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 الرحمن الرحيم  اهللابسم

 مقدمه
كه در  اژه هدايت بود رسيدودسته هشتم كه مشتمل بر مفهوم و  آياتبحث در باره قاعده هدايت و تربيت به 

 ديگر وجود دارد كه بايد در مورد آيهمورد بررسي قرار گرفت. در اين رابطه چند  آياتآن مباحث دو مورد از 
عليه و  اهللاصلياكرم اختصاص به پيامبر  ،آياتيا اكثر  آياتمثل بقيه  نيز هاآنتأملي كرد تا روشن شود كه  هاآن

 آياتاز مثل بعضي ؛ يا شودآن با يكي از چهار وجه انجام مي دارد و تسري السالمعليهمانبياء و آله و سلم 
 .باشنديمبودند دعوت يا انذار كه با خطاب عام 

 شوند:آيه هستند كه بيان ميچهار از اين قسم،  

 سوره اعراف 159 آيه .1
 ،يموس قوم از »أُمَّةٌ يَهُْدونَ بِالْحَقِّ وَ بِِه يَعْدِلُونَ وَ مِنْ قَوْمِ ُموسى« فرمايد:آيه ميخداوند در اين 

 .نماينديم حكم عدالت و حقبه و كننديم يتهدا حق سويبه كه هستند يگروه
اكرم بود كه در ادامه به پيامبر  السالمعليهدر رابطه با قوم حضرت موسي  آياتقبل از اين  آيات
قُلْ يَا أَيُّهَا اَلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اَللَّهِ إِلَيْكُْم « :فرمايدميپردازد آنجا كه عليه و آله و سلم مي اهللاصلي

اَلْأَرْضِ الَ إِلَهَ إِالَّ هُوَ يُحيِي وَ يُمِيتُ َفĤمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ اَلنَِّبيِّ جَمِيعاً اَلَّذِي لَهُ مُْلكُ اَلسَّمَاوَاتِ وَ 
ُأمَّةٌ يَهْدُوَن بِالْحَقِّ وَ ِبِه  مِنْ قَوِْم مُوسى و اَلْأُمِّيِّ اَلَّذِي يُْؤمِنُ بِاللَّهِ َو كَلَِماتِهِ وَ اِتَِّبعُوهُ َلَعلَّكُمْ تَْهَتدُونَ

 و آسمانها حكومت كه ييخدا همان هستم شما همه سويبه خدا فرستاده من! مردم يا: 1»عِْدلُونَيَ
 و خدا به ياوريدب يمانا پس ميرانديم و كنديم زنده يستن او جز يمعبود اوست آن از ،ينزم

 تا يدكن يرويپ او از و دارد يمانا كلماتش و خدا به كه يانخوانده درس يامبرپ آن ،اشفرستاده
 عدالت و حقبه و كننديم يتهدا حق سويبه كه هستند يگروه ،يموس قوم از ؛ ويابيد يتهدا

 .نماينديم حكم
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نهايت از جمله مواردي است كه  آيهكه اين  فرمايدمي آيهطباطبايي در ذيل اين  مرحوم عالمه
و يهود  السالمعليه قبل مذمت قوم حضرت موسي آياتعليرغم اينكه  ،شودميداده انصاف نشان 

ُأمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ  و ِمنْ قَْوِم مُوسى« :فرمايدمي حالدرعيندر مقام ذم آن قوم است، ولي است و 
 .نماينديم حكم عدالت و حقبه و كننديم يتهدا حق سويبه كه هستند يگروه »وَ بِهِ َيعْدِلُونَ

 :شودميبيان  آيهنكاتي در مورد اين 

 آيهدر » مِن«تبعيضيه بودن  
از در بعضي  .تبعيضيه است »مِن«، آيهدر » مِن« روشن است هست كهاين مطلب در مقام بيان يك نكته ادبي 

در ولي بيانيه؛  هست يا من تبعيضيهآيا بود كه » مِن«در رابطه با بحث جدي  2»أُمَّةٌ مِنْكُمْ لْتَكُنْ وَ «مثل  آيات
در  آيهست كه مطلب ه است، بنابراين گوياي اينتبعيضه  »مِن«، آيهدر  كاررفتهبه» مِن«اين جا شكي نيست كه 

  .و قوم نه همه آن امت كندميبحث  روهي از قوم موسيرابطه با گ

 »أُمَّةٌ َيهْدُونَ بِالْحَقِّ«در  احتماالت
در احتمال  ؟ دوچيست »ُأمَّةٌ يَْهُدونَ بِالْحَقِّ« ازمقصود و است كه مراد  ايناست دومين نكته كه نكته مهمي 

 آيد:ت كه در ذيل ميداده شده اس آيه اين

 ء و اوصياي قوم يهودانبيا به آيهاختصاص  احتمال اول:
كه از قوم حضرت موسي و اوصيايي هستند  انبياء، آيهدر اين » امت«احتمال اول اين است كه مراد از 

، اين ديگرعبارتبه؛ بودند السالمعليه گر آن قوم و امتداد رسالت حضرت موسياند و هدايتبرخاسته السالمعليه
دارد و براي تعميم آن به غير معصوم بايد به يكي از وجوه  اسرائيلبنيء و اوصياي قوم انبيااختصاص به  آيه

 .گذشت متوسل شد سابقاًكمكي كه 
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 به غير معصوم و شمول آن  آيهاحتمال دوم: اطالق 
كه كارشان  انبياءاز غير  و لواز مردم گروهي  ،آيهاين است كه مقصود از امت در  آيهاحتمال دوم در اين  

 پرداختند.است. اين افراد كساني مانند علماء و خوبان قوم بودند كه به هدايت مردم مي بوده حقبههدايت 
يعني در بين  ،اند كه اين مطلق هستاند و فرمودهذكر كردهاحتمال دوم را طباطبايي در ابتدا،  مرحوم عالمه 
را ترجيح داده  احتمال اول ،در نهايتولي  ،كساني هستند كه اهل هدايت بالحق هستند السالمعليهموسي قوم 
، هدايت كه مراد از اين هدايت ندتاند بيانگر اين هسكه در اين زمينه ديگري آياتو  آيهاين كنند: تبيين مي چنين

 .بالذات است و هدايت بالذات اختصاص به معصوم دارد
قبول داريم كه . ناگفته نماند كه شودميمعصوم را نيز شامل و غير است  آيهاطالق  همان ،آيه البته ظاهر

 آيه وظهوري ندارد چنين  آيهاين است كه ولي حد اقل  ،اختصاص به معصوم دارد ،حقبهدرجه عاليه هدايت 
 فلذا ؛كردندمي حقبهو خوباني بودند كه هدايت  علماو  انبياء ،السالمعليه يعني در بين قوم موسي ،سته مطلق

مورد بحث كه  آيهدر اقوي باشد ولي  ،آياتدر آن  فرمايش عالمه شايد خواهيم گفت: ديگر آياتدر بعضي 
قوم و صلحاي  نسبت به علما يادارد  السالمعليهم انبياءاختصاص به اوصيا و آيا بين دو احتمال كه مردد است 

 به خاطر اطالقش، اولي در احتمال دومي است.  آيهنيز تعميم دارد، ظهور  السالمعليه موسي

  اسرائيلبنيبه  آيهاختصاص 
اكرم امت پيامبر  به آنتعميم  و دارد السالمعليهاختصاص به قوم حضرت موسي  طبعاً، مورد بحث آيه
آن خيلي طبيعي  در ء خصوصيتالغاالبته . ء خصوصيت داردالغانياز به  و امم ديگر عليه و آله و سلم اهللاصلي

اين  ،كندمي بودنشان، حقبههادي خاص به خاطر از آن گروه است كه  يتمجيدو  زيرا در آن تعريفهست 
ديگر نيز ولي در همه امم هست  السالمعليه قوم حضرت موسيدر رابطه با  آيهگر آن است كه هر چند نشان
اسالم هم  .شودميرا شامل  اندمشغول هايخوبترويج و تبليغ هادي را كه به  يهاانسانتمام  و است طورهمين

محفوظ محاسني كه در اديان گذشته بوده است را و  هايخوباست به اين معنا است كه مهيمن بر اديان سابقه كه 
 .خالفش بشود كه تصديق به داند، مگر موارديمي

داللت بر  لذا بكند موجود نيست،داللت بر وجوب مورد بحث چيزي كه  آيهبايد خاطرنشان كرد كه در 
 شودميد و اخالق و احكام الهي هدايت مطلقه كه شامل همه معارف و عقايرجحان  و رجحان داردو استحباب 

ت از عقايد واجبات و محرما : هدايت دركه گفت توانرا هم بپذيريم آن وقت مي. اگر بحث ديروز كندميرا بيان 
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گوييم ميدر اين حد اگر هم آن را نپذيريم  ،مستحب هست هاآنغير و اخالق و احكام الزم و واجب است و در 
 .شودميبيش از رجحان استفاده نبه خاطر دارا بودن تمجيد و تعريف  آيهكه از 

 سوره اعراف 181 آيه .2
وَ مِمَّنْ خَلَقَْنا : «سوره اعراف هست 181 آيهبا كمي تفاوت  قبل است، البته آيهديگري هم كه بر وزان  آيه

وَ مِنْ قَوِْم « :فرمايدميآنجا  سب دارد،تناقبل به خوبي  آيهبا آن  آيهاين  .»بِاْلحَقِّ وَ بِهِ يَعْدُِلونَأُمَّةٌ يَْهدُونَ 
يعني » وَ مِمَّْن خَلَقْنَا أُمٌَّة يَهْدُونَ بِاْلحَقِّ وَ بِهِ َيْعدُِلونَ« :فرمايدمياينجا  »لُونَأُمَّةٌ يَْهدُوَن بِالْحَقِّ وَ بِهِ َيعْدِ مُوسى
 .يك سنت الهي در همه اقوام هست ،اين گر اين است كهبيان

نكته است گوياي اين آمده  »وَ مِمَّْن خَلَقْنَا«عبارت  ،»وَ مِنْ َقوْمِ مُوسى«دوم به جاي  ◌ٔ يهآاين كه در اين 
و آن شمول و عموميت آن است و در واقع بيانگر سنت الهي است  شودميقبلي نيز  آيهالبته فرق آن با  است كه
سابق وجود همان دو احتمال  نيز آيه. در اين هستندبوده و كساني از اين قبيل  اقوام و امم هميشه همه كه در
 دارد:
 .و ائمه باشد انبياءمعصومين و  همان »َخلَقْنَا أُمَّةٌوَ ِممَّنْ «يك: اينكه مراد از  

 اطالق باشد. آيهدو: مراد از 
 ترقوي قبل، آيهكمي نسبت به  ، اظهر است اما احتمال دوم آنآيهاطالق  گوييمميرغم اينكه علي آيهدر اين  
قوت آن به اين خاطر است كه سنت الهي است و بيانگر  كه »وَ مِمَّنْ خَلَْقنَا ُأمَّةٌ: «فرمايدمي، زيرا در اين جا است

 .باشدميو اوصيا و معصومين  انبياءدر هميشه اين سنت الهي، 
هست براي اينكه اختصاص به گروه  ترقويبا بحث ما اي كه بحث شد از يك جهت ارتباطشان آيهاين دو 

هم  ديگر البته از جهت ؛دنمطلق باش آياتما بعيد ندانستيم كه اين زيرا  ،نداردء و اولياء انبياهمچون خاصي 
، بلكه بيش از را استظهار كردوجوب و الزام  هاآنكه بتوان از هست چون خيلي دشوار است  تريفضع انداللتش

  .ندنافاده ك توانندرجحان نمي

 ءانبياسوره  72 ـ 73 آيات .3
به حضرت ابراهيم اسحاق و  »نَافِلَةً وَ ُكال جَعَلْنَا صَالِحِينَوَ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَ يَعْقُوبَ « :فرمايدميخداوند 

 حث ما ندارد.ربطي به ب جااينتا به  .را از نيكان قرار داديم هاينايعقوب داديم و همه 
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 اي باشد دو احتمال است:قيد چه كلمه» نَافِلَةً«در اين كه » سْحَاقَ وَ َيعُْقوبَ نَافِلَةًإِ« 
 .قيد هردو باشد اين لطف ما بود كه به او اسحاق و يعقوب داديم »نَافِلَةً« يك: بگوييم كه

فلذا به نوه و امثال  ،شودميكه نواده حضرت  است مربوط به يعقوب »نَافِلَةً«دو: احتمال بيشتر اين است كه 
 گويندمينافله ن و نوادگان ه فرزند زادگالكه بب گويندمين نافله به فرزند .گويندمييعني لطف اضافه  ،نافله هاينا

 .كه نافله قيد براي يعقوب هست انددادهترجيح و لذا بيشتر 
 وَ  الْخَيْراتِ ِفعْلَ إِلَيْهِمْ أَوْحَْينا وَ بَِأمْرِنا يَْهدُونَ أَئِمَّةً جَعَْلناهُمْ  وَ: «فرمايدميشاهد اساسي ما در اينجا است كه 

 يتهدا) را مردم( ما، فرمان به كه يمداد قرار يشوايانيپ را آنان و »عاِبدينَ َلنا كانُوا وَ الزَّكاةِ إيتاءَ وَ الصَّالةِ إِقامَ
 عبادت را ما تنها و يمكرد يوح هاآن به را زكات يادا و نماز برپاداشتن و يكن يكارها انجام و كردنديم
 .كردنديم

  :شودمينكاتي بيان  بارهدراين

 مسبوق الذكرء انبيابه » ُهم«مرجع ضمير 
گوياي اين است كه  آيه ظاهر گفته شده است چيست؟» مهُ«اولين نكته در باره اين است كه مرجع ضمير 

و  از نيكان بودند هاينا ،است گردد كه حضرت ابراهيم و اسحاق و يعقوبضمير به همان نام بردگان سابق بر مي
 جاعُِلكَ  إِنِّي قالَ فََأتَمَّهُنَّ بِكَلِماتٍ رَبُّهُ ِإبْراهيمَ ابْتَلى إِذِ وَ« آيه. در كه نبوت داشتند ائمه قرار داديمرا  هايناما 

است كه امامت رتبه باالتر از نبوت  گفته شده نيز 3»الظَّالِمين عَْهدِي يَنالُ  ال قالَ ذُرِّيَّتي مِنْ وَ قالَ إِماماً لِلنَّاسِ
فرض  انبياءرا  هااينيعني بعد از اينكه ؛ رساندرا مي مسئلههست كه به شكلي همين ي آياتهم از  آيهاين هست. 

ع واليت امامت يك نو .داديم هاآنيعني يك مرتبه باالتري به  ،را ائمه قرار داديم هايناگويد ما مي ،گرفته است
ن سه نفر اي كه :گويدميداشته باشد. در اين احتمال  تواند تصرفات تكويني در عالمو تصرف واليتي است كه مي

 .به مقام امامت رسيدند پيامبر
اين را  آيهظاهر اوليه  اند. البتهتعميم دادهتا ائمه طاهرين  هاينابه ذريه را  »أَئِمَّةً جََعلْناُهمْ«ما  رواياتولي  

، شودميائمه طاهرين هم  طورهمينمعتبر هست كه اين ضمير شامل پيامبر اسالم و  رواياتولي در  ،گويدمين
 .كندمي، اين ضمير شمول پيدا رواياتكمك لذا با 
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همان ابراهيم و اسحاق و يعقوب بر  يعني نام برده شده انبياءهمين به ضمير  اين است كه آيهپس ظاهر  
 مِنْ  وَ« آيه، با ضميمه كردن گيردرا مي ذريه ابراهيم »أَِئمَّةً  جَعَلْناُهمْ« .دهدرواياتي اين را تعميم ميولي گردد مي

هرين را شامل كه پيامبر اكرم و ائمه طا كندمياشعار دارد كمك  يمقداركه » الظَّالِمين عَهِْدي َينالُ ال قالَ ذُرِّيَّتي
ظلم  الجملهفي. پس ظالم را ولو شودميكه ذريه غير ظالم را نيز شامل  ه استبيان شد اين آيهشود چرا كه در 

 هاآن ◌ٔ در كارنامههستند كه هيچ ظلمي  هاييذراز  پيغمبر و ائمه ،ابراهيمدر ذريه حضرت گيرد. بكند را نمي
اي وجود دارد كه ظالم ظهور در متلبس به قرينه» الظَّاِلمين عَْهدِي َينالُ ال قالَ  ُذرِّيَّتي مِنْ  وَ« آيهدر  .وجود ندارد

بحث  گيرد. درمبتالي به ظلم بشود را نيز مي ايلحظههر كسي كه ولو  مذكور آيهدر » ظلم«بلكه  ،ندارد مبدأ
موضوع و ت حكم مناسب همچونهست، ولي آنجا قرايني  مبدأظهور مشتق در تلبس به كه اند مشتق اين را گفته

استفاده  آيهرسد و لذا از هم ظلم بكند نمي ماًا يعني امامت به كسي كه آن» الظَّالِمين عَهِْدي يَنالُ ال«دارد كه 
 .امامت در جايي است كه عصمت باشد است و هعصمت شد
گويا پاسخ به آن دعاي حضرت  »جعلناهم ائمه«كه  شودمي رواياتمويد اين  كه كمك بگيريم، آيهاز آن 

شكلي از تفسير  . بهو لذا اختصاص به اين سه پيامبر بزرگوار ندارد است ابراهيم است و امتداد امامت در ذريه او
اگر نگوييم در  ،بسنجيم باهمرا  رواياتنيز اگر  رواياتسيم. در رروايات هست ميبه هماني كه در  ما آيهبه  آيه

 حد است. ولي حد اقل يك اشعاري در آن شودميحد داللت 

 به معصومين آيهاختصاص 
عامي كه ائمه به معناي  ،و ائمه دارد اختصاص به معصومين آيهاين كه  شودميمعلوم  باال،مطلب  توجه به با 

و اين نقش هدايتي  ي پيغمبرندكه اوصيا ايائمه طورهمينو  شودميي واصل و نائل به رتبه امامت انبياءشامل 
به ديگران نياز به يكي از آن چهار وجه كمكي است. در نهايت براي تعميم آن از ائمه  نسبت داده شده هاآنبه 

 داد.نقش هدايتي ائمه را به ديگران هم تسري  اين شودميكه با آن چهار وجه  داريم
 َجعَلْناُهمْ « :دارد آيهدر براي اينكه  ،البته در اينجا ممكن هست كسي بگويد كه ادله كمكي اينجا جاري نيست 
ي كه آن هدايت ديگرعبارتبه، آن هدايتي كه به امر ماست ،كندمياين هدايت خاص را بيان » بِأَمْرِنا يَهْدُونَ أَِئمَّةً

 .دهيمكرده تعميم قبول كه امتداد آن را ممكن هست  حالدرعينولي  معصومين است.خاص ائمه و 
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 »بِأَمْرِنا« بارهدر دو احتمال 
يعني با فرمان تشريعي ما باشد به اين معنا كه ما فرمان داديم به » بَِأمْرِنا«اين است كه مراد از  :احتمال اول

داللت  خواهد بود.راحت  آن به غير معصومين و تعميم آيه. اگر اين باشد آن وقت شمول كه هدايت بكنند هاآن
علما و ديگران هم با يكي از آن چهار  غير معصومين ازشمولش نسبت به و  خواهد بودقوي  نيز آيهبر وجوب 
 آسان خواهد بود.گفتيم  قبالً وجهي كه 

در واقع با يك نوعي  هاينادر اينجا همان امر تكويني باشد كه  »ِ�أَمْرِنا«احتمال دوم: اين است كه مراد از 
عناي دوم باشد آن وقت اگر به اين م. ن هم يك نوع هدايت تكويني استوحي به اين مقام رسيدند و هدايتشا

 باشد كه در واقع مستند به آن رتبه تكويني اييا هدايت تشريعي ،هدايت تكويني باشد هدايت ممكن هست كه
 نيست. دارا كه غير معصوم آن را هست معصوم

 ؛معصومين قوي است غيرنسبت به  هاآنقبل بيان شموليت و عموميت  لياص آيهدو مالحظه كرديد كه در  
آن به تسري  و و اولياي معصومين دارد اختصاص به ائمه آيهخود ظهور كه  آيدميسوم به نظر  آيه دراما 

 بيان شده است. قبالً از آن چهار وجهي كه يكي  هم از طريق، آن ممكن هست ديگران با يك احتمالي

 سوره سجده 24 آيه .4
وَ َلقَدْ آَتيْنَا مُوَسى اَلِْكتَاَب فَالَ تَكُنْ ِفي : «فرمايدميهست كه  سجده سوره 24 آيهاين زمينه، در ديگر  آيه

 »عَْلنَا ِمنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُوَن بِأَْمرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَ كَانُوا ِبĤيَاتِنَا يُوِقنُونَ وَ جَ مِرْيَةٍ مِْن لِقَائِهِ وَ جَعَْلنَاهُ ُهدىً لِبَنِي إِسَْراِئيلَ
 .باشدميبه احتمال قوي راجع به معصومين  هم آيه. البته اين قبيل هستاز اين 

 بنديجمع
اختصاص  اخيري آيهدو و ظهور  دارد اول، شموليت و عموميت آيهمذكوره، ظهور دو  آيهاين چهار از  
 .وجود داشتيك احتمال اختصاص  هماول  آيه آن دو . البته درسته

ست ه آياتديم و اال خيلي حرف در اين خيلي وارد نشقبل،  آياتمثل بعضي از  آيهالبته به تفسير اين دو  
به اين نتيجه رسيديم كه كه  بنگريم آياتبه اين ديد خودمان  ◌ٔ يهزاوبيشتر از همان و سعي ما بر اين بود كه 

  بود كه در آن واژه هدايت قرار داشت.ي آياتاين هم مجموعه  .هست هايناداللتي در  الجملهفي



 :    ماره                                                                                                             

8 
 

ي آياتو  ي كه در آن انذار و تذكر و تذكار بودآياتو  بود »دعوت«واژه  هاآندر ي كه آيات ◌ٔ دربارهاينجا به تا 
 آيه چند هامجموعهبين اين  و بحث شدبود  »تواصي« هاآني كه در آيات و بودمطرح  »تبليغ«مقوله  هاآنكه در 

يافت پيدا  هم آياتتعدادي از  .كندميو قاعده ما را ثابت  كندميپيدا كرديم كه شمول دارد و داللت بر وجوب 
بعضي از  .گيردميو معارف را  كنند كه دامنه هدايتشان تمام احكامند ولي داللت بر وجوب نميكه شمول دار شد

 شد با وجوه كمكي تعميم داد.مي كهداشت  به طيف خاصي هم بود كه اختصاص آيات
در  تا اين جا ما اين دو قاعده وجوب هدايت در معارف و احكام الزامي و قاعده استحباب هدايت مجموعاً 

 .را استفاده كرديم معارف و احكام غير الزامي
تا  مجموعاً .ديگر را هم بگوييم يا به همين اندازه اكتفا كنيم آياتكه بعضي از  گيريميمتا هفته آينده تصميم  

در كه شبيه آن دو قاعده الزامي و رجحاني  ،دو قاعده الزامي و رجحاني را استفاده كرديم اين آياتاز اين جا ما 
بينيم و را مي رواياتاز قداري و مخواهيم كرد ديگر اشاره  آياتبه بعضي از هللا ا. انشااستفاده شدارشاد و تعليم 

 نيم.كرشاد و هدايت را جمع بدو هفته ديگر اين دو قاعده ا ،يكيكه در عرض  كنيميمسعي 
 و آله الطاهرين محمدعلي اهللاو صلي

 
 


