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 استاد سید جواد بهشتی دومجلسه 
 امامت در شیعهموضوع: 

 *** ویرایش شده در واحد پژوهش مؤسسه شرف النور ***
 

ِحیم ْحمِن الرَّ ِه الرَّ  ِبْسِم اللَّ
 السالم علی المهدی الذی وعد الله به االمم

 در پایان تاریخ... یتسالم بر هدایت گر بشر 
 

 ،امام در قرآن کلمه ی نیز دارد.قاعدتًا پیشوا پیرو  ؛«پیشوا»یعنی  «امام»که همه ی ما شنیده ایم، کلمه ی است کلمه ای در قرآن 
یعنی پیشوایی  ،«نور اماِم »، «نار اماِم :»است؛ تعبیر قرآن این است و هم برای پیشوای بد به کار رفته ،هم برای پیشوای خوب و صالح

ونه فکر امامت چند گق اسالمی درباره ی ر  ه روشنایی می برد. فِ پیشوایی که پیروان خود را ب و برد، به جهنم می که پیروان خود را
  ویم.شبا آن ها آشنا ما در مقدمه ی بحث امام زمان علیه السالم  می کنند؛ خوب است که

 
 شئون پیامبر اسالم

شأن پیامبر عظیم ال چه منظوری دارند؟« امامت» وینداهل سنت وقتی می گو  ، چه منظوری داریم؟«امامت»یم ویگ ما وقتی می
. شأن است این بوده که وحی الهی را دریافت می کرده و با امانت داری ابالغ می کرده است؛ یک شأن او اسالم شئونی داشته

، است« وتقضا»است،  مبر داشتهپیغکه شأن دیگری  است. توضیح می داده و ده،این بوده که وحی الهی را تفسیر می کر  بعدی او
جهاد و  ،حکومت کردنشأن دیگر پیامبر ما  است. داوری می کرده او حل و فصل وبین مردمان که اختالف پیش می آمده، یعنی 
 .ها شئون پیامبر بوده است . ایناست کردن

که خود  گونه آن ،اما قضاوت است؛ گرفته انجام می بود همانگونه که خداوند فرموده ،یعنی دریافت وحی و ابالغ وحی شأن اول
 «الف»ه نفع بو بگوید که جبرئیل نمی آمده  در قضاوت و دیگر، انجام می شده است بر اساس شواهد و قرائن است، می دانسته او

اری یا در حکومت داست که در قضاوت وجود داره و در اسالم هم توضیح داده شده  یبر اساس فرمول قضاوت کن؛« ب»یا به نفع 
بر اساس  وها به دستور جبرئیل نبوده،  ایناست و فرمانده نظامی نصب می کرده و یا ماندار، شهردار، حاکم، فر ،برای یک جایی

از  علی بن ابی طالب پس ما رفت؛ نپیامبر عظیم الشأن اسالم بر اساس سنت خدا از میا است. می کرده فهم خود این کارها را
 تفسیر و توضیح وحی همچنان نیاز است؛ زیرا اما، ابالغ وحی وجود  ندارد است و دریافت و وحی قطع شده در حالی کهپیامبر، 

حکومت الزم  د.دهبه آن جواب باید  که معصوم د،آی د، پرسش های تازه ای برای بشر نو به نو پیش میآی مسائل جدیدی پیش می
  پس حاکمی الزم دارد.، است
 

 معنای امامت
 معنای اول: رهبری سیاسی

 ،بدون رهبرو ، هر جامعه ای رهبر الزم دارد است؛ معنای اول رهبری سیاسی سه معنا است:به امامت به قول شهید مطهری، 
 ی و شیعه قبول دارند؛ و مسیحی وسن   که ما رهبر الزم داریم؛ قبول دارند شود؛ همه ی جوامع بشری این را ن جامعه متالشی میآ
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 آیا هکه وجود دارد این است کاختالفی اما شیعه و سنی اتفاق نظر دارند،  نای رهبری سیاسی،به معامامت در  یهودی قبول دارد.
پیامبر  یر خم،که در غد است این است؟ عقیده شیعه تعیین کردهو آیا ؟ است رهبر یا رهبرانی را اسم برده از خود،پس برای  ،پیامبر

 ت رااسامام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف  که لسالم و نفر دوازدهمها امام علی علیه ا نکه اول آ دوازده نفر ،عزیز اسالم
 و می گویند: جامعه رهبر الزم دارد، ،دانکار می کنن آن را اعالم کرد. اهل سنت این را هزار نفر در حضور بیش از صد ؛ ومعرفی کرد

تعیین کنند.  د حاکم رامی پسندن به شکلی که خود آن ها ،با انتخابات و با مشورت، تا ،به خود مردم واگذار کرد اما پیامبر این کار را
را برای  ست که پیامبر رهبرانیو اختالف آن ها بر سر این ا، دهر دو قبول دارن ،شیعه و سنی را پس امامت به معنی رهبری سیاسی

  است یا خیر!پس از خود معرفی کرده 
 

 معنای دوم: رهبری دینی و مرجعیت علمی
واهیم بخ به عنوان مثال اگریعنی  ؛است مرجعیت علمی بود؛ امامت به معنای دوم، مرجعیت دینی و امامت به معنای اول این

که پیش  و با پرسش هایی؟ با حوادثی که رخ داده، در حالی که پنجاه سال از پیغمبر گذشته معنایش چیست آیه ی قرآنبدانیم 
 مذهبی قبول ندارد؛ نه اینکه قبول داشته باشد و بگوید یهیچ سن   این معنا را است. عناست امام به این مشیعه معتقد ه آمده...؛

، دا آمدنفد پس از پیامبر خلنویگ می د؛قبول ندارناین مطلب را ق اهل سنت ر  کدام از فِ  هیچ یر!ست، خر انفر دیگ مصداق آن یک
 خود های کتاب درخود اهل سنت  بسا خود خلیفه هم اشتباه می کرد! هچ د؛ وها هم معصوم نبودن این د، و، فقها آمدندعلما آمدن

اشتباه » هک کرد اعالم می خود او هم د که ابوبکر بارها اشتباه کرد؛نویگ می و کتاب های دیگر،بخاری، صحیح مسلم، صحیح  در
این را عیب  رم وچه تصمیمی بگینستم یعنی نمی دا ،«اگر علی نبود من هالک می شدم»که است عمر هفتاد بار گفته  !«.کردم

ند، توضیح کتاب خدا را تبیین ک ،به دور از خطاکه از پیامبر معصومی وجود داشته باشد بعد که  دلزومی نمی بینن نمی دانند. زیرا
 که ،دینی و یبه معنی مرجعیت علم امامت ی قائل است!امامت به چنینشیعه ولی  را بیان کند. نظر نابیک  و نظر اسالم و دهد،

 چیست؟  نظریه ی اسالمو  بیان کند دیدگاه اسالم
ن به بعد امام دوازدهم برده است؛ و از آدر پس پرده غیبت  از روی حکمت خود، وندخدا یازده امام ظاهر بودند؛ اما نفر دوازدهم را

 ن.و بر کار عالماعلیه السالم نظارت دارد بر کار فقها، بر کار محدثان، 
امامت به معنای دوم به معنای  دهی جنگ؛فرمانو عنای اول یعنی رهبری سیاسی اجتماعی، اداره ی جامعه، پس امامت به م

ه اطهار تفاسیری است که ائم  - شاید نزدیک بیست جلد -است؛ ما االن کتاب هایی داریم  تفسیر آیات خداو مرجعیت دینی، 
روح و مبسوط مش د به طوردارناین کار را های علوم قرآن  م بعضی دانشگاهدرباره ی آیات قرآن تبیین کردند، توضیح دادند و االن ه

ات قرآن حدیث داریم که در تفسیر آیما  است، در معرض دید قرار گرفته االن بیش از این اندازه که خیلی دنویگ می د.نهد انجام می
 .. .وارد شده است

 
 معنای سوم: رهبری معنوی

یچ فرقه ای از اهل سنت قبول ندارد، هم ه که این را است؛ «رهبری معنوی»ن به معنای آ ک معنای سومی هم دارد وامامت ی
ارت امام یدر ز ما  تمام روح ها. د برشراف دار یعنی چه؟ به این معنا که امام روح بزرگی دارد که اِ  آن را قبول دارد. اما اینشیعه فقط  و

گره کار  ول من با خبری، ه تو مرا می بینی، سالم مرا می شنوی، از راز ددهم ک گواهی می» رضا علیه السالم این را می گوییم:
گاهی لسالم اکه از امام هادی علیه  هترین سند آنب !است امام شناسی میبینیم که درس خوانیم،زیارت جامعه را ب اگر ما «.مرا آ
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 تیم؛است مواجه هس رهبری معنوی که ،از امامت عداین ب   بیشتر باما این زیارتنامه  در است؛« زیارت جامعه» ،به دست ما رسیده
به  ،یک کسی در آمریکا توسل پیدا کرده به امام رضا علیه السالمیعنی اگر  همه ی روح ها؛ نی یک روح بزرگ که اشراف دارد بریع

گاالسالم، امام حسین او را می بیند، امام رضا او را می بیند، ا مساالر شهیدان حضرت حسین بن علی علیه ه است و ز مشکل او آ
ت روح عاین وس این موقعیت را،است؟  از کجا پیدا کردهاین را  قدمی بردارد!خدا از با کمک  و هیمی تواند برای مشکل او با مدد ال

ه   ِإن   »، است سوا کردهدر بین بندگان خود آن ها را خداوند  خدا به او داده است؛ و این پاکی روح راو را، این زاللی روح را، 
  
الل

فی  ِإْبراِهیم  آد   اْصط 
 

 و  آل
ً
ا ر  بره های آنهان آغاز خ  بنده ای که خواست بیافریند از همالیون ها یخداوند در بین م ؛«م  و  ُنوحا

این ما به  واسطه قرار داده است؛ ها را بین خودش و بین خالئق و آن ؛ها را ی آن، ارزش دارهاها را نخبه های آن سوا کرده است،
  معنا هم امامت را قبول داریم.

 
 نیاز ما به امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف

و ها،  یبشر، جن   ها را، مشکالت همه ی موجودات از امام زمان علیه السالم که حاضرند ولی ظاهر نیستند، مشکالت مسلمان
باران به برکت شما می بارد، » رت جامعه می خوانیم کهعمل می کنند. ما در زیا اشراف دارند و به فرمان الهی را موجودات  سایر

ا انسان ها م «.ویامامت معن»یعنی  است؛ امامت به این معنا «.بد، گیاهان به برکت شما می رویندخورشید به برکت شما می تا
ْنس  »که خداوند ما را آفرید  خدایی شوییم؛ آفریده شده ایم تا ِ

ْ
ِجن   و  اْل

ْ
ُت ال

ْ
ق

 
ل ْعُبُدوِن و  ما خ   ِلی 

  
را مگر  سِان و نیافریدم جن   ،ِإال

 «.برای بندگی من
  یِد بْ ع  :»که می فرماید این راحدیث قدسی 

 
دم قرار ! تا تو را همچون خوبندگی کن مرا !بنده ام ،مثلیی حتی اجعلک نِ ْع ِط ا

به این  ،توانی در سایه ی بندگی می تو همپس  آنگاه موجود می شود! چیزی باشد،که اراده می کنم  ؛ خودم چگونه هستم؟«دهم
 است.« امام» قرار داده است که اوبین خود و بندگانش  مقام برسی؛ منتهی خدا یک واسطه ای

و  ،رهبری و مرجعیت دینی و علمی و رهبری سیاسی ، ،امام زمان علیه السالم که دوازدهمین از این سلسله ی ذهبیه است
در اداره ی خود، در قضاوت یم جامعه ن سه معنا است. ما معتقدامامت در شیعه به ای دارد. معنوی جامعه بشر را به عهدهرهبری 

جامعه  و ت که خود خدا او را تایید می کند.به امامی نیازمند اسکردن بین مردم، در موضوع جنگ و صلح، و در تعلیم و تربیت، 
 ها بیان کند.عصر ها و نسل  همه یبرای  ،ستگونه که ه ست که کتاب خدا را آنعلمی ادینی و  نیازمند مرجعیت

است  این نددلیل اینکه جمعیت های زیادی به سمت عرفان های کاذب می رو ، نیازمند یک نوع عرفان است.بشر ی و جامعه
ع این تشی   ؛تع اسعرفان حقیقی  در تشی   ؛ اما به بی راهه می رود.«عرفانبه  یازن» وجود دارد، یعنی در انسانبه آن  عطش که نیاز و

 ،زالل و روشنی که دارد، با استمداد الهی امام معصوم به خاطر روح بزرگ و به دست می آورد. عصوممداد از امام متعرفان را با اس
 کمال می برد.این سمت  جامعه بشری را به

یشوا، ی پامام یعن خودمان شویم.، تا شبیه امام یم سیره ی امام زمان علیه السالم را توصیف کنیمهخوا ما در برنامه ی بعد می
 پیرو باید شبیه پیشوا باشد!

 «مهدی تسیمای مهدی، سیر »شوید برای شنیدن آماده 
 ...خدانگهدار شما


