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 چکیده

ای است. در آیات قرآن به صورت جمع یا مفرد واژه امام مسئله امامت در اندیشه اسالمی دارای جایگاه ویژه  

السالم و فرزندانشان است؛ درصدد ها آیاتی که مرتبط با امامت حضرت ابراهیم علیهکه از بین آن بار آمده11

های مختلفی ارائه دادند حقیقت امامت دیدگاه تبیین حقیقت امامت هستند. مفسران در ذیل این آیات در مورد

ی نظیر است. پس از عالمه، گرچه نظریهشناسی تفسیری بیکه نظریه عالمه طباطبایی به لحاظ نوآوری و روش

رو جمع آوری یک اثر منسجم که ایشان کانون توجه مفسران زیادی واقع شده، اما برخی آن را نپذیرفتند. ازاین

تواند کمک مؤثری به قرآن پژوهان در این بحث نماید. در بندی شود؛ میها مطرح و دستهدر آن همه دیدگاه

 است. با کاوشی در آرای مفسرانآوری مطالب روش اسنادی و در داوری روش توصیفی به کار رفتهگرد

های ن مطلب روشتوان فهمید که آنان قائل به عدم استقالل امامت از نبوت هستند و برای اثبات ایسنت میاهل

ها اند. آنهای شیعی به استقالل مقام امامت از نبوت قائلمختلفی را در پیش گرفتند. از سویی تمام دیدگاه

امامت را به معنای پیشوایی بر پیامبران؛ وصایت؛ زمامداری و تدبیر امور جامعه؛ انسان کامل؛ پیشوایی در هدایت 

نند. عالمه با این مبنا که هر چیزی در عالم ملکوت حقیقتی دارد؛ برای کالطاعة مستقل معنا میبه امر و مفترض

داند که کنند. ایشان در تعریف ظاهری امام را رهبر اجتماعی مردم میامامت مقام ظاهری و ملکوتی تعریف می

طریق دارای اطاعت مستقل بالعرض است و در مقام ملکوتی، امام مجرای فیض الهی است که با امر باطنی، از 

رساند. بعد از عالمه برخی امامت ملکوتی را با افزون ها را به مقصد میدر مومنان یا اعمالشان، آن تصرفات ویژه

 پذیرند؛ اما از نظر گروه دیگر مراد از امامت همان معنای ظاهری امام است. ی دیگری میادله
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