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 آیات و روایات رآرمانی با تکیه ب ةگیری جامع گری امام در شکل نقش هدایت

 علی سروری مجد

 استاديار پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات، تهران

 بنفشه پیمان فرهنگی
 و حديث دانشگاه مذاهب اسالمی، تهران قرآندانشجوي کارشناسی ارشد علوم 

 (88/67/6868پذيرش: ؛ تاريخ 66/61/6868)تاريخ دريافت: 

 چکیده

هاي عقول بشاري   پيامبران و امامان همواره در طول تاريخ با هدايت تشريعی و ارائة طريق، گنجينه
اند. يكی از اهداف آنان در اين مسير  اند و آنان را به سوي سعادت و کمال رهنمون ساخته را شكوفا کرده

عدالتی، باه   جامعه در آن، فارغ از هرگونه ظلم و بی تشكيل مدينة فابله يا جامعة آرمانی است که افراد
سوي کمال حقيقی و معرفت الهی پيش روند، امّا امام عالوه بر هادايت تشاريعی باا هادايت تكاوينی و      

کند و اين شأن از شئون امام در پيشبرد  باطنی خود نيز دلهاي مستعد را هدايت و ايصال به مطلون می
کند. در اين مقاله به ايان پرساش اصالی     نقشی مهم و اساسی را ايفا میمردم به سوي آن حيات طيّبه، 

بر اسا  تحقياق  « گيري جامعة آرمانی چيست  نقش هدايت به أمر امام در شكل»شود که  پرداخته می
سازي، هدايت و تربيتای دايمای الزم اسات کاه از      اي، زمينه به عمل آمده براي رسيدن به چنين جامعه

يامده، بلكه باياد پيشاوا و رهباري کاه از هماة کمااالت انساانی و فضاايل اخالقای          عهدة بشر عادي برن
برخوردار است، اين وظيفه را به عهده گرفته تا بتواند فطرت تشنة بشري را سيران سازد. امام شخصيّت 

ين اي است که به عنوان فردي معصوم و منصون پروردگار و وابسته به علم الهی با دارا بودن تمام ا يگانه
تواند به تربيت و هدايت مردم پردازد و آنان را ايصال به مطلون نمايد. به هماين دليال شاأن     صفات می

کند. روش تحقياق در ايان    هدايت به أمر امام نقشی اساسی را در تحقّق اين آرزوي ديرينة بشر ايفا می
 .باشد اي می آوري اطّالعات، کتابخانه مقاله، تحليلی ا توصيفی و شيوة جمع

 هدايت، هدايت به أمر، امام، جامعة آرمانی. واژگان کلیدی:

                                                            
 E-mail: asoroorim@yahoo.com )نويسندة مسئول( 


 E-mail: b.p.farhangi@yahoo.com 

mailto:b.p.farhangi@yahoo.com
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 مقدّمه

برنامة جامعی است که انسان را به صراط مستقيم که موجب حيات طيّباه اسات، هادايت     قرآن

 جْـزِیَنَّهُمْ وَلَنَ طَیِّبَةةً  حَیَةاةً  فَلَنُحْیِیَنَّـهُ  مُـؤْمِنٌ  وَهُوَ أُنثَى أَوْ ذَکَرٍ مِّن صَالِحًا عَمِلَ مَنْ »کند:  می

 در زن، ياا  باشاد  مارد  خاواه  دهد، انجام اى شايسته کار کس هر یَعْمَلُونَ: کَانُواْ مَا بِأَحْسَنِ أَجْرَهُم

 انجاام  که اعمال بهترين به را آنها پاداش و داريم مى زنده پاک حياتى به را او است، مؤمن که حالى

 صال ،  رفاه، امنيّت، آرامش، که با اى جامعه»نی (. حيات طيّبه يع67)النّحل/« داد خواهيم دادند، مى

 بار  که رنجهايى و درد و ها نابسامانی از و است قرين انسانى سازندة مفاهيم و تعاون دوستى، محبّت،

 و تياره  را آسمان زنادگى  و آيد مى وجود به انحصارطلبى و هواپرستى و طغيان و ظلم و استكبار اثر

(. امّا در طول تاريخ، بشر همواره باا  866: 66، ج 6878رم شيرازي،)مكا« است امان در سازد، مى تار

بخش  هاي حيات سوء اختيار خود تشكيل اين جامعة آرمانی را به تعويق انداخته است. بر طبق آموزه

اي تنها به دستان فردي ممكن اسات کاه معصاوم و منصاون پروردگاار       تشكيل چنين جامعه قرآن

تّصل به علم الهی باشد، امام عالوه بر هادايت تشاريعی و ارائاة طرياق     بوده، علم او نشأت گرفته و م

باشاد، ايان شاأن از شائون اماام نقاش بسايار مهمّای در          داراي هدايت تكوينی و بااطنی نياز مای   

و عتارت   قرآنهاي  اي که حياتی طيّبه بر اسا  آموزه کند، جامعه گيري جامعة آرمانی ايفا می شكل

 در آن جريان خواهد داشت.

 پیشینة پژوهش

گياري جامعاة آرماانی     به طور مشخّص پژوهشی مستقل دربارة نقش هدايت باه أمار در شاكل   

ها و ... کُتُب و مقاالتی به رشتة تحرير درآمده است  صورت نگرفته است، امّا پيرامون شناخت، ويژگی

معاه و تااريخ از   جا»اناد؛ مانناد:    هايی را به اين موبوع اختصااص داده  و در برخی از اين آثار، بخش

اهلل معرفات و... . همچناين    از آيت« جامعة مدنی»اهلل مصبا  يزدي و  اثر آيت« و سنّت قرآنديدگاه 

عدالت در جامعاة  »اثر زهرا رياحی زمين، « جامعة آرمانی در کالم حضرت زهرا) (»مقاالتی مانند: 

هار کادام از ايان کُتُاب و     از علی ساروري مجاد و... .   « فرهنگ ربوي و جامعة آرمانی»و « آرمانی

اند، امّا هي  يک به طور خاص به بررسی نقاش   اي خاصّ از اين موبوع توجّه داشته مقاالت به جنبه

گيري جامعة آرمانی ن رداخته است، لذا اين مقاله به تحقياق در   گري امام در شكل و برورت هدايت

 اين زمينة خاص اختصاص يافته است.
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 686 آیات و روایات رآرمانی با تکیه ب ةگیری جامع گری امام در شکل نقش هدایت

 

 مفهوم هدایت ـ3

 ی لغوی( معنا3ـ3

اناد کاه    کارده  معاانی مختلا، ذکار    ،اسات  «د يه »شناسان براي واژة هدايت که از ريشة  لغت

؛ 898: 69 ، ج.ق6868منظور،  )ابن «لِالَالضَّ و يا بدُّ لةالََّالالرَّشَادُ، » ترين آنها بدين قرار است: رايج

؛ 817: 8 ، ج.ق6869 ؛ فيروزآبااادي،88: 1 ، ج.ق6868فااار ،  ؛ اباان72: 8 ، ج.ق6866 فراهياادي،

 (.876: 6 ، ج6879طريحای،   و 816: 66 ، ج.ق6886؛ مصاطفوي،  8988: 1 ، ج.ق6871جوهري، 

ا ى مَا لَا بلُطْا،ٍ إِ  لَةةُ الََّال ادُ وَالرَّشَا »اند:  د به لط، و خيرخواهی کردههمچنين بعضی اين معنا را مقيّ

، اصافهانی  راغاب  و 887: 86ق.، ج6868 زبيدي،؛ 689: 7، ج 6876)قرشی،  «ونِى المَطْلُلَإِ يُوصِلُ

 (.289ق.: 6868

 ( معنای اصطالحی3ـ1

هاا   ناباراى انسا   اند که هادايت  و گفته اند سم تقسيم کردهبعضی نيز معناي هدايت را به چند قِ

 چهار وجه دارد:

ی هدايت تشريع ،دوم. مقتضاى آفرينش هر موجودى قرار گرفته استه هدايت عمومى که ب ،لاوّ

ه ها بر زبان پيامبران و با رساندن پيام خداوند به مردم ب ناقتضاى نياز فردى و اجتماعى انسمه که ب

اش از خاود   هادايت تاوفيقى کاه زميناه    ، سوم .ديگر رسيده است هاى آسمانى يا کتان قرآنصورت 

اختصاص به کسانى دارد که خود در راه هدايت و باه کماال رسايدن حرکات      وشود  انسان آغاز می

، اصافهانی  راغاب ر.ک؛ مطلاون ) ه سوى بهشت و وصول به هدايت در آخرت ب ،چهارمو  باشدکرده 

 .(887و  882: 86ق.، ج6868و زبيدي،  289ق.: 6868

 قرآنهدایت در  ةکاربرد واژـ 1

: 6878 عبادالباقی، ر.ک؛ ) به کار رفته اسات  قرآنمرتبه در  867، ات آنو مشتقّ «ه د ي»ة مادّ

آنكه بعضاً به ذات باري تعالی نسبت داده شاده   بردها مفهوم هدايت عالوه بردر اين کار. (286ا281

بليس هم نسبت داده شاده  ای به حتّ ياشايستگان بشري  وعلما  ،قرآناست به فرشتگان، پيامبران، 

 (.8و الحج/ 696، األعراف/26، النّحل/66، األنعام/88ر.ک؛ األحزان/) است
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ات و حقيقی است و هادياان  نها ذات باري تعالی هادي بالذّيادآوري اين نكته بروري است که ت

اي از درجاات   بلكه به جعل الهای و در طاول هادايت او، شاأنی از شائون و درجاه       ،اًديگر نه مستقلّ

 قارآن کاريم  ی باه آياات   باا نگااهی کلّا    او هستند. ةت خداي سبحان و مظهري از هدايت تامّفاعليّ

؛ هادايت ابتادايی نياز    6شاود  سم ابتدايی و ثانويه تقسيم مای قِ به دو قرآنيابيم که هدايت در  یدرم

 باشد. شامل هدايت تكوينی و تشريعی می

به اين معنا که جهاز  ؛موجودات است ةهدايت تكوينی به معناي هدايت مطلق و فراگير براي هم

 ،جاوادي آملای  ر.ک؛ ت هار موجاودي درون او قارار داده شاده اسات )     يابی، متناسب با ظرفيّ کمال

 کُلَّ أَعْطَى الَّذِی رَبُّنَا»اشاره کرد: « طه»سورة مبارکة  96آية توان به  آنها می ةاز جمل. (96: 6829

و در مقابل آن هي  بااللتی وجاود    استناپذير  ،اين هدايت تخلّ(. 96)طه/« هَدَى ثُمَّ خَلْقَهُ شَیْء 

 بخش اسات کاه در مناابع ديان     ادتقانون سع ةو ارائ هدايت تشريعی هم به معناي راهنمايی ندارد.

طرياق و   ةشود و باه آن ارائا   ط پيامبران به همگان ابالغ میتوسّ آمده است و ت و عقل()کتان، سنّ

 إِنَّـا » ايان آياات:   ةاز جملا . (86و  87، 88: 6829ر.ک؛ جاوادي آملای،   ) گويند نشان دادن راه می

( گاردد  پذيرا و) باشد شاکر خواه داديم، نشان او به را راه ما :رًاکَفُو وَإِمَّا شَاکِرًا إِمَّا السَّبِیلَ هَدَیْنَاهُ

( 66)البلاد/   «کرديم هدايت شرّ و خير راه به را او و :النَّجْدَیْنِ وَهَدَیْنَاهُ»(؛ 8)اإلنسان/  «ناس ا  يا

 مِـنَ  أَنَـاْ  وَمَـا  اللّـهِ  وَسُبْحَانَ اتَّبَعَنِی وَمَنِ أَنَاْ بَصِیرَةٍ عَلَى اللّهِ إِلَى أَدْعُو سَبِیلِی هَذِهِ قُلْ »و 

 دعوت خدا سوى به را مردم همة کامل، بصيرت با و پيروانم و من است من راه اين: بگو :الْمُشْرِکِینَ

 (.662)يوس،/  !«نيستم مشرکان از من و! خدا است منزّه! کنيم مى

مناد   ريعی بهاره تشا  آشكارا آمده است کاه خداوناد همگاان را از هادايت     قرآن کريمدر سراسر 

 : ... تاو هَاد  قَوْمٍ وَلِکُلِّ مُنذِرٌ أَنتَ إِنَّمَا...» دهد: ت کيفر نمیکند و هرگز کسی را بدون اتمام حجّ می

ايان هادايت باه اختياار     (. 7)الرّعاد/   «اسات  اى کنناده  هدايت گروهى هر براى و اى دهنده بيم فقط

 سَـبِیلَ  یَرَوْاْ وَإِن بِهَا یُؤْمِنُواْ الَّ آیَةةٍ  کُلَّ یَرَوْاْ وَإِن ...: »باشد پذير می ،و تخلّ ردها بستگی دا ناانس

 وَکَانُواْ بِآیَاتِنَا کَذَّبُواْ بِأَنَّهُمْ ذَلِکَ سَبِیالً یَتَّخِذُوهُ الْغَیِّ سَبِیلَ یَرَوْاْ وَإِن سَبِیالً یَتَّخِذُوهُ الَ الرُّشْدِ

 آن ببينناد،  را هدايت راه اگر آورند. نمى ايمان آن به ببينند، را ىا نشانه و آيه هر اگر غَافِلِینَ: عَنْهَا

 هماة ! )کنند مى انتخان خود راه را آن ببينند، را گمراهى طريق اگر و کنند؛ نمى انتخان خود راه را

 وَأَمَّـا »؛ (681/عاراف أل)ا «بودناد  غافال  آن از و کردند، تكذيب را ما آيات که است آن خاطر به( اينها
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 را نابيناايى  آنهاا  ولى کرديم، هدايت را ثمود امّا الْهُدَى...: عَلَى الْعَمَى فَاسْتَحَبُّوا فَهَدَیْنَاهُمْ ثَمُودُ

 .(67 /لت)فصّ «دادند... ترجي  هدايت بر

و وياژه   هدايت ثانوي به معناي ايصال به مطلون است کاه باه دو ناوع عاامّ     ،دومين نوع هدايت

زيارا   ؛عماومی و همگاانی اسات   ن( ايصال به مطلو) معناي عام آن هدايت ثانوي به شود. تقسيم می

ساالک الهای باشاد ياا      هدفِحال رساند،  وي می خداوند با هدايت خود هر کسی را به مقصد خاصّ

 دارد اى قبلاه  اى طايفاه  هار  مُوَلِّیهَا...: هُوَ وِجْهَة  وَلِکُلٍّ»(: 96: 6829ر.ک؛ جوادي آملی، ) شيطانی

 (.682)البقره/  «است... کرده تعيين را آن خداوند که

 ؛باشاد  مای  «با سالمت به مقصد رسااندن »به معناي  ،ن استامنؤم ةا آن هدايت ثانوي که ويژامّ

سان اختياار خاود هادايت     شود که با حُ مقصدي که سراسر سلم و امنيّت است و نصيب کسانی می

از جملاه  ؛ (96: 6829ي آملای،  ر.ک؛ جاواد ) به آن عمل کارده باشاند   ،تشريعی خداوند را پذيرفته

 اتَّبَعَ مَنِ اللّهُ بِهِ * یَهْدِی مُّبِینٌ وَکِتَابٌ نُورٌ اللّهِ مِّنَ جَاءکُم قَدْ» توان به آيات زير اشاره کارد:  می

 آن، برکت به خداوند آمد * شما سوى به آشكارى کتان و نور خدا، طرف از السَّالَمِ: سُبُلَ رِضْوَانَهُ

(؛ 61و69)المائاده/  « کند.... مى هدايت سالمت هاى راه به کنند، پيروى او خشنودى زا که را کسانى

هادايت   بار  خداوناد  اناد،  يافتاه  هدايت که کسانى تَقْواهُمْ: وَآتَاهُمْ هُدًى زَادَهُمْ اهْتَدَوْا وَالَّذِینَ »

 لَنَهْـدِیَنَّهُمْ  فِینَـا  اهَدُواجَ وَالَّذِینَ»( و 67)محمّد/  «بخشد مى آنان به تقوا رو  و افزايد مى ايشان

 هادايت  خاود  هااى  راه ايشان را باه  قطعاً کنند، جهاد( نيّت خلوص با) ما راه در که آنها و سُبُلَنَا...:

 (.16)العنكبوت/ « کرد... خواهيم

جعال   ةباه گونا   ،که در اين دسته از آيات از آن صحبت شده را   باري تعالی هدايتیذات مقدّ

منظور از انسان کامل، شخصی است کاه بار اثار قارن      ،ل هر عصري قرار داده استبراي انسان کام

خدا، مظهر تامّ اساماي حساناي الهای شاده، راهگشاا و      ة ه فضل و رحمت ويژفرائض و نوافل و البتّ

اي که  شود که هدايت او نسبت به ديگران بر مدار اراده و امر خداوند است، به گونه هادي ديگران می

 باشاد  خداست و انسان کامل مظهر و مجراي فيض الهی است که هماان هادايت مای    فاعل حقيقی

اين هدايت در اصل همان شأن هدايت به أمر امام اسات کاه در   . (866: 6829ر.ک؛ جوادي آملی، )

 حِینَ *صَـالِ  جَعَلْنَـا  وَکُلًّـا  نَافِلَةً وَیَعْقُوبَ إِسْحَقَ لَهُ وَ وَهَبْنَا» :است به آن اشاره شده قرآنآيات 

 وَکَـانُوا  الزةکَاةِ وَإِیتَاءَ الصَّالَةِ وَإِقَامَ الْخَیْرَاتِ فِعْلَ إِلَیْهِمْ وَ أَوْحَیْنَا بِأَمْرِنَا یَهْدُونَ أَئِمَّةً وَجَعَلْنَاهُمْ
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 قارار  صاال   مرداناى  را آنان همة و بخشيديم، وى به را يعقون او، بر عالوه و اسحاق، : وعَابِدِینَ لَنَا

 کارهاى انجام و کردند، مى هدايت( را مردم) ما فرمان به که داديم قرار پيشوايانى را آنان يم، * وداد

)األنبيااء/   «کردند مى عبادت را ما تنها و کرديم، وحى آنها به را زکات اداى و نماز برپاداشتن و نيک

 امامان آنان از و :یُوقِنُونَ بِآیَاتِنَا وَکَانُوا صَبَرُوا الَمَّ بِأَمْرِنَا یَهْدُونَ أَئِمَّةً مِنْهُمْ وَجَعَلْنَا »( و 78و 78

 باه  و نمودناد  شاكيبايى  چون کردند، مى هدايت( را مردم) ما فرمان به که داديم قرار( پيشوايانى و)

بقاره منظاور از مقاام امامات کاه باراي        ةهمچنين در ساور (. 88)السّجده/ « داشتند يقين ما آيات

 رَبُّـهُ  إِبْـرَاهِیمَ  ابْتَلَى وَإِذِ» رار داده شده، همان شأن هدايت به أمر امام است:ق )ع( حضرت ابراهيم

 الظَّالِمِینَ: عَهْدِی یَنَالُ الَ قَالَ ذُرِّیَّتِی وَمِن قَالَ إِمَامًا لِلنَّاسِ جَاعِلُکَ إِنِّی قَالَ فَأَتَمَّهُنَّ بِکَلِمَات 

 اين عهدة از خوبى به او و آزمود، گوناگونى وسايل با را يمابراه خداوند که هنگامى( آوريد خاطر به)

 از: کرد عرض ابراهيم دادم. قرار مردم پيشواى و امام را تو من: فرمود او به خداوند. برآمد ها آزمايش

 آن تنهاا  و! )رساد  نماى  ساتمكاران  باه  من پيمان: فرمود خداوند .(بده قرار امامانى نيز) من دودمان

 (.688)البقره/  « (مقام هستند اين شايستة باشند، معصوم و پاک که تو فرزندان از دسته

پژوهان انجام شده اسات، باه هماين     ن و قرآناط مفسّرهاي مختل، توسّ از آيات مذکور برداشت

در اين بخش به بيان برخی از اين آراء و نظرات پرداختاه، آنهاا را ماورد نقاد و بررسای قارار        ،دليل

 کنيم. و متقن را بيان میدهيم و نظر صائب  می

 مفسّرانموضوع در آثار  ةیشین( پ1ـ3

 ( مفسّران شیعی1ـ3ـ3

دانند که در دين و بقيّة امور  بعضی از مفسّران در تفسير اين آيات، امام را به معناي شخصی می

؛ 887و  886: 6تاا، ج   کناد )ر.ک؛ طوسای، بای    پيشوا و مقتداي مردم است و آناان را هادايت مای   

؛ همان، ج 26: 7؛ همان، ج 826: 6، ج 6877؛ طبرسی، 867: 2؛ همان، ج 819: 7تا، ج  یطوسی، ب

 (.869و همان:  88: 8؛ همان، ج 77: 6، ج 6878؛ همان،986: 2

 ،همبتكار ايان نظريّا   اناد.   گروهی ديگر از مفسّران، امامت را به معناي هدايت به أمر معناا کارده  

هدايت امام باا سااير   » :فرمايند می بقره ةسوراز  688 ةذيل آي ايشان. باشد ی )ره( میئمه طباطباعالّ

داند و در تعري، امر با تكياه بار    ط امر الهی میايشان هدايت امام را به توسّ .ها متفاوت است هدايت
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 الَّـذِی  حَانَفَسُـبْ * فَیَکُونُ  کُنْ لَهُ یَقُولَ أَنْ شَیْئًا أَرَادَ إِذَا أَمْرُهُ إِنَّمَا)يس  ةسوراز  28 و 28ة آي

 کَلَمْـحٍ  وَاحِةدَة   إِلَّـا  أَمْرُنَا وَمَا) قمر ةسوراز  96نيز آية و تُرْجَعُونَ( وَإِلَیْهِ شَیْء  کُلِّ مَلَکُوتُ بِیَدِهِ

ايشاان   .و به ملكوت مخلوقات ارتباط دارد استامر الهی، دفعی و غير تدريجی  ،فرمايند می (بِالْبَصَرِ

و نوع هدايت امام را نيز ناه   اند ت و رسالت دانستهم را متفاوت از مقام نبوّهمچنين در ادامه، اين مقا

در حالی که هادايت   ،دانند بلكه به معناي ايصال به مطلون و رساندن به مقصد می ،طريق ةفقط ارائ

 يُصَااحِبُهُ،  مَلَكُاوتِی   بِاأَمرٍ  يَهادِي  هَاادٍ  فَاإلِمَامُ»: طريق است ةانبياء و رسوالن الهی تنها به معناي ارائ

 اهللِ بِأَمرِ المَطلُونِ إِلَى إِيَاهِم إِيصَالِهَا هِدَايَتِهَا وَ أَعمَالَهُم، فِی لِلنَّا َ والَیَةٌ نَحوَ البَاطِنِ بِحَسَبِ فَاإل مَامَةُ

 وَ بِالنُّصا ِ  سُبحَانَهُ اهللِ إِلَى يَهدِيُّ مُؤمِنٍ کُلُّ وَ الرَّسُولِ وَ النَّبِیِّ شَأنُ هُوَ الَّذِي الطَّرِيقَ إ رَائَة  مُجَرَّدٍ دُونَ

 (.878: 6ق.، ج 6867)طباطبائی،  «الحَسَنَة  المَوعِظَة 

 شاأن مار و  باه أ  معنااي هادايت   ،اهلل مكارم شيرازي نيز در تفسير خود ذيل آيات ياد شاده  آيت

اجاراي تماام و    به معناي هادايت تشاريعی و   ،قرار داده شده )ع( که براي حضرت ابراهيمرا امامتی 

قوانين شرع در جامعه همراه هدايت تكوينی به معناي ايصال به مطلون و رساندن به  کمال احكام و

 ،ايشان معتقدند ،ق نشودق به تشكيل حكومت بشود و يا موفّچه امام موفّ. دانند سرمنزل مقصود می

و  «امر تكوينى» هم شود، تادر نظر گرفته ى وسيع کلمه ادر اين آيات به معن «امر»مانعى ندارد که 

، 6878 مكارم شيرازي،ر.ک؛ ) را در بر گيرد و هر دو معنى هدايت در آيه جمع باشد «تشريعى» هم

 (.617ا612: 67و همان، ج  899: 68؛ همان، ج 882ا886: 6ج 

باراي حضارت اباراهيم جعال      ةبقار  ةسوراز  688 ةاهلل جوادي آملی نيز امامتی را که در آي آيت

دانند و در حدود صد صفحه به تبياين ايان    می «ها به ملكوت ناهدايت باطنی انس» ه معنايب ،شده

ايشاان،  ة خالصه، به عقياد  به طور(. 886ا988: 1، ج 6826 جوادي آملی،ر.ک؛ ) پردازند ه مینظريّ

غير تدريجی و دفعی باوده   کهکسوت امر الهی است  و مصاحبت در الهی و امرة هدايت امام در جام

 کُـنْ  لَـهُ  یَقُـولَ  أَنْ شَـیْئًا  أَرَادَ إِذَا أَمْرُهُ إِنَّمَا» باشد: ملكوت مخلوقات مرتبط می ةبه جنب و است

 (.28ا28)يس/  «تُرْجَعُونَ وَإِلَیْهِ شَیْء  کُلِّ مَلَکُوتُ بِیَدِهِ الَّذِی فَسُبْحَانَ* فَیَکُونُ 

)ايصال به مطلون( اسات   امت ملكوتیمورد بحث، ام اتمقصود از عنوان هدايت در آي ،در نتيجه

 .(818و  811: 1، ج 6826 ر.ک؛ جوادي آملی،) طريق( ة)ارائ ت و رسالت و هدايت تشريعینه نبوّ



ی 
ی ا ترويج

صلنامة علم
ف

ج منیر
سرا

 
سال 
8

، شمارة 
68

، زمستان 
6868

 

 علی سروري مجد و بنفشه پيمان فرهنگی 681

 

 ( مفسّران اهل سنّت1ـ3ـ1

بسانده   «اماام » بقره به ذکر معناي لغوي ةسوراز  688 ةدر ذيل آي غالباًت نيز مفسّران اهل سنّ

ق.، 6868منظور،  و ابن 6219: 9ق.، ج6871؛ جوهري، 29ق.: 6868 ،راغب اصفهانیاند )ر.ک؛  کرده

و  خاود  ، به اين معناکه مردم در پيروي ديان «کُلّ مَنْ اُقْتُدِىَ بِه وقُدِّمَ فى االُمور  اإلِمَامُ»: (88: 68ج

؛ 618: 6ق.، ج 6886؛ بغاوي،  667: 8، ج 6818، قرطبای ر.ک؛ ) کنناد  اقتادا مای   اماور باه او   ةبقي

؛ طباري،  98: 6ق.، ج 6888عربی،  ؛ ابن816: 6ق.، ج 6888؛ ثعلبی، 882: 6ق.، ج 6866ر، کثي ابن

بعضی هم اماام را باه معنااي    (. 687: 8و ج 628: 6ق.، ج 6867و زمخشري،  867: 6ق.، ج 6868

و جصاص،  89ا87: 8ق.، ج 6886؛ فخر رازي، 878: 6ق.، ج 6869 آلوسی،ر.ک؛ دانند ) می «نبی»

 (.28: 6ق.، ج 6869

 «امر به هدایت» مفهوم بندی ( جمع1ـ3ـ1

ا تا قبل از عالّمه طباطبائی اغلب مفسّران شيعی آيات مذکور را باه معنااي مقتادي و پيشاوا     6

 دانستند. بودن امام در همة امور )دينی و دنيايی( می

م در کسوت امر اند، مبنی بر اينكه اما ا عالّمه طباطبائی نظريّة جديدي را در اين باره ارائه داده8

 کند. پردازد و آنها را ايصال به مطلون می الهی به هدايت باطنی ملكوت افراد مستعد می

مقتادي و  »و گروهی نيز باه معنااي   « نبیّ»ا گروهی از مفسّران اهل سنّت، امام را به معناي 8

مذکور به گرفته کسی در توبي  آيات  هاي صورت دانند. در اين بين طبق بررسی می« پيشواي مردم

 اي نكرده است. اند،( اشاره اي که عالّمه طباطبائی ارائه کرده مفهوم هدايت به أمر )طبق نظريّه

 ابْتَلَـى  وَإِذِ»رساد:   از سورة بقره، امامت، عهد الهی است که به ظالمان نمای  688ا طبق آية 8

 یَنَـالُ  الَ قَـالَ  ذُرِّیَّتِـی  وَمِـن  قَالَ إِمَامًا لِلنَّاسِ جَاعِلُکَ إِنِّی قَالَ فَأَتَمَّهُنَّ بِکَلِمَات  رَبُّهُ إِبْرَاهِیمَ

از سورة مبارکة بقاره هار معصايتی ظلام محساون       886و از آنجا که طبق آية « الظَّالِمِینَ عَهْدِی

م ، در نتيجه، عهد الهای باه غيار معصاو    «الظَّالِمُونَ هُمُ فَأُوْلَئِکَ اللّهِ حُدُودَ یَتَعَدَّ وَ مَن»شود:  می

نخواهد رسيد و در واقع، به همين علّت است که بشر عادي از داشتن اين ويژگی )شأن هادايت باه   

 أمر امام( محروم است.
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هاي منحصر به فرد خود عالوه بر ارائة طريق، افراد مستعد را ايصال به مطلون  ا امام با ويژگی9

يار و نيكای در او فاراهم اسات،     کند هر آن که را زميناة خ  مقام هدايت به أمر ايجان می»کند:  می

دستگيري کند و به کمال برساند، اگرچه زمانی ظالم بوده باشد يا اگر امام ساکن در آن شهر نباشد 

 (.668: 6868)سروري مجد، « يا حتّی اگر از ديدگان مردم غايب باشد

 آرمانی ةجامعـ 1

سرشات انساانی جويااي     آرمانشهر يا مدينة فابله يک خواست و توقّع جهانی بوده که فطرت و

اي که همواره فكار انديشامندان بشاري در غارن و شارق از ارساطو و افالطاون،         آن است، به گونه

 سينا و شيخ اشراق و ... تا به اکنون را به خود مشغول ساخته است. ابن

 مورد بودن انسان دليل به انسان اي، جامعه چنين در»آرمانشهر نمادي از يک واقعيّت است و 

 باعاث  کاه  خااص  هاي گرايش زيستی... يا شرايط و محيطی عوامل هرگز و گيرد می قرار ماحترا

 حقاوق  از برخاورداري  در تبعايض  سبب حسب، و نسب يا شود می گوناگون و باورهاي ها عقيده

(. در اين جامعه تمام بوابط و 68: 6872)معرفت، « گردد نمی و ... الهی و طبيعی مواهب و انسانی

ريزي شده است. عادالت در تماام شائون اقتصاادي، اجتمااعی،       ا  کرامت انسانی پايهقوانين بر اس

شود. در ايان جامعاه،    فرهنگی و ... رعايت شده و همچون آبی گوارا در کام تشنة مردمان ريخته می

اتّحاد و همبستگی، محّبت و مهارورزي، ايثاار و از خودگذشاتگی، تعااون و بقيّاة فضاايل و مكاارم        

کناد و   اي که در آن آسمان و زمين تمام برکات خود را نثار مردمان مای  ن دارد؛ جامعهاخالقی جريا

مردم در کمال اميد، نشاط و شادابی و به دور از هر گونه اسارت رو  و روان و جسام، در سارزمينی   

دهند و هي  عاملی به علّت پيشرفت چشمگير و روزافازون بشار    امن و آباد، به زندگی خود ادامه می

 تواند حيات آنها را تهديد و خللی در نظام توانمند آن جامعه ايجاد کند. صنعت و سالمت نمی در

گرايش به عدالت، صل ، امنيّت، دوستی و بقيّة فضايل نامبرده، همه از جملة امور فطاري اسات   

هاا در هماة قارون و اعصاار باوده و       که ويژة افراد يا گروه خاصّی نيست و مشترک بين تمام انساان 

اي گارايش و   هست. بنابراين، هر انسانی فطرتاً و بر اسا  نوع آفرينش، به زندگی در چنين جامعاه 

عدالتی، استعداد خود را شاكوفا   تواند بدون هي  گونه تبعيض و بی آرزوي تحقّق آن را دارد؛ زيرا می

 کند و به ثمر برساند.
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اين آرزوي ديرينة بشار انجاام    تاکنون انديشمندان و مصلحان جهانی تالش بسياري براي تحقّق

اند  هاي قدرتمند جهان نيز نتوانسته اند. همچنين، قطب اند، امّا هي  يک قادر به تحقّق آن نشده داده

بر ادّعاي خود مبنی بر تشكيل جامعة جهانی عاري از ظلم و ستم و سرشاار از آزادي، جاماة عمال    

م کاه وباع بايش از انادازة قاوانين و باوابط       ياابي  ب وشانند. با توجّه به اوباع کنونی جهان درمای 

ها نيز نتوانسته آنها را به اين زندگی مطلون برساند، شاهد آن هم بااال   سختگيرانه توسّط سران ملّت

دار صل  و عدالت اسات، بلكاه در کناار ايان قاوانين و       رفتن آمار جُرم و جنايت در کشورهاي داعيه

باه معنااي   « رباو »مشتق از مادّة « تربيت»زم است. واژة ها يک هدايت و تربيت دايمی نيز ال نظارت

: 1ق.، ج 6871؛ جاوهري،  828و  828: 2ق.، ج6866فراهيادي،  باشاد )ر.ک؛   تر و فراتار مای   افزون

رَباا  »آورده اسات:  « رباو »منظور ذيل ماادّة   ابن (.886ق.:  6868و راغب اصفهانی،  8886و  8896

(؛  تربيات ياک   868: 68ق.، ج 6868منظور،  )ابن«  : نَمَّيتُهُ  زَادَ وَ نَمَا. وَ أَرْبَيْتُه ءُ يَرْبُو رُبُوّاً و رِبَاءً: الشَّی

دار، به معناي رشد دادن و پارورش دادن باوده کاه از جاناب مربّای بار متربّای عرباه          جريان هدف

نبه شود، روشن است که براي نيل به مقصود، الزم است مربّی، شناخت، احاطه و اشرافی همه جا می

بينانه و قابل دستيابی را ترسيم نمايد تا در متربّی ايجاد  بر متربّی داشته، وبع مطلون و هدفی واقع

اي جامع ارائه دهد و با ايجااد تحاوّل و    شوق و انگيزه کند، س س با توجّه به سط  آمادگی او برنامه

 رشد، متربّی را به سوي هدف تعيين شده هدايت و ايصال به مطلون کند.

اي پايش   تواند مردم را به سمت زندگی در چناين جامعاه   نا بر توبيحات ارائه شده، فردي میب

اي جامع ارائه داده، با نظارت و تربيتای   ببرد که عالوه بر شناخت کامل از انسان و نيازهاي او، برنامه

حي ، مانع از جانبه سط  درک مردم را در بُعد نظر و عمل باال برده، با ايجاد بينشی ص دايمی و همه

انحراف آنها از مسير درست شود. در اين صورت، ديگر نيازي به وبع قوانين سختگيرانه نيست؛ زيرا 

کنند و طبق آن و بار   اکثر مردم درک باالتري نسبت به هدف حيات فردي و اجتماعی خود پيدا می

 دهند. اسا  فضايل و مكارم اخالقی به زندگی خود ادامه می

نياافتنی اسات ! در غيار ايان      آيد که آيا جامعة آرمانی، آرزويی دسات  ش میحال اين سؤال پي

اي و در چاه زماانی ايان آرزوي ديريناة بشار را تحقّاق خواهاد         صورت، چه کسی و با چه پشاتوانه 

بخشيد ! چه قدرتی است که بتواند زمينة هدايت و تربيتی دايمی را باراي ماردم باه وجاود آورد !     

در به انجام چنين کاري نيست، چراکه در غير اين صورت، حتماً تاکنون اين مسلّماً يک بشر عادي قا

 هدف محقّق گشته بود.
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گرايش ذاتی انساان باه اساتقرار امنيّات و عادالت در سراسار جهاان        »همانگونه که گفته شد، 

برخواسته از فطرت اوست و بر اين اسا ، ايمان به وجود پيشوا و راهباري باه عناوان ياک مصال       

الهی نيز امري فطري است... همچنين، عقل نيز با درک اين حقيقت که هادف وااليای کاه     شايستة

بشريّت به آن چشم دوخته، بدون وجود و حضور پيشوا و رهبري شايسته و داراي صاالحيّت تحقّاق   

برد... پيشوا و رهبري کاه از هماة کمااالت انساانی و      يابد، به اصل برورت امام و مصل  پی می نمی

، 6827)امامی کاشاانی،  « خالقی برخوردار بوده تا بتواند فطرت تشنة بشري را سيران سازدفضايل ا

(. در اين بين، دين مبين اسالم الگويی جامع و کامل را براي تحقّاق جامعاة آرماانی    21ا   22: 6ج 

 شود. دهد که در ادامه به بررسی آن پرداخته می ارائه می

 ( جامعة آرمانیِ اسالمی1ـ3

بينای و ايادئولوژي آن    ناوع جهاان   ساازد،  متمايز میه آرمانی مدّ نظراسالم را از بقيّ ةعآنچه جام

اي جامع براي رسيدن به زندگی و حياتی طيّبه، از طارف پروردگاار کاه     به عنوان برنامه قرآن. است

، باه واساطة پياامبران و رساوالن     8خود خالق انسان است و به تمام نيازهااي او آگااهی کامال دارد   

، تعلايم ديان باه ماردم و     قرآن، آنها وظيفة انذار و تبشير، تفسير 8زيدة الهی به مردم عربه شدبرگ

و با تربيت و نظارتی مستمر مردم را به ساوي هادف اصالی خلقات     8اند تزکية آنها را بر عهده داشته

بامن مشاخّص کاردن     البالغاه  نهاج  88اند، امير مؤمنان علی)ع( در بخشی از خطباة   هدايت کرده

  لَکُـمْ وَ تَـوْفِیرُ فَیْـئِکُمْ    فَالنةصِةیحَةُ فَأَمَّا حَقُّکُمْ عَلَیَّ »فرماياد:   وقی که مردم بر والی دارند، میحق

(. همچنين ايشان در 88/خ البالغه نهج« )وَ تَعْلِیمُکُمْ کَیْالَ تَجْهَلُوا وَ تَأْدِیبُکُمْ کَیْمَا تَعْلَمُواعَلَیْکُمْ 

فَبَعَثَ فِیهِمْ رُسُلَهُ وَ وَاتَرَ إِلَیْهِمْ أَنْبِیَاءَهُ لِیَسْتَأْدُوهُمْ » فرماياد:  می بالغهال نهجهاي ديگري از  بخش

ئِنَ مِیثَاقَ فِطْرَتِهِ وَ یُذَکِّرُوهُمْ مَنْسِیَّ نِعْمَتِهِ وَ یَحْتَجُّوا عَلَـیْهِمْ بِـالتَّبْلِیغِ وَ یُثِیـرُوا لَهُـمْ دَفَـا     

 (.6)همان/ خ «  الْعُقُول

اي است که در آن فرصت براي تمام افاراد جامعاه باراي     آن جامعه، قرآننظر  آرمانی مدّ ةعجام

آيد کاه   ، اين نتيجه به دست میقرآن. با بررسی آيات فراهم شود هدف اصلی و نهايی خلقتنيل به 

 اللَّـهُ : »آن هم در گرو معرفات الهای اسات    يست وقی او نيحق کمال هدف خلقت انسان چيزي جز

 کُـلِّ  عَلَـى  اللَّـهَ  أَنَّ لِتَعْلَمُوا بَیْنَهُنَّ الْأَمْرُ یَتَنَزَّلُ مِثْلَهُنَّ الْأَرْ ِ وَمِنَ سَمَاوَات  سَبْعَ خَلَقَ یالَّذِ

 از و آفريد، را آسمان هفت که است همان : خداوندعِلْمًا شَیْء  بِکُلِّ أَحَاطَ قَدْ اللَّهَ وَأَنَّ قَدِیرٌ شَیْء 
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 چياز  هار  بار  خداوناد  بدانيد تا آيد مى فرود پيوسته آنها ميان در او فرمان را؛ آنها همانند نيز زمين

 .(68الطّالق/)« دارد احاطه چيز همه به او علم اينكه و تواناست

فَبَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّاداً )ص( بِاالْحَقگ   »فرمايد:  می البالغه نهجاز  687أمير مؤمنان علی )ع( در خطبة 

الشَّيْطَانِ إِلَى طَاعَتِهِ بِقُرْآنٍ قَدْ بَيَّنَاهُ وَ أَحْكَمَاهُ    طَاعَة الْأَوْثَانِ إِلَى عِبَادَتِهِ وَ مِنْ  عِبَادَ  دَهُ مِنْ لِيُخْرِجَ عِبَا

  کُنْتُ»(. همچنين در احاديث قدسی آمده است: 687/ البالغه نهج...« )إِذْ جَهِلُوهُ وَ  لِيَعْلَمَ الْعِبَادُ رَبَّهُمْ

؛ 99: 6ق.، ج  6869الجمهاور،   )ابان أبای  « اً مَخْفِيّاً فَأَحْبَبْاتُ أَنْ أعْارَفَ فَخَلَقْاتُ الخَلْاقَ لِاأَعْرَفَ     کَنْز

قارآن  هنگامی که (.در واقع، 666: 28و همان، ج  618: 2؛ همان، ج 766: 8ق.، ج  6861مجلسی، 

« لِیَعْبُـدُونِ  إِلَّـا  الْـإِنسَ وَ الْجِـنَّ  خَلَقْـتُ  وَمَـا » کناد:  هدف از خلقت را چناين بياان مای    کريم

. بعضی از مفسّاران  خلقت، يعنی معرفت الهی اشاره کرده است اصلیِ هدفِ به معلولِ (.91)الذّاريّات/

ق.:  6869؛ هماان،  86ق.:  6868ميردامااد،  اند )ر.ک؛  تعبير کرده« لِيَعرِفُونِ»به « لِيَعبُدونِ»از واژة 

(. عالّمه طباطبائی در تفسير اين 666: 8و ج  628: 8، ج 628: 6، ج 6828و صدراي شيرازي،  88

 الغَارَضُ  هُاوَ  کَاانَ  لِلَّاهِ  الخُلُاوصُ  وَ بِهَاا  ةِلَاصِة الحَ ةِفَعرِالمَکَ غَرَضٌ ةِادَبَلعِلِ کَانَ لَو وَ» فرمايند: آيه می

 (.821: 62ق.، ج  6867)طباطبائی،  «مُتَوَسَّطاً غَرَباً ةِادَبَالعِ وَ األَقصَى

ايات معصومين )ع( نيز در اين زمينه روشنگر است؛ به عنوان نمونه پيامبر گرامی اسالم )ص( رو

  بِاللَّهِ تَعَالَى وَ الْيَقِينُ بِتَوْحِيدِهِ وَ الْعَقْلُ الْمَعْرِفَةُالدِّينِ  دَِِامَةُالْبَيْتِ أَسَاسَهُ وَ  دَِِامَةِ إِنَّ مِنْ»می فرمايد: 

  (.616: 6ق.، ج  6868)ديلمی،« الْقَامِع...

شود، بلكه اين دو الزم  آگاه بندگی خدا نيز حاصل میودبا تحصيل معرفت الهی ناختوبي  آنكه 

 :حاصل خواهاد شاد   نيز ناگزير معلول ،تبا به وقوع پيوستن علّو  ت و معلول يكديگرندو ملزوم و علّ

عَلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ أَيُّهَا النَّا ُ إِنَّ اللَّهَ جَلَّ ذِکْرُهُ  (ع) لِی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خَرَجَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَ»

: 9ق.، ج  6868و مجلسای،   6: 6، ج 6829صادوق،  )« فَِِذَا عَرَفُوهُ عَبَادُوهُ مَا خَلَقَ الْعِبَادَ إِلَّا لِيَعْرِفُوهُ 

ساز  همگی به عنوان عوامل زمينه ،9تبه آن اشاره شده اس قرآناهداف بعثت انبياء نيز که در (. 868

هادف  »بناابراين،   آورند. که شرايط را براي تحصيل اين مهم فراهم می باشند کسب معرفت الهی می

، شناسای  خادا اثار    هاست کاه جاز بار    اسالمی، استكمال حقيقی انسان آرمانیِ ةاصلی و نهايی جامع

ن باه  تقارّ  و ربااي خاداي متعاالی    کساب خداپرستی، اطاعت کامل و دقيق از اوامر و نواهی الهی، 

 .(891: 6866، )مصبا  يزدي« شدنی نيست حاصل او درگاه
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شود که منظاور از معرفات    پس از بيان هدف اصلی و نهايی جامعة آرمانی، اين سؤال مطر  می

الهی و خداشناسی که کمال حقيقی انسان در گارو آن اسات، چيسات  پاساخ ايان ساؤال را اماام        

خَرَجَ الْحُسَينُ بانُ عَلِای  )ع(   »فرمايند:  امة حديثی که در قسمت قبلی ذکر شد، میحسين )ع( در اد

فُاوهُ عَبَادُوهُ فَاِِذَا    عَلَى أَصحَابِهِ فَقَالَ أَيُّهَا النَّا ُ إِنَّ اللَّهَ جَلَّ ذِکْرُهُ مَا خَلَقَ الْعِبَادَ إِلَّاا لِيَعرِفُاوهُ فَاِِذَا عَرَ   

 مَعر فَةُمَنْ سِوَاهُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا ابنَ رَسُولِ اللَّهِ بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی فَمَاا   عِبَادَ   بَادَتِهِ عَنْعَبَدُوهُ استَغْنَوا بِعِ

 «.أَهلِ کُلگ زَمَانٍ إِمَامَهُمُ الَّذِي يَجِبُ عَلَيهِم طَاعَتُهُ مَعر فَةُ اللَّهِ  قَالَ

و از آن به معرفت امام هر عصر تعبير  اند لهی دانستهبه عبارتی، امام )ع( هدف خلقت را معرفت ا

کنند، توبي  آنكه حيطة ذات الهی منطقة ممنوعی است که پاي عقال و کشا، و شاهود هاي       می

انسانی به آن نخواهد رسيد؛ زيرا که موجود محدود، قدرت ادراک و شهود وجود نامحادود را نادارد،   

صفات فعال خادا اينگوناه نيساتند؛ زيارا در رابطاة باا         هرچند که آن موجود انسان کامل باشد، امّا

آيند و چون مخلوق محدود است و آن صفات نيز محدودند،  هاي خدا به وجود می مخلوقات و آفريده

باشند و در برترين شكل خود در وجود انسان کامل هر عصري نمايان می  قابل شناخت و معرفت می

ردگار باشد، بايد باه برتارين آيات و نشاانة او و مظهار      بنابراين، هر کس خواهان شناخت پرو. شوند

. از ايان رو، اميرمؤمناان   1صفات فعل او که امام زمان هر عصري است، معرفت و شناخت پيادا کناد  

؛ 688و  866: 8و همان، ج  866: 6ق.، ج  6868)قمی،   «أَکْبَرُ مِنگی آیةٌ  مَا لِلَّهِ»فرمايد:  علی)ع( می

(؛ زيرا انسان کامل هر عصري آييناة  861: 88ق.، ج 6868و مجلسی،  867: 6ق.، ج  6867کلينی، 

اهلل األعظم روي زمين است؛ او چشم بيناي خدا، زباان   نماي خداوند است، او خليفة الهی و وجه تمام

، او حجّات  7گوياي او، سبب اتّصال آسمان و زمين و مجراي فيض الهی براي تماام مخلوقاات اسات   

وَدَ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی جَعْفَرٍ )ع( فَأَنْشَأَ يَقُولُ ابْتِادَاءً مِنْاهُ مِانْ غَيْارِ أَنْ     عَنْ أَسْ»خداست:  

لْقِاهِ وَ  وَ نَحْنُ عَيْنُ اللَّهِ فِای خَ   اللَّهِ  وَجْهُ  اللَّهِ وَ نَحْنُ بَانُ اللَّهِ وَ نَحْنُ لِسَانُ اللَّهِ وَ نَحْنُ حُجَّةُأَسْأَلَهُ نَحْنُ 

آنكاه پرسشاى کانم،     أسود بن سعيد گويد: نزد امام صادق )ع( بودم، بىأَمْرِ اللَّهِ فِی عِبَادِهِ:  وُلَا ُنَحْنُ 

اهلل  اهلل هساتيم، ماا وجاه    اهلل هساتيم، ماا لساان    آغاز سخن کرد و فرمود: ما حجّت خداييم، ما باان 

)کلينی،  «م واليان امر خدا در ميان بندگانشاهلل هستيم در ميان آفريدگانش و مايي هستيم، ما عين

و  16و  19و  11: 6ق.، ج  6868؛ صفّار، 877: 6ق.، ج  6868؛ قمی، 688و  689: 6ق.، ج  6867

 (.696و  696ق.:  6862صدوق، 



ی 
ی ا ترويج

صلنامة علم
ف

ج منیر
سرا

 
سال 
8

، شمارة 
68

، زمستان 
6868

 

 علی سروري مجد و بنفشه پيمان فرهنگی 688

 

اي باا صافات ماذکور خلاق فرماود و باا        خداوند متعال از ابتدا انسان را براي زندگی در جامعاه 

، ولی ماردم باا اختياار    2انبياء، راه رسيدن به اين جامعه را نيز به آنها نشان دادفرستادن پيامبران و 

سوء و ن ذيرفتن هدايت تشريعی که ناشی از بع، در حيطة عقل نظري و عقل عملای آنهاا باوده،    

تشكيل اين حكومت و جامعة آرمانی را به تعويق انداختند تا اينكه باا بعثات آخارين پياامبر)ص( و     

ترين برنامه را براي رسيدن به ايان جامعاه ارائاه کارد. باا       کتان آسمانی خداوند، کاملنزول آخرين 

رحلت پيامبر گرامی اسالم )ص( درهاي نبوّت براي هميشه بسته شد، امّا مسالّماً جهاان بشاريّت از    

ا اين برنامة جامع زندگی ا و عمل بادان باه راهنماا       قرآنآن به بعد نيز براي فهم و تفسير صحي  

از خواهد داشت. در اين زمينه، آيات و روايات فراوانی هست که هاديان بعد از پياامبر را مشاخّص   ني

، حديث غدير، حديث لو ، حديث منزلات(، خداوناد در ساورة رعاد     تطهير ةآي اند )آية واليت، کرده

 گروهاى  هار  اىبار  و اى دهناده  بايم  فقاط  تاو : هَـاد   قَـوْمٍ  وَلِکُـلِّ  مُنـذِرٌ  أَنـتَ  إِنَّمَا»فرماياد:   می

 6867ی، ر.ک؛ طباطبائ (. رواياتی که در تقسير اين آيه وارد شده )7)الرّعد/ « است اى کننده هدايت

(، حاکی از آن است که مقام انذار مخصوص وجود مقدّ  پيامبر اکرم)ص( و 887و  882: 66 ، ج.ق

عَنْ أَبِی بَصِيرٍ قَالَ: »است: هدايت بعد از ايشان نيز به عهدة علی )ع( و امامان معصوم از نسل ايشان 

هادٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ )ص( الْمُنْذِرُ وَ عَلِیٌّ الْهَاادِي يَاا     قَوْمٍ  إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لِكُلِ  قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِاللَّهِ )ع(

زَالَ مِنْكُمْ هَادٍ مِنْ بَعْدِ هَادٍ حَتَّى دُفِعَتْ إِلَيْاکَ  أَبَامُحَمَّدٍ هَلْ مِنْ هَادٍ الْيَوْمَ  قُلْتُ بَلَى جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا 

مَااتَ   الْآیَةةُ عَلَى رَجُلٍ ثُمَّ مَاتَ ذَلِکَ الرَّجُلُ مَاتَتِ  آیَةٌفَقَالَ رَحِمَکَ اللَّهُ يَا أَبَامُحَمَّدٍ، لَوْ کَانَتْ إِذَا نَزَلَتْ 

رِي فِيمَنْ بَقِیَ کَمَا جَرَى فِيمَنْ مَضَى: ابوبصير گوياد: باه اماام صاادق     وَ لَكِنَّهُ حَیٌّ يَجْ السُّنَّةُالْكِتَانُ وَ 

يعنى چه  فرمود: اى ابامحمد، رساول خادا )ص(   « إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لِكُلگ قَوْمٍ هادٍ»)ع( عرض کردم: 

ت شاوم،  دهنده است و على )ع( رهبر بود. بگو بدانم امروز هم رهبرى هست  گفاتم: آرى قربانا   بيم

هميشه از خانوادة شما رهبرى پس از رهبرى بوده تا نوبت به شما رسيده است. فرمود: اى ابامحمد، 

مارد، آن   شد و چون آن مَرد ماى  اى درباره مردى نازل مى خدايت رحمت کناد. اگر چنان بود که آيه

ماناد و   در آنچه مى آنقرمرده بود و تمام شده بود، ولى بايد  قرآنشد که  مُرد و تمام مى آيه هم مى

ق،  6867)کلينای، « پايد، زنده و مجرى باشد، چنانچه در آنچه گذشته، زنده و مجرى بوده است مى

: 8ق،ج 6869؛ حااويزي، 871ش:  6871؛ صاادوق، 117: 8ق، ج 6869؛ صاادوق، 666و  668: 6ج

 6868و مجلسای،   86ا   86: 6ق.، ج  6868؛ صافار،  881و  887:  8ش ،ج 6878؛ بحرانای،  828

اناد و بادين    هاي الهی سربلند بيرون آماده  از آزمايش6و...(. افرادي که با صبر و يقين 876: 8ق.، ج 

و علم 66اند و منصون پروردگارهستند، داراي عصمت هستند  قرار گرفته66واسطه مورد اصطفاي الهی
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قارار داده  68طّاعاه و خداوند ايشاان را مفتارض ال  68باشد ايشان نشأت گرفته و متّصل به علم الهی می

 است.

وجااود چنااين شخصااّيتی از بزرگتاارين مظاااهر لطاا،، عناياات و رحماات خداونااد)ر.ک؛        

( در امر هدايت تشريعی و تكوينی بشر به سوي سعادت و کمال حقيقی 886ا888ق.:6867طوسی،

تواند اين مسير را طای کناد و    است؛ زيرا انسان به تنهايی و فقط با کمک نيروي عقل و فطرت نمی

هااي ماذکور دارد تاا     الم به مقصد برسد. از اين رو، در هر عصري نياز به شخصی الهی باا ويژگای  س

عالوه بر ارائة طريق، دست او را گرفته و ايصال به مطلون کند. بنابراين، امام هم مثل يک رساول و  

خاش پيشاين   پردازد )ارائة طريق(، امّا همانگونه کاه در ب  پيامبر الهی به هدايت )تشريعی( مردم می

اشاره شد، دليل برتري مقام امامت آن است که خداي متعال عالوه بر امكان هدايت تشريعی و ارائة 

تواند در کسوت امر الهی به هدايت باطنی  طريق، مقامی را براي امام جعل کرده که بر اسا  آن می

ها را ايصال باه مطلاون   ملكوت افراد مستعد که زمينة خير و نيكی در آنها فراهم است، ب ردازد و آن

 کند.

 گیری جامعة آرمانی ـ نقش هدایت به أمر در شکل4

اهلل بروجردي )ره(، اماام   هاي بزرگی همچون آيت در طول تاريخ، خصوصاً دورة معاصر، شخصيّت

اند که رهبري و زعامت مردم را در ابعاد مختلا، سياسای، اجتمااعی و     خمينی )ره( و... ظهور کرده

هاي ذکر شاده   اي با ويژگی اند، امّا هي  يک موفّق به تشكيل جامعه برعهده داشته مذهبی يا هر سه

سااز باراي تشاكيل ايان جامعاه باوده اسات.         هاي آنها تنها به عنوان عامال زميناه   نشدند و فعّاليّت

همانگونه که پيشتر گفته شد، اين هدف تنها از عهدة فردي منصون پروردگار که از خطاا و اشاتباه   

ت و علم او وابسته به علام الهای اسات و تواناايی تربيات و هادايت دايام خالياق را دارد         مصون اس

آيد. طبق روايات، امام )ع( معلّم همة خالئق  و عالِمی است که علام او متّصال باه علام الهای       برمی

 . امام سجّاد68همانا علما شبيه فرشتگانند»است. در حديثی از پيامبر گرامی اسالم )ص( آمده است: 

وَ أُولُوا الْعِلْمِ قائِماً بِالْقِسْطِ  الْمَالئِکَةُشَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ ال إِلهَ إِلَّا هُوَ وَ »فرمايد:  )ع( در توبي  اين عبارت می

وَ الَّذِينَ هُمْ قُرَنَااءُ مَلَائِكَتِاهِ    فَبَدَأَ بِنَفْسِهِ وَ ثَنَّى بِمَلَائِكَتِهِ وَ ثَلَّثَ بِأُولِی الْعِلْمِ  ال إِلهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

ثُمَّ بَعْدَهُ قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَيْنِ  سَيِّدُهُمْ مُحَمَّدٌ )ص( وَ ثَانِيهِمْ عَلِیٌّ )ع( وَ ثَالِثُهُمْ أَهْلُهُ وَ أَحَقُّهُمْ بِمَرْتَبَتِهِ

...«  اللَّاهِ الْمُقَارَّبِين   ب مَلَائِکَةة  مَقْرُونُاونَ بِنَاا وَ    ]تَاالُونَ لَنَاا[    نالْعُلَمَااءُ بِعِلْمِنَاا تاأولو    الشِّیعَة أَنْتُمْ مَعَاشِرَ 

 (.626: 6ق.، ج6868)مجلسی،
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شَرگقَا وَ غَرگبَا لَنْ تَجِدَا عِلْماً صَحِيحاً إِلَّا شَيْئاً يَخْرُجُ مِانْ عِنْادِنَا   »فرمايد:  همچنين امام باقر )ع( می

 (.68: 8ق.، ج 6868و مجلسی، 66: 6ق.، ج 6868،)صفّار« أَهْلَ الْبَيْتِ

 خداوناد  بالاذّات،  و حقيقی معلّم گرچه»طيق روايات وارده پيامبر گرامی اسالم معلّم اوّل است، 

 آفارين  علام  کاه  نيست او قبال در غيري و (،9)العلق/« یَعْلَمْ لَمْ مَا الْإِنسَانَ عَلَّمَ»که  است سبحان

 کاه  هساتند  متعدّدي هاي معلّم امكان، جهان در (، ليكن8)الحديد/( اآلخِرُ.. و األوّلُ هُوَ)چون  باشد،

 کاه  اسات  آن اسات،  دارج نظار  اهال  بين آنچه و ،...و  دوم معلّم برخی و اَند اوّل معلّم آنان از بعضی

 آن اسات،  راياج  تحقياق  اهال  بين آنچه ولی نامند، می... و ثانی معلّم را فارابی و اوّل معلّم را ارسطو

 دانناد. بناابراين،   می... و  ثانی معلّم را ع()طالب ابی بن علیّ و اوّل معلم ص( را)اکرم پيامبر که است

 جواماع  روحاانی  پادران  ايناان  کاه  باشند ثانی معلّم و اوّل معلّم او، راهنماي که پيمود را راهی بايد

 «مان و علای پادران ايان امّات هساتيم      ... ة االُمَّ هَذِهِ اَبَوا عَلِیٌّ وَ أَنَا»... هستند؛ اسالمی امّت و بشري

 ايشاان  الهای  علاوم  مياراث  همان شود، می گرفته فرا اينان از آنچه ( و816: 6ق.، ج 6869)صدوق، 

 «( 88: 6ق.، ج 6867)کاافی، « برنادگان انبيااء هساتند    : علماا ارث ...األنبياء ورثةُ العُلماء» که است

 کامال  انساان . ناد اَ کامال  انسان شاگردان فرشتگان همة»(؛ 668و  661: 9، ج 6821)جوادي آملی،

وَ بِوُجُاودِهِ    الْاوَرَى   رُزِقَ  بِبَقَائِهِ بَقِيَتِ الدُّنْيَا وَ بِيُمْنِهِ» که اوست و است فرشتگان همة معلّم و گزارشگر

 بان  حجةة  جاز  کاملی انسان عالم، همة در (. امروز888ق.: 6888)مجلسی،  «ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَ السَّمَاء

)هماان،  « اسات  عالَم همة بر اهلل خلیفة و مالئكه معلّم او ندارد و وجود( عج)عصر  ولیّ ،البالغة الحجج

6827 :88.) 

 فرمايد: از سورة مبارکة نساء خطان به نبیّ گرامی اسالم )ص( می 668همچنين خداوند در آية 

 عَلَیْـکَ  اللّـهِ  فَضْـلُ  وَکَـانَ  تَعْلَمُ تَکُنْ لَمْ مَا عَلَّمَکَوَ وَالْحِکْمَةةَ  الْکِتَابَ عَلَیْکَ اللّهُ ...وَأَنزَلَ»

 النَّـاسَ  یَحْسُدُونَ أَمْ»فرمايد:  از همين سوره می 98و دربارة فرزندان ابراهيم )ع( در آية « عَظِیمًا

«. عَظِیمًا مُلْکًا وَآتَیْنَاهُم کْمَةةَ وَالْحِ الْکِتَابَ إِبْرَاهِیمَ آلَ آتَیْنَآ فَقَدْ فَضْلِهِ مِن اللّهُ آتَاهُمُ مَا عَلَى

بنابراين، طبق توبيحات داده شده تنها پيامبر و اهال بيات ايشاان هساتند کاه قاادر باه تشاكيل         

هااي انبيااء و رساوالن از هادايت باه امار        باشند. آنان عالوه بر داشاتن ويژگای   اي آرمانی می جامعه

اَند. در واقع، اماام )باه اذن    و هدايت دايمی خاليق برخوردارند. از اين جهت، قادر به نظارت و تربيت

الهی( عالم به نفاو  مساتعدّي اسات کاه ابتادائاً لياقات خاود را نشاان داده، هادايت تشاريعی را           
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 689 آیات و روایات رآرمانی با تکیه ب ةگیری جامع گری امام در شکل نقش هدایت

 

اند. امام آنها را به وسيلة امر الهی )هدايت به أمر( به درجاات و   اند و بر اسا  آن عمل کرده  پذيرفته

رساند تا اين فرد به علم و  کند و سالم به مقصد مطلون می هدايت می مقاطع باالتري از حيات طيّبه

گياري آن مديناة    سازي باراي شاكل   عمل صائب دست پيدا کند و به آمادگی خود و جامعه و زمينه

زماانی باه فعليّات    »فابله ب ردازد. آنچه که تاکنون از نقش امام در تحقّق جامعة آرمانی بيان شاد،  

و سايرة اماام پياروي     ها اعتقاد راسخ به آن داشته باشد و مشتاقانه از فرمانخواهد رسيد که جامعه 

اي به کار بنادد، امّاا اطاعات محاض      کند... اگر امام تمام مجاهدت خود را براي تحقّق چنين جامعه

 (.888: 6868)سروري مجد، « رسد مردم را در پی نداشته باشد، به هدف نمی

 گیری نتیجه

سازي، هدايت و تربيتی دايمی و مساتمر اسات کاه از     يازمند يک زمينهتشكيل جامعة آرمانی ن

عهدة بشر عادي برنيامده، بلكه بايد پيشوا و رهبري که از هماة کمااالت انساانی و فضاايل اخالقای      

برخوردار است، اين وظيفه را به عهده گيرد تا بتواند فطرت تشنة بشري را سايران ساازد. از منظار    

تواند ملكوت افاراد را باا هادايت بااطنی      امام زمان هر عصري است که می دين اسالم، چنين فردي

خود در کسوت امر الهی به سوي کمال حقيقی و رستگاري، هدايت و ايصال به مطلون کند و آناان  

اي آرمانی و حياتی طيّبه رهنمون شود. البتّه باياد در نظار داشات کاه      را به سوي زندگی در جامعه

گيري جامعة آرمانی نخواهد داشت و اين عقيده بايد از  تأثير چندانی در شكل تنها پذيرش اين اصل،

توان اميد  بُعد انديشه و نظر عبور کند و وارد بُعد انگيزه و عمل شود. تنها در اين صورت است که می

 داشت آرزوي ديرينة اصال  جهانی، صورتی عينی و واقعی پيدا کند.

 ها نوشت پی

و اختار الهَى  الطاعةو اجتاز للضالل جازاه اهلل ذلك، و من رکب سبیل  صیةالمعمن سلك مسلك »ة 1

ما هو على سبیل المجازا  ال الضةالل و الهةَى االبتةَائیاإ فة إ      الهَایةباإلضالل و  ...  جازاه اهلل ذلك

ع من غیر رجو الطاعةعلى  المعصیة الجمیع على هَى فطري فالذي یشاء اهلل ضالله فیضله هو من اختار

أو تاب و رجةع   الطاعةو ال نَم، و الذي شاء اهلل هَاه فهَاه هو من بقي على هَاه الفطري و جرى على 

« اهلل تحةویال  لسةنة اهلل تبةَیال و لةن تجةَ    لسةنة  و لن تجةَ   سنة إلهیةصراطا مستقیما و  المعصیةعن 

 (333: 11ق.، ج  1111)طباطبائي، 
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 ال وَ الْیَهُةودُ  عَنْكَ  تَرْضى لَنْ وَ»(؛ 11عمراإ/ )آل« مُسْتَقِیم صِراطٌ هذا اعْبَُُوهُفَ رَبُّکُمْ وَ رَبِّي اللَّهَ إ إَّ»ة 1

 (.111)البقره/ « الْهَُى هُوَ اللَّهِ هََُى إ إَّ قُلْ مِلَّتَهُمْ تَتَّب عَ حَتَّى  النَّصارى

 یةا  قةالَ »(؛ 33عمةراإ/  )آل« الْعةالَمِین  عَلَى راإَعِمْ آلَ وَ إ بْراهِیمَ آلَ وَ نُوحا  وَ آدَمَ  اصْطَفى اللَّهَ إ إَّ»ة 3

)األعةرا//  « الشَّةاکِر ین  مِنَ کُنْ وَ آتَیْتُكَ ما فََُذْ ب کَالمِي وَ ب ر ساالتِي النَّاس  عَلَى اصْطَفَیْتُكَ إ نِّي  مُوسى

 لَمِةنَ الْةآخِرَ     فِي إ نَّهُ وَ الَُّنْیا فِي اصْطَفَیْناهُ قََِلَ وَ نَفْسَهُ سَفِهَ مَنْ إ الَّ إ بْراهِیمَمِلَّة   عَنْ یَرْغَبُ مَنْ وَ»(؛ 111

 ( و... .131)البقره/ « الصَّالِحِین

 یُعَلِّمُکُةمْ  وَالْحِکْمَةَ  وَ الْکِتابَ یُعَلِّمُکُمُ وَ یََُکِّیکُمْ وَ آیاتِنا عَلَیْکُمْ یَتْلُوا مِنْکُمْ رَسُوال  فِیکُمْ أَرْسَلْنا کَما»ة 1

 یَتْلُةوا  أَنْفُسِةه مْ  مِنْ رَسُوال  فِیه مْ بَعَثَ إ ذْ الْمُؤْمِنِینَ عَلَى اللَّهُ مَنَّ لَقََْ»(؛ 111)البقره/« تَعْلَمُوإ تَکُونُوا لَمْ ما

عمةراإ/   )آل« ب ةین مُ ضَةاللٍ  لَفِةي  قَبْةلُ  مِنْ کانُوا إ إْ وَالْحِکْمَةَ  وَ الْکِتابَ یُعَلِّمُهُمُ وَ یََُکِّیه مْ وَ آیاتِهِ عَلَیْه مْ

 وَالْحِکْمَةَ  وَ الْکِتابَ یُعَلِّمُهُمُ وَ یََُکِّیه مْ وَ آیاتِهِ عَلَیْه مْ یَتْلُوا مِنْهُمْ رَسُوال  الْأُمِّیِّینَ فِي بَعَثَ الَّذِي هُوَ»(؛ 131

 اخْتَلَفُةوا  الَّةذِي  لَهُمُ لِتُبَیِّنَ إ الَّ کِتابَالْ عَلَیْكَ أَنََْلْنا ما وَ»(؛ 1)الجمعه/« مُب ین ضاَللٍ لَفِي قَبْلُ مِنْ کانُوا إ إْ

 وَ فَةانْتَهُوا  عَنْهُ نَهاکُمْ ما وَ فََُذُوهُ الرَّسُولُ آتاکُمُ ما »...( و 31)النّحل/« یُؤْمِنُوإ لِقَوْمٍرَحْمَة   وَ هَُىً وَ فِیهِ

 (.1)الحشر/« الْعِقاب  شََِیَُ اللَّهَ إ إَّ اللَّهَ اتَّقُوا

هُةوَ  »(؛ 52)الحدید/« قََْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا ب الْبَیِّناتِ وَ أَنََْلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمِیَاإَ لِیَقُومَ النَّاسُ ب الْقِسْطلَ»ة1

ابَ وَ الْحِکْمَةَ وَ إ إْ کانُوا مِنْ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّیِّینَ رَسُوال  مِنْهُمْ یَتْلُوا عَلَیْه مْ آیاتِهِ وَ یََُکِّیه مْ وَ یُعَلِّمُهُمُ الْکِت

 .(161عمران/ و آل 121؛ البقره/5)الجمعه/« قَبْلُ لَفِي ضَاللٍ مُب ین

ِِ السَّلَامُ عَلَى مَحَةالِّ  »خوانیم:  در زیارت جامعۀ کبیره میة 3 : 1ق.  ج  1141)کلینیی   ...«  اللَّةه َمْعِرفَة

 و...(. 646: 5ق.  ج  1111و صدوق   215

، النَّةاِِرَ َ   اللَّهِ  السَّلَامُ عَلَیْكَ یَا بَابَ اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَیْكَ یَا عَیْنَ»...خوانیم:  زیارت أمیرالمؤمنین میدر ة 1

؛ 867 ق.:6866مشاهدي،   )ابان  ...«السَّةاب غَةَ ، وَ نِعْمَتَةهُ  الْبَالِغَةةَ ، وَ حِکْمَتَهُ الْوَاعِیَةَوَ أُذُنَهُ  الْبَاسِطَةَ،وَ یَََهُ 

خاوانيم:   و...(. همچنين در دعاي ندبه می 869: 67ق.، ج  6868؛ مجلسی، 617ق.:  6862صدوق، 
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الْمُتَّصِلُ بَيْنَ الْأَرْضِ   السَّبَبُ  أَيْنَ بَانُ اللَّهِ الَّذِي مِنْهُ يُؤْتَى أَيْنَ وَجْهُ اللَّهِ الَّذِي إِلَيْهِ تَتَوَجَّهُ الْأَوْلِيَاءُ، أَيْنَ»

 و..(. 667: 66ق.، ج  6868؛ مجلسی، 867: 6ق.، ج  6866طاوو ،  )ابن« سَّمَاءِ...وَ ال

 نِعْمَتِةهِ وَ یَحْتَجُّةوا   فَبَعَثَ فِیه مْ رُسُلَهُ وَ وَاتَرَ إ لَیْه مْ أَنْب یَاءَهُ لِیَسْتَأْدُوهُمْ مِیثَاقَ فِطْرَتِهِ وَ یُذَکِّرُوهُمْ مَنْسِةيَّ »ة 8

وَ لَمْ یَُْل  اللَّهُ سُبْحَانَهُ خَلْقَهُ مِنْ نَب يٍّ  ....الْمَقَِْرَ  یغ  وَ یُثِیرُوا لَهُمْ دَفَائِنَ الْعُقُول  وَ یُرُوهُمْ آیَاتِ عَلَیْه مْ ب التَّبْلِ

 (.1/خ البالغه نهج)...« مَحَجَّةٍ قَائِمَةٍلَاز مَةٍ أَوْ  حُجَّةٍ مُرْسَلٍ أَوْ کِتَابٍ مُنََْلٍ أَوْ

 (.11)السّجَه/ « یُوقِنُوإ ب آیاتِنا کانُوا وَ صَبَرُوا لَمَّا ب أَمْر نا یَهَُْوإَأَئِمَّة   مِنْهُمْ اجَعَلْن وَ»ی 5

  إ لةى  هَةَاهُ  وَ اجْتَبةاهُ  لِأَنْعُمِةهِ  شاکِرا  الْمُشْر کِینَ * مِنَ یَكُ لَمْ وَ حَنِیفا  لِلَّهِ قانِتا أُمَّة   کاإَ إ بْراهِیمَ إ إَّ»ة 11

 (.111و 111)النّحل/ « سْتَقِیممُ صِراطٍ

 ال ذُرِّیَّتِةي قةالَ   مِةنْ  وَ قالَ إ ماما  لِلنَّاس  جَاعِلُكَ إ نِّي قالَ فَأَتَمَّهُنَّ ب کَلِماتٍ رَبُّهُ إ بْراهِیمَ  ابْتَلى إ ذِ وَ»ة 11

 یُطَهِّةرَکُمْ  وَ الْبَیْة ِ  أَهْةلَ  الةرِّجْ َ  کُمُعَةنْ  لِیُةذْهِبَ  اللَّهُ یُر یَُ إ نَّما»...(؛ 111الظَّالِمِین )البقره/  عَهَِْي یَنالُ

 (.33)األحَاب/ « تَطْه یرا

 مةا  وَ( / »... 11)األنفةال/  « یُحْی ةیکُم...  لِما دَعاکُمْ إ ذا لِلرَّسُول  وَ لِلَّهِ اسْتَج یبُوا آمَنُوا الَّذِینَ أَیُّهَا یا»ة 11

 (111عمراإ ،  )آل« یَشاء... مَنْ رُسُلِهِ مِنْ یَجْتَب ي اللَّهَ کِنَّل وَ الْغَیْب  عَلَى لِیُطْلِعَکُمْ اللَّهُ کاإَ

« راکِعُةوإ  هُةمْ  وَالََّکةا َ   یُؤْتُةوإَ  وَالصَّةال َ   یُقِیمُةوإَ  الَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ وَ رَسُولُهُ وَ اللَّهُ وَلِیُّکُمُ إنَّما»ة 13

 فِةي  تَنةازَعْتُمْ  فَة  إْ  مِةنْکُمْ  الْأَمْر  أُولِي وَ الرَّسُولَ أَطِیعُوا وَ اللَّهَ طِیعُواأَ آمَنُوا الَّذِینَ أَیُّهَا یَا»(؛ 11)المائَه/ 

)النّسةاء/  « تَأْو یال  أَحْسَنُ وَ خَیْرٌ ذلِكَ الْآخِر  الْیَوْم  وَ ب اللَّهِ تُؤْمِنُوإَ کُنْتُمْ إ إْ الرَّسُول  وَ اللَّهِ إ لَى فَرُدُّوهُ ءٍ شَيْ

11.) 

یَا عَبَِْي أَتََْر ي   إ إَّ الْعَبََْ إ ذَا خَرَجَ فِي طَلَب  الْعِلْم  نَادَاهُ اللَّهُ عَََّ وَ جَلَّ مِنْ فَوْق  الْعَرْش  مَرْحَبا  ب كَ»ة 11

نةا  لَأُبَلِّغَنَّةكَ مُةرَادَوَ وَ    الْمُقَةرَّب ینَ لِتَکُةوإَ لَهُةمْ قَر ی    مَلَةائِکَتِي   تُضَةاهِي   تَرُومُ دَرَجَةٍتَطْلُبُ وَ أَيَّ  مَنَْ لَةٍأَيَّ 

 (.164: 1ق.  ج 1141)مجلسی    «لَأُوصِلَنَّكَ ب حَاجَتِك
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 منابع و مآخذ

 .قرآن کریم

ب تُا بياروت: دارالكُ  .المعـانی فـی تفسـیر القـرآن العظـیم      روح(. .ق 6869) .آلوسی، محماود 

 .هالعلميّ

فـی األحادیـث    العزیزیّةة الئـالی   عـوالی ق.(. 6869الادّين. )  الجمهاور، محمّاد بان زيان     ابن أبی

 . قم: دار سيّدالشّهداء للنّشر.الدینیّه

 . تهران: دارالكُتُب اإلسالميّه.إقبال األعمالق.(.  6866طاوو ، علی. ) ابن

 بيروت: دار إحياء التّراث العربیّ. .عربی تفسیر ابن (..ق 6888). ينالدّ عربی، محيی ابن

 . قم: مكتب األعالم اإلسالمی.المقاییس اللّغهمعجم ق.(.  6868فار ، احمد. ) ابن

ــیم (..ق 6866) .کثياار، اسااماعيل باان عماارو   اباان ــرآن العظ ــیر الق ب تُاابيااروت: دارالكُ .تفس

 .هالعالميّ

 . قم: دفتر انتشارات اسالمی.المزار الکبیرق.(.  6866مشهدي، محمّد. ) ابن

 ر.. بيروت: دار صادالعرب لسانق.(.  6868منظور، محمّد. ) ابن

 . تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمی.خطّ امان(. 6827امامی کاشانی، محمّد. )

 . قم: مؤسّسة بعثه.البرهان فی تفسیر القرآن(. 6878بحرانی، سيّد هاشم. )

 . قم: دارالكُتُب اإلسالميّه.المحاسن ق.(. 6876برقی، احمد بن محمّد. )

. بياروت: دار إحيااء التّاراث    القـرآن معـالم التّنزیـل فـی تفسـیر     ق.(.  6886بغوي، حساين. ) 

 العربی.

. بياروت: دار إحيااء التّاراث    الکش  و البیـان عـن تفسـیر القـرآن    ق.(.  6888ثعلبی، احمد. )

 العربی.

 . بيروت: دار إحياء التّراث العربی.أحکام القرآنق.(.  6869جصّاص، احمد. )

. قاام: ازی غربــیســ ســازی مهــدوی )ع( و جهــانی جهــانیش.(.  6827حكيماای، محمّااد. )

 دليل ما.

 . قم: مرکز نشر إسراء. 1. ج تفسیر تسنیم(. 6826جوادي آملی، عبداهلل. )

 . قم: مرکز نشر إسراء. 9. ج سرچشمة اندیشه(. 6821اااااااااااااااااااا . )
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ــرآن (. 6827ااااااااااااااااااااااا . ) ــرم)ص( در قـ ــول اکـ ــیرة رسـ . تفاساااير  6. ج سـ

 سراء.موبوعی. قم: مرکز نشر إ

 . قم: مرکز نشر إسراء.هدایت در قرآن(. 6829اااااااااااااااااااا . )

 . قم: اسماعيليان.تفسیر نور الثقلینق.(.  6869حويزي، عبد علی بن جمعه. )

 . بيروت: دارالعلم الماليين.الصّحاحق.(.  6871جوهري، اسماعيل. )

 الشّري، الرّبی. . قم:إرشاد القلوب إلی الصّوابق.(.  6868ديلمی، حسن. )

 . بيروت: دارالقلم.مفردات ألفاظ القرآنق.(.  6868راغب اصفهانی، حسين. )

 . بيروت: دارالفكر.تاج العروسق.(.  6868زبيدي، محمّد. )

. بياروت: دارالكُتُاب   الکشّـاف عـن حقـائق غـوامض التّنزیـل     ق.(.  6867زمخشري، محمود. )

 العربی.

. تهااران: پژوهشااگاه فرهنااگ، هناار و جامعــة آرمــانی امامــت و(. 6868سااروري مجااد، علاای. )

 ارتباطات.

. طباع صابحی صاال . قام: مؤسّساة      نهـج البالغـه  ق.(.  6868سيّد ربی، محمّاد بان حساين. )   

 .دارالهجر 

ــافی (. 6828اي شاايرازي، محمّااد. )  صاادر ــول الک ــرح أص . تهااران: مؤسّسااة مطالعااات و  ش

 تحقيقات فرهنگی.

 . تهران: کتابچی.ألمالیا(. 6871صدوق، محمّد بن علی. )

 . قم: جامعة مدرّسين.التّوحیدق.(.  6862اااااااااااااااااااااا . )

 . قم: کتابفروشی داوري.علل الشّرایع(. 6829اااااااااااااااااااااا . )

 . تهران: اسالميّه.الدّین و تمام النّعمه کمالق.(.  6869اااااااااااااااااااااا . )

ــهق.(.  6868ااااا . )ااااااااااااااااااا ــن ال یحضــره الفقی . قاام: دفتاار انتشااارات اسااالمی  مَ

 وابسته به جامعة مدرّسين حوزة علميّة قم.

. قاام: بصــائر الــدّرجات فــی فضــائل آل محمــد)ص(ق.(.  6868صاافّار، محمّااد باان حساان. )

 اهلل المرعشی النجفی. مكتبة آيت

ــی تفســیر ا(. .ق 6867). دحسااينمحمّ ی،ئطباطبااا ــزان ف ــرآنالمی قاام: دفتاار انتشااارات  .لق

 ة قم.سين حوزة علميّمدرّ ةاسالمی جامع
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. تهاران: انتشاارات دانشاگاه تهاران     الجـامع  تفسـیر جوامـع  (. 6877طبرسی، فضل بن حسان. ) 

 و مديريّت حوزة علميّة قم.

. تهاران: انتشااران ناصار    مجمع البیـان فـی علـوم القـرآن    (. 6878ااااااااااااااااااااااا . )

 خسرو.

ــرآن   ق.(.  6868ري، محمّااد باان جرياار. ) طباا ــیر الق ــی تفس ــان ف ــامع البی . بيااروت: ج

 دارالمعرفه.

 . تهران: مرتضوي.مجمع البحرین(. 6879طريحی، فخرالدّين. )

. بياروت: دار إحيااء   التّبیـان فـی تفسـیر العلـوم القـرآن     تاا(.   طوسی، محمّد بن حسان. )بای  

 التّراث العربی.

 . قم: دار المعارف اإلسالميّه.الغیبهق.(.  6866اااااااااااااااااااااااا . )

ــریم   (. 6878عبدالباقی،محمّااد فااؤاد. )  ــرآن الک ــاظ الق ــرس أللف ــم المفه . تهااران: المعج

 انتشارات اسالمی.

 . تهران: چاپخانة علميّه.التّفسیر )تفسیر عیّاشی(ق.(. کتان  6826عيّاشی، محمّد. )

 . بيروت: دار إحياء التّراث العربی.الغیب مفاتیحق.(.  6886فخرالدّين رازي، محمّد. )

 . قم: نشر هجرت.کتاب العینق.(.  6866فراهيدي،خليل بن احمد. )

 . بيروت: دارالكُتُب العالميّه.القاموس المحیطق.(.  6869فيروزآبادي، محمّد. )

 . تهران: دارالكُتُب اإلسالميّه.قاموس قرآن(. 6876اکبر. ) قرشی، علی

 . تهران: انتشارات ناصر خسرو.الجامع ألحکام القرآن(. 6818قرطبی، محمّد. )

 . قم: دارالكتان.تفسیر القمّیق.(.  6868قمی، علیّ بن إبراهيم. )

 . تهران: دارالكُتُب اإلسالميّه.الکافیق.(.  6867کُلينی، محمّد بن يعقون. )

. بياروت:  األطهـار  األئمّةة لِـدُرَرِ أخبـار    الجامعةة بحـاراألنوار؛  ق.(.  6868مجلسی، محمّدباقر. )

 دار إحياء التّراث العربی.

 . قم: مؤسّسة فرهنگی اسالمی کوشان ور.المتّقین روضةق.(.  6861مجلسی، محمّدتقی. )

ــان  ق.(. 6888ااااااااااااااااااااا . ) ــاح الجن ــاد ـ مفت األعلماای  مؤسّسةةة. بيااروت: زاد المع

 للمطبوعات.
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. قام: انتشاارات مؤسّساة    و تـاریخ از نگـاه قـرآن   جامعـه  (. 6866مصبا  يازدي، محمّادتقی. )  

 آموزشی و پژوهشی امام خمينی )ره(.

ــرآن الکــریم ق.(.  6886مصااطفوي، حساان. ) ــی کلمــات الق . بيااروت: دارالعلاام التّحقیــق ف

 الماليين.

 . قم: مؤسّسة فرهنگی انتشاراتی التّمهيد.جامعة مدنی(. 6872معرفت، محمّدهادي. )

 . قم: دار القرآن الكريم.ترجمة قرآن )مکارم((. 6878مكارم شيرازي، ناصر. )

 .هب اإلسالميّتُالكُ دار تهران: .تفسیر نمونه(. 6878) اااااااااااااااااااا .

 . قم: الخيّام.علی أصول الکافی التّعلیَةق.(. 6868ميرداماد، محمّدباقر. )

. قام:  حادیـث اإلمامیّـه  فـی شـرح األ   السّةماویة الرّواشـح  ق.(.  6869ااااااااااااااااااا . )

 الهادي.

 . قم: دفتر تبليغات اسالمی.تجرید اإلعتقادق.(. 6867طوسی، محمّد. ) 

 .. تهران: نشر صدوقالغیبهق.(.  6867نعمانی، محمّد. )


