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Abstract
The present paper compares and analyzes Ayatollah Ma'refat and Ibn 'Ashour's
exegetic views about the verse of Imamate (2:124). Ayatollah Ma'refat believes that "Imam" is
an infallible guide who is superior to a prophet and messenger and must be obeyed in
religious and worldly affairs. Ibn 'Ashour, however, believes that a messenger may commit
minor sins. Prophet Ibrahim (peace be upon him) was seemingly a messenger before
experiencing his trails, and his position as an Imam was different from that of a messenger,
because hadiths define "messenger" as a person who communicated with descending angels
when he was awake. Thus angels descended and brought good news about having a baby to
Prophet Ibrahim when he was awake, indicating that he was a messenger before the trails.
Moreover, it is contrary to the outward meaning of the verse to predicate the term "Imam"
upon the meaning of "messenger", which lacks valid intellectual and transmitted frame of
references and is a personal opinion. The generalization and application of the term "tyrants"
cannot be limited to capital sins and idolatry without any valid frame of references and minor
sins cannot be excluded from it. Accordingly, the verse means infallibility upon any tyranny
and sin. Intellectually speaking, the belief that Imam or messenger may commit minor sins
leads to people's distrust in them and violation of the aim of prophets' mission.
Key words: the verse 24 of the Surah Baqarah (The Cow), Imamate, infallibility,
tyrants, Ayatollah Ma'refat, Ibn 'Ashour.
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(تاریخ دریافت 59/00/01 :تاریخ پذیرش)59/5/22 :

چکیده
تحقیق حاضر در مقایسه و تحلیل آراء تفسیری آیت الله معرفت و ابن عاشور ،ذیل آیۀ امامتت (بقتر ،)421 /استت
«امام» در نظر معرفت ،پیشوای معصوم و واجب االطاعه در امور دینی و دنیوی و واالتر از رسول و نبی استت ولتی در نظتر
ابنعاشور ،رسول و مجاز به انجام ارتکاب گناهان صغیر /است به نظتر متی رست  ،حضتر ابتراهیم(ع) قبتل از ابتالئتات
رسول بود/است و مقام امامت ایشان ،ج ای از مقام رسالت اوست ز یرا «رسول» طبق روایا کسی استت کته مالئکته در
بی اری بر وی نازل می شون و با او سخن می گوین و لذا نزول مالئکه بتر ابتراهیم(ع) و بشتار بته فرزنت دار شت ن
بی اری نشانۀ رسالت او قبل از ابتالئات

است عالو /بر آن حمل واژۀ "«مام» بر معنای رسول ،ختال

در

اتاهر آیته و بت ون

قرائن معتبر عقلی و نقلی است و تفسیر به رأی به شمار میآی اطالق واژ« /الظتالمین» را نمتیتتوان بت ون قر ینته معتبتر بته
گناهان کبیر /و شرک مح ود نمود و گناهان صغیر /را از آن خارج کرد بر این اساس ،مراد آیه ،عصمت از هرگونته التم و
گنا /است از نظر عقلی نیز اعتقاد به جواز انجام گناهان صغیر /برای امام یتا رستول موجتب ستلب اعتمتاد متردم از آنتان و
نقض غرض بعثت رسل است
کلید واژگان :آیه  421بقر ،/امامت ،عصمت ،االمین ،آیت معرفت ،ابن عاشور
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 .1مقدمه
آیۀ  021سورۀ بقره معروف به آیۀ امامت از جمله آیااتی اسات کاه علماا و مفسار ین شایعه باا اها
َ
َ َ َ َّ ب َّ َ
َ َْ ْ
ىااِ َمَ ََ هبى ب ِبل ِلتى َف َىمهت ا ى
سنت در تفسیر آن اختالف دارند .متن این آیه چنین اسات« :و ِإ ِذ ابتلى ِإب ِ
َّ
ب
ِّ
َ
ً َ
ب َ
ب ْ
ِإني ج ِعلك ِل َّلن ِس ِإم م َو ِم ْا ذ َِّ َّي ِتي ال َين َع ِدي الظ ِل ِت َما؛ و چون ابراهیم را پروردگاارش باا کلمااتی
بیازمود ،و وی آن همه را باه انجاام رساانید ،اخادا باه اوو فرماود« :مان تاو را پیشاوای ماردم قارار دادم».

اابراهیمو پرسید« :از دودمانم اچطورو؟» فرمود« :پیمان من به بیدادگران نمیرسد».
خدای متعال ،حضرت ابراهیم(ع) را بعد از اتمام موفقیت آمیز ابتالئات مختلف و دشوار ،باه درجاۀ
امامت منصوب میگرداند .اینکه در آیاه شار یفه ،منظاور از واهه «امامات» چیسات ،هار یاک از مفسار ین
فر یقین ،تفسیر و تأوی مختلفی را از آن ارائه کردهاند و هر کادام ،دئئا خااو خاود را در گازینش رأی
خویش دارند .غالب مفسر ین شیعه معتقدند ،مراد از این واهه ،پیشوای واجاب ائااعاه در دیان و دنیاسات
که مقامی فراتر و وائتر از نبوت و رسالت دارد؛ از این افراد میتوان به آیات اللاه معرفات اشااره کارد؛ اماا
غالب مفسر ین اه سنت مانند ابن عاشور بار ایان باورناد کاه منظاور از ایان واهه« ،رساالت» اسات .آناان
مفهوم آیه را بر خالف ظاهر آن حم کردند.
در تحقیق حاضر ،دیدگاه این دو مفسر به اور خاو و به صورت تطبیقی بررسی میشاود و اای آن
به این سئوال ها پاسخ داده می شود که کدام دیدگاه صائب است :امامت به معناای خاود پیشاوای معصاوم
یا به معنای رسالت؟ و آیا حم آیه بر این معنا مجاز است یا خیر؟ و آیا میتوان از آیه شر یفه ،عصامت اماام
یا پیامبر را نتیجه گرفت؟

 .2بررسی واژگان و عبارات کلیدی آیۀ امامت
اینک ،ابتدا معنای لغوی عبارات و کلمات کلیدی آیه و سپس معنای اصطالحی آنها از منظار آیات
الله معرفت و ابن عاشور تحلی و بررسی می شود.
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 .1 .2ابتالء و زمان آن از منظر معرفت و ابن عاشور

ابتال در لغت به معنی آزمایش و اختبار است (فراهیادی ،0115 ،ج ،8و )011و مقصاود از آن یاا
شناخت و معرفت به حال کسی است که انسان جاه به آن است و یا اظهار جود و کارم اوسات؛ چنانچاه
ا
دربارۀ خدای متعال به کار رود ،به دلی این که «عالم الغیوب» است ،منظور جاود و کارم اسات (راغاب،
 ،0111و .)019دربارۀ زمان ابتال  ،میان دو مفسر اختالف نظر وجود دارد .این موضوع از این نظار حاائز
اهمیت است که با مشخص شدن زمان ابتال ِ حضرت ابراهیم(ع) معاین مایگاردد کاه آیاا امامات مقاامی
فراتر از رسالت است یا خایر؟

ابن عاشور واهۀ امام را در آیه به معنای «رساول» گاارفته اسات (ابان عاشاور ،0081 ،ج ،0و)989
کاه با این تبیین از لفظ امام یا باید معتقد شد که این ابتالئات قبا از رساالت ابااراهیم(ع) باود و باا انجاام
آنها خداوند خالعت رسالت را باه ایشان پوشااند .در ایان صاورت ئزم اسات ،بارای اثاابات ادعااای خاود
دلی قانع کنندهای ارائه کند و در غیار ایان صاورت بایاد معتقاد شاود ،ابتالئاات در زماان رساالت بااوده
اسات(نک :کردنژاد ،0059 ،شمارۀ  ،29و)5؛ حال آن که آیت اللاه معرفات باا اساتناد باه ادلاۀ قرآنای و
روایی معتقد اسات ،ایان ابااتالئات در دوران رساالت حضارت اباراهیم(ع) باوده اسات و خداوناد بعاد از
موفقیت ابراهیم(ع) در امتحانات و ابتالئات دشوار ،مقام امامت را به ایشاان عطاا فرماود؛ باانابراین امااامت
ماقامی فراتر از رسالت و نبوت است (معرفت ،0125 ،ج ،1و.)29
 .2 .2عبارت «ذریتی» از منظر معرفت و ابن عاشور

َ
« اذر ایاه» از ر یشاۀ « اذر» بااه معناای مورچاۀ کوچااک اساات و «ذ َر ْرت»؛ یعناای :چیاازی را بااا نااو
ُّ
انگشتان گرفتم (فراهیدی ،0115 ،ج ،8و )079و «الذ ِّر َّیا » اسام جماع اسات کاه باه فرزنادان کوچاک

ااالق میشده است؛ ولی اکنون هم به فرزندان کوچک و هم به فرزندان بزرگ گفتاه مایشاود( .راغاب،
 ،0111و )027ابن عاشور مراد از عبارت « َو ِم ْن ذ ِّر َّی ِتي» را درخواست و دعای ابراهیم(ع) میداند کاه از
خداوند میخواهد امامت را به انواع مختلفش از الگو و مقتدا گرفته تا رسالت و پادشااهی را در فرزنادانش
بر حسب تواناییهایشان قرار دهد و مراد از « ِمن» را در اینجا تبعیضیه گرفته است :یعنی در بعضای از ذر یاۀ

من امامت را قرار بده؛ ز یرا ابراهیم(ع) میداناد کاه هماه نسا و فرزنادان او صاالحیت اقتادا و امامات را
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ندارند(.ابن عاشور ،0081 ،ج ،0و)989؛ ولی آیت اللاه ماراد از ایان عباارت را اساتعالم و صارف الاب
دانستن میداند؛ به معنای این که «آیا در فرزندانم کسی که شایستۀ امامت باشاد ،وجاود دارد یاا خیار»؟ و
احتمال الب و دعا را که به معنای «در فرزندانم نیز این امر را قرار بده» ،رد مینماید و باا اساتناد باه قاول
جبائی بر این باور است که ابراهیم(ع) به دنبال کسب معرفت است و میخواهاد بداناد ،آیاا در فرزنادانش
کسی مانند او که شایساتۀ امامات و اقتادا باه او باشاد ،وجاود دارد یاا خیار؟(ناک :اوسای ،0080 ،ج،0
و117؛ فخررازی ،0121 ،ج ،1و )11همو معتقد است که قول جبائی باه ادب انبیاا نزدیاکتار اسات؛
ز یرا آنان به اصرار از خداوند چیزی نمیخواهند و خواستۀ خود را تحمی نمیکنند و میدانند که نباوت و
َّ ب َ ْ َ ب َ ْ ب
امامت یک منصب الهی است و خدا داناتر است که رسالت خود را در کجا قارار دهاد« :اللى أعلىَ َمى
ب ََ
َي ْج َعل َِس لت ب »(.معرفت ،0125 ،ج ،1و)29
میتوان گفت از عبارت «و ِم ْن ذ ِّر َّی ِتاي» ،عاالوه بار اساتعالم ،ذوق و اشاتیاق حضارت اباراهیم(ع)
برای به امامت رسیدن بعضی از فرزندانش نیز احساس میگردد؛ هامچناانکاه صااحب تفسایر تسانیم مای

نویساد« :درخواساات ابااراهیم(ع) در اینجااا هاام باارای اساتعالم اساات و هاام دعااایی اساات کااه او در حااق
فرزندانش دارد؛ ز یرا صالح بودن فرزندان از بزرگتار ین آماال و آرزوهاای اها ایماان و صاال اسات و در
ساانت خاادای حکایم در باین خلااق همیشااه جاااری بااوده اساات»(.جاوادی آملای ،0075 ،ج ،9و)198
َ ب ِّ َّ ب َّ َ
همانگونه کاه در جاایی از قارآن آماده اساتَ « :و َّالىِ َيا َي بُلبلىل َ ََ َّبنى َِ ْىَ َلنى م ْىا َأ ْ
واجنى و ذَ ي ِهنى ىا
ن
ِ
ِ
ِ
َ
أ ْع بىم َا(فرقان)71/؛ و کسانی که گویند ،پروردگارا ما را از همسران و فرزندانمان ،مایۀ روشنی چشم ماا قارار
ده»؛ بنابراین به نظر میرسد ،قول ابراهیم(ع) از یاک ساو ،الاب معرفات و دانساتن اسات و از دیگار ساو
الب و دعایی است که او در حق برخی از فرزندانش دارد و این امر هایچ منافااتی باا آداب انبیاا نادارد و
ا
به هیچ وجه اصرار و الحاف شمرده نمیشود؛ به دلی این که ،اوئ ،خود خادای متعاال ،هماۀ بنادگانش را
َ ب
َ َ
به دعا و درخواست از خاویش دعاوت کارده و وعادۀ اساتجابت مایدهاد « :ى ََ هبل بىَ ْاع بعىلني أ ْسىت ِج َْ
َب
لل َْ(غافر)91/؛ پروردگارتان گفت :بخوانید ،مرا تا شما را پاساخ گاویم» و در جاای دیگار «دعاا کاردن»،
ب ب
بب
َ
بْ
شرط توجه خدا به بندگانش خوانده شده است « :ل م َي ْع َبؤا ِبل َْ ََ ِّبي ل ْل ال بعع ؤكَ(فرقاان)77/؛ بگاو کاه
اگر دعای شما نبود خدا به شما چه توجه و اعتنایی داشت؟» بنابراین دعای اباراهیم(ع) در حاق فرزنادانش
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ا
نه تنها مخالف آداب انبیا نیست ،بلکه لبیک گفتن به دعاوت خادای متعاال محساوب مایگاردد .ثانیاا،
حضرت ابراهیم(ع) میداند که همۀ نس او صالحیت امامت را ندارند؛ به همین دلی عرض مایکناد« :و
ِما ْان ذ ِّر َّی ِتااي؛ و از برخ ای فرزناادانم» و نااه «و ذ ِّر َّی ِتااي؛ و فرزناادانم»؛ و در نهای ات ،خاادای متعااال ،دعااای
ً
ََ ْ َْ َ ْ َ ْ َ ْ ْ َ َ ب ْ ً
ااِمَ ال ِلت ب َوال ِحل َتة َوآه ْمن ِ َْ بملل َعظمتى (نساا )91/؛
ابراهیم(ع) را مستجاب میگرداندَُ« :د آهمن آ ِإب
ما به آل ابراهیم ،کتاب و حکمات و حکومات عظیمای دادیام» .عالماه ابااباایی معتقاد اسات ،ماراد از
«ملک عظیم» به احتمال بسیار قوی «نبوت و وئیت» است که خدای متعال به آل اباراهیم(ع) عطاا کارده
و مراد از آل ابراهیم تنها رسول خدا(و) و یا آن جناب(و) و آل او(ع) است کاه از جدشاان اساماعی و
در ردیف ابراهیم(ع) است(.نک :اباابایی ،0071 ،ج ،1و)910
 .3 .2مقام "اما مت" از منظر آیت الله و ابن عاشور

امام از ر یشه «أمم» یا « اأم» در لغت به معنای کسی است که در امور مقدم میشود و دیگاران باه او

اقتدا میکنند(فراهیدی ،0115 ،ج ،8و .)125این اقتدا یا در گفتار اسات یاا در عما و یاا در کتابات ،و
امام میتواند یا بر حق باشد یا باا (.راغب ،0111 ،و)88
اختالف نظر اساسی این دو مفسر ،ذی واهۀ «امام» است که پایۀ عقائد هر یک از آنهاا را رقام مای
زند .ابن عاشور «امام» را در آیه باه معناای «رساول» گرفتاه و بار ایان بااور اسات کاه اباراهیم(ع) قبا از
ابتالئاتش نبی بوده و بر او وحی میشده و بعد از اتمام موفق ابتالئات به مقام رساالت کاه مقاامی فراتار از
نبوت است ،رسیده و رسالت را کام تر ین نوع امامت و رسول را کام تر ین افراد این ناوع مایداناد .هماو
ِ
دلی انتخاب رسول را چنین مینویسد« :رسالت به نفع امتی است که رسول برای تبلیغ به ساویش فرساتاده
میشود و نیز به نفع امتهایی است که به ار یق اقتدا به همان امت از رسالت بهرهمند میشاوند؛ باه هماین
دلی از رسول تعبیر به امام شده است»(.ابن عاشاور ،0081 ،ج ،0و )980ولای آیات اللاه معتقاد اسات،
«امام» ،مقتدا و پیشوای الهی بر مردم است و مقام امامات اباراهیم(ع) مقاامی فاوق مقاام نباوت و رساالت
اوست و این مقام ،میراث نسبی و صلبی نیست؛ بلکه منصبی الهی است به اوری کاه اااعات و تبعیات از
امام واجب و ئزم است و اااعت از او در اول اااعت خدای متعال است و کسای مساتحق آن اسات کاه
صالحیت در ایمان ،عم و اخالو برای خدای متعال ،در امور دین و دنیا را داشته باشد و علات انتخااب
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ابراهیم(ع) به این منصب در دنیا ،تسلیم خالصانه و صر یح اوست؛ زمانیکه پروردگارش فرمود« :إ ْذ ى َ َلى ب
ِ
َ
َ َ ب ِّ ْ َ
ََ هب ب أ ْس ِل َْ»(بقره ،)000/بالفاصله عرض کرد« :أ ْسل ْتت ِل َاب الع ل ِت َما»(.معرفت ،0125 ،ج ،1و)29

نباوت حضارت اباراهیم(ع) را قبا از ابتالئااتش پذیرفتاهاناد.
همانگوناه کاه گذشات ،دو مفسارِ ،

ابنعاشور معتقد است ،حضرت ابراهیم(ع) بعد از اتمام ابتالئاتش به مقام رساالت نائا گشات؛ ولای آیات
الله بر این باور است که ابراهیم(ع) هم مقام نبوت و هم مقام رسالت را قب از ابتالئاات دارا باوده و بعاد از
اتمام موفقیت آمیز امتحاناتش به مقام امامت نائ گشته است.
ا
به نظر میرسد آنچه در این میان قابا بررسای اسات ،ایان اسات کاه :اوئ ،آیاا اباراهیم(ع) قبا از
ا
ابتالئاتش ،رسول بوده است یا خیر؟ اگر رسول نبوده ،قطعا بعد از اتمام ابتالئات ،به مقام رساالت کاه فاوق
مقام نبوت است ،نائ گشته است؛ ولی اگر رسول بوده ،سزاوار نیسات ،بعاد از اتماام و اکماال امتحاناات
ا
سخت و دشوار دوباره به مقام رسالت برسد و باید به مقامی فوق مقام رسالت نائا گاردد .ثانیاا ،آیاا حما
ا
آیه بر معنایی خالف ظاهر آن بدون قر ینه معتبر عقلی و نقلی مجاز است؟ ثالثا ،آیاا دلیلای کاه ابان عاشاور
برای حم واهه امام بر معنای رسول اقامه میکند معتبر و ا
موجه است؟
الف) بررسی رسالت حضرت ابررا یم(ع) قبر ا ابالئارات ایشران :در روایاات آماده اسات کاه
«"رسول" کسی است که فرشتۀ حام وحی را در بیداری میبیند و با او سخن می گوید؛ ولی "نبی" کسای
است که فرشته را در خواب میبیند و صدا را میشنود؛ اما در بیاداری نمایبیناد»( .ناک :کلینای،0125 ،
ج ،0و)218

ْ ْ
ب َ ً َ
َ ََ ْ َ ْ ب ب ب ْ
ااِ َمَ ِب ل ببشاى ى للا سىام ى
در داستان حضرت ابراهیم(ع) نیز آمده است« :و لُد ج ءف َسلن ِإب ِ
َ ٌ َ َ َ َ
ام َت ل ِب أ ْ ج َء ِب ِع ْج َل ََ ِنمِ(هود)71/؛ فرستادگان ما نزد ابراهیم آمدند تا به او مژده دهند کاه باه زودی
س
فرزنددار میشود .نخست سالم کردناد و اباراهیم جاواب ساالم را داد و چیازی نگذشات کاه گوساالهای
چاق و بریان برایشان حاضر ساخت» .همانگونه که مشاهده میشود ،آمدن فرشتگان باه منازل اباراهیم(ع)
و بشارت به فرزنددار شادنش در بیاداری ،نشاانۀ رساالت اوسات؛ بناابراین اباراهیم(ع) قبا از ابتالئااتش،
ا
رسول باوده و درسات نیسات ،گفتاه شاود ،مجاددا خادای متعاال ،اباراهیم(ع) را باه رساالت برانگیخات؛
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همچنانکه عالمه اباابایی نیز سر زدن مالئکه به ابراهیم(ع) را نشاندهندۀ رسالت ایشان مایداناد و نتیجاه
غیر رسالت اوست(.نک :اباابایی ،0071 ،ج ،0و)101
میگیرد که امامت ابراهیم(ع)ِ ،

ب) بررسی جوا حم آیه بر خئف ظا ر آن بدون دلی معالبرر :نزد مفسر ین و علماای فار یقین

حم آیه بر خالف ظاهر آن بدون قرائن و دئئ معتبر عقلی و نقلی مردود است و یکی از مصاادیق تفسایر
به رأی محسوب میگردد.
شیخ انصاری ،در این زمینه بر این نظر است که حم لفاظ بار خاالف ظااهر آیاه بادون دلیا و یاا
حم لفظ بر یک معنا از دو یا چند معنایی کاه در آن محتما اسات ،بادون دئیا عقلای و قارائن نقلای،
تفسیر به رأی است(.انصاری ،0002 ،ج ،0و)012
آیت الله مکارم شیرازی نیز حم الفاظ بار معناای «مجاازی» یاا «کتاابی» را بادون دلیا و قریناۀ
روشن از معانی تفسیر به رأی میداند و معتقد است این موضوع ،اختصاصای باه جملاههاا و الفااظ قارآن و
حدیث ندارد ،در تمام قراردادها ،عهدنامهها ،پیمانها ،وصیت نامههاا و خالصاه هرگوناه نوشاته و کتااب و
همچنین سخنرانيها همین قانون حکومت ميکند(.نک :مکارم شیرازی ،0089 ،و)20

حال باید دید دلیلی که ابن عاشور برای حم واهه امام بر معنا و مفهوم رسول اقامه ماینمایاد ا
موجاه

و معتبر است یا خیر؟ اگر معتبر باشد ،قاب پذیرش است؛ در غیار ایانصاورت ،از مصاادیق تفسایر باه رأی
محسوب میگردد.
ج) بررسی دلی ابن عاشور در گزینش معنای رسول برای واژۀ امرا ::تنها دلیلی که ابان عاشاور
ً
در انتخاب معنای رسول برای واهۀ امام اقامه نموده ،این است که« :إنت عد عىا التعبمىا باسىلال إلى ِإم مى
رسالت رسول به نفع امتای اسات کاه
لملل ذلك عاال عل أ َس لت هنفع األمة التاسل إلم بطايق التبلمغ؛
ِ

از ار یق تبلیغ به سویش فرستاده میشود به همین دلی از رسول تعبیر باه اماام شاده اسات»(.ابان عاشاور،
 ،0081ج ،0و)980
ا
ابن عاشور برای اثبات ادعای خویش ،صرفا به منفعت و سودمندی رسالت استدئل ماینمایاد و بار
این باور است که به دلی نافع بودن رسالت برای مردم ،از این واهه تعبیر به امام شده است؛ ولی به نظار مای
ا
رسد :اوئ ،برای تبیین منفعت رسالت ضرورتی ندارد ،به مقام امامت اشااره گاردد؛ ز یارا خاود واهۀ رساالت
ا
دئلت التزامی بر سودمندی و منفعت برای مردم را در بر دارد و اگر صارفا بارای نشاان دادن منفعات آن از
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ا
رسالت تعبیر به امامت شده است ،کاری لغو خواهد بود و خدای حکایم ،منازه از لغاو اسات؛ ثانیاا ،خاود
ابن عاشور نیز أنفع بودن امام را نسبت به رسول پذیرفته است؛ اما امام را حم بر رساول نماوده و باه معناای
ا
خود امام و پیشوا نگرفته است؛ ثالثا ،در هیچ جای قرآن کر یم مرسوم نیست کاه اماام را باه جاای رساول یاا
رسول را به جای امام به کار برد و تغایر معنای رسول با امام از آیات قرآن به روشانی قابا برداشات اسات و
ا
قطعا خدای متعال از بیان این واهه هدف خاصی غیر از رسالت داشته اسات .ناام پیاامبران ز یاادی در قارآن
ِّ
ٌ
َ
ِّ
باا عناوان «رساول» آمااده اسات؛ مثا حضاارت موسای(ع)َ « :و ى بملسى يى َِ ْا َع ْىل ب ِإنىي ََ بسىل ِمى ْىا ََب
ْالع َل َ
تما»(اعراف)011/؛ در حالی که فقط از حضرت ابراهیم(ع) به عنوان «امام» یاد شده است و ایان امار
ا
نشاندهندۀ تغایر لفظ و معناای امامات و رساالت اسات؛ رابعاا ،اغاراض سیاسای و شخصای نبایاد موجاب
چشمپوشی از برخی حقائق شود و الفاظ آشکار و حقیقی قارآن را بادون دلیا معتبار بار خاالف ظااهر آن
حم نمود .در این صورت تفسیر به رأی محسوب می شود.
بنابراین میتوان گفت :مراد از «امام» در آیه ،همان «مقام امامت و پیشوایی» است که مقاامی فراتار
از نبوت و رسالت است و امام کسی است که مردم در گفتار و کردارش به او اقتادا مای کنناد و هادایت
می کند و هدایت عبارت است از دست خلق را گرفتن و به راه حق رساندن و ناه صارف ارائاۀ ار یاق کاه
انبیا و رس متصدی آن هستند(.نک :اباابایی ،0071 ،ج ،0و100؛ ایب ،0078 ،ج ،2و)081
ا
با توجه به آیات و روایات چنین برداشت میشود که «رساول» و «اماام» کاامال از یکادیگر تفااوت
دارند .نبی و رسول وظیفهای جز اناذار ،تبلیاغ و راهنماایی ندارناد ،ناه اماری دارناد و ناه نهیای و قارآن باه
ىما بم َب ِّش َ
صورت کلی دربارۀ پیامبران مرس چنین میفرمایادَ ََ « :ب َعى َ هاللى ب َّالنب ِّم َ
ىايا َو بم ْن ِىِ َِ يا(بقاره)200/؛
ِ
پیامبران را برانگیخت در حالی که نوید و بیم میدهند» .هرگااه چناین نبای و رساولی در ااول زنادگی در
بوتۀ یک سلسلۀ امتحاناتی قرار گرفت که توانست کمائت درونی خود را به مرحله فعلیت برسااند ،خادا او
را به مقام سرپرستی جامعه نصب میکند که عالوه بر وظیفاه اباال رساالت و دادن نویاد و بایم ،پیشاوایی
ا
ا
باشد که شخصا دارای امر و نهی ،و تکلیف و دستور باشد و جامعه بشری را باا مادیر یت صاحیح باه حاد
کمال برساند( .نک :سبحانی ،0110 ،ج ،1و.)027 -017
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به عالوه ،در امامت ،سخن از تبعیت همه جانبه در کردار و گفتاار مطار اسات؛ ولای در رساالت،
سخن از مقدم بودن رسول و اااعت از اوست .امامت به این معنا شخصی است کاه دیگاران از او اقتادا و
متابعت کنند؛ یعنی گفتار و کردار خود را مطابق گفتار و کردار او بیاورند .در این صورت ،معنا نادارد ،باه
پیغمبری که واجب ائااعه و رئیس است ،بگویند« :انى ج علىك للنى س َسىلال»؛ پاس امامات باه معناای
رسول نیست( .نک :اباابایی ،0071 ،ج ،0و)100
در احادیث اه بیت(ع) نیز ،بر تغایر امامت با نبوت و رسالت تأکید شده است .بار اسااس حادیثی
منزلات امامات ،باه قادری بلناد و رفیاع اسات کاه
از امام صادق(ع) ،امامت غیر از نبوت اسات و مقاام و
ِ

بسیاری از پیامبران و رسوئن با این که مقامی بس بائ نزد خداوند متعال داشتند ،فاقد مقام امامات بودناد و
پیامبران و رسوئنی چون ابراهیم(ع) ،هنگامی به این مقام نائ میشادند کاه باه توفیاق الهای ،امتحاناات و
ابتالئات سخت و دشوار الهی را با صبر و شکیبایی پشات سار مایگذاشاتند و اراده خاود را فاانی در اراده
ِ
خداوند میکردند؛ ز یرا فقط در این صورت است که شخص شایستگی دارا شدن مقام امار و نهای را پیادا
میکند و اااعتش بر دیگران واجب میگردد(.نک :مجلسی ،0110 ،ج ،20و)079
امام رضا(ع) نیز میفرماید« :امامت ،مقامی است که خداوند آن را به اباراهیم خلیا (ع) اختصااو
داد ،بعد از مقام نبوت و خلت در مرتبه سوم و فضیلتی است که خداوند به واسطۀ آن اباراهیم(ع) را برتاری
ً
ِّ
ب َ
داد و یاد او را اشاعه کرد؛ پس فرمودِ":إني ج ِعلك ِل َّلن ِس ِإم م "»(همان ،و.)055
جابر هم از امام باقر(ع) نق میکند« :خداوناد ،اباراهیم(ع) را عباد خاویش قارار داد ،پایش از آن
که او را نبوت دهد و او را نبی قرار داد ،پیش از آن که رسالت دهد و او را رساول خاویش قارار داد ،پایش
از آن که به مقام خلت رساند و او را خلی خویش قرار داد ،پیش از آن که مقاام امامات باه او دهاد؛ پاس
ِّ
ب َ
هنگامی که همه این مقامات برای او جماع شاد ،دسات او را گرفات و باه او فرماودِ " :إنىي ج ِعلىك ِل َّلنى ِس
ً
ِإم م "(.همان ،و)079
ا
بنابراین مقام امامت کامال جدای از مقام رساالت و متفااوت از آنسات و هرگاز ایان دو واهه را نمای
توان بدون دلی معتبر عقلی و نقلی در لفظ و معنا به جای هم به کار برد.
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 .4 .2شمول "ظالمین" از منظر آیت الله و ابن عاشور

«ظلم» ،گرفتن غیر حق خود(فراهیدی ،0115 ،ج ،8و )090و قرار گارفتن شای در غیار موضاع
مخصااوو بااه خااود اساات و در اصااطال قرآن ای بااه معن ای تجاااوز و تعاادی اساات کااه ی اا ب این انسااان و
خداست(شر به خدا) و یا بین انساان باا انساانهاای دیگار اسات(گناه کبیاره) و یاا باین انساان و نفاس
خویش(گناه صغیره) است(.راغب ،0111 ،و)907
َّ ه ْ َ َ َ َ ٌ َ ب ْ ٌ َ ب ْ َ ب َ ب ْ ٌ َ ب ْ َ ب ب ٌْ
در روایتی از امام علی(ع) نیز آمده اسات« :إ الظلىَ َاَىةف َظلىَ ال يَفىاظ وملىَ ال يتىاُظ وملىَ
لَ َال بي ْط َل بَف ََ َم َّم هالظ ْل بَ َّالىِى َال بي َْ َف بىا ََ ِّلش ْىا بُ ب للى َو َأ َّمى هالظ ْل بىَ َّالىِى بي َْ َف بىا ََ بظ ْلى بَ ْال َع ْبىد َن ْف ََى ب ع ْن َىد َب ْ
َم َْ بف ٌ
ى
ع
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ً ْ
َ ه ْ َّ َ ْ ب َ ب ْ ْ
ب َ َ
َْ
ال َن ِف َوأ َّم الظل بَ ال ِِى ال بيت َاُ َظل بَ ال ِع َب ِع َب ْع ِض ِ َْ َب ْعض ال ُِ َصى بُ ِ َنى ُ د ِىد ٌيد؛ بدانیاد ظلام و ساتم بار ساه
گونه است :ستمی که هرگز بخشوده نمیشود و ستمی که بدون مجازات نخواهاد باود و ظلمای کاه از آن
صرف نظر میشود و باز خواست ندارد؛ اما ظلمای کاه بخشاوده نخواهاد شاد ،شار باه خادا اسات؛ اماا
ظلمیکه بخشوده میشود ،ستمی است که بنده با گناهان صغیره به خویشتن کرده است و اماا ساتمی کاه
بدون مجازات نمیماند ،ستمگری بعضی از بندگان به برخی دیگر است که قصاو در آنجا بسایار ساخت
است»(.نهج البالغه ،خطبه )079
در آیاۀ ماورد بحاث ،خادای متعااال در پاساخ باه دعاای ابااراهیم(ع) بارای جعا امامات در برخای
َّ
ب ْ
فرزندانش میفرماید« :ال َين َع ِدي الظى ِل ِت َما؛ عهد من به ستمگران نمایرساد» .در اینجاا باه یاک شارط
کلی برای به امامت رسیدن اشاره شده و آن این است کاه اماام هرگاز ظلام نمایکناد و ظالماان هرگاز باه
امامت نمیرسند .ابن عاشور دو قسم از اقساام ظلام را داخا در معناای ظلام مایداناد و آن ،شار (ظلم
انسان به خدا) و گناهان کبیره(ظلم انسان به انسانهای دیگار) اسات و گنااه صاغیره یاا ظلام باه نفاس را از
شمول آن خارج کرده است(ابن عاشور ،0081 ،ج ،0و)988؛ ولی آیت اللاه معتقاد اسات ،ماراد از ظلام
همۀ الوان و انواع ظلمهاست؛ چه شر  ،چه گناه کبیره و چه گناه صغیره ،و امامات ،بار ظاالمین باه تماام
معانی آن ،ممنوع است و اساس این امار ،عادالت اسات .آیات اللاه مایافزایاد :ظاالم و فاساق صاالحیت
رهبری و امامت را ندارند؛ همچنانکه امام صادق(ع) میفرماید« :اليلل الَفم إم م التُىيه؛ شاخص سافیه
امام شخص پرهیزکار نمیشود»(کلینی ،0125 ،ج ،0و )079و بطالن امامت و خالفت فاساق از ایان آیاه
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ثابت میشود و فاسقی که خود را در مقاام خالفات قارار دهاد ،ئزم نیسات ماردم از او تبعیات و اااعات
نمایند؛ چون کسی که به خود ظلم کند و به نفس خویش رحم نکند ،چگوناه مایتواناد باه دیگاران رحام
ا
کند و آنها را به راه راست هدایت نماید؟ قطعا از اینکار عاجز خواهد بود و ایان آیاه یاک قاعادۀ کلای را
که اساسش ایمان صادق ،عم صالح و حرکت بر منهج یقین است ،تبیین مایکناد و آن اینکاه «خالفات
الهی را فقط بندگان صالح خداوند متعال بر روی زمین به ارث میبرند» .به عباارت دیگار ،شارط امامات،
«عصمت» است و عصمت« ،عدالت ظاهری و باانی» است؛ همانگونه کاه هماۀ شایعیان و فخاررازی1
از اه سنت نیز این اص را پذیرفتهاند(.معرفت ،0125 ،ج ،1و95؛ فخر رازی ،1 ،0121 ،و).11
به نظر میرسد با توجه به دو دلی ذی  ،قول ابن عاشور مردود است و نمیتوان گناهاان صاغیره را از
شمول ظلم خارج کرد:
یک دلی  ،این است که آیه شار یفه ،مطلاق آماده و هایچ قیادی بارای محادود و مقیاد کاردن واهۀ
«الظالمین» نیامده است؛ بنابراین منظور از آن ،انواع ظلمهاست؛ همانگونه که عالماه ابااباایی نیاز ماراد
از آن را مطلق هر کسی میداند که ظلم و معصیتی هر چناد کوچاا از او صاادر شاده باشاد؛ از ایان رو،
امام تنها آن کسی است که معصوم است و در تمامی عمرش حتی کوچااتارین ظلمای را مرتکاب نشاده
باشد(.اباابایی ،0071 ،ج ،0و)109
دلی دیگر این است که جواز انجام گناهان صغیره برای امام و رسول موجب سالب اعتمااد ماردم از
آنان می شود و غرض بعثت رس را نقض می کند؛ ز یرا در صورت احتمال سهو و گناه نمیتاوان در هایچ
امری بر پیامبر یا امام اعتماد کرد؛ چون احتمال میرود ،آن حکمی را که بیان میکند ،خطاا کارده باشاد.
عالمانی همچون شیخ مفیاد ،مجلسای ،ابرسای و ابااباایی بار ایان باورناد(.نک :معرفات ،تنزیاه انبیاا ،
)0085

َّ
ب ْ
غالب شیعیان و برخی از اه سنت ،از عبارت «ال َين َع ِدي الظى ِل ِت َما» عادالت اماام و عصامت را
که شرط کام تر از عدالت است ،برداشت کردهاند و معتقدند ،چون امامت اساتمرار ا
نباوت اسات و اماام

باید به جای پیامبر گام نهد ،ضرورت دارد ،از هرگوناه نسایان و گنااه مصاون باشاد و ایان امار باا عصامت
ا
تحقق مییابد(نک :مجموعه مقائت ،0108 ،و)011؛ همچناانکاه اماام علای(ع) در بیاان صافات اماام
میفرماید« :برخی از صفات امام این است که امام باید از تماام گناهاان ،چاه صاغیره چاه کبیاره معصاوم
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باشااد؛ هاامچنااین در فتااوا نمانااد و در جااواب دادن مسااائ خطااا نکنااد و سااهو و نساایان نیااز نداشااته
باشد»(.مجلسی ،0110 ،ج ،29و )090عالمه اباابایی نیز در ایان ماورد از اساتاد خاویش بیاانی را مای
آورد که فرمود« :مردم به حکم عق از یکی از چهاار قسام بیارون نیساتند و قسام پنجمای هام بارای ایان
تقسیم نیست یا در تمامی عمر ظالماند و یا در تمامی عمر ظالم نیستند یا در اول عمر ظاالم و در آخار توباه
کارند و یا به عکس ،در اول صاالح ،و در آخار ظالماناد و اباراهیم(ع) شاأنش ،اجا از ایان اسات کاه از
خدای تعالی درخواست کند که مقام امامت را به دسته اول ،و چهارم ،از ذریهاش بدهد؛ پس به ااور قطاع
دعای ابراهیم شام حال این دو دسته نیست .بااقی مایماناد ،دوم و ساوم ،یعنای آن کسای کاه در تماامی
عمرش ظلم نمی کند ،و آن کسی که اگر در اول عمر ظلام کارده ،در آخار توباه کارده اسات .از ایان دو
قسم ،قسم دوم را خدا نفی کرده ،باقی میماند ،یا قسام و آن کسای اسات کاه در تماامی عمارش هایچ
ظلمی مرتکب نشده ،پس از چهار قسام باائ دو قسامش را اباراهیم از خادا نخواسات و از دو قسامی کاه
خواست یا قسمش مستجاب شد و آن کسی است که در تمامی عمر معصوم باشاد»(.ابااباایی،0071 ،
ج ،0و)109
بنابراین میتوان گفت ،با توجه به دئئ عقلی و نقلای نمایتاوان گناهاان صاغیره را از اااالق ظلام
خارج کرد و شرط به امامت رسیدن ،عصمت و ظلم نکاردن باه تماام معاانی آن (شار  ،گناهاان کبیاره و
گناهان صغیره) است.

 .3نتایج
معصوم واجب ائااعه در امور دینای و دنیاوی مایداناد کاه
آیت الله معرفت مراد از امام را پیشوای
ِ

مقامی فراتر از رسالت و نبوت دارد؛ ولی ابن عاشور مراد از این واهه را رسول میداند و بار ایان بااور اسات
که رسول ،مجاز به انجام گناهان صغیره است.

حم واهۀ «امام» بر معنایی خالف ظاهر آن ،یعنی رسول ،بدون دئئ معتبر و ا
موجه عقلای و نقلای

مردود و از مصادیق تفسیر به رأی است .عالوه بر آن ااالق واهۀ «الظالمین» نشاندهنده در بر داشتن هماۀ
معانی ظلم یعنی شر  ،گناهان کبیره و گناهان صغیره است و نمایتاوان آن را باه گناهاان کبیاره و شار
منحصر کرد و گناهان صغیره را از ااالق آن خارج ساخت؛ بر این اسااس ،ماراد آیاه ،عصامت از هرگوناه
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ظلم و گناه است؛ به عالوه از نظر عقلی نیز اعتقاد باه جاواز گناهاان صاغیره بارای اماام یاا رساول موجاب
سلب اعتماد مردم از آنان می شود و غرض بعثات رسا را نقاض مای کناد کاه در نازد متکلماین شایعه و
جمعی از متکلمین اه سنت ،ماردود دانساته مای شاود؛ بناابراین مایتاوان گفات ،مقاام امامات حضارت
معصوم واجب ائااعاه در اماور دینای
ابراهیم(ع) مقامی وائتر از رسالت ایشان است و مراد از آن ،پیشوای
ِ

و دنیوی است.
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