
 المیزانامام در تفسیر « هدایت به امر»ساز نقش جامعه

 علی سروری مجد
 استادیار پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، تهران

 (21/01/1392؛ تاریخ پذیرش: 10/12/1391)تاریخ دریافت: 

 چکیده

ص       یکی از ویژگی صو سایر خ صر به فرد امام در کنار  صمت،     های منح صب الهی، ع یّات، مانند ن
شده           شاره  ست که در دو جای قرآن به آن ا ضوع هدایت به امر ا ستگی به علم الهی و والیت، مو واب

را در این آیات، امر تکوینی گرفته است و مراد از آن را تصرّف در « امر»است. عالّمه طباطبائی کلمة 
صلی مقاله    نفوس و امر ملکوتی می سؤال ا شی در    دانند. لذا  ست که این نوع از هدایت چه نق این ا
هایی که تا کنون دربارة هدایت به امر در آثار عالّمه طباطبائی  کند؟ پژوهشسازندگی جامعه ایفا می 

صووورت گرفته، بیشووتر ناهر به معناشووناسووی این کلمه بوده، امّا نوآوری این مقاله تنکید بر نقش     
ام اسووت. روش تحقیا این مقاله به شوویوة تحلیلی و  های امسووازی این خصوووصوویّت از ویژگیجامعه

ه بر و بیشووتر با تکی)ع(توصوویفی اسووت و نتایق تحقیا با مراجعه به قرآن و روایات معتبر معصووومین 
 تفسیر المیزان حاصل شده است.

 اسالم، امامت، جامعه، هدایت به امر، تفسیر المیزان. واژگان کلیدی:

                                                           
 E-mail: Asoroorim@yahoo.com 
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 مقدّمه

ز، امروز و فردای بشر است. در طول تاریخ، فیلسوفان، متفکّران و     سعادت و کمال گمگشتة دیرو  

ترین دین با پشتوانة وحی   مصلحان بشر در صدد حلّ این معما بوده و هستند. اسالم به عنوان کامل     

آغاز امامت را از  کریم قرآنالهی با طرح اندیشووة امامت، راهی برتر را پیش پای انسووان نهاده اسووت. 

سْلِمینَ  سَمَّاکُمُ  هُوَ إِبْرَاهِیمَ أَبِیکُمْ مِّلَّةَ﴿داده که پدر امّت بسوویار اسووت:   قرار )ع(ابراهیم   مِن الْمُ

ست. یکی از مهم     و ویژگی (78 /الحق) ﴾قَبْلُ شمرده ا صّی هم برای امام بر های  ترین ویژگیهای خا

اسووت. عالّمه   «هدایت به امر»سووورة سووجده بیان شووده،    24سووورة انبیاو و  73امام که در آیات 

اند. در را تبیین فرموده« هدایت به امر»مراد از « امر»و « هدایت»های طباطبائی ضوومن تحلیل وا ه

این باره آراو گوناگونی در تنیید یا ردّ آن مطرح شوووده اسوووت. آنده که در اینجا مورد نتر ماسوووت،  

امام   «هدایت به امر»تنثیر  ها نیست، بلکه توصیف نتر عالّمه در زمینة  بررسی صحّت و سُقم دیدگاه   

سازی مورد نتر اسالم است. نوآوری این مقاله تحلیل تنثیر این عنصر در هدایت و سعادت        بر جامعه

بشر و وصول به حیات طیّبة قرآنی است. هدایت و دستگیری امام به عنوان انیس رفیا و پدر دلسوز 

 خُاألَ وَ ایفِالشوووَّ دُالِالوَ وَ اُیفِالرَّ سُینِاألَ امُمَاإلِ: »فرموده اسوووت (ع)رضوووا امامکه امّت اسوووت، چنان

 قرآنهایی اسوووت که عالّمه )ره( از و این مطابا ویژگی  (200 :1، جق.1407، ینیکل« )...ایقِالشوووَّ

رسد. امام به اراده و اذن پروردگار فراتر از  استنباط کرده است و بدون آنها جامعه نیز به سعادت نمی   

 فرماید.ر باطنی و ملکوتی بر نفوس گذارده، جامعه را هدایت مینبیّ و رسول، تنثی

 ـ هدایت به امر1

شاد و هدایت  « هدی»هدایت از مادّة  ست.    به معنای ر ضدّ گمراهی ا یافتن، بیان و راهنمایی و 

  رساند همدنین در معنای آن گفته شده که عبارت از راهنمایی است به آنده که ما را به مطلوب می  

« هدایت»(. راغب 43 :4، جق.1411اد، عبّبنرساند )ر.ک؛ اودن راهی است که به مطلوب میو یا پیم

  ق.:1416، را به معنای راهنمایی همراه با لطف و مهربانی بیان کرده اسوووت )ر.ک؛ راغب اصوووفهانی

835.) 

  هدایت به دو گونة کلّی تقسوویم شووده اسووت که عبارتند از: هدایت ابتدایی و المیزاندر تفسوویر 

هدایت تشووویقی. هدایت ابتدایی نیز به دو دسووته تقسوویم شووده اسووت: هدایت تکوینی و هدایت     

( بیانگر هدایت  50)طه/ ﴾هَدَى ثُمَّ خَلْقَهُ شَیْء   کُلَّ أَعْطَى الَّذِی رَبُّنَا قَالَ﴿تشووریعی. آیاتی مانند 

ضْوَانَهُ  اتَّبَعَ مَنِ اللّهُ بِهِ یَهْدِی﴿تکوینی و آیاتی مانند  سَّالَمِ  سُبُلَ  رِ  اِِالظُّلُمَ مِّنِ وَیُخْرِجُهُم ال
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سْتَقِیم   صِرَاط   إِلَى وَیَهْدِیهِمْ بِإِذْنِهِ النُّورِ إِلَى ست و برای   16)المائده/ ﴾مُّ شریعی ا ( بیانگر هدایت ت

اشووواره  (17)محمّد/  ﴾هُدًى زَادَهُمْ اهْتَدَوْا وَالَّذِینَ﴿توان به آیاتی مانند هدایت تشوووویقی نیز می

مّا وا ة   مه طباطبائی امری ملکوتی و       قرآنکه در دو جای   « هدایت به امر   »کرد. ا آمده، از نتر عالّ

 (.272و273: 1، ج1374 تصرّفی باطنی است )طباطبائی،

 ـ امام2

شوا »در لغت به معنای « امام»طبا بیان راغب،  ست « پی ست که از وی پیروی و به   . ا امام آن ا

شود، خواه  وی شد یا باطل، و جمع آن      اقتدا  شد یا کتاب یا غیرآن، حا با سان با ست  «أَئِمَّة» ان .  ا

 .(87 :قرآنال الفاظ مفردات )ر.ک؛ راغب اصفهانی،

و م  » وا ه این ریشة و م    همة معنا در این است و «خاص توجّه با قصد» یا «قصد» معنای به و «ا

شتقّات  ست  محفوظ آن م سی  نیز امام. ا ست  ک صود م همواره که ا  دیگران تالش و حرکت هدف و ق

 (.22 :12الکبیر، ج الشرح غریب فی المنیر ومی، المصباحفیّ)ر.ک؛  گیرد قرار

  و آنها از برخی که است  شده  استعمال  مورد 12 در جمع و مفرد صورت  به قرآن در «امام» لفظ

: کاربرد آمده اسوووت   با دو  قرآنوا ة امام در   .دارد ارتباط  امامت   موضووووع به  دیگر متعدّد  آیات  نیز

 کاربرد غیربشری، مانند: .بشری و بشریغیر

 (.  12)یس/  ﴾مُبِین  إِمَام  فِی أحْصَیْنَاهُ شَیْء  وَکُلَّ﴿و لوح محفوظ: 

« راه»(. امام در اینجا به معنای79)الحجر/  ﴾مُّبِین  لَبِإِمَام  وَإِنَّهُمَا مِنْهُمْ فَانتَقَمْنَا﴿و راه آشکار:  

 گردد.های قوم لوط و صالح برمیبه خرابه« إِنَّهُمَا»است و ضمیر 

امام   تورات(، به 12و األحقاف/ 17)هود/  ﴾رَحْمَةً وَ إَمَامًا مُوسَى  کِتَابُ قَبْلِهِ وَمِن﴿: توراتوووو 

 اطالق شده است.

 نَهْدُویَ أَئِمَّةً وَجَعَلْنَاهُمْ﴿کاربردهای بشری نیز دو گونه است: حا و باطل. پیشوایان حا مثل:    

صَّلَاة   وَإِقَامَ الْخَیْرَاِِ فِعْلَ إِلَیْهِمْ وَأَوْحَیْنَا بِأَمْرِنَا (؛  73یاو/)األنب ﴾عَابِدِینَ لَنَا وَکَانُوا الزَّکَاة  وَإِیتَاءَ ال

سّجده/  ) ﴾یُوقِنُونَ بِآیَاتِنَا وَکَانُوا صَبَرُوا  لَمَّا بِأَمْرِنَا یَهْدُونَ أَئِمَّةً مِنْهُمْ وَجَعَلْنَا﴿ شوایان  24ال (؛ پی
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( و نیز 41)القصووو /  ﴾یُنصــَرُونَ لَا الْقِيَامَة  وَیَوْمَ النَّارِ إِلَى یَدْعُونَ أَئِمَّةً وَجَعَلْنَاهُمْ﴿باطل مثل: 

 (.12)التّوبه/  ﴾ لَهُمْ أَیْمَانَ الَ إِنَّهُمْ الْکُفْرِ أَئِمَّةَ قَاتِلُواْفَ﴿

  فِی کِتَابِ الْأَئِمَّةَإِنَّ »فرمایند: اینگونه می قرآنامامت بشری در کاربرد وا ه  ةامام صادق )ع( دربار

یَه دُونَ بِنَم رِنا لَا بِنَم رِ النَّاسِ یُقَدِّمُونَ  أَئِمَّةًاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِمَامَانِ قَالَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی وووو وَ جَعَلهناهُم  

یَد عُونَ إِلَی النَّارِیُقَدِّمُونَ أَم رَهُم  قَب لَ   أَئِمَّةًوَ جَعَلهناهُم   وَ حُکهمَ اللَّهِ قَب لَ حُکهمِهِم  قَالَ أَم رَ اللَّهِ قَب لَ أَم رِهِم 

َج               لَِّه َعزَّ َو  تَاِب ال مَا فِی ِک لَاَف  بِنَه َواِئهِم  ِخ خُذُوَن  یَنه لَِّه َو  ب َل حُکهِم ال لَِّه َو حُکهَمهُم  َق کلینی،  )« لَّأَم ِر ال

 (.216 :1، جق.1407

های آسمانی،  (، پیامبران الهی کتاب17)اإلسراو/  ﴾بِإِمَامِهِمْ أُنَاس  کُلَّ نَدْعُو یَوْمَ﴿در تفسیر آیة 

،  ق.1412طبرسووی، های اعمال و هرکس که در دنیا از او پیروی شووود، بیان شووده اسووت )ر.ک؛ نامه

 (.429و430 :5ج

 )البقره/ ﴾الظَّالِمِینَ عَهْدِی یَنَالُ الَ قَالَ ذُرِّیَّتِی وَمِن قَالَ إِمَامًا لنَّاسِلِ جَاعِلُکَ نِّیإِ ﴿ در آیة

فهمیم که امامی که     می ﴾الظَّالِمِینَ  عَهْدِی  یَنَالُ  الَ ﴿(. مراد از امام، ابراهیم )ع( اسوووت و از  124

  یَنَالُ الَ﴿شود: برگزیده نمی خدا از او راضی است و امامی که امامت او را خدا می دهد، از ستمکاران

 .﴾الظَّالِمِینَ عَهْدِی

بیان شووده اسووت که این  به سووه نمونه اشوواره  مختلفی  تعاریفامامت در دیدگاه شوویعه برای 

 شود:می

ست در امور دین و دنیا الف(  سی،  )ر.ک؛  ریا سائل، ج    دسیّ  و 77: 1، ج1377طبر ضی، ر   :1مرت

5). 

ست در امور دین و دنیا ب ب(  ست، چرا که امامت   ریا ه نیابت از پیامبر )ص( که این عقالً واجب ا

ی،  حلّر.ک؛ ) لطفی اسووت از جانب خدا و الزم اسووت معصوووم، منصوووص و برترین افراد امّت باشوود  

 .(10و12 ق.:1413

از حکومت به معنی   اعمّ ،های دینبرنامهاهداف و امامت عبارت اسوووت از تحقّا بخشووویدن    ج( 

دود و احکام خدا و اجرای عدالت و همدنین تربیت و پرورش نفوس در هاهر  وسیع کلمه و اجرای ح

ست   زیرا نبوّت و رسالت تنها اخبار از سوی خدا و     ؛و باطن و این مقام از مقام رسالت و نبوّت باالتر ا
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 اجرای احکام ةاینها وجود دارد به اضاف  ةا در مورد امامت همامّ ،ابالغ فرمان او و بشارت و انذار است  

. امامت به جعل الهی، معصووووم، مؤیّد به تنییدات الهی عالم به            و تربیت نفوس از نتر هاهر و باطن   

جمیع علوم در معاش و معاد مردم و افضل اهل زمان به فضایل باطنی است، اعمال بندگان از علم او 

ست.      ست و هیچ گاه زمین از وجود او خالی نی شیده نی ست که   پو شن ا ،  انپیامبر ی ازتعدادالبتّه رو

 (.272 و275 :1 ، ج1374طباطبائی، )ر.ک؛  انددارای مقام امامت نیز بوده

 تر است.تر و دقیااز مجموع معانی ذکر شده، معنای سوم کامل

سالمی بیان کرده مجموع تعریف ست: تعریف   هایی که متکلّمان ا سته ا های عام نبوّت را اند، دو د

 شود.ل نبوّت نمیهای خاص شامگیرد و تعریفدر بر می

شووود و به تعبیر عالّمه  در تعریف خاص، قید نیابت از نبی یا خالفت از رسووول نیز مشوواهده می

سَةُ عَامةُ  »حلّی  شخَاصِ   اإل مَامَةُ ر ئَا شَخص  مِنَ األَ ،  یحلّ« )عَنِ النَّبِیِّنِيَابَةً  فِی الدِّینِ وَ الدُّنیَا لِ

فَةُ    »(؛ 66 :همان  مَامَةُ خَالَ ــُولِ فِی الاألَ قَامَة   رَّس مَّة    الدِّینِ بِحَیث  یَجِبُ إِتبَاعِهِ عَلَی       إ  «  کَافَّة  األُ

 (.234 :5، جق.1409تفتازانی،  و 345 :8، جق.1412جرجانی، )

شود، مانند بیان شرایع، دعوت    آنده که موجب نیاز به پیامبر )ص( می»نویسد:  سیّد مرتضی می  

مقام او در حفظ شریعت باشد     مئشود که قا جب نیاز به کسی می به طاعت پروردگار و سایر امور، مو 

(. از حضرت  178 :1، جتابیمرتضی،  )سیّد  « که دارای عصمت و ایمن از اشتباه، سهو و کتمان باشد    

کنم و این را از به خدا منم امام مبین؛ حا را از باطل آشوووکار می  »علی )ع( نقل اسوووت که فرمود:   

( و از حضرت رسول )ص( منقول است که دربارة     66 :ی، همانحلّ« )امهرسول خدا )ص( به ارث برد 

بابویه،    بن)ا« او امامی اسوووت که خدا در وی علم هر چیز را احصوووا کرده اسوووت    »علی )ع( فرمود: 

 (.95 ق.:1403

ست:   صحّت هرگز تفسیر آیه نیستند، بلکه       »عالّمه طباطبائی فرموده ا صورت  این دو حدیث در 

  خال  و شووارات آنند و مانعی نیسووت که خدا علم کتاب مبین را به کسووی که بندةو ا قرآناز بطن 

ست       سیّد موحّدین ا سول خدا )ص(  ست، بدهد و او بعد از ر سیر  فی ، المیزان)همو« خاصّ خدا  تف

 (.102 :17ج، القرآن

سّاس از منتر تاریخی، مهم سلمانان قرار گرفت،     ترین و ح ضوع که مورد گفت و گوی م ترین مو

های دینی در هیچ زمانی مانند امامت مورد بحث و         هیچ ی  از آموزه »اند:  که گفته  مامت بود، چنان   ا

 (.22: 1 ، جتابیشهرستانی، « )نزاع واقع نشده است
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 جواب در سبحان  . خدای«النّاس عهد» نه است،  «اهلل عهد»امامت به هر دو معنای عام و خاص، 

یل  ابراهیم بارة  که ( ع) خل مت   در ما یّة  رایب ا ید  کرد، می سوووؤال خود ذر ما نَالُ  الَ﴿: فر هْدِی  یَ  عَ

ست  الهی امامت عهد ؛ یعنی﴾الظَّالِمِینَ صوم  شخ   شامل  فقط الهی عهد این و ا  شود. از می مع

ست  مردم اختیارات از هرگز که شود می معلوم اینجا صیّ  خود میل به که نی   .دکنن تعیین را امام و و

ست، چنان    صوب خدا سُولُ اللَّهِ )ص »گوید: عبّاس میابن کهامام من سَنُ   قَالَ رَ شِرَ النَّاسِ مَنه أَح   ( مَعَا

ص دَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِیثاً مَعَاشِرَ النَّاسِ إِنَّ رَبَّکُم  جَلَّ جَلَالُهُ أَمَرَنِی أَنه أُقِی   اً وَ  مَ لَکُم  عَلِیّاً عَلَممِنَ اللَّهِ قِیلًا وَ أَ

  وَ وَصووِیّاً وَ أَنه أَتَّخِذَهُ أَخاً وَ وَزِیراً مَعَاشووِرَ النَّاسِ إِنَّ عَلِیّاً بَابُ الههُدَی بَع دِی وَ الدَّاعِی إِلَی  ةًخَلِيفَإِمَاماً وَ 

فرماید:  پیامبر)ص( طبا این روایت می (.31 :1ج ، 1362بابویه، بن)ا...« رَبِّی وَ هُوَ صوووالِحُ الهمُؤهمِنِینَ

نیز امامان پس از  کرد تا علی )ع( را امام، خلیفه و وصووی پس ازخود قرار دهم.خداوند تعالی مرا امر 

  گویدیم اشعث  بن عمروهستند و به انتخاب امام قبلی نیستند.    امیرالمؤمنین )ع( هم به نصب الهی 

  هدٌعَ هُنَّکِلَوَ هللِاوَ الَ ید،رِیُ نمَ یلَإِ یوصَ یُ انَّمِ یَّوصِ المُ ونَرَتَأَ»فرمود:  که شنیدم ( ع) صادق  حضرت  از

سُ  مِن سول خدا    احِبِهِصَ  یلَإِ مراألَ یهَیَنتَ یحَتّ فَرَجل رَجل( ص) اهللِ ولُرَ صایت پس از ر : امامت و و

صب الهی یکی   ست که امامان به ن صاحب آن   یکی برگزیده می)ص( پیمانی الهی ا شوند تا امامت به 

 .(70 :23، جق.1403مجلسی،  و 278 :1، جق.1407کلینی، ) «منتهی گردد

بودم، اوصووویاو ( ع) صوووادق امام نزد من که کندمی نقل بصووویرابی یا در جای دیگری کلینی از

  امَ دمَّحَمُ ابَأَ ایَ اهللِوَ الَ: »فرمود ایشان  و بردم را حضرت  آن اسماعیل، فرزند  نام من و شدند  یادآوری

  امام هرگز  تعیین! ابامحمّد   ای واهلل : نه دِاحِ وَ عدَ بَ داًاحِ وَ لُنزِیُ( لَّجَ  وَ زَّعَ) اهللِ یلَإِ الَّإِ وَهُ امَ  ،اینَ لَإِ اکَذَ

ست  ما اختیارات از صیّ  خود میل به که نی ست  خداوند به مربوط کنیم، بلکه تعیین را امام و و  که ا

 :23، جق.1403مجلسوووی،  و 277 :1، جق.1407)کلینی،« فرمایدمی تعیین دیگری از پس را یکی

71). 

 امام« هدایت به امر» ـ3

  معنای  داده، به  قرار امامت   شوووؤون از را آن خدا  به امر که   در دیدگاه عاّلمه طباطبائی هدایت       

 منصب  دارای هاسال  داد که قرار امام وقتی را تعالی ابراهیم )ع( خدای صرف نیست، چون   راهنمایی

ست  معلوم و بود نبوّت صب  از منف  نبوّت که ا ست. پس  اهنماییر معنای به هدایت من   یهدایت نی

صب  که در ست،  امام من ساندن  از غیر تواندنمی معنایی ا صد  به ر شته  مق شد )ر.ک؛   دا ،  طباطبائیبا
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ها همراه است تا خود انتخاب کنند. این (. البتّه این هدایت همواره با اختیار انسان 272 :1 ، ج1374

 هدایت هیچ گاه جبرآور نیست.

یة       مه آ تة عالّ نَاهُمْ وَجَ﴿به گف مَّةً  عَلْ هْدُونَ  أَئِ نَا   یَ نَا  بِأَمْرِ عْلَ  إِلَیْهِمْ وَأَوْحَیْ قَامَ  الْخَیْرَاِِ فِ   وَإِ

لَاة   کَاة   وَإِیتَاءَ  الصََََّّّّ کَانُوا  الزَّ نَا  وَ بِدِینَ   لَ   مانند   ابراهیمی پیامبران  کند، بیان می  (73)األنبیاو/   ﴾عَا

سحاق  سّالم( یعقوب )علیهم و ا  امر به که دادیم قرار مردم هستند، امامان صالحین   از همگان که را ال

ــَیْا ا  أَرَادَ إِذَا أَمْرُهُ إِنَّمَا ﴿ آیة  از که  ملکوتی امر نمایند، خواه امر تشوووریعی و خواه   هدایت   ما   أَنْ ش

 شود.می استفاده آن مانند و (82)یس/  ﴾فَیَکُونُ کُنْ لَهُ یَقُولَ

شده   داده نسبت خداوند به خیر کارهای ایحاو و فِعل حیو فرستادن که طوری همان آیه این در

سوب  خداوند آن به نیز رهبری و امامت ، جَعل(73نبیاو ألا) ست  شده  من   جَعَلْنَاکَ إِنَّا دَاوُودُ ایَ﴿: ا

شریعی  خالفت نیز آیه این (. در26)ص/  ﴾...الْأَرْضِ فِی خَلِيفَةً ستناد  خداوند به داود )ع( حضرت  ت  ا

  نْهُمْمِ وَجَعَلْنَا﴿ است: بوده الهی نصب با معصوم پیامبر آن رهبری که شودمی لذا معلوم است، یافته

سّجده/   ﴾یُوقِنُونَ بِآیَاتِنَا وَکَانُوا صَبَرُوا  لَمَّا بِأَمْرِنَا یَهْدُونَ أَئِمَّةً سرائیل بنی از برخی (؛ یعنی24)ال  ا

 به تا دادیم قرار مردم امام را آنان و یمااندهرسوو امامت مقام به بودند، رهبری مقام شووایسووتة  که را

 .بود الهی هایفرمان در آنها استقامت و صالحیّت، صبر این سبب و هدایت کنند را مردم ما فرمان

صب می خداوند فقط را درونی صالحیّت  شوایان  داند، لذا ن صلی  پی   مُأَعْلَ اللّهُ﴿اوست:   عهدة به ا

سَالَتَهُ  یَجْعَلُ حَیْثُ سا  چه (.124ألنعام/ )ا ﴾رِ ستند  صالح  هاهر به که افرادی ب طالح؛   باطن به و ه

سَلَخَ  آیَاتِنَا آتَیْنَاهُ الَّذِیَ نَبَأَ عَلَیْهِمْ وَاتْلُ﴿مانند  شَّیْطَانُ  فَأَتْبَعَهُ مِنْهَا فَان   ﴾الْغَاوِینَ مِنَ فَکَانَ ال
 (.175)األعراف/ 

  هم دیگران و بودنمی خداوند   مخصووووص امام  و فه خلی تعیین اگر»اهلل جوادی آملی گوید:  آیة 

 سووبحان خدای از را آن نصووب( ع) کلیم موسووی حضوورت نمایند، تعیین امام و خلیفه توانسووتندمی

سنلت  شْدُدْ *  أَخِی هَارُونَ * أَهْلِی مِّنْ وَزِیر ا لِّی وَاجْعَل﴿کرد: نمی م شْرِکْهُ *  أَزْرِی بِهِ ا  فِی وَأَ

 را تو خواسوووته  این: فرمودنمی او خواسوووته  اجابت   اعالم عنوان به  هم خداوند   و (31)طه/  ﴾أَمْرِی

سَى  یَا سُؤْلَکَ  أُوتِیتَ قَدْ قَالَ﴿اجابت کردم:  تو هایحاجت سایر  همانند   عَلَیْکَ مَنَنَّا وَلَقَدْ*  مُو

 (.383 :1، ج1386)جوادی آملی،(« 36و37)طه/  ﴾أُخْرَى مَرَّةً
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شَاء  مَن یَهْدِی وَاللّهُ﴿شووود: می داده نسووبت نسووبحا خدای به هدایت گاهی   صِرَاط   إِلَى یَ

 یِهْدِی الْقُرْآنَ هَذَا إِنَّ﴿: قرآن به آن اسووناد خدا، مانند غیر به گاهی ( و213)البقره/  ﴾مُّســْتَقِیم 

 یَهْدُونَ أَئِمَّةً وَجَعَلْنَاهُمْ﴿الهی:  اولیای و پیامبران به آن اسوووناد و (9)اإلسوووراو/  ﴾أَقْوَمُ هِیَ لِلَّتِی

  ﴾مُّســْتَقِیم  صــِرَاط  إِلَى لَتَهْدِی وَإِنَّکَ﴿)ص(:  اکرم رسوووول خصووووص ( و73)األنبیاو/  ﴾بِأَمْرِنَا
 ﴾یَعْدِلُونَ وَبِهِ بِالْحَقِّ یَهْدُونَ أُمَّةٌ مُوسَى  قَوْمِ وَمِن﴿بشری:   شایستگان   و عالمان ( و52)الشّوری/  
 (.159)األعراف/ 

سناد  سناد  به ایتهد ا صیل  هادیبه  آن خدا، ا ست، امّا  بالذّات و ا سنادش  ا بالعرض   دیگران به ا

  مِن هَلْ قُلْ﴿کند: برهانی می را آن و نفی خدا غیر از را هدایت صراحت  به نیز آیات برخی است. در 

کَآکِکُم  ــُرَ هْدِی  مَّن ش لّهُ  قُلِ  الْحَقِّ إِلَى یَ هْدِی  ال هْدِ  أَفَمَن لِلْحَقِّ یَ  یُتَّبَعَ أَن أَحَقُّ الْحَقِّ إِلَى ییَ

 ىسو  به شما  معبودهاى از ی  هیچ آیا: بگو: تَحْکُمُونَ کَیْفَ لَکُمْ فَمَا یُهْدَى أَن إِالَّ یَهِدِّیَ الَّ أَمَّن

 حا سووووى به  هدایت   که  کسوووى آیا ! کند مى هدایت   حا به  خدا  تنها : بگو! کند؟ مى هدایت   حا

ست   پیروى براى ،کندمى ست،  ترهشای   د؟کنن هدایتاو را  مگر ،شود نمى هدایت خود که کس آن یا ا

 (.35)یونس/  ﴾!کنید؟مى داورى چگونه شود،مى چه را شما

ست  بالذّات بنابراین، هادی صِّرَاطَ  اِهدِنَا﴿ قرائت هنگام نمازگزاران و خدا ستَقِیم  ال   هدایت ﴾المُ

 را آنان نخسووت که اولیای او و ، پیامبرقرآن وسوویلةبه اسووت، بالذّات هادیکه او و طلبندمی او از را

 یَهْدِی * مُّبِینٌ وَکِتَابٌ نُورٌ اللّهِ مِّنَ جَاءکُم قَدْ...﴿کند: می هدایت را انسووانی کرده، جامعة هدایت

 (.15و16)المائده/  ﴾...السَّالَمِ سُبُلَ رِضْوَانَهُ اتَّبَعَ مَنِ اللّهُ بِهِ

باشوود. به همین دلیل، دربارة   دیگران هادی تواندنباشوود، نمی حا محور بر و مهتدی که کسووی

 حا آنکه  و (225 م.:1982ی، حلّ) «دَارَ حَیثُمَا  یَدُورُ  عَلِیٍّ مَعَ وَالحَاُّ الحَاِّ مَعَ عَلِیٌّ»علی )ع( فرمود: 

  مِن الْحَقُّ﴿و  (103 :1، جق.1400س، وطاوابناسووت )ر.ک؛  آن ههور گرفته، سووبب نشوونت او از

 (.60عمران/)آل ﴾رَّبِّکَ

ست  سپس    مهتدی خودش امام نخ ست،  شاو  سبحان  شود، خدای می دیگران هادی ا   و حاّ من

سَّمَوَاِِ  جُنُودُ وَلِلَّهِ﴿اویند:  آمادة سووربازان زمین و هاآسوومان نتام همة و اسووت بالذّات هادی   ال

 را کسووانی چه و کند هدایت را صاشووخا و اشوویاو داند چگونهمی خوبی به (.7و  4)الفتح/ ﴾وَاألَرضِ

 (.124)األنعام/  ﴾رِسَالَتَهُ یَجْعَلُ حَیْثُ أَعْلَمُ اللّهُ﴿دهد:  قرار دیگران هادی مهتدی، سپس نخست
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سّاس را به آ       ست کلیدی و ح ست و این پُ صوب فرموده ا نان عطا فرموده،  هادیانی که خداوند من

اند که هیچ بشری جز آنان حاّ ورود  ای قدم گذاردهاند و در حیطهبه جعل الهی به این مقام بار یافته

  أکمّة  وجعلناهم»: فرمایدمی شووریعت هادیان و پیشوووایان خداوند دربارة»به آن را ندارد. در واقع، 

 نیز الهی رسووووالن و امامان که دهدمی شوووانن «وَ جَعَلنَاهُم» جملة (.73)األنبیاو/ « بأمرنا یهدون

اسوووتفاده  نیز «بِنَمرِنَا» عبارت از. اندگرفته سوووبحان خدای از را آن ندارند، بلکه اسوووتقاللی هدایت

سبت  هدایت که شود می ست  خداوند امر و اراده مدار بر دیگران به آنان ن  :1387آملی، )جوادی « ا

 (.76ـ77

سجده هدایت به امر را از اختصاصات امامان بیان فرموده است،  سورة 24سورة انبیاو و  73آیات 

 اند.نه آنانکه صرفاً نبی یا رسول بوده

 راهنمایی  مقامات خود   سووووی به  را نفوس که  اسوووت دلیلی امام »فرماید:   عالّمه طباطبائی می   

 اهر صوووالح اعمال و حا معتقدات سووووی به را مردم که اسوووت دلیلی پیغمبر کهچنانهم کند،می

ضی  نماید، البتّهمی ضی  پیغمبرند و تنها خدا اولیای از بع ضی  ند واَامام تنها بع   قامم دو هر دارای بع

 (.429 :14 طباطبائی، همان، ج« )فرزندش دو و ابراهیم هستند؛ مانند

  فعل صووورت به هم آن «یوقنون» جمله همدنین و مضووارع فعل صووورت به «یهدون» به تعبیر

 ایلحته الهی رهبری ةلنمس  است، چراکه  آنها زندگی طول در وصف  دو این راراستم  بر دلیل مضارع 

شکل  از ست و  خالی م شوای  و رهبر شخ   ههرگا نی شکل  با مردم پی  که شود می روهروب جدیدی م

 را الهی امر به هدایت خطّ برخیزد و آن با مبارزه به میئدا اسوووتقامت صوووبر و و یقین نیروی با باید

جده/ )السووّ ﴾یُوقِنُونَ بِآیَاتِنَا وَکَانُوا صَبَرُوا  لَمَّا بِأَمْرِنَا یَهْدُونَ أَئِمَّةً مِنْهُمْ جَعَلْنَاوَ ﴿: بخشوود تداوم

24.) 

ود السّالم( وجهایی که بر سر راه حضرت ابراهیم، موسی، عیسی و پیامبر اسالم )علیهمآن مشکل

صرت و هدایت پروردگار قاب     سخ به ن شت، جز با اعتقاد را شینان  دا ل حل نبود. این خطّ امامت تا جان

ستمرار می        ستگیری از پیروان امامت ا ستقامت و امید به یاری الهی و د پیامبر اکرم )ص( همراه با ا

 یابد.

س  اینکه توجّه قابل»   ﴾ابِأَمْرِنَ یَهْدُونَ﴿: فرمایدمی و کند،می «الهی امر» به دمقیّ را هدایت ةلنم
  و خواهش و مردم امر از گیرد، نه سوورچشوومه  الهی فرمان از که سووتا همین هدایت امر در مهم و

 (.166 :17ج ،1374، و دیگران شیرازی مکارمو آن )ر.ک؛  این از تقلید دل، یا ایتمنّ
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شووود که مؤمنان، مبلّغان و معلّمان علوم  سووورة سووجده چنین اسووتفاده می  24همدنین از آیة 

یفة امر به معروف و نهی از منکر دارند، امّا آنان که علم  دینی آشوونا با درس و بحث از علوم الهی، وه

الوراثه برخوردارند، به تعبیر عالّمه طباطبائی هدایت  و دانش آنها وابسووته به علم الهی اسووت و از علم

: درگاه   1389 ،همان  و : درگاه ارتباط شووویعی  1391آملی،  جوادیکنند )ر.ک؛  به امر ملکوتی می 

 ارتباط شیعی(.

ست که با امری ملکوتی که در اختیار دارد، هدایت می کنندهیتامام هدا کند. پس امامت از ای ا

نتر باطن ی  نحوة والیت اسوووت که امام در اعمال مردم دارد و هدایت او چون هدایت انبیاو و                

صرف آدرس دادن          سنه و باألخره  صیحت و موعتة ح صرف راهنمایی از طریا ن سوالن و مؤمنان  ر

: 1، ج1374 طباطبائی،ایت امام دست خلا گرفتن و به راه حا رساندن است )ر.ک؛ نیست، بلکه هد

 (.272و 273

سته، دربارة هدایت انبیاو    کریم قرآن که هدایت امام را هدایت به امر خدا، یعنی ایجاد هدایت دان

ست، می         شقاوت ا سعادت و  شان دادن راه  سُل و مؤمنین و اینکه هدایت آنان صرف ن وَ  ﴿ فرماید:و ُر
شاُء         شاُء وَ َیْهدِی مَْن َی ِضلُّ اللَُّه مَْن َی سانِ َقوِْمِه ِلُیَبیِّنَ َلهُمْ، َفُی ُسول ، ِإلَّا بِِل سَْلنا مِْن َر   ﴾ما َأْر

وَ قالَ الَّذِی آمَنَ یا قَوْمِ اتَّبِعُونِ     ﴿( و دربارة راهنمایی مؤمن آل فرعون فرموده اسوووت:   4ابراهیم/ )

  نَفَرَ ال فَلَوْ﴿( و نیز دربارة وهیفة عموم مؤمنین فرموده است: 38)المؤمن/  ﴾شادِ أَهْدِکُمْ سَبِیلَ الرَّ 

قَة   کُلِّ  مِنْ فَةٌ    مِنْهُمْ فِرْ لدِّینِ  فِی لِیَتَفَقَّهُوا طائِ نْذِرُوا  وَ ا  لَعَلَّهُمْ إِلَیْهِمْ رَجَعُوا إِذا قَوْمَهُمْ لِیُ

 .(122)التّوبه/  ﴾یَحْذَرُونَ

  به معنای را سووجده 24 و انبیاو 73 آیات در امر چرا نگوید کسووی»فرماید: ی میعالّمه طباطبائ

، 1374طباطبائی، « )داشوووت را هدایت این عمر همه در( ع) ابراهیم اینکه برای نگیریم، طریا ةئارا

 (.272و273 :1ج

امیرالمؤمنین )ع( در وصوووف امامان  . باطن دلها و اعمال و حقیقت آن بر امام مکشووووف اسوووت

هُمُ الَّذِینَ یُخْبِرُکُمْ حُکْمُهُمْ عَنْ   الْجَهْلِ یُقْتَدَى بِهِمْ وَ هُمْ عَیْشُ الْعِلْمِ وَ مَوُِْ أَئِمَّةٌ﴿فرماید: یم

صَمْتُهُمْ عَنْ مَنْطِقِهِمْ    ﴾وَ ظَاهِرُهُمْ عَنْ بَاطِنِهِمْ لَا یُخَالِفُونَ الدِّینَ وَ لَا یَخْتَلِفُونَ فِیه عِلْمِهِمْ وَ 
 (.391 :8، جق.1407کلینى،)

داللتی روشوون دارد « یَه دُونَ بِنَم رِنا»فهمیم که جملة با در نتر گرفتن این حقیقت به خوبی می

یابد، عبارت اسوووت از دلها و اعمالی که به فرمان دلها از  بر اینکه آنده که امر هدایت بدان تعلّا می      
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ها و اعمال و حقیقت آن پیش رویش حاضر است   زند، پس امام کسی است که باطن دل  اعضاو سر می  

همدنین امام   و از او غایب نیسووت، گویی هر کس هر چه انجام می دهد، در پیش روی امام اسووت. 

ست و خدای تعالی در این باره می        شقاوت ا سعادت و  شرف بر هر دو راه، یعنی  فرماید:  مهیمن و م

 ( که منتور از این امام، امام حاّ است نه نامة اعمال.71سراو )اإل ﴾یَوْمَ نَدْعُوا کُلَّ أُناس  بِإِمَامِهِم﴿

شوووود،  ها هاهر می  امام حا در روزی که باطن    ﴾یَوْمَ نَدْعُوا کُلَّ أُناس  بِإِمامِهِمْ     ﴿به حکم آیة   

دهد، همدنان که در هاهر و باطن دنیا نیز مردم را به سووووی خدا مردم را به طرف خدا سووووق می

مت  پُست اما »فهماند: می« کُلِّ اُنَاسٍ»شریفه عالوه بر این نکته این را نیز از کلمة   داد و آیةسوق می 

ست که در دوره    ستی نی شد، بلکه در تمام        ای از دورهپ صار از آن خالی با صری از اع شری و ع های ب

 «ادوار و اعصووار باید وجود داشووته باشوود، مگر اینکه نسوول بشوور به کلّی از روی زمین برچیده شووود

 (.273: 1، ج1374طباطبائی، )

لَّا أَنْ یُهْدی    ﴿از آیة   (.  35)یونس/  ﴾؟أَ فَمَنْ یَهْدِی إِلَی الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ یُتَّبَعَ؟ أَمَّنْ ال یَهِدِّی إِ

آید: اوّل اینکه امام باید معصوم از هر ضاللت و گناهی باشد و نیازمند هدایت     دو نتیجة به دست می 

 کسی جز خدا نباشد.

وَ   ،الصَّالة  یَهْدُونَ بِأَمْرِنا، وَ أَوْحَیْنا إِلَیْهِمْ فِعْلَ الْخَیْراِِ، وَ إِقامَ  أَئِمَّةًوَ جَعَلْناهُمْ ﴿آیة شریفة  

فهماند عمل     ( نیز بر این معنا داللت دارد، چون می  73)األنبیاو/   ﴾، وَ کانُوا لَنا عابِدِینَ    الزَّکاة  إِیتاءَ  

شد، خیر  شده، نه به هدایت دیگران، بلکه     هایامام هر چه با سوی آنها هدایت  ست که خودش به  ی ا

آید و آن اینسووت که هر کس   به هدایت و تنیید الهی. همدنین عکس نتیجة اوّل نیز به دسووت می

 معصوم نباشد، نیازمند امام و هادی به سوی حا خواهد بود.

 ـ جامعه5

  آمدن، نزدیکی آمدن، فراهم گرد معنای به تلغ در .دارد اصطالحی  و لغوی معانی «جامعه»وا ة 

ست  کردن سازگاری  و یکدیگر به جسم  چندین یا دیگر جسم  به جسمی   ج ،1377 دهخدا،ر.ک؛ ) ا

کننده، جمع» معنای به لغت در و «جمع» کلمة از فاعل اسوووم و جامع مؤنّث« جامعه(. »1049 :1

ست  و گردن بر که غُلّی و آورنده طوق، غُل، گِرد ست  آمده «نهند د در  (.7398 :5 همان، ج)ر.ک؛  ا

بان عربی وا ة   فارسوووی    « مجتمع»ز بان  عه   »و در ز کار می   « جام نای گروهی از    به  به مع رود و 
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سان  ستند و حکومتی واحد دارند )ر.ک؛       ان ساکن ه سرزمینی  ست که در   رد اجتماعی تفکّر تاریخها
 (.34 :1387، اسالم

صطالح  در اجتماع سان   جامعه ا شته  این سوفان فیل و شنا ست  ترکیبی و ، هینتر شخاص  از ا   ا

ضع  به جامعه موجود، امّا سان  حالت و و شترک  قانونی پایة بر که شود می گفته هاییحیوان یا هاان  م

سان   جامعه. کنند زندگی سالمی  حکمای و شنا ضوع  و عملی حکمت بحث در ا  را اجتماع اخالق، مو

 آثار رد مسلمان  فالسفة  دیگر و نصیر  بوعلی سینا، خواجه  فارابی، و اندداده قرار بررسی  و بحث مورد

 .اندکرده اشاره اجتماع مفهوم به خویش

 ( جامعه در تعریف غربیان5ـ1

 یقرارداد نتیجة جامعه که است  معتقد هابز و است  انسانی  ابداع ی  جامعه که گویدمی لوکرس

  باید چگونه اینکه»: گویدمی موربوتو ر.ک؛ همان(.) اسوووت آمده پدید میئدا جنگ اثر بر که اسوووت

 سووازیم، موفّا معیّن را خاص اجتماعی سوواخت ی  دیگر، حدود معنای به یا کرد تعریف را جامعه

از  بسیاری دیگر  و فرانسوی وووو  شناس جامعه دوور ه وووو موریس (.124 :1357بوتومر، « )ایمنشده 

 از برخی امّا، (3 :1375 ه، دوورهمداسوووتانند )ر.ک؛  «جامعه» تعریف در هم با شوووناسوووانجامعه

 هاانانس از گروهی احوال به که اندگفته و اندکرده تعریف شناسانهغایت حیث از را آن شناسانجامعه

شترک  قانونی با که شود می اطالق حیوانات یا سند  معیّن هدفی به تا کنندمی زندگی م  بر نانآ. بر

 که  عسووول زنبورهای  اسوووت، همانند   آمده  وجود به  دیگری برای جامعه   از فردی هر که  باورند   این

 .نیست مقدور آنها برای فردی زندگی

  فردی های پدیده   از ایمجموعه  جز ایپدیده   جامعه   که  معتقدند   فرد اصوووالت  نتریّة  طرفداران 

 نسان ا بدن ارگانیسم  است، همانند  ارگانیسم  ی  مثابة به جامعه که دارند عقیده ایعدّه نیست، ولی 

 گفته  مردم از ایدسوووته  به  جامعه   اند گفته  گروهی .کنند می دنبال  را معیّنی هدف  هم با  اجزاو که 

 هک مردمند از گروهی جامعه اندگفته بعضی  و دارند تعاون المنفعهعام هدف به نیل برای که شود می

 رد برخی و دهند ادامه را خود نسل و کنند تنمین را خویش زندگی وسایل کوشندمی هم اشتراک با

 که مردمند از ایدسته  جامعه: »اندکرده تعریف چنین را آن و لحاظ را فرهنگی جامعه، هدف تعریف

 (.48 :1355کینگ، « )هستند واحدی فرهنگ دارای
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 ( جامعه در تعریف مسلمین5ـ2

 اسووت؛ یعنی «اُنس» ریشووه از انسووان وا ة که معتقدند طوسووی نصوویرالدّین خواجه چون برخی

  زندگی که معنا اسووت؛ بدین تمدّن، مدینه ریشووة و اسووت همنوعان با زندگی او طبیعی خصوولت

ست  پذیرامکان تعاون طریا از جز اجتماعی سی،   و 894 :1362شریف،  ر.ک؛ ) نی   (.140 :1374طو

  نگاه  این البتّه . کند  زندگی  خود همنوع با  خویش نیازهای   رفع برای جامعه   در که  اسوووت ناچار   او

 .کندمی تنیید را سانان اجتماعی حیات بودن طبیعی

ن  رساند. البتّه ای آمده که معنای گرایش به شهرنشینی را می  « مدینه»نیز از ریشة  « تمدّن»وا ة 

شاخصه   سادة       گرایش  ست و زندگی را از حالت  شرفت ا سترش و پی هایی دارد که همواره در حال گ

 از کلمة « تمدّن »ه جای  کند. در لغت عرب ب   تر نیز میزیسوووتی به حالت پیدیده درآورده، پیدیده     

به معنای حضور در شهر   « حضر »حضارت از  «. بداوت»کنند در مقابلِ کلمة استفاده می « حضارت »

ست. بنابراین، زندگی متمدّن به معنای حیات اجتماعی   « بدو»و بداوت از  به معنای زندگی ابتدایی ا

صباح یزدی، مدینه با این تع        ستاد م ست. به تعبیر ا ست:  سازمان یافته ا ریفِ جامعه کامالً منطبا ا

سان  واحد، مجموعه ةجامع» ست از ان ستقلّ و مجزا از   ها که با هم زندگی میای ا شان م کنند، کارهای

صل          شان حا ست و آنده از کار جمعی ای سیم کار با هم مرتبط ا ست، بلکه تحت ی  نتام تق هم نی

 (.89 :1368یزدی،  مصباح« )شودآید، در میان همة آنان توزیع میمی

 ( تفاوِ جامعه و اجتماع5ـ3

سان   جامعه هنوز سته  شنا   اهتعریف مجموع از کنند، ولی ارایه «جامعه» از دقیا تعریف اندنتوان

 :برشمرد را زیر هایتفاوت توانمی« اجتماع»و « جامعه» برای

ضع « جامعه» (1 سان  حالت و و ساس  بر که گویند را هاییحیوان یا هاان شترک  قانون ا   ندگیز م

 .گویند را چیز چند یا دو نزدیکی و آمدن گرد صرف اجتماع کنند، امّامی

سانی  جامعة (2 ساس  بر تواندمی ان سان  ارادة ا سام  و حاالت هاان شته  متعدّدی اق شد، امّا  دا   با

 .نیست چنین لزوماً اجتماع

ضایی  از جامعه (3 ست   گرفته شکل  اع شخّ   هدف دارای وا ست، لیکن  م  ادافر شدن  جمع ا

 .باشد نداشته معیّنی هدف بسا چه آنان کردن اجتماع و مختلف

سان، جامعه   جامعه از برخی تعریف مطابا (4 سانی  ابداعی شنا ست  ان ساس  بر که ا   قراردادهای ا

 .نیست چنین گروه بودن اجتماعی الزم گیرد، امّامی شکل جمعی
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ست « مدینه» به منسوب « مدنی» وا ة ست  نییونا  کلمة ترجمة که ا شهر را  . ا ماکس وِبِر 

شانه  ستقل، اتّحاد    : داندها میدارای این ن ستقلّ و دارای حدّاقل قوانین م برج و بارو، بازار، دادگاهی م

 (.87 :1373ر، بِوِو اشتراک نسبی، حدّاقل استقالل داخلی جزئی و قدرت ادارة امور )

 تماعاج به جامعهرد، این اسووت که توان اسووتنباط کبنابراین، بهترین تعریف که برای جامعه می

 .کنندمی زندگی مشترک قانونهدف و  پایة بر که شودمی گفته هاانسان

 ساز امامـ نقش جامعه6

انند  درا نیکبختی واقعی و قرب و منزلت در پیشگاه خدا میعالّمه طباطبائی هدف جامعة اسالمی

اسوووالم و تبعیّت از رسوووول خدا )ص( و      ( و الزمة آن را رعایت قانون    66 :1388 ،طباطبائی  )ر.ک؛ 

 (.129 و136 :همانشمرند )ر.ک؛ جانشینان منصوب از جانب خداوند )امامان( برمی

امامت از حضووورت ابراهیم )ع( آغاز و در ذرّیة پاک و مطّهر او که از هر گونه رجس و هلم مبّرا         

ست. این مقام حتّی    بوده ستمرار یافته ا صب الهی ا صیّت بزرگ و تاریخی       اند، با اراده و ن شخ شامل 

ناصح امین )ر.ک؛    قرآن( که به تعبیر 68: 4، االتقان، جیوطیس حضرت نوح )ع(، شیخ األنبیاو )ر.ک؛   

سراو/      107، 71، 27 /هود ست )ر.ک؛ اإل شکور ا صرفاً به    3( و عبد  ضرت نوح )ع(  ( تعلّا نگرفت. ح

های پس از او ناهر به ادارة جامعه و  یّتابالغ رسووالت الهی پرداخت، امّا امامت ابراهیم )ع( و شووخصوو

دار تربیت نفوس هم از طریا بیان و  گری امّت، عهدههدایت به امر است. امام به دلیل وهیفة هدایت 

عمل اسووت و هم از طریا تصوورّف در نفوس )در قالب هدایت به امر(. امام به دلیل دارا بودن عنصوور 

ت تا بتواند به وهیفة هدایتگری خود عمل کند. به دو          هدایت به امر از امور غیبی مردم باخبر اسووو    

 شود:نمونه از این دست اشاره می

صی نقل می    ضی کرده بودم. فردای آن     شخ سبت به کنیزکی تعرّ صادق )ع( ن کند در زمان امام 

سیدم. فرمود: توبه کن!     ضور امام )ع( ر صَنَعتَ  »روز به ح  :1، جق.1404ار، صفّ )!« البَارِحَةتُب مِمَّا 

امام به دلیل آگاهی بر احوال و اخبار مردم و به اسووتناد احادیث عرض اعمال به حضووور امام    (242

خواهد دسووتگیری و هدایت کند. گرچه آنان در انجام توبه و اصووالح خود مختارند و مجبور  )ع( می

 نیستند.

 گفت: از من دوسووتی از نویسووندگان بنی امیّه داشووتم. وی به من»گوید: علی بن ابی حمزه می

امام صووادق )ع( برای من اجازة مالقات بگیر! از امام )ع( برای وی اجازه مالقات گرفتم. وقتی بر امام  
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امیّه( نویسنده بودم و از دنیای آنها مال   )ع( وارد شد، گفت: فدایت گردم! من در دیوان این قوم )بنی 

  بنی اگر: فرمود( ع) امام  نکردم. آوری آن رعایت حالل و حرام را  فراوانی به چنگ آوردم و در جمع  

اجتماع  در و بجنگند آنان سوی  از و بگیرند مالیات و بنویسند  یشان برا که یافتندنمی را کسانی  امیّه

کردند،  می رها داشووتند، آنده به را آنان مردم اگر و گرفتندنمی ما از را ما حاّ یابند، حضووور ایشووان

شتند، چیزی  اختیار در آنده جز آن جوان عرض کرد: فدایت گردم! آیا برای  .آوردندنمی ست د به دا

جوان گفت: انجام   دهی؟امام )ع( فرمود: اگر به تو بگویم، انجام می من راه نجاتی از این وضع هست؟

ای، خود را نجات ده. هر کس  به دست آورده امیّهبنی دیوانامام )ع( فرمود: از همة آنده در  دهم!می

دهی و من برای تو شناسی، صدقه می   گردانی و هر کس را نمیلش را به وی باز میشناسی، ما  را می

 «.کنماز جانب خدا بهشت را ضمانت می

جام           حمزه میعلیّ بن ابی مًا ان فت: حت گاه گ مّدت طوالنی سوووکوت کرد و آن ید: آن جوان  گو

شت و هر چه روی زمین می شت، از خود جدا   دهم، فدایت گردم! آن جوان همراه ما به کوفه بازگ دا

کرد، حتّی لباسوووی را که پوشووویده بود، پرداخت کرد. ما نیز هزینة زندگی او را میان خود تقسووویم 

اش برایش فرستادیم. چند ماه بیشتر از این وضعیّت    کردیم و لباسی برای وی خریدیم و همراه نفقه 

 وی رفتم، در حالی که او در رفتیم تا اینکه ی  روز پیشنگذشت که بیمار شد و ما به عیادت او می  

حال جان کندن بود. با دیدن من چشووومانش را باز کرد و به من گفت: ای علی! به خدا سووووگند!                

سپردیم. آنگاه من نزد امام     سپرد. ما او را به خاک  موالیت به پیمان خود با من وفا کرد و آنگاه جان 

شم امام )ع( به من افتاد، فرمو    سوگند ما به پیمان  صادق )ع( رفتم. وقتی که چ د: ای علی! به خدا 

 خود با دوستت وفا کردیم!

سوگند وی نیز هنگام مرگ از این         به امام )ع(  شوم! به خدا  ست؛ فدایت  ست ا عرض کردم: در

بروجردى،  و 331: 6، جق.1407؛ طوسوووی، 106 ، ص5، جق.1407کلینی، « )موضووووع خبر داد

 (.551: 22، جق.1386

ما       به امرِ ا یت  هدا قام  جاب می م نة خیر و نیکی در او فراهم اسوووت،      م ای که را زمی کند هر آن 

شد یا حتّی اگر امام در آن         ستیار هالمان بوده با ساند، اگرچه زمانی د ستگیری کند و به کمال بر د

ستواری،           شد! امام پناهگاه مردم و مایة ا شد و یا حتّی اگر از دیدگان مردم غایب با ساکن نبا شهر 

 .(512 :1، جق.1409 ،طاووسابنن است )کرامت و سعادت آنا

أَع طَی تَهُ مَوَارِیثَ الهنَنهبِیَاوِ  : »نقل شده است  ( ع) در زیارت اربعین و در وصف امام ( ع) از امام صادق 

ص حَ وَ بَذَلَ مُه جَ    حُجَّةًوَ جَعلّتهُ  صِیَاوِ فَنَع ذَرَ فِی الدُّعَاوِ وَ مَنَحَ النُّ س تَنهقِذَ عَلَی خَلهقِ َ مِنَ الهنَو   تَهُ فِی َ لِیَ
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ضَّلَالَة وَ الْجَهَالَةِ عِبَادَکَ مِنَ  سى،  « )حَيْرَةِ ال وارث پیامبران و هادی  ( ع) امام (.113 :6، جق.1407طو

د:  فرمایدر وصف انبیاو الهی می قرآنخلا برای نجات از جهالت و سرگردانی ضاللت است. از سویی،     

ــْنَاهُم إِنَّا ﴿   یادآورى آن و کردیم خال  اىویژه خلوص با را آنها ما :الدَّارِ ذِکْرَى ة ب خَالِصََََّّّ أَخْلَص

می الهی برخوردار اسووت و  ئبنابراین، امام همواره از فیض و رحمت دا(. 46ص/ ) ﴾بود آخرت سووراى

قدام یکی از مهم به منزل حقیقی خویش      ترین ا یادآوری و راهیابی  های او دسوووتگیری مردم برای 

رسوواند، چرا که به تعبیر ت  افراد به تکامل و تعالی میعه را از طریا سوواختن ت . امام جاماسووت

  النَّاسَ أَحْیَا فَکَأَنَّمَا أَحْیَاهَا وَمَنْ...﴿کننده در احیای جامعه دارد:    ، احیای ی  نفر نقش تعیین  قرآن

د:  گویشووود و مییز غافل نمی(. البتّه عالّمه از نقش تنثیرگذار جامعه بر فرد ن32)المائده/  ﴾...جَمِیعًا

های خود، مانند حق، نماز، جهاد، انفاق و باألخره  گذاریترین احکام، دسووتورها و قانوناسووالم مهم»

 (.66: 1388طباطبائی، « )تقوای دینی را بر اساس جامعه استوار کرده است

ست به تعبیر عالّمه )ره(، به دلیل آیة   سر  ﴾بِإِمَامِهِمْ أُنَاس  کُلَّ نَدْعُو یَوْمَ ﴿الزم به ذکر ا او/ )اإل

(، برخورداری از امام مخت ّ گروهی خاص از مردم نیست، بلکه همة مردم در همة اعصار از امام    71

(، مشروط بر آنکه از وجود او بهره ببرند   274 :1، ج1374طباطبائی، حاّ و حجّت الهی برخوردارند )

ت نسبت به پروردگار، تبعیّت از فرستادگان اوست    و تابع محض باشند، چرا که الزمة دوستی و محبّ  

 (.31عمران/ )آل

 گیرینتیجه

پیشوورفت و تعالی جامعة بشووری نیازمند هدایت منبع فیّاض و خالا هسووتی اسووت؛ همو که با   

سعادت هدایت می  سم   ربوبیّت خود جهان را به کمال و  صف به ا ست. اوست که   « هادی»کند و متّ ا

سراو/  ﴾...آدَمَ بَنِی کَرَّمْنَا وَلَقَدْ ﴿به دلیل آیة  سیاری از مخلوقات برتری داد و    70)اإل سان را بر ب ( ان

مندی از تعالیم فرستادگان و اولیای الهی راه کمال   به او عنصر اراده و اختیار بخشید تا بتواند با بهره  

سم       ستادگان الهی به عنوان متاهر ا سعادت را انتخاب کند. فر ضة « هادی»و  این فیض از  برای افا

داند، چه   ابزارهای الزم برخوردارند. خدایی که مختصوووّات و نیازهای ضوووروری هر موجودی را می       

کند.   (، نیازهای هدایتی انسوووان را نیز به حّد کمال تنمین می        6نیازهای مادّی و چه معنوی )هود/     

امامت رسوویده  اسووت که به درجة های واالمقامی یکی از این نیازهای هدایتی فرسووتادن شووخصوویّت

شر ههور پیدا      شند؛ امامتی که از ابراهیم )ع( آغاز گردید و با همین هدف هدایت، تزکیه و تعلیم ب با
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سعادت راه         ضاللت برهند و به کمال و  سن اختیار خود از جهالت و  صالح خدا با ُح کرد تا بندگان 

 یابند.

نصر کند، عزل مقصود واصل میترین ویژگی که در امامت نهفته است و بشر را بهتر به سرمنمهم

ست. به تعبیر عالّمه طباطبائی « هدایت به امر» امامت از نتر باطن ی  نحوه والیت  »، المیزاندر )ره(ا

است که امام در اعمال مردم دارد و هدایت او چون هدایت انبیاو و رسوالن و مؤمنان صرف راهنمایی  

دادن نیست، بلکه هدایت امام دست خلا   از طریا نصیحت و موعتة حسنه و باألخره صرف آدرس    

با این فرض، فرد و جامعه تحت تنثیر امری ملکوتی و مراقبت «. گرفتن و به راه حا رسوواندن اسووت

سن اختیار خود از     سطة فیض پروردگار یعنی امام قرار دارند تا اگر بخواهند با ح رحمانی از طریا وا

و تبعیّت محض فرد و جامعه از امامت ضامن   میئااین فیض ملکوتی برخوردار شوند. انس و ارتباط د 

 تحقّا این موهبت الهی و هدایت خاصّ پروردگار است.

 منابع و مآخذ
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 کرمانی. به کوشش سیّد هادی خسروشاهی. تهران: اطّالعات.

 ان: انتشارات دانشگاه تهران.. تهرتفسیر جوامع الجامع(. 1377بن حسن. )طبرسی، علیّ 

 شّریف الرّضی.قم: ال. مکارم األخالق ق.(.1412) بن فضلطبرسی، حسن

 . تهران: سخن.ناصری اخالق (.1374طوسی، خواجه محمّد بن محمّد. )

 . تحقیا خرسان. تهران: دار الکتب اإلسالمیّه.تهذیب األحکامق.(. 1407طوسی، محمّد بن حسن. )

 تهران: دار الکتب اإلسالمیّه. ج. 8. الکافیق.(. 1407یعقوب. )کلینی، محمّد بن 

 . ترجمة مشفا همدانی. تهران: امیرکبیر.شناسیجامعه(. 1355کینگ، ساموئل. )
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