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مفهومشناسی امام و امامت از منظر
قرآن و حقوق اسالمی
مهدیه کریمی
دانشجوی دکتری فقه و حقوق -مدرس دانشگاه

چکيده
مقاله حاضر با عنوان مفهوم شناسي امام و امامت از منظر قرآن با هدف تبيين مفهوم امام و امامت
از نظر لغوي و اصطالحي و ارائه نظرات و ديدگاههاي معصومين و علماي اماميه و عامّه دربارهي
واژه امام و امامت و ارتباط امامت و نبوّت در قرآن نگاشته شده است .از مهمترين يافتههاي مقاله
حاضر اين است که امام پيشوا و رهبر معصوم الهي است که حجّت و خليفهي خدا در زمين بوده و
امامت ،رياست عمومي در امر دين و دنياست و مقامي ديني ست در ادامهي مناصب پيامبري که
مشتمل بر تربيت مردم در حفظ مصالح ديني و دنيوي آنها ميباشد .نظر علماي عامّه اين است که
امام ،جانشين پيامبر در اقامه دين و حفظ شريعت بوده و رهبري عمومي در مسائل ديني و دنيوي را
بر عهده دارد و شامل نبي ،خليفه ،حاکم ،امام جماعت و هر کسي که به او اقتدا شود ولو باطل
مي شود ،امامت از فروع دين بوده و داراي مراتب مختلفي است و علما ،خلفا ،حکّام ،قضات و امام
جماعت هر کدام در مرتبه اي از مراتب امامت قرار دارند و نصب امام بر عهده مردم گذاشته شده
است اما ديدگاه معصومين و علماي اماميه اين است که امام پيشواي معصوم و منصوب از طرف
خداوند است و داراي روحيه ي صبر ،يقين ،رحمت ،کشف و شهودات است و عالوه بر اينکه
مقتداي مردم در گفتار و عملکرد خود است به تدبير امور جامعه و اجراي مقررات نيز ميپردازد و
با تشکيل حکومت الهي و به دست آوردن قدرتهاي الزم سعي ميکند احکام خدا را عمالً اجرا
نمايد و اگر نتواند رسماً تشکيل حکومت دهد تا آنجا که در توان دارد در اجراي احکام ميکوشد،
مقام امامت تحقّق بخشيدن به برنامههاي الهي اعمّ از حکومت و اجراي احکام الهي و تربيت و
پرورش نفوس انساني در ظاهر و باطن است و باالتر از نبوّت بوده و هر دو به نصب الهي مي باشند.
واژگان کلیدی :مفهوم ،امام ،امامت ،معصومین ،امامیه ،عامه ،حقوق اسالمی ،قرآن

تمامي اديان الهي ،پيامآور و آموزندهي توحيد ،نبوّت و معاد بوده اند امّا ويژگي
منحصر به فرد مکتب اسالم ،خاتميت نبوّت و استمرار حرکت انبياء توسّط امامان
معصوم (عليهمالسّالم) بعد از پيامبر اعظم (صلّياهللعليهوآله) است با مطالعه و پژوهش
در آيات و روايات بهدست ميآيد که رکن اساسي مکتب اسالم پس از توحيد و نبوّت،
امامت است و معرفت و شناخت نسبت به موضوع امام و امامت از ضروريات و
مهمترين مباني اعتقادي اسالم بهشمار ميرود؛ چنانچه امام صادق (عليهالسّالم)
ميفرمايند ....« :ألّلهم عرّفنی حجّتک فإنّک إن لم تعرّفنی حجّتک ضللتُ عن دينی»

(کليني ،محمّد بنيعقوب ،کافي ،ج ،1ص( 337بار الها حجّت خود را به من بشناسان
که بهراستي اگر حجّت خود را به من نشناساني ،در دين خود دچار گمراهي ميشوم).که
نشان مي دهد معرفت و شناخت امام به شناخت نام و نسب ايشان نيست؛ چراکه
نشناختن ايشان مستلزم فرورفتن در گمراهي است .پس کمترين حدّ معرفت اين است
که شخص بداند امام منصوب از طرف خداوند و معصوم از هر خطا و اشتباهي است
و اطاعت از او در تمام امور ،واجب و به منزلهي اطاعت از خدا و پيامبر است و بدون
شناخت و تمسّک به امام در عقايد ديني ،انحراف بهوجود ميآيد زيرا از يک طرف
انسان دستخوش لغزش و خطاست و از طرف ديگر ،نبوّت خاتمه يافته است؛ بنابراين
تنها رشتهي اتّصال خالق و مخلوق و مايهي هدايت ،امام خواهد بود .از سوي ديگر،
مسلمانان بر اثر ناديده گرفتن نصّ الهي پس از درگذشت پيامبر(صلّياهللعليهوآله) دچار
تفرقه و اختالف شدند و و اين مسئله باعث جنگ و نفاق و عقبماندگي جامعه اسالمي
تاکنون گرديد و دشمنان اسالم که خواهان تيرگي روابط مسلمانان هستند پيوسته به اين
اختالف دامن ميزنند؛ امّا اگر به اين مسئله ريشهاي و مستدل و طبق کالم الهي که مورد
قبول همه ي مسلمانان است بحث شود اين اختالف از ريشه حل شده و باعث تقويت
نقاط مشترک مسلمانان و ايجاد اتّحاد واقعي بين آنان خواهد شد؛ چراکه آنچه مايهي
اختالف است بحث هاي تعصّبآميز و غير منطقي است که پايه و اساسي ندارد.

مسئلهي امام و امامت و ويژگيها و اوصاف امام را ميتوان از ابعاد و جوانب مختلف
فقهي ،کالمي ،تفسيري ،روايي و  ...مورد بررسي قرار داد ،درحاليکه بيان همهي حقايق
مربوط به آن مستلزم تحقيق و پژوهشهاي عميق و گسترده و آگاهي از تحليلها و
روشهاي استنباط و اطّالع کامل از تاريخ صحيح اسالم است .کلمهي امام يکي از
کلمات مورد استعمال و شايع در بين مسلمانان و در زبان مؤمنين است؛ امّا معنا و مفهوم
آن از مظلومترين و مجهولترين مفاهيم است و اغلب از اين مفهوم ،آگاهي اجمالي
وجود دارد و بهطور تفصيلي و دقيق معنا و مفهوم آن براي همگان روشن نيست ،براي
شناسايي دقيق و صحيح اين مفهوم اگر صرفاً به ديدگاههاي بشري اکتفا شود راه صواب
طي نخواهد شد؛ چراکه هر گروه و فرقهاي از اين واژه ،مفهوم خاصّي را در نظر دارند
همچنين امام و امامت ،محوريترين رکن در تفکّر شيعهي اماميه است و از مهمترين
بحثهاي زيربنايي و تمايز دهندهي مذهب اماميه از عامّه بهشمار ميرود و نقش
برجستهاي در اثبات حقّانيت مذهب اماميه دارد .بنابراين بهترين راه شناخت مفهوم امام
و امامت ،تمسّک جستن و استمداد از کالم الهي يعني قرآن کريم است؛ در قرآن آيات
متعدّدي در رابطه با امام و ويژگيهاي آن وجود دارد که در اين پژوهش با توجّه به اين
آيات ،به دنبال تبيين مفهوم امام و امامت و ارتباط امامت و نبوّت ،طبق ديدگاه معصومين
(عليهمالسّالم) و انديشمندان اماميه و عامّه هستيم که براي بررسي دقيق و شناخت بهتر
واژه امام و امامت الزم است اين واژگان و الفاظ مترادف با آن را که عبارتند از :خليفه،
ولي ،وصي ،وارث ،حجّت ،امير و وزير از نظر لغوي و اصطالح قرآني و موارد استعمال
آنها در قرآن مورد بحث و بررسي قرار دهيم؛ چنانچه آمده امام کسي است که به او
اقتدا شود و رهبر معصوم الهي و حجّت خدا در زمين است و امامت ،مقام امام و رياست
عمومي در امر دين و دنياست و بين واژه امام و الفاظ مترادف با آن ارتباط وجود دارد
و بنابر ديدگاه علماي اماميه ،امام برگزيدهي خدا و معصوم از هر ضاللت و گمراهي
است و منصوب از طرف خداوند است و امامت آخرين مرحلهي سير تکاملي انسان
بوده و مقامش باالتر از نبوّت ميباشد و بنابر نظر علماي عامّه ،امام جانشين پيامبر و

داراي رهبري عمومي در مسائل ديني و دنيوي بوده و با انتخاب مردم تعيين ميشود و
امامت از فروع دين است و نبوّت از اصول دين.

اهميّت موضوع
امامت يکي از مهمترين و حياتيترين مسائل اعتقادي است و جزء اصول دين و در
حقيقت پرتوي از نبوّت به شمار ميرود ،شناخت صحيح امام و امامت و تشخيص آن
از مفاهيم مشابه و شناسايي شخص امام در هر دورهي زماني ،بايستهاي است که
ضرورت آن بر اساس رواياتي نظير «مَن مَاتَ وَ لَم يَعرِف اِمامَ زَمانِه مَاتَ مَیتَةً جاهِلیَّةً»

(کليني ،محمّد بنيعقوب ،الکافي ،ج ،1ص( .18هرکس بميرد ،در حالي که امام زمان
خود را نشناخته است به مرگ جاهليّت مرده است).؛ بر کسي پوشيده نيست .ناگفته
پيداست خاتميّت نبوّت رسول خاتم ،مقتضي است تا دين کامل در گذر زمان و در بستر
حوادث از گزندهاي منحرفان و مغرضان در امان بماند و اين مهم ،به عنوان اصليترين
رسالت امام در عصر خاتميّت نمود پيدا ميکند؛ بنابراين شناسايي مفهوم صحيح امامت
و شخص امام از بايستههايي است که بايد بيش از پيش مورد توجّه قرار گيرد .از آنجا
که براساس متون ديني ،امامت ،هويّت اصلي و اساسي مسلمين است به همين دليل در
رأس توصيههاي پيامبر عظيمالشّأن اسالم بوده است و امامت ،اصلي است که در راستاي
اصول مهمّ دين يعني توحيد و نبوّت طرح شده و مکمّل و متمّم آن اصول است .امام
حسين (عليه السّالم) نيز در پاسخ کسي که پرسيد :راه معرفت خدا چيست؟ فرمودند:
«راه شناخت خدا و اطاعت از او اين است که مردم هر زمان ،امام زمان خود را که
اطاعتش بر آنها واجب است بشناسند».

اين همه تأکيد بر اعتقاد به امام و لزوم شناختن او براي اين است که پس از پيامبر خدا
(صلّياللّهعليهوآله) ،امام راه مستقيم الهي است ،هر کس بخواهد به خدا ايمان داشته
باشد و از او اطاعت کند بايد از امام زمانش فرمان برد و الزمهي اطاعت ،شناختن امام
و پذيرفتن امامت اوست .بنابراين اهميّت مسئلهي امامت از نظر اسالم ،روشنگر اهميّت
و ضرورت تحقيق ميباشد و نوشتار حاضر به حقيقت انعکاس اين ضرورت در حوزهي
پژوهش پرداخته است .ابن فارس ،دربارهي امام ميگويد« :االمامُ کلُّ مَن اقْتَدي بِه وَ
قَدَّمَ فِي االُمورِ»( رازي ،ابيالحسن بنفارس ،معجم مقاييساللغة ،ج ،1ص)28؛ کسيکه
به او اقتدا شود و در کارها پيش افتد ،امام است.

امام و امامت در اصطالح
انباري ميگويد« :االمامُ مَن يؤتم به و الزم أن يَکونَ جامعاً للکَماالتِ و ضابطاً لِصفاتِ
اإلإلهية حتّي يَهتدي به»( االنباري ،ابوبکر محمّدبنالقاسم ،الزّاهر في کلماتالنّاس ،ص)409؛
امام کسي است که به او اقتدا شود و الزم است که داراي کماالت و دربردارندهي صفات
الهي باشد تا بهواسطهي آن ديگران هدايت شوند.
مصطفوي قايل است« :امام کسي است که همواره مقصود و هدف حرکت و تالش
ديگران قرار گيرد ،گرچه با اختالف موارد و قصدکنندگان و جهات و اعتبارات ،گوناگون
ميشود؛ مانند امام جمعه و جماعت ،امام هدايت و

ضاللت» (.مصطفوي ،حسن ،التّحقيق في

کلمات القرآنالکريم ،ج ،1ص )136و طريحي معتقد است« :امام کسي است که مردم به او اقتدا
کرده و از او پيروي مينمايد (».طريحي ،فخرالدّين ،معجم مجمعالبحرين ،ص )58مرحوم طبرسي
ميگويد« :امام کسي است که به او در افعال و اقوالش اقتدا ميشود و تدبير امّت و قيام
به امور آنها و سرپرستي والت و اقامهي حدود و محاربه با دشمنان را بهعهده دارد».
(طبرسي ،فضل بنحسن ،مجمعالبيان في تفسيرالقرآن ،ج ،1ص)267

مفهوم خليفه و خالفت در اصطالح

خطيبي ميگويد« :خليفه کسي است که فقط حکومت ميکند و رهبري اجتماعي و
سياسي را بر عهده دارد (».خطيبي ،محمّد ،فرهنگ شيعه ،ص)92

طريحي معتقد است« :خليفه در عرف ،داراي دو معني است؛ يا جانشين است ،از
طرف نبي و يا تدبيرکنندهي امور است ،از طرف غيرنبي (».طريحي ،فخرالدّين ،معجم

مجمعالبحرين ،ص )392حسيني دشتي قايل است« :خالفت در نظام اسالم ،عبارت است
از مقام رياست ديني و دنيوي بر مسلمانان پس از پيامبر (صلّياللّهعليهوآله) و خليفه به
معني جانشيني از پيامبر (صلّياللّهعليهوآله) از طرف خود حضرت ختمي مرتبت است».
(حسيني دشتي ،مصطفي ،معارف و معاريف ،ج ،3ص 120و  )148و حدّاد عادل گفته
است« :خالفت ،نظام حکومتي مسلمانان ،پس از وفات پيامبر (صلّياللّهعليهوآله) و در
جايگاه جانشيني آن حضرت ،که در طول سيزده قرن ،اشخاص و خاندانهاي متعددي

در گسترهي جهان اسالم ،خود را مصداق آن معرّفي کردهاند (».حدّادعادل ،غالمعلي،
دانشنامه جهان اسالم ،ج ،15ص )791درحاليکه ابن تيميه قائل است« :خليفه و
خالفت در تحوالت سياسي جامعه اسالمي پس از وفات پيغمبر (صلّياهللعليهوآله) و
در معناي جانشيني در امر حکومت و در معناي مطلق امارت و حکومت پس از پيامبر

و شخص جانشين پيامبر در امر حکومت استفاده مي شود (».ابن تيميه ،احمد
بنعبدالحليم ،السّياسةالشّرعية في اصالح الرّاعي و الرّعية ،ص)85

دیدگاه معصومين و اماميه پيرامون مسئله امام در قرآن
در بررسي آيات امام و امامت ،واژهي امام هم در بعد مثبت و هم منفي بهکار برده شده؛
در آياتي که حضرت ابراهيم (عليهالسّالم) و انبياء الهي را به عنوان امام معرفي مينمايد
و در آياتي ديگر ،امثال فرعون و سردمداران ستمگر را که در مقابل انبياء بودند به عنوان
امام و رهبر کفر ،معرّفي مينمايد؛ لذا در اين مجال با مراجعه به آيات قرآن و تفاسير
قرآني و کتب کالمي به بررسي آيات امام و امامت ،در بعد مثبت و منفي آن ،پرداخته و
ديدگاه معصومين و انديشمندان اماميه و عامّه را مورد بررسي قرار ميدهيم .واژهي امام
(مفرد) و ائمه (جمع) دوازده بار در قرآن کريم به کار رفته است که در اين پژوهش با
مراجعه به تفاسير و کتب کالمي به بررسي اين آيات ميپردازيم.

جایگاه امام حق
مسئلهي امام در قرآن کريم از چنان اهمّيتي برخوردار است که خداوند ،ابراهيم خليل
(عليهالسّالم) را با ابتالئات و حوادثي سخت آزمود و ايشان در کمال پايمردي و شجاعت
به وظيفهي خود عمل نموده و با سربلندي از عهدهي امتحانات الهي بيرون آمد ،لذا
خداوند ايشان را به صفت امام ،متّصف نمود و شايستگي او را براي امام بودن مردم
مشخص ساخت ،چنان که خداوند در قرآن کريم ميفرمايد:
«وَ إِذِ ابْتَلي إِبْراهيمَ رَبُّهُ بِکَلِماتٍ فَأَ َتمَّهُنَّ قالَ إِنِّي جاعِلُکَ لِلنَّاسِ إِماماً قالَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتي
قالَ ال يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمين»؛ و چون ابراهيم را پروردگارش با کلماتي بيازمود ،و وي
آن همه را به انجام رسانيد[ ،خدا به او] فرمود :من تو را پيشواي مردم قرار دادم.
[ابراهيم] پرسيد :از دودمانم [چطور]؟ فرمود :پيمان من به بيدادگران نميرسد.

آزمونهای مقام امامت

«طبق ديدگاه شيخ صدوق کلماتي که حضرت ابراهيم (عليهالسّالم) به آنها آزموده شد،
عبارتند از1 :ـ يقين :قرآن شريف در اين باره ميفرمايد« :وَ کَذلِکَ نُري إِبْراهيمَ
مَلَکُوتَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ لِيَکُونَ مِنَ الْمُوقِنين»؛ و اين گونه ،ملکوت آسمانها و
زمين را به ابراهيم نمايانديم تا از جمله يقينکنندگان باشد.
2ـ توحيدگرايي :ابراهيم (عليهالسّالم) در شناخت آفريدگار هستي ،به اوج توحيدگرايي
و يکتاپرستي بال گشود ،خداي را آنگونه که زيبنده است شناخت و با نگرش به
خورشيد و ماه و ستارگان در برابر شرکگرايان ايستاد و نداي توحيد را طنين افکند
ساخت.
3ـ شجاعت :ايشان در راه توحيد و تقوا  ،شجاعتي وصفناپذير از خود نشان داد ،قرآن
در اين مورد ،کار بزرگ او را ترسيم ميکند که در برابر هزاران دشمن حق ستيز و

گمراه ،از خود به نمايش گذارد و بتخانه و بتهاي آن را در هم کوبيد« .فَجَعَلَهُم
جُذَاذاً إلّا کَبيراً لَهُم لَعَلَّهُم إليه يرجِعونَ»؛ پس آنها را -جز بزرگترشان را -ريز ريز
کرد ،باشد که ايشان به سراغ آن بروند.
4ـ بردباري :ايشان قهرمان بردباري و حلم بود و اين حقيقت را در کورهي حوادث به

نمايش نهاد قرآن در مورد اين ويژگي حضرت ابراهيم (عليهالسّالم) ميفرمايد« :إنَّ
إبراهيمَ لَحَليمٌ اَوّاهٌ مُنيبٌ»؛ زيرا ابراهيم ،بردبار و نرمدل و بازگشتکننده [به سوي
خدا] بود.
5ـ سخاوت :ابراهيم (عليهالسّالم) سمبل اين ويژگي اخالقي و انساني بود قرآن کريم

در ترسيم اين وصف بزرگ او ميفرمايد« :هَل أتَاکَ حَديثُ ضَيفِ إبراهيمَ المُکرَمينَ»؛
آيا خبر مهمانان ارجمند ابراهيم به تو رسيد؟

6ـ بريدن و گسستن از گمراهان :ايشان براي پيش برد آرمان توحيدي خويش ،با صالبت
و شهامّت از گمراهان و جامعهي سرگرداني که در وادي ضاللت غوطه ور بودند بريد،
پيوند خويش را با آنان گسست و از خويشاوند خود براي خدا چشم پوشيد قرآن در

اين مورد ميفرمايد« :وَ اَعتَزِلُکُم وَ ما تَدعونَ مِن دونِ اهللِ واَدعوا رَبّي »...؛ و از شما
و [از] آنچه غير از خدا ميخوانيد کناره ميگيرم و پروردگارم را ميخوانم.
7ـ فراخوان به سوي ارزشها :او قهرمان امر به معروف و نهي از منکر بود و اين نيز

وسيلهي ديگر آزمايش آن حضرت بود قرآن سخن او را اينگونه ترسيم مينمايد« :يا
أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ ما ال يَسْمَعُ وَ ال يُبْصِرُ »...؛ چرا چيزي را که نميشنود و نميبيند،
ميپرستي؟.
8ـ بدي را با نيکي پاسخ دادن :ايشان بزرگ مردي بود که بدي و ناداني جاهالن را نه
تنها ميبخشيد و از آنها ميگذشت بلکه با نيکي و خوبي با آنان رفتار ميکرد تا بدين
وسيله آنان را هدايت نمايد.
9ـ توکّل به خدا :يکي از ويژگيهاي حضرت ابراهيم (عليهالسّالم) ،توکّل به خدا و
اعتماد به او بود و اين خصوصيت نيز يکي از وسايل آزمونش شد .قرآن اين ويژگي را

با عباراتي از زبان او بدين صورت ترسيم ميکند« :اَلَّذي خَلَقَني فَ ُهوَ يهدينِ٭وَ الَّذي

هُوَ يطعِمُني وَ يسقينِ٭ وَ اِذا مَرِضتُ فَ ُهوَ يَشفين؛ آن کس که مرا آفريده و همو
راهنماييم ميکند و آن کس که او به من خوراک ميدهد و سيرابم ميگرداند ،و
چون بيمار شوم او مرا درمان ميبخشد.
10ـ ايستادگي تا پاي جان :از ديگر وسايل آزمون ابراهيم (عليهالسّالم) اين بود که در
راه دعوت توحيدي خويش ،تا پاي جان و افکنده شدن در درياي آتش ،پايمردي و
فداکاري کرد و از ترفندها و تهديدها و شرارتهاي شرک گرايان نهراسيد.

11ـ قرباني کردن فرزند :ابراهيم (عليهالسّالم) در مورد فرزند برومندش اسماعيل
(عليهالسّالم) نيز مورد آزمون قرار گرفت .به بيان قرآن شريف ،در يک رؤياي رحماني
به او پيام رسيد که بايد فرزندش را در راه دوست قرباني کند و او درنگ نکرد.
12ـ از طريق خاندان :ابراهيم (عليهالسّالم) در مورد همسر و خاندان خويش نيز از
طرف پروردگار مورد آزمون قرار گرفت و همسر و فرزندش را به سرزمين خشک و
بيآب مکّه برد و در پرتو ايمان ژرف و پايمردي و سخت کوشياش ،خدا او را ياري
فرمود.
13ـ شکيبايي در محيط خانواده :او در محيط خانه و خانواده با مشکالتي از جمله بد
اخالقي و تندي همسرش ساره رو به رو شد اما همهي مشکالت را با اخالق پسنديده
و بردباري خود آسان ساخت.
14ـ فروتني در برابر خداوند :ابراهيم (عليهالسّالم) با آن همه عبادت و کارهاي
شايستهاي که در زندگي پرافتخار خود انجام داد ،باز هم کارهايش را در برابر خدا و

عبادت او ناچيز ميشمرد و نيايشگرانه ميگفت« :وَ التُخزِني يومَ يبعَثون؛ و روزي که
[مردم] برانگيخته ميشوند رسوايم مکن.
15ـ موقعيت واال :حضرت ابراهيم (عليهالسّالم) مقام و موقعيت وااليي داشت وهمين
امتياز نيز وسيلهي ديگر آزمون او در زندگي اش محسوب ميشد قرآن در مورد موقعيت

ممتاز وي ميفرمايد« :ما کانَ اِبراهيمُ يهوديّاً وَ ال نَصرانِيّاً وَ لکِن کا َن حَنيفاً مُسلِماً»؛
ابراهيم نه يهودى بود و نه نصرانى ،بلکه حقگرايى فرمانبردار بود ،و از مشرکان
نبود.

16ـ عبادت کامل و جامع ابراهيم (عليهالسّالم) :ايشان در برابر خدا عبادتي جامع و
کامل داشت و خداي را در همهي ميدانها خالصانه ميپرستيد قرآن منطق او را در اين

مورد اينگونه ترسيم ميکندُ « :قلْ إِنَّ صَالتي وَ نُسُکي وَ مَحْيايَ وَ مَماتي لِلَّهِ رَبِّ
الْعالَمين»؛ بگو« :در حقيقت ،نماز من و [ساير] عبادات من و زندگي و مرگ من،
براي خدا ،پروردگار جهانيان است.
17ـ پذيرفته شدن دعاي او :ابراهيم (عليهالسّالم) مقام وااليي در بارگاه خدا داشت و
دعاها و خواستههايش پذيرفته ميشد براي نمونه ،زمانيکه دست نيايش به درگاه خدا

برد و گفت ...« :رَبِّ اَرِني کَيفَ تُحي المَوتي  »...؛ پروردگارا! به من نشان بده که
چگونه مردگان را زنده ميکني؟  ،....خدا خواستهاش را بر آورد.
18ـ برگزيدهي بارگاه خداوند :ابراهيم (عليهالسّالم) به خاطر انديشهي پويا و عقيدهي
توحيدگرايانه و عملکرد شايسته و ويژگيهاي انساني و اخالقي خود ،از جانب خدا به
عنوان بندهي برگزيده معرّفي شد و در آخرت نيز در صف شايستگان قرار ميگيرد .اين

حقيقت در قرآن شريف به اين صورت آمده است ...« :وَ لَقَد اصطَفَينَا ُه فِي الدُّنيا وَ اِنَّه
فِي االخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحينَ»؛ و ما او را در اين دنيا برگزيديم؛ و البته در آخرت [نيز]
از شايستگان خواهد بود.
19ـ مقتداي پيامبران :ابراهيم (عليهالسّالم) به مقامي از دانش و عمل و ايمان و تقوا اوج
گرفت که مقتداي پيامبران پس از خويش شد اين واقعيت را ميتوان از آيهي شريفه
ک اَن اتَّبِع مِ َّلةَ اِبراهيمَ حَنيفاً  »...؛ سپس به تو وحي
زير دريافت نمود« .ثُمَّ اَوحَينا اِلَي َ
کرديم که :از آيين ابراهيم حقگراي پيروي کن.

20ـ نخستين شخصيت :حضرت ابراهيم (عليهالسّالم) در همهي کارهاي شايسته،
پيشاهنگ و پيشگام بود .ايشان ،نخستين کسي است که در راه خدا به کارزار پرداخت
 ،خمس دارايي خويش را پرداخت نمود ،پرچم برافراشت و کفن پوشيدن را به ديگران

آموخت».ابن بابويه به سند خود از حضرت صادق (عليهالسّالم) روايت کرده
که در تفسير آيهي «وَ إذا ابتَلي اِبراهيمَ رَبُّهُ بِکَلِماتٍ »...فرمودند:

«مراد از کلمات،

همان چيزي است که خداوند به آدم تعليم فرمود که با خواندنش ،توبهي او قبول شد
وآن عبارت است از «اَللّهُمَ اِنّي اَسئَ ُلکَ بِحَقِّ محمّد وَ عَلي وَ فاطِمَة وَ الحَسَن وَ الحُسين
ت عَلَي» پس توبه او قبول شد و خداوند توبه پذير و مهربان است ،آن گاه مفضّل
اِلّا تُب َ
از امام پرسيد :مقصود از واژه «فَاَتَمَّهُنَّ» در آيهي شريفه چيست؟ حضرت فرمودند:
«تمام نمودن آن کلمات تا حضرت حجّت قائم (عجّلاهللتعاليفرجهالشّريف)که نهمين
فرزند امام حسين (عليهالسّالم) است».و عيّاشي در ضمن حديثي گويد« :خداوند
تمام ساخت آن کلمات را به محمّد (صلياهللعليهوآله) و علي (عليهالسّالم) و امامان
ديگر که همه فرزندان علي (عليهالسّالم) هستند .ابراهيم (عليهالسّالم) گفت :بار
پروردگارا پس بهوسيله محمّد و علي بياور آنچه را به من درباره آن دو وعده دادي و
ياريات را هر چه زودتر بر آنان برسان».

دیدگاه معصومين و اماميه پيرامون مسئله امامت در قرآن
بنابر اعتقاد اماميه ،امامت در قرآن عام است و به امامت حق و پيشوايي باطل ،تقسيم
ميشود .امامت حق نيز دو گونه است؛ امامت باإلصاله که براي پيامبران جعل ميشود
و امامت باالستخالف که در آن از امامت جانشينان انبياء (امامان) سخن به ميان ميآيد.

امامت ،منصب الهی

بر اساس آيات قرآن ،امامت برحق باشد يا باطل ،به جعل الهي است:
جعَلْناهُمْ أَئِ َّمةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنا»« ،وَجَعَلْنا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ
«قالَ إِنِّي جَاعِلُکَ لِل َنّاسِ إِمَاماً»« ،وَ َ

بِأَمْرِنا»« ،وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِينَ»« ،وَجَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَي النَّارِ» و جعل
امامت حکايت از آن دارد که امامت صرفنظر از حق يا باطل بودن آن ،ويژگي خاص
و نادري است که تنها در برخي افراد وجود دارد ،بهگونهاي که ميتوانند توجه ديگران
را جلب کنند تا به آنان اقتدا نمايند.
جعل امامت براي امامان حق ،بالذّات و براي امامان باطل ،بالعرض است؛ يعني از آن
رو که نظام احسن عالم ،بدون امامت و رهبري از سوي صالحان و فاسدان تحقّقپذير
نيست.
نور و ظلمت ،هدايت و ضاللت ،ايمان و کفر و تقوا و فجور ،در کنار هم باشند تا هر
کدام که در همان سطحي که امامت حقّ باالصاله به خداوند نسبت داده ميشود ،امامت
باطل نيز باالصاله به او منسوب باشد؛
زيرا خداوند اوّالً و بالذّات ،هادي است نه مضلّ ،و اهل رحمت و مغفرت است نه
انتقام و عذاب .دربارهي امامت نيز خداوند اوّالً و بالذّات ،امامت حق را براي امامان
صالح ،آن هم با توجّه به کماالت و فضايلي که الزمهي امامت آنان است ،جعل کرده و
در کنار آن ثانياً و بالعرض امامت باطل را براي امامان فاسد و آن هم با توجّه به رذايل
آنان جعل فرموده است .البته اين جعل فقط تکويني است نه تشريعي! بر خالف جعل
امامت حق ،که هم تکويني است و هم تشريعي .با اينهمه مفسّران در تفسير جعل
امامت باطل ،نظرات گوناگوني ارائه کردهاند.

برخي گفتهاند« :جعل به معناي خذالن است؛ يعني خداي سبحان پس از ارسال پيامبراني
براي هدايت انسانها ،و در پي آنکه گروهي دعوت پيامبران را انکار کردند و راه کفر
و گمراهي را در پيش گرفتند به عنوان مجازات ،آنان را مقتداي اهل آتش قرار داده
است؛ نه اينکه جعل امامت براي آنها ابتدايي باشد ».برخي گفتهاند« :آيه در مقام
گزارش حال آنان در قيامت است؛ بدين معنا که آنها سردستهي دوزخيان هستند و
هنگاميکه گروهي از دوزخيان به سوي آتش ميروند .آنها پيشاپيش اصحاب آتش در
حرکتاند .چنانکه در دنيا نيز پيشوايان گمراهي بودند ».خداي تعالي مقام امامت را به
ايشان در اواخر عمرشان و بعد از تولّد اسماعيل و اسحاق (عليهمالسّالم) عطا فرموده

و ميفرمايدَ « :وإِذِ ابْتَ َلي إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِکَلِمَاتٍ فَأَتَ َّمهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِ ُلکَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَا َل
وَ مِن ذُرِّيَّتِي قَالَ الَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ»؛ و چون ابراهيم را پروردگارش با کلماتي
بيازمود ،و وي آن همه را به انجام رسانيد[ ،خدا به او] فرمود :من تو را پيشواي
مردم قرار دادم[ .ابراهيم] پرسيد :از دودمانم [چطور]؟ فرمود :پيمان من به بيدادگران
نميرسد .از بررسي آيات قرآن چنين استفاده ميشود که مقصود از «کلمات» ،يک
سلسله وظايف سنگين و مشکل بوده که خداوند بر دوش ابراهيم (عليهالسّالم) گذارده
بود و اين پيامبر مخلص همهي آنها را به عاليترين وجه انجام داد که اين دستورات
عبارت بودند از:
«1ـ بردن فرزند به قربانگاه و آمادگي جدّي براي قرباني او به فرمان خداوند.
2ـ بردن زن و فرزند و گذاشتن آنها در سرزمين خشک و بي آب و گياه «مکّه» در
جاييکه حتّي يک نفر سکونت نداشت.
3ـ قيام در برابر بت پرستان بابل ،شکستن بتها و قرار گرفتن در دل آتش ،و حفظ
خونسردي کامل و ايمان در تمام اين مراحل.
4ـ مهاجرت از سرزمين بتپرستان و ورود در سرزمينهاي دوردست براي اداي رسالت
خويش و مانند اينها».

«فَاَتَمَّهُنَّ قَالَ اِنّي جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ اِماماً» ،حضرت ابراهيم (عليهالسّالم) با قدرت،
استقامت و نيروي ايمان از عهدهي همهي امتحانات برآمد و اثبات کرد شايستگي مقام
امامت را دارد مقامي که پس از امتحانات مشکل و پيمودن مراحل يقين ،شجاعت و
استقامت به ايشان عطا شد.
امام صادق (عليهالسّالم) در مورد آيهي «وَ اِذا إبتَلَي اِبراهيمَ رَبُّه»...فرمودند« :خدا آن را
با محمّد (صلياهللعليهوآله وسلم) و علي (عليهالسّالم) و امامان از فرزندان علي
(عليهمالسّالم) تمام کرد؛ همچنانکه در آيهي «فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَ جَعَلَهَا کَلِمَةً بَاقِيَةً فِي
عَقِبِهِ» ،مراد از «کلمه» ،امامت تفسير شده است لذا معناي آيه اين ميشود ،چون خداي
تعالي ابراهيم (عليهالسّالم) را با کلماتي که عبارت بود از امامت خودش و امامت اسحاق
و ذرّيهي او بيازمود و آن کلمات را با امامت محمّد (صلّياللّهعليهوآله) و امامان از اهل
بيت او که از دودمان اسماعيل (عليهالسّالم) هستند تمام کرد».
و در روايتي ابن بابويه به سند خود از امام صادق (عليهالسّالم) روايت کرده که ذيل
اين آيه فرمودند« :مقام امام ،مقامي نيست که دورهاي از دورههاي بشري و عصري از
اعصار از آن خالي باشد بلکه در تمام ادوار و اعصار بايد وجود داشته باشد مگر اين که
نسل بشر بکلي از روي زمين برچيده شود و امامت راستين ،مقامي است الهي و ربّاني
که پروردگار آن را هرگونه مصلحت بداند و حکمتش ايجاب کند قرار ميدهد و در
اين مورد چون و چرا نشايد و او در برابر هيچيک از کارهاي حکيمانهاي که انجام بدهد
بازخواست نميشود ».امام رضا (عليهالسّالم) در اين زمينه ميفرمايند« :آيا مردم قدر
و منزلت امامت در ميان امّت را ميشناسند تا گزينش امام براي آنها جايز باشد؟! همانا
قدر و شأن امامت بزرگ و منزلتش بلند و اطرافش دستنيافتني و عمقش دورتر از آن
است که مردم بتوانند با خردهايشان به آن برسند يا با گزينش خود امامي نصب کنند»...

شيخ مفيد مينويسد« :اماميه معتقدند که امامت و عصمت و نصّ بر خداي متعال،
واجب است ».سيّد مرتضي ميگويد« :اماميه معتقدند که امامت دوازده امام ،از علي
(عليهالسّالم) تا مهدي (عجّلاهللتعاليفرجهالشّريف) با نصّ روشن اثبات شده است».
همچنين ايشان امامت را اينگونه تعريف مي کنند« :االمام ُة رياسةٌ عا ّمةٌ في الدّين باالصالة
ال بالنّيابة؛ عَمّن هوَ في دارِالتّکليف ».؛ امامت ،رياست عام ديني است که شخص از
ناحيهي خداي تعالي ،نه به نيابت از مکلّفان ،آن را دارا ميشود .علّامه طباطبايي ميگويد:
«امامت ،همان مقام رهبري همه جانبهي مادّي و معنوي  ،جسمي و روحي ،ظاهري و
باطني است که به معني تحقّق بخشيدن به برنامههاي ديني اعمّ از حکومت به معني
وسيع کلمه ،اجراي حدود و احکام خدا ،اجراي عدالت اجتماعي و همچنين تربيت و
پرورش نفوس در «ظاهر» و «باطن» است و در حقيقت مقام امامت ،مقام تحقّق بخشيدن
به اهداف مذهب و هدايت به معني «ايصال به مطلوب » است نه فقط «ارائهي طريق»
که وظيفهي رسول است ،عالوه بر اين ،هدايت تکويني را نيز شامل ميشود و امامت
يک نوع عهد و پيمان الهي است لذا چنين کسي را بايد خداوند تعيين کند که او طرف
پيمان است« ».اِنّي جاعِ ُلکَ لِلنَّاسِ اِماماً» ،نشان ميدهد در يک جامعهي توحيدي ،امامت
بايستي از سوي خداوند چه مستقيم و از راه وحي ،و چه غير مستقيم و از راه کساني
که به آنان وحي شده است تعيين شود .پس امامت به نصب است نه به انتخاب»

ن
همچنين خداوند ميفرمايد« :وَ وَهَبْنَا َلهُ إِ ْسحَقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَ ًة وَ کُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِي َ

٭ وَ جَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا»؛ و اسحاق و يعقوب را [به عنوان نعمتي] افزون به او
بخشوديم و همه را از شايستگان قرار داديم .و آنان را پيشواياني قرار داديم که به فرمان
ما هدايت ميکردند ،و به ايشان انجام دادن کارهاي نيک و برپاداشتن نماز و دادن زکات
را وحي کرديم و آنان پرستندهي ما بودند« .سرّ بهرهمندي برخي از انبياي الهي از مقام
امامت اين است که امام ،افزون بر مقتدا و الگو بودن در گفتار و رفتار ،عهدهدار امور
سياسي و اجتماعي امّت است حدود را اجرا و اميران را عزل و نصب نموده و از امّت
دفاع و تجاوزکاران را تأديب مينمايد از اين رو ممکن است کسي پيامبر باشد ولي
عهدهدار امور سياسي و اجتماعي امّت نباشد».
بيشترين کاربرد دو واژهي خليفه و خالفت ،کاربرد اصطالحي آنهاست که در تحوّالت
سياسي جامعهي اسالمي ،پس از وفات پيامبر (صلّياللّهعليهوآله) به کار گرفته شد و به
معناي جانشيني در امر حکومت و در معناي مطلق امارت و حکومت پس از پيامبر و
شخص جانشين پيامبر ،در امر حکومت استفاده شد و امّا در اصطالح قرآن ،واژهي
«خليفه» به شکل مفرد و جمع آن «خالئف» و «خلفاء» در قرآن کريم نُه بار بهکار رفته
است (مظفّري ،حيدر ،بازخواني تحوّالت امامت ،ص )130و در مجموع در بيشتر
آيات به معناي کنار رفتن گروهي و جانشين شدن گروهي ديگر آمده است و در برخي
آيات نيز سخن از جانشيني خداوند در تدبير امور در روي زمين است که اين آيات
اشاره به واليت و شأن خاصّ گروهي دارد که به نمونهاي از اين آيات اشاره ميکنيم.
«أَوَ عَجِبْتُمْ أَنْ جاءَکُمْ ذِکْرٌ مِنْ رَبِّکُمْ عَلي رَجُلٍ مِنْکُمْ لِيُنْذِرَکُمْ وَ اذْکُرُوا ِإذْ جَعَلَکُمْ خُلَفاءَ

مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَ زادَکُمْ فِي الْخَلْقِ بَصْطَةً فَاذْکُرُوا آالءَ اللَّهِ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُون»(سوره
اعراف ،آيه )69؛ آيا تعجّب کرديد که بر مردي از خودتان ،پندي از جانب پروردگارتان
براي شما آمده تا شما را هشدار دهد؟

و بهخاطر آوريد زماني را که [خداوند] شما را پس از قوم نوح ،جانشينان [آنان] قرار
داد ،و در خلقت ،بر قوّت شما افزود .پس نعمتهاي خدا را به ياد آوريد ،باشد که
رستگار شويد .در اين آيه مراد ،خالفت و جانشيني عامّهي مردم است که از طرف
خداوند به آنان براي آباداني زمين و بهرهبردن از نعمتهاي آن ،اذن عام داده شده است.

ارتباط واژگان «امامت» و «خالفت»
با دقّت در تعريفهاي پيشين دربارهي امام و خليفه درمييابيم که از نظر لغوي ،امام
به معناي پيشوا و کسي است که در کارها به او اقتدا ميشود و خليفه کسي است که
جانشين کسي شود ،که قبل از او بوده و بر مقام و جايگاه او بنشيند که نسبت بين اين
دو واژه از جهت منطقي مترادف است ،زيرا مسلمانان همواره خالفت و امامت را دو
اسم براي يک منصب يعني ادارهي امور ديني و دنيوي مردم پس از رسولخدا
(صلّياللّهعليهوآله) ميدانستند .بنابراين ،دو واژهي «خليفه» و «امام» از جهت مفهوم،
کاربردي همسان دارند و در هر دو تعبير معنا و مفهوم تغيير نکرده بلکه بهگونهاي
يکسان نشاندهندهي مقام رهبري پس از رسولخدا (صلّياللّهعليهوآله) است.
از ديدگاه شيعهي اماميه ،امامت ،مقامي ديني است در ادامهي مناصب پيامبري و جايز
نيست امر خالفت و امامت را در اختيار افراد امّت يا افرادي از مردم که اهلِ حلّ و عقد
هستند ،واگذار نمود .زيرا عقل سليم حکم ميکند ،که امام بايد ويژگي و شرايطي داشته
باشد .بعضي از آن شرايط ،از حقايق نهفتهي دروني و ملکوتي مانند عصمت و قداست
روحي و سرشت پاک ميباشد که جز خدا که عالم به امور نهاني است ،هيچ کس
نمي تواند به وجود چنين مزايايي پي ببرد و امام بايد علمي داشته باشد که با دارا بودن
آن علم ،در مورد هيچيک از احکام دچار اشتباه نشود .و خليفهي پيامبر بايستي بسياري
از اوصاف وااليي که روح آدمي ،بدان وابسته است را دارا باشد .امّا از ديدگاه عامّه،
خليفه و امام ،جانشين پيامبر است و رهبري اجتماعي و سياسي امّت را بر عهده دارد

و نيازي به دارا بودن شرايط و ويژگيهاي خاصّ دروني ،مانند عصمت و سرشت پاک
ندارد و منصبي الهي نبوده بلکه انتخاب خليفه و امام در اختيار افراد امّت ميباشد(.
حسيني دشتي ،مصطفي ،معارف و معاريف ،ج ،3ص )122ـ در اصطالح ،امام پيشوا و
رهبر معصوم الهي است که حجّت و خليفهي خدا در زمين بوده و امامت ،پيشوايي و
رياست عمومي در امر دين و دنيا و مقامي ديني است در امتداد مناصب پيامبري که
مشتمل بر تربيت مردم در حفظ مصالح ديني و دنيوي آنها ميباشد .امام در اصطالح
قرآن به معناي پيشوا آمده و امامان هدايت و ضاللت را شامل مي شود وامام هدايت
بايستي داراي مقام عصمت باشد و امام از ديدگاه قرآن دو کاربرد دارد :کتابي مُنزل از
جانب خدا و انسان تعيين شده از جانب خداوند براي هدايت مردم که معصوم باشد.
الفاظ همنوا با امام و امامت عبارتند از خليفه ،ولي ،وصي ،وارث ،حجّت ،امير و وزير.
از نظر معصومين و اماميه ،امام پيشواي معصوم و منصوب من اهلل است که داراي
روحيه ي صبر ،يقين ،رحمت ،کشف و شهودات بوده و عالوه بر مقتدا بودن در گفتار
و عملکرد خود ،به تدبير امور جامعه و اجراي مقرّرات نيز ميپردازد و با تشکيل
حکومت الهي و بهدست آوردن قدرتهاي الزم ،سعي ميکند احکام خدا را عمالً اجرا
و پياده نمايد و اگر هم نتواند رسم ًا تشکيل حکومت دهد تا آنجا که در توان دارد در
اجراي احکام ميکوشد و هدايتکنندهاي است که با امر ملکوتي هدايت ميکند و
هدايتش ايصال به مطلوب است .امام از ديدگاه علماي عامّه ،جانشين پيامبر در اجراي
دين است که داراي رهبري عمومي در مسائل ديني و دنيوي بوده و به حسب مفهوم
نبي ،خليفه ،حاکم ،امام جماعت و هر کسي که به او اقتدا شود ولو باطل را شامل مي
شود و همهي انبياء الهي ،امام هستند و نص ،يکي از راههاي انتخاب امام است .از نظر
معصومين و اماميه ،مقام امامت آخرين مرحله سير تکاملي انسان است که به جعل و
تعيين الهي است و عصمت الزمهي آن ميباشد و مقام تحقّق بخشيدن به برنامههاي
الهي اعمّ از حکومت و اجراي احکام الهي و تربيت و پرورش نفوس انساني در ظاهر
و باطن است .امامت در نظر علماي عامّه جزء فروع دين بوده و تعيين و نصب آن بر

عهدهي مردم گذاشته شده است و داراي مراتب مختلفي است و علماء ،خلفا ،حکّام،
قضات و امام جماعت هر کدام در مرتبهاي از مراتب امامت قرار دارند که بنابر جايگاهي
که دارند تبعيّت از آنان بر مردم الزم است .طبق ديدگاه معصومين و اماميه ،مقام امامت
و نبوّت هر دو به نصب و تعيين الهي ميباشند ولي مقام امامت از مقام نبوّت باالتر
است ،مقام نبوّت مقام ابالغ فرمان خداوند و بشارت و انذار مردم و تعليم و تربيت
نفوس از طريق تعليم و آگاهي بخشيدن و ارائهي طريق بوده درحاليکه مقام امامت
متضمّن هدايت به امر خدا و رهبري و پيشوايي خلق به معني تحقّق بخشيدن به
برنامههاي ديني اعمّ از حکومت به معني وسيع کلمه ،اجراي حدود و احکام خداوند و
تربيت نفوس در ظاهر و باطن و به عبارتي ايصال به مطلوب است .علماي عامّه معتقدند
نبوّت از اصول دين است در حالي که امامت جزء فروع دين ميباشد و انبياء الهي
مستقيماً از طرف خداوند منصوب ميشوند امّا امام که جانشين رسول خدا
(صلّياهللعليهوآله) در اقامهي دين و حفظ شريعت است نياز به نصب از جانب خداوند
ندارد و تعيين او به نصّ و بيعت و انتخاب است همچنين امام همان خليفه و امير است.
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ابن تيميه ،احمد بنعبدالحليم ،السياسةالشرعية في اصالحالراعي و الرّعية،
دارالکتابالعربي ،قاهره ،چاپ اوّل.1374،



ابن خلدون ،عبدالرّحمان بنمحمّد ،تاريخ ابن خلدون ،ج ،1مترجم عبدالمحمّد
آيتي ،مؤسّسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي ،تهران ،چاپ اوّل.1363 ،



ابن منظور ،محمّد بنمکرم ،لسان العرب ،ج12و ،15مؤسسةاالعلمي للمطبوعات ،
بيروت ،چاپ اوّل.1426 ،







ايجي ،عبدالرّحمان بناحمد ،المواقف في علمالکالم ،نشر عالم الکتب ،بيروت.1411 ،

بحراني ،هاشم ،البرهان في تفسيرالقرآن ،ج ،4،3،2،1بنياد بعثت ،تهران.1416 ،
بروجردي ،ابراهيم ،تفسيرجامع ،ج1و ،5عصر ظهور و جليل ،تهران ،چاپ اوّل.1380 ،

جمعي از محققان ،دانشنامه کالم اسالمي ،ج ،1موسسه امام صادق(عليهالسّالم)،
قم ،چاپ دوّم.1390 ،



ــــــــ ،فرهنگ نامه اصول فقه ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي ،قم ،چاپ
اوّل.1389 ،



جمعي از نويسندگان ،امامت پژوهي (بررسي ديدگاههاي اماميه ،معتزله و اشاعره)،
دانشگاه علوم اسالمي رضوي ،مشهد ،چاپ اوّل.1381 ،



ــــــــــ ،معجم الفاظ القرآنالکريم ،ج ،1ناصرخسرو ،تهران ،چاپ اوّل.1363 ،



ــــــــــ ،دايرةالمعارف قرآن کريم ،ج ،4بوستان کتاب ،قم ،چاپ اوّل.1385 ،



جوهري فارابي ،اسماعيل ،الصّحاح ،ج ،2داراحياء التراث العربي ،بيروت ،چاپ
پنجم.1430 ،



حدّاد عادل ،غالمعلي ،دانشنامه جهان اسالم ،ج12و ،15بنياد دايرة المعارف
اسالمي ،تهران ،چاپ اوّل.1390 ،



حسيني تهراني ،محمّدحسين ،امام شناسي ،ج1و ،4عالمه طباطبايي ،مشهد ،چاپ
سوّم.1426 ،



حسيني دشتي ،مصطفي ،معارف و معاريف (دايرةالمعارف جامع اسالمي)،
ج ،5،3،2مؤسسه فرهنگي آرايه ،تهران ،چاپ اوّل.1385 ،



حلّي ،حسن بنيوسف ،کشفالمراد ،مؤسسةالنّشراالسالمي ،قم ،چاپ اوّل.1419 ،



خرّمشاهي ،بهاءالدّين ،دانشنامه قرآن و قرآن پژوهي ،ج ،1دوستان ،تهران ،چاپ
دوّم.1381 ،



خطيبي ،محمّد ،فرهنگ شيعه (کالم) ،زمزم هدايت ،چاپ سوّم.1388 ،



خوري ،سعيد ،أقربالموارد في فصحالعربية و الشّوارد ،مکتبة آيتاهلل العظمي
المرعشي النّجفي ،قم ،چاپ اوّل.1403 ،



دشتي ،محمد ،ترجمهي نهجالبالغه ،الهادي ،قم ،چاپ پنجم.1384 ،




رازي ،ابيالحسن ،معجم مقاييساللغة ،ج1و ،6دارالکتبالعربيه ،بيروت ،چاپ دوّم.1420 ،

راغب اصفهاني ،حسين بنمحمّد ،المفردات في غريبالقرآن ،ذويالقربي ،قم،
چاپ دوّم.1423 ،



ربّاني گلپايگاني ،علي ،امامت در بينش اسالمي ،بوستان کتاب ،قم ،چاپ اوّل.1386 ،



ــــــــــــــــ ،عقايد استداللي ،ج ،2نشر هاجر ،قم ،چاپ دوّم.1390 ،



رشاد ،علي اکبر ،دانشنامه امام علي(عليهالسّالم) ،ج ،3مرکز نشرآثار پژوهشگاه
فرهنگ و انديشه اسالمي ،تهران ،چاپ اوّل.1380 ،



زبيدي حنفي ،محبالدّين ،تاجالعروس من جواهرالقاموس ،20،16،2 ،دارالفکر ،بيروت.1414 ،



زحيلي شافعي اشعري ،وهبة بنمصطفي ،تفسير المنير ،ج ،25دارالفکر ،بيروت ،چاپ اوّل.1418 ،



زمخشري ،محمود بنعمر ،الکشّاف ،ج ،4،3،2،1دارالکتبالعلميه ،بيروت ،چاپ چهارم.1426 ،



سبحاني ،جعفر ،سيماي عقايد شيعه ترجمه کتاب دليل المرشدين اِلي الحق اليقين،
مترجم جواد محدّثي ،نشر مشعر ،تهران  ،چاپ دوّم.1387 ،



ــــــــ ،فرهنگ عقايد و مذاهب اسالمي ،ج ،1توحيد ،قم ،چاپ دوّم.1378 ،



سجّادي ،جعفر ،فرهنگ معارف اسالمي ،ج1و ،3نشر کومش ،تهران ،چاپ چهارم.1379 ،



سيّاح ،احمد ،فرهنگ بزرگ جامع نوين ،ج1و ،2نشر اسالم ،تهران ،چاپ دوّم.1378 ،



سيوطي ،جاللالدّين ،الدّرالمنثورفي التّفسيربالمأثور ،ج ،7،6،5،4،1دار احياء
التراثالعربي ،بيروت ،چاپ اوّل.1421 ،



ـــــــــــــــــــ ،معانياالخبار ،مؤسسةالنشراالسالمي ،قم،چاپ اوّل.1361 ،



ـــــــــــــــــــ ،التّوحيد ،فکرآوران ،قم ،چاپ اوّل.1388 ،



طاهري ،حبيب اله ،تحقيقي پيرامون امامت عامّه و خاصه ،زائر ،قم ،چاپ اوّل.1381 ،



ــــــــــــــــ ،شيعه در اسالم ،دفتر انتشارات اسالمي ،قم ،چاپ دهم.1374 ،



طبرسي ،فضل بنحسن ،مجمعالبيان في تفسيرالقرآن ،ج  ،5،4،3،2،1نور وحي ،قم،
چاپ اوّل.1388 ،



طبري ،محمّد بنجرير ،جامعالبيان ،ج ،25،5،2دارالفکر ،بيروت ،چاپ اوّل.1403 ،



طريحي ،فخرالدّين ،مجمعالبحرين ،ج ،6مؤسسه بعثت ،قم ،چاپ اوّل.1414 ،



طوسي ،محمد بنحسن ،التبيان في تفسيرالقرآن ،ج ،4ذويالقربي ،قم ،چاپ اوّل .1431،



عروسي حويزي ،عبدعلي ،نورالثّقلين ،ج ،4،3،1نشر نويد اسالم ،قم ،چاپ اوّل.1390 ،

