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ابتال در آیۀئی در مفهوم امامت ۀ عالمه طباطبایدر نظر یلتأم 
  *ابین فاریمحمدحس

  دهكيچ
ة يار رفته و آكم به دفعات به يركه در قرآن كس است يشوا و رئيپ يدر لغت به معنا» امام«

ـ مفهوم امـام در ا  گوناگون دربارة ياتيرباز نظريابتال از جملة موارد آن است. از د ـ ن آي ه ي
ـ  لحـاظ روش در نوع خود بـه  علّامه طباطبائي  ةيه نظركارائه شده است  ـ  يشناس  يريتفس

مفهوم امام در  دربارةشان يدگاه ايد يد نقد و بررسيآ ين نوشتار مياست. آنچه در ا مانند بي
ز يقرآن به قرآن و ن يريشان از روش تفسيدگاه ايد يسنده، در نقد و بررسية ابتالست. نويآ
ن يتـر  اسـاس مهـم  ند. بـر  ك ياستفاده م ده از امامان معصوميات معتبر و رسيه بر رواكيت
ـ ن يگريدمفسران  رشيچه مورد پذهاي اين تحقيق، ديدگاه ايشان اگر افتهي ز قـرار گرفتـه   ي

 شود. يده نميشان، پاسخ به آنها دية ايه در نظركاست  ياست، همراه با ابهامات

  ومت، اطاعت مطلق.كة ابتال، حي: امامت، آها كلدواژه
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مهمقد  
مرجـع اختالفـات    دتوانـ  یه مکمسلمانان است  يبرا یقانون اساس قرآن کریم کتابی به مثابه

اختالف در مسـئلۀ امامـت    ،ان مسلمانانین اختالف میتر ن و بزرگیشان باشد. نخستیان ایم
ده نشـده  یشکر یبه اندازة مسئلۀ امامت شمش يا چ مسئلهیه يبرا شهرستانیه به گفتۀ کاست 
ا یـ ف ین شـئون و وظـا  ییهمچون تع یدر مسائلشان یان ایرسد اختالف م یبه نظر م 1است.

امامـت   یسـت یا چیـ ف یـ از عدم تصور درست از تعر یناش یصفات امام و گسترة آن همگ
  است.

ن یتر به صورت جمع و مفرد به کار رفته است. مهم» امام«در قرآن کریم دوازده بار واژة 
یۀ ابتالست. مفسران معروف به آ ،سوره بقره 124ۀ یآکانون بحث فراوان بوده است، ه کآنها 

مصـادیق   ،در تفسیر این آیه اند تا کوشیده 2،متأخرمفسران  از یهمچون برخ نخستین اسالم،
در قـرن  شـیخ طوسـی   همچنین از گـزارش   3.را شناسایی کنند امتحانات حضرت ابراهیم

ت عصـمت امـام   براي اثبـا  ژه به این آیهیشود که اصحاب امامیه عنایتی و پنجم، استفاده می
اثبـات  (چنـین امـري    ،که بر اساس منابع موجـود تـا دوران امـام صـادق     چنان 4اند؛ داشته

از دانشمندان اهل سنت نیز، پـس   یبرخ 5قابل ردیابی است. )عصمت امام به وسیلۀ این آیه
 که تمسـ ین آیاثبات عصمت پیامبران به ا يبرا ،اند دانسته یه مصداق امام را همان نبکاز آن
ارائـه   شـیخ طوسـی  گزارشی همچون گزارش مفسران  در دوران معاصر نیز برخی 6اند. دهکر

  7اند. اند علماي شیعه از طریق این آیه به اثبات عصمت امام پرداخته کرده و مدعی شده
ا یـ سـت؟ آ یدر ایـن آیـه چ  » امـام «ه مقصود از کآن است ، توجه ما در این نوشتار کانون

ـ ا دربـاره واالتـر از نبـوت؟    یا مقـام یاست » امبریپ«مقصود همان   يهـا  دگاهیـ ن پرسـش د ی
 ییه مبنـا کرده کار یرا اخت يا هینظر ییطباطبا هامان علّین میمطرح شده است. در ا گوناگونی

دگاه یـ د ی، نقـد و بررسـ  همـه  نیـ پس از خود بوده است. با ا یعیاز عالمان ش ياریبس يبرا
تار، پـس از بیـان   ن نوشـ یـ محققان قـرار گرفتـه اسـت. در ا    يه جدکانون توجمتر کشان، یا

 ، ونیـی تب را شانیۀ او ادلّ علّامه طباطبائی دگاهی، دیعه و سنیشهاي گوناگون مفسران  دیدگاه
ات یـ به مجموع آ یلک ینگرش پایۀم پرداخت و سرانجام بر یه خواهن ادلّیا یگاه به بررس آن

  م داد.یگر ارائه خواهید يا هینظر امامان معصومات یز با استناد به روایم و نیرکقرآن 
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  ة ابتالدر آي» امام«مفهوم  طرح دربارةهاي م . ديدگاه۱
اسِ  جاعلُک إِنِّی قالَ فَأَتَمهنَّ بِکَلمات ربه إِبراهیم  ابتَلى إِذ و«د: یفرما یم سبحانخداوند   للنـَّ

دي  ینالُ ال قالَ  ذُریتی منْ و قالَ إِماماً هـمینَ.  عال ران  124 :بقـرة ( »الظـَّ یعه و سـن یشـ ) مفسـ 
ـ ب ایـن آیـه   معناي امامـت در  دربارةی گوناگون یها دیدگاه از آنهـا   یه برخـ کـ انـد   ردهکـ ان ی
  اند از: عبارت

 نیـز پیـامبران، امـام    همـۀ . امام مقتداي مردم در افعال و گفتار است؛ بر اسـاس ایـن معنـا    1
  8هستند؛

این بنابر ... است؛کاران و اقامۀ حدود و أدیب جنایتمأمور ت حاکم اجتماعی جامعه وامام . 2
  9هستند. نیزمعنا تنها برخی از پیامبران متصدي منصب امامت 

پیامبران آن را در  حکم جهاد را داراست که تنها برخی صدور ه شأنیتکاست  یسک. امام 3
  10اختیار دارند؛

کـه هـر   اي  بـه گونـه   11؛را داراسـت نیا ین و ددر د الهیه هریاست عامه کاست  یسک. امام 4
رسـیده  امامت  ه مقامکه ب پیامبريهر  ضمن آنکه ؛گوید پاسخکه از او پرسند  پرسشی را

  12؛اولوالعزم نیز خواهد بود پیامبران ازباشد، 
  13؛ه مقام نبوت داردکاست  یسک. امام 5
معنـاي   بـه  حکومت از اعم دینى هاى برنامه بخشیدن او تحقق ۀفیه وظکاست  یسک. امام 6

 همچنـین  و اجتمـاعى  عـدالت  اجـراى  و خـدا  احکـام  و حدود اجراى و کلمه، گستردة
  14باطن است. و ظاهر در نفوس پرورش و تربیت

  ييدگاه عالمه طباطباي. د۲
ـ   ینیوکت تیه هداکاست  یسکامام  ،هین آیه بر اساس اکن باور است یبر اعلّامه طباطبائی 

 15اند آن را پذیرفتهشاگردان عالمه نیز  یه برخک ،هین نظری. اداردصال به مطلوب ـ  یبه نحو ا
  :استوار است ین اصلکبر دو ر

  مقام نبوت از امامت تفكيك. اصل ۱-۲
مفعـول دوم  » امامـاً « را اوالًیر از نبوت است؛ زیه غین آیمقصود از امامت در ا ،امهاز نظر علّ

کند که بـه معنـاي حـال یـا      یگاه عمل م فاعل ـ است و اسم فاعل آن  ـ اسم» کجاعل« يبرا
بـه   میانتصاب حضرت ابراه سبحانگر، خداوند ید يـ باشد؛ از سو  یو نه ماضاستقبال ـ  
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نـزول   یسـ ک بـر تنها  یه وحکند، و روشن است ک یابالغ م يبه و یمنصب نبوت را با وح
امبر یـ پ میه حضرت ابـراه کصورت گرفته  ین انتصاب زمانیا پسامبر باشد؛ یه پک یابد می

گام به بعد به وي ن منصب از آن هنیه اکآن است  کنندة انیز بین» کجاعل«بوده و اسم فاعل 
قام نبـوت  شان میه اکاین آیه مربوط به اواخر عمر آن حضرت بوده  اًیثانواگذار شده است؛ 

ب امامت را بـراي فرزنـدان   تقاضاي منص حضرت ابراهیم ه اوالًرا در اختیار داشت؛ چراک
بر صریح آیات قرآن کـریم، آن حضـرت در اواخـر عمـر خـود داراي      بنا کند و خود نیز می
 وجلُون قَالُواْ منکُم إِنَّا قَالَ سلَاما فَقَالُواْ علَیه دخَلُواْ إِبرَاهیم إِذْ ضَیف عن نَبئْهم و«فرزند شد: 

رُك  إِنَّا تَوجلْ لَا یم قَـالَ   بِغُلَـامٍ  نُبشـِّ لـونىِ  أَ عرْتُم نىِ  أَن علـى  بشـَّ سـبـرَُ    مرُون  فَـبِم  الْک   ».تُبشـِّ
  )54ـ  51(حجر:

ه کـ رده کـ  یز نمیدانسته و گمان ن شود که خود آن حضرت نیز نمی از این آیه استفاده می
 ةتواند مربوط بـه دور  بتال میتوان گفت آیه ا پس نمی .در آینده داراي فرزند شود قرار است

به اعتبـار   ،کند می درخواست جوانی آن حضرت و اگر منصب امامت را براي فرزندان خود
  اي است که فرزنددار خواهد شد. آینده

کند، همان امتحاناتی اسـت کـه    در این آیه از آنها یاد می خداوند امتحاناتی که همچنین
مربـوط بـه اواخـر    اشاره کرده است و برخی از آنها قرآن کریم در مواردي به برخی از آنها 

 یکی از آنها فرمان ذبح حضرت اسـماعیل  بوده است. براي نمونه عمر حضرت ابراهیم
ی  بنَـی  یـا  قـالَ «: فرمایـد  باره مـی  که قرآن کریم در این ؛ چناناست ی   أَرى إِنـِّ نـامِ  فـی  الْم  أَنـِّ

  )106ـ  102(صافات:  ».الْمبِینُ الْبالء لَهو هذا أَذْبحک... إِنَّ

  ابتال يين مقصود از امامت در آيةان مقام نبوت و امامت و تعين تفاوت ميي. تب۲-۲
  ند:ک یان میته بکباره چند ن نیامه در اعلّ

خود  ویژةاندیشی  ایشان در تبیین تفاوت میان مقام نبوت و امامت با دقت و ژرف الف)
اسـتناد  » جعلنـاهم ائمـۀ یهـدون بأمرنـا    و«قرآن به قرآن به آیاتی همچـون   و با روش تفسیر

شود که مقصود از هدایت در این آیه، هدایت  می معتقد» بأمرنا«و با تأکید بر عبارت  کند می
 منظور ، هدایتی باطنی و تکوینیآن را بر عهده دارند، نیست، بلکهپیامبران  همهتشریعی که 

  شود. تعبیر می ،در برابر ارائۀ طریق ایصال به مطلوب،که از آن به  چنان ؛است
همان چیزي اسـت کـه در   » امر«ه مراد از کدهد  یح مین توضیشان مقصود خود را چنیا

 »ء إِنَّما أَمرُه إِذا أَراد شَیئاً أَنْ یقُول له کُنْ فَیکُونُ، فَسبحانَ الَّذي بِیده ملَکُوت کُـلِّ شَـی  «آیات 



ابتال امامت در آيةئي در مفهوم ة عالمه طباطبايدر نظر يلتأم  ۴۹  

الهی چنان است کـه پـس از صـدور    » امر«از آن یاد شده است. در این آیه  )83و  82یس: (
گاه که بر مسئلۀ هـدایت   شود. این معنا آن زمان با آن، فعل مراد واقع می هم و آن از خداوند

تـوان ایـن    رو نمـی  اینباطنی و ایصال به مطلوب است. از  مساوق با هدایت ،شود تطبیق می
مـالزم بـا وقـوع و     ق کرد که لزومـاً یارائۀ طر يهدایت پیامبران به معنا هدایت را منطبق بر

 يهمانا فعل خـود هـاد   ینیوکت تیان، متعلق هدایگر بیتحقق هدایت در افعال نیست. به د
 یعیت تشـر یر است؛ اما متعلـق هـدا  یناپذ خداوند، تخلف ینیوکت تیه همچون هداکاست 

  16است. پذیر ه تخلفکاست  يفعل مهتد
د بـودن از  یـ عصـمت، مؤ  ،ر شـد یه تصـو کـ  ییبدان معنا ،امام يها یژگیو جملۀ ب) از

  17ست.مام و خالی نبودن زمین از اوجانب خداوند، پنهان نبودن اعمال مردم از ا

  . بررسي ديدگاه علّامه طباطبايي۳
است که در ادامه آنها را بررسـی  استوار  ین اصلکامه بر دو ردگاه علّید ،ه روشن شدک چنان

  کنیم. می

  مقام نبوت از امامت . بررسي اصل تفكيك۱-۳
مقام نبوت  کیکاثبات تف يامه برال از سخن علّیتوان سه دل یم یلکه گذشت به طور ک چنان

  توان گفت: یه من ادلّیا دربارةدست آورد.   ه، بهین آیاز امامت در ا
خـدا بـا    يگـو و گفتجه هنگام یشود؛ و در نت یم نازلامبران یتنها بر پ یگفته شد وح .1
، در نگاه نخستاز مقام نبوت برخوردار بوده است.  و نصب او به مقام امامت، او میابراه

 ین بار قرار است وحینخست يبرا یسک یه وقتکشود  یم رو روبهال کن اشیبا ا سخن مزبور
مونـه،  ن بـراي امبر اسـت؟  یا در آن هنگام پیبه او اعالم شود، آ اش را دریافت کند تا پیامبري

 الْمقَدسِ بِالْواد إِنَّک نَعلَیک فَاخْلَع ربک أَنَا   إِنى«ه کشد  یوح یه به حضرت موسکگاه  آن
ى وأَنَا طُو اخْترَْتُک عتَما فَاسمى لوحامبر بـود  ین، پیش از ایشان تا پیا ایآ )13 و 12طه: ( »ی

نزد خداونـد مقـام    ين است گفته شود، وکشد؟ ممده یبرگز يامبریبه پ ین وحیا پس از ای
ن پاسـخ  یبه او بوده است. اگر چن يامبری، تنها به منزلۀ اعالم پین وحیرا داشته و ا يامبریپ

 تواند مدعی شود که امامت در آیۀ ابتال به معناي نبوت است؛ یعنـی  یز میداده شود، خصم ن
 بـه گونـۀ رسـمی بـه     ین وحیده است، با اامبر بوین نزد خداوند پیش از ایپ تا هک میابراه

  د.رس مین مقام یا
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بـه آینـده   عمر خود از فرزنددار شدن ناامید بوده و  پایاندر  اینکه حضرت ابراهیم .2
اعطاي مقام امامت مربـوط  اما چه مانعی دارد حکایت  ؛سخن درستی است، نداشته نیز علم
سـالی آن حضـرت بـوده باشـد کـه حضـرت در آن دوران امیـد بـه          جوانی یا میان به دورة

مقام امامت به آنها را کـرده  اش تقاضاي دادن  فرزنددار شدن داشته و به اعتبار فرزندان آینده
ج بـراي نسـل خـود    پیش از فرزنددار شدن یا حتی پیش از ازدوا اغلب مردمکه  چنان باشد؛

  کنند. دعاي خیر می
ه ک یه امتحاناتک :اند وش تفسیري قرآن به قرآن چنین استدالل کردهه بر رکیامه با تعلّ .3

ه قرآن از آنها سـخن  ک اند یداده شد، امتحانات آنها مقام امامت به حضرت ابراهیمبه سبب 
ن یـ ا یدر بررسـ  .ه اسـت بود لیذبح حضرت اسماع ياز آنها ماجرا یکی وان آورده یبه م

مبتال به امتحاناتی شد که یکـی از آنهـا همـان     توان گفت اینکه حضرت ابراهیم می سخن
ـ امـا در نگـاه نخسـت ا    ناپذیر است؛بود، سخنی تردید ماجراي ذبح اسماعیل  ال کن اشـ ی

 ابتال شاهدي به همـراه خـود نـدارد؛    ه تطبیق آنها بر امتحانات یادشده در آیهکد یآ یش میپ
 پیش از نبوت حضرت ابـراهیم امتحانات یادشده در آیه ابتال، امتحانات  مکن استبلکه م
تـوان   یچگونـه مـ   18.اسـت ده یبه مقام نبوت رسـ  هات در آنیپس از موفق حضرت هک باشد

  است؟ مورد نظر علّامهامتحانات  ،ۀ ابتالیه مقصود از امتحانات در آکقاطعانه نظر داد 
 نیتـوان چنـ   پاسخ باشند؛ اما اشکال سوم را مـی  ال اول و دوم بدونکرسد اش یبه نظر م

 به نام امامت را بـه حضـرت ابـراهیم   مقامی عظیم  سبحانخداوند  ییپاسخ داد که از سو
از  ؛معرفـی کـرده اسـت    )بدون ذکر آنهـا را به سبب موفقیت در امتحاناتی (داده است و آن 

ده که یکی از آنها ذبح کرسوي دیگر امتحانات فراوانی براي آن حضرت در قرآن کریم بیان 
استظهار عرفی از مجمـوع آیـات، هـادي ایـن نکتـه اسـت کـه         است. حضرت اسماعیل

عطـاي مقـام امامـت بـه حضـرت      موجـب ا  ران امتحانات یت در همیموفق سبحان خداوند
 رسیدن او بـه  ـ پس ازـ از جمله فرمان به ذبح اسماعیل  و این امتحانات داند می ابراهیم

  .اند گرفته شدهمقام نبوت 
ۀ ابـتال،  یـ مقـام نبـوت از امامـت در آ    کیکاثبات تف يامه براۀ علّادلّ همۀچه بنابراین اگر
ه مقـام  کـ د یجـه رسـ  ین نتیتوان به ا یشان میل سوم اید، با استفاده از دلنرس یتمام به نظر نم

  ر از مقام نبوت است.یغ ،هین آیامامت در ا
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  ابتال ن مقام نبوت از امامت در آيةاين تفاوت مييتب ي. بررس۲-۳
و «در تبیین تفاوت میان مقام نبوت و امامـت بـه آیـۀ    علّامه طباطبائی ناد رسد است یبه نظر م

  ست.رو روبه یاالتکاش با ناتمام و» جعلْنا منْهم أَئمۀً یهدونَ بِأَمرِنا
یهدون وجعلناهم ائمۀ «ۀ یه مراد از امر در آکبر آن است  ی: سخن ایشان، مبتناشکال اول

ناپـذیر اسـت؛ حـال آنکـه در ادبیـات       است که مالزم با وقوع و تخلـف همان امر تکوینی » بأمرنا
  رفته است: کار دفعات به  به معناي دستور تشریعی غیرمالزم با وقوع آن نیز به» امر«قرآنی واژه 

و إِذْ قُلْنا للْمالئکَۀِ اسجدوا لآدم فَسجدوا «فرماید:  ابلیس می سبحان دربارةخداوند  لف)ا
د مقصود از امر خداوند در یترد یب )50: کهف( ».إِبلیس کانَ منَ الْجِنِّ فَفَسقَ عنْ أَمرِ ربه إِالَّ

ت یـ ه قابلکـ روسـت   نیاست و از ا یعیتشر يه امرکاست » اسجدوا«همان خطاب  ،هین آیا
 رأمـ «سـد:  ینو یز خـود مـ  یـ امـه ن رد. علّکس مخالفت یه ابلک مخالفت با آن وجود دارد؛ چنان

  19».ربه أمر عن فتمرد الجن من کان إبلیس إال فسجدوا آدم ألبیهم بالسجود المالئکۀ
فَعقَرُوا النَّاقَـۀَ وعتَـوا   «فرماید:  نیز می سبحان دربارة به قوم حضرت صالحخداوند  ب)

  )77األعراف: ( ».عنْ أَمرِ ربهِم وقالُوا یا صالح ائْتنا بِما تَعدنا إِنْ کُنْت منَ الْمرْسلین
خداوند است که مـالزم بـا وقـوع     یعیدستور تشر همان» امر«واژه ز ظاهر یه نیدر این آ

از آن  م، قـوم حضـرت صـالح    یرکـ ه به اذعان قرآن کن یهم و اساساًتکوینی مراد نیست 
  .نیست ناپذیر تخلف و ینیوکه آن امر، امر تکاند، خود نشان از آن دارد  ردهک یچیسرپ

ک «د: یـ فرما یمربوط به طالق م یعیام تشرکان احیپس از ب سبحانخداوند  ج) رُ  ذلـ أَمـ 
اللَّه أَنْزَلَه کُمنْ إِلَیمتَّقِ وی کَفِّرْ اللَّهی نْهع هئاتیس مظعیو راً لَه5طالق: ( »أَج( 

 یعیام تشـر کـ ان احیـ به پـس از  است؛ چراکـ  یعیامر تشر» اهللامر«در این آیه نیز مقصود از 
  است. شده هگفتن امر سخن یابه ز از تقوا داشتن نسبت یو پس از آن ن است

، بـا مـوارد   آمـده » بـاء «حـرف  ه همراه بـا  کاز آنجا » بأمرنا«ر ین است گفته شود تعبکمم
بـدون   یر امر الهیگاه تعبین معنا که هر، بدتفاوت دارداست، » باء« حرفه بدون کگفته  شیپ

ه کـ  یدر حـال  ی و امر تشریعی به کار رفتـه باشـد؛  نیوکامر ت بارةتواند در ید میایب» باء«واژة 
  20رود. یار مکبه  ینیوکامر ت بارةدر تنهاآمده باشد، » باء«اگر همراه با واژه 

م یرکـ در قـرآن   يات متعـدد یآ اًیثان این سخن صرف ادعاست؛ د گفت اوالًیدر پاسخ با
بلْ عباد مکْرَمونَ ال یسبِقُونَه بِالْقَولِ و هم «کند:  یه را ثابت مین نظریخالف اه ک مطرح است

  )27و  26اء: یانب( ».بِأَمرِه یعملُونَ
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جـز همـان   نیسـت   يزیـ چ» امـر «ه مقصـود از  که آن است ین آین برداشت از ایظاهرتر
از عدم  ،ش از آنیه پکروست  ینان است؛ از ایه قابل اطاعت و عصک سبحانفرمان خداوند 

 در هکـ دهـد   یته خـود نشـان مـ   کن نیا بر خداوند سخن به میان آمده است. هکسبقت مالئ
  21.هستت تخلف یقابل ين امریچن

»دنْ کَثیرٌ ولِ متابِ أَهالْک لَو ونَکُمرُدنْ یم دعب کُمداً کُفَّاراً إیمانسنْ حم نْدع هِمنْ  أَنْفُس مـ 
دعنَ ما بیتَب مقُّ لَهفُوا الْحفَاع وا وفَحتَّى اصح یأْتی اللَّه رِهإِنَّ بِأَم لـى  اللَّهکُـلِّ   ع  شَـی قَـدیرٌ  ء« 

ربیـع و  ، سـدي ، عبـاس  ابـن صـدر اسـالم همچـون    مفسران  از ياریبس ) به گفتۀ109: هبقر(
ه بعدها بـه  ک 23ه، فرمان به جهاد استین آیدر ا» امر«مقصود از  ،متأخرمفسران  زیو ن 22قتاده
ز در یـ امـه ن رود. خـود علّ  یبه شمار م یعیتشر يامربنابراین  24.ات جهاد نسخ شدیلۀ آیوس

 اهللا سیشرعه حکم إلى إیماء مر کما فیه بِأَمرِه، اللَّه یأْتی حتَّى: تعالى قوله«سد: ینو یباره م ینا
  25».حقهم فی تعالى

ینکه مقصـود امـر تکـوینی اسـت، نـدارد؛ از      بر ا یخود داللت خودي به» امر«اژة ن ویبنابرا
ات مـورد استشـهاد   یـ آ رو باید در موارد متعدد، قراین و شواهد را در نظر گرفت. دربارة این
 دهـد  امري تکوینی است، ارائه نمـی » بأمرنا«ه مقصود از کشان شاهدي بر این مدعا یامه، اعلّ
امـه  ن آیات مورد استدالل علّکند. ضمن آنکه دقت در برخی قرای یرا مطرح م ییادعا تنهاو 

اسـرائیل   براي نمونه، در آیۀ پیشوایی ائمۀ بنیکند.  شان را ثابت مییا ۀ، خالف نظریییطباطبا
دى  وجعلْنَاه لِّقَائه من مرْیۀ فى تَکُن فَلَا الْکتَاب موسى ءاتَینَا ولَقَد«م: یخوان ین میچن نـى  هـلِّب 

  )24و  23(سجده:  » .بِأَمرِنَا یهْدونَ أَئمۀً منهُم إِسرءیل وجعلْنَا
اسرائیل  سخن به میان آمده و او مایۀ هدایت بنی نخست از حضرت موسیدر این آیه 

 يهدایت به معناهمان  ،ترین صورت که مقصود از آن در روشن شود خوانده می )تمام آنها(
درنـگ تصـریح    سبحان بیگاه خداوند  . آنندبندگان از آن برخوردار و همۀق است یارائۀ طر

پیشـواي   منزلـۀ اسرائیل کسان دیگري نیـز بـه    از همین بنی کند که جز حضرت موسی می
هـدایت ایـن پیشـوایان ادامـۀ       مردم برگزیده شدند تا مردم را هدایت کنند. بـه دیگـر بیـان،   

هـدایت   يرو اگـر معنـا   ایـن  از است که هـدایتی تشـریعی بـود.    حضرت موسی هدایت
و  شـود  مـی رفع  ین ابهامیه، چنینیز داشته باشد، با توجه به صدر آ یپیشوایان یادشده ابهام

و مربـوط بـه مقـام     ،ز هدایتی تشریعی و بـه فرمـان خداونـد   یشان نیت ایتوان گفت هدا یم
  26نبوت است.
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همـان پیـامبرانی هسـتند کـه      ،پیشوایان یادشـده در ایـن آیـه    توان گفت در حقیقت می
دانـد:   کند و آنها را راهنمایان قوم مـی  از آنها به نیکی یاد می اي دیگر در آیه سبحانخداوند 

  )159 (اعراف:  ».یعدلُونَ وبِه بِالْحقِّ یهدونَ أُمۀٌ  موسى قَومِ ومنْ«
از فرمان خداوند  کهحق  سوي هدایتی است به ،شود د میهدایتی که در این آیه از آن یا

حق  سوي دهد که مقصود از امتی که به امه نیز خود احتمال میکه علّ چنان ؛ناشی شده است
 بِأَمرِنَـا  یهْدونَ أَئمۀً منهُم جعلْنَا و«... همان امامانی باشند که خداوند در آیۀ  ،کنند هدایت می

  27از آنها یاد کرده است. )24و  23سجده: ( » .یوقنُون بایاتنَا کانواْ و صبرَُواْ لَما
کـم مؤیـد ایـن     ه دسـت کـ  وایات تفسـیري نیـز نکـاتی هسـت    افزون بر آن، در برخی ر

 قبر سخن امام صاد. بنااست ،»بأمرنا«ن امر خداوند در مفهوم بود یعیتشراستظهار، یعنی 
خـدا   يه مـردم را بـه سـو   ک یامامان نوع امام سخن به میان آمده است: م از دویرکدر قرآن 
بـاره   شـان در ایـن  ی. اخواننـد  فـرا مـی  آتـش   يه مردم را به سـو ک ینند و امامانک یدعوت م

  :فرمایند می
ۀً  وجعلْنـاهم  وتَعالَى تَبارك اللَّه قَالَ إِمامانِ وجلَّ عزَّ اللَّه کتَابِ فی الْأَئمۀَ إِنَّ« مـونَ  أَئد هـی 

 أَئمۀً وجعلْناهم قَالَ حکْمهِم قَبلَ اللَّه وحکْم أَمرِهم قَبلَ اللَّه أَمرَ یقَدمونَ النَّاسِ بِأَمرِ لَا بِأَمرِنا
ر کتاب خداي عزوجل دو امام انا ائمه دهم 28؛»اللَّه أَمرِ قَبلَ أَمرَهم یقَدمونَ النَّارِ إِلَى یدعونَ
نه به امر مردم؛ آنها امـر  » هدون بأمرنایوجعلنا ائمۀ «فرمود:  یو تعال كخداوند تبار هستند.

 أَئمۀً و جعلْناهم«دارند. خداوند فرمود:  یم خودشان مقدم مکم خداوند را بر امر و حکو ح
 دارند. را بر امر خدا مقدم میآنها امر خودشان » النَّار إِلَى یدعونَ

گر ید یرش برخیچه مورد پذ، اگرر ایصال به مطلوبیبا تعب یهدایت باطن نفسِ اشکال دوم:
در مقابـل هـدایت بـه     29ز آمـده اسـت  یـ ن يز قرار گرفته و در منابع متعددیشمندان نیاز اند
بدین بیـان   دارد؛ تريشیب ياوکاز به وایخالی از اشکال و ابهام نیست و ن ،قیارائۀ طر يمعنا

افـزون بـر   » امـام «صـال بـه مطلـوب ایـن اسـت کـه       یکه اگر مقصود از هـدایت بـاطنی و ا  
رسـاند،   و به مقصود می گیرد میاي را  د و شرط دست عدهیهاي کلی بشر، بدون ق راهنمایی

ــ   لف استکمان در فرد میت و ایقت تحقق هدایه در حقکچنین معنایی از هدایت باطنی ـ  
آفرینش انسان که همان رسیدن به کمال از راه اختیار و انتخـاب اسـت، منافـات     با هدف از

متکلمان امامیه تحقق چنین هدایتی را حتی از جانب خداونـد   یروست که برخ از این .دارد
ممکن است کسی بگوید مقصود این است که بندگان خدا اگـر مقـداري    30اند. منتفی دانسته
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 سـبحان ، خداوند بیابنددریافت هدایت باطنی را  یستگیو شا بپیماینداز مقدمات هدایت را 
مانـدة راه هـدایت    و او را به باقی کند مییا امام چنین کسی را مشمول لطف و رحمت خود 

د ید پرسـ یـ صـال بـه مطلـوب با   یا ای یت باطنین معنا از هدایا یرساند. در بررس و کمال می
مـال  کا مطلوب همان یست؟ آیچ» طلوبصال به میا«در عبارت » مطلوب«مقصود از  اساساً

ا امـام بـه   یـ  سبحانخداوند  کمکنون با کمود و ایپ ید آن را خود میه انسان باکاست  یینها
ه پـس از آن، فـرد واصـلِ بـه     کـ ن اسـت  یـ ا مقصـود ا ین است، آیده است؟ اگر چنیآن رس

انجام دادن نخواهد داشـت؟ بـه    يبرا یفیلکجه تیمودن و در نتیپ يبرا یگر راهیمطلوب، د
دینی و اعتقـادي  هاي  رسد چنین معنایی از هدایت باطنی نیز چندان مساعد با آموزه نظر می

ه کضمن آن آمده است؛   ن اختیار کامل به دستکه باز چنین کمال و سعادتی بدونیست؛ چرا
ـ  هدیناه إِنَّا«د: ینکتوجه  این آیهف است. به یلکامر ت یمناف ا  بیلَالس راً  إِمـا  شـاک إِمـکَفُـوراً  و.« 

ار خـود  یـ ها با اخت دهد تا انسان یراه را نشان م سبحانخداوند  ،هین آیبر اساس ا) 3انسان: (
انعـام:  ( ».أَجمعین لَهداکُم شاء فَلَو الْبالغَۀُ الْحجۀُ فَللَّه قُلْ« نند.یا ضاللت را برگزیت یراه هدا

م و یمانــه و برخاســته از روح تعــالکیح یه ســخنیــن آیــل ایــدر ذ ئیطباطبــاه امــعلّ )149
  قرآن و سنت دارد: يها آموزه

 مشـیت  بـه  کـس  هـیچ  از و وقت هیچ و کند، نمى ایمان به مجبور را خود بندگان خداوند
 -است داده اذن نیز آن خالف به بلکه شود، آن به مجبور تا نخواسته را ایمان خود تکوینى

 بـه  نسـبت  هم را بندگان و برداشته را کفر و شرك موانع که معنا این به -تکوینى اذن البته
 كشـر  كبـه تـر   یعیبا امر تشـر  ین اذن منافاتیو ا ترك به نسبت هم و داده قدرت فعل

 31.است وعید و وعد و نهى و امر و تکلیف اساس همان این هکندارد، بل

مـال و  کدن بـه  یرسـ  سـبحان ه خداونـد  کجه گرفت ین نتیتوان چن یات مین آیاز مجموع ا
ت و چنـین امـري بـا هـدایت بـاطنی (ایصـال بـه        را از انسان خواسته اس ياریسعادت اخت
  منافات دارد. ،ه گذشتک ییدو معنا مطلوب)، به
ترتیب که گاه پیامبر بـه بیـان    تصوري دیگر از هدایت باطنی داشت؛ بدین توان آري، می

پردازد و گـاه   اي عموم مردم به گونۀ هدایت تشریعی میاحکام و معارف به طور همگانی بر
اند ـ و وسـعت    هیافترا  شایستگی بایستهه کبندگان ـ   ینیز با تصرف در قلوب و باطن برخ

ه هـر آنچـه بـر آنهـا     ک يا به گونه ؛ندک یق آماده میرش حقایپذ يدن به آنها، آنها را برایبخش
ا یـ ان کـ ه در آنجـا ام کست یالبته چنان ن .رندیپذ یار خود آن را میشود، آنها با اخت یعرضه م
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پدیـد آمـده    يفـرد مهتـد   يبـرا  یرتینش و بصیه بکبل نباشد؛لۀ آنها یتوان رد معارف به وس
ن مقام یدر ا يو .دیمایپ یار خود راه سعادت را میو با اخت بیند میل را یق اصاست، که حقای

 هماننـد . پرهیـزد  مـی هـا و نجاسـات     يدیار خود از پلیه همواره با اختکاست  یسکهمچون 
نـد، خداونـد   یاب گنـاه توانا کچه بر ارتجریان دارد که اگرز یمعصومان ن وضعی براين یچن

نـد. در  پرهیز مـی ار خـود از گناهـان   یـ ه بـا اخت کـ را به آنها داده اسـت   یینش واالیب سبحان
دسـت آورده   مـال بـه  کدن بـه  یرس يبرا يشتریانات بکن مقام، امیدر ا يقت فرد مهتدیحق

تر بـه کمـال    سریع ی،اناتکن امیار خود و وجود چنیتواند با استفاده از اخت یرو م ؛ ازایناست
 یشْـرَح  یهدیه أَنْ اللَّه یرِد فَمنْ«ات به دست آورد: یآ یتوان از برخ یقت را مین حقیا .برسد
هردالمِ. صلْإِس125انعام: ( »ل(  

 ماننـد  بـه  هـا  دل ایـن «د: یـ فرما یمـ  زیـاد نخعـی   بـن  کمیلنیز خطاب به  امیرالمؤمنین
  32»ست.آنها ترین فراگیرنده بهترین آنها و هایند، ظرف

نـد بـه   نتوا ی، ماند دن به آن وارد شدهیبخش  و وسعت» قلب«بحث  که دربارةز ین یاتیروا
  فرمودند: د. امام صادقنباش یدگاهین دیچن اي تأییدکنندة گونه

 کند باز را دلش هاى گوش و گذارد دلش در نور از اثرى خواهد، را اى بنده خیر داخ چون
 سیاهى از اثرى خواهد،بد  اى بنده براى چون و باشد دارش نگه که گمارد او بر اى فرشته و

  .کند گمراهش که گمارد او بر شیطانى و ببندد را دلش هاى گوش و افکند دلش در
نْ : «ندفرمود قرائت را آیه این سپس ایشان پس از بیان این حدیث، فَمـ  رِد یـ  ه ه  أَنْ اللـَّ یـدهی 

شْرَحی هردالمِ صلْإِسل نْ وم رِدأَنْ ی لَّهضلْ یعجی هردقاً صرَجاً ضَی33».ح  
  ایشان در بیانی دیگر فرمودند:

در نهـاد   همانا خداوند عز وجل که خیر و خـوبى کسـى را بخواهـد درخشـش نـورى     
سازد، تا آن حـد کـه از خـود     افکند. آن درخشش نور گوش و دل او را منور مى جانش مى

شود. ... ایشان سپس این کالم خـدا را تـالوت    تر مى شما به دریافت حقایق مکتب حریص
نْ یضلَّه یجعلْ صدره ضَـیقاً  فَمنْ یرِد اللَّه أَنْ یهدیه یشْرَح صدره للْإِسالمِ و منْ یرِد أَ«کردند: 
  34».حرَجاً

، یتصرف در قلـب آدمـ   یبا نوع سبحانه خداوند کد یآ یات به دست مین روایاز مجموع ا
قـت، بـه حـق عمـل     یو پس از آن، انسان با مشاهدة حقاست رده کار کآش او يق را برایحقا

  ند.ک یم
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بـه   قتـاً یحق ینیوکـ بـا تصـرف ت   يمهتده فرد کست ین نیچن یت باطنیرو در هدا از این
ار او قـرار  یـ در اخت يشـتر یانـات ب که امکـ بل پایان یافته باشد؛او  يار براکده و یمطلوب رس

ن یبنابرا 35.مال و سعادت گام برداردکدن به یتر در راه رس عیار خود سریبا اخت او رد تایگ یم
خالی از مسامحه نیست. ضمن آنکه بنـا بـر   » ایصال به مطلوب«رسد اساساً تعبیر  به نظر می

  .یافت نشود ین مفهومیز چنیات نیرسد در روا یبه نظر متتبع نگارنده 
ق قـرار  یصال به مطلوب در مقابل ارائۀ طریمفهوم ا ،امهتوان گفت در سخن علّ یم کنیا

. از صال به مطلـوب را روشـن نسـاخته اسـت    یمفهوم اشان مقصود خود از یاما ا داده شده،
ن یا رداربک اساساً ،ه گذشتک ، چنانهمه نیشان نسبت داد. با ایبه ا مطلبی راتوان  یرو نم نیا

 ؛ زیـرا رسـد  یح بـه نظـر نمـ   یچندان صح ،قیمفهوم و قرار دادن آن در برابر مفهوم ارائۀ طر
  ست.یق نیم، در تقابل با مفهوم ارائۀ طریردکارائه » صال به مطلوبیا«ه از مفهوم ک ییمعنا

  . ديدگاه برگزيده۴
  ده در چند محور قابل ارائه است:یدگاه برگزید

گاه که در موارد مختلف بـه   اما آن ؛داشته باشد ویژهمعنایی  ،ممکن است یک واژه الف)
ي نمونـه،  بـرا ویژه باشد؛  ینیازمند مالکات گوناگونیرود، صدق آن واژه بر آن موارد  کار می

رود،  رئـیس یـک کشـور بـه کـار مـی       دربـارة هنگـامی کـه    ،در زبـان فارسـی  » رئیس« واژة
هایی ویژه دارد که نیازي به آن مالکات براي اطالق همین واژه با همان معناي لغـوي   مالك

گـاه کـه بـر افـراد      نیز آن» امام«براي رئیس یک استان، شهر، اداره، مدرسه یا خانواده نیست. واژة 
بـه   ویژه يکاربرد شود، با حفظ معناي اصلی خود، یعنی همان پیشوا و مقتـدا،  اوت اطالق میمتف

» امـام جماعـت  «کنیم، اما مقصود ما  که گاه از کسی با عنوان امام یاد می چنان ؛گیرد یخود م
  قصود ما زعیم سیاسی یک جامعه است؛و م ،خوانیم یا گاه کسی را به نام امام می ؛است

بدین معنـا  مطرح است؛ واژة امام در قرآن نیز  دربارةرسد چنین حقیقتی  یبه نظر م ب)
گیریم که  میآوریم، شأنی را براي آن در نظر   ابتال سخن به میان می ۀدر آی» امام«از  وقتیکه 

 البته .است شاهد آن، برخی آیات قرآن 36.استدر دیگر آیات متفاوت » امام«با شأن و مقام 
معنـا و مصـداق   نـد، کاربردهـاي واژة امـام در قـرآن را بـه یـک       ا کوشیدهپردازانی که  نظریه

 نُریـد  و« دقـت کنیـد:   این آیه نمونه به براياند.  توجه نکرده این آیاتگردانند، چندان به باز
  )5قصص: ( ».نالْوارِثی نَجعلَهم و أَئمۀً ونَجعلَهم الْأَرضِ فی استُضْعفُوا الَّذینَ علَى نَمنَّ أَنْ
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ش از آن مالحظه شود. در یۀ پیآ یه الزم استن آیمفهوم امام در ا یل معناشناختیدر تحل
و پـس از آن خداونـد    37ان آمده استیل سخن به میاسرائ ستم فرعون بر بنین از یشیات پیآ

، نـد ک یان میبئی طباطبا که علّامه ه چنانین آیا دهد. ینده خبر میآنان در آ ییشوایاز پ سبحان
  اسرائیل از یوغ فرعون در مقام اخبار از خارج شدن بنی

حمـل آن بـر ائمـه     پـی و روایـاتی نیـز کـه در     اسـت گرفتن سرنوشت خود  و به دست
راسـتی   آیا بـه  38است، از باب جري و تطبیق است. و حکومت جهانی امام زمان طاهرین

ه بـراي امامـت حضـرت    در ایـن آیـه همـان شـأنی را دارد کـ     » امـام «توان ملتزم شد که  می
  کنیم؟ تصور می ابراهیم

د یـ د دیبا کنیشان است. اینبوت ا جز يامر میه امامت حضرت ابراهک تر گفتیم پیش
ن معنـایی اسـت کـه بـر     به همـا  ،شود یز اطالق میامبران نیگر پیه بر دکگاه  آن» امام«مفهوم 

مرتبـۀ امامـت حضـرت    تـوان تصـور کـرد     ، یا آنکه میاطالق شده است حضرت ابراهیم
هـا بـا   امري فراتر از امامت دیگر پیامبرانی باشد که قـرآن کـریم از آن   ،در آیۀ ابتال ابراهیم
  یاد کرده است؛» امام«عنوان 
 یکـی اد شده است. ی» امام«امبران با عنوان یپ یاز برخ ،میرکات قرآن یه از آیدر دو آ ج)

  اشاره شده است: اسرائیل جمعی از بنی، به امامت ه در ضمن آنکاست  يا هی، آهااز آن
رءیل وجعلْنَـا   « نى إِسـى لِّبده لْنَاهعن لِّقَائه وجۀ مرْیفَلَا تَکُن فى م تَابوسى الْکنَا ماتَیء ولَقَد

ُمنهرِنَا مونَ بِأَمْدۀً یهما به موسى کتـاب آسـمانى دادیـم و شـک     ؛ )24و  23(سجده: » أَئم
اسـرائیل قـرار    هدایت بنى ۀباش که او آیات الهى را دریافت کرد و ما آن را وسیلنداشته 

  .کردند دادیم؛ و از آنان پیشوایانى قرار دادیم که به فرمان ما هدایت مى
 گیرد که براي خـود حضـرت موسـی    ر میاین آیه، همان هدایتی را براي آن امامان در نظ

 گري حضـرت موسـی  مقصود از هـدایت  ،هیظاهر آ رسد بر اساس یقرار داده بود. به نظر م
از همگـانی   همگان است و اساسـاً  يهمان هدایتی است که برخاسته از مقام نبوت او و برا

ت بـه گونـۀ ارائـۀ    یهـدا  ،ادشدهیت یه هداکتوان دانست  یم بودن هدایت حضرت موسی
ـ ا از .است یعیق و تشریطر نیسـت؛  رو دلیلـی بـراي جـدایی ایـن دو مقـام از یکـدیگر        نی

  .که چنین دلیلی در کار بود برخالف وضعیت حضرت ابراهیم
مربـوط بـه حضـرت     تیم هـدا یه دانسـت کـ گفتـه پـس از آن   شیۀ پیگر سخن، در آیبه د
ت مربـوط بـه امامـان    یق است، چنانچـه هـدا  یو به گونۀ ارائۀ طر یعیت تشریهدا موسی
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ت ـ مربـوط بـه    یلۀ مفهـوم هـدا  ین اجمـال بـه وسـ   یـ اجمال بوده باشد، ا يدارال یاسرائ یبن
  شود. یـ برطرف م یحضرت موس

را موجـب   گفت آیـۀ کریمـۀ یادشـده حضـرت موسـی      توان یم ،تر به عبارت روشن
ل یاسـرائ  ین بنـ یاز همـ  خداوند هکدهد  یگاه ادامه م آن ؛داند یل میاسرائ یبن یعیت تشریهدا

قـت آنهـا   یدر حق .انجـام دهنـد   دسـتورش بـه   بنـا  ت رایتـا هـدا   اسـت  دهیرا برگز یگروه
  39هستند. یدهندة راه حضرت موس ادامه

توان به چنین حدسی دست یافت که ایـن   همچنین با تتبع بیشتر در آیات قرآن کریم می
 لکُـلِّ  و«همان هدایتی است که در هر قومی بر عهدة یک نفر گذاشته شـده اسـت:    ،هدایت

  ند.ا امام ،امبرانیپ همۀ ،ن اصطالحیتوان گفت بر اساس ا یرو م نیا) از 7رعد: ( »هاد قَومٍ
اطالق شـده،   ،از آنها یم برخک ا دستی ،امبرانیبر پ» امام«ه در آن مفهوم ک يا هین آیدوم

از  خداونـد  هکه پس از آن آمده است ین آیاست. ا بعقویۀ امامت حضرت اسحاق و یآ
 لَـه  وهبنَـا «د: یـ فرما یگـاه مـ   آن گوید و میسخن  بر حضرت ابراهیمهاي واردشده  یسخت

 فعلَ إِلَیهِم وأَوحینَا بِأَمرِنَا یهدونَ أَئمۀً صلحین وجعلْنَاهم جعلْنَا وکالُ نَافلَۀً یعقُوب و إِسحاقَ
الْخَیرات لَوةِ وإِقَامالص ین لَنَا وکاَنُواْ الزَّکَوةِ وإِیتَاءبِد73و  72اء: یانب( ».ع( 
ده مـ ان آیـ سـخن بـه م   عقـوب یم، اسـحاق و  یه، از امامت حضرت ابراهین دو آیدر ا

ه با مقـام  ک ییشوای، همان مفهوم پدر نظر بگیریمآن  يلغو يرا به معنا» امام«است. اگر واژة 
ن و قصود باشد، باید با قـرای جز این م ییو اگر معنا شود ، مطرح میز سازگار استینبوت ن
  د.شواثبات  وروشن  ،شواهد

آن  يلغـو  يز معنـا جـ  يزیـ چ» امـام « يه معناکنیا ايبر يا شاهدینه یرسد قر یبه نظر م
 ییشـوا یه امامـت و پ کـ ش از آنیپـ  سـبحان ه خداونـد  کگر آنیتۀ دکست. نیان نیاست، در م

را  میحضـرت ابـراه  شدن آن دو به   دهیند، بخشکرا مطرح  عقوبیحضرت اسحاق و 
 در مجمـل اسـت.   ،هیـ ن آیه مقصود از امامت در اکم یرین بگیرده است. فرض را بر اکان یب
بـه حضـرت    عقـوب یشدن حضـرت اسـحاق و     دهیاق از بخشین سیبا هم يگریات دیآ

 إِسحاقَ لَه وهبنا اللَّه دونِ منْ یعبدونَ وما اعتَزَلَهم فَلَما«ده است: مان آیسخن به م میابراه
و قُوبعی کُاللْنا وعا جنـا «م: یخـوان  یگر مـ ید اي در آیه )49م: یمر( ».نَبِیبهوو  حاقَ  لَـه إِسـ و 

قُوبعلْنا یعجفی و  هتیةَ ذُروتاب النُّبالْک27بوت: کعن( ».و(  
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 عقـوب یشدن حضرت اسحاق و  دهیبخش نیزات ین آیدر ا ،شود یه مالحظه مک چنان
مقـام نبـوت    بـه  ه خداونـد آنهـا را  کـ نیصـراحت از ا  مطرح شده و به میبه حضرت ابراه

ه یـ ن نظریا اي گونهز به ین یاتین آین است چنکان آمده است. ممیسخن به م، ردهکمنصوب 
هـر   ست. بـه یجز نبوت ن يزیز چی، نسورة انبیا 72د از امامت در آیۀ ه مقصوک را تأیید کنند

 ییشـوا یپ جـز  يزیچ را »امام«مقصود از  روشن است، این است که اگر بخواهیم حال آنچه
  .ایم نهیازمند قری، نبدانیم
ی یاهـ  مـالك  ه امامت حضرت ابـراهیم کشود  یروشن م ،با توجه به آنچه گذشت د)

در  یامبر بـزرگ الهـ  یـ ن پیه اک؛ چرااستامامت پیامبران یادشده  ياه دارد که فراتر از مالك
ها مقام نبـوت را داشـت،    ه سالک یحال، درسخت یت در امتحاناتیعمر و پس از موفق پایان

این نتیجه آنکه مرتبه و عظمت امامت آن حضرت نیز از مرتبۀ امامـت   د. بنابررسین مقام یبد
 حال باید دید مقصود از امامـت حضـرت ابـراهیم    40تر است. پیامبران یادشده برتر و رفیع

  ؛چه تفاوتی با مقام نبوت دارد امامت این چیست و
ه بـر اسـاس آن   کـ نـد  ک یرا عطا م یامبران خود مقامیپ یبه برخ سبحانگاه خداوند ) هـ

، چنین پیامبران گاهین جاین صورت و در ایدر ا .ومت را خواهند داشتکل حکیت تشیشأن
ز یـ ن یانیوح يها امیو تمام سخنان آنها جدا از پ ندامور همۀمطلق مردم در  يشوایپ اي، ویژه

ل کینیت تشـ ی بـا داشـتن شـأ   امبرانیـ پ چنینگر یان دیآورد. به ب یمردم لزوم اطاعت م يبرا
مردم خواهنـد داشـت و    ياین و دنیعام بر امور د یاستی، رسبحانومت به اذن خداوند کح

  نند.کمطلق به او اقتدا  گونۀبه  بایدمردم 
 يبـرا  ین شـأن یتوانـد نـاظر بـه وجـود چنـ      یۀ ابتال مـ یرسد مقام امامت در آ یبه نظر م

 أَم«رد: کـ ز اسـتناد  یـ ات نیـ آ یتوان به برخـ  یه مین نظرید اییباشد. در تأ میحضرت ابراه
 وآتَینـاهم  والْحکْمۀَ الْکتاب إِبراهیم آلَ آتَینا فَقَد فَضْله منْ اللَّه آتاهم ما  على النَّاس یحسدونَ

  )54نساء: ( ».عظیماً ملْکاً
م بـه فرزنـدان حضـرت    یعظ کمت و ملکتاب، حکاز دادن  سبحانه، خداوند ین آیدر ا

ن یـ در ا» مـت کح«و » تـاب ک« دربارةمتفاوت  ییها دگاهیچه داگر د.گوی یسخن م میابراه
ه از مقـام نبـوت و   یـ ناکایـن واژگـان   ، ه در روایـت آمـده  کـ  چنـان  41ان شـده اسـت،  یه بیآ

مـالزم بـا نبـوت     یتـاب آسـمان  کجـز   يزینجا چیتاب در اکه مقصود از کچرا 42؛ندا رسالت
ه جـدا از مقـام نبـوت و    کـ اسـت   یچـه مقـام  » میعظ کمل«حال  ست.نیتاب کصاحب آن 
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ـ ا ؟ البته روشن است که مقصود از آیـۀ مزبـور  ان شده استیرسالت ب  همـۀ ه کـ سـت  ین نی
ۀ یـ آ پایۀه بر کگونه  ه همانکبل ؛ندا م برخوردار بودهیعظ کیاز مل هیمفرزندان حضرت ابرا

ۀ آن یـ از ذر یو مقام امامت تنهـا بـه برخـ    شود میمستجاب  ابراهیمحضرت  يابتال، دعا
  شود. یاز آنها داده م یسان به برخ نیز به همیم نیعظ کرسد، مل یحضرت م

  :ستیاز لطف ن یخال ،ه ابتالیبا آ یۀن آیان ایم يا سهی، مقا»میعظ کمل«ن مفهوم ییش از تبیپ
رسـد و   یمـ  به برخی از فرزندان حضرت ابراهیمه مقام امامت ک دهد نشان میابتال  . آیۀ1

از فرزندان آن  یبرخ ویژة ،میعظ که ملکته است کن نیهم کنندة انیز بیۀ مورد بحث نیآ
  است؛حضرت 

مقـام  ز جـ  یمقـام  )میعظـ  کامامت و ملـ (م مورد بحث یدر هر دو مورد مقصود از مفاه .2
تـر از   عیـ ان شد، مقام امامت رفیتر ب شیه پک ه چنانکگر آنید ۀتکنبوت و رسالت است. ن

توان چنین گفـت کـه ملـک     یز میۀ مورد بحث نیرسد در آ یبه نظر م .مقام نبوت است
 ؛تـر از نبـوت اسـت    عیـ رف یـ مقام همراه شده است» عظیم«ر یه با تعبکژه آنیو عظیم ـ به 

  از آن به عظمت نیز یاد شده است؛ مت آمده وکتاب و حکه پس از کچرا
منصـب   يمتصـد  يۀ خداونـد بـرا  یـ شده از ناح جعل یقتیه مقام امامت، حقکگونه  همان .3

  مانۀ اوست.یرکاز جانب ذات  ین سان، فضلیز به همیم نیعظ کامامت است، مل
 کملـ ه مقصـود از  کـ رد کـ ه را مطـرح  ین فرضیتوان ا یم مک با توجه به آنچه گذشت دست

 یـک و هـر دو اشـاره بـه     ،اد شـده اسـت  یـ ۀ ابـتال از آن  یه در آکاست  یهمان امامت ،میعظ
  قت واحد دارند.یحق

. انـد  ه وارد شـده ین آیر ایه در تفسکرد کاشاره  یاتیتوان به روا یه مین فرضیت ایدر تقو
. شده استق یم بر مقام امامت تطبیعظ که ملک درخواهیم یافت ،ات معتبریبا مراجعه به روا

 أَنْ الْعظیم الْملْک« فرمایند: می برید عجلیمعتبر خطاب به  یتیدر روا نمونه امام باقر براي
  43».الْعظیم الْملْک فَهو اللَّه عصى عصاهم ومنْ اللَّه أَطَاع أَطَاعهم منْ أَئمۀً فیهِم جعلَ
 الْملْک وأَما«ند: فرمای میادشده یۀ یپس از تالوت آز ین يگریحۀ دیت صحیشان در روایا

یمظالْع مۀُ فَهمۀ یـ پـس از تـالوت آ   يگریحۀ دیت صحیدر روا همچنین ایشان 44».الْأَئ» فَقَـد 
 منْهم لْنَاجع یقُولُ«گویند:  چنین می »عظیماً ملْکاً آتَیناهم و الْحکْمۀَ و الْکتاب إِبراهیم آلَ آتَینا

 45».الْأَئمۀَ و الْأَنْبِیاء و الرُّسلَ
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 مقـام امامـت   باه مقام رسالت و نبوت ک ورزد مید کیز تأیته نکن نیگفته بر ا شیت پیروا
ادشـده بـه   یۀ یـ م در آیعظـ  کاز مل )تیم نه رواک دستپرشمار ( یاتیاست. در روا متفاوت

بریـد  خطاب به  راز امام باق پیش گفتهت یروا 46ر شده است.یمطلق تفس گونۀبه » اطاعت«
امـام  حه از یصـح  یتـ یز در رواین اعین بن حمرانن یاست. همچناین روایات از  ، یکیعجلی
ر یتفسـ » الطاعـۀ «آن را بـه   و امـام  هدیادشـده پرسـ  یۀ یدر آ» میعظ کمل« دربارة صادق

  47ند.ا هردک
 الطاعـۀ : «از این قرار اسـت » میعظ کمل« در بارة ه از امام رضاک يگرید معتبر تیروا

  48».لهم الطاعۀ هو هاهنا فالملک الطاهرین للمصطفین
ادشده بـه  یۀ یدر آ» میعظ کمل«ه هرچند کمطرح شود  پرسشن ین است اکنجا ممیدر ا

ۀ ابـتال متفـاوت باشـد و    یـ ه با امامت در آین آین است امامت در اکامامت است، مم يمعنا
 گونـه کـه   همـان د گفـت،  یاست. در پاسخ با یبه قوت خود باق ،آن دو یهمان نیاز ا پرسش

ه مقام امامت ک، از جمله آنهسته ین دو آیان ایم یفراوان يها شباهت ،ز اشاره شدیتر ن شیپ
ه خداوند کنیو ا اندخداوند ياز سو ییاعطا یهر دو مقام ؛ه پس از نبوت استیدر هر دو آ

در  اسـت. افـزون بـر آن، امامـان معصـوم      داده را به برخی فرزندان حضـرت ابـراهیم  آن 
 49انـد  ردهکق یضه ـ بر خود تطب یمستف یاتیۀ ابتال را ـ در روا یات، هم مفهوم امامت در آیروا

انـد؛   ن مفهـوم دانسـته  یـ ، خود را مصداق ابر مفهوم امامت »میعظ کمل« تطبیقو هم پس از 
و » امامـت «بـه  » میعظـ  کملـ «ن مفهـوم  ییحه پس از تبیت صحیدر روا ه امام باقرک چنان

 ینْکرُونَـه  و ع إِبرَاهیم آلِ فی بِه یقرُّونَ فَکَیف« :فرمایند می بیت تطبیق آن بر امامان از اهل
   «.50محمد آلِ فی

صراحت از مسـئلۀ   در این روایت به ه امام باقرکآن است  ،تین روایگر ایتۀ مهم دکن
 آل محمـد  یم دربـارة عظ کار ملکشان از انیه مقصود اکرده تا روشن شود کاد یخالفت 

  ست.یومت نکجز مسئلۀ ح يزیچ
ه مفهـوم  کـ افت ین ظهور دست یتوان به ا یان شد، میه بک ين و شواهدبا توجه به قرای

پـس از   م به دست آمد.یعظ کر ملیه از تفسکهمان مفهوم امامت است  ،ۀ ابتالیامامت در آ
ــ همـان اطاعـت     گر از مفهوم امامت استید یانیه بکم ـ  یعظ کم مقصود از ملیدانسته کآن

 یومتکـ ل حکیۀ تشیدر سا ی،ن اطاعتیه تحقق چنکجه گرفت ین نتیتوان چن یمطلق است، م
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دنیـوي مـردم را   و  ینیع شئونات دین مقام بر جمیاست صاحب ایه رک استر یو فراگ یاله
ر یـ اسـت فراگ یهمان ر ،ۀ ابتالیرسد مقصود از امامت در آ ینظر مرو به  نیابه دنبال دارد؛ از 

  مردم است. يویو دن ینیبر شئونات د

  االتكاش يبررس
از آنهـا اشـاره    یه بـه برخـ  کـ را به دنبال داشته باشد  یاالتکاش ،دهیۀ برگزین است نظرکمم
  :کنیم یم

انـد؛   یاسـ یشأن زعامـت س  داراي امبرانیپ همۀه کن نظرند یمحققان بر ا یبرخ ایراد نخست:
 همـۀ  يبـرا  ین مقـام یچنـ  کننـدة  ثابته بر ضرورت نبوت اقامه شده، ک اي یقانون عقل زیرا

 يریجلـوگ  يبرا اًیثان ؛از داردیبه اجتماع ن یزندگ يبرا ه بشر اوالًکح آنیامبران است. توضیپ
 ،صـرف وجـود قـانون    ثالثـاً  ؛خداونـد اسـت   يمدون از سو یازمند قانونین ،از هرج و مرج

 ؛ر نخواهـد بـود  یپـذ  انکـ ر امین امر تنها با انذار و تبشیست و ایضامن رفع ستم در جامعه ن
همـان   ایشان هکد نخداوند در نظر گرفته شو يز از سوین یانید مجریپس افزون بر قانون، با

  ند.ا امبرانیپ
 كاکـ از نبـوت انف  ی،اسـ یه شـأن زعامـت س  کشود  یبا توجه به آنچه گذشت، روشن م

  51ومت دهند.کل حکیل وجود موانع نتوانستند تشیامبران به دلیپ ی، اگرچه برخپذیرد نمی
ل  امبران یـ از ضرورت بعثـت پ  ینیین تبیه چنک یادآور شدد یراد، باین ایا یدر بررس تأمـ
 ـ موافق با آیات قرآن کریم نیز هستن باور یه اکبزرگان ـ   ی؛ چه، به باور برخبرانگیز است

ان آن است که بـا اختیـار   نش انسیهدف از آفر ،امبرانیضرورت بعثت پ ین عقلییتب بنابراین
ابـزار   .مـال اسـت  کدن بـه  ین امر متوقـف بـر شـناخت راه رسـ    یا .دیمایمال را بپخود راه ک

 سـت؛ از ین بسـنده  ن راهیامل اکشناخت  براي ،ه همان حس و عقل استکها  انسان یشناخت
خداونـد   يهـا  امیـ ار داشـتن پ یـ از است تـا بـا در اخت  یخداوند ن ياز سو یامبرانیرو به پ نیا
روشـن   52د.کننشان تمام یبر ارا و حجت  نشان دهندبه مردم را مال کدن به یراه رس ی)وح(

. خداونـد  آورد را الزم نمـی امبر یـ پ يبـرا  یاسیشأن زعامت س ضرورتن، یین تبیه اکاست 
 یعبـادت معرفـ   راهدن بـه سـعادت از   یان را رسنش انسیم هدف از آفریرکدر قرآن  سبحان

 خـود مـت  کند، خـالف ح کن یمعرف انسانراه شناخت را به  خدا اگر )56ات: یذار(ند.ک یم
امبران را فرسـتاده تـا   یه پکروست  نیا از ؛موجب نقض غرض خواهد شد این و رفتار کرده
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الً «بـر خداونـد نداشـته باشـند:      یمـردم حجتـ   بدین طریق و نشان دهندراه را به مردم  سـر 
ــئَالَّ ومنْــذرینَ مبشِّــرینَ کُــونَ للنَّــاسِ یلَــى لع ــه ــۀٌ اللَّ جح ــدعــلِ بکــانَ الرُّسو ــه  عزیــزاً اللَّ

  )165نساء: (».حکیماً
ـ   داند می ر و انذاریت رسوالن خود را تبشیصراحت مأمور ه بهین آیدر ا سبحانخداوند 

ن امر را موجب اتمام حجت بـر  یـ و هم ز زعامت سیاسی آنها به میان آوردا یسخنه کآن بی
  ند.ک  یم یمت معرفکو موافق با ح داند می ،مردم
 يبرا آن را ه از نگارندهک ینییبر همان تب ي هستندشاهد اي گونهز به یات قرآن نیگر آید

همچـون   يریر شهو مفسلم کمت گفتنی است استد. کرامبران اقامه یاثبات ضرورت بعثت پ
ومـت را  کل حکیت تشـ یامبران شـأن یـ پ همـۀ ه کـ دگاه یـ ن دینش همیز با گزین شیخ طوسی

 53انـد:  ردهکـ اسـتناد   رو ، از جمله آیه پیشاتیآ یۀ خود به برخیاند، جهت اثبات نظر نداشته
»تَرَ الَم لَا إِلىن الْمنىِ مرَ بیلَ إِسن ءم دعب وسىنَبىِ قَالُواْ إِذْ مل    مثْ لَّهعکًا لَنَا ابللْ  م فـىِ  نُّقَاتـ 

  54)247و  246: هبقر( ».ملکاً طالُوت لَکُم بعثَ قَد اللَّه إِنَّ نَبِیهم لَهم قالَ اللَّه ... و سبِیلِ
شود که پیامبر مـورد بحـث در ایـن آیـه، از مقبولیـت       از فضاي کلی این آیه چنین استفاده می

همه شأن وي تنها همان نبوت او بوده و مردم بـراي   خوبی میان مردم برخوردار بوده است؛ با این
اند. نکتـۀ درخـور توجـه ایـن اسـت کـه بـا وجـود پیـامبر،           رفته انتخاب فرماندة خود نزد وي می

هاي شـأن   د سبحان فرد دیگري را براي مسئولیت فرماندهی جنگ، که یکی از شاخهخداون
گزیند. محقق یادشده، معتقـد اسـت همـۀ پیـامبران شـأن اجـراي        داري است، برمی حکومت
م مقـنن از  کـ امبر در حیـ پ«سد: ینو یم 55یتیه با نقل رواین آیر ایدر تفس ،ز دارندین احکام را

لشان یا ،همه نیبا ا 56»جري دستورهاي وحیانی او بوده است.ۀ مبه مثاب کطرف خداوند و م
 يامبریعصر، همان پ یـ اجتماع  یاسیامام س«سد: ینو ین امامت طالوت است، مییدر مقام تب

  57».رده استکن سمت منصوب یه به فرمان خداوند طالوت را به اکاست 
م شـأن  یرکـ قـرآن   یات نـوران یـ ه بر اساس آکشود  یروشن م ،با توجه به آنچه گذشت

  58است. ، و نه تشکیل حکومتنیغ دینبوت همان تبل
  ست:یاز لطف ن یز خالینمطهري  استاد شهیدتوجه به سخن  بخشن یان ایدر پا

 را راه کند؟ مى چه راهنما. است راهنمایى و تحج اتمام دادن، العاط اخبار، ابالغ، ت،نبو
 بـر  عـالوه  بشـر  ولـى  ؛دهـد  نشـان  را راه که نیست این از بیش اش وظیفه .دهد مى نشان

 و قـوا  کـه  دسـتگاهى  و گروه یا افراد به است نیازمند یعنى دارد؛ نیاز رهبرى به راهنمایى
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 اسـت  راهنمایى ت،نبو. بخشند سازمان و سامان دهند، حرکت کنند، بسیج را وى نیروهاى
 هـم  بزرگ، پیغمبران. است دیگرى منصب و است رهبرى امامت، اام است؛ منصب یک و

59نبودند. امام و بودند نبى فقط کوچک پیغمبران. هستند امام هم و نبى  
فـۀ  یامبران افزون بر داشتن وظیپ شود که یروشن م ،در قرآن بنا بر شواهد فراوان :راد دومیا

از  يارینمونـه، شـهادت بسـ    بـراي ز بر عهده دارنـد.  یآن را ن يت اجرایام، مأمورکن احییتب
بیـین  فراتـر از ت  يزیـ ه شـأن آنهـا چ  کسازد  یروشن م ،ان زمان خودیطاغامبران به دست یپ

شته شدن کو  يریار به درگکام بود، کن احییه اگر شأن آنها تنها تبچراک 60احکام بوده است؛
از  یکـی  منزلـۀ ن بـه  یـ م، دفاع مسـلحانه از د یرکح قرآن ین به تصریهمچن .دیانجام یآنها نم

لْنا  لَقَـد « امبران نام برده شده است:یهدف از بعثت پ كخطوط مشتر سـلَنا  أَر سـر  نـاتیبِالْب و 
أْس  فیه الْحدید أَنْزَلْنَا و بِالْقسط النَّاس لیقُوم الْمیزانَ و الْکتاب معهم أَنْزَلْنا بـ  شَـدید و  عنـافم 

  )25 :حدید( »عزیزٌ قَوِي اللَّه إِنَّ بِالْغَیبِ لَهرس و ینْصرُه منْ اللَّه لیعلَم و للنَّاسِ
ل بـر آن  یز دلینها یکی از آنهاست  ستن بتکه ش، کهمچنین مبارزات حضرت ابراهیم

  61ام نبوده است.کن احییمحدود به تب يه شأن وکاست 
مـردم  ان یـ ان دادن به اختالفات میامبران پایاز اهداف بعثت پ یکیز یات نیاز آ یدر برخ

م  وأَنْـزَلَ  ومنْـذرینَ  مبشِّرینَ النَّبِیینَ اللَّه فَبعثَ واحدةً أُمۀً النَّاس کانَ« عنوان شده است: هـعم 
تابقِّ الْکبِالْح کُمحینَ لیا النَّاسِ باخْتَلَفُوا فیم 62)213: هبقر( ».فیه  

 ،لۀ مـردم یامبران بـه وسـ  یـ شدن و شـهادت پ شته ک د گفت: اوالًیراد باین ایدر پاسخ به ا
 ،ان شدیات قرآن بیه از آک چنان زیرا ؛آنها ندارد يام از سوکاح يبر داشتن شأن اجرا یداللت

ت مخالفـان  یـ ن دو مأموریه انجام اکر و انذار مردم است. روشن است یامبران تبشیرسالت پ
ن یامـا چنـ   انجامیـد؛ ز خواهـد  یـ ن يریـ بـه درگ  يدر مـوارد  ها این مخالفت هک دارد ياریبس

  ندارد. یاسیام و زعامت سکاح يبا شأن اجرا یتالزم یتیمأمور
امبران یـ ه، هـدف از بعثـت پ  یـ د گفت بر اساس ظاهر آیز باید نیسورة حد 25ۀ یآ دربارة

عـدالت   ياجـرا  يامبران خـود متصـد  یـ ه پکـ نند، نه آنکه مردم به عدالت رفتار کن است یا
با عمل بـه   اند مردم موظف نیند و اا هایی براي مردم امیامبران حامل پیه پکن معنا یبد ؛باشند
روشن اسـت   63.مطابق با عدل و داد داشته باشند يرفتار ،امبرانیپ یانیوح يها امیپ يمحتوا

ه کـ رسـد   ین بـه نظـر مـ   یست. بنابرایامبران نیلۀ پیومت به وسکل حکین امر، تشیه الزمۀ اک
 اجـراي همـان اطاعـت و    ،امبریـ اطاعـت از پ  قلمـرو است و  یابالغ وح ،و رسول یشأن نب

  اوست. یانیوح يها امیپ
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ام کاح يبر داشتن شأن اجرا یلیتواند دل یز نمیبا قوم خود ن درگیري حضرت ابراهیم
رد. یگ یار مکگوناگون را به  ییها ر و انذار قوم خود، روشیتبش يبرا يامبریهر پ ؛ زیراباشد

 همـۀ ه کـ  بود رو نیا از ؛به مردم نبود یبخش یه و آگاهیجز تنب يزیز چیغرض آن حضرت ن
گاه در مقام احتجاج با مردم بـه   د، آنکراما بت بزرگ را به حال خود رها  ،ستکها را ش بت

ـ ا ،دیخواه یسته و اگر مکها را بت بزرگ ش بت گفتآنها  د. بپرسـی هـا   ن مطلـب را از بـت  ی
 أَ قَـال «د: کـر ان یـ ن بید، سـخن حـق را چنـ   یـ درت قوم را یه حکگاه  آن میحضرت ابراه

  )66اء: یانب( » .یضرُُّکُم َا و شَیئاً ینفَعکُم لَا ما اللَّه دونِ من فَتَعبدونَ
دلیل بر داشتن شأن اجراي احکام نـدارد؛   ها به وسیلۀ حضرت ابراهیم بنابراین شکستن بت

  .ندارد؛ بلکه مخالف با شأن اجراي احکام استوگرنه رها کردن بت بزرگ به حال خود، وجهی 
ن یبـد  ؛امبران باشـد یپ یین شأن اجرایتواند مب یسوره بقره نم 213ۀ یاستناد به آ همچنین

 یاجتمـاع  ان مردم به لحـاظ روحِ یه مکاست  یه در مقام رفع اختالفاتین آیا ه اساساًکل یدل
 ،آنهـا  اجـراي و  ینـ ید دسـتورهاي قـرآن بـر ایـن اسـت کـه تبیـین       د کید آمده و تأیآنها پد
ه خداونـد  کـ  ت داردز ضروریف نیتۀ ظرکن نیتوجه به ا .ن اختالفات استیا کنندة برطرف
ر یضـم » فیه اخْتَلَفُوا فیما النَّاسِ بینَ لیحکُم بِالْحقِّ الْکتاب معهم وأَنْزَلَ«فرموده است:  سبحان

 بـارة رو سـخن در  نیـ ا گـردد. از  یم، بـاز امبرانیه پن ،تابکو به خود  استمفرد » مکحیل«در 
 ؛سـت ین یامبران الهـ یـ لۀ پیمسـتقل بـه وسـ    یت و شـأن یدر قالب مسئول ،امکن احیا ياجرا

 قَـد  قالَ بِالْبینات  عیسى جاء لَما و«د: یفرما یم یسیم از زبان حضرت عیرکه قرآن ک چنان
ۀِ جِئْتُکُمکْمنَ بِالْحیأُبلو لَکُم ضعفُونَ الَّذي بتَخْتَل فَاتَّقُوا فیه ونِ  و اللَّه 63زخـرف:  ( ».أَطیعـ (

  ام است.کن احییلۀ تبیرفع اختالف به وس دربارةه روشن است، بحث ک ز چنانیه نین آیدر ا
دن بـه مقـام   یکند و رسـ  را نقل می میاز زعامت حضرت ابراه ییها قرآن نشانهایراد سوم: 

  64ل است.یبدون دل ایشان يبرا يریپ زعامت در سن
  :ادآور شدید یز بایراد نین ایا یدر بررس

به  معتقدانه موردنظر ک ییبه معنا ،میحضرت ابراه یت باطنیاز هدا ییها چه نشانه .1
قت در قـرآن، بتـوان   یحق یکاز  ییها امدن نشانهین تنها به دلیلدر قرآن آمده؟ اگر  ،آن است

  ؛شود یار مکآن حضرت ان يز براین یت باطنید، شأن هداکرار کقت را انیاصل آن حق
ان یـ خارج از عقـول آدم ، دینبا یان شود و چه مسائلید در قرآن بیبا یه چه مسائلکنیا .2

ـ ا از ؛ن امـر اسـت  یـ ص ایمت مطلق خود مرجع تشـخ کبا ح سبحاناست و خداوند  رو  نی
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حضـرت   ي،ر آن شـد. آر کـ ، منمیرکـ ن مسـئله در قـرآن   یـ امـدن ا ین تنها به دلیـل توان  ینم
ات یـ ان جزئیبه ب ياریدر موارد بس سبحانرو، خداوند  نیگران است، از اید يالگو میابراه
 و در عصر خـود  یپرست انات بتیه، مبارزه با جرکن میهمچون هجرت به سرزم ،او یزندگ

 يمهـم بـرا  ار یبسـ  یاز آنها خود درسهریک  هکپرداخته  یمبتال شدن به انواع امتحانات اله
از معارف مهم را  ياریتواند بس یم سبحانافزون بر آن، خداوند  .مردم است دیگرامبران و یپ
ـ ا از ؛به مردم منتقل سازد آنها را زین يو و کندامبر خود القا یز در قالب احادیث به پین رو  نی

  دن معارف در قرآن، صاحب قرآن است؛ص آمیه مرجع تشخکسخن درست آن است 
بـه   دهـد، لزومـاً   یمـ  يریدر سن پ میخداوند مقام امامت را به حضرت ابراهه کنیا .3
ه مقصود آن است مقام امامت برتر کبل ؛ستیلۀ آن حضرت نیومت به وسکل حکیتش يمعنا

در آن  میخداوند است. اگر حضرت ابـراه  يو مأذون از سو یاله یو مقام ،از مقام نبوت
امـا   ي آن حضرت در دریافت این مقام است؛ها یستگینشان از شا ،رسد ین مقام میسن به ا

را  يومـت و کن حیـ ل اکیز در تشـ یـ ن یانکـ و م یط زمـان یه شراکست ین معنا نیبه ا لزوماً
ز اگرچـه  یـ آنـان ن  مطرح است.ز ین یعیامامان ش ين مسئله برایا همانندرده باشد. ک یهمراه

و امـام   ی، جـز امـام علـ   انـد  دریافت کرده سبحانخداوند  ياز سو را ومتکل حکیشأن تش
  ومت نشدند.کل حکین شأن و تشیگر امامان موفق به استفاده از اید ،حسن

  يرگي جهنتي
  :بدین قرارندن نوشتار یآمده از ا ج به دستینتا
  .ان شده استیۀ ابتال بیمفهوم امامت در آ دربارةگوناگون  ییها دگاهی. د1
بـه نحـو ایصـال بـه      و یبـاطن  یتیه هـدا کست ا یسکامام  علّامه طباطبائی دگاهید پایۀ. بر 2

  .دارند یعیت تشریه تنها مقام هداکاست  یامبرانیرو او برتر از پ نیامطلوب دارد؛ از 
و » هـدون بأمرنـا  یجعلنـاهم ائمـۀ   و«در آیـۀ  » بأمرنا«کیه بر مفهوم امه، تعلّ اصلی . استدالل3

  ناپذیر است. تخلفی نیوکر آن به امر تیتفس
ل یـ دل تعـین آن نیازمنـد  ز آمـده،  یـ ن یعیامر تشر يم به معنایرکدر قرآن » امر«ه ک. از آنجا 4

  .است
و  یغـ یتبل يهاقلمرور در یفراگ یاستیه رکاست  یسکه ین آیامام در ا ،دگاه نگارندهی. از د5

  ند.یه مردم ملزم به اطاعت مطلق از اوک ؛ کسیدارد یومتکح
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 .110، ص1ج تحقیق میرجالل الدین حسینی ارموي، ،تفسیر شریف الهیجی. محمدبن علی شریف الهیجی، 12
، عصمۀ االنبیـاء رازي، ؛ محمد بن عمر فخر418، ص 1، ججامع البیان فی تفسیر القرآن. محمد بن جریر طبري، 13
؛ احمد مصـطفی  104، ص1، جانوار التنزیل عمر بیضاوي، ؛ عبداهللا بن37و  36،ص2، جمفاتیح الغیبهمو،  ؛14ص

تفسـیر  زحیلـی،  بـن مصـطفی    وهبه ؛374، ص1، ج؛ سیدمحمود آلوسی، همان209،ص1، جتفسیر المراغی مراغی،
و  547، ص1ج تحقیق صدقی محمد جمیل، ،البحر المحیط ،اندلسی محمدبن یوسف ابوحیان ؛302، ص1، جالمنیر

  ،19 -14، ص3، جمن وحی القرآناهللا،  سید محمدحسین فضل
  . 483، ص1، جتفسیر نمونه. ناصر مکارم شیرازي، 14
، بدایۀ المعارف االلهیـۀ و سیدمحسن خرازي،  461، ص6، جتسنیم. به عنوان نمونه ر.ك: عبداهللا جوادي آملی، 15
  .23، ص2ج
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  .32، صهدایت در قرآن. عبداهللا جوادي آملی، 16
  .273 – 267، ص1، جالمیزانئی، طباطبا. سید محمدحسین 17
  .374، ص1. سیدمحمود آلوسی، همان، ج18
  .325، ص13. سیدمحمدحسین طباطبایی، همان، ج19
  .465 – 462، ص6، جتسنیم. در این باره ر.ك: عبداهللا جوادي آملی، 20
، مفاتیح الغیب؛ محمد بن عمر فخررازي، 241، ص7، جالتبیان. براي نمونه ر.ك: محمد بن حسن شیخ طوسی، 21
بن علی شـریف الهیجـی، همـان،     و محمد 220، ص13حسین بن علی ابوالفتوح رازي، همان، ج؛ 135، ص22ج
  .113، ص3ج

  .407، ص1، جالتبیان. ر.ك: محمدبن حسن شیخ طوسی، 22
؛ 354، ص1، جمجمع البیانبن حسن طبرسی،  ؛ فضل177، ص1. براي نمونه ر.ك: محمود زمخشري، همان، ج23

؛ سـیدمحمود  100، ص1؛ عبداهللا بن عمر بیضـاوي، همـان، ج  100، ص1محمدبن علی شریف الهیجی، همان، ج
، اطیب البیان؛ سیدعبدالحسین طیب، 56، ص1، جتفسیر القرآن الکریم؛ سیدعبداهللا شبر، 357، ص1آلوسی، همان، ج

  .168، ص2و سیدمحمدحسین فضل اهللا، همان، ج 149، ص2ج
ذینَ  قاتلُوا«) و یا آیۀ 6(توبه:  »جدتُموهمو حیثُ الْمشْرِکینَ فَاقْتُلُوا«. مانند آیۀ 24 ه  یؤْمنُـونَ  ال الـَّ  بِـالْیومِ  ال و بِاللـَّ

مفـاتیح    فخـر رازي، ؛ محمد بن عمـر  390، 1). در این باره ر.ك: محمد بن جریر طبري، همان، ج29(توبه: » الْاخر
؛ اسماعیل بن عمرو بن کثیر دمشـقی،  71، ص2ج ،الجامع الحکام القرآن؛ محمد بن احمد قرطبی، 652، ص3، جالغیب

، 1و محمدجواد مغنیه، همـان، ج  257، ص 1، ج همان، ئیطباطبا؛ محمدحسین 265، ص1، جتفسیر القرآن العظیم
  .174ص
  .258، ص1. سدمحمدحسین طباطبائی، همان، ج25
  استظهار خود ارائه خواهیم کرد.تري بر  . در ادامۀ نوشتار و به هنگام تبیین دیدگاه برگزیده، قرائن محکم26
  . 285، ص8همان، ج  . سیدمحمدحسین طباطبائی،27
و محمد  172و  171، ص2، جتفسیر القمی؛ علی بن ابراهیم قمی، 32، صبصائر الدرجات. محمد بن حسن صفار، 28

یۀ مورد بحث را در آ» امر«. شایان ذکر است، برخی از مفسران نیز ظاهر از 216، ص1ج  بن یعقوب کلینی، الکافی،
؛ مالمحسن فیض کاشانی، 243، ص7، جمنهج الصادقیناند. براي نمونه ر.ك. مالفتح اهللا کاشانی،  امر تشریعی دانسته

؛ محمد بن علی شریف الهیجی، 1104، ص2، جتفسیر المعـین ؛ محمدبن مرتضی کاشانی، 160، ص4، جتفسیر الصافی
  .167، ص17جو ناصر مکارم شیرازي، همان،  603، ص3همان، ج

و  321، ص10، جشـرح اصـول کـافی   ، مالصالح مازندرانی، 247و  224، ص2، جمرآت العقول. محمدباقر مجلسی، 29
  .169، ص8، جشرح مواقفمیرسید شریف جرجانی، 

  .436، ص کشف المرادبن یوسف عالمه حلی،  . حسن30
  .367، ص7. سیدمحمدحسین طباطبائی، همان، ج31
؛ حسن بـن شـعبه حرانـی، تحـف     290، ص1، جکمال الـدین شیخ صدوق، » رها اوعاهاهذه القلوب اوعیۀ فخی. «32

  . 247، صاالمالیو محمدبن محمدبن نعمان شیخ مفید،  169العقول، ص
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  .415، صالتوحید. ترجمه مصطفوي و شیخ صدوق، 166، ص1. همان، ج33
  .214، ص2. محمد بن یعقوب کلینی، همان، ج34
داند.  اصل این نظریه خود را وامدار کالم عرشی مرحوم عالمۀ طباطبائی می . گفتنی است نگارنده در گزینش35

  .347، ص7ر.ك: سیدمحمدحسین طباطبائی، همان، ج
. شایان ذکر است روح کلی دیدگاه نگارنده از کتاب اسـتاد  244و  243، ص5، جمنشور جاویـد . جعفر سبحانی، 36

گیـري و نیـز برخـی تطبیقـات      و شواهد ارائه شده، نتیجهسبحانی گرفته شده است، اگر چه در استنادات، قرائن 
  ایم. اختالفاتی با استاد داشته

 کاَنَ إِنَّه نساءهم یستَحىِ و أَبنَاءهم یذَبح منهم طَائفَۀً یستَضْعف شیعا أَهلَها جعلَ و الْأَرضِ فىِ علَا فرْعونَ إِنَّ. «37
  ).4(قصص: » الْمفْسدین منَ
  . 129، ص8، جالتبیانو نیز ر.ك: شیخ طوسی،  15و  9، ص16. سیدمحمدحسین طباطبائی، همان، ج 38
اند که با فرمان تشریعیِ خداوند  اسرائیل دانسته را پیامبران بنی» ائمۀ یهدون بأمرنا«. برخی مفسران نیز مقصود از 39

» امر«همان » امر«اند که مقصود از  از ایشان نیز تنها بر این نکته تأکید کرده ها بودند. برخی مأمور به هدایت انسان
؛ مالمحسن فیض کاشانی، همـان،  243، ص7، جمنهج الصادقینتشریعی است. براي نمونه ر.ك. مالفتح اهللا کاشانی، 

، 1مو، ج؛ ه186، ص6؛ محمدجواد مغنیه، همان، ج1104، ص2؛ محمد بن مرتضی کاشانی، همان، ج160، ص4ج
؛ سـیدمحمد  466، ص10، جهمـان  ؛ سیدعبدالحسین طیـب، 167، ص17؛ ناصر مکارم شیرازي، همان، ج547ص

  .299، ص8، جاحسن الحدیثاکبر قرشی،  ؛ سیدعلی429، ص1، جتبیین القرآنحسینی شیرازي، 
ناهم ائمـۀ یهـدون   و جعل«در روایتی امامت موجود در آیۀ ابتال را بر امامت در آیۀ  . گفتنی است امام رضا 40

اند. مضمون این حدیث اگر چه در منابع فراوانی آمده است و موهم نقض مدعاي نگارنده مبنی  تطبیق کرده» بأمرنا
بر افتراق مصداقی امامت در دو آیۀ یادشده است، با وجود این، باید یادآور شد، روایت یادشده خبر واحدي است 

] آن را به صورت 437، صتحف العقولو حسن بن شعبه حرانی [ ]198ص، 1 ج ،الکافیکه محمد بن یعقوب کلینی [
نیـز ایـن روایـت را از     ]216، ص،الغیبۀمرفوعه نقل کرده، کلینی آن را در باب نوادر کتاب خود آورده و نعمانی [
 أخبـار  عیـون ؛ 675ص امـالی، هایی همچون  کلینی نقل کرده است، در این میان شیخ صدوق این روایت را در کتاب

کند. با وجود این اسناد ذکر شده این  نقل می 96ر صمعانی االخباو  675ص ،2 ج کمال الدین،؛ 216، ص1 ج ، الرضا
  روایت درتمام منابع یادشده مخدوش است.

؛ محمـدبن  980 – 978، ص3حاتم، همان، ج ؛ محمد ابن ابی89، ص5. رك: محمد بن جریر طبري، همان، ج41
بـن حسـن    ؛ فضـل 104، ص10، جمفـاتیح الغیـب  بن عمر فخررازي،  ؛ محمد228، ص3، جنالتبیـا حسن شیخ طوسی، 

و سیدمحمدحسـین طباطبـائی، همـان،     56و  55، ص3؛ سیدمحمود آلوسی، همان، ج95، ص3طبرسی، همان، ج
  .377، ص4ج

  . 254، ص5. جعفر سبحانی، همان، ج42
بن محمد تمیمی  و نعمان 36بن صفار، همان، ص ؛ محمدبن حسن206، ص1بن یعقوب کلینی، همان، ج . محمد43

  .20، ص1، جدعائم االسالممغربی، 
  .118، ص8. محمدبن یعقوب کلینی، همان، ج44
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بـن صـفار، همـان،     ؛ محمـدبن حسـن  21، ص1بن محمد تمیمی مغربی، همان، ج ؛ نعمان205، ص1. همان، ج45
و محمدبن مسعود عیاشی،  106، تحقیق محمدکاظم محمودي، صتفسیر فرات کوفیبن فرات کوفی،  ؛ ابراهیم36ص

  .248تفسیر العیاشی، تحقیق سیدهاشم رسولی محالتی، ص
محمـد بـن یعقـوب    » الْمفْرُوضَۀ الطَّاعۀُ قَالَ عظیماً ملْکاً آتَیناهم و -جلَّ و عزَّ اللَّه قَولِ یف ع جعفَرٍ أَبِی عنْ. «46

بـن صـفار،    ، محمدبن حسن206، ص1و نیز براي یافتن دیگر روایات ر.ك: همان، ج 186، ص1کلینی، همان، ج
؛ 248؛ محمدبن مسـعود عیاشـی، همـان، ص   140، ص1بن ابراهیم قمی، همان، ج ، علی510و  36، 35همان، ص

و عبیداهللا بـن   217، ص1، جکمال الدین؛ همو، 231، ص1، ج عیون اخبار الرضا؛ همو، 524، صاالمالیشیخ صدوق، 
. بـراي تفصـیل بیشـتر در    188و  187، ص1، تحقیق محمـدباقر محمـودي، ج  شواهد التنزیلاحمد حاکم حسکانی، 

  .215، صشناسی اماممجلسی، خصوص این آیه ر.ك: محمدباقر 
  . محمد بن یعقوب کلینی، همان.47
  . 425، صهمانبن شعبه حرانی،  و حسن 231، ص1، جعیون اخبار الرضا؛ همو، 525، صاالمالی. شیخ صدوق، 48
، مـالی الاشـیخ صـدوق،   ؛ 437بن شعبه حرانی، همـان، ص  ؛ حسن199، ص1. محمدبن یعقوب کلینی، همان، ج49
و  218 – 216، ص1، جعیـون اخبـار الرضـا    ؛ همـو، 97، صمعانی االخبار؛ همو، 310، ص1، جالخصال؛ همو، 675ص
   .218 – 216، صهمانو محمدبن ابراهیم نعمانی،  676و  675، صکمال الدین؛ همو، 195، ص2ج

  .206و ص 205، ص1بن یعقوب کلینی، همان، ج . محمد50
  .332و  331، صوالیت فقیه والیت فقاهت و عدالت، و ر.ك. عبداهللا جوادي آملی 449و  448، ص6. همان، ج51
  ، درس بیست و دوم.آموزش عقاید. ر.ك. محمدتقی مصباح، 52
  .112، صالرسائل العشربن حسن شیخ طوسی،  . محمد53
توان آن را دلیل بر انفکاك مقام نبوت  . شایان ذکر است، افزون بر این آیه، آیات دیگري نیز وجود دارد که می54

  موسـى  قالَ و لَیلَۀً أَربعینَ ربه میقات فَتَم بِعشْرٍ أَتْممناها و لَیلَۀً ثَالثینَ  موسى واعدنا و«ومت دانست: از شأن حک
أَخیهونَ لمی  فی  اخْلُفْنی هارقَو  و حلأَص ال و بیلَ تَتَّبِعدینَ سفْسحضـرت  بر اساس ایـن آیـه،    ).142(اعراف: » الْم

برادرش حضرت هارون ـ که خود حکم نبوت داشت ـ را به عنوان جانشین خود منصوب کـرد. اگـر      موسی
نبود، از این  مشتمل بر حکومت یا شأن مدیریت جامعه نیز بود، نیازي به سخن حضرت موسی نبوت هارون

 پیـامبر  هارون مگر که است این دآی مى پیش اینجا در که دیگرى سؤال«اند:  رو برخی مفسران در این باره نوشته
 به توجه با سؤال این کرد؟ پاسخ منصوب اسرائیل بنى امامت و رهبرى و خود جانشینى به را او موسى که نبود
 ولـى  بـود  پیـامبر  هـارون  دیگـر،  چیز امامت مقام و است چیزى نبوت مقام اینکه آن و شود مى روشن نکته یک

 بود، موسى مخصوص جانبه همه رهبرى و امامت مقام بلکه نبود، اسرائیل بنى جانبه همه رهبرى مقام دار عهده
» .کـرد  انتخاب پیشوا و امام عنوان به را برادرش شود، جدا خود قوم از مدتى براى خواست مى که هنگامى به اما

  .729، ص4بن حسن طبرسی، همان، ج . همچنین ر.ك. فضل34، ص6ناصر مکارم شیرازي، همان، ج
بن  محمد»  ربه عند من بالخبر ینبئه و أمره له یقیم النبی و بالجنود یسیر الذي هو الزمان ذلک فی الملک کان و. «55

  .132، ص1مسعود عیاشی، همان، ج
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  .627، ص11، جتسنیم. عبداهللا جوادي آملی، 56
  .453، ص6. همان، ج57
ها،  تعلیم، تربیت و تزکیۀ انسان . البته چنانکه روشن است امر تبلیغ دین خود داراي فروعات متعددي همچون58

 لَقَد«فرماید:  که می هاي اخالقی و ... است. که آیات متعددي از قرآن کریم بر آن داللت دارند. چنان تکمیل ارزش
 إِنْ و الْحکْمۀَ و الْکتاب یعلِّمهم و یهِمیزَکِّ و آیاته علَیهِم یتْلُوا أَنْفُسهِم منْ رسوالً فیهِم بعثَ إِذْ الْمؤْمنینَ علَى اللَّه منَّ

   ).164: عمران (آل» مبینٍ ضَاللٍ  لَفی قَبلُ منْ کانُوا
  .318، ص3، جمجموعۀ آثار. مرتضی مطهري، 59
  .52و فرقان:  70، مائده: 146، آل عمران: 91و  61. بقره: 60
  .454 – 450، ص6، جتسنیم. عبداهللا جوادي آملی، 61
. گفتنی است این آیه مورد استناد استاد جوادي آملی نیست، اما از آنجا که شائبۀ مخالفت با دیدگاه مختار را 62

  دارد، از این رو طرح و بررسی خواهد شد.
 أن معهم المیزان و الکتاب إنزال و الرسل إرسال من اإللهی الغرض أن«نویسد:  . عالمه طباطبائی دراین باره می63

 مجـتمعهم  عـن  الـدفاع  فـی  عبـاده  لیمتحن الحدید أنزل قد و عادل، مجتمع فی یعیشوا أن و بالقسط، الناس یقوم
، المیـزان عالمـه طباطبـائی،   » بهـا  ینتفعون منافع من الحدید فی ما إلى مضافا األرض فی الحق کلمۀ بسط و الصالح

ط  النَّاس لیقُوم "جمله در دیگر جالب نکته«نویسند:  . نویسندگان تفسیر نمونه نیز چنین می171، ص19ج سـبِالْق" 
 اقامه به وادار را انسانها انبیاء که بوده این هدف: فرماید نمى گوید، مى سخن "مردم جوشى خود "از که است این

 چنان مردم که است این مهم آرى! باشند عدل و قسط مجرى مردم که بوده این هدف: گوید مى بلکه کنند، قسط
، 23ناصر مکارم شیرازي، همان، ج» بپویند. خویش پاى با را راه این و گردند، عدالت مجرى خود که شوند ساخته
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 ق.1411، یو فرهنگ اسالم
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ارشاد  وزارت تهران،، ین درگاهیق حسیتحق ،تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب، محمدبن محمدرضا، يمشهد یقم
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 .1378، یغات اسالمیسازمان تبلتهران، ، آموزش عقاید، یمصباح، محمدتق
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