیک و شیعه بررسی و سپس تحلیلی بر این مسیرها ارائه می

حکال آنککه و امکان خطا در آن و ود نکدارد، ای ترسیم شده است که به گونههای حاکم دینی در شیعه، منهای عبمت، کاتولیک است. ویژگی
 با تبویب خطاناپذیری برای پاپ، امکان خطا در او و ود دارد. ،در کاتولیک

 .فقیه، شیعه، کاتولیک عیت دینی، ولیخطاناپذیری، پاپ، مر  ها:کلیدواژه
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 مقدمه
مکیالدی بکه  ةکه در قرون اولی، پاپینظام کلیسای کاتولیک رومی یا 

متواضع بنا شده بود، به مکرور زمکان، بکه می نظاصورت یک کلیسا و 

های دینی و غیر دینی، توانکایی عرصه ةقدرتی دست یافت که در هم

را مدیریت نمود. کلیسا پکس از میانه اظهار نظر پیدا کرد و تمام قرون 

هکا، قرون وسطا، با آغاز مدرنیسم، انقالب فرانسه و عملکرد پروتستان

تکرین کلیسا، یککی از  نجکالی موضوعی را تبویب کرد که در تاریخ

مباحث را به و ود آورد. موضوع تبکویب شکده در شکورای واتیککان 

 بود.« خطاناپذیر بودن پاپ در موضوعات اخالقی و اعتقادی»اول، 

ادیکان و مکذاهب و حتکی در  در تمکام: ت گفکتئکتوان به  رمی

کم ک دسکتهای سکوالر ا تماعی و سیاسی، بحث خطاناپذیری نظام

، ص 2112)کارتیسکت،  صورت یک پدیده قابل مشکاهده اسکتبه ک 

در سیر تاریخی مسیحیت نیز شخبیت پاپ از ابتکدا بکه (. 292-292

صورت یک فرد واال و برتر ترسیم شکده بکود، امکا بعکدها در شکورای 

واتیکان اول، به صورت یک اصکل اعتقکادی، خطاناپکذیری پکاپ بکه 

ریح برای اقتدار پاپ و یکا توان متنی صنمی، تبویب رسید. در انا یل

توسط عیسی  پطرمخطاناپذیری آن یافت و تنها خطاب قرار گرفتن 

، 21:21 ؛29:21، متککی) و فرازهککایی مبنککی بککر برتککری روم مسککیح

( دالیلی است که برای این آمکوزه و 22:22، لوقا 22:29، یوحنا 21:21

 .Özarslan, 2005, pرده شده است )اصل اعتقادی مسیحی به کار ب

ین آموزه و اصل اعتقادی از اهمیکت فراوانکی در (. در حال حاضر، ا43

 میان مسیحیان کاتولیک و کلیسای روم برخوردار است.

روش مطالعات تطبیقی امروزه از اهمیکت فراوانکی دیرر، از سوی 

 ةدر سطح  هان برخوردار است و این روش نکات مهمی را در گسکتر

بر آن شدیم که بحکث خطاناپکذیری را  ،روینااز. سازدبحث آشکار می

 تطبیقی پیش ببریم. ةبه صورت مطالع

در میان ادیان گوناگون، اسالم شیعی دارای مر ع دینی در زمان 

شکود. در پیامبر یا معبوم است که  ایرزین پیامبر محسوب مکی نبودِ

، اشتراکات ظکاهری «مر عیت دینی و شرایط آن»شیعه نیز در بحث 

 یان است.با کاتولیک نما

ای خطاناپکذیری مر عیکت دینکی در کاتولیکک و بررسی مقایسه

تواند ابعاد مهمی از موضوع بحث را روشن سازد. البتکه بایکد شیعه می

تو ه کرد که در مجموعه مقاالتی که به نرکارش درآمکده، برخکی از 

بکه طکور  اطهکارنویسندگان خطاناپذیری پاپ را بکا عبکمت ائمکه 

زیکرا عیسکی ؛ نکد ککه تطبیقکی عالمانکه نیسکتاتطبیقی بررسی کرده

با حواریون قابل مطالعکه  اطهار و ائمه اهللبا محمد رسول مسیح

ککه ، عنوان مر ع دینی کاتولیک با ولی فقیهو پاپ به ندستهتطبیقی 

 ةمر ع دینی شیعه و در  ایراه حکومت است، قابل بررسکی و مطالعک

 .استتطبیقی 

کند که اعطای عنکوان ضرورت پیدا می بررسی این موضوع آنجا

هکایی به پاپ، قدرت پاپ را باال برده و بسیاری از نزاع« خطاناپذیری»

زیرا در دینکی ککه بکه ؛ را که تا به امروز ادامه داشته، ایجاد کرده است

دارنکد، اعتقکاد بکه خطاناپکذیر بکودن اعتقاد پیامبران بیشتر خطاکاری 

و انتخاب بکه مقکام پکاپی رسکیده  گیریفردی که صرفاً از طری  رأی

رسد. تبویب خطاناپکذیری پکاپ در شکورای است، مو ه به نظر نمی

دانکان پروتسکتانی و از سوی الهکیرا واتیکان اول، اعتراضات شدیدی 

طکاهری )ایجکاد ککرده اسکت ها حتی در درون کاتولیک کسی ووارتد

 .(259، ص 2252آکردی، 

ولکی فقیکه در تبکمیمات  :نیز گاه برخی معتقدنکدسوی دیرر از 

اگر بخواهد تبمیمی بریکرد و ایکن ؛ زیرا کندگاه اشتباه نمیهیچ، خود

تبمیم صددرصد به ضکرر امتکت اسکالم باشکد، لطکم امکامتی امکام 

اری زخبرگک) کند که به هر نوعی وی را ارشاد کندایجاب می زمان

فقیکه  بررسی مقام ولی، روینااز. (211221، کد خبر 25/2/2251رسا، 

 تواند موضوع تحقی  قرار گیرد.می، در تطبی  با مقام پاپ

تککوان در قککرون اولیککة پیشککینة موضککوع خطاناپککذیری پککاپ را می

نرار کلیسا، معتقکد اسکت ککه ، تاریخبرایان تیریزمسیحیت بررسی کرد. 

آموزة خطاناپذیری پاپ از قرون اولیه در کلیسا مو کود بکوده اسکت. امکا 

مند شده، نبوده، بلکه به این معنکا ککه که امروزه نظام گونهاین آموزه آن

نقص اسکت و همیشکه بکه صکورت خداگونکه بکاقی کلیسا مقدم و بی

کنکد، مطکر  را به صکورت محککم افکاده می ماند و بشارت مسیحمی

( 29:21، متکیایجاد کرده ) پطرمبرای  بوده است. تعهدی که مسیح

تحکت محافظکت بکودن کلیسکا رانکی و دهندة حکمبه طور آشکار نشان

 227ژوئکن  27)پاپ اینوسنت اول (. رسالة 29، ص 2572تیرنی، )است 

 زوسکیمومة به اسقفان آفریقا، رسکال (Requirendisمیالدی با عنوان 

 (Quamvis partum traditionمکیالدی بکا عنکوان  221مارم  22)

بکا عنکوان  222مکارم  22) یونیفکام اول ةبه اسقفان آفریقکا، رسکال

Retro maiorbustuis)مکیالدی بکا  927در سال ) هورمیدام ة، رسال
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بکه اسکقفان اسکپانیا همرکی بکه  (Libellusprofessionisfidiعنوان 

 ,Denzingers) درهکا دانحوی اشاره به اقتکدار و خطاناپکذیری پکاپ

1954, p. 109-110-171). 

م به طور غیررسمی ادامکه داشکت و 25ها تا قرن این اقتدارنمایی

های فراوانی را طی کرد. در ایکن مقطکع فراز و نشیب 25تا آغاز قرن 

را هکا تو ه تمام محافل و گکروه« خطاناپذیری کلیسا» ةتاریخی، آموز

 حکل، همچنکان م«خطاناپذیری پاپ» ةگرچه آموز به خود  لب کرد؛

بکه تبیکین  شکیبنو  نیومن، مولردانان بزرگی همچون تردید بود. الهی

در ، نهایکتدر و  (722، ص 2579)رهنر،  خطاناپذیری کلیسا پرداختند

عالم دینی مسیحی، بعکد از هفکت  929، در حضور 2171 والی  21

، اولین قوانین اصکول دینکی «نان و شراب»ماه و بعد از ا رای مراسم 

نامکه کلیسای مسیحی از سوی یک اسکقم قرائکت شکد. ایکن قکانون

تکرین بخکش آن، بود که بخش چهارم و  نجالیبخش  2متشکل از 

در امور اخالقی و اعتقادی بود که در انظار « خطاناپذیری پاپ» ةآموز

شککد عمککومی و حضککور خبرنرککاران و مهمانککان خککار ی اعککالم 

(Denzinger, 1955. P. 456-457) ه شکده بک. مکتن بیانیکة قرائکت

 به شر  ذیل است:، اختبار

که از آغاز ايمان مسيحي به ما  با پيروی وفادارانه از سنتي

دهنـد  مـا، اـدا یمـريم رسيده است، برای جـلل ناا 

مذهب کایوليک و ناا  مسيحيان با یأييد شورای مقدس، 

ما ]پاپ پيوس نهم[ اين اصـ  ايمـاني مماشـشه شـده را 

 دهيم:یعريف کرده و یعليم مي

پاپ روم وقتي بر اساس اقتـداری کـه بـه او داده شـده و 

اعد  الهي، که به او به سبب جانشيني پطـرس یوسط مس

گويد، سخن او مصـون متبارک وعده داده شده، سخن مي

از اطاست، و اين مصون از اطا بودن، امری است کـه از 

سوی مناي الهي به کليسايش بخشـيده شـده اسـت یـا 

های مربوط بـه ايمـان و کليسايش به هنگام یعريف آموزه

شد. بنابراين، یعـاريف پـاپ امور االقي، مصون از اطا با

روم غيرقاب  اصلح بوده و براساس رضـايت و اشـنودی 

بـر آن  -ادا نمند چنين باشد -کليسا نيست. اما اگر کسي 

باشد یا با اين حمم به مخالشت بپردازد، ملعون بـاد للـين، 

 (.493، ص 6934؛ وان وورست، 436، ص 6932

عنوان اناپذیری پاپ بهی مواف  به خطأاکثریت شورای واتیکان اول ر

نقکش بسکیار  هنری ادوارد مانیک اما ، دادند« دگما»اصل عقیدتی یا 

ککه برخکی واتیککان  ایگونه به، پررنری در تبویب این آموزه داشت

 (.52، ص 2119)پاول،  اندگذاری کردهنام« شورای مانی »اول را 

 لبککادنهککای فراوانککی را بککه بحککث ب خطاناپککذیری پککاپیبککوت

دان او الهکی بوده اسکت. هانس کون ترین منتقد آن، که مهمداشت 

 هککا و از فعککاالن شککورای واتیکککانی دوم بککودبککزرک کاتولیککک

اطاناپـذيری  پرسشـي کتکاب وضکوع که در اعتراض بکه ایکن م

 را نوشکت و (Infallible An Unresolved Enquiry)پاسخ بي

(. 212ص ، 2252از کلیسا اخراج گردید )طاهری آکردی، ، سبببدین

تر مکه شکد و گونکاگون این کتاب با سکرعت بسکیار در کشکورهای 

در ایران نیز مقاالتی بکه  را مو ب گردید.نرارش مقاالت دیرری نیز 

هکای اند. در میان مقاالت مشکاهده شکده بکه زبکاناین بحث پرداخته

و تبیکین آمکوزه پرداختکه « خطاناپکذیری»، یا صرفاً به بحث گوناگون

مقایسکه  اطهار با عبمت ائمه اشتباه، خطاناپذیری پاپشده و یا به 

بحکث خطاناپکذیری اسکت تکالش شکده ، شده است. در ایکن مقالکه

ای در کاتولیک و شیعه با محوریکت مر عیت دینی به صورت مقایسه

 شود. ذکرفقیه  پاپ و معادل آن در شیعه یعنی ولی

 

 جایگاه کلیسای کاتولیک و نسبت پاپ با کلیسا
کیکد کتکاب مقکدم بکر أاقتدار یافتن پاپ، اهمیت کلیسا و تسبب به 

باید  ایراه کلیسکا در مسکیحیت و نسکبت پکاپ بکا کلیسکا  حفظ آن،

 روشن گردد.

ها، کلیسا حقیقتکی اسکت ککه بکرای اسام معتقدات کاتولیک بر

بکه و کود آمکده اسکت. ماهیکت  آشکار شدن یا بیان بشارت مسیح

بکه ، نی اسکت ککه در حقیقکتکلیسا یک ماهیت مقدم، الهی و  ها

ها، یک مسکیحی بایکد گردد. به اعتقاد کاتولیکبازمی عیسی مسیح

 ةتکوان ایکن اصکل را از اعتقادنامکبه کلیسای مقدم ایمان بیاورد. می

من به کلیسکای مقکدم کاتولیکک اعتقکاد »رسوالن و از متن صریح 

یکز البتکه از ایکن نکتکه ن. (21، ص 2112بردول، )برداشت کرد « دارم

سکخنی از بنکای کلیسکا بکه میکان  نباید غافل شد که عیسی مسیح

بلککه  ،نیاورده است و اسام دعکوت او، نکه خکود و نکه کلیسکا بکوده

 عیسکیحضکرت ملکوت الهی بوده است. بر اسام شواهد مو کود، 

مؤمنکان ، هیچ کلیسایی در طول عمر خکود بنکا نککرد. بکا ایکن حکال

س کلیسا بوده و حجتیکت مؤس  عیسیحضرت مسیحی معتقدند که 
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امکروزه . (9-2، ص 2112کونک ، ) اسکت کلیسا به عیسی مسکیح

های شکورای واتیککان اول و دوم، نقکش کلیسای کاتولیک بنابر بیانیه

کلیسککا محککور اتبککال بککه خککدا و راه نجککات اسککت و رد کلیککدی دا

(O`Collins and Farrugia, 2003, p. 313-331). 

های دور، به صورت یک سنت گذشتهتفوق و اقتدار کلیسا از 

اند تا به ای تالش کردهها در هر دورهدرآمده است. امری که پاپ

اقتککدار »تثبیککت آن بپردازنککد. تعککاریم گونککاگونی بککرای آمککوزة 

بیان شده است. برای مثال، گاهی اقتدار کلیسایی را به « کلیسایی

دارای  داننکد؛ یعنکی عیسکیمی معنای اقتدار حضرت عیسکی

مند شده است. گاهی نیز ای بوده که کلیسا از آن بهرهاقتدار یرانه

، همکان اقتکداری اسکت ککه بکه وسکیلة «اقتدار کلیسا»منظور از 

القدم به کلیسا هدیه شده است؛ اقتداری که بکه وسکیلة آن، رو 

کلیسا راه حقیقت و راستی یافته و در آن مسیر قرار گرفتکه اسکت 

 (.229-222، ص 2275، مبطفوی کاشانی)

و آشککار بکوده کلیسا نزد مسیحیان از اهمیت واالیکی برخکوردار 

پکاپ. بکرای نکه ، است که خطاناپذیری ابتدا برای کلیسکا بیکان شکده

بکا اینککه قکوم خکدا در  :انداظهار داشته نیومنو  مولرافرادی همچون 

این خطاناپذیری شریک هسکتند، ولکی آنچکه در حقیقکت خطاناپکذیر 

آمکوزه ، در حقیقکت. (722، ص 2579راهنکر، ) کلیساسکتاست، خود 

برای پاپ در نظر گرفته نشکده، بلککه ،  دای از کلیسا« خطاناپذیری»

ای است برای تمام کلیسا. شاهد آن هم شکورای واتیککان دوم نظریه

عنکوان صکفتی از بکه« خطاناپکذیری»است. در شورای واتیککان دوم، 

 هککا بککه کککار رفتککه بککودصککفات کلیسککا )نککه پککاپ( در میککان اسککقم

(Riusch,1986, p. 171-172). 

شود، بکه معنکای افاده می« pope» ةکه در انرلیسی با کلم، پاپ

« پاپ»شود. نراشته می« papa»به صورت ، و در التیناست « پدر»

در زبککان یونککانی گرفتککه شککده اسککت. از سککوی « papas»از کلمککه 

بکه پکاپ داده شکده  «پدر مسکیحیان»پردازان کاتولیک، عنوان نظریه

م پککاپی نظککادر تبککورات کککاتولیکی، . (951، ص 2595هککابر، )اسککت

بعد از خود و بکه  کای خکود بکرای  عیسیحضرت مقامی است که 

بوده و سکپس  پطرمدر حقیقت مقام و قرار داده  تلاوکبه مسیحیان 

 .(Gündüz, 1998, p. 301)شده است ها منتقل به سایر پاپ

بکوده  پطرمهای کلیسای کاتولیک، اولین اسقم بر اسام آموزه

 لینکومو پس از آن همواره کلیسا توسط یک اسقم اداره شده است. 

هکا بعکد ( اولین پاپ55-51) کلمنت( و 51-75) آنالکتوم(، 92-75)

ککه شکود و بعد از حواریون ادعکا مکیاند آمدهبه حساب می پطرماز 

. (Çoban,2009, p. 38)انکد را مالقکات کرده پطکرماینان خودشان 

بر خود ننهاده بودند و نخستین کسی که عنوان « پاپ»اسم البته آنها 

در قکرن چهکاردهم  اسکقم اعظکم سکیریکیومبر خود نهاد،  «پاپ»

 .(227و  221، ص 2212)کون ،  میالدی بود

هاسکت و در رأم در هرم مسیحی، باالترین مقام، مقکام اسکقم

سیاسکی ة د. در صورت بروز یک مسکللها، پاپ روم قرار داراین اسقم

عنکوان حکمکران شوند که بکاز پکاپ روم بکهها وارد کار مینیز اسقم

-22، ص 2592لینسکی، ) خوردوضعیت سیاسی در اوج به چشم می

پاپ و کلیسا، همچون نسبت سکر و بکدن انسکان  ةنسبت و رابط. (22

د که بدن بی سر انسکان هکیچ سکودی نکدارد و فاقکگونه است. همان

تحکر  خاصیت و بکی ارکر و بکیپاپ نیز بیکلیسای بی، حیات است

محور کاتولیکی با و کود پکاپ و است. حیات کلیسای تمرکزگرا و پاپ

 .(229، ص 2212)کون ،  پذیر استایفای نقش وی امکان

در « پکاپی حکومکت مطلقکه» ةگذار نظریکعنوان بنیانبه هامبرت

مقکام پکاپی : معتقکد اسکت، للوی نهم در قرن یازدهم مکیالدی ةدور

تواند بر همکه چیکز داوری کنکد و او می. منشأ و معیار هر قانونی است

در حککم  تواند درباره آن داوری کند. پاپ بکرای کلیسکاکس نمیهیچ

کلکی، طوربه. (299و 229، ص 2219 )شارمه، مادر برای خانواده است

، تکرین مقکام مسکیحیت، پکدر مقکدمپاپ شخبیت مرکزی و شامخ

منبع عش  و محبتت، نور دنیا، ابر مرد، متخبص انسانیت، رئیس کل 

 تکرین اربکاب و صکاحب اختیکار اسکتتکرین داور، بکزرکعالم، عکالی

 .(227-221، ص 2212)کون ، 

 

 خطاناپذیری پاپ و قلمرو آن
. بکه و کود آمکده اسکت« خطاناپذیری»اختالفات بسیاری بر سر لفظ 

 ةشود. به لحکا  لوکوی، ریشکبیان میابتدا معنای این لفظ روی، بدین

 االتینی بوده و بایکد در قکرون وسکط« INFALLIBILITAS»ة کلم

هم یک مفهوم دینی است و هم یکک ، به دنبال آن گشت. این کلمه

و ، عیب و غیرقابکل فسکخخطاناپذیری، بی»به معنای ؛ مفهوم سیاسی

« صدق یا قابل اعتمکاد». در معانی ارباتی نیز به معنای «فاسد نشدنی

 .(297، ص 2112کارتیس، ) رودبه کار می

 کنککدکسککی کککه هرگککز اشککتباه نمککیة ، دربککاراسککامبککراین
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«Infallibilis» رود که معکادل انرلیسکی آنبه کار می «Infallible» 

ر بکانخسکتین «Infallibilitas» واژهککه است. الزم به یادآوری است 

تر مکه   «Infallibleness»یکا «Infallibilitie»  بکه 2922در سکال 

برگزیکده  «Infallibility» بکرای آن معکادل 2922گردید و در سکال 

عنوانی برای پاپ گردیکد و   «Infallibility»شد. در یک مقطع زمانی،

)فرهنک   استفاده شد  «HisInfallibility»در خطاب به پاپ، از تعبیر

چنین مقامات کاتولیک روم ایکن کلمکه را بکه معنکای همآکسفورد(.  

و حفظ شکده در مقابکل ، نیفتادن در خطا، غیرممکن بودن خطاکاری»

 .(257، ص 2112گیسلرو مکنزی، )اند به کار برده «فریب

-کلیسای کاتولیک برای بیان صفت خطاناپذیری برای پاپ، ادلکه

حضکرت زیرا ؛ خطاناپذیر بود پطرم، کند. از نظر کلیساای را اقامه می

 او فرمود: بارة در عیسی

 صخره اين بر پطرس، و یويي که گويممي را یو نيز من و

و ابـوا  جهـن م بـر آن اسـتيل  کنممي بنا را اود کليسای

ــو  ــه ی نخواهــد يافــت. و کليــدهای ملمــو  آســمان را ب

سپارم. و آنچه بر زمين ببندی در آسمان بسته گـردد، و مي

؛ 61:63ر زمين گشايي در آسمان گشاده شود لمتي آنچه د

 (.40، ص 6934وان وورست، 

 پطکرمبرخکی از اسکقفان از ایکن فقکرات، سکه منزلکت را بکرای 

زعامکت »، «والیکت تککوینی»اند. این سه منزلت، استخراج کرده

(. 21، ص 2277بککود )گریککدی، « زعامککت دنیککوی»و « دینککی

و خطاناپکذیری  پطکرم، ایمان کاردینال رابرت بالرمینهمچنین 

، 2217 انشینان او را از این آیات به دست آورده است )صکانعی، 

(. او یک دلیل عقلی هم بر خطاناپذیری در عمکل اقامکه 222ص 

کند. اگر پاپ در احکام ضروری دچار خطا شکود، بایکد گفکت: می

مسیح، خود شکرایط الزم را بکرای رسکتراری  ماعکت مسکیحی 

رو، ظاهراً باید به کلیسا فرمان داده باشکد ود. ازاینهموار نساخته ب

 (.95، ص 2217که از رهنمایی پاپ پیروی کنید )صانعی، 

اعتمکاد قابکل  ةمقام و مر عیت پاپ از نظر مسیحیان یک زنجیر

به این صورت که پکاپ در هکر عبکری در سکیر قهقرایکی بکا ؛ است

یره از پکاپ زنج ةدر ارتباط است و این سلسل و عیسی مسیح پطرم

ای ندارد و دارای مفقوده ة، هیچ حلقامروز تا پطرم و عیسی مسیح

کلیسکای . (229و  212، ص 2277 )گریکدی، اطمینان و وراقت است

، حقیقتکی اسکت ککه از «خطاناپذیری» ةکاتولیک اعتقاد دارد که آموز

مسیح ککه . (152، ص 2112بردول، ) همان ابتدا در کلیسا بوده است

ای اینکه کلیسا را بکا همکان صکفایی ککه بکه رسکوالن ح  است، بر

سپرده بود، حفظ کند، اراده کرد تا آن را در خطاناپذیری خود شکریک 

و معلکم  عنکوان شکبان اعکالبه، هاسازد. پاپ روم، رییس  مع اسقم

کند، با عملی قطعکی که برادرانش را در ایمان تثبیت می، مؤمنان ةهم

بکه سکبب  و کنکدقیکات را اعکالن مکیمربوط به ایمان یکا اخال ةآموز

 اش از این خطاناپذیری برخوردار است. وظیفه

وعکده داده شکده، در  عیسکیحضکرت که بکه ، «خطاناپذیری»

مر عیکت  پطکرمها نیز هنرامی که به همکراه  انشکین  مع اسقم

کننککد، و ککود دارد. وقتککی کلیسککا از راه را اعککالن مککی تعلیمککی اعککال

خکدا سکوی عنوان اعتقادی که از ای را بهآموزه، مر عیت تعلیمی اعال

ها باید از کند، این تعریمعنوان تعلیم مسیح مطر  میوحی شده و به

، ص 2252) معکی از نویسکندگان،  سر اطاعت ایمان پذیرفتکه شکود

در قلمرو الهیات، امور اخالقی، اصول و احکام مسکیحی . (922و  277

بکه  «مبون از خطکا بکودن»متیاز از اشتباه و انحراف پا  است. این ا

واسطه از سوی خداست و پاپ در مواضع رسمی نیکازی بکه شکلی بی

)مولنکد،  هکا و تأییکد و تبکدی  آنهکا نکداردمشورت با کلیسا و اسقم

 .(297، ص 2212نژاد، ؛ زیبایی52، ص 2211

« خطاناپکذیری»هنرامی ککه در کلیسکای کنکونی کاتولیکک، از 

، ترین منتقد این آمکوزهبه خود سمت بزرکشود، اذهان خود میبحث 

از را بسکیاری شکواهد  هکانس کونک چرخد. می هانس کون یعنی 

 ةکند که به صورت نظکری و تکاریخی بکا آمکوزکلیسای روم بیان می

هکانس از نظر . (212، ص 2552کون ، ) خطاناپذیری متناقض است

توانککد خطاناپککذیر باشککد ر از خککدا نمی، هککیچ کککس غیکککونکک 

(Klausnitze, 2003, p. 53) . خطاناپککذیری»او بککه  ککای لفککظ» ،

 را  ایرزین کنکد« خراب نشدنی»یا « خلل ناپذیری»تالش کرد لفظ 

 .(211، ص 2119پاول، )

در این است ککه او شکخص  هانس کون در حقیقت، اشتباه 

پاپ را بدون در نظر گرفتن قداست کلیسا، خطاناپذیر یکا معبکوم 

که خطاناپذیری طب  آنچکه در شکورای لیفرض کرده است، درحا

واتیکان تبویب شده به این معنای است که حتکی اگکر  معیکت 

زیادی از راه ح  خارج شوند، یک تعداد اندکی تحکت محافظکت 

طبک  ایکن . (Tierney, 1972, p. 35 )کلیسا باقی خواهند مانکد 

دهد، بر ح  بکاقی نظر، کلیسا با تمام خطاهایی که در آن را می
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نده است و با و ود شبهات و تحریفات، همواره تحکت حفاظکت ما

ها القدم خواهد بود. همچنین با فرض و ود خطاها و لوزشرو 

در کلیسا، خطاناپذیر دانستن آن، آموزه را از حالت ایستا به حالکت 

 .(211، ص 2575فورد، )کند پویا تبدیل می

 

 عنوان مرجع دینی در شیعهجایگاه ولی فقیه به
نیسکت  شیعه معتقد است ککه هکیچ عبکری بکدون امکام معبکوم

یکک معبکوم باید در هر عبری، ،روینااز. (275، ص 2211 )کلینی،

نیز بر اسام مبکانی شکیعه، سوی دیرر، باشد تا بشر را هدایت کند. از 

بکوده و از انظکار  ادر غیبت کبر آخرین امام معبوم حضرت مهدی

است محور دین و مذهبی شریعتاسالم شیعی  همچنین. است پنهان

اال کرا هسکتند. تبکور و در شریعت نیز احکامی و کود دارد ککه الزم

منسوا شکده، تبکوری  اینکه احکام یا حدود بعد از وفات نبی اکرم

غلط است. پس در زمان نبود امام معبوم و زمانی که امام معبوم در 

اقتضکای  ککه بکه، برد، مسلمانان به یک مر ع دینیغیبت به سر می

ا رای حدود و احکام باید دارای حکومتی باشد، نیاز دارند. شکیعه ایکن 

گکذاری نکام« والیت فقیه»و سمت آن را « ولی فقیه»مر ع دینی را 

 اطهکار و ائمکه والیت پیکامبر ةکرده است. ولی فقیه، ادامه دهند

 ةم پیش بیاید که مقام فقها، همان مقکام ائمکتوهتاین البته نباید  است.

از سکخن از مقام نیسکت، بلککه ، سخن زیرا در اینجا ؛است معبوم

کشور و ا رای قکوانین  ةحکومت و ادار: ، یعنی«والیت»وظیفه است. 

یک وظیفة سنرین و مهم اسکت، نکه اینککه بکرای که شرع مقدم، 

کسی شأن و مقام غیر عکادی بکه و کود بیکاورد )موسکوی خمینکی، 

 (.22-21، ص 2212

، «والککی»، «ولککی»دارد. « ولککی»، ریشککه در لفککظ «والیککت»

، همری از مشکتقات «والیت»و « والء»، «اولی»، «توالی»، «موالی»

، به فکتح واو، «والیت»، مادة ولی(. 2511است )لوییس، « ولی»مادة 

یکاری دادن، والیکت رانکدن، دوسکت داشکتن، تبکدی و »به معنای 

امکارت »سر واو، به معنای به ک« والیت»است. « صاحب اختیار کاری

، مکاده ولکی(. 2212اسکت )راغکب اصکفهانی، « و پادشاهی و نبرت

بررسی کاربردهای این واژه در متون عربی، گویای این حقیقت اسکت 

عمکارت و »ترین ککاربرد آن، ، شکایع«والیکت»که از میان مبکادی  

را بکرای « والیکت»واژة  قتیبکهابناسکت. بکرای مثکال، « رواییفرمان

، ص 2ق، ج 2222قتیبه دینکوری، رفی حاکمان برگزیده است )ابنمع

اسکتفاده ککرده « والیت»، از «حاکمیت»نیز به  ای واژة  غزالی(. 21

از مناصکب  تیمیکهابن، صفحات متعدد(. همچنین 2292است )غزالی، 

، ص 2ق، ص 2219تیمیه، کند )ابنتعبیر می« والیات»حکومتی، به 

22 ،292 ،292.) 

بکه « فقیکه»و « فهکم عمیک »به معنکای ، ر لوت عربد« فقه»

بکر هکر ، است. این کلمه در لوت عکرب« صاحب فهم عمی »معنای 

کسی که چند کتاب از کتب فقهی را خوانده و مسائلی را در علم فقکه 

بلکه تنها به متخبص در علکم فقکه، ، گرددفهمیده است، اطالق نمی

شخبکی : بارت است ازع «فقیه»شود. در اصطال ، گفته می« فقیه»

احکام شکرعی و قکوانین بیشتر یا  ةکه نیروی فعلی برای استخراج هم

 .(5، ص 2212 )طاهری، آن داشته باشد ةکلی اسالم از منابع اولی

عنکوان توانکد بکهچنین فردی با شرایطی که ذکر خواهد شد، مکی

مر ع دینی شیعه قلمداد شود. حال باید دید از نظر شیعه، مشکروعیت 

آید. عموم فقهای شکیعه در فقیه عادل، از چه منابعی به دست می این

 بکرای بالکذات و اوالً والیکت و حاکمیکتنظر دارند ککه باره اتفاقاین

 سکوی از والیت تفویض و اذن بدون بشر افراد از یکهیچ و خداست

 بکه نیسکت. دارا را دیرکران بکر والیکت و سکلطه اعمکال ح  خداوند

 ائمکه و اککرم پیکامبر بکه را ح  این خداوند امامیه، مذهب ضرورت

 است. مودهفر تفویض معبوم

البته باید برای دوران غیبت امام معبوم تدبیری اندیشکیده شکده 

 اسکام بکر، غیبکت عبکر در  امعه سرپرستی و والیت منببباشد. 

)ر. :  گردیکده واگکذار طئالشکرا کامعی فقهکا بکه نقلکی و عقلیة ادل

؛ 2291؛  ککوادی آملککی، 2295؛ مبککبا ، 2212موسککوی خمینککی، 

 الهکی مشکروعیت از فقیه حکومتسبب،  همین به و( 2212طاهری، 

 والیتکی اقتضکای به فقیه ولی غیبت، عبر در، برخورداراست. بنابراین

 و دینکی امور تدبیر و رهبری دارعهده ،معبوم امام همانند، دارد که

 موظکم فقیکه ولی سرپرستی تحت همواره مردم و است مردم دنیوی

 فقیکه است معتقد کهعلت  این به دیدگاه اویند. این اوامر از اطاعت به

 او عکام نایکب و اسکت معبکوم امام سوی از منبوب طئالشرا امع

 اسکت شده نامیده« فقیه انتبابی والیت» ةنظری به، شودمی محسوب

 .(72-71، ص 2271 ) معی از نویسندگان،

مر عیکت دینکی در شکیعه، هماننکد : بایکد گفکت، بنکدی مع در

هکا نبکوده، بلککه کاردینکال ءکاتولیک از طری  انتخکاب مکردم یکا آرا

و  ة اطهکارمنببی الهی است. این منبب، هم در دوران حضور ائم
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شکیخ هکای امثکال پکردازیو با نظریه اهم بالفاصله بعد از غیبت کبر

مطر  بوده و امری نیست ککه بعکدها بکه تشکیتع  شیخ طوسیو  مفید

نبب ولی فقیکه  .(91-22، ص 2211فرد، پیشه عفر) وارد شده باشد

گیرد، اما به صورت نبکب عکام، صورت می امامان معبوماز سوی 

این است که امام معبوم نکام یکک « نبب عام»نه خاص. منظور از 

بلکه صکفاتی شخص خاص را برای مر عیت دینی و حکومتی نبرده، 

را تبیین کرده که از طری  آن صفات، فرد وا د شکرایط، بکه منبکب 

رسد. همچنین بکا از دسکت دادن یککی از صکفات، والیت فقیهی می

 .(229، ص 2 ج، 2212 من قمی،ؤگردد )مخود به خود منعزل می

 

 خطاپذیری یا خطاناپذیری ولی فقیه در شیعه
ایکن علکت اسکت ککه پکاپ، خطاناپذیری پاپ در کاتولیک، صرفاً بکه 

مر ع دینی و حکومتی است و چون بر سر کلیسا قرار دارد و کلیسا از 

شکود، پکاپ نیکز در تبکمیمات دینکی القدم محافظت میسوی رو 

خود، به نحوی که کامالً از اصول اعتقکادی مسکیحیت خکارج شکود، 

کند. اما این مسلله در میان مسلمانان شیعه به نحو دیرکری خطا نمی

بکه نبکب نظر . از نظر شیعه، مر ع دینی یعنی ولی فقیه، از آن است

که امکام معبکوم است عام منبوب شده که دارای صفات و شرایطی 

در اقوال خود بیان کرده است. در صورت فقدان هر ککدام از شکرایط، 

گردد. شرایط بسیاری برای ولی فقیه در طکول خود به خود منعزل می

ای از این صکفات بیان شده است. چکیده تاریخ و توسط بزرگان شیعه

تر از مسکیحیت اسکت، بکه شکر  گیرانهکه بیان گشته و بسیار سخت

 :ذیل است

برای عقل سالم، این امر قطعکی اسکت ککه غیرمسکلمان بکر 

دارد والیتی ندارد؛ همچنان که قرآن کریم اظهار مکی« مسلمان»

ت )نسکاء: که خداوند هرگز کافران را بر مؤمنان تسلطی نداده اسک

(؛ زیرا این امر مو ب انحراف  امعه از احکام واالی اسالمی 222

شود و خداوند حکیم از چنین فعلی و حتی مو ب نقض غرض می

 عمکر بکن حنظلکهمنزه است. همچنین بر اسام روایکت مقبولکة 

عنوان یکی از به« تشیع»( شرط 91، ص 2ق، ج 2221)انباری، 

 شروط بیان شده است. 

دارای ملککه اسکتنباط »سومین شرط ولی فقیه این است که او 

؛ زیرا والیت یافتن بر امکور مسکلمانان «مسائل از ادلة تفبیلی باشد

معناست. باید به شخبی شناسد، بیاز سوی کسی که اسالم را نمی

مرا عه شود که نسبت به احکام و مبکانی آنهکا، خبکره وکارشکنام 

لکة استنباط برای حکومکت ککافی باشد. همچنین صرف ا تهاد و م

نیز و ود دارد. فقط شخبکی بکر « اعلمیت»نیست و نیاز به صفت 

باشکد. بایکد تو که « مجتهکد اعلکم» امعة اسالمی والیت دارد که 

داشت که ولی فقیه صرفاً وظیفة تبیین و اسکتنباط احککام را نکدارد، 

ن دهی امور داخلی و خکار ی آبلکه وظیفة مدیریت  امعه و سامان

روی، ا تهکاد بکرای و تدبیر امور سیاست را نیز بر عهده دارد. بکدین

دارد. «  امعیککت در علککم و تککدبیر»فقیکه کککافی نیسککت و نیککاز بککه 

ترین مردم برای ایکن فرمایند: شایستهمی گونه که امام علیهمان

ترین آنهکا بکه امکر خداونکد در ایکن کار، نیرومندترین آنها و نیز آگاه

 (.272، خطبه 2219البالغه، هجرابطه است )ن

 فقیکه اسکت. صکاحب تکرین شکروط ولکینیز از مهکم« عدالت»

عکدالت عبکارت » کنکد:را چنین تعریم مکی« عدالت» جواهر الملم

ای نفسکانی ککه مو کب التکزام بکه تقکوا و  کوانمردی ملکه: است از

 شکیخ انبکاریهمچنین . (252ص  ،22 ج، 2252 )نجفی، «شودمی

دانکد ککه مو کب تقکوا و ت و ویژگکی نفسکانی مکیرا صف« عدالت»

خرد انسکان بکا . (219ص  ،2 ج، 2215)انباری،  گردد وانمردی می

که از خدا پروایکی ، کند که ظالم و دروغرواند  تأمل چنین حکم می

اسالمی را به دست گیرد، بلککه  ةتواند ریاست  امعندارد، نه تنها نمی

 از دیدگاه عقل این کار قبیح است.

؛ طی است که برای فقیه شکمرده شکده اسکتوشرترین همماینها 

نبب عام فقیه از طری  روایاتی اسکت ککه ایکن صکفات را الزم زیرا 

ط، بکه طکور خودککار و وفقیه با از دست دادن این شر ولی. اندشمرده

گکردد. بدون عزل از سوی دیرری، از سمت والیت فقیه منعکزل مکی

را از صککفات « خطاناپککذیری»درسککت اسککت کککه شککیعه ، در نتیجککه

فقیه به محکض  ولی، مر عیت دینی خود قرار نداده است، اما در عمل

و ایککن بیشککتر بککه ، انجککام خطککا، دیرککر ولککی فقیککه نخواهککد بککود

 شبیه است.« خطاناپذیری»

 

 گیرینتیجهبندی و جمع
های شکیعه و کاتولیکک در خبکوص پس از بررسی نظرات و دیدگاه

مرا ع دینی خود )یعنی پکاپ و ولکی « یریخطاناپذ»و « خطاپذیری»

 فقیه(، ضروری است به اقتضای تطبی  نظرات، مطالبی بیان گردد:

، پاپ هم. ستاکلیسا نزد مسیحیان دارای  ایراه واالیی بوده . 2



08   6931، آذر 082معرفت، سال بيست و ششم، شماره  نهم، پياپي 

 

 

. البتکه رد ایرکاه واالیکی دا تاًعنوان سر برای کلیساست، ضکرورکه به

کتکاب مقکدم مسکتند  برخی  ایراه و اهمیت پاپ را بکه فقراتکی از

اسکت و  پطکرمب یکپکاپ خلیفکه یکا نا: اند. مسیحیان معتقدنکدکرده

بکرای حفکظ دیکن  عیسکی مسکیححضکرت نیکز از سکوی  پطرم

حفظ مسکیحیت  ةپاپ وظیفروی، بدینمسیحیت، انتخاب شده است. 

گرفتکه  انايـ  متـيرا دارد. اما تمام این  ایراه صرفاً از یکک فقکره 

اسکت ککه  پطرمدر خبوص  سیعیحضرت شود و آن سخن می

شکود. بکه اعتقکاد ای دانسکته ککه کلیسکا بکر آن بنکا مکیاو را صخره

، هیچ حلقکه و عیسی مسیح پطرمپاپ امروز تا  ةزنجیر، مسیحیت

به ایکن زنجیکره اشککاالتی  هانس کون که حالیدر، ای نداردمفقوده

ایککن  دانککد و اساسککاًو آن را متبککل بککه هککم نمککیاسککت وارد کککرده 

در سکاخت آن  دانکد و مسکیحمراتب را ذاتی مسکیحیت نمکیسلسله

 (.22-21، ص 2552کون ، )شته است نقشی ندا

 ةاما در مقابل، شیعه برای مر عیت دینکی خکود، عبکاراتی از ائمک

دهکد کمتکر یبا اسنادی معتبر دارد ککه تحقیقکات نشکان مک اطهار

الفقهاء حبکون »به آنها شک کرد. از  ملة این اسناد، روایت توان می

(، خطبکککة شقشکککقیه 21، ص 2ق، ج 2211)کلینکککی، « االسکککالم

)حرعکاملی،  (؛ توقیع شریم امام زمان2، خطبه 2219البالغه، )نهج

 جهمکان، « )اللهم ارحم خلفکائی»روایت  ؛(221، ص 27 ج ق،2215

 .است( 92 ،  1، باب 21

« خطاناپکذیری»پکاپ دارای مقکام ، از نظر مسیحیان کاتولیک. 2

که از ابتدا بکرای گونه است. البته این سخن از ابتدا مطر  نبوده، همان

رفته و لفکظ و مقکام پکاپی بعکدها به کار نمی« پاپ»اسقم اعظم نام 

که بر اسکام معتقکدات است در حالی این وارد مسیحیت شده است. 

دادنکد تکا در زمان حضور خود، وکالیی قرار می ة معبومشیعه، ائم

آماده ککرده و آمکوزش دهنکد  رای غیبت امام معبوممسلمانان را ب

، امتکت را اداره ککرد. توان بدون حضور امکام معبکومکه چرونه می

در کتکاب معکروف  البکال  حلبکیابیو  المقنعـهدر کتاب  شیخ مفید

هستند، در خبکوص  اکه از اولین علمای عبر غیبت کبر، نیز المافي

انکد. پکردازی ککردهنظریکه، فقیه بکر اسکام سکخنان ائمکه والیت

گز چنین ادعایی بکرای شکیعه و کود نکدارد ککه بحکث روی، هربدین

مر عیت دینی امری است ککه بعکدها وارد تشکیتع شکده، امکا همکین 

 به مسیحیت وارد شده است. هانس کون اشکال از سوی 

در « خطاناپکذیری» ةمهم قابل ذکر این است ککه آمکوز ةنکت. 2

عنکوان رئکیس نه پاپ، و پاپ بکه، یساستصفتی از صفات کل، حقیقت

بکا و کود چنکین . بکرد، از این خطاناپکذیری بهکره مکیتشکیالتاین 

اعتقادی، چرونه در شورای واتیکان دوم بر خطاناپکذیری پکاپ حککم 

نه خطاناپذیری شد، بحث میخطاناپذیری کلیسا  ةدربارباید  ؟داده شد

اهکل قلکم بکا پاپ. با مطکر  شکدن خطاناپکذیری پکاپ، بسکیاری از 

اشککاالت ، ور شکدهها، بکه ایکن حککم حملکهمستنداتی بر فساد پاپ

روی ، امککا در شککیعه، بحککث از روز اول. بسککیاری بککه آن وارد سککاختند

ز مقکام یو عالمان صکاحب شکرایط، حکابوده افراد « عدالت»و « تقوا»

 ند.اه انشینی معبوم شد

مبکون بکودن معنای در تفکرات کاتولیکی به« خطاناپذیری. »2

امکا بکاز ، توانکد خطاککار باشکدپاپ از خطا یا لوزش نیست. پکاپ مکی

این است که با تمام خطاهکا « خطاناپذیری»منظور از . خطاناپذیر باشد

القکدم حکافظ م کلیسای ککاتولیکی، رو نظاهای مو ود در و لوزش

آن است تا از مسیر اصلی خود خارج نشود. حتی اگر تمکام مسکیحیان 

القدم بکاقی اه ح  خارج شوند، تعدادی اند  در حفاظت رو نیز از ر

به معنای خطاکار نبودن تکک « خطاناپذیری» ةخواهند ماند. پس آموز

، تک اعضای کلیسا نیست، بلککه منظکور ایکن اسکت ککه در نهایکت

 تعدادی در مسیر ح ، باقی خواهند ماند.

بکرای مر عیکت « خطاناپکذیری»صفتی با عنوان سوی دیرر، از 

ینی شیعی یا ولی فقیه ذکر نشده است. اما صفاتی برای ولکی فقیکه د

از سکمت خکود منعکزل ، وی بیان شکده ککه در صکورت فقکدان آنهکا

گردد. اگر ولی فقیه حتی در زندگی روزمره خکود خطکا یکا لوزشکی می

از بین رفتن عدالت، ا تهاد یا  امعیت او شکود، مو ب داشته باشد که 

ی اگر ناظران به امر والیت فقیکه هماننکد و حتیست دیرر ولی فقیه ن

مجلس خبرگان نیز متو ه این لوزش نشوند، خود به خود از این مقام 

 گردد.منعزل می

همچنین باید تو ه داشکت ککه مبکوبات کلیسکایی شکورای . 9

گرفتکه شکده  زیرا تبکمیمِ؛ واتیکان بعدها قابل بررسی و اصال  است

مانی و تحکت شکرایط خاصکی ها در یک زکه اسقم هدر شرایطی بود

. ه اسکتای بر آنها حاکم بودند و شرایط ا تماعی و سیاسی ویژهاهبود

 بعدها این مبوبات با تو یهات خاصی قابل اصال  اسکت، رویبدین

(Riusch, 1986, 171-172). 

این در حالی است که مر عیت دینی در شکیعه، بکر اسکام یکک 

گیری مشروعیت پیدا نکرده و با توییر شکرایط ا تمکاعی، شورا یا رأی
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 ةبلکه به دستور ائمک، فقیه و مقام آن از بین نخواهد رفت اصل والیت

 امعکه بکه  ةو روایات معتبر است که امر والیت فقیه و ادار معبوم

 ةفقها تفویض شده اسکت. حتکی اگکر شکرایط ا تمکاعی بکرای اقامک

از انقکالب اسکالمی ایکران چنکین تا قبکل ه کچنان – حکومت نباشد

هر کدام از فقها تا حد امکان و بسط  -شرایطی در اختیار شیعیان نبود

 پرداختند.ید، باید به فعالیت می

با اینکه مسیحیت کاتولیک برای پاپ، خطا و لوزش را چنکدان . 9

پندارد، چنین نفوذ و قکدرت سیاسکی بکه او داده اسکت. پر اهمیت نمی

بکرای ولکی فقیکه برشکمردیم، محکدود ککه  ود صکفاتیبا و ، روازاین

، قدرت و نفوذ سیاسی او امری مطاب  رواب نیسکت. در شکیعه ساختن

 فقیه برشمرده شکده و انتبکاب ولکی با تو ه به صفاتی که برای ولی

ط وفقیه در صورت فقدان یکی از شکر فقیه از سوی خدا و انعزال ولی

ز سوی مجلس خبرگکان و و نظارت شدیدی که بر مقام والیت فقیه ا

گیرد، امکان خطکا از سکوی مر کع دینکی مردم صورت می ةبلکه هم

عبمت یا خطاناپکذیری  ههیچ کس ب، اما با این حال. بسیار کم است

این بیانرر قدرت علمی اسالم است که بکا است.  فقیه قائل نشده ولی

فقیه مطکر   که برای صفات ولی، و ود دالیل عقلی، نقلی و ا ماعی

. ولکی مسکیحیت بکا سکتل نییه، باز هم برای آن مقام عبمت قاشد

ای نه چندان عقلی و مقبکول همرکان، بکاز چنکین قکدرتی بکرای ادله

 .استل یمر عیت دینی خود قا

 بعامن .......................................................................................... 
 .ؤمنینامیرالم، تر مة محمد دشتی، قم، 2219، البلغهنهج

  ا.بیروت، بی، تبحیح محمد مبار ، السياسه الشرعيهق، 2219تیمیه، ابن

 .شریم رضیقم، ، االمامه و السياسهق، 2222بن مسلم، قتیبه دینوری، عبداهللابن

، مبکر، طبعکه مبکطفی مشردا  الشاظ القـرآن، 2212بن محمد، راغب اصفهانی، حسین

 .البابی الحلبی

 .، قم، مجمع الفکر االسالمیفرائد االصولق، 2221، انباری، مرتضی

 .، قم، مجمع الفکر االسالمیالطهارهکتا  ، 2215، ککککک 

 .روبرت آسوریان، تهران، فرزان ة، تر میاريخ یشمر مسيحي، 2211تونی، لین، 

 ، قم، دبیرخانه مجلس خبرگان.پيشينه نظريه واليت فقيه، 2211 عفرپیشه فرد، مبطفی، 

احمکد مفتکا ، حسکین  ة، تر مکیعـاليم کليسـای کایوليـک، 2252 معی از نویسندگان، 

 .حسن قنبری، قم، دانشراه ادیان و مذاهبو  سلیمانی

 .تهران، الهدی ،درآمدی بر انديشه سياسي اسلمي، 2271 معی از نویسندگان، 

 .، قم، الزهراپيرامون وحي و رهبری، 2291،  وادی آملی، عبداهلل

 .البیتآلؤسسة قم، م ،وسائ  الشيعهق، 2215بن حسن، حرعاملی، محمد

مؤسسة تنظیم و نشر آرار  ، تهران،واليت فقيه، 2212اهلل، موسوی خمینی، سیدرو 

 .امام خمینی

 .، تهران، سروشایشناسي مقايسهمسيحيت، 2212نژاد، محمدرضا، زیبایی

 ة فاطمه سمواتی، تهران، مدحت.تر م، فرهنگ اديان، 2219آمریته، شارمه، 

وجود الحمومـه و واليـا الشقهـای فـي عصـر  ضرورةق، 2229 ،اهللصافی گلپایرانی، لطم

 .، قم، دارالقرآن الکریمالغيبه

 .امام خمینی ، قم، مؤسسة آموزشی پژوهشیاطاناپذيری پاپ، 2217صانعی، مرتضی، 

 .، قم، دفتر انتشارات اسالمییحقيقي پيرامون واليت فقيه، 2212اهلل، طاهری، حبیب

یطبيقي سـازمان روحانيـت شـيعه بانهـاد  بررسي، 2252طاهری آکردی، محمدحسین، 

 .خمینی پژوهشی امام و آموزشیمؤسسة  ، فم،کليسای کایوليک

 ه.دارالمعرفبیروت، ، احيای علوم الدين، 2292غزالی، ابوحامد محمد، 

 .، قم، دارالکتب االسالمیهاصول کافي، ق2211کلینی، محمدبن یعقوب، 

حسن قنبری، قم، مرکز مطالعکات  ةتر م ،یاريخ کليسای کایوليک، 2212هانس، کون ، 

 .و تحقیقات ادیان و مذاهب

عبد الرحیم سلیمانی اردسکتانی، قکم،  ة، تر مهامسيحيت و بدعت، 2277گریدی،  وان، 

 .فرهنری طهؤسسة م

 .م، بیروت، دارالمشرقاسی ، چالمناد في اللغه و االعلمم، 2511یس، معلوف، لوئ

آموزشککی و  ة، قککم، مؤسسککهاها و پاســخپرســش، 2277مبککبا ، محمککدتقی، 

 .امام خمینی پژوهشی



01   6931، آذر 082معرفت، سال بيست و ششم، شماره  نهم، پياپي 

 

 

 .اسالمی ، تهران، سازمان تبلیواتحمومت اسلمي و واليت فقيه، 2295، ککککک 

 .الهدیؤسسة تهران، م ،شورای وایيمان دو، 2275مبطفوی کاشانی، لیلی، 

 .امیرالمؤمنینة ، قم، مدرسانوارالشقاههق، 2222 ،مکارم شیرازی، ناصر

مهکا ری،  محمکدباقر انبکاری و مسکیح ةتر مک ،جهان مسـيحيت، 2211مولند، اینکار، 

 رکبیر.تهران، امی

 .، قم، دفتر انتشارات اسالمیاالسلميه والیة االهية، 2212من قمی، محمد، ؤم

، قکم، مؤسسکة جواهرالملم في شرح شرائع االسـلم، 2252نجفی، محمدحسن، 

 نشراالسالمی.

 کواد باغبکانی و  ة، تر مکمسـيحيت از البـه الی متـون، 2212وورست، رابرت ای، وان 

 .آموزشی و پژوهشی امام خمینیؤسسة زاده، قم، معبام رسول

Bordwell, David, 2002, Catechism of the Catholic Church, A&C Black. 

Curtis, William A, 2003, Infallibility, Encyclopedia of Religin and 

Ethics, Edinburg,T&T Clark. 

Çoban, BekirZakir, 2009, GeçmiştenGünümüzePapalık, insane 

yayinlar, Istanbul. 

Denzingers, Henry, 1954, The Sources of Catholic Dogma, Freibug 

Herder&Co. 

Denzinger, Henry, 1955, The Sources of Catholic Dogma, Translated 

by Roy J. Deferrari, USA. Loreto Publications. 

Ford, John T., 1979, "Current Theology, Infallibility", Theological 

Studies. 

Geisler, Norman L. & Mackenzie, Ralph E., 2004, Fundemental of 

catjolic Dogma, USA, Baker books. 

Gerald Ensley, Francis, "Infallibility", VergiliusFerm, a.g.m. 

Gündüz, Şinasi, 1998, Din veInançSözlüğü, Vadiyayinlari, Ankara. 

Huber, Rapheal M., 1959, An Encyclopedia of Religion, New Jersey. 

Kung, Hans, 1994, Infallible AnUnversolved Enquiry, London, 

SCM Press. 

Klausnitze, Wolfgang, 2003, How Can the Church Remain in the 

Truth, International Journal for the Study of the Christian 

Church, (issue 1,). 

Kong, Hans, 2003, The Catholic Church, New York, A Modern 

Library Chronicles Book. 

Lynskey, Elizabeth M., 1952, The Government of the Catholic 

Church, USA. 

O`Collins, Gerald and Farrugia, Mario, 2003, Catholicism: The Story of 

Catholic Christianity, New York, Oxford University Press Inc. 

Özarslan,Selim, 2005, 'Sia'nin Dini Otorite Anlayisi', 

KelamArastirmalari 3:1. 

Powell, Mark E., 2005, papal Infallibility, USA, Southern Methodis 

University Dedmal College of Humanities and Sciences. 

Rahner ,Karl, 1975, Encyclopedia of Theology, A& C Black. 

Riusch, Thomas P., 1986, The Roots of the Catholic Tradition, 

Wilmington. 

Tierney, Brian, 1972, Origins of Papal Infallibility, 1150-1350: A Study 

on the Concepts of Infallibility, Sovereignty and Tradition in the 

Middle Age (Lieden: E.J Brill. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


