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  و رواياتت از ديدگاه قرآن مامت و خاتميا
1دتقي شاكر اشتيجهمحم  

  2رضا برنجكار
  

  چكيده
بررسي اين  .است تنبو با پايان ، تبيين چگونگي ارتباط امامتتنبوامامت و در ارتباط  ة مهملأمس

 دانشِ ،تمطابق رهنمود آيات وروايا .ممكن استق آن قّچگونگي تح دانستن تفكيك شئون امام و باله أمس
نقش امام  و انتقال يافتهاطهار  ةبه ائم )ص(ط پيامبر اكرم قرآن توس آگاهي ازحرام و همچنين  حالل و

علوم  آشكار نمودنامام شاخصي براي رفع اختالف و وجود  و است تفسير و نسبت به اين علوم، تبيين
ت، نقش هدايت بخشيدنِ استمرار ختم نبوق بخشي و تحقّ امام عالوه بر جايگاه كمال .استانتقالي از پيامبر 

مخصوص امام  ن هدايتيِأجايگاه و شرو،  اين ازبرعهده دارد،  نيزآن را  خاصيا همان امامت به معناي  ويژه
دوران نزول و تشريع قوانين جديد به ، در حقيقت با خاتميت. دارداقتضاي علم و آگاهي مناسب با آن را 

پايان يافتن تمام مناصب و شئونات همراه با پيامبر  ،خاتميت ةيست كه الزماتمام رسيده است و اينگونه ن
  .باشد
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   لهأطرح مس
 پيامبرن وامام از برخي شئ ال محوري نوشتار حاضر اين است كه امامت و برخورداريِؤس

اجمال مطرح ب وي كه به صورت كلّ پرسشين ا ؟قابل جمع استت خاتميموضوع چگونه با 
 ،پس از ايشان نيمعي به افراد نسبت دادن شئون پيامبر خاتم دليلع را به مكتب تشي، شود مي
ت را در اين مكتب مفهومي و مفهوم خاتمي ندك ت ميخاتمي هم به تزلزل در اعتقاد يقينيِمتّ

ت تناقض امامت و خاتمي مسألهح كساني كه به طر. دنماي في ميسست و رقيق شده معرّ
ر شيعه در تفكّ )ص( پس از خاتم االنبياء ةيافت را به عنوان منزلت استمرار مواردي اند پرداخته

ها براي  ق اين ويژگيمهر پاياني به تحقّ ،تله خاتميأمس به موجب آنها، اند كه مطرح نموده
مه اين شئون را براي فرد يا افرادي و اگر كسي يكي يا ه استين هاي پس از خاتم النبي انسان

ت زده و تزلزل در خاتمي ةنمايد به همان ميزان ضربه به مسئل مطرحپس از آخرين پيامبر الهي 
هاي مطرح شده  ها مروري بر پرسش يابي به اين ويژگيبراي دست. ايجاد نموده است هآن عقيد

  . در اين زمينه الزم است
وحي و  يكاد پس از پيامبر خاتم كساني درآيند و به اتّشو چگونه مي«، ال اين است كهؤس 
تعليم و  ،ت نبوي نباشد و در عين حالسخناني بگويند كه نشاني از آنها در قرآن و سنّ ،شهود

ت سخنان پيامبر را تشريع و ايجاب و تحريمشان در رتبة وحي نبوي بنشيند و عصمت و حجي
ت خللي نيفتد؟پيدا كند و باز هم در خاتمي كند و به  ت چه چيزي را منع و نفي ميپس خاتمي

وجود و وقوع چه امري ناممكن مي ،تحكم خاتمي ت رقيقي كه همة شود؟ و چنان خاتمي
بود و نبودش چه تفاوتي دارد؟، سازد ت را براي ديگران ميسور و ممكن ميشئون نبو« 

دين شمردن و  سخن در اين است كه امامت را شرط كمال«) 55ـ54ص، ص1389، سروش(
كه شيعيان چنان ـ   دانستن هامامان را برخوردار از وحي باطني و معصوم و مفترض الطاعـ

سخن  ةشان در رتبت ناسازگار نيفتد و سخنچگونه بايد فهميده شود كه با خاتمي ـ دانند مي
24، ص1389سروش، (» ت گفتار او را پيدا نكند؟پيامبر ننشيند و حجي.(  

آنها را  ةهرچند ريشـ  است ي اصلي شبهاتي است كه به زبان امروز گفته شدهها اينها گزيده
، قدردان قراملكي( تر از آن جستجو نمودي پيشافكار افرادي مثل اقبال و دهلوي و حتّ بايد در
عا شده اد، تو در آن عالوه بر نمايش تنافي ميان امامت و خاتمي ـ)157ـ156صص، 1388

پيشوايان  ةعا درباراين اد از آنجا كه. هستندار از وحي و حق تشريع است امامان شيعه برخورد
 اين مقاله بر آن است كه پاسخي متين، شيعه با استناد به مطالبي درون مذهبي مطرح شده است
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ارائه و روشن نمايد كه نقش و جايگاهي كه قرآن و ) فريقين( با استناد به آيات و روايات
با تصوير مطرح شده براي امام در اين سخنان تناسبي  اند ان داشتهروايات براي مقام امامت بي

در  تآن با نبو ةي به منابع اصيل از منزلت امام و رابطفهم نادرست و برداشت غير متكّ. ندارد
ت شده امامت و چگونگي امكان آن پس از ختم نبو ةلأزيربناي ابهاماتي در مس ر شيعهتفكّ

  . است
امام با  چگونگي پيوندو  كتاب الهيين و يم با قرآن به عنوان آخرين آاما ةگونة رابطبررسي 

سه  ،امام با احكام و حالل و حرام يارتباطوجه  ،و همچنين تختم نبومنين و مردم پس از ؤم
سبب ها آنارائه شده از  درستر نايكه تصو هستندعدي بتعارضهم تو ت امامت با خاتمي

 نظامبه نقش و جايگاه امام در ، گانه تحليل محورهاي سه بااست الزم  ،رو اين از. است گرديده
ت را مرز خاتمي، كه آيا مفهوم امامت هيمو به اين پرسش پاسخ د ويمعقيدتي شيعه نزديك ش

ميان اين دو ضرورت دارد؟  پيوندي عميقوجود ، هيچ تعارض و تنافيبدون نوردد و يا  درمي
، ت هدايت انسانخصوصي، ي آنها گونهو  ها ريشه، تلة هدايأاين تبيين نياز به بررسي مس

  .نقش پيامبر در اين هدايت و سرانجام نقش هدايتي امام دارد

  ي آنها و گونه هدايت حقّ
هميشه همراه او خواهد  شود ميكه منجر به كسب ملكاتي براي او  انسانباورها و رفتار 

 :ه استمنحصر خود دانست و هدايت را حقّخداوند نياز به كمال انسان را پاسخ  ،رو اين از .بود
قرآن  آيات .)120 /البقره( است الهى هدايت تنها، بگو هدايت ؛﴾ دیهالْ هو اللَّه هدی إِنَّ قُلْ﴿

به غير  تنها براي آن كسي است كه ذاتاً مهتدي باشد يعني، حقِّ هدايت ذاتي كنند كه ميداللت 
قرآن كريم بر اساس  ،رو اين از .)35 /يونس(ديگران گردد تا بتواند هادي ، خود نيازي ندارد

ت و توحيد ربوبي و تشريعي كه از آنخالقي، ت و تدبير امر تعبير نمودهبا الفاظ مالكي ،
خداوند مطلق ه به علم و قدرت سرپرستي و سعادتمندي و به كمال رساندن انسان را با توج

   .دانسته است اومنحصر  حقّ، متعال
تقسيم  بخشبه سه ، مندان از آن توان از جهت مراتب هدايت و بهره الهي را ميهدايت 

  .نمود
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  هدايت عام .1
هدايتي ـ  است خداوند متعالقرآن بيانگر وجود هدايتي عام براي تمام موجودات از طرف 

هيچ . شوند ي و سوق داده ميئكه اشياء به واسطة آن به سوي كمال و هدفهاي خود راهنما
و موجودي از تحت اين قانون فراگير بيرون نيست و خداوند اين هدايت را براي مخلوقي 

 ما پروردگار ؛﴾هدی    ثُم خلْقَه ٍء  یش كُلَّ  أَعطَی الَّذی ربنا﴿ :خود دانسته است ةي بر عهدحقّ، همه
 كرده يتهدا سپس داده بوده او آفرينش ةالزم را آنچه، موجودى هر به كه است كسي همان
  .)50 /طه( است

  هدايت نوع انسان .2
موجودي است زنده و صاحب شعور كه حياتش در همبستگي «كه  خصوص انسان در

گذار و كارش  تاثير ،شود و علمش در تنظيم فعلش بينش و كوشش و فهم و عمل او ظاهر مي
 نسانمل اي علم و عها در رهبري و راهنمايي اوسودمند است؛ هدايت  ،در افزايش فهم او

حياتش كه وسيلة هماهنگي كوشش و ، گردد و با افزايش انديشه و انسجام عمل آشكار مي
انسان نيازمند هدايتي تشريعي  ،پس. )40ص، 1385، جوادي آملي( »نمايد ميبينش اوست رشد 

از طريق ابالغ دين براي تمامي انسانها صورت ، كه اين راهنمايي و بيان قانون الهي است
 إِما السبِيلَ هديناه إِنا﴿ :من و كافر نشان داده استؤاست و خداوند متعال راه را به مپذيرفته 

 ناسپاس يا) گردد پذيرا و( باشد شاكر خواه؛ داديم نشان او به را راه ما ﴾كَفُورا إِما و شاكرا
خصوص انسان ، وجوداتمتمام خداوند عالوه بر هدايت تكوينيِ  داردآيه داللت  .)3 /االنسان(

   .را از هدايت تشريعي نيز برخوردار نموده است

  )هدايت پس از هدايت(هدايت ويژه  .3
اعتقادات نظري و را  منشأ افعال انسان .ستكمال انسان وابسته به افعال اختياري و ارادي او

د دارد به ه و استعداآنچه را در قو، در نتيجة برخورد با حوادث كه دهد عملي او تشكيل مي
و كمال اليق خود يعني سعادت يا ضاللت ، ي خود را به سرانجامها رساند تا نهفته ت ميفعلي

بلكه براي  ؛تشريع الهي تنها براي نظام بخشيدن به جوامع بشري نيست ،رو اين از .نائل سازد
، 1417، طباطبائي(باشد نزديك نمايد  تا او را به هدفي كه در خلقتش مي، تكميل خلقت اوست

را براي او  افزونتواند هدايتي  مي واكنش مثبت انسان به اين هدايت تشريعي .)299ص، 3 ج
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با حسن اختيار و پذيرش هدايت تشريعي ، پاداشي يارسيدن به اين هدايت ويژه . فراهم آورد
 هدايت را قلبش خداوند، آورد ايمان خدا به كس هر و ؛﴾قَلْبه يهد بِاللَّه يؤمن ومن﴿ :است
، اند يافته هدايت كه كسانى ؛﴾هماتقْو هماوَءات هدی زادهم اهتدواْ والَّذين﴿؛ )11 /التغابن( كند مى

از اين هدايت به  .)17 /محمد( بخشد مى آنان به تقوا روح و افزايد مى هدايتشان بر خداوند
 وكتاب نور اللَّه من جاَءكُم قَد﴿ .شده استنيز تعبير  »ييدأت«و  »تسديد« ،»ايصال به مطلوب«

بِنيی مدهي بِه نِ اللَّهم عبات هانولَ رِضبلَ سسوى به آشكارى كتاب و نور، خدا طرف از ؛﴾مِاالس 
، سالمت هاى راه به، كنند پيروى او خشنودى از كه را كسانى، آن بركت به خداوند .آمد شما

براي  ـ سخن از نور و كتاب مبين همانگونه كه ،اين آياتدر  .)16و15 /مائدهال( كند مى هدايت
به رضوان سخن  منان طالبِؤاز هدايت م؛ است شده ـ هدايت همة انسانها از طرف خداوند

خداوند متعال در آيات زيادي به اين واليت و هدايت ويژة مومنين اشاره . ميان آمده است
  .)122 /نعامألا، 9 /يونس، 258 /بقرهال، 68 و 12 /انآل عمر(نموده است 

  انتقال هدايت به انسان
خداوند از اسبابي  ،رو اين از؛ ارتباط مستقيم و ديدن خدا براي انسان امري محال است

 همجاَء إِذْ يؤمنواْ أَن الناس منع وما﴿: مرتبط براي انتقال فيض و پيام خود به انسان استفاده نمود

دثَ قَالُواْ أَن إِلَّا یالْهعأَب ا اللَّهرشولًا بسقُل ر ضِ ىفِ نَكَا لَّولَ الْأَرمونَ كَةٌائشمي ئطْممنين لَنازهِم لْنلَيع 

ناِء مملَكًا السولًا مسينا، بياورند ايمان مردم شد مانع هدايت آمدن از بعد كه چيزى تنها ؛﴾ر 
 ؟است فرستاده رسول عنوانه ب را بشرى خداوند آيا: گفتند) خبرى بى و نادانى روى از كه( بود
 ما، داشتند برمى گام آرامش با) و كردند مى زندگى( فرشتگانى زمين روى در اگر) ىحتّ: (بگو

 جنس از بايد گروهى هر رهنماى كه چرا(فرستاديم  مى آنها بر، رسول عنوان به را اى فرشته
   .)95ـ94 /اإلسراء) (باشد خودشان

 آنكه مدو ،ي استزندگي بشر زميني و ماد اينكه لاو: به دو مطلب اشاره دارد ة پيشينآي
را  وحي الهيت دريافت ا همة افراد قابليام؛ پذير است هدايت الهي تنها از راه وحي امكان

رادي را كه از شرايط و توان دريافت و خداوند سبحان از ميان خود انسانها اف ،رو اين از. ندارند
ت و رسالت يا همان در بيان اثبات نبو) ع(امام صادق  .انتخاب نمود انتقال برخوردار باشند

   .)168ص، 1ج، 1365، كليني( جويد مياز اين استدالل بهره ، طريق انتقال هدايت تشريعي
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 نعمت، قبله تغيير با كه( گونهنهما :فرمايد مي ،بقره دربارة اين انعام بزرگ ةسور 151آية 
 شما بر را ما آيات تا فرستاديم شما ميان در خودتان از رسولى) كرديم كامل شما بر را خود

 ياد شما به، دانستيد نمى را آنچه و بياموزد حكمت و كتاب، شما به و كند پاك را شما و بخواند
كند بدون هدايت  داللت مي ﴾تعلَمونَ تكُونواْ لَم ما ويعلِّمكُم﴿ ةمفاد جمل .)151 /بقرهال( دهد
، واليت، دليلبه همين . پيدا كنددسترسي  وحياني  علومبه د نتوان نمي ها هرگز انسان ،پيامبر

 برايها  از انسان به پيامبران و برگزيدگانِ ستايت كه از امور اختصاصي براي خدااطاعت و هد
و هادي  ولي، هده و خداوند ايشان را واجب االطاعهدايت الهي نسبت داده ش يافتنق تحقّ
 خودشان از مؤمنان به نسبت پيامبر ؛﴾أَنفُِسهِم من بِالْمؤمنِني  أَولَي لنبِيا﴿ :في نموده استمعرّ

اطاعت برگزيدگان خود را در كنار اطاعت خويش خداوند و  )6 /حزابألا( است سزاوارتر
 علَيهِم أَرسلْناك فَما  ىلَتو ومن اللَّه أَطَاع فَقَد الرسولَ يطعِ من﴿ ؛دنماي قرار داده و به آن امر مي

 نگهبان را تو زند سرباز كه كسى و كرده اطاعت را خدا كند اطاعت پيامبر از كه كسى ؛﴾حفيظًا
رة اين اطاعت هدايت ثم .)80 /نساءال) (نيستى مسئول او برابر در و( نفرستاديم او) مراقب و(

في معرّ ،نموديعني همان امر و هدفي كه خداوند به سبب آن با انسان ارتباط وحياني برقرار 
  .)54 /نورال( شد خواهيد هدايت، كنيد اطاعت او از اگر اما ﴾تهتدواْ تطيعوه وإِن﴿؛ شده است

تختم نبو  
يني خود را خاتم اديان بدانديني و آمالزم با كمال است چرا كه ممكن نيست دي ،تخاتمي ،
كنندة  آخرين دريافت را رسماً) ص(د محمحضرت ، خداوند. كمال نداشته باشد ةولي داعي

قرآن كتاب ذكر و هدايتي  ،رو اين از .)40 /حزابألا(د كن وحي و هدايت تشريعي معرفي مي
دانسته ، آفرين در سعادت بشر تمام نيازهاي نقش كنندة و بيان) 90 /نعامألا(عالمين  ةبراي هم

 بيانگر كه كرديم نازل تو بر را كتاب اين ما و ؛﴾ٍء  یش    لِّكلُ نااتبي الْكتاب علَيك ونزلْنا﴿ :شود مي
، كتاب اين در را چيز هيچ ما ؛﴾ٍءیش من الْكتابِ ىفِ فَرطْنا ام﴿ ؛)89 /نحلال(است  چيز همه

  .)38 /األنعام( نكرديم فروگذار
با ، ها براي دستيابي به كمال و سعادت نياز انسان، پس از فروآمدن و دريافت كامل دين

شرايط جديد هماهنگ خواهد شد و اين نياز و فقر ذاتي نسبت به هدايت الهي هيچگاه پايان 
نياز  )2 ؛قرآنها به  نياز انسان )1: يابد در دو جهت استمرار مي ،ياين نياز به طور كلّ. پذيرد نمي
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به ، مطابق داللت و بيان آيات قرآن ـ  تعالي تبارك و ـ خداوند . الهي به هدايت ويژه و خاص
 .كمال بخشيده است بدانو  و زمينة هدايت خود را استمرار دادهپاسخ  ،نياز اين دو

  ران آن و مفس گريتهداي، قرآن
قرآن به  .خاص نيست اي دورهن و ق به زمانياز ذاتي انسان است و متعلّ، نياز به هدايت

ق بخشيدن به هدايت در تمام عصر خواستار لوازمي براي تحقّ، عنوان وحي خداوند به پيامبر
يي از نيازِ به تجديد دين ها روست كه جنبه ضرورت اين امور از آن. شود ت ميپس از ختم نبو
ت دين اسالم كه تمياق خد و تحقّنشوتكرار  هاي گذشته صورت پذيرفته است كه در دوران

ها را دارد دچار خلل و اشكال  ها در همة زمان داعية هدايت عمومي و گستردة تمام انسان
ت ق خاتميتحقّبه جهت بلكه  ؛كه دين خاتم نياز به تكامل دارد نيست  آن دليل اين امر .دگردن
 حققول دين خاتم تپس از نزدورانِ ت آن در تمام ختميتا  ستها همة زمانآمدن آن بر فائق  و

  . و تبلور يابد
اختالف و چند  ةمسأل ي گذشته راها د دين در دورهبه تجد نيازي ها قرآن يكي از زمينه

حسد و ظلم ، غيرا ب اختالفپس از نزول كتاب و شريعت دانسته است و منشأ امت  دستگيِ
ها و براي طيف  راندو تمامي كه امكان بروز آن در امورـ  )19 /آل عمران( كند ميفي معرّ

ت همان كتاب اين اختالف با محوري، طبق گزارش قرآن. ها وجود دارد اي از انسان گسترده
بر سر تفسير و تبيين و ، يعني عمدة مشكالت پس از تحريف ؛پذيرفته است مي هدايت صورت

دالئل  نحل يكي از ةسور 64آية  .)213 /بقرهال(است  بودهاجراي دستورات الهي ، لة بعدهدر و
 راه يافتهت تبيين آنچه در آن اختالف و تشتّ، را) ص(به پيامبر خاتم ) قرآن(فرستادن كتاب 

 لِّقَومٍ ورحمةً یوهد فيه اختلَفُواْ یالَّذ مهلَ    نِلتبي إِلَّا الْكتاب علَيك أنزلْنا وما﴿ :كند بيان مي

 آنها براى، دارند اختالف آن در را آنچه اينكه براى مگر نكرديم نازل وت بر را قرآن ما ؛﴾يؤمنونَ
 /نحل( آورند مى ايمان كه قومى براى است رحمت و هدايت مايه) قرآن اين( و كنى روشن

آل عمران سورة  159 ةآي ،به عبارتي ؛دكردليل بروز اختالف را بايد در فهم قرآن جستجو  .)64
دستگي و اختالف در  ق چنداز وجود زمينة تحقّ ـ ن بازدارندگيدر ضمـ آن ي همانند و آيات

آل عمران با طرح وجود آيات متشابه و نياز آيات قرآن به  ةآية هفتم سور. دهند قرآن خبر مي
يي كه ممكن است مسلمانان در مواجهة با قرآن با آن روبرو شوند اشاره هابه آفت، ويلأت

  :دو امر داللت دارند رويل بأوجود و لزوم ت دالّ برآيات .كند مي
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تفسير «كه در روايات نبوي به ، ياتوجود زمينة استفادة ناصحيح و برداشت غلط از آ: لاو
  .شده است تعبير »به رأي
آن هاي كلمات و جملهوجوه بودن  به دليل اجمال و ذو، تبيين آيات و نياز به تفسير: مدو. 

 هعمد، بايد گفت ويل استأيات متشابه و نيازمند تكه قرآن چرا در بردارندة آ اين در پاسخ به
  . دليل آن وجود بطون فراوان و معارف عميقي است كه در قالب الفاظي محدود بيان شده است

ويل و تفسير آيات قرآنأا آيا خداوند متعال براي جلوگيري از تنازع و اختالف و فهم تام ،
راهكار و ابزاري را قرار داده است يا ، تكه براي هدايت و سعادت هميشگي بشر نازل شده اس

خداوند سبحان يكي از شئون پيامبر را تبيين و تفسير قرآن بيان نموده ، پاسخ اين است كهنه؟ 
 يها برداشت اختالف و گرفتارمسلمانان پس از پيامبر  ةآيا جامعنكته اينجاست كه . است

كه تاريخ پس از   همچنان ـ د داشتشود؟ اگر چنين امري استمرار خواه گوناگون از قرآن نمي
اين نياز پس از عصر  ـ نمايد وجود اختالف وسيع و گسترده را تصديق مي) ص(رحلت پيامبر 
مقام ثبوت آيا خداوند لوازم آنرا در نظر گرفته  شود؟ و در چگونه پاسخ داده مي، حضور پيامبر

نگاهباني و محافظت كند و از هادي و هدايتگري كه آن هدايت اصلي را آيا  ،به تعبيري ؟است
و حافظ دين باشد وجود دارد؟ اين شيوه از استدالل را ، ايجاد موانع بر سر آن جلوگيري

در  توان در مناظرات هشام بن حكم با عمرو بن عبيد در مسجد بصره و با مردي شامي مي
 ،1ج، 1365، كليني /589ص، 1362، صدوق. ك.ر( مشاهده نمود )ص(محضر امام صادق 

نيز  )ع( اطهار ةدر سخنان و كلمات ائم .)194ص، 2ج، »الف«1413، مفيد /171و 169صص
  .)195ص، 1ج، تا بي، صدوق .ك.ر( كردتوان مالحظه  اينگونه تبيين را مي

نساء به اين  ةاز سور 59آية ، چگونگي استمرار تبيين و تفسير قرآن پس از پيامبردر بيان 
برد كه  از افرادي نام مي، خداوند در كنار ذكر رسول. ارددنقطة حساسِ حيات اسالم اشاره 

اطاعت و لزوم اجابت به فرامين ايشان بيان ، وظيفة مردم نسبت به آنها را پس از حيات پيامبر
ـ )ع(ه دليلِ بر آگاهي ائم، آل عمران ةهفتم سور ةسورة رعد در كنار آي 43آية . دنماي مي

آل  ةهفتم سور ةو بيانگر منافات نداشتن آي استكامل به قرآن  از علم ـ االمر  اولي مصداق تام
  . نيز هست ويل قرآنأاز ت) ع(عمران با آگاهي اهل بيت 

 خداوند كه است بگو كافى ؛﴾الْكتابِ علْم دهعن ومن وبينكُم بينی اشهِيد بِاللَّه  یكَفَ قُلْ﴿آية 
 )43 رعدال( باشند گواه ،شما و من ميان اوست نزد) آنقر بر آگاهى و( كتاب علم كه كسى و

كه آگاهي كامل  را كسي ،خداوند در اين آيه .است) ص(در برابر منكران رسالت پيامبر  برهاني
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 مصداق .كند في ميمعرّ) ص(و كافي از قرآن دارد شاهد بر صدق و راستي رسالت پيامبر 
﴿نمو هندع لْمابِ عتكلمات پيامبر و سخنان بزرگان صحابه و اقرار ، اياتمطابق رو ﴾الْك

6ج، 1372طبرسي،  /166ص، 7ج، 1415، آلوسي :ك.ر( است) ع(رانِ قرآن امام علي مفس ،
 .)159ص، 1ج، 1403طبرسي،  /386ص، 11 ج، 1417، طباطبائي /462ص

را در ساية  ظاهر و باطن قرآن بهعلم و آگاهي خود ، )ع(اطهار و بويژه اميرالمؤمنين  ةائم
ه به قرائن موجود در همچنان كه دو آية مذكور با توج، اند بيان نموده) ص(تعليم پيامبر اكرم 

واني بر نفي اكيد فرأت) ع( اطهار ةائم. دننماي آنها داللت بر الهي بودن و گستردگي علم ايشان مي
گونه روايات را اين. ردبر اين امر داللت دااز آن حضرات واني ت خود داشته و روايات فرانبو
ي ها در برابر جريان) ع(ه هاي ائم گيري موضع: از جمله ؛توان به چند دسته تقسيم نمود مي

دهي بينش  ت در جهت شكلنفي صريح نبو، تبيين نقش حقيقي خود، انحرافي مثل غالت
من از  ،دحمم اي ابو :فرمايد به ابوبصير مي) ع(امام صادق . صحيح شيعه نسبت به امام و امامت

، مجلسي/ 297ص، 1348، كشي( جويم ميبرائت و بيزاري  از انبيا باشم ،كسي كه در پندارش
  .)297ص، 25ج، 1404

   احكامتشريع نسبت به امام  نقش
امام با قرآن پرداخته شد و با استناد و كمك گرفتن از اصول قرآني و  ةبه رابط، تا اينجا

. صورت گرفتاستدالل  ، بحث ورابطه و ميزان اين پيوندچگونگي اين ، دربارة روايات فريقين
توان آن را به صورت مستقل مطرح نمود رابطة امام با موضوعِ حالل و ديگري كه مي ةلأمسا ام 

با ، آن تر شدن حا براي منقّام، شود روشن مي پيونداين  ،پيش ةلأهرچند از مس .حرام الهي است
تمسخود ائم به بررسي اثبات يا نفي و ، گونة پيوند امام با احكام تبيينِ به )ع(ه ك به كلمات
  .پردازيم ميامام در تعيين و تشريعِ حالل و حرام  نقش

تشريع امام  حقّ .استتشريع  حقّ ةمسأل، امامت وضوعبا م مربوط سائلاز مبيان شد كه 
كه ، ت پيامبربدون وساط، از جانب امام مستقل است تعليم و تشريع و ايجاب و تحريميهمان 

و بيان حالل و  )ص( ديافزون بر شريعت محم امام و دنشين در رتبة وحيِ به پيامبر مي
همانند سخنان  ،يت و لزوم اطاعتبيانات خود را از جهت حج، سابقه هاي جديد و بي حرام

 بيان پيشوايان شيعهآيا حالل و حرامي كه  اام .)55ـ54صص، 1389، سروش(بداند پيامبر خاتم 
 ةائم يا )جا همان :ك.ر( است )همانند پيامبر( كاي وحي و شهود شخصي ايشاناند به اتّ داشته
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ه آيا ائم، تعبير ديگربه  ؟اند كي بودهمتّ و احكامبراي بيانِ حالل و حرام  يي ديگرمجار شيعه به
جعل و تشريعِ حالل و حرامي افزون بر حالل و حرام نازل شده بر حضرت  براي خود حقّ

نو  ،ي از ايشان كه در ظاهرسرنوشت سخنان ،اند؟ اگر اينگونه نبوده است قائل بوده) ص(رسول 
 ،در روايات مسأله پاسخ اين آياو است چگونه خواهد بود؟  ت نبوينشان در قرآن و سنّ و بي

  تبيين شده است؟ 
ر ديني ديگ و ت به معناي پايان پذيرفتن نزول شريعت و حالل و حرام جديد استختم نبو

 كهنيست عا مغاير با اين اد گفتاراين ا ام .ناسخ و يا تكميل كنندة دين اسالم نخواهد آمد
ت تا پايان دوران حيات او به صورت كامل و رافع نياز بشري آنشريعت اسالم و حالل و حرام 

 رخيب ةبه گفت ، ـ وبه عموم مردم عرضه نشده است) ص(در زمان حيات پيامبر اكرم ، در زمين
له و زمان هتواند دو و ميزيرا مرحلة نزول و مرحلة تبيين ، آفريند پارادوكس درون ديني نميـ 

عي آن نيستند كه حالل و حرامي جديد و افزون بر شيعه مد پيشوايان. جدا از يكديگر باشد
 لبلكه شأن خود را تكمي ؛اند اسالمي عرضه كرده ةبه جامع، حالل و حرام نازل شدة بر پيامبر

كيد بر دريافت كامل آن از طريق پيامبر أآن هم با ت، در بيان شريعت و حالل و حرام الهي
   .)393ص، 1404، صفار /313ص، »ب«1413، مفيد( اند دانسته

دي از بهرهروايات متعد دهند كه ايشان را از ساير مردم  از اموري خبر مي )ع( همندي ائم
 نَّا«نمايند  في مينسبت به معلومات ايشان نيازمند معرّدهد و جامعه و افراد آن را برتري مي

عننا ٰمدا ال نٰتحاج اَ ٰيلاحد وٰالناس يحونَتاج لَانزد ما مسائل و اموري است كه ما را نيازمند  ؛»اٰني
، 1404، مجلسي /154ص، 1404، ارصفّ(نمايد  كند ولي مردم را محتاج به ما مي كسي نمي

في معرّ) ص(منبع دريافت علم حالل و حرام را منحصراً قلب پيامبر، روايات .)44ص، 26ج
- 35صص، 1390شاكر،  :ك.رو  313، ص»ب«1413مفيد، / 393، صهمانصفار، ( اند كرده
، ت به معناي تعطيلي در عرضة حالل و حرام و شريعت اسالمتفسير ختم نبو ،رو اين از ؛)125

ط علماء و همانگونه كه ابالغ و رساندن نداي اسالم توس، تتفسيري بدون پشتوانه و دليل اس
  .يستت نيافته در مكتب اسالم به معناي اختالل در حقيقت ختم نبو فرزانگان پرورش

 امشوند از چه منشأ و مصدري  ي ميسابقه تلقّ بي ،كه به ظاهررا احكام و بياناتي ) ع(ه ا ائم
منابع و روشهاي انتقال علم حالل و حرام به اهل بيت كنند؟ در تعدادي از روايات به  نقل مي

به صورت  )ع(ه اشاره شده است كه به دو منبع اصلي در اين موضوع مطابق بيانات ائم) ع(
  .شود مختصر اشاره مي



  
       

  

  117  امامت و خاتميت از ديدگاه قرآن و روايات                                                              

آن  حرام و محدودة حالل و، را »الف باب«محتواي  )ع( منينؤاميرالم :)هزار در( باب فلْاَ
 الِٰلحالْ نم ابٍٰب فلْاَ ينملَّع) ص( اِهللا ولَسر نَّا«، نمايد ز تا قيامت بيان ميتمام احكام مورد نيارا 

الْورامِح مانَا ٰکم ومٰا ٰکمائن ٰيلا يالْ مِوٰيقمابٍٰب لُّکُ ة مٰهنفْا يتلْاَ حذَفَ ابٍٰب فللْاَ کلْاَ فابٍٰب ف حٰيت 

علمت لْعالْ ماٰيٰنمالْا واٰيٰلبفَا والْ لَص؛)357ص، 1404، صفار /283ص، »ب«1413، مفيد( »طابِخ 
هر ، تا قيامت، گذشته و آيندهبه من هزار در از حالل و حرام آموخت از ) ص(رسول خدا 

اي كه علم  باب است به گونه) يك ميليون( هزار هزار ،پس آن ؛گشايندة هزار در است دري
  .دانستماز آن الخطاب را  فصلباليا و ، منايا

در . پيامبر است يبه امال) ع(منين علي ؤاميرالم نگاشتة، اي بزرگ جامعه صحيفه: جامعة
به ، في شده استنيازهاي مردم در حالل و حرام معرّاين صحيفه نيز پاسخگوي  ،روايات
 را نيز در )ةالْجلْد نصف و ةدالْجلْ و سواه فَما الْخَدشِ رشأ ،همانند(جزئي  ياي كه امور گونه
همان، ، صفار /372ص، 2ج، 1403طبرسي،  /186ص، 2ج، »الف«1413، مفيد(گيرد  برمي

با حدود كرده است د بن عبدالملك نقل محم. )238ص، 1ج، 1365، كليني /154ص، 1404
طول اي با  بوديم كه حضرت به بيان اوصاف صحيفه) ع(شصت نفر در محضر امام صادق 

خداوند هيچ حالل و حرامي را خلق نكرد كه در اين صحيفه : هفتاد ذراع پرداخت و فرمود
   .)149و 146 و 145صص، همان، صفار(نباشد 

ك به كه احكام و حالل و حرام دين را با تمس، قياس در مقابل جريانِ) ع( امام صادق
ك به قياس را به تمسمان و جريشود  مي آور يادرا  »هجامع«موضوع ، آورد قياس بدست مي
، كليني :ك.ر(داند  باطل و موجب دور شدن از دين مي، رسي به احكام واقعيسبب امكان دست

ذكر اين  .)82ـ62صص، 1390، شاكر/ 149و  146صص، همان، صفار /57ص، 1ج، 1365
ر از افزوده شدنِ علمي غي، افزايش علم امام ةمقصود روايات از مسئل، نكته نيز مناسب است كه

به روشني بيان ) ص(اين موضوع در سؤال سليمان ديلمي از امام صادق . حالل و حرام است
هدايت  ةلأاين فزوني علم به مس .)393ص، همان، صفار /313ص، »ب«1413، مفيد(شده است 
  .باشد مي ويژه مربوط

  حرام مراحل ابالغ و انتقال حالل و
ق علم به حالل ت از دو مرحله دربارة تحقّرواياكه  شود ميروشن  ،آنچه گذشت ةبا مالحظ

نزول كامل و جامع دين و حالل و حرام الهي به شخص : لاو :اند و حرام الهي سخن گفته
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دي مرحلة انتقال كامل دين و حالل و حرام محم: مدو ؛شاناي در زمان حيات) ص( اكرمپيامبر 
امكان  ،به عبارتي .المي و انسانياس ةبراي جامع، رسي به آن پس از حيات پيامبرو امكان دست

، نازل شده با رحلت ايشان) ص( كاملي كه به پيامبر خاتم رسي و دريافت حالل و حرامِدست
اسالمي در دريافت احكام  ةص و روشن براي جامعبلكه پيامبر مسيري مشخّ ؛منتفي نگرديد

باشد  لهي فراهم ميرسي كامل به حالل و حرام اامكان دستدر آن واقعي الهي مشخص نمود كه 
   .)657ص، 1415هاللي كوفي،   /153ص، 1ج، 1403، طبرسي(

براي حكم  انديشمندان علم اصول به مراتب و مراحل حكم تا مرتبة بعث و تنجز اشاره و
، ف نسبت به همة مراحل آنكه مكلّ، 1مراحل و مراتبي قائلند ،تنجز ةمرحلة اقتضاء تا مرتب از

ميان  ،رو اين از .)278ـ277صص، 1409، ق خراسانيمحقّ(ندارد وظيفه و تكليف يكساني 
صدور و انشاء احكام و ميان فعليو به تعبير  وجود نداردو تنيدگي  گيلزوم پيوست، زت و تنج

تمام احكام و حالل و حرام از مرتبة اقتضاء و انشاء گذشته و به مرتبه ، دين خاتمدر  ون،اصولي
توان  نمي اي كه بگونه ،ت رسيدهفعليةاز مرحل پيشتا  عا نمود احكام و حالل و حرام الهياد 
پاي نهادهت فعلي، پس همة  .استابالغ به پيامبر و نزول از لوح محفوظ نرسيده  ةبه مرحل اام

نقلي، الزمة  ةلحرام در اختيار پيامبر قرار گرفته است و اين گفتار عالوه بر اد حالل و احكام و
ادستنيز هاكمال دين  ت وعاي خاتمي.  

اما نكتة ظريفي كه در اين ميان وجود دارد آن است كه ميان مرتبه و مرحلة فعليز ت و تنج
عي وجود فاصله و عدم شيعه مد ـ الع يافتن آنها از احكاميعني رسيدن به دست مردم و اطّـ 

ت گفتار امام در حجي، ه به اينبا توج .ستاعصر پيامبر هم انتقال تمامي احكام به متنِ جامعة 

                                                           
   .ت، مرتبه تنجزمرتبه اقتضاء، مرتبه انشاء، مرتبه فعلي: مرتبه است داراي چهار فیيو تکل هر حكم.  ١

امری را بررسی منوده و  )شارع مقدس( گذار عنی قانونيمصلحت و مفسده؛  ]دارا بودن[مرحله : ءمرحله اقتضا  )الف

 .نديب ا مفسده میيآن را دارای مصلحت و 

ا ترک آن است، نوبت به مرحله يبرخاسته از مصلحت فعل  زی کهيد موال به چيبعد از شوق اک: ءمرحله انشا  )ب

 .ديمنا شیء دارای مصلحت را واجب و شیء دارای مفسده را حرام میموال عنی يرسد؛  گذاری می قانون

 .است) امربيبه پ(ده که الزمه آن ابالغ قانون يدن زمان اجرای قانونی که جعل گرديمرحله فرارس: تيمرحله فعل  )ج

ه ن مرحله، توجيدر ا. ده و او عذری برای اجنام ندادن آن ندارديف رسای که قانون به مکلّ مرحله: زتنج مرحله  )د

ف يعنی بر اجنام آن ثواب و بر ترک آن عقاب و مؤاخذه ـ در صورتی که از تکاليگردد؛  ف قطعی میف به مکلّيتکل

شود ب میالزامی باشد ـ مترت. 
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كه آية تطهير به روشني بر آن داللت ) ع( هبيان حالل و حرام صرفنظر از عصمت شخصي ائم
ريشه در عصمت پيامبر در دريافت وحي و ، )168، ص25ج، 1420، فخر رازي :ك.ر( دارد

اطاعت  نمايد و چرا كه آنچه امام از حالل و حرام بيان مي؛ احكام و حالل و حرام الهي دارد
است كه از پيامبر گرفته و پيامبر نيز احكام و حالل و حرام  همان، داند خود را بر مردم الزم مي

 »اٰلفَ ةُوبا النماَفَ امِٰرحالْو الِٰلحي الْا فٰنيلَع وفقُوا الْمنا«، را از جانب خداوند دريافت نموده است
  . )268، ص1، ج1365كليني، (

 الْأَمرِ ليوأُو الرسولَ أَطيعواْ و اللَّه أَطيعواْ﴿در تبيين آية ) ع(ن عجالن از امام باقر عبداهللا ب

نكند نقل مي، )59 /نساءال( را] پيامبر اوصياى[ األمر اولو و خدا پيامبر كنيد اطاعت ؛﴾  ْمكُم :»هي 
ويف ع اَيف الْ ليئمةج ،لَعهاُهللا م مواضاَالْ عغَ اِءٰيبِنياَ رنهم اليونَلُّح شيٰلئاً وايحرم1380، عياشي( »هون ،
 در جايگاهايشان را  وندكه خدا است فرزندان ايشانعلي و مربوط به اين آيه ) 252ص، 1ج

ن ايشا، است كه روايت آن قصودم. دنماين ايشان چيزي را حالل و حرام نمي اام؛ انبياء قرار داده
بلكه آنچه به مردم  ؛كنند ميدريافت ن ـ با وحي يا شهودـ  را ياز نزد خدا حالل و حرام

   .است به آنها تعليم داده) ص(گويند هماني است كه پيامبر اكرم  مي
از پيامبر آموختم آنچه جبرئيل بر او در هر : فرمايد مي مورددر اين ) ع(اميرالمومنين علي 

ت و امر و نهي كه در مورد چه چيز و در شأن چه كسي نازل از حالل و حرام و سنّ، روز
اگر اخباري و  )196ص، 23ج، 1404، مجلسي/ 197ص، 1404، صفار(نمود  گشته نازل مي

تشريع برخي امور به امام از جانب  مشعر و يا ظاهر در واليت تشريعي به معناي تفويضِ
به دليل ضرورت و ن عقلي و نقلي اعتماد قرائبه ، ت سندبا فرض صح، خداوند متعال باشد

به تفويض اظهار برخي احكام كه نزد ايشان مخزون و نگهداري ، خاتميت و اكمال دين
واگذاري تشخيص مصاديق و تبيين جهت و حدود آنها و يا مقصود  گردد ميحمل ، شود مي

درك ي ادكه چه بسا با استنباط افراد ع د و روشن امام استيؤاحكام به ذهن ثاقب و ضمير م
  .)73ـ71صص، تا بي، صافي(شود  نمي

ويژه براي فهم  ياعطااز ، )ع(امام  طتوسدر احاديث عالوه بر انتقال و دريافت علم پيامبر 
 اُهللا ماهٰطعاَ« :فرمايد مي) ع(در توصيف اهل بيت  )ص(پيامبر  .به ميان آمده است سخن نيز ماما

لْعفَمي واَ، ميهٰطعاهفَ اُهللا مهماً وو  216صص، 1362، صدوق /49ص، 1404، صفار(» ماًلْع
673(.  
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  استمرار هدايت يا هدايت پس از هدايت
تا  دشو در مسائل اختالفي خالصه نمي او بودن هدايت تبييني و شاخص درن امام تنها أش

عنوان تنها به  مامنياز اساسي به امام رفع و ا، اختالفات و حلّ پس از تبيين شريعت و احكام
و  تبلكه ديگر شئون هدايتي امام از او شخصي ؛في شودمعرّ) علماء ابرار( يك عالم نيكوكار

  .اردذگ مثال به نمايش مي جايگاهي بي
تي كه سنّ :ت دائم و مستمر الهي داردهفتمين آيه از سورة رعد داللت روشني بر يك سنّ

، 1ج، 1404، قمي) (اديه( يت كنندهاهدايت و هد ةمسأليعني ، آن صحبت شد ةدربار
تعيين ، ها را ق هدايت انسانق هدايت نيازمند ابزاري است و خداوند ابزار تحقّتحقّ .)359ص

تي در ميان يافته از ميان خود آنها قرار داده است و اين را سنّ هادي و راهنما و امامي هدايت
 كه مطابق داللت آية ـت هدايت پس از ختم نبو ةلأا مسام. في نموده استمعرّ ها همة گروه

 ن شدهضرورتي است متعي )7 /رعدال( است اى كننده هدايت گروهى هر براى ؛﴾هاد قَومٍ    لِّلكُ﴿
ت راهنمايان و هاديان پس از نزول قرآن و ختم نبو، پذيرد؟ به عبارت ديگرچگونه انجام مي ـ

مسأله بررسي اين  ده دارند؟ها بر عه اي از هدايت را نسبت به انسان چه مرحله و چه گونه
  .باشد اهل ايمان و نقش او در ايجاد زمينة تكامل ايشانپيوند امام با  ةگونتواند بيانگر  مي

  :توان شامل دو بخش اصلي نمود هدايت هادي در دين اسالم را مي
و  آياتدر ، هادي و امام نسبت به تمام امور بودن شاخصو هدايت تبييني كه با معيار  )1
و يا اختالفي كه ايجاد  شدهاحياء كنندة آنچه از دين فراموش  ،امام. ات بيان شده استرواي

هاي  هاز سقوط در در هو مبين صحيح قواعد و معارف دين و بازدارندا .خواهد بودگرديده 
تبيين ، توان نقش هادي پس از پيامبر را مي ،يلغزان ضاللت و گمراهي است كه در تعبيري كلّ

تاريخ بوده و  سراسراين نوع هدايت در  ،طبق روايات. دانستخص بودن او و شانمودن 
ي مختلف و با حدود و ها به صورتگوناگون هرچند نسبت به شرايع و اديان ، خواهد بود

  . ق شده استمرزهاي متفاوتي محقّ
 نم يحيِي فيها ما يميتونَ لَم تخلُ الْأَرض منذُ كَانت من حجة عالمٍ«: فرمايد مي) ع(امام صادق 

زنده ، شود تا آنچه از حق تضييع مي، تي كه عالم باشد خالي نيستزمين هيچگاه از حج ؛»قحالْ
بيان شده نيازي متفاوت ، البته اين نياز نسبت به عالمان و راهنمايان پس از ختم رسالت. نمايد
) ع(اطهار  ةدانشمند و عالمي جايگزين ائمهيچ دانش و  ،»ملك«سورة  30 ةو مطابق آياست 
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با آنچه ، ط امامچگونگي اين نوع از هدايت توس .)379ص، 2ج، 1404، قمي(تواند باشد  نمي
  .گرديدشد روشن  گذشت

ها و خصوصاً سالكين طريق اسالم  تك انسان هدايت خاص و ويژه كه مربوط به تك )2
ه است و محدودة آن به افراد ان مورد توججنبة معنوي و روحي انس، در اين هدايت. است

و يا  »معنوي«اين هدايت را هدايت . گردد مرتبط با هادي از لحاظ جسمي منحصر نمي
هاي ايشان  ها و كشش ييروشن است هدايت هر گروه متناسب با توانا .توان ناميد مي »ايصالي«

و پذيرش و رفتار متناسب ، جانبيكه اين امر وابسته به تكامل دين و قوانين از  پذيرد ق ميتحقّ
 /59ص، 3ج، 1415، صافي( استاي  ايمان آورندگان به آن آيين و شريعت در هر عصر و دوره

  .)337ص، 1ج، 1422، ابن عربي
بخش مراحل باالتري از هدايت پس از مرحلة  قتكامل آيين و تحقّ ساز هاين دو امر زمين

ترين و  جامع، پايان دوران انزال شريعت و دين بااز آنجا كه . هستندي پذيرش شريعت يابتدا
ها فراهم گرديد،  گرفتن آن در اختيار انسانقرار  ةنازل و زمين ،ترين آيين و قوانين و احكام كامل

در امكان تعالي روحي انسان  ،نخست. سبب احتياج به امام استپيوند يافتن اموري نمايانگر 
عنوان ين كه قرآن از آن به يپس از پذيرش اين آهاي  به هدايتاو و نياز ساية دين خاتم 

دريافت هدايت در انسان با  در واقع، زمينه و انگيزة .دكن تعبير مي »هدايت پس از هدايت«
ظرفيهر فرد اين منزلت در  ،شك و بي است يافتهاوج  ،فراهم گرديده خاتمط دين تي كه توس
خداوند به هدايت رآني و آن بازگشت انواع اصل و بنياني ق ،دوم. ستاوخود متناسب با  ،انسان
كه از را و سبب احتياج به امام  علّتبيان شد،  مطالبي كهدر كنار  موضوعاين  .است سبحان

نمايان و روشن  يري و به تعبيري ايصال به مقصد استگبرترين شئون و وظايف الهي او دست
  .كند مي

كه به امر خدا صورت  هدايت الهي است ،رعد ةهفتم سور ةمراد از هدايت در آي ،ترديد بي
غير از هدايت الهي به كار نبرده و لفظ و چيزي چرا كه قرآن تعبير هدايت را براي  ؛پذيرد مي
 كردهفي هر راهي به جز صراط مستقيم الهي را مقابل هدايت معرّ   و »ضاللت«مقابل آن را  ةواژ

عالوه ، بري كه مطابق آيات قرآن و رواياتپيام ـ پيامبري ديگر نخواهد آمد ،تبا ختم نبو. است
هدايت و امامت با  ةمسألاما  ؛باشد هادي و امام جامعه نيز مي، دريافت وحي و ابالغ آن ةبر جنب
 ؛نيز پايان يابد امرت اين با ختم نبو تا هميشگي ندارد و تالزم ت ترادفت و خاتمينبو ةمسأل

  .استبيشتر  ،ت آنها و ژرفاي معارف و دقايق نوراني تاسالم به سبب قابلي درآن بلكه نياز به 
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  عصر پس از پيامبر و نقش او مصداق هادي در
و  پيامبر كيستحضور  دورانپس از  ـ  )7 /رعدال( ﴾هاد قَومٍ    لِّولكُ﴿در آية  مصداق هادي

ره به مسئلة هدايت خاص نيز اشا صادر شده استآيا رواياتي كه در بيان و تفسير آيه 
  ؟اند نموده

 )ص(ت و شيعه اتفاق بر اين دارند كه پيامبر اكرم احاديث و روايات از طريق اهل سنّ
ني ارمفس. في فرموده استرا به عنوان مصداق هادي در آيه معرّ) ع(اميرالمؤمنين امام علي 

چون سيوطي در الدرفخ( و فخر رازي در مفاتيح الغيب )45ص، 4ج، 1404، سيوطي( المنثورر 
، )103-102صص، 7ج، 1415، آلوسي( و آلوسي در روح المعاني )14ص، 19ج، 1420، رازي

اند ت در كتب تفسيري و حديثي از ابن عباس و غير او نقل كردهثين اهل سنّدر كنار محد :
بر دست خود را ) ص(نازل گرديد رسول اهللا  ﴾هاد قَومٍ    لِّولكُ ذرمن أَنت إِنما﴿ ةوقتي آي

اشاره نمود و ) ع(علي  امامم و با دست به سوي شانة هست من منذر: اش نهاد و فرمود سينه
   .علياي اي  تو هدايت كننده :»ليا عادي ٰيٰهالْ تناَ«: فرمود

به ) ع(في امام علي پس از معرّ) ص(حضرت رسول  كه م استدو ةلأادامة روايت پاسخِ مس
اين تعبير در مورد  .»ديعب نم ونَدتهمدي الْتهك يبِ« :فرمايد ، ميآيهدر  هاديعنوان مصداق 

هدايتي مضاعف و پس از هدايت  برداللت ، يافتگان هدايت نسبت بهحضرت  ادي بودنه
كمترين مطلبي كه از آيه به دست  :نويسد مي ،با دريافت اين نكتهآلوسي . نمايد مي ابتدائي

 شوند ميهدايت  )ع( با علي) ص(اكرم گان پس از رسول يافت آيد اين است كه هدايت مي
   .)103ص، 7ج، 1415، آلوسي(

كه هدايت هاديان پس از پيامبر در است به اين امر اشاره رفته ، آيه ذيلدر اكثر روايات 
 فيمعرّ) ص(منذر را رسول خدا  مصداق )ع(امام باقر . باشد مين خاتم النبيي شريعتراستاي 

 ،اي در هر دوره ؛»اِهللا يبِن هبِ اَءا ٰجٰم ٰيلا مديهِهاد ينا ٰهم انٰمز لِّكُل«: فرمايدمي ،مهو در ادا كند مي
، فيض كاشاني(كنند  ند كه به سوي آنچه پيامبر خدا آورده هدايت ميهستاز ما هدايتگراني 

ا ناَ« :ايدفرم مي )ص(پيامبر اكرم  .)484ص، 2ج، 1415حويزي،  عروسي /59ص، 3ج، 1415

شريف (كننده به امور من است  و علي هدايت ام من انذار دهنده »ريميل اَادي اٰهالْ يلعو رذنمالْ
از  .)206ص، 1410، فرات كوفي /204ص، 2ج، 1380، عياشي /578ص، 2ج، 1373، الهيجي

امري جدا و  ستمطرح ا) ع(اطهار  ةهدايتي كه براي ائم ةلأشود مس اين روايات استفاده مي
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و ادامه يافتن يك شأن از شئون پيامبر  است بلكه در راستاي آن؛ مستقل از دين اسالم نيست
 :دافزاي منين پس از قرائت آيه ميؤالم امير ،رو اين از. منين استؤكه مربوط به م شود مطرح مي

هدايت ، از پيامبر ادي پسه ؛»)ص( اِهللا ولِسر نم انَا ٰكٰم لٰيع هتاد الُمٰه) ص( يبالن دعهادي بالْفَ«
484ص، 2ج، 1415حويزي،  عروسي( استبه آنچه پيامبر آورده باشد  مي تكنندة ام(.  

هرچند ـ  نمايد ق هدايت ويژه داللت ميبر وجود و تحقّ ،وضوحبدو گروه از آيات قرآن 
  .داردآيات فراواني بر هدايت پس از هدايت ارشاد 

  ؛اند امام و امامت پرداخته ةمسألبيين آياتي كه به ت )1
  .اند شهيد و شاهد پرداخته ةمسألآياتي كه به تبيين  )2

روشن است كه  .ه استارتباط يافت) ع(امامت در قرآن با داستان حضرت ابراهيم  ةمسأل
؛ هدايت به معناي راهنمايي نيست ةمسألت بيگانه از منصب و نبوا مقام ديگري كه قرآن ام
امامت (شود  كه هرجا نامي از امامت برده مي مقام امامت است دهد ميخبر از انبياء برخي  رايب

ضي كه بيانگر و دليل بر تفسير كلمة تعرّ ـ نيز هستهدايت  ةمسألض متعرّ) نه منفي، مثبت
 از ؛﴾ابِأَمرِن دونَيه أَئمةً هممن جعلْنا﴿ .)273-272صص، 1 ج، 1417، طباطبائي(باشد  امامت مي

   .)24 /جدهسال( كردند مى هدايت) را مردم( ما فرمان به كه داديم قرار) پيشوايانى و( امامان آنان
و صرف راهنمايي  شود محسوب ميت كه شأن نبو است در آيه به معناي ارائة طريق »امر«

، بود ابراهيم با وجود آنكه نبي عا آن است كهدليل اين اد. از طريق نصيحت و موعظه نيست
اگر مراد ، )273ص، 1ج، همان(نمايد ف به مقام امامت مياو را مشرّ ،خداوند در كهولت سن

، 1ج، 1365، كليني( ابراهيم خليل از سالها پيش اين هدايت را برعهده داشت، طريق بود ةارائ
ف در نفوس و تصرّ، ايصال به مطلوب مقصودپس  .)23-22صص، »ب«1413، مفيد /175ص

  .دن اين امور استنموشدگان براي انتقال به كمال و جايگاه برتر و فراهم  باطن هدايت
در روايات  ،رو ازاين .هايي است يينيازمند لوازم و توانا، ف در باطناينگونه هدايت و تصرّ 

، صفار( اند ت شمردهبرتر از مقام نبونيز  توصيف نموده و اين وصف را هاعامام را مفترض الطّ
چرا كه نقش امام و وسعت ميدان آن و  ؛)141ص، 25ج، 1404 ،سيمجل /509ص، 1404

برخورداري از  بهامام را  شود ثيرگذاري و هدايت او كه مربوط به روح و باطن امور ميأت
داستان موسي و عالمي ، كند مي ، نيازمندي از جانب خداوند متعالهاي خاص شرايط و توانايي

در ) ع(امام رضا . شاهدي قرآني بر اين امر است، ه بودت از او شدامر به تبعي، آن حضرتكه 
   .)125ص، 2ج، 1378، صدوق(نموده است  هاشاربه اين نياز و لزوم توانايي اي به مأمون،  نامه



   

  
  
 

 

    1391ششم، تابستان  ة، شماردومقيم، سال  كتاب نامهفصل   124

تغابن  ةدربارة آية هشتم سور ،)ع(از امام باقر  كه كند كليني از ابوخالد كابلي نقل مي
 و او رسول و خدا به ؛﴾خبِري تعملُونَ بِما واللَّه أَنزلْنا یالَّذ والنورِ ولهورس بِاللَّه منواْآفََ﴿ :پرسيدم
 /تغابنال( است آگاه دهيد مى انجام آنچه به خدا بدانيد و بياوريد ايمان ايم كرده نازل كه نورى

 ،د به خداسوگن: سپس فرمودو  تفسير نمود) ع(ه اطهار را به ائم »نور« لفظ) ع( حضرت، )8
كند و  منين را نوراني ميؤقلب م امامتر است و  منين از نور خورشيد فروزانؤنور امام در قلب م

، كليني( دشو مي تاريكشان اي هايبپس قل ؛كند بخواهد اين نور را دريغ مي سكخدا از هر
  .)371ص، 2ج، 1367، قمي /195ـ194صص، 1ج، 1365

  دايت و امامتشهادت در قرآن و رابطه آن با ه ةمسأل
اين گروه از آيات . بر آن داللت دارداست كه آياتي از قرآن  يهاي وضوعشهادت از م مسألة

 .نمايد نسبت به اعمال مردم داللت مي، حضرتآن بر شاهد بودن رسول اكرم و شهادت دادن 
اعمال  برشاهد ديگري به عنوان  يامبر و انبياء از افراد و گروهدر كنار شهادت پ آياتبرخي از 

 ؛رفتار و اعمال انسان نيست لةأسشهادت در قرآن منحصر به م موضوعهرچند . نام برده است
پس از  ؛هاست شهادت بر اعمال انسان استنظر  مد ،ه به موضوع مقالهبا توج اكنونآنچه  اما

  . شود منحصر به قيامت نمي، اين نكته كه موضوع شهادت بر اعمال از لحاظ زمانيپذيرش 
ل و ديدن حقايق اعمال كه مردم در دنيا انجام ت شهادت عبارت است از تحمحقيق

 ىفِ نبعثُ مويو﴿ ن در ذيل آيةامفسر .)115ص، 3 ج و 53ص، 1 ج، 1417، طباطبائي(دهند  مي

 هر از كه را روزى) آوريد ياد به( ؛﴾هؤلَاِء یعلَ هِيداش بِك وجِئْنا أَنفُِسهِم من علَيهِم شهِيدا أُمة    لِّكُ
89 /نحلال( دهيم مى قرار آنان بر گواه را تو و انگيزيم برمى آنها بر خودشان از گواهى، تىام( 

، 4ج، 1420، فخررازي( پس از تبيين داللت آيه بر وجود شهيد و شاهدي در هر جمع و قرني
در  شهيد بر اعمالمصداق ، اطالق آيه دليلكه به  اند اين سؤال را طرح كرده ،)88ـ87صص

  چه كسي خواهد بود؟  )ص(عصر پس از پيامبر 
كه الزم است در هر  اند اين گزاره را ثابت دانسته، ي مطابق داللت آيهرين سنّگروهي از مفس

ت آن ت و حجياجماع ام .شهيد و گواهي وجود داشته باشد، زماني بعد از زمان خاتم المرسلين
، آلوسي /258ـ257صص، 20ج، همان( است) ص(گواه پس از پيامبر طبق اين ديدگاه شاهد و 

دو طرف و  ،شهادت ةمسألدر  اشكال اين ديدگاه آن است كهاما  .)451ـ450صص، 7ج، 1415
ت باشد و ت قولشان حجاگر قرار است تمام ام .»مشهود«و  »شاهد« يعني: دو گروه وجود دارد
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كه با  مردم عصر بعد باشد ،قصوداگر م ؟ندستهشاهد باشند مشهود اين شهادت چه كساني 
و اگر شاهد و مشهود  عليه در هر عصر ناسازگار است داللت آيه بر وجود شاهد و مشهود

ند هست تي و برخي از امئشود كه شاهدان جز با آنچه از ظاهر آيه استفاده مي، عليه يكي باشند
حداقل از لحاظ مرتبه و (وجود دارد  و ميان اين دو تفاوت اند و از ميان آنها انتخاب شده

  .منافات دارد) جايگاه شهادت
سوره  105 ةاز جمله آياتي كه به شهادت اخروي و دنيوي برخي شاهدان اشاره دارد آي

خدا و  ةوسيله بها  لة عرضة اعمال و رؤيت رفتار و كردار انسانأمس از اين آيه. توبه است
طباطبائي در رابطه  ةامعلّ .)295ص، 5ج، تا بي، يطوس(دهد  منين خبر ميؤو م )ص( رسول او

 الْغيبِ عالمِ إِىل ستردونَ﴿جملة ، نويسد با داللت آيه بر شهادت و رؤيت اعمال در دنيا مي

ةهادالشئُكُ وبنفَيا مبِم ملُونَ كُنتمعبازگردانده، آشكار و نهان داناى سوىه ب، بزودى و ؛﴾ت 
دليل بر اين مطلب است  )105 /توبهال( دهد مى خبر، كرديد مى عمل آنچه به را شما و شويد مى
 و خداوند، كنيد عمل بگو ؛﴾والْمؤمنونَ ورسولُه   عملَكُم اللَّه یفَسري اعملُواْ وقُلِ﴿ جملة كه

از قيامت است و مربوط ناظر به قبل ، )105 /توبهال( بينند مى را شما اعمال، مؤمنان و او فرستاده
معلوم  ،رو اين از .گرديد به عالم غيب و شهادت سپس برمي: فرمايدچرا كه مي ؛شود به دنيا مي

 خواهد بودشود اين رؤيت و ديدن قبل از برگشتن به عالم قيامت و مربوط به دنيا  مي
و عمل  و از آنجا كه رؤيت به عمل نسبت داده شده )380ـ379صص، 9 ج، 1417، طباطبائي(

پس الزم است خداوند سبحان و  ،شود به دو گروه اعمال قلبي و اعمال جوارحي تقسيم مي
   .)142ص، 16ج، 1420، فخر رازي(باشند شاخه منين آگاه به هر دو ؤرسول و م

آن هم ، هدايت ةمسألبا ، ت اسالممنيني از امؤمقصود از رؤيت و عرضة اعمال به پيامبر و م
ظيفة امامت و امام در و ز هدايت و يا همان ايصال به مطلوب و نقش واز نوع هدايت پس ا

و اين امور فرع بر ابالغ و ، زيرا آيه در مقام ترغيب و ترهيب است است؛اين مرحله مرتبط 
آور  ط پيامكه خداوند پس از مرحلة رساندن اوامر توس آگاهي از احكام و دستورات الهي است

تا متناسب با عمل هر شخص گونة  كند و عمل را طلب مي صحنة كار، ها از انسان، خود
، ق سازد و اين نقش پس از مرحلة ابالغ و بيانهدايتي مناسب و مربوط به آن را براي او محقّ

   .يابد ي ميتجلّ
ه به در با توج، گونه هدايتصحنة تبلور اين، خاتم انبياء است )ص( از آنجا كه پيامبر اسالم

از  .رسد ه و نياز به نظر ميبيشتر مورد توج، ها و دستورات ين برنامهدست قرار گرفتن بهتر
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زنجيرة كامل هدايتي باشند  بخشِ قبرد تا تحقّ منين در كنار پيامبر نام ميؤخداوند از م ،همين رو
 و 190صص، 1ج، 1365، كليني :ك.ر(كه خداوند آن را تنها در اختيار خود خوانده است 

  بدين .)63ص، 1404، صفار /297ص، 2ج، 1412، ديلمي /62ص، 1ج، 1380، عياشي /191
 ـ تنه ادامة نبوو  ـ تتمياخ استمراري و اعمال و هدايت در ادامة تجلّ ةبحث عرضترتيب، 

پيامبر دريافت  يزي است كهچ چرا كه اساس و بلكه تمام امور بر مبناي آنشود؛  مطرح مي
  . باشد كرده مي

 ولُسرالْفَ«: است روايت شده ﴾مكُيلَهيداً عش ولُسالر كونَيل﴿ ةيآدر ذيل  )ع(از امام صادق 

الشهيد لَعٰما بِٰنيلَّا بٰنغاِهللا نِا ع ونحن هداُءالش لَع1404، مجلسي /275ص، 1410، فرات( »اسِي الن ،
و ما  ندك ابالغ ميبر ما خدا  جانب رسول شاهد بر ما است به آنچه از؛ )337ص، 23ج

حمد نمودن و يا استغفار ، خوشحال شدن، طرح موضوعِ دعا نمودن. هستيم بر مردم يشاهدان
، 430صص، 1404، صفار /254ص، 8ج و 219ص، 1ج، 1365، كليني(  كردن پيامبر يا امام

هدايتي كه در هدف از عرضة اعمال  ةمسألر تواند بمي) 408ص، 1414، طوسي /515 و 444
اعمال در هر روز  ةعرضكه كيد شده أت ،در بسياري از روايات. داشته باشدداللت ، بيان شد

، 1404، مجلسي /109ص، 2ج، 1380، عياشي /392ص، 1361، صدوق( گيرد صورت مي
  .)348ـ347ص، ص23ج

  گيري نتيجه
هدايت تنها از  ةلأخود دانسته است و مس ةتمام مراتب هدايت را بر عهد ،خداوند در قرآن

ضاللت و گمراهي تعريف شده  ،پذير است و هر امري در برابر آن آن تحقق خاستگاه الهي
ارتباط پيامبر با فرشتة وحي و يا ارتباط مستقيم پيامبران با خداوند زمينة تجلّي هدايت . است

امام . تبلور هدايت پس از دوران ختم نبوت با مقام امامت است. الهي در اين دوران بوده است
سيري مطمئن براي دريافت كامل دانش احكام و فراگرفتن اسرار قرآن از م ،در اين جايگاه

قِ هدايت و واليت الهي است و امام تحقّ ةمنزلت امام حلق ،رو ازاين. پيامبر جهت نشر آن است
ت بقاء و حفظ شريعت مسئولي، ت از پيامبر در آيين و شريعتعالوه بر تبعي ،در جايگاه خود

ق هدايتي ويژه است كه قرآن امام عالوه بر منزلت پيشين، كانون تحقّ. ردخاتم را نيز بر عهده دا
 ةوظيفوند سبحان، ن به سمت خدااسالك رهبريو با ا. از آن به هدايت مضاعف ياد كرده است

تعارضي نه تنها اين شئون . كشد ميرا به دوش ) يا همان امامت( بلند هدايتگري پس از هدايت
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ني از اموري أوجود چنين جايگاه و ش يقرآنمطابق با مباني و اصول بلكه  ،داشتهت نبا خاتمي
داند و الزمة تبييني جز اين،  خود مي ةاست كه خداوند متعال تحقق بخشيدن به آن را بر عهد

هدايتي كه پيامبران از تجلّي دهندگان آن  ـ ختم هدايت الهي پس از پايان دوران نبوت است
بلكه  ؛در ايشان نيست) هادي(هدايت  هه معناي انحصار تجلّي دهندآيند و اين امر ب به شمار مي

ت به جهت قابليدر حفظ و  -فراهم آمده از آن ت نياز به هدايت الهي پس از ختم نبو
لة شهادت و يادكرد از گروهي خاص پس از نام پيامبر و أمس. فزوني يافته است -يريدستگ

  .اين نگاه است لزوم اطاعت از اولي االمر از دالئل درستي
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