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 ١٠٧  125ـ107از صفحه ، 1390بهار و تابستان   ، 1م، شماره چهارمجله پژوهشهاي قرآن و حديث، سال چهل و  

 
 
 

 »هدایت به امر«بررسي دیدگاه عالمه طباطبایي در باب امامت به معناي 
 

 ∗نجارزادگان هللا فتح
 استاد پردیس قم دانشگاه تهران

 )٢٦/١١/٩٠ :يریخ پذیرش نهایـ تا ٩/١١/٨٩ :تاریخ دریافت مقاله(
 

 چکیده
ختالف  سوره بقره ا١٢٤ آیه در ابراهیم حضرت امامت اشناسیمعن درباره پژوهان قرآن

امت را به ، ام کرده را ارایهی نظریه بدیعیدر این میان عالمه طباطبائ. نظر دارند
) ٧٢ ا،نبیالا ؛٢٤ ،سجدهال مانند (آیات از یبرخ در چون کند یمعنا م» هدایت به امر«

. است آن یمعنا بیان صدد در یگوی که چنان گرفته قرار امام وصف امر به هدایت
 است که در آیات دیگر قرآن از یمان هدایت باطنى تکوینه مهاز نظر عال امر به هدایت

 اشتراك یاساس این نظریه بر ادعا).  سوره یس٨١مانند آیه (آن یاد شده است 
 این اشتراك را یکن دلیللی. در دو دسته از آیات قرآن است» امر« در کلمه یمعنای

 .رد را اقامه کای ادله آن ینف بر توان می بلکه کند میتایید ن

 
 .یامامت، حضرت ابراهیم، هدایت به امر، عهد، تصرف تکوین ها    کلید واژه

 

 طرح مسأله

ابْتَلى إِبْراهِیمَ رَبُّهُ بِکلِمات فَـأَتَمَّهُنَّ      ِ    وَإِذ«: فرماید ی سوره بقره م   ١٢٤قرآن در آیه    
و  «؛»الظـالمین إماماً قالَ وَمِنْ ذُرّیّتي قالَ ال یَنالُ عهدي         ِ    قالَ إنّي جاعلکَ للناس   

 بـه  را هـا   آزمـود پـس آن     یکلمات که حضرت ابراهیم را پروردگارش با      یهنگام ]بیاد آر [
و از ذرّیّه   :  گفت ]حضرت ابراهیم [ دهم یم قرار امام مردم برای را تو من: گفت برد، پایان

 .»رسد یعهد من به ستمگران نم:  گفتیتعال  حق]امام خواهند بود[من نیز 
 هـدایت  در پیشوا« معنای به را آن که ای آیه به چه معناست؟ آیا نظریه   در این   » امام«
 . این نظریه استی؟ این مقاله در صدد ارزیاباست بینانه واقع و درست داند، می »امر

                                                                                                                                                                                                                                                                               

∗ Email: Najarzadegan@ut.ac.ir   www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  ١٣٩٠، بهار و تابستان ١ شماره،چهل و چهارممجله پژوهشهای قرآن و حدیث، سال                                                ١٠٨

 مقدمه
 اهل تسنن امامت را     .مفسران فریقین درباره اصطالح امام در این آیه اختالف نظر دارند          

 ابـراهیم  کـه  ایـن  به اند  اکتفا کردهیربسته در حد توضیح لغوس ی برخ؛دانند یبه دو معنا م  
کـه   دا شود و سپس توضـیح کوتـاه بـه ایـن            امت است و باید به او اقت       یپیشوا) السالم علیه(

 کننـد یـا در شـیوه حـضرت در           یمردم در این اقتدا یا در دینشان از آیـین ابـراهیم پیـرو             
 هـا   و مـنش   یهیم را در امر خیـر و نیکـ        ابرا حضرت یا کنند اقتدا یو به ها برخورد با آزمون  

 ،ي زمخـشر  ؛٢/١١٢ ،ی بغـو  ؛٢/١١٠ ،ی فیروزآبـاد  ؛١/٢٦٩ ،یثعلب (دهند قرار خود یپیشوا
 امـام اسـت     ی لغو ی فراتر از معنا   یاین معنا کم  ) ١/١٦٥ ،کثیر  ابن ؛٢/١٠٧ ،ی قرطب ؛١/١٨٤

 هـر کـس     ؛ه وقُدِّمَ فى االُمـور    دِىَ بِ اُقْتُ مَنْ کُلّ«: اند که ارباب لغت درباره آن چنین گفته      
 راغـب   ؛٤٧ ، ابـن فـارس    ؛١/١٠٧ ،یفراهیـد (» که به او اقتدا شود و در امـور پیـشرو باشـد            

 طـور  بـه  را امـام  نهـاده،  فراتـر  یگـام  ،یشناسـ   دیگر در ایـن مفهـوم      یبرخ) ٢٠ ،یاصفهان
 ؛٤/٣٧ ،ی راز ؛١/٦٨ ، جـصاص  ؛١/٥٢٠ ،جریـر  ابـن : ـ  نک (دانند می »نبىّ« یمعنا به مشخص

 شـده  مطرح خود یجا در که روبروست متعدد یها این دو معنا با مناقشه    ). ١/٥٩٣ ،یآلوس
 ).٥/٢٦٤ ،ی سبحان؛٤٤١ـ٦/٤٤٢ ،ی آملی جواد؛١/٢٧٣ ،یطباطبائ: ـ نک( است

 عمـده  گـروه  سـه  بـه  نیز آیه این در امام اصطالحی معنای درباره شیعه های دیدگاه
 امـام یـا بیـان       ی لغو ی اندك به ذکر معنا    یتعداد ، هر چند در میان آنان     شود می تقسیم

 ،شـیبانی  ماننـد  (انـد  ، بـسنده کـرده    سـی یات در این زمینه بدون شرح و برر        از روا  یبرخ
 ). ١/٦٤ ،ی و االصف١/١٨٧ ،یالصاف، ی فیض کاشان؛٢٤ ، مغنیه؛١/٢٠٥

و امامـت حـضرت ابـراهیم را بـه          تمسک کـرده    » الناس«و  » امام«گروه اول به اطالق     
 در نظریـه  ایـن  آغـاز  رسـد  مـی  نظر به دانند، یا بر همه نیکان، انبیا و اولیا م        پیشو ینامع

. )١/١٤٠فیضی دکنـی،  ( است شده مطرح دکنی  فیضی مرحوم توسط  دهم قرن در شیعه
 ،ی کاشـان  ؛٢٥/١٤٢ ،بحـاراالنوار  ،یمجلـس : ـ  نکـ  (انـد  کـرده  پیروی وی از دیگران گاه آن
 ).٢/١٧٧ ، طیب؛١/٢٣٥ ،ی قریش؛١/٢٥ ،ی شاه عبدالعظیمی حسین؛١/٢٧٦

 نمایـان  را »امـام « و »رسـول « بـین  تفـاوت  اند طرفداران این دیدگاه تا حدى کوشیده     
 .اند نکرده ارایه نقدی و ارزیابی دیگران اقوال به نسبت اما کنند،

 در دیـدگاه  این. دانند ی و تدبیر امور جامعه م     یزمامدارگروه دوم امامت را به معناى       
 طرفـداری  آن از یشـیع  تفـسیر  هـای   اسـطوانه  و دارد کهـن  پیشینه شیعه، تفسیر تاریخ
 ؛١١٢ ،االمـام  والنبـی    بـین  الفـرق  فـی  رسـالة  و ١/٤٤٦ ،التبیان ،طوسی :ـ  نک (اند کرده
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 ١٠٩  »هدايت به امر«بررسي ديدگاه عالمه طباطبايي در باب امامت به معناي 

 ،ی شـریف الهیجـ    ؛٣/١٤١ ،ی راز ؛١/٧٧ ،الجـامع   و جوامع  ١/٣٨٠ ،البیان مجمع،  یطبرس
ـ  ؛١٢٤ــ ١/١٢٣ ی، بالغ ؛٢/١٣٦ ی، مشهد ی قم ؛١/١٤٤ ی، جرجان ؛١/١٠٩  ؛٨/٣٥ ،ی تهران

 ).٥/٢٥٠ ،یسبحان
 : بر چند اصل استیدیدگاه این گروه مبتن

 اگر و ابتالهاست در او های  حضرت ابراهیم، پاداش موفقیت    ی جعل مقام امامت برا    .١
ـ        .  نبوّت باشد، تحصیل حاصل اسـت      یامامت به همان معنا     یشـاهد آن هـم سـاختار ادب

را به » اماماً«کلمه  » جاعل« است که در آن اسم فاعل        »إماماًِ     لِلنّاس إنّي جاعلُکَ «عبارت  
 و اسم فاعل در صورتی عامل اسـت کـه بـه معنـای               عنوان مفعول خود نصب داده است،     

داللـت بـر جعـل امامـت حـضرت          ) إنّی جاعلُکَ لِلنّاسِ إماماً   (پس  . حال یا استقبال باشد   
 تـو   ؛جعلتک للناس إماماً   «ین آن را به معنا    توا ي در زمان حال یا آینده دارد و نم        ابراهیم

 .دانست» را پیش از این امام قرار دادم
.  اسـت  ی و اصـطالح   ی لغـو  یم به این که این کلمـه بـه دو معنـا            تحلیل کلمه اما   .٢
ل و   امت هستند و باید از فعـ       ی از این نظر که آنان مقتدا      ء امام بر همه انبیا    ی لغو یمعنا

 تـدبیر  یمعنا به که یاصطالح یمعنا لحاظ به اما. شود یطبیق م  کرد، ت  یقول آنان پیرو  
 مـال  و جـان  در تـصرف  از سـخن  کـه  جهـاد  حساس مسأله جمله از ـ جامعه امور همه
 .است شده جعل امام عنوان به اولیا، یا و انبیا از یبرخ یبرا تنها است، ـ مردم
 یتعـال   ناحیـه حـق    از آور  یا رسول از این حیث که خبـردار و پیـام           یاطاعت از نب  . ٣

  امـام  مـستقل و    امـری   اما اطاعـت از امـام از حیـث امامـت او،            .است، اطاعت از خداست   
 اطاعت امام در عـرض اطاعـت خـدا          یهر چند این استقالل به معنا     . االطاعة است  واجب
به نظـر مـا ایـن نکتـه         .  این نوع اطاعت را جعل کرده است       ی و یبلکه خداوند برا  . نیست
 و اقامه شواهدی و ادله توان ی امام در آیه مذکور است و بر آن میناشناس معی برایکلید

 ).٢٠٩ـ١٧١: نجارزادگان: ـ نک تر، بیش توضیح یبرا (کرد تأکید آن صحت بر
مبتکـر ایـن    انـد     گروه سوم امامت را به معنای پیشوای در هدایت به امر معنـا کـرده              

 بـین  ای سـابقه  ــ  دانـیم  یجا که م آن شان ـ تا  است و پیش از ایینظریه، عالمه طباطبائ
 از مفسران به این نظریه گرایش یافتـه آن را           یسپس برخ . ن نداشته است  فریقی مفسران

 بـه  را آیـه  ایـن  در »امامـت « قـرآن،  دیگـر  آیات از استفاده با عالمه. اند شرح و بسط داده  
 وجهـه  کـه  »امـرهللا « وسـیله  بـه  امـام  کـه  این به کند یم معنا »امر هدایت« در یپیشوای
 یهدایت کند، می هدایت را ها قلب آید، یم پدید» نکُ« کلمه با و است یهست عالم یملکوت
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  ١٣٩٠، بهار و تابستان ١ شماره،چهل و چهارممجله پژوهشهای قرآن و حدیث، سال                                                ١١٠

 .دارد همراه به را مطلوب به ایصال که یدفع
 همه بیان که اند  را رقم زده   یعالمه در شرح و تفسیر این نظریه، ناگزیر مباحث متنوع         

 در تـوان  مـی  را عالمـه  دیدگاه حاصل رسد  یم نظر به. انجامد یجا به تطویل م     در این  ها آن
 عبـارات  بـا  را عالمـه  دیـدگاه  آن در و پذیرفتـه  را نظریـه  همین که یافت »تسنیم تفسیر«

 امامـت  که معنایی ترین برجسته« :گوید ی ایشان م  ؛است کرده منعکس کامل طور به کوتاه
 ی هـدایت بـه معنـا       و ی و ملکوت  یر آن قابل تطبیق است، هدایت باطن      کور در این آیه ب    مذ

 بیـان  امـرهللا  بـه  هـدایت  را ائمـه  هـای   ی از ویژگـ   ی زیرا قرآن یکـ    ؛ایصال به مطلوب است   
 جهـان  یملکـوت  و ثابـت  چهـره  کنـد،  ی که امام، مردم را با آن هدایت مـ         »هللامر «؛کند  یم

 مظهـر  عنـوان  به و ها و ارواح انسان  » کُن فَیکُون « پیوند با مقام     براساس امام است، طبیعت
 بـرای . کند می هدایت آن، قلب در تصرف با و آن ملکوت براساس را چیز هر القلوب، مقلّب
ـ  فـیض  هدایت، این. باشد بالذات یمهتد خود باید یهاد هدایت، این  از کـه  اسـت  یدرون

 .رسد می مؤمنان یها جا به دل  از آنو ائمه ینوران قلوب به سبحان یخدا ناحیه
 اسـت و راه نیـل       ی و دنیای  ی و فراتر از شئون ظاهر     یوت ملک یعنا مقام امامت به این م   

 یقـین  و یبردبار و صبر ،یبندگ برین درجات به ارتقا یتسدید یوح از یمند به آن بهره  
 ).٤١٦ـ٦/٤١٥ ،یآمل یجواد (»است عالم اسرار مشاهده و

 دیدگاه تلفیق با و کرده نقل دیگر یها تفسیر نمونه نیز این نظریه را در ضمن دیدگاه     
 را سـوم  معنـای  و کند می نقل معنا سه امامت یبرا  این تفسیر  .است پذیرفته را آن دوم،

 :آورد یم شرح بدین دانسته، صواب
 یمعنـا  بـه  حکومـت  از اعـم  یدین یها امامت عبارت است از تحقق بخشیدن برنامه      «
چنـین تربیـت و     و همی عدالت اجتماعی حدود و احکام خدا و اجرا      یاجرا و کلمه وسیع

در حقیقت ... رورش نفوس در ظاهر و باطن و این مقام از مقام رسالت و نبوّت برتر است پ
ایـصال بـه     «یمقام امامت، مقام تحقق بخشیدن به اهـداف مـذهب و هـدایت بـه معنـا                

 شـود  یرا نیز شامل م   » یهدایت تکوین «افزون بر آن    . »ارایه طریق «است نه فقط    » مطلوب
 و آمـاده  یهـا  انسان قلب در وجودش شعاع تابش و امام یروحان نفوذ و باطن تأثیر ییعن

ـ   ی اجتماع و رهبر مـذهب     یامام رئیس حکومت و پیشوا    :  نیز ...آن یمعنو هدایت  ی و مرب
 ).٤٤٢ـ١/٤٣٨ ی،مکارم شیراز(»  استیدرون  وی باطناخالق و رهبر

امـر   تدبیر جامعه و هـدایت بـه         یاز نظر این تفسیر، امامت در این آیه به هر دو معنا           
 .در هر دو وجود دارد» ایصال به مطلوب« جامع ی چون معنا؛است
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 ١١١  »هدايت به امر«بررسي ديدگاه عالمه طباطبايي در باب امامت به معناي 

را به این نتیجه رسانده تحلیل ) مبتکر این نظریه (یچه که عالمه طباطبائ در واقع آن
 امـام   ی را کـه مفـسران بـرا       ی ایشان بر این باورند هر معنـای       ؛است» امام «یحقیقت معنا 

 مطاعیـة  تقـدم،  رسـول،  ،ینبـ  یمعنا جمله از. ددار تغایر امام، یمعنا ماهیت با اند گفته
 ایـن  مفهـوم  در نظر دقت با چون... و دنیا و دین امور در ریاست وصایت، خالفت، مطلق،
 یو بـه  مردم که یمقتدای«: از است عبارت که یابیم می امام مفهوم از غیر را ها آن تعابیر،
 و کارهـا  بـر  یپیـرو  سـر  از ار) هایـشان  گفتـه (و اقوالـشان    ) کارهـا  (افعـال  و کنند اقتدا
 .»گردانند منطبق او یها گفته

ن  بـین کلمـه امـام و آ        ی، به مجرد تغایر لفظـ     یاز نظر عالمه منشاء این تفاوت معنای      
 آن  یعالمه برا .  امام نهفته است   ی است که در معنا    یکلمات نیست بلکه به دلیل حقیقت     

 در کـه  گیرند یگر قرآن مدد مآیات دی امام را کشف کنند از    یکه حقیقت نهفته در معنا    
 در بـرد  مـی  امامـت  از ینام کریم قرآن در جا هر: گویند می و رفته کار به امام لفظ ها آن
 را نـامبرده  کلمـه  خواهـد  مـی  یگـوی  کـه  یتعرض شود، یم »بامر هدایت« متعرض آن یپ

افِلَةً وَکُـال جَعَلْنَـا     یَعْقُوبَ نَ  وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحقَ وَ   «: آیـه  این در جمله آن از. کند تفسیر
وَجَعَلْنا مِـنْهُمْ   «و آیه   ) ٧٣ـ٧٢ ،نبیاالا (»... وَجَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً یَهْدُونَ بِأَمْرِنَا   * صالِحِینَ  

در هـر دو آیـه،      » یهـدون بأمرنـا   «توصیف ائمه بـه     ) ٢٤ ،سجدهال( »...أَئِمَّةً یَهْدُونَ بِأَمْرِنا  
 کـه در اختیـار      ی است که بـا امـر ملکـوت        ی هدایتگر پس امام، ...  تعریف است  یوصف برا 

 از یهـست  بـاطن  یـا  ملکـوت  چون و است عالم این باطن ملکوت،... کند یدارد، هدایت م  
 در این صورت امام از نظـر بـاطن          ؛است حاضر او نزد بندگان اعمال و ها دل باطن جمله،

 هماننـد  اسـت، ه  در اعمال مردم دارد و چـون هـدایتش در ملکـوت دل             ییک نحو والیت  
 هدایت ایجاد بلکه نیست دادن آدرس و یراهنمای صرف مؤمنان و رسوالن و انبیا هدایت

 یبـرا  هـا  بـاطن دل  ِ    یپس حقیقت نهفته در امامت، هـدایتگر      .  مقصد رساندن است   به و
ه و هرگاه قرآن    شد اشراب امام مفهوم در معنا این یگوی که چنان باشد   می مقصود تحقق

 ).٢٧٣ـ١/٢٧٢طباطبائی، (معناست این در منصرف برد، یکار ملفظ امام را به 
 هـدایت بـه   ؛ داردیدر قـرآن همخـوان  » هدایت« امام با تحلیل عالمه از    یاین معنا برا  

 و طریـق  ارایه یمعنا به هدایت است، پذیر امکان شکل دو به ها  درباره انسان  یحصر عقل 
 :گوید ین ماس ایشابر این اس.  ایصال به مطلوبیامعن به هدایت

ال تنفکّ النبوّة عن الهدایة بمعنى إراءة الطریق فال یبقى لإلمـام إالّ الهدایـة بمعنـى                 «
 یرها في سـیر الکمـال و      سهو نوع تصرّف تکویني في النفوس بتی       اإلیصال إلى المطلوب و   
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  ؛نقلها من موقف معنوى إلى موقف آخر
 ندارند، یجدای یکدیگر از بوده همراه ،یده  آدرس یبه معنا ِ    با هدایت » نبوّت«اصطالح  

 بـود،  خواهـد  اسـت،  مقـصد  بـه  رسـاندن  یمعنا به که هدایت دوم نوع »امام« یبرا پس
 از شـده،  همـوار  کمال سیر آن، اثر بر و هاست جان در یتکوین تصرّف نوع از که یهدایت
 ).١٤/٣٠٤ ،همو (»کشد ی مپَر دیگر منزل به یمنزل

گاه اسـت، متعـرض دو نظریـه رایـج دیگـر از              که صاحب ایـن دیـد      یعالمه طباطبای 
 ینشده از ارزیـاب   »  و تدبیر جامعه   یزمامدار«و  » امامت بر پیامبران  «: ی یعن یمفسران شیع 

ـ  و ٧٣ ،نبیاالا سوره (آن به شبیه آیات و آیه این ذیل در ها و نقد آن    چـشم ) ٢٤ ،سجدهال
 آن یرفته و ارکـان و اجـزا     که نظر عالمه را پذی     سنیم ضمن آن  ت تفسیر در اما. اند پوشیده

 و یبررسـ  را ها آن و پرداخته گسترده طور به دیگران یها را تبیین کرده است به دیدگاه     
 ).٥١٦ـ٦/٦ ،یآمل یجواد: ـ نک (است کرده نقد

 ابهـام  نقطـه  چنـد  بـا  نظریـه  ایـن  رسد میبه نظر  نظریه هدایت به امر ـ  یارزیاب
است ارکـان ایـن نظریـه را ـ کـه از مجمـوع        کشف این نقاط، الزم یابتدا برا. تروبروس

 :است یمبتن امور این بر نظریه این. کنیم تبیین آید، میدیدگاه طرفداران آن به دست 
 .شود ی تقسیم میتکوینِ  ی و باطنیـ هدایت به دو نوع تشریع١
، ایجاد هدایت و بـه مقـصد رسـاندن          ی ارایه طریق و هدایت باطن     یـ هدایت تشریع  ٢

 .است) لوبایصال به مط(
  پیش از مقام امامت به دلیل آن که پیامبر خدا بوده          ) السالم علیه(ـ حضرت ابراهیم    ٣
 .ساختند می مند بهره ،تشریعی هدایت با را جامعه ،است
 . و در دایره نبوّت و رسالت انبیاستی وابسته به وحیـ همواره هدایت تشریع٤
» امر«مراد از   یاد کرده است و     » ه امر هدایت ب « با تعبیر    یکریم از هدایت باطن    ـ قرآن ٥

 .است» کُن« جهان طبیعت و همان کلمه یچهره ثبات و ملکوت
 مقـام  بـه  یو کـه  آن جـز  بنـدد  ی صورت نمـ ی از کسیتکوینِ   یـ هرگز هدایت باطن   ٦
 .باشد شده نایل امامت

 اسـت کـه بـر طبـق     ی این ارکان، اشاره به این نکته ضـرور     ی و ارزیاب  یپیش از بررس  
 یو معنـا » امـام « ـ مبتکـر ایـن نظریـه ـ از حقیقـت واژه       ی که عالمـه طباطبـای  یلتحلی

 تـوان  ینم اند، داده دست به ،یتکوین و یتشریع هدایت به آن یبند و نیز تقسیم  » هدایت«
ا کـه در    ر ،»مطلـوب  بـه  ایصال جامع یمعنا« عنوان تحت امام از معنا دو بین جمع وجه
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 ١١٣  »هدايت به امر«بررسي ديدگاه عالمه طباطبايي در باب امامت به معناي 

چـون از نظـر   . سیر نمونـه ـ پیـشنهاد شـده، پـذیرفت      ـ مانند تف ی از تفاسیر شیعیبرخ
که ریاست امر دین و دنیا ـ همانند اطاعت و مطاعیّت درباره امام ـ از    عالمه، افزون بر آن

 افـزون   ؛اند لوازم رسالت و نبوّت است و حضرت ابراهیم پیش از مقام امامت، آن را داشته              
» امـام « لفـظ    یکه گـوی   اب شده چنان   امام اشر  یدر حقیقت معنا  » هدایت به امر  «بر این،   

 یمجر یجري باألمر الهدایة إنّ«: نویسد میگونه که عالمه     همان(منصرف به این معناست     
 ایـن  از بیـرون  کـه  چـه  آن هـر  پـس ). ١٤/٣٠٤ ،یطباطبائ :ـ  نک (»اإلمامة یلمعن المفسِّر
 بـا   یع مـشترک  با این معنـا مغـایرت دارد و جـام         ... و» عهجام تدبیر«: مانند باشد، حقیقت

کـه در تفـسیر     » ایصال به مطلوب  «جامع  ِ    یرو، معنا  به همین .  نخواهد داشت  یدیگر معان 
 :ـ نکـ ( وجه جمع این دو معنا ـ هدایت به امر و تدبیر جامعه ـ پیشنهاد شده   ینمونه برا

 ؛ دارنـد  یچون این دو معنا تنها اشتراك لفظ      .  نیست ی، پذیرفتن )١/٤٤٢ ی،شیرازمکارم  
 جهـان اسـت کـه بـا         یاساس چهره ثابـت و ملکـوت       مطلوب در هدایت به امر بر      صال به ای

 سـبب  بـه  یـا  ملکـوت  عـالم  وسیله به امام و آید می پدید ها  در باطن دل   یتصرف تکوین 
 امـا . کنـد  مـی  نایل آن مقامات به یدفع طور به را مستعد یها دل ملکوت، عالم با ارتباط

 بـه  ی دسـتیاب  ی بـرا  یاحکام و فرامین حق تعال     یایصال به مطلوب در تدبیر جامعه، اجرا      
 . است و از نظر عالمه واژه امام و کارکرد آن با این معنا بیگانه استی و آرمانیجامعه دین

 ی سیاسـ  ی رهبر ی تفسیر تسنیم نیز از امامت حضرت ابراهیم به معنا         یدر بحث روای  
کـه   بـا آن  ). ٦/٥١٦ ی،ل آم یجواد(لة آن را پذیرفته است      الجم فی، یاد کرده و     یـ اجتماع 

 تعریـف   ی را بـرا   »...وَجَعَلْناهُم أَئِمَّةً یَهْدُونَ بِأَمْرِنا   «در آیه   » یَهدونَ بِأمرنا «ن وصف   ایشا
طبق تحلیل سـباق و     « :کند می تصریح چنین و) باشد ائمه وصف که آن نه (داند میائمه  

مـت در آیـه     اما سیاق و مالحظه شواهد متصل و منفصل معلوم شد که مقصود از عنـوان             
 یاست نه نبوّت و رسالت و هدایت تشریع       ) ایصال به مطلوب   (یمورد بحث، امامت ملکوت   

.  حاصـل بـوده اسـت      ] حـضرت ابـراهیم    یبـرا [زیرا همه این وظایف قـبال       ). ارایه طریق (
 بـا هـدایت     ی چنـین امـامت    ]. مصاحبت است  یبرا» یهدون بأمرنا «در  » با«چون  [بنابراین،  

 ).٦/٤٦٦: همو(»  مصاحب استیکوتا امر مل ییتکوین
 با هدایت بامر که در ایـن   ی و اجتماع  ی زعامت سیاس  یوجه جمع بین امامت به معنا     

 .تفسیر آن را تعریف امام دانسته و به آن تصریح دارد، آشکار نیست
 :از عبارتند آید می که از تحلیل ارکان این نظریه به دست ی، نقاط ابهامیبه هر رو

 لیکن، دارد وجود ها  از ارکان این نظریه قابل قبول و امکان دفاع از آنبند اول تا سوم
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 ناتمـام  باشـد،  مـی  یوحـ  به یتشریع هدایت یوابستگ اطالق بر یمبتن که آن چهارم بند
ـ  که ـ دارد وجود یتشریع هدایت از یموارد کرد، خواهید مالحظه یبزود و. است ر اثـر   ب

 یوحـ  بـر  یمبتنـ  و دهـد  مـی ت رسـیده ـ رخ    که به مقام امامـ یتفویض دین به پیامبر
 .نیست مستقیم

هـدایت  «که   بر اینی چون دلیل؛آورد می فراهم نظریه این در را ها بند پنجم، اساس ابهام   
 اشـتراك در لفـظ و       ی است، در دست نیست، جز ادعـا       ی تکوین یهمان هدایت باطن  » به امر 
إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أرادَ    «در آیات نظیر    » أمر«یر  با تعب » یَهدُونَ بِأمرنا «در تعبیر   » امر« کلمه   یمعنا

 چـشم  بـه  هـا  که تنها اشتراك در لفـظ در آن  با آن ) ٨١،یس (»شَیْئاً أَنْ یَقُولَ کُنْ فَیَکُون    
 یهـدون « در »امـر « واژه باید دلیل چه به که آورد می را پدید    ی اساس پرسش این و خورد می

 شـریفه  آیـه  امثـال  از آن تفـسیر  در و کنـیم  معنا مرا عالم به است امام وصف که را »بأمرنا
 بهره گیریم؟) ٨١،یس (»إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أرادَ شَیْئاً أَنْ یَقُولَ کُنْ فَیَکُون«

  اثبات این ادعـا از دو دسـته دلیـل درون مـتن بـا تحلیـل       یطرفداران این نظریه برا   
 نظـر  از. انـد  ن زمینه مدد گرفته    روایات در ای   یو برون متن از برخ    » یهدون بأمرنا  «عبارت
 ــ  خداسـت  امـر  به متلبّس خود که امام و است آلت یا سبب براى »بأمرنا« در »با« عالمه
، هـدایت کـرده بـه مقاماتـشان واصـل           یب یا به وسیله امر الهـ      سب به را مردم ـ از یبرخ
 مالبـست  ای مصاحبت یمعنا به را »با« نیز یجواد هللا آیة). ١٤/٣٠٤ طباطبائی، (کند می

هدایت امام که در صحبت امر خداست و امر خدا مـصاحب آن اسـت،              « :دگوی  می دانسته،
یا هدایت امام که در کِسوت امـر خداسـت و لبـاس امـر خـدا را در بـر کـرده، مـردم را                          

 ).٦/٤٦٢ ،یآمل یجواد (»کند می ایصال به مطلوب ـ ی ـ به معنایراهنمای
را که هـدایت    » امر هللا «اما چرا باید    . وجیه آن هست  را به هر معنا بدانیم امکان ت      » با«

 هدایت را مردم آن سبب و وسیله به یا و گیرد میامام در مصاحبت یا کسوت آن صورت        
؟ دلیل  بدانیم اشیا یملکوت چهره را آن و کنیم معنا یغیرتدریج و ثابت یامر به کند، می
کـه مقـصود از عنـوان     ثابـت شـد   یاگر در موارد« : بر این امر چنین است    یهللا جواد  آیة

 شـود  می نیست، معلوم    یجا، نبوت، رسالت و باالخره صرف هدایت تشریع        در آن » امامت«
 ).٦/٤٦٥ ،یآمل یجواد (»دارد عهده بر را ها باطن یرهبر ،یتکوین امر با امام که

 ارایه طریـق، همـه پیـامبران و         یدر هدایت به معنا   « :گویند ی دیگر م  یایشان در جا  
 بنـابراین، ... نیـست  امامـت  مقام به ینیاز آن در و اند شاگردان آنان سهیم و شریک     یحت

 شــریفۀ آیــه در هــدایت رو، ایــن از و نیــست ائمــه ویــژه ،یراهنمــای یمعنــا بــه هــدایت
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 ١١٥  »هدايت به امر«بررسي ديدگاه عالمه طباطبايي در باب امامت به معناي 

 ).٦/٤٦٢ ،همو(»  ارایه طریق نیستی به معنا»وَجَعلْناهُم أَئِمَّةً یَهْدُونَ بِأَمْرِنا«
 است که در تفسیر تسنیم نقل شـده  یخالد کابلوحدیث اب از  یدلیل برون متن، بخش   

 از امـام بـاقر      یخالد کـابل  واب. را استفاده کرده است   ی   باطن ی هدایت تکوین  یو از آن معنا   
 :کند میچنین نقل  )السالم علیه(

 المُـضیئة بالنّهـار  ِ    في قُلوب المؤمنینَ أنورُ مِن الشَّمس     ِ    لَنور اإلمام ! وهللا یا أبا خالد   ... «
ن یـشاءُ فَـتظلِمُ                   ِ    وَهُم وهللا  یُنَوِّرون قلوبَ المـؤمنین ویَحجُـبُ هللا عـزَّ وجـلَّ نـورَهم عَمـَّ

 ).١/١٩٢ ی،کلین(» ...قلوبَهم
 امـام   یروایت فوق ناظر به هدایت ملکـوت      « :نویسد می درباره این حدیث     یآیة هللا جواد  

 اسـت، از    ی ظـاهر  ی که مقـام    ارایه طریق  ی زیرا هدایت به معنا    ؛است) السالم علیه(معصوم  
در ایـن روایـت     ) الـسالم  علیـه  (بـاقر  امام که یحال در رسد می ها راه چشم و گوش به انسان     

. شـید در روز اسـت     خور نور از تر تابناك و تر روشن ها به خدا سوگند، نور امام در دل      : فرمود
 از را آنـان  نـور  ندخداو و کنند می روشن و نورانی را مؤمنان یها به خدا سوگند امامان، دل    

 ).٦/٥٢٦ ،یآمل یجواد (»بود خواهند محجوب یمعنو نور از اینان و دارد میباز ناالیق افراد
 ی امامت به هدایت به امر تکـوین       ی اثبات معنا  ی برا یاین ادلّه درون متن و برون متن      

 :جمله از. روبروست یهای با مناقشه
 نبوّت و رسالت بـا      ی یا به معنا   ؛ کنیم  این دلیل که امامت را منحصر در دو معنا         :اوالً

 تـوان  ی، استوار نیـست بلکـه مـ   ی و یا هدایت تکوینی از طریق وح  یصِرف هدایت تشریع  
ـ  ی هدایت تـشریع   ی آن واسطه در نظر گرفت و امامت را به معنا          یبرا  نـه از طریـق      ی ول
 از آنها ی بلکه از طریق تفویض دین معنا کرد که در اخبار فراوان آمده و برخی رسالیوح

 السند صحیح را یکلین روایات از روایت سه یمجلس جمله از. اند با سند صحیح نقل شده    
 با سند صحیح از امام      از جمله این روایات   ). ١٥٣ـ٣/١٤١ ،العقول مرآة ،یمجلس (داند یم

: إن هللا عزّ وجلّ أدّب نبیّه علـى محبّتـه فقـال           « :فرماید یاست که م  ) السالم علیه(صادق  
وما آتاکُم الرسولُ فخُذوه وما     «: ثمّ فَوَّض إلیه فقال عزّ وجلّ      »کَ لَعَلى خُلُق عَظیم   إِنَّ«

کلینـی،  (» ؛ ...»الرّسولَ فَقَد أطاعَ هللا   ِ    ومَنْ یُطِع «: وقال عزّ وجـلّ   » نهاکم عنهُ فانتَهُوا  
 گاه فرمـود  و آناساس محبت خود ادب کرد  خداوند بلندمرتبه، پیامبر را بر    :  یعنی ١/٢٦٥
هر «: تفویض کرد و فرمود   ] دین را [ ایشان به سپس »یا  بزرگ آراسته  یهمانا تو بر منش   «

و نیـز   » چه که بازداشت، برحذر باشـید      چه را که رسول به شما داد بگیرید و از هر آن            آن
 .»همانا خداوند را اطاعت کرده استهر کس رسول را اطاعت کند، «: فرمود
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 روضـة  ،یمجلـس  (متـواتره  صـحیحه  را دیـن  یضتفـو  اخبار پژوهان،  از حدیث  یبرخ
هللا  یصـل  (خـدا  رسـول  بـه  دین تفویض فقها، و پژوهان دین از یبرخ و) ٢/٢٠ ،المتقین
 ،ی خـوی  ؛١/٣٦٩ ،شـبّر : ـ  نکـ  (داننـد  مـی  مـذهب    یرا اجماع شیعه و ضـرور     ) آله علیه و 

امت ایـشان   از شئون ام  ) سلم آله و  هللا علیه و   یصل(تفویض دین به رسول اکرم      ). ٢/٣٠٤
 ،دین تفویض و عظیم خلق مقاله ،نجارزادگان: ـ  نک تر، بیش توضیح یبرا (آید میبه شمار   

 ).١٧٩ـ١٦٣
 بـه    هـدایت  نیـست، ) ع(، ویـژه ائمـه      ی راهنمای یگونه که هدایت به معنا     همان :ثانیاً

 ، تحت تـأثیر   یبلکه چه بسا افراد   . نخواهد بود ) ع( ایصال به مطلوب نیز ویژه ائمه        یمعنا
تالوت آیات قرآن ناگاه منقلب شده، به نقطه شایسته و مطلـوب خـود نایـل شـوند و در                    

جا نقطـه ابهـام در بنـد شـشم از ارکـان ایـن                از همین .  یابند ی تکوین یواقع هدایت باطن  
 که به مقام امامت     ی بر تخصیص این نوع هدایت به شخص       ی دلیل ؛گردد مینظریه، نمایان   

 .نایل آمده، در دست نیست
 ی از و  ی، امتثـال امـر امـام و پیـرو         ی هدایت به امر یا تصرف تکـوین       یدر معنا : لثاًثا
 ی بر معنای که از اصطالح امام مبتنیچون بر طبق تحلیل.  نخواهد داشتی محصَّلیمعنا
 ایـن  ملتزمنـد،  آن بـه  نیـز  یجواد هللا آیة و طباطبائی عالمه و آید می آن به دست     یلغو
أي مُقتَدى یقتدي بـک  «:  به این معناست »إماماًِ    اعلُکَ لِلنّاس إنّي ج  ...«  عبارت در واژه

 :ـ  نکـ (» النّاسُ ویتّبعوك في أقوالک وأفعالک فاإلمام هو الذي یُقتَـدى ویُـأتَمّ بـه النـاس               
 وَجَعَلْناهُمْ أَئِمَّـةً یَْهـدُونَ  «  عبـارت  نیز در توضیحی آیة هللا جواد   ؛١٤/٣٠٤ ،یطباطبائ
 در چنـد  هـر  و باشـد  مـی  ائمه تعریف مقام در »بأمرنا یهدون« جمله«: نویسند می »بِأَمْرِنَا
 بایـد بداننـد سِـمَت       همگان که یطور به دارد همراه به را انشا پیام یول است خبر ظاهر

 خـود  ماننـد  یاسـالم  امت و اند ید است و امامان مأمور به راهنمای      هدایت به جعل خداون   
 بایـد  تحلیـل  ایـن  طبق بر). ٦/٤٦٦ ،یآمل یجواد :ـ  نک (»هستند امتثال به مأمور امامان،
قـق  تح امـام  هـو  بما امام یمعنا تا کند یپیرو یو اقوال و افعال از و اقتدا امام به مأموم
 در یو بـه  یاقتـدا  و امـام  از یپیـرو  از سـخن  ها، امام در دل   یِتکوینِ    اما در تصرف  . یابد

بایـد  را   بلکه ایـن تـصرف       ؛نیست و،ا سنت و سیره از یپیرو یکل طور به و اقوال و افعال
 از امام یتکوینِ   از والیت و نه امامت، نام نهاد چون مأموم در این تصرف یهدایت و یا نوع   

 .ندارد یامتثال او فرمان به نسبت و کند ی نمیپیرو
گونـه کـه عالمـه حلـی آورده و      وـ همـان  کنیم یمش» قاعده لطف «طبق   اگر بر  :رابعاً
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 ١١٧  »هدايت به امر«بررسي ديدگاه عالمه طباطبايي در باب امامت به معناي 

بَعِّده عن یُقرِّب العبد إلی الطّاعة و یاللُّطف هو ما «:  است ـ بگوییمفاضل مقداد شرح کرده
، لطف هر امری است که بنده       هیجب عل یکون من فعل هللا ف    یو هو ثالثة فتارة     ... ةیالمعص

 زا] بایـد [را به فرمانبرداری خدا نزدیک و از نافرمانی دور کند و آن سه گونه است گاهی                 
در ). ٥٤ ،حلـی (» شود آن را انجام دهـد      تعالی الزم می     حق برپس  . فعل خدا نشأت گیرد   

 نزدیـک شـدن بنـده بـه         یۀهـا مـا    اش در دل     صورت، وجود امام بـا تـصرف تکـوینی         این
پس جعل مقام امامت به عنوان فعل هللا . شود ری خدا و دوری از نافرمانی او میفرمانبردا
های شایسته جعـل کنـد ـ ماننـد      ین مقام را برای انسانتعالی واجب است و باید ا بر حق

 قاعـده،  این اساسباشد ـ بر  تعالی الزم می ل مقام رسالت که به عنوان فعل هللا بر حقجع
ِ    باید لطف خداونـد، شـامل      :یک: شرح بدین  ساخت وارد نظریه این بر را إشکالی توان  می
پـس در هـر      :دو.  ایصال به مطلوبنـد    ی آماده برا  یاد مستعد گردد که با هدایت تکوین      افر

 :سـه .  از آنان سـاخته باشـد      ی صالح وجود داشته باشد که چنین کار       ی باید افراد  يعصر
ِ  حضرت ابراهیم ـ بنا به این نظریه ـ تا پیش از جعل مقام امامـت امکـان چنـین تـصرف      

 را خود لطف خداوند: بگوییم که شود می چنین مقدمات این نتیجه. است نداشتهی تکوین
کـه   جـز آن  . ت ابراهیم، دریغ کـرده اسـت       از امامت حضر   پیش مقطع در مستعد افراد از

 .قاعده لطف را محدود سازیم و آن را تنها در ارایه طریق به کار بریم
 ی بعـد ی  از تقابل بین کارکرد امامان نار و نور در روایـات ـ کـه در مناقـشه    :خامساً

نـاهُمْ أَئِمَّـةً یَهْـدُونَ    وَجَعَلْ«: فرمایـد  مـی مالحظه خواهید کرد ـ و در آیات قرآن کـه   
 تـوان  یم) ٤١ ،قصصال (»...ِ    وَجَعَلْناهُم أَئِمَّةً یَدْعُونَ إَلَى النّار    «و  ) ٧٢ ،نبیاالا (»...بِأَمْرِنَا

 آتـش  بـه  کـه  نار ائمه چون نیست باطنی هدایت امر، به هدایت از مراد که کرد استفاده
 .دهند نمی انجام را یامر چنین تکوینی باطنی هدایت با کنند می دعوت

 همچـون  واال یاوصـاف  از کـه  آن با اند  که به مقام امامت نرسیده     ی چرا انبیای  :سادساً
... و) ٩٠،نبیـا الا (»خاشـعان « ،)٦٩ ،نـساء ال (»شدگان داده نعمت« ،)٨٦ ،نبیاالا (»صالحان«

 از جمله  انبیا ملکوت عالَمی؟ آیا براکنند تکوینی تصرف ها دل در توانند نمی ؛برخوردارند
در زمان نبـوّت، بـه      ) السالم علیه(آیا خود حضرت ابراهیم     ! ؟نیست منکشف ها ملکوت دل 

که احتجاج حضرت ابـراهیم را بـا آزر          قرآن کریم پس از آن    ! ار نیافتند؟ مشاهده ملکوت ب  
یَکُـونَ  وَلِِ  وَاألَرْضِ   وَکَذلِکَ نُري إِبْراهیمَ مَلَکُوتَ السَّموات    «: فرمایـد  می دارد، میبیان  

 یآیـا بـرا  . این احتجاج در زمان نبـوّت ایـشان بـوده اسـت          ) ٧٥ ،نعامالا(» مِنَ الْمُوقِنینَ 
www.SID.ir از امامـت  مقـام  خـاص  جعـل  به نیاز است، منکشف آنان يبرا که ها تصرّف در باطن دل   
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 بـر وجـود    ی این تصرف موجود است و دلیلـ       ی برا یکه مقتض  ؟ با آن  دارد تعالی  حق ناحیه
 .تمانع در دست نیس

 اسـت  این زعامت یمعنا به امامت نظریه بر تسنیم تفسیر یها  از مناقشه ی یک :سابعاً
 بر کند می یمعرف دیگران اسوه را ابراهیم حضرت آیین و روش کریم، قرآن«: گوید می که
 باشـد،  شـده  منـصوب  زعامـت  بـه  يپیـر  در حضرت آن اگر یحت باید قرآن اساس، این

 کریم، قرآن که پذیرفت توان  نمی پس... کرد می نقل را وا یرهبر و حکومت از هایی  نشانه
 یجـواد  :ـ  نکـ  (»...نکنـد  بیـان  را آن آورد ره وصـف  این با کند نقل شُکوه آن با را امامت

 کـریم  قرآن. هست امر به هدایت یمعنا به امامت نظریه بر اشکال همین). ٦/٤٥٥ ،یآمل
 یح به چنـین معنـای     تصری نیز روایات در بلکه. است نکرده بیان را هدایت نوع این آورد ره
 امامـت  از شُـکوه  بـا  نقل این با روایات است بعید: گفت توان میکه    امام نشده با آن    یبرا

 .نیاورند میان به سخن معنا این از و بمانند ساکت کریم، قرآن در ابراهیمِ  حضرت
 رسـیده بـا     »نـا وجعلناهم أئمّة یهدون بأمر   « یچه در روایات درباره معنا     آن: ثامناً

 از امـام    یماننـد حـدیث مرحـوم کلینـ       .  نـاهمخوان اسـت    یتکـوین ِ    ینظریه هدایت باطن  
 :فرماید میکه ) السالم علیه( صادق
وَجَعَلْناهُمْ أَئِمَّـةً   «: یتعال إنّ األئمّة في کتاب هللا عزّ وجلّ إمامان قال هللا تبارك و           «

: قبـل حُکمهـم قـال   ِ  مر هللا قبل أمرهم وحُکمَ هللابأمر الناس یقدِّمون أ  ال »یَهْدُونَ بِأَمْرِنَا 
یقـدّمون أمـرهم قبـل أمـر هللا         ) ٤١ ،القـصص (» وَجَعَلْناهُم أَئِمَّةً یَدْعُونَ إَلَـى النّـارِ      «

  ؛هللا ویأخُذونَ بِأهوائهم خالفَ ما في کتاب هللا عزّ وجلِّ  وحُکمَهم قبلَ حُکم
 را آنـان  ما و«: فرماید میاوند بلندمرتبه   همانا پیشوایان در کتاب خدا دو گروهند، خد       

 پـس   ؛مـردم  خواسـت  و دستور به نه »کنند میت  هدای ما امر به که دادیم قرار یپیشوایان
. دهنـد  مـی  قـرار  خود حکم از پیش را خدا حکم و دارند میامر خدا را بر امر خود مقدم        

 »کننـد  مـی  دعـوت  آتـش  بـه  که دادیم قرار وایانیپیش را آنان ما و«: فرماید می یتعال حق
 خواست و دستور خود را پیش از خواست خداوند و حکم خویش را پیش از حکم ]ییعن[

 خداونـد،  کتـاب  یهـا  آمـوزه  برخالف گرفته را نفسانی یها خواهش و دهند میخدا قرار   
 ).١/٢١٦ ی،کلین (»رانند می حکم

 ی،قمـ (ه اسـت    نقـل شـد   ) علیـه الـسالم   ( نیز از امام باقر      یاین حدیث در تفسیر قم    
دربـاره آیـه شـریفه       )الـسالم  علیـه ( محمد بن العباس الماهیار نیز از امـام بـاقر         ). ٢/١٧٠
 :آورد میچنین ) ٢٤، سجدهال) (... وَجَعَلْنا مِنْهُمْ أَئِمَّةً یَهْدُونَ بِأَمْرِنا لَمّا صَبَرُوا(
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 ١١٩  »هدايت به امر«بررسي ديدگاه عالمه طباطبايي در باب امامت به معناي 

بر جَعَلَهم أئمّة یَهدونَ بِأمره     أي لمّا صَبرُوا على البالء في الدنیا وعَلِمَ هللا مِنهم الصّ          ... «
  کردنـد   ی دنیـا شـکیبای    یچـون بـر بالهـا     : یعنـی  ؛...عبادَه إلى طاعته المؤدّیة إلى جنّته     

  قـرار داد کـه بنـدگانش را بـه دسـتور             یو خداوند صبر آنان را دانست، آنان را پیـشوایان         
» د طـاعتش هـدایت کننـد تـا بـه بهـشت او، نایـل آینـ                 ی بـه سـو    یتعـال  و خواست حق  

 ).٤٣٧ ی،استرآباد(
 سـوره   ٧٣ سوره سجده و     ٢٤و آیه   ی   تفسیر آیه ابتل   ی در بحث روای   یعالمه طباطبای 

 جوادى هللا آیة.  استاست ـ به این روایات اشاره نکرده » هدایت بامر«انبیا ـ که سخن از  
 در و سـت ا نگفتـه  سـخن  روایات این از »ابراهیم یابتل إذ« آیه تفسیر یروای بحث در نیز
یُنکِـروَن اإلمـامَ    « :فرمایـد  یمـ  کـه یاد کرده   ) علیه السالم (ق  صاد امام حدیث از آن یازا

ما في األرض منزلةً أعظمُ من مُفتـرض الطاعـة فقـد            ِ    المفترضَ الطّاعة ویَجْحَدونَ به وهللا    
کرمَه أن یُِ  کان إبراهیم دهراً ینزّل علیه األمر من هللا وما کان مُفترَضُ الطّاعة حتّى بدا لله  

  ؛...»إماماًِ  إنّي جاعلُکَ لِلنّاس«: ویُعظِّمه، فقال
 سوگند خدا به. زنند ی که اطاعتش واجب است انکار کرده و از آن سرباز م           یآنان امام 

 را  ی حـضرت ابـراهیم روزگـار      ؛شـود  ینم یافت زمین در »هالطاع مفترض« از برتر یمنزلت
 آن تـا  نبـود  هالطاع مفترض و رسید می  بر ایشان دستور   یتعال  کرد و از ناحیه حق     یسپر
 مـردم امـام     یمن تو را برا   :  فرمود ]یبه و [ و داشت بزرگ و نهاد ارج را ایشان خداوند که

 ).٥٩ ،صفار (»دهم میقرار 
 کـه بـه آن      ی این حدیث بر خـالف نظریـه هـدایت تکـوین           ی درباره معنا  یآیة هللا جواد  

 دار  کـه عهـده  ی ـ اجتمـاع  یسیاسی رهبری امامت به معنا« :نویسد ی کرده میملتزمند، مش
 ی و بـاالخره اجـرا     ی الهـ  ی از وحـ   ی و عملـ   یعلمـ  حمایت و حکمت و کتاب تعلیم و تبیین

 بـا   یاین فریضه بزرگ دین   .  است ی عباد یحدود و حقوق خالق و خلق است از بهترین مجار         
 ).٦/٥١٦ ،همو (»شود می حاصل یپذیرش مفروض بودن طاعت و واجب بودن فرمانبردار

.  نـدارد  ی امـام تناسـب    ی از حدیث مذکور با مقوله هدایت باطن       یتبیین آیة هللا جواد   
 که  یمفاد حدیث ابا خالد کابل    .  همخوان نیست  یباطنِ    یتکوینِ    ظاهر حدیث نیز با هدایت    

 مـدعا، ناتمـام اسـت       یبه عنوان دلیل برون متن مورد استناد تفسیر تسنیم بود نیز، بـرا            
قابل انکار است اما آیا این نـور یـاد           غیر ینان به وسیله امام حقیقت    چون نورانیت دل مؤم   

موضـع  ! در آیـات قـرآن خواهـد بـود؟        » هدایت به امر   «یشده در آن حدیث، همان معنا     
 . اثبات آن دلیل اقامه کردی بین ایندوست که باید برایبحث، کشف ارتباط معنای
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  ١٣٩٠، بهار و تابستان ١ شماره،چهل و چهارممجله پژوهشهای قرآن و حدیث، سال                                                ١٢٠

) السالم علیه(إنّ النبي دعا لعلي « :خوانیم یدر کتاب مناقب نیز در این زمینه چنین م      
وَاجعَلْ في ذُرِّیَّتهما البَرَکةَ وَاجْعَلْهُم أئمّةً یَهدونَ بـأمرِك         ...  فقال) علیها السالم (فاطمة   و

 و  ی، علـ  )صلى هللا علیه وآله وسلم    (پیامبر خدا   : یعنی ؛إلى طاعتِک ویَأمُرونَ بِما یُرضیک    
در نسل آنان برکت قرار ده و آنان        ! خداوندا...  فرمود  و هرا فراخواند ) السالم علیهما(فاطمه  

ت تو هدایت کنند  قرار ده که به وسیله خواست و دستور تو، مردم را به طاع             یرا پیشوایان 
 ).٢/٣٥٦ مغازلی، ابن (»دهند دستور ،یپسند یچه م و آنان را به آن

عَلْناهُمْ أَئِمَّةً یَهْـدُونَ    وَجَ«: در مقام تأویل آیه   ) السالم علیه( دیگر از امام باقر      یحدیث
 :چنین نقل شده است »... بِأَمْرِنَا
في صُدورهِم ثُمَّ ذَکَرَ ما أکرَمَهم      ِ    یعنى األئمّة مِنْ وُلد فاطمة یُوحى إلیهم بالرّوح       : قال«

هستند که در سـینه آنـان       ) السالمعلیها(یشوایان از فرزندان فاطمه     آنان پ : یعنی» ؛هللا به 
تا هرگز به خطا نرونـد و آن چـه کـه    [ شود می ]یتسدید[ یوح ]القدس[به وسیله روح 
ه کـه خداونـد، بـا آن ائمـه را     چـ  سپس امام، از آن ] است، انجام دهندیتعال خواست حق

 ).١/٣٢٨ی، استرآباد... ( داشته، سخن به میان آوردیگرام
 .را معنا کرده است» هدایت به امر«این احادیث به طور مستقیم 

 یدیگر نیز ناظر به مقام امامت نقل شده کـه بـه طـور غیـر مـستقیم معنـا                   یاحادیث
 ماننـد . اسـت  گفته پیش یمعنا یبرا یتایید و شود می دریافت ها از آن » همفترض الطاع «

اَللّهمّ إنّـک أیّـدتَ دینَـک کـلّ أوان بإمـام            « :فرماید یکه م ) السالم علیه( سجاد امام کالم
اً في بالدك بعد أنْ وصلتَ َحبله بِحبلِک وجعلتَـه الذَّریعـةَ إلـى              أقمتَه عَلَماً لِعبادك ومَنار   

رضوانِک وافترضتَ طاعتَه وحَذَّرتَ معصیتَه وأمرتَ بامتثال أوامره واإلنتهاء عَنْ نَهیـه وأن             
ال یتقدّمَه متقدِّمٌ وال یتأخّر عنه متأخّرٌ فَهـو عِـصمةُ الالئـذینَ وکَهـف المُـسلمین وعُـروة                   

 یهر زمانى، دینت را بـه وسـیله امـام         خداوندا تو در    : یعنی ؛العالمینِ     ربّ المُؤمنین وبهاءُ 
 ]هدایت[ و در شهرهایت منار      ] راه یبرا[ و او را بر بندگانت نشانه        ی تأیید کرد  ]تقویت و [

 و او   ی خودت بـست   ]ی  اراده[ او را به ریسمان      ]ی  اراده[که، ریسمان    پس از آن  . یقرار داد 
 از  ]بنـدگانت را  [ و یسـاخت  واجـب  را طاعتش و ینهاد خود یودخشن برای یا را وسیله 

 ی و فرمـود   یاو کـرد  ی   و دستور به امتثال اوامر، و ترك نـواه         یحذر داشت  نافرمانیش بر 
 پناه برند   ی است که به و    ی نگیرد و از او پس نماند، پس او حافظ کسان          ی بر او پیش   یکس

  و مایـه شـرف و      ]ه و به خدا رسند     چنگ زد  یتا به و  [ مؤمنان   ی  و ملجأ مسلمین و حلقه    
 ).٤٧ ی دعا،صحیفه سجادیه(رتبه جهانیان است 
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 ١٢١  »هدايت به امر«بررسي ديدگاه عالمه طباطبايي در باب امامت به معناي 

 از امـام رضـا      ی روایت معـروف مرحـوم کلینـ       یها عبارتحدیث دیگر در این زمینه،      
، هنامي العلم، کاملُ الحلم، مُـضطَلِعٌ باإلمامـ       ...  اإلمام« :فرماید میاست، امام   ) السالم علیه(

... ، قائمٌ بأمر هللا عزّ وجلّ، ناصح لعباد هللا، حافظ لدین هللا         هضُ الطّاع ، مفرو هعالمٌ بِالسّیاس 
إنّ األنبیاءَ واألئمّة یوفّقهم هللاُ ویؤتیهم من مخزون علمـه وحکمـه مـا ال یؤتیـه غیـرهم                    

أَحَـقُّ أَنْ   ِ    أَفَمَنْ یَهْدِى إِلَى الْحَقّ   «: فیکونَ علمهم فوق علم أهل الزمان في قوله تعـالى         
وقولُه تبارك  ) ٣٥ ،یونس( »عَ أَمَّنْ الَ یَهِدِّى إِالَّ أَنْ یُهْدَى فَمَا لَکُمْ کَیْفَ تَحْکُمُونَ          یُتَّبَ
إنّ العبـد إذا     )...٢٦٩ ،البقـره  (»وَمَن یُؤْتَ الْحِکمَةَ فَقَدْ أُوتىَ خَیـراً کثِیـراً        «: یتعـال  و

 قلبَـه ینـابیعَ الحکمـة وألهمَـه         اختاره هللا عزّ وجلّ ألمور عبادَه، شَرَح صدرَه لِذلک وأودعَ         
ق                      العِلمَ إلهاماً، فلم یَعىَ بعدَه بجواب ال یحیر فیه عـن الـصواب، فَهـوَ معـصوم مُؤیّـد موفـَّ
مُسدَّد قد أمن الخطایا والزَّلَل والعِثار، یَخُصُّه هللاُ بذلک لیکونَ حجتَهُ على عباده وشـاهده               

امام، علمش در   : یعنی ؛و الفضل العظیم   خلقه وذلک فضل هللا یؤتیه من یشاء وهللا ذ         یعل
 و حلمش کامل است در امامت نیرومند و کاردان و آگاه به تـدبیر و سیاسـت امـور           یترق

 عـزّ و جـلّ قـائم اسـت، خیرخـواه بنـدگان خـدا و                 یاطاعتش واجب و به امر خدا     . است
 .نگهبان دین خداست

 دانـش و حکمـت      یجورهـا همانا خداوند انبیا و ائمه را توفیق بخشیده و به آنـان گن            
به همین رو، دانش آنان برتر از دانش دیگـران        . خود که به دیگران نداده، عطا کرده است       

 بـه حـق     ]بـدون واسـطه   [ که   یآیا کس «: همان که خداوند فرموده   . از اهل زمانشان است   
بـه  [ کـه  آن جـز  کنـد  ینم هدایت که یکس یا است پیروی برای سزاوارتر کند میهدایت  

 و »کنیـد  می هدایت شود، شما را چه شده چگونه قضاوت          ] دانش و هدایت   واسطه کسب 
 خیـر  دادنـد،  حکمـت  را کـه  هر«: فرماید می که   یوند تبارك و تعال   خدا از سخن این نیز

، هدایت گرفته و بـه      یتعال و انبیا و ائمه عترت، بدون واسطه از ناحیه حق         [ »اند داده بسیار
 به آنان ایـن اسـت       یتعال از جمله عنایات ویژه حق    باز  .  عطا شده است   یآنان حکمت لدن  

 ایـن  یبـرا  را اش دگانش انتخاب فرماید، سـینه    بن امور یبرا را یا  چون خداوند بنده   ]که
 یو بـه  را دانش و سپرد می ودیعه به قلبش در را حکمت یها چشمه و کند می فراخ امور
 پاسـخ  در و شود نمی ندهدرما یپرسش هیچ در رو، همین به. کند یم الهام خاص طریق به

 استوار و پابرجا از ]و[ یافته توفیق شده، تأیید معصوم، او پس. ماند ینم سرگردان درست،
 ایـن  بـه  را آنان خداوند. است امان در سقوط و خطاها ها، از لغزش .  است یتعال ناحیه حق 

 لفـض  ایـن  و باشـند  مخلوقـاتش  بـر  گـواه  و بندگان بر حجت تا داد اختصاص ها، یویژگ
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  ١٣٩٠، بهار و تابستان ١ شماره،چهل و چهارممجله پژوهشهای قرآن و حدیث، سال                                                ١٢٢

 »اسـت  بـزرگ  و فضل و کرم یدارا خداوند و کند عطا خواهد که هر به که است خداوند
 ).٢٠٣ـ١/١٩٨ کلینی،(

که خودش بـدون    »  به حق  یهاد«و  » مفروض الطاعة « از امام به عنوان      یحکمت پیرو 
أَفَمَـن یَهْـدِي إِلَـى      « شـریفه  آیـه  و (کنـد  یواسطه هدایت یافته و دیگران را هدایت م       

: فرمایـد  یدر این تعابیر از ایـن حـدیث نهفتـه اسـت کـه مـ               )  به آن اشاره دارد    »...الْحَقِّ
 مُـسدَّد  موفَّق مؤیّد معصومٌ فهو« ،»إلهاماً العلمَ ألهمَه« ،»وحُکمه عِلمِهِ    مَخزون مِن یُؤتیهم«

 تعـابیر  ایـن  رسـد  یبه نظر مـ   » ...مَعصوم مؤیّد موفّق  فهو  «،  »لزَّلَل والعِثار وا الخطایا أمن قد
است که در   ) ٧٣،نبیاالا (»...یَهدُون بِأمرنا وأوحینا إلیهم فعلَ الخیرات     « فراز با مساوق

 .به کار رفته است» ائمه«قرآن به عنوان اوصاف 
 بـه دسـت   ی و روایـ یدله قرآناز مجموع مباحث یاد شده که از تحلیل مفهوم امام و ا           

 بـه  »امام« یبرا خاص وصف وانعن به قرآن در که را »بأمرنا یهدون« عبارت توان یآمد، م 
 مصاحبت یـا مالبـست      یبه معنا » یَهدون بأمرنا «در  » با «؛کرد معنا صورت بدین رفته، کار

است نتیجه آن که امام، مـردم را در         » یخواست و مطلوب حقتعال    «یبه معنا » امرنا«است  
چـه کـه مطلـوب و مقـصود خداسـت هـدایت        حبت یا کسوت خواست خداوند، بـه آن       ص
 نیـز  مردم بر و دارد يم مقدم دیگران خواست و مطلوب بر را او حکم و خدا امر و کند یم

 از مجـرد ِ    رسـالت  و نبوت در. است مستقل اطاعت این. کنند اطاعت او از که است فرض
چـه    نوع اطاعت وجود ندارد چون هر آن        دو و خداست اطاعت عین رسول اطاعت امامت،

 دریافت رسالی وحی با یتعال حق ناحیه از که است یابالغ تنها دهد، میکه رسول دستور    
 اطاعـت  حـق  رسـد،  مـی  امامـت  مقـام  بـه  یاله نصب و جعل با که گاه آن اما. است کرده

 و اراده او    بـوده  خـدا  ناحیـه  از جعل این چون مقام این در چند هر. کند می پیدا مستقل
طاعـت خـدا نامیـده       مستقل در عـرض ا     ی شده، اطاعت از او اطاعت     یتعال مظهر اراده حق  

 همخـوان  تکـوینی  یملکـوت  هـدایت  بـا  امـر  به هدایت از معنا این است روشن. شود ینم
 .نیست
 
 گیری نتیجه

 إنّـي ... «: امامـت را جعـل کـرد و فرمـود         ) السالم علیه( حضرت ابراهیم    یخداوند برا 
 در مـام ا یشناسـ  اصـطالح  درباره پژوهان قرآن) ١٢٤ ،بقرهال (»... إماماًِ   ناسلل جاعلکَ

 شـرح  حـد  در سربـسته  یمعنـا  به تسنن اهل از یبرخ دارندی  جد نظر اختالف آیه این
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 ١٢٣  »هدايت به امر«بررسي ديدگاه عالمه طباطبايي در باب امامت به معناي 

. انـد  دانسته یّنب یمعنا به مشخص طور به را آن آنان از دیگر یبرخ و کرده بسنده یلغو
 در این آیه را فراتر از مقام رسالت دانسته سـه            امامت مقام که آن از پس یشیع مفسران
 و همگـان  بـر  پیـشوا  یمعنـا  بـه  را آن یجمعـ  اند، ح مطرح ساخته   این اصطال  یمعنا برا 
 یطباطبائ عالمه و جامعه امور تدبیر و یزمامدار یمعنا به توجه قابل یگروه و پیامبران

 یا ایصال به مطلـوب      امر به هدایت« را آن خود، یابتکار نظریه با چهاردهم قرن اواخر در
 ارکـان  و شـرح  را نظریـه  این یجواد هللا آیة اداست که آن با. دانند می» یبا تصرف تکوین  

 در کـه  »مطلـوب  به ایصال جامع« یمعنا امامت یبرا توان میاما نه    .اند کرده مدلل را آن
 از اصل این نظریه دفاع کرد چون ایـن نظریـه            نه و پذیرفت شده، مطرح تفاسیر از یبرخ

 است بدون آن    ی قرآن مبتن  در دو دسته از آیات    » امر« در کلمه    ی اشتراك معنای  یبر ادعا 
 از ویـژه  بـه  اشتراك اینی  نف بر یا ادله توان ی استوار بیان شود بلکه م     ی آن دلیل  یکه برا 
 .ساخت مواجه چالش با را نظریه این اساس و کرد اقامه روایات
 
 شناسیکتاب

 .قرآن کریم
 . ق١٣٧٥االسالم،  فیضترجمه ، صحیفه سجادیه

، بـه کوشـش     یالـسبع المثـان    فـي تفـسیر القـرآن العظـیم و        روح المعـاني    ، محمـود،    یآلوس. ١
 . ق١٤١٧محمدحسین العرب، بیروت، دار الفکر، 

 . ق١٤٠٢، بیروت، تفسیر القرآن العظیمابن کثیر، اسماعیل، . ٢
ـ    یمناقـب االمـام امیرالمـؤمنین علـ       ،  ی، علـ  یابن مغازل . ٣ محمـدباقر  :  تحقیـق  ،طالـب  ی بـن اب

 . ق١٤٠٣االضواء، ، بیروت، داریالمحمود
ـ     : ، تحقیق شرح تأویل اآلیات الظاهرة   الدین،   ، سید شرف  یاسترآباد. ٤ ، قـم   یحـسین االسـتاد ول

 . ق١٤٠٩، یمؤسسة النشر االسالم
خالـد عبـد الـرحمن العـک، بیـروت،          : ، تحقیـق  )یتفسیر بغـو   (معالم التنزیل ، حسین،   یبغو. ٥

 .ق ١٤٠٧
 .تا بی، ی قم، مکتبة الوجدان، تفسیر القرآنیآالء الرحمن ف، محمدجواد، یبالغ. ٦
 مجاهد، قم، مؤسسه ی حسین یمهدسید: ، تحقیق یتفسیر مصباح الهد  آقا،  ، میرزا جواد  یتهران. ٧

 . ش١٣٨٧ امام رضا، یمعارف اسالم
 .١٤٢٢ محمد بن عاشور، بیروت، یاب: ، تحقیقالبیان الکشف و، احمد، یثعلب. ٨
 . ق١٤١٥ شاهین، بیروت، یمحمدعل: ، تحقیقاحکام القرآنجصاص، احمد، . ٩

 یواعظـ : ، نگـارش  )سـیره رسـول اکـرم در قـرآن         (یتفسیر موضـوع  ، عبدهللا،   ی آمل یجواد. ١٠
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  ١٣٩٠، بهار و تابستان ١ شماره،چهل و چهارممجله پژوهشهای قرآن و حدیث، سال                                                ١٢٤

 . ش١٣٧٦، قم، مرکز نشر اسرا، یمحمد
میقـات،   ، تهـران، انتـشارات  عشری تفسیر اثنیحسینی شاه عبدالعظیمی، حسین بن احمد،     . ١١

 . ش١٣٦٣
ل المقـداد، قـم،     الفاضـ : ، شـرحه  الباب الحـادی عـشر     ،)عالمه حلی (حلّی، حسن بن یوسف     . ١٢

 .تا مطبوعات دینی، بی
، قم، انتشارات کتابخانـه آیـة هللا        الجنان روح الجنان و  روض،  ی، ابوالفتوح حسین بن عل    یراز. ١٣

 . ق١٤٠٤، یمرعش
، ی، قم، مرکز نـشر مکتـب االعـالم االسـالم          )الکبیرالتفسیر(مفاتیح الغیب   الدین،  ، فخر یراز. ١٤

 .ق ١٤١١
، بیروت، الدار الشامیّة،    یعدنان داوود : ، تحقیق مفردات الفاظ القرآن  ، حسین،   یراغب اصفهان . ١٥

 . ق١٤١٦
الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل و عیون االقاویـل فـي وجـوه             هللا محمود،   ، جار یزمخشر. ١٦

 .تا بی، قم، نشر ادب حوزه، التأویل
 . ش١٣٧٣، )السالم علیه(ؤسسة امام صادق ، قم، ممنشور جاوید، جعفر، یسبحان. ١٧
 .ش ١٣٧١، ی، قم، مکتبة بصیرت حل مشکالت االخباریمصابیح االنوار ف عبدهللا، شبر،. ١٨
 . ش١٣٧٣داد، تهران،دفتر نشر،یتفسیر شریف الهیج، یعل ، محمدبنیالهیج شریف. ١٩
 بنیاد دایـرة المعـارف      ، تهران،  القرآن ینهج البیان عن کشف معان    ، محمد بن حسن،     یشیبان. ٢٠

 . ق١٤١٣، یاسالم
 قـم،  ،یبـاغ  محمـد کوچـه   : ، تـصحیح   فـضائل آل محمـد     یبصائر الدرجات فـ   صفار، محمد،   . ٢١

 .ق ١٤٠٤
، قم، منشورات جماعـة المدرسـین،       المیزان في تفسیر القرآن   حسین،  محمدسید،  یطباطبائ. ٢٢

 .تا بی
المعرفة، بیروت،  ، دار ی و طباطبائ  یمحالت: ، تحقیق البیان لعلوم القرآن   مجمع، فضل،   یطبرس. ٢٣

 .ق ١٤٠٦
، تهران، مؤسـسه انتـشارات و چـاپ دانـشگاه     یابوالقاسم گرج: ، تصحیح جوامع الجامع  ،همو. ٢٤

 . ش١٣٧٧تهران، 
 .ق١٤٠٨، بیروت، )یتفسیر طبر ( القرآنیجامع البیان عن تأویل آ، طبری، محمدبن جریر. ٢٥
 . ش١٣٧٨، تهران، انتشارات اسالم،  تفسیر القرآنیلبیان فاطیب اطیّب، سید عبدالحسین، . ٢٦
، قـم،   ی و ابـراهیم الـسامرائ     ی المخزوم یمهد: ، تحقیق ترتیب کتاب العین  ، خلیل،   یفراهید. ٢٧

 . ق١٤١٤انتشارات اسوه، 
: یـق ، تحق  لطـائف الکتـاب العزیـز      ی التمییـز فـ    یبـصائر ذو  ، محمد بن یعقـوب،      یفیروزآباد. ٢٨
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 ١٢٥  »هدايت به امر«بررسي ديدگاه عالمه طباطبايي در باب امامت به معناي 

 ،یالشیخ حسین األعلم  : ، تصحیح  تفسیر القرآن  ی ف یالصافمحسن،  بن  ، محمد یفیض کاشان . ٢٩
 .تا بی، یالمرتضبیروت، دار

، قم، مرکز النشر  ی و رضا نعمت   یمحمدحسین درایت : ، تحقیق  في تفسیر القرآن   یاألصف ،همو. ٣٠
 .ش ١٣٧٦، یالتابع لمکتب االعالم االسالم

 .١٤١٧، قم، دارالمنار، سواطع االلهام فی تفسیر القران، ابوالفضل، فیضی دکنی. ٣١
 . ش١٣٧٧، تهران، بنیاد بعثت، تفسیر احسن الحدیثاکبر،  ي، سید علیشیقر. ٣٢
 . ق١٣٨٧، ی، القاهرة، دار الکتاب العربالجامع ألحکام القرآن، محمد، یقرطب. ٣٣
، قـم،  یالـسید طیـب الموسـو   :  تصحیح،یلقما ]یالمنسوب ال[تفسیر بن ابراهیم،  ی، عل یقم. ٣٤

 . ق١٤٠٤
، ی علمـ  ی، تهـران، کتابفروشـ     الـزام المخـالفین    یمنهج الصادقین ف   هللا،  فتح ی، مول یکاشان. ٣٥

 . ش١٣٣٦
، تهران، سـازمان چـاپ و انتـشارات اقبـال،           مواهب علیه ،  ی، حسین بن عل   ی سبزوار یکاشف. ٣٦

 . ش١٣٦٩
 االسـالمیة،  دارالکتـب  طهران، ،یالغفار اکبر یعل: ، تصحیح یالکاف،   بن یعقوب  ، محمد یکلین. ٣٧

 .ق ١٣٨٨
، طهـران، المکتبـة     بحـار االنـوار الجامعـة لـدرر اخبـار االئمـة االطهـار             ، محمدباقر،   یمجلس. ٣٨

 . ق١٣٩٧االسالمیة، 
 . ق١٣٦٣الکتب االسالمیة، ط الثانیة، ، تهران، دار شرح اخبار آل الرسولیمرآة العقول ف ،همو. ٣٩
، بنیـاد  یاشتهارد: ، تعلیق شرح من ال یحضره الفقیه     یروضة المتقین ف  ،  ی، محمدتق یمجلس. ٤٠

 .کوشانپور
 .جا تا و بی ، بیالتفسیر المبینمغنیه، محمدجواد، . ٤١
، ٣١هـران، دارالکتـب االسـالمیة، چ    ، ت تفـسیر نمونـه   ،  )آیة هللا مکارم  (، ناصر،   یمکارم شیراز . ٤٢

 . ش١٣٨٦
 .مطبوع، غیر و مقام امامت از دیدگاه مفسران فریقینیمعناشناخت هللا، فتحنجارزادگان، . ٤٣
، دانشکده الهیـات دانـشگاه      مجله مقاالت و بررسیها   ،  »خلق عظیم وتفویض دین   «مقاله   ،همو. ٤٤

 . ش١٣٨٦، ٨٤تهران، ش 
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