
 

 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

ات، ماننند نصنب الهنی، عصنمت،     های منحصر به فرد امام در کنار سایر خصوصنيّ  یکی از ویژگی
وابستگی به علم الهی و والیت، موضوع هدایت به امر است که در دو جای قرآن بنه آن اشناره شنده    

را در این آیات، امر تکوینی گرفته اسنت و منراد از آن را تصنرّف    « امر»است. عالّمه طباطبائی کلمة 
ن است که این نوع از هدایت چه نقشی در دانند. لذا سؤال اصلی مقاله ای در نفوس و امر ملکوتی می
هایی که تا کنون دربارة هدایت به امر در آثار عالّمه طباطبائی  کند؟ پژوهش سازندگی جامعه ایفا می

صورت گرفته، بيشتر ناظر به معناشناسی این کلمه بوده، امّنا ننوآوری اینن مقالنه تأکيند بنر نقنش        
است. روش تحقيق اینن مقالنه بنه شنيوة تحليلنی ن        های امام سازی این خصوصيّت از ویژگی جامعه

و بيشنتر بنا تکينه بنر     )ع(توصيفی است و نتایج تحقيق با مراجعه به قرآن و روایات معتبر معصنومين 
 تفسير الميزان حاصل شده است.

 اسالم، امامت، جامعه، هدایت به امر، تفسير الميزان. واژگان کلیدی:

                                                           
 E-mail: Asoroorim@yahoo.com 

mailto:Asoroorim@yahoo.com
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 مقدّمه

امروز و فردای بشر است. در طول تاریخ، فيلسوفان، متفکّنران و   سعادت و کمال گمگشتة دیروز،

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

آغناز امامنت را از    کنریم  قرآنالهی با طرح اندیشة امامت، راهی برتر را پيش پای انسان نهاده است. 

 مِـن  الْمُسْـلِمینَ  سَـمَّاکُمُ  هُـوَ  إِبْرَاهِیمَ أَبِیکُمْ مِّلَّ َ﴿اده که پدر امّت بسيار است: قرار د )ع(ابراهيم

هنای   ترین ویژگنی  های خاصّی هم برای امام برشمرده است. یکی از مهم و ویژگی (78 /الحج) ﴾ قَبْلُ

سنت. عالّمنه   ا« هندایت بنه امنر   »سنورة سن،ده بينان شنده،      24سورة انبياء و  73امام که در آیات 

انند. در   را تبيين فرموده« هدایت به امر»مراد از « امر»و « هدایت»های  طباطبائی ضمن تحليل واژه

این باره آراء گوناگونی در تأیيد یا ردّ آن مطرح شده است. آنچنه کنه در این،نا منورد نظنر ماسنت،       

امنام  « هدایت به امر»أثير ها نيست، بلکه توصيف نظر عالّمه در زمينة ت بررسی صحّت و سُقم دیدگاه

سازی مورد نظر اسالم است. نوآوری این مقاله تحليل تأثير این عنصر در هدایت و سنعادت   بر جامعه

بشر و وصول به حيات طيّبة قرآنی است. هدایت و دستگيری امام به عنوان انيس رفيق و پدر دلسوز 

 خُاخَ وَ قيفِالشَّن  دُالِن الوَ وَ قُين فِالرَّ سُينِن خَا امُمَن اإلِ: »فرمنوده اسنت   (ع)رضنا  امنام که  امّت است، چنان

 قنرآن هنایی اسنت کنه عالّمنه )ره( از      و این مطابق ویژگی (200 :1، جق.1407، ینيکل« )...قيقِالشَّ

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

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

 ـ هدایت به امر1

یافتن، بيان و راهنمایی و ضندّ گمراهنی اسنت.     به معنای رشاد و هدایت « هدی»هدایت از مادّة 

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

(. راغنب  43 :4، جق.1411اد، عبّن  بنن رسناند )ر.ک؛ ا  ن راهنی اسنت کنه بنه مطلنوب منی      و یا پيمود

، را به معنای راهنمایی همراه با لطف و مهربانی بيان کنرده اسنت )ر.ک؛ راغنب اصنفهانی    « هدایت»

 (.835 ق.:1416

هدایت به دو گونة کلّی تقسيم شده است کنه عبارتنند از: هندایت ابتندایی و      الميزاندر تفسير 

دایت تشویقی. هدایت ابتدایی نيز بنه دو دسنته تقسنيم شنده اسنت: هندایت تکنوینی و هندایت         ه

( بينانگر هندایت   50)طه/ ﴾هَدَى ثُمَّ خَلْقَهُ شَیْء  کُلَّ أَعْطَى الَّذِی رَبُّنَا قَالَ﴿تشریعی. آیاتی مانند 
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 الظُّلُمَـاتِ  مِّـنِ  وَیُخْرِجُهُم السَّالَمِ بُلَسُ رِوْوَانَهُ اتَّبَعَ مَنِ اللّهُ بِهِ یَهْدِی﴿تکوینی و آیاتی مانند 

( بيانگر هدایت تشریعی است و بنرای  16)المائده/ ﴾مُّسْتَقِیمٍ صِرَاط  إِلَى وَیَهْدِیهِمْ بِِِذْنِهِ النُّورِ إِلَى

شناره  ( ا17 )محمّند/   ﴾هُـدًى  زَادَهُمْ اهْتَدَوْا وَالَّذِینَ﴿توان به آیاتی مانند  هدایت تشویقی نيز می

آمده، از نظر عالّمنه طباطبنائی امنری ملکنوتی و      قرآنکه در دو جای « هدایت به امر»کرد. امّا واژة 

 (.272ن273: 1، ج1374 تصرّفی باطنی است )طباطبائی،

 ـ امام2

امام آن است کنه از وی پينروی و بنه    . است« پيشوا»در لغت به معنای « امام»طبق بيان راغب، 

. اسنت   «أَئِمَّةة»  نسان باشد یا کتاب یا غيرآن، حق باشد ینا باطنل، و جمنع آن   اقتدا شود، خواه ا  وی

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

 همنة  معنا در این است و «خاص توجّه با قصد» یا «قصد» معنای به و «ان م ن م » واژه این ریشة

 دیگنران  تنالش  و حرکنت  هدف و ودمقص همواره که است کسی نيز امام. است محفو  آن مشتقّات

 (.22 :12الکبير، ج الشرح غریب فی المنير ومی، المصباحفيّ)ر.ک؛  گيرد قرار

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

: اربرد آمنده اسنت  بنا دو کن   قنرآن واژة امنام در   .دارد ارتبناط  امامت موضوع به دیگر متعدّد آیات نيز

 کاربرد غيربشری، مانند: .بشری و بشریغير

 (.  12)یس/  ﴾مُبِینٍ إِمَامٍ فِی أحْصَیْنَاهُ شَیْء  وَکُلَّ﴿ن لوح محفو : 

« راه»(. امام در این،ا به معنای79)الح،ر/  ﴾مُّبِینٍ لَبِِِمَامٍ وَإِنَّهُمَا مِنْهُمْ فَانتَقَمْنَا﴿ن راه آشکار: 

 گردد. های قوم لوط و صالح برمی به خرابه« نَّهُمَالِ»است و ضمير 

امنام   تنورات (، بنه  12و اخحقاف/ 17)هود/  ﴾رَحْمَ   وَ إَمَامًا مُوسَى کِتَابُ قَبْلِهِ وَمِن﴿: توراتن 

 اطالق شده است.

 دُونَیَهْ أَئيمَّ   وَجَعَلْنَاهُمْ﴿ کاربردهای بشری نيز دو گونه است: حق و باطل. پيشوایان حق مثل: 

(؛ 73)اخنبياء/ ﴾عَابِدِینَ لَنَا وَکَانُوا الزَّکَاةِ وَإِیتَاءَ الصَّلَاةِ وَإِقَامَ الْخَیْرَاتِ فِعْلَ إِلَیْهِمْ وَأَوْحَیْنَا بِأَمْرِنَا

(؛ پيشنوایان  24سّن،ده/  )ال ﴾یُوقِنُونَ بِآیَاتِنَا وَکَانُوا صَبَرُوا لَمَّا بِأَمْرِنَا یَهْدُونَ أَئيمَّ   مِنْهُمْ وَجَعَلْنَا﴿
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( و نينز  41)القصنص/   ﴾یُنصَـرُونَ  لَا الْقينَامَ ِ وَیَوْمَ النَّارِ إِلَى یَدْعُونَ أَئيمَّ   وَجَعَلْنَاهُمْ﴿باطل مثل: 

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

فِنی   الْأَئِمَّةةَلِنَّ »فرماینند:   اینگوننه منی   قنرآن امت بشری در کاربرد واژه ام ةامام صادق )ع( دربار

یَهْندُونَ بِأَمْرِننا لَنا بِنأَمْرِ النَّناسِ       أَئِمَّةًکِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِمَامَانِ قَالَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی ن وَ جَعَلْناهُمْ  

یَندْعُونَ لِلَنی النَّارِیُقَندِّمُونَ     أَئِمَّةًوَ جَعَلْناهُمْ   وَ حُکْمَ اللَّهِ قَبْلَ حُکْمِهِمْ قَالَیُقَدِّمُونَ أَمْرَ اللَّهِ قَبْلَ أَمْرِهِمْ 

« للَّهِ عَنزَّ وَ جَنلَّ  أَمْرَهُمْ قَبْلَ أَمْرِ اللَّهِ وَ حُکْمَهُمْ قَبْلَ حُکْمِ اللَّهِ وَ یَأْخُذُونَ بِأَهْوَائِهِمْ خِلَافَ مَا فِی کِتَابِ ا

 (.216 :1، جق.1407لينی، ک)

هنای   (، پينامبران الهنی کتناب   17)اإلسنراء/   ﴾بِِِمَـامِهِمْ  أُنَـاسٍ  کُلَّ نَدْعُو یَوْمَ﴿در تفسير آیة 

طبرسنی،  های اعمال و هرکس که در دنيا از او پيروی شنود، بينان شنده اسنت )ر.ک؛      آسمانی، نامه

 (.429ن430 :5، جق.1412

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

فهمنيم کنه امنامی کنه      می ﴾الظَّالِمِینَ عَهْدِی یَنَالُ الَ ﴿(. مراد از امام، ابراهيم )ع( است و از 124

 الَ﴿شنود:   رگزینده نمنی  خدا از او راضی است و امامی که امامت او را خدا می دهند، از سنتمکاران ب  
 .﴾الظَّالِمِینَ عَهْدِی یَنَالُ

بيان شده است کنه ایننک بنه سنه نموننه اشناره       مختلفی  تعاریفامامت در دیدگاه شيعه برای 

 شود: می

 :1مرتضنی، رسنائل، ج   دسنيّ  و 77: 1، ج1377طبرسی، )ر.ک؛  ریاست در امور دین و دنياالف( 

5). 

نيابت از پيامبر )ص( که این عقالً واجب است، چرا که امامنت  ریاست در امور دین و دنيا به ب( 

ی، حلّن ر.ک؛ ) لطفی است از جانب خدا و الزم است معصنوم، منصنوص و برتنرین افنراد امّنت باشند      

 .(10ن12 ق.:1413

از حکومنت بنه معننی     اعنمّ  ،های دینن  برنامهاهداف و امامت عبارت است از تحقّق بخشيدن ج( 

د و احکام خدا و اجرای عندالت و همچننين تربينت و پنرورش نفنوس در      وسيع کلمه و اجرای حدو

زیرا نبوّت و رسالت تنها اخبنار از سنوی    ؛ظاهر و باطن و این مقام از مقام رسالت و نبوّت باالتر است
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اجنرای   ةاینها وجود دارد به اضاف ةا در مورد امامت همامّ ،خدا و ابالغ فرمان او و بشارت و انذار است

. امامت به جعل الهی، معصوم، مؤیّد به تأیيدات الهی عالم تربيت نفوس از نظر ظاهر و باطن احکام و

به جميع علوم در معاش و معاد مردم و افضل اهل زمان به فضایل بناطنی اسنت، اعمنال بنندگان از     

ی از تعنداد البتّنه روشنن اسنت کنه     علم او پوشيده نيست و هيچ گاه زمين از وجود او خالی نيست. 

 (.272 ن275 :1 ، ج1374طباطبائی، )ر.ک؛  اند دارای مقام امامت نيز بوده، يامبرانپ

 تر است. تر و دقيق از م،موع معانی ذکر شده، معنای سوم کامل

های عام نبنوّت را   اند، دو دسته است: تعریف هایی که متکلّمان اسالمی بيان کرده م،موع تعریف

 شود. نبوّت نمیهای خاص شامل  گيرد و تعریف در بر می

شنود و بنه تعبينر عالّمنه      در تعریف خاص، قيد نيابت از نبی یا خالفت از رسول نيز مشاهده می

ی، حلّن « )عَنِ النَّبِـیِّ نينَابَ    فِی الدِّینِ وَ الدُّنیَا لِشَخصٍ مِنَ األَشخَاصِاإلِمَامَ   رِئَاسَ   عَام   »حلّی 

« کَافَّة ِ األ مَّة ِ  الدِّینِ بِحَیث  یَجِبُ إِتبَاعِـهِ عَلَـی    إِقَامَ ِسُولِ فِی الرَّاألَمَامَ   خَالَفَ   »(؛ 66 :همان

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

شود، مانند بيان شرایع، دعنوت   آنچه که موجب نياز به پيامبر )ص( می»نویسد:  سيّد مرتضی می

مقام او در حفظ شریعت باشند    مئشود که قا نياز به کسی می به طاعت پروردگار و سایر امور، موجب

(. از حضنرت  178 :1، جتا بیمرتضی، )سيّد « که دارای عصمت و ایمن از اشتباه، سهو و کتمان باشد

کننم و اینن را از    به خدا منم امام مبين؛ حق را از باطنل آشنکار منی   »علی )ع( نقل است که فرمود: 

( و از حضرت رسول )ص( منقول است که دربنارة  66 :ی، همانحلّ« )ام رسول خدا )ص( به ارث برده

بابوینه،   بنن )ا« او امامی است که خدا در وی علنم هنر چينز را احصنا کنرده اسنت      »علی )ع( فرمود: 

 (.95 ق.:1403

این دو حدیث در صورت صحّت هرگز تفسير آیه نيستند، بلکنه  »عالّمه طباطبائی فرموده است: 

خنالص و    رات آنند و مانعی نيست که خدا علم کتاب مبين را به کسی کنه بنندة  و اشا قرآناز بطن 

 تفسنير  فنی  ، المينزان )همو« خاصّ خداست، بدهد و او بعد از رسول خدا )ص( سيّد موحّدین است

 (.102 :17ج، القرآن

ترین موضوع که مورد گفت و گوی مسلمانان قنرار گرفنت،    ترین و حسّاس از منظر تاریخی، مهم

های دینی در هيچ زمانی مانند امامت مورد بحنث و   هيچ یک از آموزه»اند:  که گفته مت بود، چناناما

 (.22: 1 ، جتا بیشهرستانی، « )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، 

 عَهْـدِی  یَنَـالُ  الَ﴿: فرمایند  کنرد، منی   سنؤال  خنود  ذریّنة  یبرا امامت دربارة که( ع) خليل ابراهيم

 شنود. از  منی  معصنوم  شنخص  شامل فقط الهی عهد این و است الهی امامت عهد ؛ یعنی﴾الظَّالِمِینَ

 .کننند  تعيين را امام و وصیّ خود ميل به که نيست مردم اختيارات از هرگز که شود می معلوم این،ا

  ( مَعَاشِرَ النَّاسِ مَننْ أَحْسَننُ   قَالَ رَسُولُ اللَّهِ )ص»گوید:  عبّاس می بنکه ا امام منصوب خداست، چنان

مَ لَکُمْ عَلِيّاً عَلَماً وَ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِیثاً مَعَاشِرَ النَّاسِ لِنَّ رَبَّکُمْ جَلَّ جَلَالُهُ أَمَرَنِی أَنْ أُقِي

 وَ وَصِيّاً وَ أَنْ أَتَّخِذَهُ أَخاً وَ وَزِیراً مَعَاشِرَ النَّاسِ لِنَّ عَلِيّاً بَابُ الْهُدَی بَعْندِی وَ الندَّاعِی لِلَنی    خَلِیفَةًلِمَاماً وَ 

فرمایند:   پيامبر)ص( طبق این رواینت منی   (.31 :1ج ، 1362بابویه،  بن)ا...«  رَبِّی وَ هُوَ صالِحُ الْمُؤْمِنِينَ

نيز امامان پنس از   د تا علی )ع( را امام، خليفه و وصی پس ازخود قرار دهم.خداوند تعالی مرا امر کر

 گوید می اشعث بن عمروهستند و به انتخاب امام قبلی نيستند.   اميرالمؤمنين )ع( هم به نصب الهی

 هندٌ عَ هُنَّکِلَوَ اهللِوَ الَ ید،رِیُ نمَ یلَلِ یوصَیُ انَّمِ یَّوصِالمُ ونَرَتَأَ»فرمود:  که شنيدم( ع) صادق حضرت از

: امامت و وصایت پس از رسنول خندا   احِبِهِصَ یلَلِ مراخَ یهَیَنتَ یحَتّ فَرَجل رَجل( ص) اهللِ ولُرَسُ مِن

شوند تا امامت به صناحب آن   یکی برگزیده می )ص( پيمانی الهی است که امامان به نصب الهی یکی

 .(70 :23، جق.1403م،لسی،  و 278 :1، جق.1407کلينی، ) «منتهی گردد

بنودم، اوصنياء   ( ع) صنادق  امنام  ننزد  منن  کنه  کند می نقل بصير ابی یا در جای دیگری کلينی از

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

 امام هرگنز  تعيين! ابامحمّد ای واهلل : نهدِاحِوَ عدَبَ داًاحِوَ لُنزِیُ( لَّجَ وَ زَّعَ) اهللِ یلَلِ الَّلِ وَهُ امَ ،اينَلَلِ اکَذَ

 کنه  اسنت  خداوند به مربوط کنيم، بلکه تعيين را امام و وصیّ خود ميل به که نيست ما اختيارات از

 :23، جق.1403م،لسنی،   و 277 :1، جق.1407)کليننی، « فرمایند  می تعيين دیگری از پس را یکی

71). 

 امام« هدایت به امر»ـ 3

 معننای  داده، بنه  قنرار  امامنت  شنؤون  از را آن خدا به امر که در دیدگاه عالّمه طباطبائی هدایت

 منصب دارای ها سال داد که قرار امام وقتی را تعالی ابراهيم )ع( خدای صرف نيست، چون راهنمایی

 هندایتی  نيست. پنس  نماییراه معنای به هدایت منصب از منفک نبوّت که است معلوم و بود نبوّت

طباطبنائی،  باشند )ر.ک؛   داشنته  مقصد به رساندن از غير تواند نمی معنایی است، امام منصب که در
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ها همراه است تا خود انتخاب کنند. این  (. البتّه این هدایت همواره با اختيار انسان272 :1 ، ج1374

 هدایت هيچ گاه جبرآور نيست.

 وَإِقَـامَ  الْخَیْـرَاتِ  فِعْـلَ  إِلَـیْهِمْ  وَأَوْحَیْنَا بِأَمْرِنَا یَهْدُونَ أَئيمَّ   لْنَاهُمْوَجَعَ﴿به گفتة عالّمه آیة 

 ماننند  ابراهيمنی  پينامبران  کنند،  بينان منی   (73)اخنبياء/  ﴾عَابِدِینَ لَنَا وَکَانُوا الزَّکَاةِ وَإِیتَاءَ الصَّلَاةِ

 امنر  به که دادیم قرار مردم هستند، امامان الحين ص از همگان که را السّالم( یعقوب )عليهم و اسحاق

 أَنْ شَـیْئًا  أَرَادَ إِذَا أَمْـرُهُ  إِنَّمَـا ﴿ آینة  از که ملکوتی امر نمایند، خواه امر تشریعی و خواه  هدایت ما

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

 داده نسنبت  خداونند  بنه  خينر  کارهنای  ایحاء و فِعل وحی فرستادن که طوری  همان آیه این در

ـ ﴿: اسنت  شنده  منسنوب  خداونند  آن به نيز رهبری و امامت ، جَعل(73نبياء خاشده )  إِنَّـا  دَاوُودُ ایَ

 بنه  داود )ع( حضنرت  تشنریعی  خالفنت  نينز  آینه  این (. در26)ص/  ﴾...الْأَرْضِ فِی خَلينَِ   جَعَلْنَاکَ

 اسنت:  بوده الهی نصب با معصوم پيامبر آن رهبری که شود می ذا معلومل است، یافته استناد خداوند

 (؛ یعننی 24)السّن،ده/   ﴾یُوقِنُـونَ  بِآیَاتِنَـا  وَکَانُوا صَبَرُوا لَمَّا بِأَمْرِنَا یَهْدُونَ أَئيمَّ   مِنْهُمْ وَجَعَلْنَا﴿

 مردم امام را آنان و یما دهرسان امامت مقام به بودند، رهبری مقام شایستة که را اسرائيل بنی از برخی

 در آنهنا  اسنتقامت  و صنالحيّت، صنبر   اینن  سنبب  و هدایت کننند  را مردم ما فرمان به تا دادیم قرار

 .بود الهی های فرمان

 أَعْلَـمُ  اللّهُ﴿اوست:  عهدة به اصلی پيشوایان داند، لذا نصب می خداوند فقط را درونی صالحيّت

طنالح؛   بناطن  به و هستند  صالح ظاهر به که افرادی بسا چه (.124نعام/ )اخ ﴾رِسَالَتَهُ یَجْعَلُ حَیْثُ

 ﴾الْغَـاوِینَ  مِنَ فَکَانَ الشَّیْطَانُ فَأَتْبَعَهُ مِنْهَا فَانسَلَخَ آیَاتِنَا آتَیْنَاهُ الَّذِیَ نَبَأَ عَلَیْهِمْ وَاتْلُ﴿مانند 
 (.175)اخعراف/ 

 هنم  دیگنران  و بنود  نمنی  خداونند  مخصوص امام و خليفه تعيين اگر»اهلل جوادی آملی گوید: آیة

 سنبحان  خندای  از را آن نصنب ( ع) کلنيم  موسنی  حضرت نمایند، تعيين امام و خليفه توانستند می

 فِـی  وَأَشْرِکْهُ*  أَزْرِی بِهِ اشْدُدْ*  أَخِی هَارُونَ * أَهْلِی مِّنْ وَزِیرًا لِّی وَاجْعَل﴿کرد:  نمی مسألت

 را تنو  خواسنته  اینن : فرمنود  نمنی  او خواسنته  اجابت اعالم عنوان به هم اوندخد و (31)طه/ ﴾أَمْرِی

 عَلَیْـکَ  مَنَنَّا وَلَقَدْ*  مُوسَى یَا سُؤْلَکَ أُوتِیتَ قَدْ قَالَ﴿اجابت کردم:  تو های حاجت سایر همانند

 (.383 :1، ج1386)جوادی آملی،(« 36ن37)طه/  ﴾أُخْرَى مَرَّة 
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 صِـرَاط   إِلَـى  یَشَـاء  مَـن  یَهْدِی وَاللّهُ﴿شنود:   می داده نسبت سبحان خدای به هدایت گاهی

 یِهْـدِی  الْقُـرْآنَ  هَذَا إِنَّ﴿: قرآن به آن اسناد خدا، مانند غير به گاهی ( و213)البقره/  ﴾مُّسْتَقِیمٍ

 یَهْـدُونَ  أَئيمَّة    وَجَعَلْنَـاهُمْ ﴿الهی:  اوليای و پيامبران به آن اسناد و (9)اإلسراء/  ﴾أَقْوَمُ هِیَ لِلَّتِی

 ﴾مُّسْـتَقِیمٍ  صِـرَاط   إِلَـى  لَتَهْـدِی  وَإِنَّـکَ ﴿)ص(:   اکرم رسول خصوص ( و73)اخنبياء/  ﴾بِأَمْرِنَا
 ﴾یَعْدِلُونَ وَبِهِ بِالْحَقِّ یَهْدُونَ أ مَّ ٌ مُوسَى قَوْمِ وَمِن﴿بشری:  شایستگان و عالمان ( و52)الشّوری/ 
 (.159)اخعراف/ 

بنالعرض   دیگنران  بنه  اسنادش است، امّا بالذّات و اصيل هادی به  آن خدا، اسناد به تهدای اسناد

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

 یُتَّبَـعَ  أَن أَحَـقُّ  الْحَقِّ إِلَى یَهْدِی أَفَمَن لِلْحَقِّ یَهْدِی اللّهُ قُلِ الْحَقِّ إِلَى یَهْدِی مَّن شُرَکَآیِکُم

 سنوى  به شما معبودهاى از یک هيچ آیا: بگو: تَحْکُمُونَ کَیْفَ لَکُمْ فَمَا یُهْدَى أَن إِالَّ یَهِدِّیَ الَّ أَمَّن

 حنق  سنوى  بنه  هندایت  کنه  کسن   آینا ! کند م  هدایت حق به خدا تنها: بگو! کند؟ م  هدایت حق

 کننند؟  هدایتاو را  مگر ،شود نم  هدایت خود که کس آن یا است، تر شایسته پيروى براى ،کند م 

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

 هندایت  ﴾المُستَقِیم الصِّرَاطَ اِهدِنَا﴿ قرائت هنگام نمازگزاران و خداست بالذّات بنابراین، هادی

 را آننان  نخسنت  کنه  اولينای او  و ، پينامبر قرآن سيلةو به است، بالذّات هادی که او و طلبند می او از را

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

 (.15ن16)المائده/  ﴾...السَّالَمِ سُبُلَ رِوْوَانَهُ اتَّبَعَ مَنِ اللّهُ بِهِ

باشد. بنه همنين دلينل، دربنارة      دیگران هادی تواند نباشد، نمی حق محور بر و مهتدی که کسی

 حنق  آنکه و (225 م.:1982ی، حلّ) «دَارَ حَيثُمَا یَدُورُ عَلِیٍّ مَعَ وَالحَقُّ الحَقِّ مَعَ عَلِیٌّ»علی )ع( فرمود: 

 مِـن  الْحَـقُّ ﴿و  (103 :1، جق.1400س، وطناو  ابنن است )ر.ک؛  آن ظهور گرفته، سبب نشأت او از

 (.60عمران/ )آل ﴾بِّکَرَّ

 و حنقّ  منشناء  سنبحان  شود، خدای می دیگران هادی است، سرس مهتدی خودش امام نخست

 السَّـمَوَاتِ  جُنُـودُ  وَلِلَّـهِ ﴿اوینند:   آمادة سربازان زمين و ها آسمان نظام همة و است بالذّات هادی

 را کسنانی  چنه  و کنند  هدایت را اشخاص و اشياء داند چگونه می خوبی به (.7و  4)الفتح/ ﴾وَاألَرضِ

 (.124)اخنعام/  ﴾رِسَالَتَهُ یَجْعَلُ حَیْثُ أَعْلَمُ اللّهُ﴿دهد:  قرار دیگران هادی مهتدی، سرس نخست
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نان عطنا فرمنوده،   هادیانی که خداوند منصوب فرموده است و این پُست کليدی و حسّاس را به آ

اند که هنيچ بشنری جنز آننان حنقّ       ای قدم گذارده اند و در حيطه به جعل الهی به این مقام بار یافته

 وجعلنـاهم »: فرمایند  منی  شریعت هادیان و پيشوایان خداوند دربارة»ورود به آن را ندارد. در واقع، 

 نيز الهی رسوالن و امامان که دهد می شانن «وَ جَعَلنَاهُم» جملة (.73)اخنبياء/ « بأمرنا یهدون أیمّةً

اسنتفاده   نينز  «بِأَمرِنَنا » عبنارت  از. انند  گرفتنه  سنبحان  خدای از را آن ندارند، بلکه استقاللی هدایت

 :1387آملنی،  )جنوادی  « است خداوند امر و اراده مدار بر دیگران به آنان نسبت هدایت که شود می

 (.76ـ77

س،ده هدایت به امر را از اختصاصات امامان بيان فرموده است،  سورة 24سورة انبياء و  73آیات 

 اند. نه آنانکه صرفاً نبی یا رسول بوده

 راهنمنایی  مقامنات خنود   سنوی  بنه  را نفنوس  که است دليلی امام»فرماید:  عالّمه طباطبائی می

 اهر صنالح  اعمنال  و حنق  معتقندات  سنوی  بنه  را منردم  که است دليلی پيغمبر که چنان هم کند، می

 مقنام  دو هنر  دارای بعضنی  ند واَ امام تنها بعضی پيغمبرند و تنها خدا اوليای از بعضی نماید، البتّه می

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

 فعنل  صنورت  بنه  هنم  آن «یوقنون» جمله همچنين و مضارع فعل صورت به «یهدون» به تعبير

 ای لحظه الهی رهبری ةلأمس است، چراکه آنها زندگی طول در وصف دو این راراستم بر دليل مضارع

 کنه  شنود  منی  رو هروب جدیدی مشکل با مردم پيشوای و رهبر شخص ههرگا نيست و خالی مشکل از

 را الهنی  امنر  بنه  هندایت  خطّ برخيزد و آن با مبارزه به میئدا استقامت صبر و و یقين نيروی با باید

)السّن،ده/   ﴾یُوقِنُـونَ  بِآیَاتِنَا وَکَانُوا صَبَرُوا لَمَّا بِأَمْرِنَا یَهْدُونَ أَئيمَّة    مِنْهُمْ جَعَلْنَاوَ ﴿: بخشد تداوم

24.) 

السّنالم(   هایی که بر سر راه حضرت ابراهيم، موسنی، عيسنی و پينامبر اسنالم )علنيهم      آن مشکل

ل حنل نبنود. اینن خنطّ امامنت تنا       وجود داشت، جز با اعتقاد راسخ به نصرت و هدایت پروردگار قاب

جانشينان پيامبر اکرم )ص( همراه با استقامت و اميد به یاری الهنی و دسنتگيری از پينروان امامنت     

 استمرار می یابد.

 ﴾ابِأَمْرِنَ یَهْدُونَ﴿: فرمایند  می و کند، می «الهی امر» به دمقيّ را هدایت ةلأمس اینکه توجّه قابل»
 و خنواهش  و منردم  امنر  از گينرد، ننه   سرچشمه الهی فرمان از که ستا همين هدایت امر در مهم و

 (.166 :17ج ،1374، و دیگران شيرازی مکارمو آن )ر.ک؛  این از تقليد دل، یا ایتمنّ
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شود کنه مؤمننان، مبلّغنان و معلّمنان علنوم       سورة س،ده چنين استفاده می 24همچنين از آیة 

يفة امر به معروف و نهی از منکر دارند، امّا آنان که علنم  دینی آشنا با درس و بحث از علوم الهی، وظ

الوراثه برخوردارند، به تعبير عالّمه طباطبنائی هندایت    و دانش آنها وابسته به علم الهی است و از علم

: درگناه  1389 ،همنان  و : درگناه ارتبناط شنيعی   1391آملی،  جوادیکنند )ر.ک؛  به امر ملکوتی می

 ارتباط شيعی(.

کند. پس امامنت از   ای است که با امری ملکوتی که در اختيار دارد، هدایت می کننده یتامام هدا

نظر باطن یک نحوة والیت است که امام در اعمنال منردم دارد و هندایت او چنون هندایت انبيناء و       

رسوالن و مؤمنان صرف راهنمایی از طریق نصيحت و موعظة حسننه و بناخخره صنرف آدرس دادن    

، 1374 طباطبنائی، ایت امام دست خلق گرفتن و به راه حنق رسناندن اسنت )ر.ک؛    نيست، بلکه هد

 (.272ن 273: 1ج

که هدایت امام را هدایت به امر خدا، یعنی ای،اد هدایت دانسته، دربارة هدایت انبياء  کریم قرآن

وَ ﴿ فرمایند:  و رُسُل و مؤمنين و اینکه هدایت آنان صرف نشان دادن راه سعادت و شقاوت است، منی 
 ﴾ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ، إِلَّا بِلِسانِ قَوْمِهِ لِیُبَیِّنَ لَهُمْ، فَیُضِلُّ اللَّهُ مَنْ یَشاءُ وَ یَهْدِی مَـنْ یَشـاءُ  

وَ قالَ الَّذِی آمَنَ یا قَـوْمِ اتَّبِعُـونِ   ﴿( و دربارة راهنمایی مؤمن آل فرعون فرموده است: 4ابراهيم/ )

 نَفَرَ ال فَلَوْ﴿( و نيز دربارة وظيفة عموم مؤمنين فرموده است: 38)المؤمن/  ﴾شادِأَهْدِکُمْ سَبِیلَ الرَّ

 لَعَلَّهُـمْ  إِلَـیْهِمْ  رَجَعُـوا  إِذا قَـوْمَهُمْ  لِیُنْـذِرُوا  وَ الـدِّینِ  فِی لِیَتَفَقَّهُوا طائيَِ ٌ مِنْهُمْ فيرْقَ ٍ کُلِّ مِنْ

 .(122)التّوبه/  ﴾یَحْذَرُونَ

 بنه معننای   را سن،ده  24 و انبياء 73 آیات در امر چرا نگوید کسی»فرماید:  ی میعالّمه طباطبائ

، 1374طباطبنائی،  « )داشنت  را هدایت این عمر همه در( ع) ابراهيم اینکه برای نگيریم، طریق ةئارا

 (.272ن273 :1ج

اميرالمنؤمنين )ع( در وصنف امامنان    .  باطن دلها و اعمال و حقيقت آن بنر امنام مکشنوف اسنت    

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

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

داللتنی روشنن دارد   « یَهْدُونَ بِأَمْرِنا»فهميم که جملة  با در نظر گرفتن این حقيقت به خوبی می

یابد، عبارت است از دلها و اعمالی که بنه فرمنان دلهنا از     بر اینکه آنچه که امر هدایت بدان تعلّق می
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ها و اعمال و حقيقت آن پيش رویش حاضر است زند، پس امام کسی است که باطن دل اعضاء سر می

همچننين امنام    و از او غایب نيست، گویی هر کس هر چه ان،ام می دهد، در پيش روی امام اسنت. 

فرمایند:   مهيمن و مشرف بر هر دو راه، یعنی سعادت و شقاوت است و خدای تعالی در این بناره منی  

 ( که منظور از این امام، امام حقّ است نه نامة اعمال.71سراء )اإل ﴾یَوْمَ نَدْعُوا کُلَّ أُناسٍ بِِِمَامِهِم﴿

شنود،   هنا ظناهر منی    امام حق در روزی که باطن ﴾ یَوْمَ نَدْعُوا کُلَّ أُناسٍ بِِِمامِهِمْ﴿به حکم آیة 

دهد، همچنان که در ظاهر و باطن دنيا نينز منردم را بنه سنوی خندا       مردم را به طرف خدا سوق می

پُست امامت »فهماند:  می« کُلِّ اُنَاسٍ»شریفه عالوه بر این نکته این را نيز از کلمة  داد و آیة سوق می

های بشری و عصری از اعصار از آن خنالی باشند، بلکنه در تمنام      ای از دوره پستی نيست که در دوره

« ادوار و اعصار باید وجود داشته باشد، مگر اینکه نسل بشنر بنه کلّنی از روی زمنين برچينده شنود      

 (.273: 1، ج1374طباطبائی، )

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

آید: اوّل اینکه امام باید معصوم از هر ضاللت و گناهی باشد و نيازمند هندایت   دو نتي،ة به دست می

 کسی جز خدا نباشد.

، وَ الصَّالةِیَهْدُونَ بِأَمْرِنا، وَ أَوْحَیْنا إِلَیْهِمْ فِعْلَ الْخَیْراتِ، وَ إِقامَ  أَئيمَّ  وَ جَعَلْناهُمْ ﴿آیة شریفة 

فهماند عمنل   ( نيز بر این معنا داللت دارد، چون می73)اخنبياء/  ﴾ ، وَ کانُوا لَنا عابِدِینَالزَّکاةِإِیتاءَ 

ی است که خودش به سوی آنها هدایت شده، نه به هدایت دیگنران، بلکنه   های امام هر چه باشد، خير

آید و آن اینسنت کنه هنر کنس      به هدایت و تأیيد الهی. همچنين عکس نتي،ة اوّل نيز به دست می

 معصوم نباشد، نيازمند امام و هادی به سوی حق خواهد بود.

 ـ جامعه5

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

 ج ،1377 دهخندا، ر.ک؛ ) است کردن سازگاری و یکدیگر به جسم چندین یا دیگر جسم به جسمی

کنننده،   جمنع » معننای  به لغت در و «جمع» کلمة از فاعل اسم و جامع مؤنّث« جامعه(. »1049 :1

در  (.7398 :5 همنان، ج )ر.ک؛  است آمده «نهند دست و گردن بر که غُلّی و آورنده طوق، غُل، گِرد

رود و بنه معننای گروهنی از     بنه کنار منی   « جامعنه »و در زبنان فارسنی   « م،تمنع »زبان عربی واژة 
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 در اجتمناعی  تفکّنر  تاریخهاست که در سرزمينی ساکن هستند و حکومتی واحد دارند )ر.ک؛  انسان
 (.34 :1387، اسالم

 اشنخاص  از اسنت  ترکيبنی  و ، هينأت رشنته  این سوفانفيل و شناسان جامعه اصطالح در اجتماع

 مشنترک  قنانونی  پایة بر که شود می گفته هایی حيوان یا ها انسان حالت و وضع به جامعه موجود، امّا

 را اجتمناع  اخالق، موضنوع  و عملی حکمت بحث در اسالمی حکمای و شناسان جامعه. کنند زندگی

 آثنار  در مسلمان فالسفة دیگر و نصير بوعلی سينا، خواجه فارابی، و اند داده قرار بررسی و بحث مورد

 .اند کرده اشاره اجتماع مفهوم به خویش

 ( جامعه در تعریف غربیان5ـ1

 قراردادی نتي،ة جامعه که است معتقد هابز و است انسانی ابداع یک جامعه که گوید می لوکرس

 بایند  چگوننه  اینکنه »: گویند  می موربوتو ر.ک؛ همان(.) است آمده پدید میئدا جنگ اثر بر که است

 سنازیم، موفّنق   معنيّن  را خناص  اجتماعی ساخت یک دیگر، حدود معنای به یا کرد تعریف را جامعه

از  بسنياری دیگنر   و فرانسنوی ن   شنناس  جامعنه  دوورژه ن  منوریس  (.124 :1357بوتومر، « )ایم نشده

 از برخنی  امّنا ، (3 :1375ژه، دوورهمداسنتانند )ر.ک؛   «جامعنه » تعرینف  در هنم  بنا  شناسنان  جامعه

 از گروهنی  احنوال  بنه  کنه  انند  گفتنه  و انند  کنرده  تعریف شناسانه غایت حيث از را آن شناسان جامعه

. برسنند  معنيّن  هدفی به تا کنند می زندگی مشترک قانونی با که شود می اطالق حيوانات یا ها انسان

 عسنل  زنبورهنای  است، همانند آمده وجود به دیگری برای جامعه از فردی هر که باورند این بر آنان

 .نيست مقدور آنها برای فردی زندگی که

 فنردی  هنای  پدینده  از ای م،موعنه  جز ای پدیده جامعه که معتقدند فرد اصالت نظریّة طرفداران

 انسان بدن ارگانيسم است، همانند ارگانيسم یک مثابة به جامعه که دارند عقيده ای عدّه نيست، ولی

 گفتنه  منردم  از ای دسنته  بنه  جامعنه  اند گفته گروهی .کنند می دنبال را معيّنی هدف هم با اجزاء که

 که مردمند از گروهی جامعه اند گفته بعضی و دارند تعاون المنفعه عام هدف به نيل برای که شود می

 برخنی  و دهنند  ادامنه  را خود نسل و کنند تأمين را خویش زندگی وسایل کوشند می هم اشتراک با

 مردمند از ای دسته جامعه: »اند کرده تعریف چنين را آن و لحا  را فرهنگی جامعه، هدف تعریف در

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

 اسنت؛ یعننی   «اُننس » ریشنه  از انسنان  واژة کنه  معتقدند طوسی نصيرالدّین خواجه چون برخی

 زنندگی  کنه  معننا  اسنت؛ بندین   تمندّن، مدیننه   ریشنة  و است همنوعان با زندگی او طبيعی خصلت

 (.140 :1374طوسنی،   و 894 :1362شریف، ر.ک؛ ) نيست پذیر امکان تعاون طریق از جز اجتماعی

 نگناه  اینن  البتّنه . کنند  زنندگی  خود همنوع با خویش نيازهای رفع برای جامعه در که است ناچار او

 .کند می تأیيد را سانان اجتماعی حيات بودن طبيعی

رساند. البتّه این  آمده که معنای گرایش به شهرنشينی را می« مدینه»نيز از ریشة « تمدّن»واژة 

هایی دارد که همواره در حال گسترش و پيشرفت است و زنندگی را از حالنت سنادة     گرایش شاخصه

از کلمنة  « تمندّن »ه جنای  کند. در لغت عرب بن  تر نيز می زیستی به حالت پيچيده درآورده، پيچيده

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

به معنای زندگی ابتدایی است. بنابراین، زندگی متمدّن به معنای حيات اجتماعی « بدو»و بداوت از 

ریفِ جامعنه کنامالً منطبنق اسنت:     سازمان یافته است. به تعبير استاد مصباح یزدی، مدینه با این تع

کنند، کارهایشان مستقلّ و م،نزا از   ها که با هم زندگی می ای است از انسان واحد، م،موعه ةجامع»

هم نيست، بلکه تحت یک نظام تقسيم کار با هم مرتبط است و آنچه از کار جمعنی ایشنان حاصنل    

 (.89 :1368یزدی،  مصباح« )شود آید، در ميان همة آنان توزیع می می

 ( تفاوت جامعه و اجتما 5ـ3

 هنا  تعرینف  م،منوع  از کنند، ولی ارایه «جامعه» از دقيق تعریف اند نتوانسته شناسان جامعه هنوز

 :برشمرد را زیر های تفاوت توان می« اجتماع»و « جامعه» برای

 نندگی ز مشنترک  قانون اساس بر که گویند را هایی حيوان یا ها انسان حالت و وضع« جامعه» (1

 .گویند را چيز چند یا دو نزدیکی و آمدن گرد صرف اجتماع کنند، امّا می

 باشند، امّنا   داشنته  متعندّدی  اقسنام  و حناالت  ها انسان ارادة اساس بر تواند می انسانی جامعة (2

 .نيست چنين لزوماً اجتماع

 ادافنر  شندن  جمنع  اسنت، لنيکن   مشخّص هدف دارای واست  گرفته شکل اعضایی از جامعه (3

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

 قراردادهنای  اسناس  بر که است انسانی ابداعی شناسان، جامعه جامعه از برخی تعریف مطابق (4

 .نيست چنين گروه بودن اجتماعی الزم گيرد، امّا می شکل جمعی
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ماکس وِبِر شنهر را  . است نییونا polis کلمة ترجمة که است« مدینه» به منسوب« مدنی» واژة

برج و بارو، بازار، دادگاهی مستقلّ و دارای حدّاقل قوانين مستقل، اتّحناد  : داند ها می دارای این نشانه

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

 اجتمناع  بنه  جامعنه رد، این است که توان استنباط ک بنابراین، بهترین تعریف که برای جامعه می

 .کنند می زندگی مشترک قانونهدف و  پایة بر که شود می گفته ها انسان

 ساز امام ـ نقش جامعه6

را نيکبختنی واقعنی و قنرب و منزلنت در پيشنگاه خندا        عالّمه طباطبائی هدف جامعنة اسنالمی  

اسنالم و تبعيّنت از رسنول خندا      ( و الزمة آن را رعایت قنانون 66 :1388 ،طباطبائیدانند )ر.ک؛  می

 (.129 ن136 :همانشمرند )ر.ک؛  )ص( و جانشينان منصوب از جانب خداوند )امامان( برمی

امامت از حضرت ابراهيم )ع( آغاز و در ذریّة پاک و مطهّر او که از هر گونه رجنس و ظلنم مبنرّا    

شامل شخصنيّت بنزرگ و تناریخی     اند، با اراده و نصب الهی استمرار یافته است. این مقام حتّی بوده

ناصح امين )ر.ک؛  قرآن( که به تعبير 68: 4، االتقان، جیوطيسحضرت نوح )ع(، شيخ اخنبياء )ر.ک؛ 

( تعلّق نگرفت. حضرت ننوح )ع( صنرفاً بنه    3( و عبد شکور است )ر.ک؛ اإلسراء/ 107، 71، 27 /هود

های پس از او نناظر بنه ادارة جامعنه و     يّتابالغ رسالت الهی پرداخت، امّا امامت ابراهيم )ع( و شخص

دار تربيت نفوس هم از طریق بيان و  گری امّت، عهده هدایت به امر است. امام به دليل وظيفة هدایت

عمل است و هم از طریق تصرّف در نفوس )در قالب هدایت به امر(. امام به دلينل دارا بنودن عنصنر    

ت تا بتواند به وظيفة هدایتگری خنود عمنل کنند. بنه دو     هدایت به امر از امور غيبی مردم باخبر اس

 شود: نمونه از این دست اشاره می

کند در زمان امام صادق )ع( نسبت به کنيزکی تعرّضی کنرده بنودم. فنردای آن     شخصی نقل می

 :1، جق.1404ار، صنفّ )!« البَارِحَةةتُب مِمَّا صَننَعتَ  »روز به حضور امام )ع( رسيدم. فرمود: توبه کن! 

امام به دليل آگاهی بر احوال و اخبار مردم و به استناد احادیث عرض اعمال بنه حضنور امنام     (242

خواهد دستگيری و هدایت کند. گرچه آنان در ان،ام توبه و اصالح خنود مختارنند و م،بنور     )ع( می

 نيستند.

گفنت: از   من دوستی از نویسندگان بنی اميّه داشنتم. وی بنه منن   »گوید:  علی بن ابی حمزه می

امام صادق )ع( برای من اجازة مالقات بگير! از امام )ع( برای وی اجازه مالقات گرفتم. وقتی بر امنام  
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اميّه( نویسنده بودم و از دنيای آنها مال  )ع( وارد شد، گفت: فدایت گردم! من در دیوان این قوم )بنی

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

اجتماع  در و ب،نگند آنان سوی از و بگيرند ماليات و بنویسند یشان برا که یافتند نمی را کسانی اميّه

کردنند،   منی  رهنا  داشتند، آنچه به را آنان مردم اگر و گرفتند نمی ما از را ما حقّ یابند، حضور ایشان

آن جوان عرض کرد: فدایت گردم! آیا بنرای   .آوردند نمی ستد به داشتند، چيزی اختيار در آنچه جز

جنوان گفنت:    دهنی؟  امام )ع( فرمود: اگر به تو بگویم، ان،نام منی   من راه ن،اتی از این وضع هست؟

ای، خنود را ن،نات ده.    به دست آورده  اميّه بنی  دیوانامام )ع( فرمود: از همة آنچه در  دهم! ان،ام می

دهی و من  شناسی، صدقه می گردانی و هر کس را نمی لش را به وی باز میشناسی، ما هر کس را می

 «.کنم برای تو از جانب خدا بهشت را ضمانت می

گوید: آن جوان منّدت طنوالنی سنکوت کنرد و آنگناه گفنت: حتمناً ان،نام          حمزه می علیّ بن ابی

داشت، از خود جندا   دهم، فدایت گردم! آن جوان همراه ما به کوفه بازگشت و هر چه روی زمين می

کرد، حتّی لباسی را که پوشيده بود، پرداخت کرد. ما نينز هزیننة زنندگی او را مينان خنود تقسنيم       

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

وی رفتم، در حالی که او در  رفتيم تا اینکه یک روز پيش نگذشت که بيمار شد و ما به عيادت او می

حال جان کندن بود. با دیدن من چشمانش را باز کرد و به منن گفنت: ای علنی! بنه خندا سنوگند!       

موالیت به پيمان خود با من وفا کرد و آنگاه جان سررد. ما او را به خاک سرردیم. آنگاه من نزد امنام  

د: ای علی! به خدا سوگند منا بنه پيمنان    صادق )ع( رفتم. وقتی که چشم امام )ع( به من افتاد، فرمو

 خود با دوستت وفا کردیم!

عرض کردم: درست است؛ فدایت شوم! به خدا سوگند وی نيز هنگنام منرگ از اینن    به امام )ع( 

بروجننردى،  و 331: 6، جق.1407؛ طوسننی، 106 ، ص5، جق.1407کلينننی، « )موضننوع خبننر داد

 (.551: 22، جق.1386

کند هنر آن کنه را زميننة خينر و نيکنی در او فنراهم اسنت،         م ای،اب میمقام هدایت به امرِ اما

دستگيری کند و به کمال برساند، اگرچه زمانی دستيار ظالمان بوده باشد یا حتّنی اگنر امنام در آن    

شهر ساکن نباشد و یا حتّی اگر از دیدگان مردم غایب باشد! امنام پناهگناه منردم و ماینة اسنتواری،      

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

أَعْطَيْتَهُ مَوَارِیثَ الْأَنْبِيَناءِ  : »نقل شده است( ع) در زیارت اربعين و در وصف امام( ع) از امام صادق

تَهُ فِينکَ لِيَسْنتَنْقِذَ   عَلَی خَلْقِکَ مِنَ الْأَوْصِيَاءِ فَأَعْذَرَ فِی الدُّعَاءِ وَ مَنَحَ النُّصْحَ وَ بَذَلَ مُهْ،َ حُجَّةًوَ جَعلّتهُ 
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وارث پيامبران و هنادی  ( ع) امام (.113 :6، جق.1407طوس ، « )حَیْرَةِالضَّلَالَةوَ الْجَهَالَةِعِبَادَکَ مِنَ 

فرماید:  در وصف انبياء الهی می قرآنخلق برای ن،ات از جهالت و سرگردانی ضاللت است. از سویی، 

 ینادآورى  آن و کنردیم  خنالص  اى وینژه  خلنوص  با را آنها ما :الدَّارِ ذِکْرَى  ٍبَِْاليصَ أَخْلَصْنَاهُم إِنَّا ﴿

می الهی برخنوردار اسنت و   ئبنابراین، امام همواره از فيض و رحمت دا(. 46ص/ ) ﴾بود آخرت سراى

های او دستگيری مردم برای یادآوری و راهينابی بنه مننزل حقيقنی خنویش       ترین اقدام یکی از مهم

رسناند، چنرا کنه بنه تعبينر       تک افراد به تکامل و تعالی می عه را از طریق ساختن تک. امام جاماست

 النَّاسَ أَحْیَا فَکَأَنَّمَا أَحْیَاهَا وَمَنْ...﴿کننده در احيای جامعه دارد:  ، احيای یک نفر نقش تعيينقرآن

گویند:   شود و می يز غافل نمی(. البتّه عالّمه از نقش تأثيرگذار جامعه بر فرد ن32)المائده/  ﴾...جَمِیعًا

های خود، مانند حج، نماز، جهناد، انفناق و بناخخره     گذاری ترین احکام، دستورها و قانون اسالم مهم»

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

)اإلسنراء/   ﴾بِِِمَامِهِمْ أُنَاسٍ کُلَّ نَدْعُو یَوْمَ ﴿الزم به ذکر است به تعبير عالّمه )ره(، به دليل آیة 

(، برخورداری از امام مختصّ گروهی خاص از مردم نيست، بلکه همة مردم در همة اعصار از امام 71

(، مشروط بر آنکه از وجود او بهره ببرند 274 :1، ج1374طباطبائی، حقّ و ح،ّت الهی برخوردارند )

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

 (.31عمران/  )آل

 گیری نتیجه

پيشرفت و تعالی جامعة بشری نيازمند هدایت منبع فيّاض و خالق هسنتی اسنت؛ همنو کنه بنا      

است. اوسنت کنه   « هادی»کند و متّصف به اسم  ربوبيّت خود جهان را به کمال و سعادت هدایت می

( انسان را بر بسياری از مخلوقات برتنری داد و  70)اإلسراء/ ﴾...آدَمَ بَنِی کَرَّمْنَا وَلَقَدْ ﴿به دليل آیة 

مندی از تعاليم فرستادگان و اوليای الهی راه کمال  به او عنصر اراده و اختيار بخشيد تا بتواند با بهره

اینن فنيض از    برای افاضنة « هادی»و سعادت را انتخاب کند. فرستادگان الهی به عنوان مظاهر اسم 

دانند، چنه    ابزارهای الزم برخوردارند. خدایی که مختصّات و نيازهای ضنروری هنر موجنودی را منی    

کنند.   (، نيازهای هدایتی انسان را نيز به حدّ کمنال تنأمين منی   6نيازهای مادّی و چه معنوی )هود/ 

امامنت رسنيده   است کنه بنه درجنة     های واالمقامی  یکی از این نيازهای هدایتی فرستادن شخصيّت

باشند؛ امامتی که از ابراهيم )ع( آغاز گردید و با همين هدف هدایت، تزکيه و تعليم بشر ظهور پيندا  
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کرد تا بندگان صالح خدا با حُسن اختيار خود از جهالت و ضاللت برهند و بنه کمنال و سنعادت راه    

 یابند.

کنند،   زل مقصنود واصنل منی   ترین ویژگی که در امامت نهفته است و بشر را بهتر بنه سنرمن   مهم

امامت از نظر باطن یک نحنوه  »، الميزاندر )ره(است. به تعبير عالّمه طباطبائی« هدایت به امر»عنصر 

والیت است که امام در اعمال مردم دارد و هدایت او چون هدایت انبياء و رسوالن و مؤمننان صنرف   

دادن نيست، بلکنه هندایت امنام    راهنمایی از طریق نصيحت و موعظة حسنه و باخخره صرف آدرس 

با این فرض، فرد و جامعه تحت تأثير امری ملکنوتی  «. دست خلق گرفتن و به راه حق رساندن است

و مراقبت رحمانی از طریق واسطة فيض پروردگار یعنی امام قرار دارند تنا اگنر بخواهنند بنا حسنن      

و تبعيّت محض فرد و جامعنه    میئااختيار خود از این فيض ملکوتی برخوردار شوند. انس و ارتباط د

 از امامت ضامن تحقّق این موهبت الهی و هدایت خاصّ پروردگار است.
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