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  ۀبر مقال یتأمل
  »در مفهوم امامت در آیۀ ابتالتأملی در نظریۀ عالمه طباطبائی «

 *يرضا نوبریعل

  يدهكچ
مقام سـخن،   ر مختلف و متناسبِيت و با تعابيرا با موضوع هداپرشماري ات يم آيركقرآن 

 ين معنـا يـي تبدربارة خود  يها گاهديد ئةات به اراين دسته آيل ايند. مفسران ذك يمطرح م
كـه   استآمده ابتال  يةه در آكامام است  ةر واژين تعابياز ا يكياند.  ت همت گماشتهيهدا

ـ اند. در ا خود پرداخته يها دگاهيان ديل آن به بينظران ذ صاحب ـ ن مي ـ  ي ر يان صـاحب تفس
بـا   يا شـان مقالـه  يرده است. در رد برداشت اكر آن اقدام يع به تفسيبد يزان با برداشتيالم

ـ  ةدر شمار »ابتال ةيدر مفهوم امامت در آ ية عالمه طباطبائيدر نظر يتأمل«عنوان   ةپنج مجل
دار شـدن   تيآن را شـأن  يور معناكر مذيبا رد تفس  مقاله ةسندي. نوشدچاپ  يالمكمعرفت 

ـ  يام دانسته است. ما در نوشتار حاضر با بررسكاح ينسبت به اجرا ميحضرت ابراه  ةادل
ـ ا ردهكبات ا و اثيگر نظر عالمه را احيسنده بار دينو يادله و مبنانيز و  طباطباييعالمه  م. ي

  م.يا ر بهره جستهيق و روش قرآن به قرآن در تفسيدر تحق يا تابخانهكن مقاله از روش يدر ا
  .صال به مطوب، امامتيابتال، ا يةها: آ واژه كليد
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  مقدمه
ه از همـان  کـ  يا بـه گونـه  کانون توجه مسـلمانان بـوده اسـت؛    امامت از زمان صدر اسالم  ۀلئمس

گونـاگونی در میـان مسـلمانان     يهـا  گـروه مسـئله،   نیـ رش ایو عدم پـذ  رشیبا توجه به پذآغاز 
ـ  ئـۀ اثبات ضـمن ارا مقام در ان این نظریه، ن مدافعیتر مهممنزلۀ به شیعیان د آمدند. یپد ۀ مـتقن  ادل

ادلـه را  کریم که به موضـوع امامـت نظـر دارنـد، ایـن      از قرآن  یاتیبا نشان دادن آعقلی و روایی، 
سـخن   صـراحت از مقـام امامـت    ه بهکست ابتال یۀات، آین آین ایتر مله مهماند. از ج ردهکل یمکت

انـد. در ایـن    کـرده ان یـ ب یعه و اهل سنت مطالب متنـوع یمفسران شگفته است. در تبیین مراد آن، 
توجـه مفسـران و   گرچـه کـانون   ه در ادامـه  کرده کمطرح را  یفیدگاه ظرید عالمه طباطبائیمیان، 

ه کـ اسـت   يا مقالـه اند. از ایـن میـان،    کردهنقد آن را ز ین یبرخبسیاري قرار گرفته، نظران   صاحب
معرفـت  در مجلـۀ   »ابـتال  یـۀ در مفهـوم امامـت در آ   یعالمـه طباطبـای   یـۀ در نظر یتأمل«با عنوان 

ازمنـد  ین یاز جهـات رسـد ایـن مقالـه     مـی د. به نظر یبه چاپ رس 1390سال ة پنجم، شمار ،یالمک
ي امامـت،  برتـر در معنـا   یـۀ م تا بـا هـدف روشـن شـدن نظر    یلذا برآن شدی است؛ تأمل و بررس

  را بررسی کنیم.مطالب مقاله 
سـت؟  یابـتال چ  یـۀ مـراد از امـام در آ  ایـم: الـف)    ها پرداختـه  ین پرسشرو به ا شیدر نوشتار پ

ـ   یمـ افق با آن، امامت  ات همیفه و آیشر یۀا با توجه به مطالب مندرج در آیآب)   يه معنـا توانـد ب
م قابـل دفـاع اسـت؟ در    یحضـرت ابـراه   يدار ومـت کت حیر آن به شأنیا تفسیآج) نبوت باشد؟ 

  ایم. کرده یبررسرا نیز  يو ةدینظر برگز ۀعالمه و ادل یۀسنده به نظرینو ينقدهااین میان، 

  و نقد   يمقاله؛ بررس ينخست: مبنا يمدعا
ـ یـ سـنده در ا ینو يه مبنـا ی مفصـل مقالـه، گفتنـی اسـت کـ     از بررسـ پیش  ۀ مزبـور دربـارة   ن مقال

ژه اسـت  یـ و یه مـوهبت کـ بلیسـت؛  ن یومت جزو شـئون نبـ  کل حکیه تشکا آن است یومت انبکح
 سد:ینو ین باره میدر اوي رده است. کامبران عطا یاز پ یه خداوند به برخک

ت یه بر اسـاس آن شـأن  کند ک یرا اعطا م یامبران خود مقامیپ یگاه خداوند سبحان به برخ
ـ ن صـورت و در ا یومت را خواهند داشت. در اکل حکیتش ـ  ین جای ـ ن پیگـاه، چن امبران ی
ز ین یانیوح يها امیو تمام سخنان آنها جدا از پ، امورند ۀمطلق مردم در هم يشوایپ يا ژهیو

ـ یبا داشتن شأن یامبرانین پیچنیگر، د یآورد. به عبارت یمردم لزوم اطاعت م يبرا ل کیت تش
مردم خواهنـد داشـت و    ياین و دنیعام بر امور د یاستیسبحان رومت به اذن خداوند کح

  1نند.کمطلق به او اقتدا  يا د به گونهیمردم با

ـ  پـردازد   مـی ابتال  یۀن آییر و تبین مبنا به تفسیبا توجه به انویسندة گرامی  ه شـأنیت  و امامـت را ب
  کند. یر میتفس داري حضرت ابراهیم حکومت
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  ت از نگاه عالمهيانواع هدا
صـال بـه   یر و از آن بـه ا یژه تفسـ یـ و يتگریه، امامـت را بـه قـدرت هـدا    ین آیمرحوم عالمه در ا

  ن است:یعبارت عالمه چن. ندک یر میمطلوب تعب
للناس  یۀبحسب الباطن نحو وال مۀفاإلمام هاد یهدي بأمر ملکوتی یصاحبه، فاإلما لجملۀباو

الطریق الـذي   إراءةمر اهللا دون مجرد المطلوب بأ یهدایتها إیصالها إیاهم إلفی أعمالهم، و
 2.لحسنۀا عظۀالمواهللا سبحانه بالنصح و یالرسول و کل مؤمن یهدي إلهو شأن النبی و

پـردازد.   یو در ادامـه بـه نقـد آن مـ     نـد ک یمعنا م ینیوکت تین سخن را به هدایاة گرامی سندینو
جـا   یـک ت سـخن گفتـه و در   ین نوع هدایر از ایتفس يه عالمه در چند جاکاست  یحال ن دریا

بـر  ت را یدر آنجـا هـدا  پرداختـه اسـت. عالمـه    و اقسـام آن   یت الهین هداییمفصل به تبگونۀ به 
صـال بـه مطلـوب    یق و ایـ طر ئـۀ را بـه ارا  یعیت تشـر یدانسته و هدا ینیوکو ت یعیدو گونه تشر

  ارائه داده است.جداگانه  يریز تفسین ینیوکت تیهدا يو براکرده م یتقس
و امـا  ؛ یتشـریع  يو دیگـر  یهـدایت تکـوین   یدو قسـم اسـت: یکـ    یتعـال  يهدایت خداو 

گیرد، مانند اینکـه خداونـد هـر یـک از      یتعلق م یاست که به امور تکوین یهدایت یهدایت تکوین
 یکـه بـرایش تعیـین کـرده و اعمـال      یکمال و هـدف  يانواع مصنوعات را که آفریده، او را به سو

آنچـه   ياز اشـخاص آفریـده را بـه سـو     یفرمـوده و شخصـ   ینمـای که در سرشتش گذاشـته راه 
؛ وجـودش قـرار داده اسـت بـه راه انداختـه      يکـه بـرا   يبرایش مقدر شده و نهایت و سررسـید 

و   « فرمایـد  یو م؛ »يء خَلْقَه ثُم هد کُلَّ شَی  یربنَا الَّذي أَعط« فرماید: یکه م چنان ي خَلَـقَ فَسـذ  يالـَّ
  ».يو الَّذي قَدر فَهد

از قبیـل اعتقـادات حـق و     یاین هدایت مربوط است به امـور تشـریع  : یو اما هدایت تشریع
، بعث و زجر و ثـواب و عقـاب خداونـد همـه مربـوط بـه آن اسـت.        یاعمال صالح که امر و نه

هـدایت  صـرف نشـان دادن راه کـه     ییعنـ ؛ طریـق ۀ ارائ یاین قسم هدایت نیز دو گونه است: یک
ا کَفُـوراً  ه السبِیلَ إِما شـاکراً و إِنَّا هدینا«ۀ مذکور در آی و دیگـر  ؛ ) از آن قبیـل اسـت  3(الـدهر:  » إِمـ

ـ «ۀ دست طرف را گرفتن و بـه مقصـدش رسـاندن کـه در آیـ      ییعن، ایصال به مطلوب ئْنا  و لَ شـ و
بِها و ناهإِلَلَرَفَع أَخْلَد نَّهیلک  ضِ والْأَرواهه عنْ  «ۀ به آن اشـاره شـده. در آیـ    )176(اعراف:  »اتَّب فَمـ

المِ   لْإِسـل هرد صـ شْرَحی هیدهأَنْ ی اللَّه رِدهمـین هـدایت را    ي) هـم بـه بیـان دیگـر    125انعـام:  (» ی
 یعبـارت اسـت از اینکـه قلـب بـه نحـو مخصوصـ        تعریف کرده و فرمـوده: ایـن قسـم هـدایت    

قول حق را پذیرفته بـه عمـل صـالح بگرایـد، و      یه و در نتیجه بدون هیچ گرفتگانبساط پیدا کرد
أَ «ۀ شـریف  ۀو آیـ ؛ از تسلیم بودن در برابر امر خدا و اطاعت از حکم او با و امتنـاع نداشـته باشـد   

د      یفَمنْ شَرَح اللَّه صدره للْإِسالمِ فَهو عل هـ ک ذلـ ... ه بـنْ ر ـ  ينُورٍ مـ نْ یشـاء    اللَّ مـ ي بِـهد هـی ه «
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چـون قلـب بـا داشـتن     ؛ به همین معنا اشاره نموده و این حالت را نور خوانـده اسـت   )22: مرز(
را قبـول   یدهـد، و چـه چیزهـای    يرا بایـد در خـود جـا    یاین حالت نسبت به اینکه چه چیزهای

  ست.روشن و بینا، نکند
آنجـا کـه هـدایت    ه؛ را هـم ترسـیم کـرد    يرسـم دیگـر  ، این قسم هدایت يبرا یتعال يخدا

ـ   و« فرمایـد:  یدنبـالش مـ  ، و اختصاصـات ایشـان را ذکـر کـرده     انبیا دیناهم إِل هـ و منـاهیتَبیاج  
ده کیمٍ ذلتَقسم راطيص  هبـادنْ عم شاءنْ یم ي بِهدهی ام ( »اللَّه کـه   چنـان ایـن آیـه هم  و  )87: انعـ

افتـادن بـه راه   ، یاز خـواص هـدایت الهـ    یداللـت دارد بـر اینکـه یکـ    ، داشتیمدر تفسیرش بیان 
  3.است که انحراف و اختالف در آن نیست یمستقیم و طریق

ژه از یـ واي  ال بـه مطلـوب اراده شـده، گونـه    صـ یچه از اشود آن یان مفصل استفاده مین بیاز ا
مرحـوم عالمـه    ابـد. ی مـی اختصـاص  ویـژه  ط یه به افراد خاص و در شراکاست  یعیت تشریهدا

ه امـام  کـ دهـد   یح مـ ین توضـ یچنـ شد،  باره نیدر ا يه از وپرسشی کت را در ین هدایا یچگونگ
ه کـ را  یاعمـال برخـ  ي در هـر هفتـه،   اعمـال بـه و   ۀبا توجه به شأن شفاعت خود هنگـام عرضـ  

(کـه همـان رسـاندن عمـل بـه      و به مطلـوب خـود   کند  میشفاعت یط شفاعت باشند، شرا يدارا
وجعنـا مـنهم   « فهیشـر  یـۀ ت در آیه هـدا ینکـ د بـر ا أکیـ ضـمن ت عالمـه   رساند. یماوند است) خد

  د:یگو ین میچنی است، صالیت ایهدا »مرناأهدون بی
را آنـان  یـ ز ؛سـت یق نیـ طر ئـۀ و ارا یان فرمان االهیمرنا بأهدون بی ۀت در جملیمقصود از هدا

مطلـوب اسـت و امـام، انسـان و عمـل       صال بـه یه منظور اکبل ،ردندک یق میطرارائۀ دند و وب ینب
  .دهد یخداوند متعال سوق م ياو را به سو

عمـل  ی، صـال یت اید در هـدا یـ گو یه عالمـه مـ  کـ ن اسـت  یـ ادارد ت ین مقام اهمیآنچه در ا
 یاروان عمـل معرفـ  کـ در ادامـه امـام را سـاالر     يشـود. و  یخدا سوق داده مـ  يشده به سو انجام

دهـد و   یشـود و حضـرت آن را رشـد مـ     ین بر امـام عرضـه مـ   اعمال بندگا«افزاید:  میند و ک یم
  »دارد. یب محفوظ میع از هرگونه آفت و نقص وهمچون باغبان پرورش داده، 

نتیجـه  « گیـرد:  کند و در پایان چنین نتیجـه مـی   ایشان در ادامه این رشددهی را به شفاعت معنا می
  4».ایصال الی المطلوب است نه ارائۀ طریقکند و این هدایت  می، اینکه امام باغ اعمال را هدایت

دهد و عمـل   لذا با توجه به اینکه از نظر ایشان امام عمل مؤمنان را به سوي خداوند سوق می
به امـر از   چیزي است که توسط فرد انجام گرفته و در نامۀ عمل منعکس شده، باید گفت هدایت

  شود. میعمل فرد مؤمن  يساز مه و سالیتصفموجب ه کاست ینظر عالمه همان شفاعت در دن
ه در کـ اسـت   یالهـ  يهـا  خداونـد از جملـه سـنت    يگر تیهدا هاست کن یگر ایمهم د ۀتکن
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شـده اسـت. بـا توجـه بـه      ر یـ ها به نـور تعب  از آن به اخراج مؤمنان از ظلمت 256 یۀآة بقره، سور
 یدگان معرفـ یـ امبران و برگزیـ ن سـنت پ یـ ان ایـ مجریم، ابـراه  یۀ اول و پنجم سـورة ه در دو آآنک

بـه  یصـال بـه مطلـوب،    ت امـام بـه ا  یر هـدا یجه گرفت سخن عالمـه در تفسـ  یتوان نت یماند،  شده
  آن اشاره دارد. يدر مراتب باال ین سنت الهیا ياجرا

  و نقد ي؛ بررسالم عالمهكمقام نبوت و امامت در  كيكاالت تفكدوم: اش يمدعا
ال را کسـه اشـ  کیک مقام نبـوت از امامـت،   ل تفن اصییعالمه در تب ۀادل یمقاله در بررس ةسندینو

ال اول کدر اشـ وي . یگـر حلـ  یداشـکال  اسـت و دو   یال نخسـت نقضـ  که اشـ کـ ند ک یمطرح م
 يگـو و یجـه هنگـام گفـت   شـود و در نت  یامبران نازل مـ یتنها بر پ یگفته شد وح« سد:ینو یخود م

  5».  بود... م و نصب او به مقام امامت او از مقام نبوت برخورداریخدا با ابراه

و سـخن   یحضـرت موسـ   يامبریـ از آغـاز پ  ین احتمال بـه شـاهد نقضـ   یسنده در رد اینو
ـ  یـک فَـاخْلَع نَعلَ  کأَنَا رب یإِنِّ«یۀ آاز ند و ک یاشاره م يگفتن خداوند با و الْمقَـدسِ   يبِـالْواد  کإِنَّ

أَنَا اخْتَرْتُ يطُوا  کومل عتَمیفَاسدر ادامـه  کنـد.   اسـتفاده مـی  ل یـ دلمنزلـۀ  ه ، ب)13و12 :طه» (یوح
  افزاید: مین یز چنین

ـ    ین وحیرا داشته و ا يامبرینزد خداوند مقام پ ين است گفته شود وکمم  ۀتنهـا بـه منزل
ه کشود  یتواند مدع یز مین پاسخ داده شود خصم نیبه او بوده است. اگر چن يامبریاعالم پ

ـ ن نـزد خـدا پ  یش از ایه تا پکم یابراه یعناست؛ یي نبوت ابتال به معنا یۀامامت در آ امبر ی
  6رسد. ین مقام میبه ا یرسم ۀبه گون ین وحیبوده است با ا

  ند:ک ین اشاره میچنکال دوم خود، اشو در در ادامه 
ـ یم اسـت،  ر از نبوت حضرت ابـراه یامامت غاینکه  انیمرحوم عالمه در ب ن اسـتدالل  یچن

یار شان مقام نبوت را در اختیه اکه مربوط به اواخر عمر آن حضرت بوده ین آیه اکند ک یم
 ند و بنـا ک یز میفرزندان خود ن يمنصب امامت را برا يحضرت تقاضا داشت؛ چراکه اوالً

ات ین آیاز ا 7فرزند شد. يآن حضرت در اواخر عمر خود دارایم، رکات قرآن یح آیبر صر
ه قرار است در کرده ک یز نمیدانسته و گمان ن ینمز یه خود آن حضرت نکشود  یاستفاده م

آن حضرت  یابتال مربوط به دوره جوان یۀه آکتوان گفت  یفرزند شود. پس نم ينده دارایآ
  واست او هم به اعتبار آینده است.است و درخ

  سد:ینو ین استدالل میمحترم در رد ا ةسندینو
یز علـم  نده نید بوده و به آیشدن ناام داریان عمر خود از فرزندم در پایه حضرت ابراهینکا

ة مقام امامت مربوط به دور يت اعطایاکدارد ح یاما چه مانع؛ است یسخن درستنداشته، 
د به فرزنددار شدن داشته و بـه  یه حضرت در آن دوران امکباشد  يو یسال انیا می یجوان
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ـ  چنان ؛رده باشدکمقام امامت به آنها را  ياش تقاضا ندهیاعتبار فرزندان آ ه اغلـب مـردم   ک
  8نند.ک یر میخ ينسل خود دعا يازدواج برا یا حتیش از فرزنددار شدن یپ

ن یـی فه در تبیشـر  یـۀ شـان از آ یا ةبـر اسـتفاد   یگـر عالمـه مبنـ   یل دیـ سنده در ادامه و در رد دلینو
  سد:ینو یمقام نبوت و امامت م کیکتف

 :اءینبا» (هدون بأمرنایوجعلناهم ائمه « یۀه مراد از امر در آکبر آن است  یشان مبتنیسخن ا
ـ ه در ادبکحال آن؛ ر استیناپذ ه مالزم با وقوع و تخلفکاست  ینیوکهمان امر ت )73 ات ی
ن نیز به دفعات به کـار رفتـه   مالزم با وقوع آیرغ یعیدستور تشر يامر به معنا ةواژ یقرآن

  9است.

 قیـ طرئـۀ  از نـوع ارا  یعیم تشـر کـ ح يدهد امـر بـه معنـا    یه احتمال مک يدر ادامه به مواردوي 
  د گفت:یمطلب بااین  یدر بررس ند.ک یاست اشاره م

پاسـخ  ال و کاشـ  یـک در نویسـنده  ه خـود  کـ گونـه   را همـان یزیست؛ وارد ن یال نقضک. اش1
بـه خـاطر    یسخن گفتن خداونـد بـا موسـ   ید که توان فهم یه میاز الفاظ موجود در آکرده، اشاره 

اسـت و داللـت    یه فعـل ماضـ  کـ  »کاخترتـ « ةه از واژیه در آ؛ چراکاستخداوند پیشین انتخاب 
ه از اسـم فاعـل بهـره گرفتـه شـده      کـ ابـتال   یـۀ آکند استفاده شده؛ بر خـالف   یم یبر انتخاب قبل

 کجاعلـ  میحضـرت ابـراه  ک و دربـارة  اخترتـ ، یحضرت موسینکه دربارة است. افزون بر ا
ـ ب. ر اسـت ین دو تعبیانگر تفاوت ایه بکآمده  ـ اآیـه،   لیـ ان عالمـه در ذ ی کال را پاسـخ داده  ن اشـ ی

ه تحقـق یافتـه کـ   ه یـ در زمـان وجـود ذر  شـک   بیجعل امامت  »یتیو من ذر« ۀنیرا به قریزاست؛ 
 بـراهیم ه اکـ اسـت   یمقتضـ  یالمـ کادب  اوالً؛ چـرا کـه   آن حضرت بوده اسـت  يریدر زمان پ

ـ ثان؛ ه بدان علم ندارد مسـلم نپنـدارد  کرا  يزیچ از وجـود  پـیش  و  یدر جـوان ایـن جعـل   اگـر   اًی
 یـک ه از سـاحت قـدس   ی اسـت، کـ  ت االهـ یدر واقـع دخالـت در مشـ   تحقق یافته باشـد،  ه یذر

  یامبر به دور است؛پ
ن مطلب را با توجـه بـه اتمـام ابتالئـات حضـرت مطـرح       یه عالمه اکن است یمهم ا ۀتک. ن2

فه یشـر  یـۀ ور از ابتالئـات در آ ه منظـ کـ رد یپـذ  یز خـود در ادامـه مـ   ینگرامی  ةسندیو نو، ندک یم
 يشـده و احتمـال اعطـا    ال طـرح کگر اشین فرض دیه عالمه احتمال داده است. با اکهمان است 

 ی مردود است؛ن جوانیمقام امامت در سن
ه عالمـه در مـوارد   کـ نیرد اکـ د بـه آن اشـاره   یـ ل مطلب نخست بایمکه در تکگر یمطلب د .3

ـ انب يه با ادب بـاال کن نظر یاحتماالت را از ا یبرخپرشماري  نـد.  ک یسـت رد مـ  ینپـذیر   یـه ا توجی
ي اعطـا  يه درخواسـت حضـرت بـرا   کـ نیابتالسـت در رد احتمـال ا   یـۀ ل آین موارد، ذیاز ا یکی

 نداشته است: يه هنوز فرزندکصورت گرفته باشد  یزمانمقام امامت به فرزندان، 
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ـ عتقد لنفسـه  یللناس اماماٌ قول من  کجاعل ی: انیبعد قوله تعال یتیمن ذرو: قولهو ۀ ذری
خاطـب  یخطاب  یل فیم الخلیخاصه مثل ابراهکالم وبأدب ال دربۀ یسع من له ادنیف وکی

 ومـن : یقـول  أن الواجـب  من لکان ذلک کان ولو به؟ له علم ال بما یتفوه ل أنیبه ربه الجل
 عهـد  أواخـر  فـی  ذکرنا کما اقعۀو لقصۀفا یالمعن هذا یؤدي ما أو یۀذر رزقتنی إن ذریتی
  10.ةالبشار بعد إبراهیم

برابـر  ا در یـ ادب انبکـه  د دقـت شـود   یـ باشـود،   یـادآور مـی  ه عالمـه  کـ  يا تهکبا در نظر گرفتن ن
ز در یـ ل عالمـه ن یـ ن دلیـ ان ایـ ن بیـ اس نشود. بـا ا یخود ق يها گران در ابراز خواستهیخداوند با د

  پذیرفتنی است.ان مقام نبوت و امامت یم کیکدر تفوي ل سوم ینار دلک
  د گفت:یل عالمه بایسنده بر دلینو رِیال اخکاشدربارة 

ن جعـل در امتـداد   یـ ا ایـ ان آیـ گـر ب ی؟ بـه د يا ثـانو یـ است  یفه جعل اولیشر یۀا جعل در آی. آ1
د یـ آورده شـده اسـت؟ در پاسـخ با    یس مطلبـ یا به منظور تأسـ یصورت گرفته  يگریجعل د

اینکـه   و 11عـدم تـرادف اسـت   اصـل،   الفـاظ در قـرآنْ   يریگکـار  در بهاینکه  گفت با توجه به
ه هـر سـه   کـ گـردد   یمبـاز عقـوب  یم و اسحاق و یه به ابراهکاست  يریمفعول اول جعل ضم

رده کـ  یو رسـول معرفـ   یرا نبـ ایشـان  گـر خداونـد   یهسـتند و در مـوارد د   یامبران الهیاز پ
آنهـا در   قـرار گـرفتنِ  امـام  تـه باشـد. لـذا    ل گرفکد جعل در امتداد جعل نبوت شیبا 12،است

ئـۀ  ارا يبـه معنـا   یعیتوانـد تشـر   یه امـر نمـ  کرساند  ین مطلب مینبوتشان بوده است. ا ۀادام
 ین معنا مالزم با نبوت است؛را ایز؛ ق باشدیطر

ذ قلنـا  إو « یـۀ بـه آ ی امـر،  عیتشـر  يمعنامبنی بر کاربرد خود  يدر اثبات مدعانویسندة گرامی . 2
ه و یـ ن آیـ امـر در ا کـه  شـود   یمـ  یند و مـدع ک یاستشهاد م )50 :هف(ک» ه اسجدوا...کللمالئ

بایـد  ن بـاره  یـ ردنـد. در ا کبا آن مخالفت  ین خاطر برخیبه همی است و عیتشریات مشابه، آ
و بنـا بـر نظـر صـاحب     یـه مـورد نقـد واقـع شـده،      ن آیبودن امر در ا یعیه تشریادآور شد ک

ـ ا اهللا جوادي آیتقت. یل است نه حقیتمثن جا یم امر در ایر تسنیتفس دگاه را بـا توجـه   یـ ن دی
ز آن را یـ ن اسـاس عالمـه ن  یبر همـ  13.اند ردهکبودن آن مطرح  ینیوکا تی یعیاالت تشرکبه اش
جـا  ینن اسـت در ا کـ البتـه مم  14.دانـد  یمـ  یعیه تشریشب يزیه چکبلی، عیو نه تشر ینیوکنه ت

ح یمعنـا صـح   یـک ثـر از  کلفـظ در قـرآن را در ا  ه اسـتعمال  کـ ن مبنـا  یـ رش ایبا توجه به پـذ 
ی؛ عیس تشـر یاست و نسـبت بـه ابلـ    ینیوکه، امر نسبت به فرشتگان تیم در آییبگو 15داند یم

ن مطـرح  یـ ل شـرع و د یـ موجود مختار عاقل در ذ یبه منظور رشد و تعال یعیامر تشرچراکه 
  16؛ستیفرشتگان مقبول نی دربارة ولکرد، تصور توان  میس یابلکه دربارة  یمطلبشود؛  می

ت یـ نـاظر بـه ظرف   »بأمرنـا «د یـ قکن است این باشد که ات مشابه ممیه و آین آیگر در اید ۀتک. ن3
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ی، ت بـاطن ید گفـت هـدا  یـ ن باشـد با ی. اگـر چنـ  درنظر گرفته شـود  يگر تیدر امر هدا يهاد
 يهـا  امتحـان پـس از  م یرا حضـرت ابـراه   آن يبـاال  ۀه مرتبکمراتب است  يو دارا کیکیتش

  ؛اند تر آن را داشته نییا مراتب پایگر از انبید یرد و برخکافت یدردشوار 
هـدون  یوجعلنـا مـنهم ائمـه    «این آیـه اسـت   رد یگ یه مورد استشهاد عالمه قرار مک يگرید یۀ. آ4

وصـف  « سـد: ینو یح آن مـ یدر توضـ وي . )24 :سجده» (وقنونیاتنا یانوا باا صبروا وکبأمرنا لم
نـد و  کف یـ ت تعریخواهـد آن را بـه مقـام هـدا     یه مـ کـ ف است یتعروصف یه، موجود در آ

ه کـ بلیسـت؛  مـراد ن  یتیه هـر هـدا  کـ فهمانـد   یند. پس مکد به امر یز همه جا مقیت را نیهدا
  17»ه به امر خدا باشد مراد است.ک یتیهدا

ل دو یاز تحصـ پـس  بـه امـر خـدا     ایـ ن دسـته از انب یا يِتگرید گفت هداید سخن عالمه باییدر تأ
ن یـ ن. ایقـ ی ۀدن بـه درجـ  یرسـ  يگـر یو د است: نخست صبر منحصر به فـرد گی تحقق یافته ویژ
ق شـده اسـت ـ    یـ سـخت حضـرت تطب   يها به امتحانیۀ ابتال، مشخص در آگونۀ به که د ـ  یدو ق

  است.   ین مقامیدن به چنیرس ۀنیزم

  و نقد يه؛ بررسيبودن امر در آ يعيچهارم: تشر يمدعا
بـر   یخـود داللتـ   يخـود  ن واژه بـه یـ اسـت ا  یمـدع امر،  ةل واژیتحل ۀدر ادامگرامی  ةسندی) نو5
  سد:ینو ین باره میدر اوي  رد.کن مراجعه ید به قرایلذا بای بودن ندارد؛ عیا تشری ینیوکت

 يه مقصود از بأمرنـا امـر  کن مدعا یبر ا يشان شاهدیایات مورد استشهاد عالمه، آ ةدربار
ـ  آنکـه   ند. ضمنک یرا مطرح م ییادعاند و تنها ک ینم ئهاست ارا ینیوکت  یدقـت در برخ

نمونه  يند. براک یشان را ثابت میا یۀخالف نظرطباطبایی، ات مورد استدالل عالمه یآ نیقرا
مریۀ الکتاب فالتکن فی  موسیو لقد آتینا «خوانیم:  اسراییل چنین می در آیۀ پیشوایی ائمۀ بنی

  .)24و  23(سجده: » یهدون بأمرنا ۀمنهم ائم من لقائه وجعلناه هدي لبنی اسراییل وجعلنا
  ند:ک ین استدالل میدر ادامه چنوي 

ـ یهـدا  یـۀ ان آمده و او مایسخن به م یه نخست از حضرت موسین آیدر ا ل ییاسـرا  یت بن
هـدایت بـه   ن صورت، همـان  یتر ه مقصود از آن در روشن، کشود ی(تمام آنها) خوانده م

  معناي ارائۀ طریق است.
ل ییاسرا ین بنیاز هم یه جز حضرت موسکند ک یح میدرنگ تصر یخداوند سبحان بگاه آن
گـر  یننـد. بـه د  کت یده شدند تا مردم را هدایمردم برگز يشوایپ ۀز به منزلین يگریسان دک
  18.است یعیتشر یتیه هداک است یت حضرت موسیهدا ۀان ادامیشواین پیت ایهدا، انیب

ـ    يدن به معنایرس يبرااینکه  ی حیم سـخن صـح  ینـه هسـت  یازمنـد قر ین یامـر در اسـتعماالت قرآن
  است:بایسته ته کچند نبیان  ،فهیشر یۀدر استدالل به آ یولاست؛ 
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صـال بـه   یا يبـه معنـا   یعیتشـر  يامـر  ل مطرح شده بـا ییاسرا یت بنیهدامنزلۀ به  یموساینکه  .1
 یق؛طر ئۀدارد نه ارامناسب مطلوب 

مطـرح   یبـودن نفـس موسـ    يه هـاد کبلیست، مطرح ن یقیهر طر از یموس يتگریهدا، هی. در آ2
ام کـ ق احیـ ت از طریت داشـت و هـدا  یـ شـد عموم  یشده است. اگر صورت نخست مطرح م

 شود؛ ین احتمال مطرح نمیگر ایه دکبه خالف صورت دوم گرفت؛  را نیز در بر می
ن یـ ه اکـ  یحـال گشـت؛ در  یمـ بـاز  تـاب  کر بـه  ید ضـم یـ باکام بود، ت توسط احی. اگر مراد هدا3

ه نـاظر بـه ذوات   کـ ـ   »هـم «ر یه در ادامـه جعـل بـا ضـم    کـ اق جملـه  یاحتمال با توجه به سـ 
 یست؛نپذیرفتنی ار رفته، کبه ـ ل است ییاسرا یبنیاي مقدس انب

دهنـدة آن اسـت    شـده، نشـان  ت جدا یهدا يبرا یتاب از جعل موسکتاء یفه ایشر یۀدر آاینکه  .4
 وجود دارد.نجا دو مقام متفاوت یه در اک

ه بـدون  یـ ق در آیـ طرئـۀ  ارا يت بـه معنـا  یبودن هـدا  یعیت تشریشده تقو ات گفتهکبا توجه به ن
  مرجح است.

  و نقد ي؛ بررسيصاليت ايهدا يال بر معناكپنجم: اش يمدعا
 ند:  ک یل مطرح مکن شیرا به ا یالکعالمه اشمورد نظر  یباطن يمعناگرامی، دربارة  ةسندینو

ه امام افزون کن است یصال به مطلوب ایو ا یت باطنیاگر مقصود از هداه کان ین بی... بد
ـ  يا د و شرط دسـت عـده  یبشر بدون ق یلک ییها ییبر راهنما ـ گ یرا م رد و بـه مقصـود   ی

مـان در فـرد   یت و ایقت تحقق هدایه در حقکـ   یت باطنیاز هدا یین معنایچنرساند،  یم
ار و انتخاب یمال از راه اختکدن به یرسه همان کنش انسان یلف است ـ با هدف از آفر کم

  19است منافات دارد.

  ل توجه شود:یات ذکن باره الزم است به نیدر ا
ت یاز هـدا  یصـال بـه مطلـوب نـوع    یایدگاه عالمه گذشـت،  از دآنچه  نخست با توجه به. 1
ا ي یـ در فـرد مهتـد  اي  ویـژه ن است همـراه بـا تصـرفات    که مم، کخاص است يبا معنا یعیتشر
ه متعلـق  یـرد؛ چراکـ  رده اسـت ـ صـورت گ   اشاره کـ گر به آن ید يه در جاک ـ چنان  ياعمال ودر 

 يبـه معنـا  ی عیت تشـر یه توسـط هـدا  کـ جامعه هستند نه عموم افراد  ت مؤمنانیگونه از هدا نیا
  ح دارند:یه عالمه خود به آن تصرک ؛ همچنانشوند یت میق هدایطرئۀ ارا

که بـا آن   ي، ناگزیر مراد از امریاست باطن یمل، و عیاست تکوین یتصرفت یهداو چون 
؛ ، که صرف اعتبار اسـت ینه تشریع، ی خواهد بودتکوین يگیرد نیز امر یهدایت صورت م
إِنَّما أَمرُه إِذا أَراد شَـیئاً أَنْ یقُـولَ لَـه کُـنْ فَیکُـونُ      «ۀ شریف ۀاست که آی یبلکه همان حقیق

  کند. یآن را تفسیر م) 83یس: » (ء کُوت کُلِّ شَیفَسبحانَ الَّذي بِیده ملَ
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است که مؤمنین به  یو مقامات باطن يفهماند که هدایت به امر خدا از فیوضات معنو یو م
ـ   يعمل صالح به سو ۀوسیل شـوند، و بـه رحمـت پروردگارشـان ملـبس       یآن هـدایت م

  20 .گردند یم
از کنـد،   یاسـتفاده مـ   ینیوکـ از عبارت تصرف ت یصالیت ایهدا ين عبارت گرچه عالمه برایدر ا

بـرد و از   یار مـ کـ ن را بـه  یوکـ لفظ تي در مواردوي ه کد یآ یگر به دست میاناتشان در موارد دیب
  21؛خاص در نظر دارد ییع را البته در معنایآن تشر

 يگفتـه و معنـا   شیفاسـد پـ   یه تـال ارائـه کـرد کـ    يریتوان از مطلوب تصو یماینکه  گری. د2
شده توسط نویسندة مقاله را نداشته باشد، و آن اینکـه مقصـود از تعبیـر یـاد شـده      ۀ احتمالی ارای

هـاي مختلـف    این باشـد: امـام کسـی اسـت کـه هـر فـردي از مؤمنـان را در مواقـع و موقعیـت          
 دستگیري کند، نه آنکه به معناي رسـاندن کامـل فـرد بـه هـدف و مقصـود نهـایی باشـد کـه بـا          

متفـاوت اسـت و    يت و فـرد یـ گر مطلوب در هر موقعی. به عبارت داستتضاد ار انسان در یاخت
ز مصـر  یـ ه زن عزکـ  یهنگـام  د. واقعۀ دستگیري خداوند از یوسـف دار یط افراد بستگیبه شرا

 ایـ و ؛ ن معنـا باشـد  یـ ا يبـرا  يا تواند نمونـه  یم 22،رساندن خود به حضرت را داشت يتالش برا
اشـد،  ا بیـ شـفاعت در دن  یق نـوع یـ ؤمن توسـط امـام از طر  عمل فرد م یمنظور رشد و تعالآنکه 

  ن آن توسط عالمه گذشت.ییه تبکگونه  آن
مقبـول  تـوجیهی  ت یگونـه هـدا   نیـ از ا یان احتمالیخود با ب ۀمقال ۀز در ادامینة گرامی سندینو

  .ندک یه مئارا

  و نقد يامبران؛ بررسيپ ةششم: امامت هم يمدعا
راجـع بـه امـام در قـرآن بـا       یمطـالب ئـۀ  ده ضـمن ارا یدگاه برگزیل عنوان دیمحترم در ذ ةسندینو

از آنهـا پاسـخ    یبـه برخـ  تـا اینجـا   نـد.  ک یرا مطـرح مـ   ییخود ادعاها ۀگفت شیتوجه به مطالب پ
 هاي دیگر از این قرار است: پاسخو دادیم 
ت یهـدا یـه،  شـده در آ  ت طـرح یهداکه ند ک ید مکیسجده تأ ةسور 24و  23 یۀل آیسنده ذینو

  سد:ینو یدر ادامه م يوشد. ان یبپیشین ه پاسخ آن در مطالب کق است یطرارائۀ و  یعیتشر
ـ ه اک افتیدست  ین حدسیتوان به چن یم میرکات قرآن ین با تتبع در آیهمچن ت ین هـدا ی

 »ل قوم هـاد کلو «نفر گذاشته شده است.  یک ةبر عهد یه در هر قومکاست  یتیهمان هدا
  23اند. امبران امامیپ ۀن اصطالح همیتوان گفت بر اساس ا یرو م ینااز. )7(الرعد: 

  دقت است:در خور ل یات ذکن باره نیدر ا
ازمنـد  ینی از آن، عیت تشـر یهـدا برداشـت   يه مطلق آمده است بـرا یت در آیه هدا. ازآنجاک1

 ایم؛ ینهقر
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ام هسـتند،  . بر اساس برداشتی که نویسنده از آیۀ شریفه دارد مبنی بر اینکه همۀ پیـامبران امـ  2
مقـام خالفـت    با مبنایی که از وي در آغاز نوشتار آوردیم در تضاد است؛ زیرا وي امامت را همان

یـامبران وجـود نداشـته    پ ۀهمـ  يت براین شأنیه اورزد ک مید کیند و تأک یمعنا م يدار ومتکو ح
  ند.ک یم یامبران را امام معرفیپ ۀهمعبارت، ن یه در اکاست  ین در حالیااست؛ 

 و نقد يامبران؛ بررسياز پ يبرخ ةريت سيهفتم: اطالق در حج يمدعا

ن یـ ال بـر نظـر عالمـه بـر ا    کابـتال و اشـ   یـۀ آ یسنده در بررسینو يمبناگونه که اشاره شد،  همان
ن شـأن را بـه   یـ ه خداونـد ا کـ بلیسـت؛  امبران نیـ پ یۀاز شئونات اول يدار ومتکه حکاست  یمبتن
ه ورزد کـ  مـی د کیـ تـه تأ کن نیـ بـر ا وي نـد.  ک ینات سخت عطا مـ از امتحاپس البته آنها  از یبرخ
 است.امبران ین دسته از پیاة ریسۀ ت حجت شدن همین شأنیا ۀالزم

 یانیـ ر مـوارد وح یـ امبران در غیـ گـر پ ید ةریت سیعدم حجشود،  ین سخن میه از اک یبرداشت
  آنهاست. یزندگ یانیوحیرغ يها در عرصهایشان  بر عدم عصمت یمبتنسخن ن یه اکاست 
 54یـۀ  خـود بـه آ   يمـدعا  ير و بـرا ین معنـا تفسـ  یم را به همیمقام امامت حضرت ابراه يو

». یمـاً اً عظکـ نـاهم مل یآتی مـا آتـاهم اهللا... و  حسـدون النـاس علـ   یام «نـد:  ک یسوره نساء استناد مـ 
منطبـق  و آن را دانـد   مـی امبران یـ بـه آن پ  يدار ومـت کم را ناظر به دادن شأن حیعظ کملبنابراین 

  د:یگو یح میدر توض، و ندک یابتال م یۀبر امامت در آ
ـ  کم مورد بحث ـ امامت و مل یدر هر دو مورد مقصود از مفاه جـز مقـام    یم ـ مقـام  یعظ

تر از مقام نبوت اسـت. بـه نظـر     عیچه گذشت مقام امامت رف، و چناننبوت و رسالت است
ـ بـا تعب آنکه  ژهیو م ـ به یعظ که ملکن گفت یتوان چن یز میمورد بحث ن یۀرسد در آ یم ر ی

مت آمده کتاب و حکه پس از ؛ چراکتر از نبوت است عیرف یم همراه شده است ـ مقامیعظ
  24اد شده است.یز یو از آن به عظمت ن

  شود:توجه  یاتکن باره الزم است به نیدر ا
یـۀ ابـتال،   ه محـور بحـث در آ  کـ ل شـد  یـ قا ین تفـاوت یابتال چن یۀه و آین آیان آیتوان م ی. م1

 وي؛نه خود اند  یمجا آل ابراهینمحور بحث در ا یاست ول میخود حضرت ابراه
ه رسـد؛ چراکـ   یح بـه نظـر نمـ   یتر از نبوت است صـح  عیرف یم مقامیعظ کملي اینکه . ادعا2

د یـ ن صـورت با یـ ر ایـ از شـئونات نبـوت اسـت. در غ    یم در واقـع شـأن  یعظ کتوان گفت مل یم
 اند؛ از نبوتجدا  یدام ناظر به مقامکز هر یمت نکتاب و حکشد  یمدع

الملـک العظـیم أن   « نـد: ک یر مـ کـ ت را ذیـ ن روایـ د برداشت خود اییدر تأة گرامی سندی. نو3
 یمـدع وي  25.»من عصاهم عصـی اهللا فهـو الملـک العظـیم    من اطاعهم اطاع اهللا و ۀًجعل فیهم ائم
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ه بنـا بـر   کـ اسـت  گفتنی ن باره یدر ا ق شده است.یامامت تطببر م یعظ کت ملین روایاست در ا
لـذا  یـامبران برتـر اسـت؛    گـر پ یاز امامـت د  یمسنده مقام امامت حضرت ابـراه یخود نو يمدعا

  ح باشد.  ید صحیت نبایامبران مطرح در روایشان بر امامت پیق امامت ایتطب
 که ملـ کـ جـه گرفـت   یتوان نت یموصوف به عظمت شده است م کفه ملیشر یۀه در آازآنجاک
ومـت  کو ح که همـان ملـ  اسـت کـ  ده یرسـ  تیـ فعل بـه  کملن، ه منظور از آکبلیست؛ ظاهر مراد ن

 یو بـاطن  يظـاهر  که دارد اعـم از ملـ  کـ  یل اطالقیآن را به دلتوان  اینکه می ا؛ یباشدي آنها معنو
ان یـ م از اتیعظـ  کان ملـ یـ ر مسـتقل ات کـ ذ يبـرا درخـوري  ح یتواند توضـ  یته مکن نیا 26دانست.

  مت باشد.  کتاب و حک

  و نقد ي؛ بررسيدار ومتكت حين رسالت و شأنيهشتم: عدم مالزمه ب يمدعا
آنجـا   پـردازد. در  یده مـ یـ دگاه برگزیـ د یاالت احتمـال کاز مقاله به اشـ  یدر بخشنویسندة گرامی 

(حـس  ل ابـزار شـناخت   یـ مکو ضرورت ارسال رسـل را ت کند  میگفته اقدام  شیپ ين مبناییبه تب
ومـت نـدارد و   کل حکیت تشـ یبـه شـأن   یارتباط ،ن ضرورتیه اکاست  یمدعو داند  می و عقل)

  سد:ینو ین باره میدر اوي  ر است.یصرفاً ناظر به انذار و تبش
ـ پ يبـرا  یاسین، ضرورت شأن زعامت سیین تبیه اکروشن است  ـ ی آورد.  یامبر را الزم نم

 یراه عبادت معرفدن به سعادت از ینش را رسیم هدف از آفریرکخداوند سبحان در قرآن 
رده و کمت خود رفتار کخالف حکند، ن یاگر خدا راه شناخت را به انسان معرف 27.ندک یم
  28ن موجب نقض غرض خواهد شد.یا

سـوره نسـاء اسـتناد     165 یـۀ بـه آ یر آمده، انذار و تبش يبرا امبر صرفاًیه پکن مطلب یاثبات ا يبرا
شـود کـه    مـی  یآورد و مـدع  یمـ  یخ طوسیاز ش ید سخن خود مطلبییتأ يند و در ادامه براک یم

  .داند ینم يدار ومتکشأن ح يا را دارایانب ۀز همینوي 
  ست:ینپذیرفتنی ل یات ذکن سخن با توجه به نیا

سـعادت جامعـه ارتبـاط    بـا  انـد   امبران صـادر شـده  یـ ه توسـط پ اي ک یام االهکم احیریاگر بپذ. 1
ن یـ شـدن ا  یـی اجرا ۀنـ یجـاد زم یوقـف بـر ا  دن به غرض خداوند در ارسـال رسـل مت  یرسدارند، 

متوقـف بـر   آنهـا   شـدن  یـی ه اجرابسـیاري کـ   یام اجتمـاع کـ ام است. با توجه به وجـود اح کاح
ومـت صـالحان   کجـاد ح یا ضـرورت کـام اسـت،   صالح و مطلـع از اح  یمکومت و حاکوجود ح

ومـت در  کجـاد ح یت ایازمنـد وجـود شـأن   ینخسـت ن  ۀن ضـرورت در مرحلـ  یـ ا شـود.  میاثبات 
ین اگـر چنـ  ضـرورت دارد.  آن  يبعـد نبـود موانـع در برقـرار     ۀاسـت و در مرحلـ   یامبران االهیپ

  د.یآ یگر الزم میبار دکند،  یاد میسنده از آن یه نوک يفاسد یهمان تالنباشد، 
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نْ یأَکـ و« ه آمـده اسـت:  یـ ن آیـ ا در ایـ از انب ياریه بالفعل شدن آن در بسکن شأن و بلیوجود ا
تَ   یسبِ یرٌ فَما وهنُوا لما أَصابهم فیثکونَ یعه رِبقَاتَلَ م یمنْ نَبِ ا اسـ مـفُوا وا ضَـعمو کلِ اللَّه  ه انُوا واللـَّ

 ؛)146 :آل عمران» (نَیحب الصابِرِی
د دقـت شـود   یـ ز بایـ ن »...ینمنـذر ین ورسالً مبشر(نساء  ةسور 165 ۀفیشر یۀ. در استناد به آ2

ت ی. لـذا وجـود شـأن   ی مقتدرنـد ومتکـ ازمند وجود حین مراتب نیاز ا یدارد. برخ یه انذار مراتبک
ه تصـور غـرض خداونـد    کـ چـرا  ي اسـت؛  امبریـ ن شأن از شئونات هر پیتر یهیبد يدار ومتکح

 یهیبـه بـد  ی جامعـه،  ام بـه منظـور رشـد و تعـال    کن احیشدن ا ییام و لزوم اجراکدر صدور اح
 کند؛ یم مکن شأن حیبودن ا
سـت.  یشـده منطبـق ن  یادشـان در منبـع   یادعا شـد بـر سـخن ا    یخ طوسیاز جانب شآنچه  .3

 ن است:یشان چنیعبارت ا
ر جامعه و جنگ با یند به تدبکام یقي اینکه امبریست در هر پیاما از وجه دوم پس واجب ن

 یه مصلحتکست یرا ممتنع نیزوند با دفاع از او از طرف مؤمنان؛ دشمنان و دفاع از امر خدا
ه جامعـه از مصالحشـان   کباشد  يزیفش صرفاً ابالغ چیلکه تکند کرا اقتضا  يامبریبپت پ

  29نها نباشد. یر ایغ یا متولی يو جنگ با فرد یسکب یلف به تأدکاگرچه میاز دارند؛ ن
امبران یـ پ ۀام همـ یـ ه قکـ شـده اسـت    یخ مـدع یشـ یـد،  آ یعبارت به دست ماین ه از گونه ک همان

 یبـه خـاطر وجـود مصـالح     یومتکـ گر امور حیر جامعه و دیتدبومت به منظور کل حکیتش يبرا
ـ  شود؛  یت استفاده نمین عبارت عدم شأنیست. از ایگر الزم نید در  يمـورد اسـتناد و   ۀگرچـه ادل

  ست.یاز ضعف ن یز خالین مطلب نیاثبات هم

  و نقد يامبران؛ بررسيپ يدار ومتكت حيت ادله مدافعان شأنينهم: عدم تمام يمدعا
 يدار ومـت کت حیرا از طـرف مـدافعان شـأن    يا ادلـه یـراد دوم،  ل عنـوان ا یـ در ذیسندة گرامی نو
 قرار است:این ادله از  ۀپردازد. خالص یمآنها  ند و در ادامه به نقدک یر مکذ ایانب

آنهـا   نـد شـأن  ک یه اثبـات مـ  ، کـ زمـان  يهـا  امبران به دست طـاغوت یاز پ ياری. شهادت بس1
 ست؛کام ان احییفراتر از تب

قـرآن   دکیـ مـورد تأ  ایـ از بعثـت انب  كاز خطـوط مشـتر   یکی ۀن به منزلی. دفاع مسلحانه از د2
م       « د اسـت: یحد 25یۀ مورد استشهاد، آیۀ آ م است.یرک هـعأَنْزَلْنَـا مو ینَـاتلَنَا بِالْب سـلْنَا ر سـأَر لَقَـد

 طسبِالْق النَّاس یقُومیزَانَ لالْمو الْکتَاب      ه یعلَم اللـَّ لـاسِ و وأَنْزَلْنَا الْحدید فیه بأْس شَـدید ومنَـافع للنـَّ
  ؛»منْ ینْصرُه ورسلَه بِالْغَیبِ إِنَّ اللَّه قَوِي عزِیزٌ

 30؛از آنهاست یکیها  ستن بتکه شک یم. مبارزات حضرت ابراه3
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 31است. به اختالف میان مردم عنوان شده . در برخی آیات یکی از اهداف انبیا پایان دادن4
  ند:ک ین استدالل میچنادله ن یدر نقد انویسندة گرامی 

ـ اح يبر داشتن شأن اجـرا  یمردم داللت ۀلیامبران به وسیشته شدن و شهادت پک اوالً ام از ک
ر و انذار است. یامبران تبشیرسالت پ ،ان شدیات قرآن بیه از آک را چنانیزي آنها ندارد؛ سو

ـ دارد  ياریمخالفان بسیت، ن دو مأموریا يه اجراکروشن است  ـ ه اک هـا در   ن مخالفـت ی
ام و کاح يبا شأن اجرا یتالزم یتین مأموریاما چنید؛ ز خواهد انجامین يریگي به درموارد

ه هـدف  یبر اساس ظاهر آ د گفتیز باید نیحد ةسور 25 یۀآ ةدربار ندارد. یاسیزعامت س
 يامبران خـود متصـد  یه پکنه آنکنند، ه مردم به عدالت رفتار کن است یامبران ایپاز بعثت 

ـ کل حکین امر تشیا ۀه الزمکعدالت باشند... روشن است  ياجرا ـ پ ۀلیومت به وس امبران ی
است و قلمرو اطاعـت از   یو رسول ابالغ وح یه شأن نبکرسد  ین به نظر مایست. بنابرین
  32اوست. یانیوح يها امیپ يامبر همان اطاعت و اجرایپ

  بررسي و نقد
ام کـ ان احیـ بۀ ایشـان تنهـا   فـ یباشـد و وظ  یر زبـان یامبران صرفاً انـذار و تبشـ  یچه هدف پ. چنان1

آن هـم درسـطح   ي و قتـل،  ریـ درگبـه  ه کـ  يا آن هـم بـه گونـه   اي،  یگونه دشـمن  چیهی، االه
 یدر برخـ یـز مراتـب انـذار مختلـف اسـت و      ن یبه همـراه نـدارد. از طرفـ   ی بینجامد، عیوس

 ین مورد اطالق دارد؛ز در ایفه نیشر یۀ. آضرورت داردومت کاز به حیمراحل ن
در ، ر اسـت یاز انـذار و تبشـ   يا ه مرتبـه ، کـ رکـ از من یدر زمان امر به معـروف و نهـ   يریگ. در2

 است؛یی عقالیرغ يمراتب آن امر یاشد در برخبار نکدر  ییه قدرت اجراک یصورت
ل آن یـ مطالـب ذ یـه،  ن آیـ در ا یه شـاهد اصـل  کـ د آن اسـت  یـ حد ةسور 25 یۀمهم در آ ۀتک. ن3

ومـت و جنـگ   کنـار هـم ح  کر در یـ ن دو تعبیه از آهن و نصرت سخن رانده است. اکاست 
 33؛ندک یم یرا تداع

بـا  کـه  شـد  یـادآور  د یـ باتحقق بخشـند  نند مردم عدالت را ک يارکه کآن است  ای. اگر هدف انب4
امبران یـ ز بـه پ یـ ومـت را ن کد حیبا 34ـ حق است يحق به ذ يه اعطاکعدل ـ   يتوجه به معنا

ت یـ امبران اولویـ نسـبت بـه پ   یام الهـ کـ اح يدر اجـرا  يگـر یچ فرد دیه هکنند؛ چراکواگذار 
 ي نهفته است؛دار ومتکت حیندارد. پس در خود عنوان عدالت شأن

ـ بایامبران مطرح است، . اگر لزوم اطاعت از پ5 ا از یـ ه فـرد  کـ اسـت   ییگفـت اطاعـت در جـا    دی
ـ ابـا توجـه بـه    گر یدسوي از کومت را داراست؛ ت حیه شأنک یسکا یم است کحا ن سـخن  ی
م و کـ چـه موضـوع ح  ر چناناگـ ی است، االه يها امیپ ياجرا ةه لزوم اطاعت صرفاً در حوزک
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بـه  ا رجـوع  یـ خواهـد بـود؟ آ   یسـ کچـه   يا جان افـراد باشـد مجـر   یام ابالغ شده عرض یپ
  ز است؟  یمان جور جاکحا

 ةردن محـدود کـ تنـگ   ياگـر بـه معنـا    یانیـ وح يهـا  امیـ امبران به پی. انحصار لزوم اطاعت از پ6
ه سـه  ؛ چراکـ ل اسـت یـ ح و بـدون دل یصـح  يبـدون مبنـا   یت رفتار معصوم باشد سخنیحج
 عه ـ حجـت اسـت.   یوت معصوم بـه طـور مطلـق ـ بنـا بـه نظـر شـ        کرفتار، گفتار و س ةحوز

ن اسـت  یـ آن ا یل فلسـف یـ صورت گرفته اسـت. دل  یو فلسف یالمک ۀمعنا از راه ادل نیاثبات ا
ه مانـد ـ چراکـ    ینمـ  یطان بـاق ینفـوذ شـ   يبرا ییجاا توجه به صعود روح به مقام تجرد، ه بک

ه کـ ردد گـ  یا احتمال گنـاه بـر مـ   یان و یا نسیا به خطا یامبران یرد پکا عملیت گفتار یعدم حج
 یعلمـ  ةش در حـوز یا افـزا یـ اهش کـ تا بر اثر دخالت او است ـ  سب طان منتیز به شیهر سه ن

 یگـاه حضـور و ظهـور دائمـ    یجاکامل، رد. مقام تجرد یصورت بگ ين روح مجرد صاعدیچن
  35است.

 36نویسد: االنبیاء الذین الیؤتون من جهه غلطاً وال سهواً. ضمن ستودن عظمت انبیاء می الرئیس شیخ

  سد:ینو یممزبور به استدالل پاسخ  ۀدر ادامگرامی ة سندینو
کـام  اح یـی بر داشـتن شـأن اجرا   یلیتواند دل ز نمییم با قوم خود نیحضرت ابراه يریگدر

رد. یگ یار مکگوناگون را به  ییها ر و انذار قوم خود روشیتبش يبرا يامبریرا هر پیزباشد؛ 
سـتن  کش نیبه مـردم نبـود... بنـابرا    یبخش یه و آگاهیجز تنب يزیز چیغرض آن حضرت ن

ـ اال رهـا   و؛ ام نـدارد کاح يل بر شأن اجرایم دلیحضرت ابراه ۀلیها به وس بت ردن بـت  ک
  37ام است.کاح يه مخالف با شأن اجراکبلی ندارد، بزرگ به حال خود وجه

ن یـ اکـه  نـد  ک ید مـ کیـ و تأ؛ شـمرد   یز مردود مـ ین بقره را ةسور 213 یۀاستدالل به آامه، در اد يو
 یـۀ آ ۀتـاب را در ادامـ  کر بـه  یارجـاع ضـم   يامبران باشـد. و یـ پ یـی ن اجران شـأ یتواند مب یه نمیآ
امبران یـ ه پکـ دانـد   یل بـر آن مـ  یدل ،»هیمااختلفوا فین الناس فیم بکحیتاب بالحق لکوانزل معهم ال«

ی    « آورد: یه را شـاهد مـ  یـ آي خود ایـن  مدعا يبرا، و ام نبودندکاح يخود مجر یسـع اء ا جـ لَمـو
 ینَاتی       بِالْبون یعـأَطو ه ذي تَخْتَلفُـونَ فیـه فَـاتَّقُوا اللـَّ ض الـَّ عـب ینَ لَکمأُبلۀِ وکمبِالْح جِئْتُکم قَالَ قَد «

رفـع   ةه روشـن اسـت بحـث دربـار    یـز چنانکـ  ه نین آیدر ا« سد:ینو یم). او همچنین 63 :زخرف(
  »ام است.کن احییتب ۀلیاختالف به وس

  و نقد يبررس
 یبخشـ  یه و آگـاه یـ جـز بـا هـدف تنب    يزیـ ومـت چ کبا ح يریه درگکرد کتوان تصور  یا می. آ1

تـه  کن نیـ دادن بـه ا  یتوانـد آگـاه   یمنظور حضرت نمین هدف بوده، آیا نبوده است؟ اگر هم با ا
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نـد و طـاغوت در   کت را همـوار  یر هـدا یه مسکباشد  یسکم کومت و حاکه الزم است حکباشد 
توانـد از   یرد معصـوم مـ  کـ اسـت؟ البتـه عمل   یواسـت الهـ  ومـت و خ کهر زمان در تعارض با ح

اقـدام  یه، ن قضـ یـ تـوان گفـت در ا   یلـذا مـ  یـرد؛  ل قـرار گ یدقت و تحلگوناگون کانون  يها جنبه
ومـت طـاغوت   کبـودن ح  یرقـانون یومت و غکح يبرا يت ویشأن یحیان تلوینار بکحضرت در 

ومـت  که محـور ح کـ ـ   كشـر ومت عدل است ـ و بطـالن   که محور حکد ـ  یبه دنبال اثبات توح
 ؛ز بوده استیطاغوت است ـ ن

ه کـ اسـت   یسـ کم کآن دانست تا به جامعـه بفهمانـد حـا    ۀتوان مقدم ی. اقدام حضرت را م2
 ؛ندک یت را هموار میر هدایمس

تـاب از شـئونات   کر بـه  یام با توجه به ارجاع ضـم کاح يند اجراک ید مکیسنده تأینواینکه  .3
ت یـ شـود. روا  یام خـود نمـ  کـ اح يگاه مجـر  چیتاب هکرا یزاست؛  یبیسخن عجیست، امبران نیپ

م کـ آن ح یینـد و بـه عـدم جـدا    ک یمـ  یهم معرفـ  يه عترت و قرآن را همتاکز ین نیمعروف ثقل
گـردد بـه    یمـ بـاز  تـاب  کر به یاگر هم ضم. است یااله يها ومتکن اصل حیناظر به همراند،  یم

ی الزم دارنـد؛  انیـ مجر کن بـدون شـ  یقـوان ن یـ است. ا یومت االهکتاب در حکت یخاطر محور
معصـوم  یرا افـراد غ یـ شـود و   یه مطلـب تمـام مـ   کـ امبران هسـتند  یـ ان خـود پ یـ ن مجریا ایحال 

ردن کـ اسـتخراج و اجـرا    ییبا توجه به عدم توانـا اند  کیلمأذون به تشسوي آنها نیز نشده از ییدتأ
بـا  آنهـا   تیـ مکرش حایپـذ ، يفرد يها ل وجود حب و بغضیبه دلآنها  توسط یام االهکاح ۀهم

 ندارد. یخوان ی هممت االهکو با حاست امبران معصوم نقض غرض یوجود پ
د یـ بـدون ترد دارد،  یـی جامعـه ضـرورت عقال   يومـت بـرا  کحاینکـه   ن مطلب با توجه بهیا
  رساند؛ یامبران به اثبات میپ يام را براکاح يت اجرایشأن

اتقـوا اهللا   يرا جـدا سـاز  یـ زرسـد؛   ینظر نم ح بهیز صحیزخرف ن ةسور 63 یۀ. استدالل به آ4
تـوان   ینمـ ؛ و گرنـه  اسـت  یو اجتمـاع  يرفتـار فـرد   ةان دو حـوز یـ م کیکعونِ در واقع تفیاز اط

ادآور لـزوم  یـ ژه یـ ت تقـوا بـه طـور و   یـ از امـر رعا پـس  حضرت که ت شاین دا از یتصور درست
ـ الُ«بـه   یسـ یعح حضـرت  یبـا توجـه بـه تصـر    اینکـه   گریدۀ تکشود. ن ياطاعت جامعه از و  »نیب

از خـود اسـت. البتـه منظـور      يامبریـ از شـئونات پ  يا ژهیان شأن ویشان در مقام بیدهد ا ینشان م
  یابد. میامت نمود  یه در حوزه اختالفات اجتماعکاست این  شأن

  و نقد يومت؛ بررسكل حكيمقام امامت و عدم تش يان اعطايدهم: عدم منافات م يمدعا
قـرآن  اینکـه   بـر  یده مبنـ یـ دگاه برگزیـ بـر د خـود را  راد سـوم  یـ ان مقالـه ا یدر پاگرامی سنده ینو
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دن بـه مقـام   یرسـ کنـد کـه    کند، چنـین بیـان مـی    یم را نقل میاز زعامت حضرت ابراه ییها نشانه
 38 ل است.یشان بدون دلیا يبرا يریزعامت در سن پ

  سد:ینو یاز پاسخ ها م یکیدر وي 
ـ م درسن پیومت ـ را به حضرت ابراه کل حکیت تشیخداوند مقام امامت ـ شأن اینکه   يری

ه مقصود آن است کبل ؛ ستیآن حضرت ن ۀلیومت به وسکل حکیتش يدهد لزوماً به معنا یم
  39.خداوند است يمأذون از سو یاله یه مقام امامت برتر از مقام نبوت و مقامک

  و نقد يبررس
 یل مقـام یـ ن دلیو بـه همـ  افتن اسـت  یـ ام کـ اح يت اجـرا یشـأن  يه امامت بـه معنـا  کنیرش ایپذ
ایـن  اولـوالعزم اسـت و مقـام     يامبریـ پ میه حضرت ابراهکنیاز نبوت است با توجه به اتر  عیرف

دست پیامبران از دیگر پیامبران واالتر است، و پیامبران غیراولوالعزمی همچـون حضـرت سـلیمان    
  ندارد. اريهاي قرآن سازگ فردي بودند با آموزه و داوود داراي چنان حکومت منحصربه

ه گذشـت ـ   گونـه کـ   ه مقـام امامـت ـ همـان    کـ ن گفـت  یتـوان چنـ   ین تعارض میحل ا يبرا
ـ ایـرد.  گ یمو باطن را دربرت بر ظاهر یمکه حاکژه است یو یمقام ژه یـ و ياز صـبر پـس  ن مقـام  ی
کیکی بـودن و  بـه علـت تشـ    40شـود.  یفـرد بـه شـخص اعطـا مـ      بهی منحصـر نـ یقی يریگ لکو ش
امبران در مراتـب مختلـف آن عطـا شـده     یـ از پ ياریمقام امامت بـه بسـ   ن مقام،یمراتب بودن اذو

ه ظهـور و بـروز آن بسـته    کـ امبران وجـود دارد  یپ ۀدر هم يومت ظاهرکجاد حیت ایاست و شأن
  امبر متفاوت است.یان هر پکط زمان و میبه شرا

  ينتيجه گير
ــر نظرپرشــماري االت کاشــ ــۀب ــا ی ــت در آیی همت ــۀامام ــا شــأن  ی ــتال ب ــاح يات اجــریاب ام و ک

ـ یگـر بـا توضـ   یبـار د  عالمـه طباطبـائی  دگاه یـ ن پژوهش دیدر ا وارد است. يدار ومتکح  ۀح ادل
 يمعنـا کـه  م ثابـت شـد   یش گـرفت یه در نقـد مقالـه پـ   ک يبا توجه به روند د.یشان به اثبات رسیا

ه کـ برتـر   یید معنـا یـ لـذا با  ؛ل حاصـل اسـت  یتحصـ  میافتن حضـرت ابـراه  یومت کت حیشأن
امامـت در   ينون بـرا کـه تـاک  ن معنـا  یبهتـر بـاره   نیدر ا. ر شودیه باشد تفسیامتنان در آمتناسب با 

  .است عالمه طباطبائیر یهمان تفسئه شده، ه اراین آیا
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