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  كتاب قيموهشي ژپ فصلنامة علمي
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  )١٢٤ /بقره(در آية امامت حضرت ابراهيم ، امام ي واژةمعناشناس يبررس

  

  

  ١ارزادگانفتح اهللا نجدكتر 

  

  

  چكيده 

ر جدى اختالف نظ) 124 /بقره(در آية امامت حضرت ابراهيم ، معناى امامت ةدربار، مفسران فريقين

، ليدل نيكرده و به هم موضوع را فراختر ةشده و دامن ختهيها با مباحث كالمى آم اين اختالف. دارند

  .اصطالح شناسى امام در قرآن را دشوار ساخته است

مذكور مطرح  ةهايى كه دربارة معناى امامت در آي تنها به ذكر نظريه، سلب ةدر ناحي، اين مقاله در

، سپس. اشاره شده است، اند به منابعى كه آنها را مورد مناقشه قرار داده و ابطال كردهبسنده كرده و ، هستند

پيشنهاد » امام« ياصطالح يبراى معنا» با وجوب پيروى و اطاعت مستقل ييشوايپ«معناى ، در ناحيه ايجاب

  .مدلَّل گشته است، استناد به آيات و تمسك به روايات، و بر سه پايه تحليل مفهومى امام

  

  .تفويض دين، اطاعت مستقل، حضرت ابراهيم، امامت: يديكل واژگان

                                                           

 najarzadegan@ut.ac.ir/ استاد دانشگاه ران، پرديس قم، گروه علوم و قرآن. ١
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 طرح مسأله

تمهن قالَ أإِبراهيم ربه بِكَلمات فَ  يو إِذ ابتل«: فرمايد  ميسوره بقره از  124در آيه ، خداوند
هنگامى كه  ]بياد آر[و ( »عهدي الظَّالمني قالَ ال ينالُ  إِني جاعلُك للناسِ إِماماً قالَ و من ذُرييت

 براى را تو من: گفت، برد پايان به را هاحضرت ابراهيم را پروردگارش با كلماتى آزمود پس آن

 حق ]؟امام خواهند بود[و از ذريه من نيز : گفت ]حضرت ابراهيم[ دهم  مي قرار امام مردم

 .)رسد  ميعهد من به ستمگران ن: تعالى گفت

بايد به چه معنا دانست تا با اجزاى اين آيه و آيات ديگر قرآن و ، در اين آيه را» امام« كلمة
  بماند؟ مصون ها نظريه ساير بر ها روايات در اين زمينه همخوان گردد و از مناقشه

مهمقد 

 هاى در گام نخست بايد ديدگاه، حضرت ابراهيم سي امامتبراى درك درست از معناشنا

 در عمتنو هاى نظريه اين تفصيل و شرح. كرد ارزيابى و بررسى باره اين در را نپژوها قرآن

 اين فهرست ذكر به بايد ناگزير پس ؛نيست پذير امكان ـ مقاله حجم به هتوج با ـ  اينجا

 اى نظريه، سپس و كرد بسنده، اند كرده ابطال را آنها و مناقشه هاآن در كه منابعى با ها ديدگاه

 دربارة فريقين بين در كه هايى ديدگاه. باشد مصون ها مناقشه ازو  بوده مستدل كه ساخت مطرح

 :از عبارتند فشرده صورت به، اند شده ابطال ها كاستى دليل به و مطرح امام شناسى اصطالح

1. جرير ابن :نك( باورند اين بر تسنّاهل  پژوهان جمعى از قرآن: تامامت مترادف با نبو ،
، 1417، آلوسى/ 37ص، 4ج، 1411، رازى/ 68ص، 1ج، 1415، جصاص/ 520ص، 1ج، 1408

، تا بي، همو/ 446ص، 1ج، 1402، طوسى: نك(اين ديدگاه ناتمام و مردود است ) 593ص، 1ج
، 1جتا،  ، بيبالغى/ 273ص، 1ج، تا بي، طباطبائى/ 380ص، 1ج، 1406، طبرسى/ 12ص
 ).442ـ441صص، 6ج، 1376، جوادى آملى/ 123ص

ران بزرگ هى از مفسجمع قابل توج: مت به معناى زمامدارى و تدبير امور جامعهاما .2
/ 112صتا،  ، بيهمو/ 446ص، 1ج، 1402، طوسى: نك( اند  شيعى اين نظريه را پذيرفته

، 1ج، 1377، جرجانى/ 109ص، 1ج، 1373، شريف الهيجى/ 380ص، 1ج، 1406، طبرسى
جوادى : نك(گاه نيز ناتمام و غير قابل دفاع است اين ديد) 123ص، 1جتا،  ، بيبالغى/ 144ص

 ).461ـ448صص، 6ج، 1376، آملى
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  9   آية امامت حضرت ابراهيم  امام، در ي واژةمعناشناس يبررس                              

 پژوهان اين نظريه نيز در بين برخى از قرآن: امامت به معناى پيشوايى بر همگان و انبيا .3

، 1ج، 1417، فيضى دكنى/ 327ص، 1369، سبزوارى كاشفى: نك( دارد طرفدارانى شيعى
، قرشى/ 25ص، 1ج، 1363، حسينى شاه عبدالعظيمى/ 276ص، 1ج، 1336، كاشانى/ 140ص

جوادى : نك(و ابطال است  ا قابل ردام) 177ص، 2ج، 1378، طيب/ 235ص، 1ج، 1377
 ).461ـ444صص، 6ج، 1376، آملى

الهي  رهدايت به امر به معناي ايصال به مطلوب به ام: به معناى هدايت به امر امامت .4
، 1جتا،  ، بيطباطبائى: نك(است  اين آيه تفسير طباطبايي در ةالماين نظريه نوآوري ع. است

ران معاصر نيز آن را پذيرفته و شرح و بسط و برخى از مفس) 304ص، 14جو  276ـ272صص
) 442ص، 1ج، 1386، مكارم شيرازى/ 468ـ461صص، 6ج، 1376، آملى جوادى: نك( اند داده

 )170ـ160صص، 1388، نجارزادگان: نك( .تروبروس دمتعد هاى اين نظريه نيز با مناقشه

اى اوصاف دار كه كرد معنا اى پيشنهادى بايد امامت حضرت ابراهيم را به گونه ةدر نظري
 :زير باشد

رخ داده سازگار باشد، ت و رسالت حضرت ابراهيمـ با جعل مقام امامت كه پس از نبو. 

 .همخوان شود» ِ إماماً جاعلُك للنّاس إنّي«:با اطالق جعل امامت براى همه مردم كه فرمود  ـ 

 .فراتر رود، مانند اطاعت و زعامت سياسى و اجتماعى، رسالت و نبوت و لوازم آن ةاز دايرـ 

 و تعبديات در طريقى هدايت و جامعه تدبير گوناگون هاى امكان گستره آن در عرصهـ 
 .باشد فراهم، »...اعلك للناس امامااني ج...«: كه فرمود امامت جعل در اطالق دليل به توصليات

 ةحضرت در آيآن كه چنان پذير گردد امكانـ تبيين درست از امامت ذريه حضرت ابراهيم 
  »...ذريتى ومنْ.. .« :مذكور از خداوند درخواست كرده است

 ،امر به هدايت، انبيا و همگان بر امامت از گفته پيش هاى نظريه بر دمتعد هاى ـ از اشكال
  .بماند مصون... و زمامدارى و حكمرانى

 وجوب پيروى و اطاعت مستقلپيشوايي با امامت به معناى 

 تفويض نظريه« با كه ـ» وجوب پيروى و اطاعت مستقلپيشوايي با «اگر امامت را به معناى 

 از معنا اين. كنيم تحصيل آن در را شده ياد اوصاف توانيم  مي، بدانيم ـ گردد نمايان مى »دين

 و قرآنى ةادلّ بر، ديگر سوى از و امامت جعل اصطالح از مفهومى تحليل پايه بر، سو يك
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 و يابد  مي مصداق، اسالم ممكرّ پيامبر امامت تحليل با آنگاه و است استوار، زمينه اين در روايى
 :است شرح بدين هادلّ اين توضيح. گردد  ميف شفا

حضرت ، ت ابراهيم را با كلماتى آزمودخداوند حضر :تحليل مفهومى جعل امامت )الف
به ، احراز مقام امامت حضرت ابراهيم. نايل آمد تبه پايان برد و به مقام امام تموفقي با را هاآن

ه تام حضرت ابراهيم بلكه به دليل باور راسخ و عميق و توج ؛دليل نفس انجام تكاليف نيست
بر پايه معرفت به واالترين مراتب توحيد به رب العالمين است كه موجب شده همه تكاليف را 

مقام تسليم حضرت ابراهيم كه هيچ ، قرآن. به انجام رساند، ت خالصبا تسليم محض و عبودي
إِذْ قالَ لَه ربه أَسلم قالَ أَسلَمت «: كند  ميچنين توصيف ، اي از شرك در آن نيست گونه شائبه

برل نيه حضرت ابراهيم ، يد اين كه خداوندشا) 131 /بقره( »ِ الْعالَممقام امامت را در ذري
 ؛ بلكهكند شرط را ها ت در آزمونموفقيبه آن دليل بود كه مشروط به عدم ظلم كرد نه تنها 

ت براى احراز اين مقام اشاره كند كه هرگز با بود تا به شرط جوهره تسليم و عبودي اين براى
 .داشت نخواهد سازش سر) شود  ميميده كه ظلم نا(شرك  ةهيچ بعدى از مقول

تعالى نايل  تعالى اين است كه هر چه انسان در اطاعت او بكوشد و به قرب حق ت حقسنّ
 قرآن از آياتى در حقيقت اين. شود مي مند بهرهاو پاداشى  به همان مرتبه از هدايت خاص، شود

 امثال در خاص طور به و )120 /توبه( »ر الْمحِسنِنيإِنَّ اَهللا الَ يضيع أَج... « آيه همانند عام طور به

و كسانى () 69 /عنكبوت( »والَّذين جاهدوا فينا لَنهدينهم سبلَنا وإِنَّ اَهللا لَمع الْمحِسنني« آيات اين
 خداوند اهمان و نمايانيم  مي را خود هاى راه آنان به، حتم طور به كنند  ميما تالش  ]راه[كه در 

 هدايت كه آنان و() 17 /محمد( »يوالَّذينَ اهتَدوا زادهم هد« شريفه آيه و )است نيكان با

 گردد  مي تر اين تعامل عبد و مولى دايم پررنگ .است شده بيان )افزائيم  مي هدايتشان بر، اند  يافته

 تر نمايان) 30 /فاطر ؛17 /ابنتغ( »شكور« و) 10 /زمر( »وفّى« اوصاف در را تعالى ِ حق منش و

، ابراهيم حضرت محض تسليم و دتعب ابراز و نمايش از پس، اساس همين بر خداوند. سازد  مي
اين تفضّل . نايل كرد» امامت«ل ويژه تفضّ به و نواخت بزرگ يموهبت به را وى، ها آزمون امر در

اين ، تعالى جعل شد چه از ناحيه حقنآ. رقم خورد» ِ إماماً إنّي جاعلُك للنّاس«خاص با تعبير 
 يا كنى  مي نهى و امر آنچه از دينى شئون تمام در تو به كه دهم  ميمن براى تو مقامى قرار «بود 

معناى امام ، كه انجام گرفت» جعلى«س اسا بر ».شود اقتدا... و گذارى  مي فرو و دهى  مي انجام
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  11   آية امامت حضرت ابراهيم  امام، در ي واژةمعناشناس يبررس                              

حامل رسالت و پيام است و  ـ بما هو رسولـ رسول . تباين مفهومى پيدا كرد، با رسول و نبى
مقتدا و پيشواست و پيشوائيش به  ـ امام بما هوـ ولى امام ، حامل خبر است ـ بما هو نبىـ نبى 

چه از خداوند وب اتباع از رسول و پيامبر در آنوج، طور مستقل جعل شده است؛ بنابراين
 امر امتثال، آنان امر امتثال واقع در: يعنى است طريقى وجوب نمايند  مي ابالغ و كنند  ميدريافت 

فقط واسطه در ، ؛ چون آنان با وصف نبى و رسول در تشريع و تدبير فرد و جامعهخداست
اقتداى به وى در  وجوب و است واجب طاعتش كه است كسى امام اام، اند  دريافت و ابالغ

در اطاعت را جعل كرده  خداوند براى او اين وجوب. ت داردوجوب مستقل و موضوعي، دين
 شرك به و شد  مي تعالى حق تشريعى ربوبيت در تصرّف كرد  ميكه اگر جعل ن. است

 واليت طور همين و ايجاد در تكوينى واليت، سبحان خداوند تنها كه آن توضيح. انجاميد  مي

نين از واليت در تشريع و تق .ر چيزى به هر شكلى را به طور مطلق خواهد داشته در فتصرّ
چون هر ، ات براى خداستهمه اين شئون بالذّ... و امر و نهى گرفته تا واليت قبض و بسط و

بر همه  »مفترضه بالذات تطاع«تعالى است كه  تنها حق، پس. چه غير اوست مملوك اوست
چون همه مملوك خداوند در يك ، ت از ديگرى ندارداطاع حق كس هيچ و دارد ها آفريده
 خداوند چون و كند جعل كسى براى را طاعت در واليت اين، خداوند كه آن جز اند  سطح

 و سنّت از است واجب، داد قرار مردم بر امام را او يعنى، كرد واجب مردم بر را كسى اطاعت
ت از اين انسان به خودى اطاع: يعنى، موضوعى وجوب نحو به هم آن، شود پيروى اش سيره

گيريم  ميپس نتيجه . قى براى اطاعت خدا باشدكه تنها طريت دارد نه آنخود موضوعي ،
 و اوامر، ايشان تصرفات تا داد قرار مقتدا و مؤتَم: يعنى، امام را ابراهيم حضرت، خداوند
 هاى شده از آنتلقّ الهى قانون جملگى... و كند  مي گذارى پايه اهللا به اذن كه هايى تسنّ، نواهى

قبض و بسط را به ايشان در ، خداوند حق امر و نهى ؛ چونشود اقتدا ايشان به و گردد پيروى
مانند حديث . اين معنا از روايات در اين زمينه نيز قابل استفاده است. تمليك كرد، امامت ةرتب

كند  ميچنين نقل  )ع(د بن حسن الصفار كه از امام صادق محم:  

بِه و اللَّه ما في الْأَرضِ منزِلَةٌ أَعظَم عند اللَّه من  ينكرونَ الْإِمام الْمفْترض الطَّاعة و يجحدونَ«
بدا للَّه  يانَ مفْترض الطَّاعة حتمفْترضِ الطَّاعة فَقَد كَانَ إِبراهيم دهراً ينزِلُ علَيه الْأَمر من اللَّه و ما كَ

ظِّمعي و هكْرِمفَقَالَ أَنْ ي اسِ إِماماً«هلنل لُكي جاعي »إِناهرإِب فرلِ فَفَعالْفَض نا ميها فم قالَ م» نم و
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أَي إِنما هي ذُريتك لَا يكُونُ في  )ع(قَالَ أَبو عبد اللَّه  »ال ينالُ عهدي الظَّالمني«قالَ فَ »ذُريتي
 خدا به، زنند  ميآنان امامى كه اطاعتش واجب است را انكار كرده و از آن سرباز ( :»غَيرِهم

 را روزگارى ابراهيم حضرت، شود  ميدر زمين يافت ن» عةلطاا مفترض« از برتر منزلتى سوگند

 آنكه تا نبودند عةالطا مفترض و رسيد  مي دستور ايشان بر تعالى حق ناحيه از و كردند سپرى

 پس، دادم قرار امام مردم براى را تو من: فرمود و بزرگداشت و نهاد ارج را ايشان خداوند

من امامانى  ةاست را دريافتند و گفتند آيا از ذري مقام اين در كه فضيلتى، ابراهيم حضرت
چنين )ع(امام صادق  ]سپس[، رسد  مياين عهد به ستمگران ن: خواهند بود؟ خطاب رسيد

، صفار(» توست و در نسل ديگران نيست) غير ستمگر( ةر ذريامامت تنها د: يعنى: فرمود
 ).509ص، 1404

تقريباً اين معنا مساوق با . معنا شده است» عةمفترض الطا«به مقام ، امامت در اين حديث
است كه در منظومه انديشه شيعه جايگاهى ويژه دارد و از روايات اهل » تفويض دين«اصطالح 

 .ديد خواهيد را آن توضيح و استم اسالم قابل اثبات رسول مكرّ ةت نيز دربارسنّ

، در اين زمينه حداقل با دو دسته از آيات ديگر قرآن» إذ ابتلى«آيه  :ك به آياتتمس )ب
براى ، توان گامى ديگر  مي، مندى از اين دو دسته آيات با بهره. پيوند معنايى دارد

به كار رفته و از » امام«ت كه در آنها لفظ ل آياتى اساو ةدست. برداشت» امامت«شناسى  اصطالح
دسته دوم آياتى است كه . دهد براى برخى از ذريه حضرت ابراهيم خبر مى، جعل مقام امامت

خبر ) ع(دودمان حضرت ابراهيم در قرآن آمده و از اجابت دعاى حضرت ابراهيم  ةدربار
وهبنا لَه إِسحق ويعقُوب  و«: فرمايد  كه مي است لاز دسته اوسوره انبيا  73و  72آيات . دهد مى

نيحا صاللْنعج كُاللَةً وافا*  نرِنونَ بِأَمدهةً يمأَئ ملْناهعجو...«
در برخى از روايات نيز به اين  1

در ) عليهما السالم(مانند روايت كلينى از امام على بن موسى الرضا . پيوند تصريح شده است
إِنَّ الْإِمامةَ خص اللَّه عز و جلَّ بِها إِبراهيم بعد النبوة و الْخلَّة مرتبةً ثَالثَةً « :خوانيم  ى از آن ميبخش

 فَهريلَةً شفَض وفَقَالَو هكْرا ذبِه اداسِ إِماماً« :أَشلنل لُكي جاعيلُ  .»إِنلع(فَقَالَ الْخ ( نم ا ووراً بِهرس
                                                           

واذْكُر عبادنا إِبراهيم «: فرمايد يطور خاص درباره حضرت ابراهيم، اسحاق و يعقوب مه شايد اين آيه از قرآن كه ب. ١
تفسري اين مقام باشد كه  يناظر به مقام امامت آنان و به نوع) ٤٥ /ص( »بصارِوإِسحاق ويعقُوب أُولي اَأليدي واَأل

 .قرار گريد يمورد بررس، خود يبايد در جا
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َوهبنا لَه إِسحق  و«: في ذُريته أَهلَ الصفْوة و الطَّهارة فَقَالَ هاثُم أَكْرمه اللَّه بِأَنْ جعلَ ...ذُريتي؟
نيحا صاللْنعج كُاللَةً وافن قُوبعيو * دهةً يمأَئ ملْناهعجراتوعلَ اخلَيف نا إِلَيهِميحأَوا ورِنونَ بِأَم  ِ

فَمن أَين يختار هؤلَاِء الْجهالُ  )...73ـ72/ انبيا( »ِ وكانوا لَنا عابِدين ِ وإِيتاَء الزكاة وإِقام الصالة
امبه حضرت ابراهيم پس از كه خداوند بلند مرتبه آن را  است اى همانا امامت رتبه( :»...؟الْإِم

شرافت بخشيد و با آن ، اختصاص داد و ايشان را با اين فضيلت، نبوت و خلت در مرتبه سوم
 خليل ابراهيم پس. »دهم  من تو را براى مردم امام قرار مي«: پس فرمود .نامش را بلند آوازه كرد

ابراهيم را ، باز خداوند، سپس... »]؟نيز امام خواهند بود[ من فرزندان از«: گفت شده شادمان
 او به و«: فرمود و داد قرار اش گرامى داشت به اين كه امامت را در فرزندان پاك و برگزيده

 و*  داديم قرار شايستگان را همه و بخشيديم ـ افزون اى عطيه عنوان به ـ را يعقوب و اسحاق
 كارهاى انجام آنان به و كنند  ان ما مردم را هدايت ميفرم به كه داديم قرار پيشوايانى را آنان

 پس... ».بودند پرستشگران ما براى آنان و كرديم وحى، را زكات اداى و نماز برپايى و خير

 )؟از ميان مردم انتخاب كنند ]با اين مقام و موقعيت[ را امام توانند  مي نادانان اين چگونه
 ).172ص، 1ج، صدوق/ 203-198صص، 1ج، 1388، كلينى(

وجعلْنا منهم « آيه با هاو آيات سوره انبيا و نيز پيوند آن» إذ ابتلى«وند بين آيه بر اساس پي
 كه گرفت نتيجه چنين توان مى) 24 /سجده( »أَئمةً يهدونَ بِأَمرِنا لَما صبروا وكانوا بِآياتنا يوقنونَ

 ارتقا، تسديدى وحى از مندى بهرهراه نيل به مقام واالى امامت را ، آيات اين در سبحان خداى

 .كرده است معرفى عالم اسرار مشاهده و يقين به نيل و بردبارى، تعبودي برين درجه به

 :است صورت بدين، تسنيم تفسير از اقتباس با، اوصاف اين كوتاه توضيح

ينَ... «: فرمود، عبادت بر امامان حكم شده ـ تعبوديكانُوا لَنا عابِددر عابد  .)73 /نبياءا(»و
و بر ثبوت ملكه بندگى در جان آنان  دهد مي ههصفت مشب يقالب اسم فاعلي است كه معنا

در حديث اهل بيت است كه خداى سبحان حضرت ابراهيم را قبل از هر چيز بنده . داللت دارد
لَ أَنْ يتخذَه نبِياً و إِنَّ اللَّه اتخذَه اتخذَ إِبراهيم عبداً قَب يإِنَّ اللَّه تبارك و تعالَ«: خود قرار داد

ه اتخذَه خليلًا نبِياً قَبلَ أَنْ يتخذَه رسولًا و إِنَّ اللَّه اتخذَه رسولًا قَبلَ أَنْ يتخذَه خليلًا و إِنَّ اللَّ
آغاز كه شود   مياز اين روايت استفاده  )175ص ،1ج، 1388، كليني(» قَبلَ أَنْ يجعلَه إِماما

 .ت استارتقا به درجات برين عبودي، شايستگى براى نبوت و امامت
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به لحاظ دشوارى اين مقام و نياز به ، سازى اعطاى مقام امامت  ها براى زمينه آزمون صبر ـ
در آيه شريفه چنان كه صبرى هم كه . ها متفاوت است ِ بيشتر در آنها از ديگر آزمون صبر

مطلق ، براى احراز مقام امامت آمده) 24 /سجده( »  ...وجعلْنا منهم أَئمةً يهدونَ بِأَمرِنا لَما صبروا«
 .گيرد را در بر مى) معصيت و مصيبت، بر طاعت(ذكر شده و همه اقسام صبر 

صابر بوده از نظر علمى  شود كه از نظر عملى ِ امامت ارزانى كسانى مى عهد شهود و يقين ـ
بلكه  ؛تنها ايمان كافى نيست، براى رسيدن به اين مقام، بنابراين. دنيقين داشته باش، به آيات حق

كه نشان استمرار ) 24 /سجده( »وكانُوا بĤِياتنا يوقنُونَ«جمله  .طلبد  ميشدت شهود يقينى 
تنها ، نه اين كه مانند ديگران، استيقين ايمانى  ةعملى آنان سير ةبدين معناست كه سير، است

خداى . ا در بسيارى از آنها به اوهام و ظنون اكتفا كننداى از مسائل دقت نظر داشته ام در پاره
 :به حضرت ابراهيم عطا فرمود، ملكوت است ةعين اليقين را كه حاصل مشاهد، سبحان

اين بردبارى ) 75 /نعاما( »ِ وليكُونَ من الْموقنني  ضراَِ والْ  وكَذلك نري إِبراهيم ملَكُوت السموات«
 . نيل به مقام امامت بوده است ةزمين، و يقين

» خليل« .كه مقامى پيش از امامت براى حضرت ابراهيم بوده ـ به معناى فقر است خلَّت ـ

اهللا به  پس خليل. گذارد  ميكسى است كه خَلّت و حاجتش را فقط با محبوب خود در ميان 
پس كسى شايسته مقام امامت است ، اسباب و فقير و وابسته به خداست ةمعناى منقطع از هم

-502صص، 4ج، 1376، جوادى آملى: نك، براى توضيح بيشتر(كه از غير خدا منقطع باشد 

506(. 

شهود «، »دارىياپ«، »بندگى« ةبسى واالست و براى نيل به آن ملك، حاصل آن كه مقام امامت
ه صورت مطلق ب تعالى حق ناحية از امامت تا است الزم هادر مراتب عالى آن» انقطاع«و » نىيقي

به وى فراهم آيد، ت اطاعت و اقتداى همه جانبهجعل شود و مشروعي. 

آياتى است كه درباره دودمان حضرت ، دوم از آيات براى درك اصطالح امامت ةدست
 يآدم ونوحاً وآلَ إِبراهيم وآلَ عمرانَ علَ يإِنَّ اَهللا اصطَف«: آيات اين مانند. گويد  ميابراهيم سخن 

الْعالَمني  *ةً بيذرعضن بها مضٍع واُهللا سميع ليمآدم و ، و همانا خداوند( :)34ـ33 /عمرانآل ( »ع
ن فرزندان آنا* نوح و خاندان ابراهيم و خاندان عمران را برگزيد و بر جهانيان برترى بخشيد 

را بر تمام » آل ابراهيم«، طبق اين آيه، خداوند ).نسلى از نسل ديگرند و خدا شنونده آگاه است
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 ملك« و »حكمت«، »كتاب« آنان به جمله از؛ كرد هايى جهانيان برترى بخشيد و به آنان موهبت

ِ فَقَد آتينا آلَ إِبراهيم   فَضله ما آتاهم اُهللا من يأَم يحسدونَ الناس عل«: فرمود و بخشيد »عظيم
يا به سبب مزيتى كه خدا از فضل خود به () 54 /نساء(»الْكتاب والْحكْمةَ وآتيناهم ملْكاً عظيماً

ما خود به  ]كه حسادت بر ايشان سودى ندارد چرا[ورزند؟  يبر آنان حسد م، مردم داده است
در » ملك عظيم«. )حكمت داديم و فرمانروايى بزرگ بخشيديم كتاب آسمانى و، خاندان ابراهيم

) 305ـ285صص، 23ج، 1397، مجلسى: نك( نيست گزاف هاروايات فراوان كه ادعاى تواتر آن

 و »واجب پيروى: مفروضة طاعةٌ« و »هدايت پيشوايان: هدى ائمه«: است آمده معنا دو به
 بر، روايات اين از برخى در نيز »حكمت و كتاب«. معناست دو اين بين جمع نيز روايات برخى

وجوب طاعتهم «بابى با عنوان ، بحار االنوارى در مجلس عالمه. است شده تطبيق رسل و انبيا
گشوده و در آن نزديك به سى حديث در دو معناى مذكور از » ...وإنّها المعني بالملك العظيم و

 ،تفسير عياشىمانند ، تفسيرىمچنين منابع هو ... و تهذيب، بصائر الدرجات، كافىمنابع حديثى 
). انجاهم(نقل كرده است » ملك عظيم«براى اصطالح ... و ةتأويل اآليات الظاهر ،شواهد التنزيل

در ) ع(از بريد عجلى است كه از امام باقر ، روايت كلينى با سند صحيح، از جمله اين احاديث
   :آورد  ميتفسير آيه چنين 

»نا آ فَقَديظيماًآتلْكاً عم مناهيآتةَ وكْمالْحو تابالْك راهيملَ إِب.  اَء وبِيالْأَن لَ وسالر مهنلَ معج
 دمحي آلِ مونَ فركني و يماهري آلِ إِبونَ فرقي فةَ فَكَيم؟ قال)ص(الْأَئ :لْكاً : قُلْتم مناهيآت و

اللَّه فَهو  يالَ الْملْك الْعظيم أَنْ جعلَ فيهِم أَئمةً من أَطَاعهم أَطَاع اللَّه و من عصاهم عصقَ .عظيماً
ظالْع لْكهمانا ما به آل ابراهيم كتاب و حكمت داديم و به آنان فرمانروايى بزرگ ( :»ميالْم

پس چگونه است كه ، ا و رسوالن و پيشوايان قرار داددر ميان آنان انبيخداوند : يعنى .بخشيديم
بريد عجلى ! ؟كنند  مي انكار محمد آل به نسبت اام، نهند  ميآنان به اين امر در آل ابراهيم گردن 

ملك : چيست؟ امام فرمود» ملك عظيم داديم ]آل ابراهيم[به آنان «] معناى[: گفتم: گويد مى
خداوند را ، يشوايانى قرار داد كه هر كس آنان را اطاعت كندعظيم اين است كه در ميان آنان پ

 پس معناى ملك عظيم، خداوند را نافرمانى كرده است، اطاعت و هر كس آنان را نافرمانى كند

، 1ج، 1411، حسكانى: نك، و به همين مضمون 206ص، 1ج، 1388، كلينى( .)اين است
 ).187ص
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معنا كرده است ـ حديث  ضهرا به طاعت مفرو »ملك عظيم«باز از اين نوع احاديث ـ كه 
 تو نظر به: فرمود امام .پرسيدم آن درباره امام از :گويد  ميوى . است) ع(بصير از امام صادق واب

، آتيناهم ملْكاً عظيماً«معناى : حضرت فرمود .شما داناتريد، جانم فدايت: ؟ گفتممعناست چه
و  186ص، 1ج، 1388، كلينى/ 519و  510-509صص، 1404، صفار( .است» طاعةٌ مفروضة

 ).117ص، 8و ج 206ص

به اين دليل است كه فرمانروايى تنها  "طاعت مفروضه" اب "ملك عظيم"وجه تناسب معناى 
» ملك عظيم«تناسب  .پيشوايى بر اعمال مؤمنان است، بلكه فراتر از آن، براى ملك زمين نيست

حاصل آن كه مفاد . ت فاعلى در امر فرمانروايى استعلّ نيز به لحاظ» ائمه هدى«با معناى 
دارد و اطاعت آنان را بدون قيد و » آل ابراهيم«آيات و روايات داللت بر جعل مقام امامت در 

 ةى از ناحيپيشواي جعل از اى مرتبه، امامت مقام: گفت توان پس مى. شرط واجب شمرده است
ر طول اطاعت خداوند ـ مستقل است و بايد به تعالى براى انسانى است كه اطاعتش ـ د حق

اطاعت از چنين انسانى اطاعت از خدا و عصيان وى عصيان  ؛طور مطلق به وى اقتدا شود
چه اين فرد در مقام زعامت سياسى و اجتماعى قرار گيرد يا امكان چنين امرى براى . خداست

ـ در برابر طاعت مفروضه  ضرَبالع» ضةطاعت مفرو«در هر شرايط باز هم مقام ، وى نباشد
 .تعالى است ـ براى او بدون قيد و شرط هست بالذات كه تنها براى حق

را به  از سورة بقره 124در آيه  "امام"افزون بر روايات ياد شده كه  :استناد به روايات )ج
در اين زمينه نقل شده است ـ كه در البالى  ياحاديث ديگر، داند  معناى مفترض الطاعه مي

مانند . براى درك اين معنا از امامت راهگشاست وـ    اى از آنها اشاره شد احث گذشته به پارهمب
حديث مرحوم كلينى از طريق محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن الحسين عن د و محم

فرمايد  است كه مي) ع(بن زيد از امام صادق  طلحةد بن يحيى عن محم:   

و جعلْنا منهم أَئمةً يهدونَ «عاىل تو كبارإِمامان قَالَ اللَّه ت لَّجو زابِ اللَّه عفي كت الْأَئمةَ إنَّ«
و « :قَالَ .لَا بِأَمرِ الناسِ يقَدمونَ أَمر اللَّه قَبلَ أَمرِهم و حكْم اللَّه قَبلَ حكْمهِم )٢٤ /سجده( »بِأَمرِنا

يقَدمونَ أَمرهم قَبلَ أَمرِ اللَّه و حكْمهم قَبلَ حكْمِ اللَّه  )٤١ /قصص( »النارِ يناهم أَئمةً يدعونَ إِلَجعلْ
لَافخ هِمائوذُونَ بِأَهأْخي ابِ اللَّه وتي كا فم  عز وهمانا پيشوايان در كتاب خداى بلند (؛ »لَّج

 را آنان ما و«: فرمايد  مي] دسته اول ةدر بار[خداوند تبارك و تعالى ، دو گروهند، مرتبه
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؛ پس امر خدا مردم خواست و دستور به نه »كنند  دايت ميه ما امر به كه داديم قرار پيشوايانى
در [ تعالى حق. دهند  مي قرار خود حكم از پيش را خدا حكم و دارند  م ميرا بر امر خود مقد

 »كنند  مي دعوت آتش به كه داديم قرار پيشوايانى را آنان ما و«: فرمايد  مي] گروه دوم ةبار

خواست و دستور خود را پيش از خواست خداوند و حكم خويش را پيش از حكم  ]يعنى[
 حكم، خداوند كتاب هاى آموزه خالف بر گرفته را نفسانى هاى خواهش و دهند  قرار مي، خدا

 ).216ص، 1ج، 1388، كلينى( )رانند  مي

حدثنا محمد بن الحسين عن : حدثنا حميد بن زياد قال«اين حديث در تفسير قمى با سند 
، 1404، قمى(نقل شده است » بن زيد عن جعفر بن محمد عن أبيه طلحة محمد بن يحيى عن

عالمه مجلسى ضمن آن كه سند اين حديث را ضعيف كالموثق ارزيابى ). 171ـ170صص، 2ج
  :نويسد  ميند در شرح آن ك مي

ال بأمر «. م يف أقواهلم وأفعاهلم يهدون اخللق إىل طريق اجلنة يوجعلناهم أئمةً أي يقتد«
أي ليس هدايتهم للناس وإمامتهم بنصب الناس وأمرهم بل هم » بأمرنا«تفسري لقوله تعاىل » الناس

أو ليس هدايتهم بعلم مأخوذ من الناس أو . أمرهمنصوبونَ لذلك من قبل اهللا تعاىل ومأمورونَ بِ
» ِ قبلَ أمرِهم يقدمون أمر اهللا«بل مبا علم من وحي اهللا سبحانه وإهلامه كما بينه بقوله ، بالرأي

تية وحيتمل إرجاعه آلإىل أنفسهم كما يؤيده الفقرات ا ]يف أمرهم وحكمهم[والظاهر إرجاع الضمري 
پيشوايانى قرار داديم به اين معناست كه به آنان در گفتارها و  و آنان را( :».إىل الناس

تفسير سخن » ال بأمر الناس«فراز . اقتدا شود تا خلق را به راه بهشت هدايت كنند، كردارهاشان
 مردم نصب به امامتشان و مردم خواست به آنان هدايت يعنى »بأمرنا«: فرمايد  ميخداست كه 

 اين مراد كه آن يا. خدايند امر اجراى به مأمور تنها و منصوبند داخ ةناحي از آنان بلكه ؛نيست

، باشد آنان رأى اساس بر يا شده گرفته مردم از كه دانشى از برگرفته آنان هدايت كه است
اين . دانشى است كه از وحى خداى سبحان و الهام او گرفته شده است ة؛ بلكه از ناحينيست

به هر [. آيد  مي دست به »دهند  مياز خواست خود قرار  خواست خدا را پيش«معنا از فراز 
همين امامانند و فرازهاى بعدى » حكمهم«و » أمرهم«ظاهر اين است كه مرجع ضمير در  ]حال

، باشند كه به اين معناست» مردم«و ممكن است مرجع ضمير . ندك  مياين معنا را تأييد ، حديث
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، مجلسى( )دارند  ميمقدم ، ا را بر حكم مردمخواست خدا را بر خواست مردم و حكم خدا ر
 ).443ص، 2ج، 1363

لْنا «: درباره آيه شريفه) ع( د بن العباس ماهيار از امام باقردر حديثى ديگر با سند محمعجو
   :خوانيم چنين مى) 24 /سجده( »...منهم أَئمةً يهدونَ بِأَمرِنا لَما صبروا

البالء وعلم اُهللا منهم الصرب جعلَهم أئمةً يهدونَ بِأمره عباده إىل طاعته  يعلَأي ملّا صربوا ... «
آنان ، شكيبايى كردند و خداوند صبر آنان را دانست، چون بر بالهاى دنيا( :»...املؤدية إىل جنته

 ش كه منجرتعالى به سوى طاعت را پيشوايانى قرار داد تا بندگانش را به دستور و خواست حق

 ).437ص، 1409، استرآبادى( )كنند هدايت، شود به بهشت مى

  :آورد در كتاب مناقب نيز چنين مى

واجعلْ يف ذُريتهما البركةَ واجعلْهم أئمةً يهدونَ .. .فقال) ع(وفاطمة ) ع(إنّ النيب دعا لعلي «
را ) عليهما السالم(على و فاطمه ، )ص(پيامبر خدا ( :»بأمرِك إىل طاعتك ويأمرونَ بِما يرضيك

در نسل آنان بركت قرار ده و آنان را پيشوايانى قرار ده كه به ! خداوندا.. .فراخواندند و فرمودند
، پسندى ميمردم را به طاعت تو هدايت كنند و آنان را به آن چه ، وسيله خواست و دستور تو

 ).354ص، 2ج، 1403، مغازلى ابن( )دهند دستور

به معناي تجريد از خصوصيات و كشف مالك (در مقام تأويل) ع(ثى ديگر از امام باقر حدي
)مشابه حكم و سپس تعميم حكم به موارد

1
چنين نقل »  ...وجعلْناهم أَئمةً يهدونَ بِأَمرِنا«: آيه 

   :شده است

 :»م ثُم ذَكَر ما أكرمهم اهللا بهِ يف صدوره إليهم بالروح يئمة من ولد فاطمة يوحااليعىن : قال«

وحى  ]القدس[هستند كه در سينه آنان به وسيله روح ) ع(آنان پيشوايان از فرزندان فاطمه (
 ]انجام دهند، تعالى است تا هرگز به خطا نروند و آن چه كه خواست حق[ شود مي ]تسديدى[

، استرآبادى( )...سخن به ميان آورد، هبا آن ائمه را گرامى داشت، از آن چه كه خداوند، سپس امام
  ).328ص، 1ج، 1409

 .را معنا كرده است» هدايت به امر«اين احاديث به طور مستقيم 

                                                           

  . ٣٩ -٣٨، صص١٤٢٧معرفت، : نک.  ١
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مفترض «احاديثى ديگر نيز ناظر به مقام امامت نقل شده كه به طور غير مستقيم معناى 
 امام كالم نندما. است گفته پيش معناى براى ييدىأت و شود  مي دريافت هااز آن» عةالطا

   :فرمايد كه مى) ع( سجاد

اَللّهم إنك أيدت دينك كلّ أوان بإمام أقمته علَماً لعبادك ومناراً يف بالدك بعد أنْ وصلت حبله «
بِحبلك وجعلته الذَّريعةَ إىل رضوانِك وافترضت طاعته وحذَّرت معصيته وأمرت بامتثال أوامره 

املسلمني  ه وأن ال يتقدمه متقدم وال يتأخر عنه متأخر فَهو عصمةُ الالئذين وكَهفنتهاء عن نهيواال
اُء ربروة املُؤمنني وخداوندا تو در هر زمانى( ):47دعاى ، صحيفه سجاديه(».ِ العاملني وع ،
و در  ]براى راه[تأييد كردى و او را بر بندگانت نشانه  ]تقويت و[دينت را به وسيله امامى 

 ]ةاراد[او را به ريسمان ] ةاراد[پس از آن كه ريسمان . قرار دادى ]هدايت[شهرهايت منار 
نودى خود نهادى و طاعتش را واجب ساختى و خش براى اى خودت بستى و او را وسيله

و ترك نواهى او كردى و ، از نافرمانيش برحذر داشتى و دستور به امتثال اوامر ]بندگانت را[
پس او حافظ كسانى است كه به وى پناه ، سى بر او پيشى نگيرد و از او پس نماندفرمودى ك

 ةو مايه شرف و رتب ]تا به وى چنگ زده و به خدا رسند[مؤمنان  ةبرند و ملجأ مسلمين و حلق
 .)جهانيان است

 .است) ع(فرازهاى روايت معروف مرحوم كلينى از امام رضا ، حديث ديگر در اين زمينه
مفْروض ، عالم بِالسياسة، مضطَلع بِالْإِمامة، كَاملُ الْحلْمِ، نامي الْعلْمِ... ماماال« :فرمايد امام مى

ةلَّ، الطَّاعج و زع رِ اللَّهبِأَم مقَائ ،اللَّه ادبعل حاصةَ، نمالْأَئ اَء وبِيإِنَّ الْأَن ينِ اللَّهدظٌ لافح  و اللَّه مفِّقُهوي
ملِ الزلْمِ أَهع قفَو مهلْمكُونُ عفَي مهرغَي يهتؤا لَا يم هكَمح و هلْمع ونزخم نم يهِمتؤي هلي قَوف ان

فَما لَكُم كَيف  يى إِالَّ أَنْ يهدِ أَحق أَنْ يتبع أَمن الَ يهِد أَفَمن يهدى إِلَى الْحق«: تعالَى
 /بقره( »ومن يؤت الْحكمةَ فَقَد أُوتى خرياً كثرياً«: وقولُه تبارك وتعاىل )٣٥ /نسيو(»تحكُمونَ

٢٦٩(  ....ذَلل هردص حرش هادبورِ عأُملَّ لج و زع اللَّه هارتإِذَا اخ دبإِنَّ الْع ابِيعني هقَلْب عدأَو و ك
فَهو معصوم مؤيد ، فَلَم يعي بعده بِجوابٍ و لَا يحير فيه عنِ الصوابِ، الْحكْمة و أَلْهمه الْعلْم إِلْهاماً

عباده و  ييخصه اللَّه بِذَلك ليكُونَ حجته علَ، رِموفَّق مسدد قَد أَمن من الْخطَايا و الزلَلِ و الْعثَا
ى علمش در ترقّ، امام(: »خلْقه و ذلك فَضلُ اللَّه يؤتيه من يشاُء و اللَّه ذُو الْفَضلِ الْعظيم يشاهده علَ

. ر و سياست امور استدر امامت نيرومند و كاردان و آگاه به تدبي .و حلمش كامل است
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خيرخواه بندگان خدا و نگهبان دين ، اطاعتش واجب و به امر خداى عزّ و جلّ قائم است
  .)استخد

انبيا و ائمه را توفيق بخشيده و به آنان گنجورهاى دانش و حكمت خود كه ، همانا خداوند
ران از اهل زمانشان دانش آنان برتر از دانش ديگ، همين رو از. عطا كرده است، به ديگران نداده

 سزاوارتر كند به حق هدايت مى ]بدون واسطه[آيا كسى كه «: همان كه خداوند فرموده. است

 ]به واسطه كسب دانش و هدايت[ كه آن جز كند نمى هدايت كه كسى يا است پيروى براى
 و تبارك خداوند از سخن اين نيز و »؟كنيد  ميشما را چه شده چگونه قضاوت  ؟هدايت شود

بدون ، و انبيا و ائمه عترت[ »اند  داده بسيار خير، دادند حكمت را كه هر«: فرمايد  مي كه تعالى
باز از جمله . هدايت گرفته و به آنان حكمت لدنى عطا شده است، تعالى واسطه از ناحيه حق

 بندگانش امور براى را اى چون خداوند بنده ]اين است كه، تعالى به آنان عنايات ويژه حق

 به قلبش در را حكمت هاى چشمه و كند  مي فراخ امور اين براى را اش سينه، فرمايد نتخابا

 پرسشى هيچ در، رو همين از .كند  مي الهام خاص طريق به وى به را دانش و سپرد  مي وديعه

 توفيق، شده تأييد، معصوم او پس. ماند  ميسرگردان ن، و در پاسخ درست شود  مين درمانده

. است امان در سقوط و خطاها، ها از لغزش. تعالى است استوار و پابرجا از ناحيه حق ]و[ يافته

 باشند مخلوقاتش بر گواه و بندگان بر تحج تا داد اختصاص، ها ويژگى اين به را آنان خداوند

كه به هر كه خواهد عطا كند و خداوند داراى كرم و فضل و بزرگ  است خداوند فضل اين و
 ).203 و 198صص، 1ج، 1388، كلينى( )است

كه خودش بدون » هادى به حق«و » عةمفروض الطا«حكمت پيروى از امام به عنوان 
به آن  »...أَفَمن يهدي إِلَى الْحقِّ« شريفه آيه و( كند  ميواسطه هدايت يافته و ديگران را هدايت 

 ِ علمه مخزون من يؤتيهم« :فرمايد  ميدر اين تعابير از اين حديث نهفته است كه ) اشاره دارد

، »والعثار والزَّلَل الخطايا أمن قد مسدد موفَّق مؤيد معصوم فهو«، »إلهاماً العلم ألهمه«، »وحكمه

يهدونَ بِأَمرِنا و أَوحينا «راز ف با مساوق تعابير اين رسد  مي نظر به .»...موفّق مؤيد معصوم فهو«
 .به كار رفته است» ائمه«است كه در قرآن به عنوان اوصاف ) 73، انبيا( »...لْخَيراتإِلَيهِم فعلَ ا

، قرآنى و روايى به دست آمد ةاز مجموع مباحث ياد شده كه از تحليل مفهوم امام و ادلّ
، به كار رفته» امام«براى  خاص وصف عنوان به قرآن در كه را »بأمرنا يهدون« فراز توان  مي
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به » امرنا«، به معناى مصاحبت يا مالبست است» يهدون بأمرنا«در » ءبا«عنا كرد؛ بدين صورت م
 2يا كسوت 1در صحبت مردم را، نتيجه آن كه امام، است» تعالى خواست و مطلوب حق«معناى 

و حكم او  خدا امر و كند  ميچه كه مطلوب و مقصود خداست هدايت به آن ، خواست خداوند
. كنند اطاعت او از كه است فرض نيز مردم بر و دارد  مييگران مقدم را بر مطلوب و خواست د

 اطاعت عين رسول اطاعت، امامت از دِ مجرّ رسالت و تنبو در. است مستقل اطاعت اين

 ابالغى تنها، دهد  مي دستور رسول كه چه آن هر چون، ندارد وجود اطاعت نوع دو و خداست

گاه كه با جعل و نصب ا آنام، لى دريافت كرده استتعالى با وحى رسا حق ةاحين از كه است
 اين چون، مقام اين در چند هر. كند  مي پيدا مستقل اطاعت حق، رسد  ميالهى به مقام امامت 

 در مستقل اطاعتى او از اطاعت، شده تعالى حق اراده مظهر او اراده و بوده خدا ناحيه از جعل

3شود  ميه نناميد خدا اطاعت عرض
. 

، نهند گردن تعالى حق حكم به تنها و تنها مردمكه  كند  مياقتضا » توحيد ربوبى«روى به هر 
 يا و كند  مي ابالغ مردم به رسالى وحى طريق از مستقيم طور به يا را خود احكام خداوند

. كند  مي واجب شئون تمام در مردم بر را او از اطاعت و گرداند  مي نايل امامت مقام به را انسانى

و غير  4حكومتى هاى عرصه ةهم در افراد از فردى اطاعت بر عقلى يا شرعى مدرك اگر الّوا
حكومتى در دست نباشد امكان در غلطيدن مردم به شرك ربوبى و در پى آن شرك عبادى 

: فرمايد  ميقرآن كريم در اين باره . شدند گرفتارهمان شركى كه اهل كتاب به آن ، هست

»هاربونإتَّخَذُوا أَحنْ داباً مبأَر مبانَههرو رُوا إِلّ ِ اهللا مما أُمو مرْينَ ماب يحسالْمداً ا ِ ووا إِلهاً واحدبعيل
دانشمندان و راهبان ، ]يهوديان و مسيحيان[آنان ( :)31 /توبه(»هو سبحانَه عما يشْرِكُونَلّا إِله إِلَا 

                                                           

  .را به معناي مصاحبت بگريمي» بامرنا«هرگاه باء در . ١

  .را به معناي مالبست بگريمي» بامرنا«هرگاه باء در . ٢

ِ    ِ وهم بِأَمرِه  الَ يسبقُونه بِالْقَول«: فرمايد يدرباره آنان م خداونداين جهت مهانند فرشتگان است كه  در يو. ٣
 .ند مي گردن او امر به تنها و گريند يمن يپيش ]خداوند[فرشتگان در هيچ سخىن از او  :)٢٧، انبيا(»يعملُونَ

 فردي هاي آزادي از اي شهروندان، ناگزير بايد به حتديد پاره يات اجتماعاجابت مطالب يهر حكومت و دولىت برا. ٤

؛ سازد محروم طبيعي حقوق از اي ز پارها را جامعه هاي گروه و افراد برخي مقاطعي در و زند دست اجتماعي و
 رعايا اموال زا گوناگون هاي مناسبت كند، به مايل يا جسمي جمازات را افكند، اشخاصي زندان و حبس به را افرادي

 .است جامعه آحاد شخصي حقوق در تصرفات از اي پاره آغوش حكمراين، هم روي هر به... و بگريد ماليات
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در حالى كه مأمور نبودند جز ، خدايانى به جاى خداوند اتخاذ كردندخود و مسيح پسر مريم را 
ه است از اين كه به او شرك او منزّ، آن كه خداى يگانه را كه معبودى جز او نيست بپرستند

معبود شدن احبار و رهبان و در نتيجه  ةدر مصادر شيعى و سنى رواياتى فراوان دربار. )ورزند
عوام اهل كتاب در : مضمون اين روايات با اين تعبير است .نقل شده است، شرك اهل كتاب

 انجام عبادات ساير يا روزه و نماز، آنان براى يا كنند  ميبرابر دانشمندان و راهبان سجده ن

. كنند  مي پيروى آنان احكام از، داده قرار آنان اختيار در شرط و قيد بدون را خود ولى دهند  مين

 ،2جتا،  ، بيعياشى(كرده است » عبادت«روع و نامعقول تعبير به وى غير مشپير اين از قرآن
  :خوانيم  ميدر روايات ). 144ص، 6ج، 1408، ابن جرير/ 229ص

احبار [آنان ( »فَعبدوهم من حيثُ لَا يشعرونَ موهعاتبفَ أَحلُّوا لَهم حراماً و حرموا علَيهِم حلَاالً«
، الل خداوند را براى ايشان حرام و حرام او را حالل كردند و مردم پيروى كردندح ]و رهبان

 چوناين مضمون از مصادر شيعى ( ).بدون آن كه بدانند، پس آنان را معبود خود قرار دادند
احتجاج و    تفسير على بن ابراهيم قمي، با چند طريق تفسير عياشى، محاسن برقى، كافىكتاب 

نيز اين  تسنّاهل در مصادر . 121-120صص، 2جتا،  ، بيبحرانى: نك. تنقل شده اسطبرسى 
، ابن كثير: نك. ابن جرير نقل شده است جامع البيان، سنن ترمذى، مسند احمدمضمون از 

 ).348ص، 2ج، 1402

 امامت مقام به كه پيامبرى براى مستقل اطاعت حق قلمرو از تربراى شناخت بيش، جادر اين

 :رفتگ بهره صورت بدين پيامبران وظايف شرح و الهى احكام بندى طبقه از توان  مي، رسيده

 .ط پيامبروحى توس تعالى از طريق نص بيان حكم حق :الف

 .پذيرد  ميى وحى كه با واسطه وحى تفسيرى صورت تبيين و تعليم انبيا از احكام كلّ :ب

نند تبيين تعداد ركعات ما(تفويض دين در احكام تشريعى دايمى  ةتبيين وحى به واسط :ج
نماز يوميه كه ده ركعت آن به واسطه وحى و هفت ركعت ديگر توسط نبى اكرم صورت 

: نك، به طور نمونه .ند صحيح آمده استس در مصادر روايي شيعه باگرفته و تفصيل آن را 

 ).265ص، 1ج، 1388، كليني

د و جامعه مانند دستور حضرت اوامر و نواهى پيامبران در امر تربيت اخالقى و دينى افرا :د
ِ والَ تبخسوا الناس  ِ أَوفُوا الْمكْيالَ والْميزانَ بِالْقسط ويا قَوم«: فرمايد  ميشعيب به قوم خود كه 
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پيمانه و ترازو را به طور ، و اى قوم من( :)85 /هود( »ِ مفِْسدين أَشياَءهم والَ تعثَوا في االَْرض
 هااز آن، و با عدل و انصاف بسنجيد و هنگام وزن كردن و پيمانه نمودن كاالهاى مردم كامل

وط از رذيلت اخالقى قوم ل حضرت نهى يا و ).برنخيزيد فساد به تبهكارانه زمين در و نكاهيد
 قَوم أَنتم ِ بلْ ِ النساء دون من شهوةً الرجالَ لَتأْتونَ أَئنكُم* ...أَ تأْتونَ الْفاحشةَ...«: خود كه فرمود

 زنان جاى به شهوت روى از شما آيا*  ...پردازيد  ميآيا به كار زشت ( )55ـ54 /نمل(»تجهلُونَ

 عقل، ها نهى و امرها نوع اين منشاء ).هستيد نادان مردمى شما بلكه. رويد  ميردان م سراغ به

 براى طبيعى جريان خالف را آن و بيزار فحشا و فروشى كم از كه است انسانى فطرت و سليم

 .داند  مي انسان زندگى

ت سياسى و اداره جامعه كه به مقام احكام و اوامر و نواهى پيامبران در حوزه حاكمي : هـ
نصب و ، زمامدارى رسيده و به مقتضاى شرايط عصر خودشان دستورهايى را در منع و عطا

 گاهى .است رتصو قابل شكل دو به، احكام اين منشأ. نندك  ميصادر ... و، صلح و جنگ، عزل

 آنان از اطاعت صورت اين در، شود  مي ابالغ آنان به وحى مستقيم واسطه به، احكام اين

تصميم خود پيامبر است و اطاعت از او مستقل ، منشأ اين احكام، و گاهى است خدا از اطاعت
در  1رسيده است در رتبه خود از تفويض دين پيامبرى كه به مقام امامت. بالعرض خواهد بود

 مردم و است برخوردار جامعه اداره در گيرى  دو حوزه احكام تشريعى دايمى و قدرت تصميم

ف از احكام وى حرام شرعى است و عقاب پيروى كنند و تخلّ» امام« عنوان به او از ملزمند
منشأ تمام دستورهاى وى در ، سيده باشدا اگر پيامبرى به اين مقام نرام. تعالى را در پى دارد حق

و . رسالى است و اطاعت از وى مستقل نخواهد بود وحى زمامدارى و تشريع هاى تمام حوزه
چون او در اين مقام تنها حكم خدا را ابالغ ، تخلّف از فرامين خداست، ف از دستور وىتخلّ
 .كند  مي

كه از » مستقل و وجوب پيروى اطاعت«آن كه اگر بر معناى امامت به عنوان سخن حاصل 
 امامت جعل معناى صورت اين در، كنيم تأكيد، آيد  ميبه امام به دست » تفويض دين«رهگذر 

 ةذري در امامت تبيين و شود  ميك در قابل، رسالت و نبوت از پس ابراهيم حضرت براى

                                                           

، ٢٥، ج١٣٩٧و  ١٤٦ـ١٤٤، صص٣، ج١٣٦٣، يجملس: ك. درباره تفصيل اين نظريه و انواع حق و باطل آن ر. ١
 .٣٥٠ـ  ٣٤٦صص
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ت فراتر و نبورسالت  ةاطاعت مستقل از داير و پذير خواهد شد امكان، )ع( ابراهيم حضرت
بسط  1امام ةرتب به بنا جامعه تدبير، احكام تشريع از هدايت هاى عرصه ةهم در و رود  مي
 .ماند  مي مصون ديگر هاى نظريه بر ها مناقشه از باالخره و يابد  مي

و ) ع( تر از مقام امامت حضرت ابراهيم براى درك بيش :تحليل امامت پيامبر اسالم )د
درباره ، ترين مرتبه آن توان در عالى  مي، اند يافته دستن ايشان كه به اين مقام فرزندانى از دودما

اين مقام ـ همان گونه كه اشاره شد ـ با . كاوش كرد) ص(مقام امامت رسول مكرم اسالم 
توان به   ل در آن ميپيوند مستحكم دارد و با تأم )ص(به رسول خدا » تفويض دين«ة آموز

2راه يافت» وجوب پيروى و اطاعت مستقل«يا همان  مفهوم اصطالحى امامت
. 

در ) ينو در پى آن به ائمه معصوم) (ص(به رسول گرامى اسالم » تفويض دين«عنوان 
 باب) ق290. م(صفّار . مصادر روايى و به تبع آن در منابع اعتقادى شيعه جايگاهى ويژه دارد

، 1404، صفار(ذيل آن آورده است را گشوده و نوزده روايت در  »اهللا رسول إلى التفويض«
                                                           

وتلك الرسل فَضلنا «: فرمايد يت كه قرآن درباره آن ممهانند مقام نبو. شايد بتوان مقام امامت را ذو مراتب دانست. ١
 ).٢٥٣، بقره( »...بعض يبعضهم عل

امحد بن داود بن سعيد و زراره بن اعني در اين زمينه رساله : كهن دارد از مجله اي پيشينه» تفويض«اصطالح . ٢
) دين قيد با تفويض( »دين تفويض« ماست مورد نظر اينجا در هچ آن). ٣٣٤، ص٨، ج١٤١٨منازى، : نك( اند نگاشته

: نك( خوانند مي» مفوضه«ان را آن و اند اده فرق از برخي بر كه نامي مانند تفويض ديگر ابعاد بررسي از و است

 هر. داشت خنواهيم ديگران، حبثي به خداوند ناحيه از احيا و خلق، رزق، إماته تفويض يا و) ٩٢، ص١٤١٦اشعري، 

 نقد و بررسي مورد متأخر و كهن اعتقادي هاي رساله در آن تبع به و مطرح روايي مدارك در نيز تفويض نوع اين چند

 در را »والتفويض الغلو نفي يف االعتقاد« اساس، باب مهني بر) ق٣٨٦ .م(حوم صدوق مر مجله از. است گرفته قرار

، ١٤١٣صدوق، ( است كشيده نقد به را تفويض نوع اين متعدد واياتر به استناد با و گشوده خود اعتقادي رساله
 بر اسالم به متظاهر غاليان از اي ا گونهر) معنا اين به( زمينه، مفوضه مهني در نيز) ق٤١٣ .م( مفيد شيخ). ٩٧ص

جملسي،  نيز و ١٣٦ـ١٣١، صص١٤١٣مفيد، : نك. (پردازد مي آنان آراي توضيح و شرح به منتقدانه نگاه با و مشرد مي
ا ب تفويض( دين تفويض سربسته طور به اعتقادات رساله مهان در صدوق وصف، مرحوم اين با) ٢٢، ص٢، ج١٤٠٦

خداوند امر دينش را به «: نويسد روا دانسته، مي) عليهم السالم(  و ائمه معصوم)ص( را براي نيب اكرم) قيد دين
مرحوم  ).١٠١، ص١٤١٣صدوق، ( »تفويض كردند]ممعصو[ پيامربش تفويض كرد و ايشان نيز آن را به پيشوايان

  ).١٣٦، ص١٤١٣مفيد، ( دهد مفيد نيز با عدم تعليق بر اين عبارت از پذيرش اين ديدگاه خرب مي
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) ص(التفويض إلى رسول اهللا «ودن باب گش با نيز) ق328 .م(مرحوم كلينى ). 383ـ378صص

، 1383، كلينى( كند  ميآن نقل  ةدوازده حديث دربار» في أمر الدين) عليهم السالم( ئمةوإلى اال
 صفار مرحوم ديدگاه در تفويض نوع اين پذيرش از حكايت عناوين اين). 268ـ265صص، 1ج

وحبه  ]الرسول[وجوب طاعته «ذيل باب  نيز) ق1111 .م( مجلسى عالمه. دارد كلينى و
ضمن برشمردن تعدادى از آيات متناسب با اين موضوع به ذكر بيست و » )ص(والتفويض إليه 

 ).14ـ3صص، 17ج، 1397، مجلسى(نه روايت در اين زمينه پرداخته است 

 از روايت سه مجلسى. اند ان و برخى از آنها با سند صحيح نقل شدهاخبار تفويض دين فراو

 باذيل  روايت). 153-141صص، 3ج، 1363، مجلسى( داند  مي السند صحيح را كلينى روايات

إِنَّ اللَّه عز و جلَّ أَدب « :فرمايد  مياست كه روايات  اين جمله از) ع( صادق امام از صحيح سند
و ما آتاكُم الرسولُ « :ثُم فَوض إِلَيه فَقَالَ عز و جلَّ »خلُقٍ عظيمٍ  و إِنك لَعلى«محبته فَقَالَ  ينبِيه علَ

اوند خد( :» ... من يطعِ الرسولَ فَقَد أَطاع اللَّه :و قَالَ عز و جلَّ »فَخذُوه و ما نهاكُم عنه فَانتهوا
همانا تو بر منشى بزرگ «ت خود ادب كرد و آن گاه فرمود پيامبر را بر اساس محب، بلندمرتبه

، هر آن چه را كه رسول به شما داد(: تفويض كرد و فرمود ]دين را[يشان ا به سپس »اى آراسته
، دهر كس رسول را اطاعت كن: و نيز فرمود» برحذر باشيد، بگيريد و از هر آن چه كه بازداشت
 .)265ص، 1ج، 1388، كلينى( )همانا خداوند را اطاعت كرده است

، 2ج، 1406، مجلسى(ره متوات صحيحه را دين تفويض اخبار، پژوهان برخى از حديث
را اجماع شيعه و ) ص( خدا رسول به دين تفويض، فقها و پژوهان و برخى از دين) 20ص

تفويض دين ). 304ص، 2ج، 1403، خويى/ 369ص، 1ج، شبر: نك( دانند  ميضرورى مذهب 
 به توان  ميمقام امامت حضرت را . يدآ  مياز شئون امامت ايشان به شمار  )ص(به رسول اكرم

 تفويض و تقسيم »احكام تشريع و وحى تبيين« و »قضاوت و سياسى تحاكمي« ةعمد بخش دو

: نك، تر بيش توضيح براى. (داد قرار بررسى مورد مجزا طور به بخش هر در را دين

   ).179ـ163صص، 1386، نجارزادگان
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رقم خورده كه ) ص(م اسالم ن رتبه از مقام امامت براى رسول مكرّتري حاصل آن كه عالى
گردد  ميبه ايشان تا حدودى نمايان » تفويض دين«ت آن از طريق ماهي.

1
 هاى رتبه در مقام اين 

ايشان از جمله امامان معصوم و ساير برگزيدگان از دودمان )ع( ابراهيم حضرت براى ديگر
چه آن ا اجماالًام. مقرر شده كه بايد حد و حدود آن را شناخت كه از حيطه بحث ما بيرون است

با الهام از روايات در ، مورد اتفاق دانشمندان شيعى در امر تفويض دين به ائمه اهل بيت است
 :عبارتند از، اين زمينه

تأديب نمايند و از نظر ، ن كه مردم را سياست كنندتفويض امور مردم به ائمه در اي :الف
 ؛د و تعليم دهند و مردم در هر صورت مأمورند از آنان اطاعت كنندنمنش و باور كامل گردان

 .چه اوامر آنان را بپسندند و يا ناخوش دارند و يا مصلحت در اين امر را بدانند و يا ندانند

 و خواهند  ميبه ائمه به اين كه آنان هر طور  تفويض در مقام بيان علوم و احكام الهى :ب
 مواردى در يا كنند بيان، آنان عقول ةمرتب و افراد ظرفيت ةانداز به را احكام، دانند  مي مصلحت

 مانند ساكت افراد به پاسخ از موارد از اى پاره در يا، كنند بازگو را واقعى حكم يا و نمايند تقيه

مصالح امور را در ، داوندخ كه است آن خاطر به موارد اين ههم دهند پاسخ خواستند اگر يا و
 .كند  مي الهام و نماياند  ميبه آنان ، هر شرايطى متناسب با آن شرايط

 دانند  ميِ امر  تفويض در مقام داورى و قضا كه به ظاهر شريعت يا به آن چه كه در واقع :ج

 .كنند حكم، كرده الهام آنان به خداوند و

ر عطا و منع چون خداوند براى آنان انفال و خمس و صفاياى اموال و تفويض د :د
عطا و از هر كه ، به هر كه بخواهندبنا به مصلحت امكانات ديگرى را قرار داده و آنان 

هذا عطاؤُنا فَامنُنْ أَو أَمسك بِغَيرِ «: فرمود) ع(چنانكه خداوند به سليمان  كنند  دريغ مي، بخواهند
و صالح (خواهى  اين عطاى ما است، به هر كس مى:) گفتيم سليمانو به (: )39 /ص(حسابٍ 

                                                           

چون بنا به نظر روايات، دين به پيامرب اکرم حيت در تعبديات تفويض شده است؛ برخالف ساير انبيائي که به . ١
قبال در منت مقاله ( رو طبق روايات صحيح السند، پيامرب خدا هفت رکعت به منازها افزودندبه مهني(امامت رسيدند 

ترين رتبه قرار  و گفتيم امامت به معناي تفويض دين است، پس امامت پيامرب اکرم در باالترين و عايل) گذشت
  .گريد مي
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 .)تو امين هستى(خواهى امساك كن، و حسابى بر تو نيست  ببخش، و از هر كس مى) بينى مى

   ).350ـ346صص، 25ج، 1397 و 146ـ144صص، 3ج، 1363، مجلسى: نكتوضيح بيشتر (

 گيري نتيجه

 مواجه دمتعد هاى اهيم مطرح شده با مناقشهابر حضرت امامت اىمعن ةدربار كه هايى نظريه

 به را قرآنى اصطالح در امامت معناى بايد ها مناقشه از ماندن مصون براى. اند شده ابطال و

  : باشد اوصاف اين داراى كه كرد معنا اى گونه

الاو :ده سازگار رخ دا، )ع(ت و رسالت حضرت ابراهيمبا جعل مقام امامت كه پس از نبو
   ؛شود

همخوان  »ِ إماماً إنّي جاعلُك للنّاس«: با اطالق جعل امامت براى همگان كه فرمود: ثانياً
   ؛گردد

   ؛با امامت فرزندان ابراهيم قابل تبيين شود :ثالثاً

فراتر  ،ت و لوازم آن مانند اطاعت و زعامت سياسى و اجتماعىرسالت و نبو ةاز داير :رابعاً
   ؛رود

و پيش از ( اند  پذيرفته، فريقين رانمفس كه امامت هاى نظريه بر دمتعد هاى از اشكال: خامساً
 .بماند مصون )اين به آنها اشاره شد

 ةبدانيم كه با نظري» وجوب پيروى و اطاعت مستقلپيشوايي با «اگر امامت را به معناى 
 آن در را قبل بند در هشد ياد اوصاف توانيم  مي، شود  ميهمخوان و تفسير » تفويض دين«

بر ، جعل امامت و از سوى ديگر از مفهومى تحليل پايه بر، سو يك از، معنا اين. كنيم تحصيل
م اسالم كه به صورت گاه با تحليل امامت پيامبر مكرّآن، مبتنى است، دقرآنى و روايات متعد ةادلّ

 .شفاف خواهد شد، مصداقى صورت يافته

 امامت مقام به كه كسى يا پيامبر براى مستقل اطاعت، حق قلمرو از تربراى شناخت بيش

 .گرفت بهره هااحكام الهى و شرح وظايف پيامبران درباره آن بندى طبقه از توان  مي، رسيده

زمامدارى و ، ت سياسىحاكمي«ى از م اسالم در دو حوزه كلّبا تحليل امامت پيامبر مكرّ
 را »قرآن در امامت« اصطالح مستقيم پيوند، توان  مي» تبيين وحى و تشريع احكام«و » قضاوت

  .دريافت، روايات در دين تفويض نظريه با
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  و مĤخذ منابع

 .قرآن كرمي

 .ق١٣٧٥، نا بی :جا بی، به قلم فيض االسالم ؛صحيفه سجاديه

بريوت،  ين عبد احلميد،حممد حميي الد: ، حتقبيقنيمقاالت اإلسالميني واختالف املصلّابواحلسن علي، ، اشعري .١
  .ق١٤١٦نا،  يب

دار  :بريوت، دحسني العرببه كوشش حمم ؛روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين ؛حممود، يآلوس .٢
 .ق١٤١٧، الفكر

  .ق١٤٠٨، دارالفکر :بريوت ؛)يتفسري طرب(القرآن  يجامع البيان عن تأويل آ ؛دحمم، ابن جرير .٣

  .ق١٤٠٢، داراملعرفة :تبريو ؛لعظيمتفسري القرآن ا ؛امساعيل، ابن كثري .٤

، دار االضواء :بريوت، يدباقر حممودحمم: حتقيق ؛طالب بن ايب يمناقب االمام امرياملؤمنني عل ؛يعل، مغازيلابن  .٥
 .ق١٤٠٣

مؤسسة النشر  :قم، استاد ويل حسني: حتقيق ؛شرح تأويل اآليات الظاهرة ؛سيد شرف الدين، ياسترآباد .٦
 .ق١٤٠٩، ياالسالم

 .تا يب، مؤسسه امساعيليان :قم ؛الربهان يف تفسري القرآن ؛سيد هاشم، اينحبر .٧

 .تا يب، مكتبة الوجداين :قم ؛تفسري القرآن آالء الرمحن يف ؛دجوادحمم، يبالغ .٨

 .ش١٣٧٧، انتشارات دانشگاه ران :ران ؛جالء االذهان وجالء االحزان ؛حسني بن حسن، جرجاين .٩

 .ق١٤١٥، ةيدارالکتب العلم :بريوت، شاهني يدعلحمم عبدالسالم؛ :حتقيق ؛القرآن احكام ؛امحد، جصاص .١٠

مركز نشر  :قم، يدحمم يواعظ: نگارش ؛)سريه رسول اكرم در قرآن( يتفسري موضوع ؛عبداهللا، يآمل يجواد .١١
 .ش١٣٧٦، اسرا

، حياء الثقافة االسالميةجممع ا :قم، يدباقر حممودحمم: حتقيق ؛شواهد الترتيل لقواعد التفضيل ؛عبيداهللا، حسكاين .١٢
 .ق١٤١١

 .ق١٣٦٣، ميقات انتشارات :ران ؛يتفسري اثىن عشر ؛حسني بن امحد، يشاه عبدالعظيم حسيين .١٣

 .ق١٤٠٤، يلطف يكتابفروش :ران ؛انوار درخشان ؛دحسنيسيد حمم، مهداىن یحسين .١٤

 ق١٤٠٣ ،منشورات مدينة العلم :قم، مچاپ سو ؛معجم رجال احلديث ؛ابوالقاسم، خوىي .١٥

 .ق١٤١١، يمركز نشر مكتب االعالم االسالم :قم ؛)التفسري الكبري(مفاتيح الغيب  ؛فخر الدين، يراز .١٦

 .ش١٣٧١، مكتبة بصرييت :قم ؛حل مشكالت االخبار مصابيح االنوار يف ؛عبداهللا، شرب .١٧

 .ش١٣٧٣، دفتر نشر داد :ران، يتفسري شريف الهيج ؛يد بن علحمم ؛يشريف الهيج .١٨

 .تا يب، يمصطفو همكتب :قم ؛عيون أخبار الرضا ؛)شيخ صدوق(د محم، صدوق .١٩
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 .ق١٤١٣، فية الشيخ املفيدلال ياملؤمتر العامل :قم، عصام عبد السيد: تصحيح ؛االعتقادات ؛ـــــ .٢٠

 .ق١٤٠٤ :قم، يباغ د كوچهحمم: تصحيح ؛دفضائل آل حمم بصائر الدرجات يف ؛دحمم، صفار .٢١

 .تا يب، منشورات مجاعة املدرسني :قم ؛زان يف تفسري القرآناملي ؛د حسنيحمم، يطباطبائ .٢٢

 .ق١٤٠٦، دار املعرفة :بريوت، يو طباطبائ حماليت: حتقيق ؛جممع البيان لعلوم القرآن ؛فضل، يطربس .٢٣

 .ق١٤٠٢، دار احياء التراث العريب :بريوت ؛تفسري القرآن التبيان يف ؛دحمم، يطوس .٢٤

 .تا يب، يمؤسسة النشر االسالم :قم ؛العشر واالمام ضمن الرسائل الفرق بني النيب رسالة يف ؛ـــــ .٢٥

 .ش١٣٧٨، انتشارات اسالم :ران ؛تفسري القرآن البيان يف  اطيب ؛عبداحلسني  سيد، طيب .٢٦

 .تا يب، املكتبة االسالمية :ران، هاشم رسويل: تصحيح ؛يتفسري العياش ؛د بن مسعودحمم، يعياش .٢٧

 .ق١٤١٧، دار املنار :قم ؛تفسري القرآن اطع االهلام يفسو ؛ابو الفضل، دكين يفيض .٢٨

 .ش١٣٧٧، بنياد بعثت :ران ؛تفسري احسن احلديث ؛اكرب يسيد عل، يقرش .٢٩

 .ق١٣٨٧، دار الكتاب العريب :هقاهر ؛اجلامع ألحكام القرآن ؛حممد، قرطيب .٣٠

 .ق١٤٠٤ :قم، يسوالسيد طيب املو: تصحيح ؛يالقم  ]املنسوب ايل[ تفسري  ؛بن ابراهيم يعل، يقم .٣١

 .ش١٣٣٦، يعلم يكتابفروش :ران ؛تفسري منهج الصادقني ؛اهللا فتح مويل، كاشاين .٣٢

 .ش١٣٦٩، انتشارات اقبال :ران، مواهب عليه ؛يحسني بن عل ؛يسبزوار يكاشف .٣٣

 .ق١٣٨٨، يةاالسالم الكتب دار :ران، يغفار اكرب  يعل: تصحيح ؛الكايف ؛دحمم، كليين .٣٤

 .ق١٣٩٧، املكتبة االسالمية :ران ؛حبار االنوار ؛رباق دحمم، يجملس .٣٥

 .ق١٣٦٣، دار الكتب االسالمية :ران، چاپ دوم ؛شرح اخبار آل الرسول مرآة العقول يف ؛ـــــ .٣٦

  .ق١٤٠٦، بنياد كوشانپور :قم، ...و موسویسيد حسني : تعليق ؛روضة املتقني ؛يدتقحمم، يجملس .٣٧

 . ق١٤٢٧، بيامع العاملی للتقر :ران ؛لف املذاهب و اآلراءل فی خمتيالتأو ؛حممد هادی، معرفت .٣٨

  .ق١٤١٣، أللفية الشيخ املفيد ياملؤمتر العامل: قم، يغفاراكرب  يعل: تصحيح ؛االختصاص ؛)شيخ مفيد(د حمم، مفيد .٣٩

 .ق١٤١٣، املفيد أللفية الشيخ ياملؤمتر العامل :قم، يدرگاه  حسني  :حتقيق ؛االعتقادات  تصحيح ؛ـــــ .٤٠

 .ش١٣٨٦، هدار الكتب االسالمي :ران، ٣١چ  ؛تفسري منونه ؛)اهللا تآي(، ناصر، يمكارم شرياز .٤١

  .ش١٣٨٨، مستنشر  :ران ؛)آيات واليت اهل بيت يتطبيق يبررس(م كتاب دو ؛اهللا فتح، جنارزادگان .٤٢

 . ش١٣٩٠، مستنشر  :ران ؛)قی معنا شناسی اماميبررسی تطب( کتاب چهارم ؛ـــــ .٤٣

، ٨٤ ارهمش، دانشكده اهليات دانشگاه ران، جمله مقاالت و بررسيها، »خلق عظيم وتفويض دين«مقاله  ؛ـــــ .٤٤
 .ش١٣٨٦

انتشارات اسالمي،  همؤسس ،حسن منازي :تصحيح حتقيق و ،حاربمستدرك سفينة ال ،شيخ علي ،ازي شاهروديمن .٤٥
  .ش١٣٧٧/ق١٤١٨قم، 
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