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کتاب قیمپژوهشی فصلنامۀ علمی
ششمشمارة ، )1391(دوم سال 

1دتقی شاکر اشتیجهمحم

2رضا برنجکار

چکیده
بررسی این .استتنبوبا پایان، تبیین چگونگی ارتباط امامتتنبوامامت و در ارتباط ۀ مهملأمس

دانشِ،مطابق رهنمود آیات وروایات.ممکن استق آن قّچگونگی تحدانستنتفکیک شئون امام وباله أمس
نقش امام وفتهانتقال یااطهار ۀبه ائم)ص(ط پیامبر اکرم قرآن توسآگاهی ازحرام و همچنین حالل و

علوم آشکار نمودنامام شاخصی براي رفع اختالف و وجود واستتفسیرونسبت به این علوم، تبیین
ت، نقش هدایت ق بخشیدنِ استمرار ختم نبوبخشی و تحقّامام عالوه بر جایگاه کمال.استانتقالی از پیامبر 

مخصوص امام ن هدایتیِأجایگاه و شرو، اینازبرعهده دارد، نیزآن را خاصیا همان امامت به معناي ویژه
دوران نزول و تشریع قوانین جدید به ، در حقیقت با خاتمیت. دارداقتضاي علم و آگاهی مناسب با آن را 

پایان یافتن تمام مناصب و شئونات همراه با پیامبر ،خاتمیتۀاتمام رسیده است و اینگونه نیست که الزم
.باشد
.حرام،ت، قرآن، امام، حاللهدایت، خاتمی: گان کلیديواژ

حديثدانشگاه قرآن و دانشجوی دکتری ، علميهآموخته حوزهدانش، )ع(تيپژوهشگر پژوهشکده کالم اهل ب. ١
14mt.shaker@gmail.com/)نويسنده مسئول(

berenjkar@ut.ac.ir/)س قميپرد(ار دانشگاه رانيدانش. ٢
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1391ششم، تابستان ة، شماردومقیم، سال کتابنامهفصل108

لهأطرح مس
پیامبرن وامام از برخی شئال محوري نوشتار حاضر این است که امامت و برخورداريِؤس

اجمال مطرح بوی که به صورت کلّپرسشاین ؟قابل جمع استت خاتمیموضوع چگونه با 
،پس از ایشاننیمعیبه افرادنسبت دادن شئون پیامبر خاتمدلیلع را به مکتب تشی، شودمی
ت را در این مکتب مفهومی و مفهوم خاتمیندکت میخاتمیهم به تزلزل در اعتقاد یقینیِمتّ

ت تناقض امامت و خاتمیمسألهکسانی که به طرح . دنمایفی میسست و رقیق شده معرّ
ر شیعه در تفکّ)ص(پس از خاتم االنبیاءۀیافتاستمراررا به عنوان منزلت مواردياندپرداخته

ها براي ق این ویژگیمهر پایانی به تحقّ،تله خاتمیأمسبه موجب آنها،اند کهمطرح نموده
و اگر کسی یکی یا همه این شئون را براي فرد یا افرادي استین هاي پس از خاتم النبیانسان

ت زده و تزلزل در خاتمیۀد به همان میزان ضربه به مسئلنمایمطرحپس از آخرین پیامبر الهی 
هاي مطرح شده ها مروري بر پرسشیابی به این ویژگیبراي دست. ایجاد نموده استهآن عقید

. در این زمینه الزم است
وحی و يکاشود پس از پیامبر خاتم کسانی درآیند و به اتّچگونه می«، ال این است کهؤس
تعلیم و ،ت نبوي نباشد و در عین حالسخنانی بگویند که نشانی از آنها در قرآن و سنّ،شهود

ت سخنان پیامبر را تشریع و ایجاب و تحریمشان در رتبۀ وحی نبوي بنشیند و عصمت و حجی
پیدا کند و باز هم در خاتمیکند و به ت چه چیزي را منع و نفی میت خللی نیفتد؟ پس خاتمی

وجود و وقوع چه امري ناممکن می،تحکم خاتمیت رقیقی که همۀ شود؟ و چنان خاتمی
بود و نبودش چه تفاوتی دارد؟، سازدت را براي دیگران میسور و ممکن میشئون نبو«

سخن در این است که امامت را شرط کمال دین شمردن و «) 55ـ54ص، ص1389، سروش(
که شیعیان چنانـدانستنهفترض الطاعـامامان را برخوردار از وحی باطنی و معصوم و م

سخن ۀشان در رتبت ناسازگار نیفتد و سخنچگونه باید فهمیده شود که با خاتمیـدانندمی
24، ص1389سروش، (» ت گفتار او را پیدا نکند؟پیامبر ننشیند و حجی.(

آنها را ۀریشهرچند ـ استهاي اصلی شبهاتی است که به زبان امروز گفته شدهاینها گزیده
، قدردان قراملکی(تر از آن جستجو نمودی پیشافکار افرادي مثل اقبال و دهلوي و حتّباید در
عا شده اد، تو در آن عالوه بر نمایش تنافی میان امامت و خاتمیـ)157ـ156صص، 1388

پیشوایان ةعا درباراین اداز آنجا که. هستنداست امامان شیعه برخوردار از وحی و حق تشریع 
این مقاله بر آن است که پاسخی متین، شیعه با استناد به مطالبی درون مذهبی مطرح شده است
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ارائه و روشن نماید که نقش و جایگاهی که قرآن و ) فریقین(با استناد به آیات و روایات

ناسبی با تصویر مطرح شده براي امام در این سخنان تاندروایات براي مقام امامت بیان داشته
در تآن با نبوۀی به منابع اصیل از منزلت امام و رابطفهم نادرست و برداشت غیر متکّ. ندارد

ت شده امامت و چگونگی امکان آن پس از ختم نبوۀلأزیربناي ابهاماتی در مسر شیعهتفکّ
. است

امام با پیوندچگونگی و کتاب الهیین و یامام با قرآن به عنوان آخرین آۀگونۀ رابطبررسی 
سه ،امام با احکام و حالل و حرامیارتباطوجه ،و همچنینتختم نبومنین و مردم پس از ؤم
سبب ها آنارائه شده از درستر نایکه تصوهستندعدي بتعارضهم توت امامت با خاتمی

نظامدر به نقش و جایگاه امام ، گانهتحلیل محورهاي سهباالزم است ،روایناز. استگردیده
ت را مرز خاتمی، که آیا مفهوم امامتهیمو به این پرسش پاسخ دویمعقیدتی شیعه نزدیک ش

میان این دو ضرورت دارد؟ پیوندي عمیقوجود ، هیچ تعارض و تنافیبدون نوردد و یا درمی
، ت هدایت انسانخصوصی، ي آنهاگونهو هاریشه، لۀ هدایتأاین تبیین نیاز به بررسی مس

.پیامبر در این هدایت و سرانجام نقش هدایتی امام داردنقش 

ي آنهاو گونههدایتحقّ
همیشه همراه او خواهد شودمیکه منجر به کسب ملکاتی براي او انسانباورها و رفتار 

:ه استمنحصر خود دانستخداوند نیاز به کمال انسان را پاسخ و هدایت را حقّ،روایناز.بود
قرآن آیات.)120/البقره(استالهىهدایتتنها، بگو هدایت؛﴾دیهالْهواللَّههدیإِنَّقُلْ﴿

به غیر تنها براي آن کسی است که ذاتاً مهتدي باشد یعنی، حقِّ هدایت ذاتیکنند کهمیداللت 
قرآن کریم بر اساس ،روایناز.)35/یونس(تا بتواند هادي دیگران گردد ، خود نیازي ندارد

ت و توحید ربوبی و تشریعی که از آنخالقی،ت و تدبیر امر تعبیر نمودهبا الفاظ مالکی ،
خداوند مطلق ه به علم و قدرت سرپرستی و سعادتمندي و به کمال رساندن انسان را با توج

.دانسته استاومنحصر حقّ، متعال
تقسیم بخشبه سه ، مندان از آنو بهرهتوان از جهت مراتب هدایتهدایت الهی را می

.نمود
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هدایت عام.1
هدایتی ـ استخداوند متعالقرآن بیانگر وجود هدایتی عام براي تمام موجودات از طرف 

هیچ . شوندی و سوق داده میئکه اشیاء به واسطۀ آن به سوي کمال و هدفهاي خود راهنما
بیرون نیست و خداوند این هدایت را براي مخلوقی و موجودي از تحت این قانون فراگیر 

ماپروردگار؛﴾هدیثُمخلْقَهٍءیشكُلَّأَعطَیالَّذیربنا﴿:خود دانسته استةی بر عهدحقّ، همه
کردههدایتسپسدادهبودهاوآفرینشۀالزمراآنچه، موجودىهربهکهاستکسیهمان
.)50/طه(است

هدایت نوع انسان.2
موجودي است زنده و صاحب شعور که حیاتش در همبستگی «که خصوص انساندر

گذار و کارش تاثیر،شود و علمش در تنظیم فعلشبینش و کوشش و فهم و عمل او ظاهر می
نساني علم و عمل اهادر رهبري و راهنماییاوسودمند است؛ هدایت ،در افزایش فهم او

حیاتش که وسیلۀ هماهنگی کوشش و ، با افزایش اندیشه و انسجام عملگردد وآشکار می
انسان نیازمند هدایتی تشریعی ،پس. )40ص، 1385، جوادي آملی(»نمایدمیبینش اوست رشد 

از طریق ابالغ دین براي تمامی انسانها صورت ، که این راهنمایی و بیان قانون الهیاست
إِماالسبِيلَهديناهإِنا﴿:من و کافر نشان داده استؤا به مپذیرفته است و خداوند متعال راه ر

ناسپاسیا) گرددپذیراو(باشدشاکرخواه؛ دادیمنشاناوبهراراهما﴾كَفُوراإِماوشاكرا
خصوص انسان ، موجوداتتمام خداوند عالوه بر هدایت تکوینیِ داردآیه داللت .)3/االنسان(

.هدایت تشریعی نیز برخوردار نموده استرا از

)هدایت پس از هدایت(هدایت ویژه .3
اعتقادات نظري و را منشأ افعال انسان.ستکمال انسان وابسته به افعال اختیاري و ارادي او

ه و استعداد دارد به آنچه را در قو، در نتیجۀ برخورد با حوادثکهدهدعملی او تشکیل می
و کمال الیق خود یعنی سعادت یا ضاللت ، ي خود را به سرانجامهارساند تا نهفتهت میفعلی

بلکه براي ؛تشریع الهی تنها براي نظام بخشیدن به جوامع بشري نیست،روایناز.نائل سازد
، 1417، طباطبائی(باشد نزدیک نماید تا او را به هدفی که در خلقتش می، تکمیل خلقت اوست

را براي او افزونتواند هدایتی میواکنش مثبت انسان به این هدایت تشریعی.)299ص، 3ج
www.SID.ir
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با حسن اختیار و پذیرش هدایت تشریعی ، پاداشییارسیدن به این هدایت ویژه . فراهم آورد

هدایتراقلبشخداوند، آوردایمانخدابهکسهرو؛﴾قَلْبهيهدبِاللَّهيؤمنومن﴿:است
، اندیافتههدایتکهکسانى؛﴾هماتقْوهماوَءاتهدیزادهماهتدواْوالَّذين﴿؛ )11/التغابن(کندمى

از این هدایت به .)17/محمد(بخشدمىآنانبهتقواروحوافزایدمىهدایتشانبرخداوند
وكتابنوراللَّهمنجاَءكُمقَد﴿.نیز تعبیر شده است»ییدأت«و »تسدید«،»ایصال به مطلوب«

بِنيیمدهيبِهنِاللَّهمعباتهانولَرِضبلَسسوىبهآشکارىکتابونور، خداطرفاز؛﴾مِاالس
، سالمتهاىراهبه، کنندپیروىاوخشنودىازکهراکسانى، آنبرکتبهخداوند.آمدشما

براي ـسخن از نور و کتاب مبینهمانگونه که،این آیاتدر .)16و15/مائدهال(کندمىهدایت
به رضوان سخن منان طالبِؤاز هدایت م؛ استشدهـهدایت همۀ انسانها از طرف خداوند

خداوند متعال در آیات زیادي به این والیت و هدایت ویژة مومنین اشاره . میان آمده است
.)122/نعامألا، 9/یونس، 258/بقرهال، 68و12/آل عمران(نموده است 

انتقال هدایت به انسان
خداوند از اسبابی ،روایناز؛ ارتباط مستقیم و دیدن خدا براي انسان امري محال است

جاَءهمإِذْيؤمنواْأَنالناسمنعوما﴿: مرتبط براي انتقال فیض و پیام خود به انسان استفاده نمود
دثَقَالُواْأَنإِلَّایالْهعأَبااللَّهرشولًابسقُلرضِىفِنَكَالَّولَالْأَرمونَكَةٌائشميئطْممنينلَنازهِملْنلَيع
ناِءمملَكًاالسولًامساین، بیاورندایمانمردمشدمانعهدایتآمدنازبعدکهچیزىتنها؛﴾ر
؟استفرستادهرسولعنوانه برابشرىخداوندآیا: گفتند) خبرىبىونادانىروىازکه(بود
ما، داشتندبرمىگامآرامشبا) وکردندمىزندگى(فرشتگانىزمینروىدراگر) ىحتّ: (بگو

جنسازبایدگروهىهررهنماىکهچرا(فرستادیم مىآنهابر، رسولعنوانبهرااىفرشته
.)95ـ94/اإلسراء() باشدخودشان

آنکهمدو،ي استزندگی بشر زمینی و ماداینکهلاو: به دو مطلب اشاره داردۀ پیشینآی
را وحی الهیت دریافت ا همۀ افراد قابلیام؛ پذیر استهدایت الهی تنها از راه وحی امکان

شرایط و توان دریافت و خداوند سبحان از میان خود انسانها افرادي را که از ،روایناز. ندارند
ت و رسالت یا همان در بیان اثبات نبو) ع(امام صادق .انتخاب نمودانتقال برخوردار باشند

.)168ص، 1ج، 1365، کلینی(جویدمیاز این استدالل بهره ، طریق انتقال هدایت تشریعی
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1391ششم، تابستان ة، شماردومقیم، سال کتابنامهفصل112

نعمت، قبلهتغییرباکه(گونههمان:فرمایدمی،بقره دربارة این انعام بزرگةسور151آیۀ 
شمابرراماآیاتتافرستادیمشمامیاندرخودتانازرسولى) کردیمکاملشمابرراخود

یادشمابه، دانستیدنمىراآنچهوبیاموزدحکمتوکتاب، شمابهوکندپاكراشماوبخواند
کند بدون هدایت داللت می﴾تعلَمونَتكُونواْلَمماويعلِّمكُم﴿ۀمفاد جمل.)151/بقرهال(دهد

، والیت، دلیلبه همین . پیدا کنددسترسی وحیانیعلومبه د نتواننمیهاهرگز انسان،پیامبر
برايها از انسانبه پیامبران و برگزیدگانِستایت که از امور اختصاصی براي خدااطاعت و هد

و هادي ولی، ههدایت الهی نسبت داده شده و خداوند ایشان را واجب االطاعیافتنق تحقّ
خودشانازمؤمنانبهنسبتپیامبر؛﴾أَنفُِسهِممنبِالْمؤمنِنيأَولَيلنبِيا﴿:فی نموده استمعرّ

اطاعت برگزیدگان خود را در کنار اطاعت خویش خداوند و )6/حزابألا(استسزاوارتر
علَيهِمأَرسلْناكفَماىلَتوومناللَّهأَطَاعفَقَدالرسولَيطعِمن﴿؛دنمایقرار داده و به آن امر می

نگهبانراتوزندسربازکهکسىوکردهاطاعتراخداکنداطاعتپیامبرازکهکسى؛﴾حفيظًا
ثمرة این اطاعت هدایت .)80/نساءال) (نیستىمسئولاوبرابردرو(نفرستادیماو) مراقبو(

فی معرّ،نمودیعنی همان امر و هدفی که خداوند به سبب آن با انسان ارتباط وحیانی برقرار 
.)54/نورال(شدخواهیدهدایت، کنیداطاعتاوازاگراما﴾تهتدواْتطيعوهوإِن﴿؛ شده است

تختم نبو
ینی خود را خاتم ادیان بداندیمالزم با کمال است چرا که ممکن نیست دینی و آ،تخاتمی ،
کنندة آخرین دریافترا رسماً) ص(د محمحضرت ، خداوند. کمال نداشته باشدۀولی داعی

قرآن کتاب ذکر و هدایتی ،روایناز.)40/حزابألا(د کنوحی و هدایت تشریعی معرفی می
دانسته ، آفرین در سعادت بشرتمام نیازهاي نقشکنندةو بیان) 90/نعامألا(عالمین ۀبراي هم

بیانگرکهکردیمنازلتوبرراکتاباینماو؛﴾ٍءیشلِّكلُنااتبيالْكتابعلَيكونزلْنا﴿:شودمی
، کتابایندرراچیزهیچما؛﴾ٍءیشمنالْكتابِىفِفَرطْناام﴿؛)89/نحلال(است چیزهمه

.)38/األنعام(نکردیمفروگذار
با ، ها براي دستیابی به کمال و سعادتنیاز انسان، پس از فروآمدن و دریافت کامل دین

شرایط جدید هماهنگ خواهد شد و این نیاز و فقر ذاتی نسبت به هدایت الهی هیچگاه پایان 
نیاز )2؛ها به قرآننیاز انسان)1: یابدهت استمرار میدر دو ج،یاین نیاز به طور کلّ. پذیردنمی
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به ، مطابق داللت و بیان آیات قرآنـتعالیتبارك وـخداوند . الهیبه هدایت ویژه و خاص

.کمال بخشیده استبدانو و زمینۀ هدایت خود را استمراردادهپاسخ ،نیازاین دو

ران آن و مفسگري تهدای، قرآن
قرآن به .خاص نیستايدورهق به زمان و نیاز ذاتی انسان است و متعلّ، هدایتنیاز به 

ق بخشیدن به هدایت در تمام عصر خواستار لوازمی براي تحقّ، عنوان وحی خداوند به پیامبر
یی از نیازِ به تجدید دین هاروست که جنبهضرورت این امور از آن. شودت میپس از ختم نبو

ت دین اسالم که تمیاق خد و تحقّنشوتکرار گذشته صورت پذیرفته استهاي که در دوران
ها را دارد دچار خلل و اشکال ها در همۀ زمانداعیۀ هدایت عمومی و گستردة تمام انسان

ت ق خاتمیتحقّبه جهت بلکه ؛که دین خاتم نیاز به تکامل داردنیستآندلیل این امر.دگردن
حققپس از نزول دین خاتم تدورانِ ت آن در تمام ختمیتا ستهانهمۀ زماآمدن آن بر فائق و

. و تبلور یابد
اختالف و چند ۀمسألي گذشته راهاد دین در دورهبه تجدنیازي هاقرآن یکی از زمینه

حسد و ظلم ، غیرا باختالفپس از نزول کتاب و شریعت دانسته است و منشأ امت دستگیِ
ها و براي طیف دورانتمامي که امکان بروز آن در امورـ )19/آل عمران(کندمیفی معرّ

ت همان کتاب این اختالف با محوری، طبق گزارش قرآن. ها وجود دارداي از انسانگسترده
بر سر تفسیر و تبیین و ، یعنی عمدة مشکالت پس از تحریف؛پذیرفته استمیهدایت صورت

نحل یکی از دالئل ةسور64آیۀ .)213/بقرهال(است بودهاجراي دستورات الهی ، لۀ بعدهدر و
راه یافتهت تبیین آنچه در آن اختالف و تشتّ، را) ص(به پیامبر خاتم ) قرآن(فرستادن کتاب 

لِّقَومٍورحمةًیوهدفيهاختلَفُواْیالَّذمهلَنِلتبيإِلَّاالْكتابعلَيكأنزلْناوما﴿:کندبیان می
آنهابراى، دارنداختالفآندرراآنچهاینکهبراىمگرنکردیمنازلتوبرراقرآنما؛﴾يؤمنونَ
/نحل(آورندمىایمانکهقومىبراىاسترحمتوهدایتمایه) قرآناین(وکنىروشن

آل عمران سورة 159ۀآی،به عبارتی؛دکردلیل بروز اختالف را باید در فهم قرآن جستجو .)64
دستگی و اختالف در ق چنداز وجود زمینۀ تحقّـدر ضمن بازدارندگیـ آن ی همانند و آیات

آل عمران با طرح وجود آیات متشابه و نیاز آیات قرآن به ةآیۀ هفتم سور. دهندقرآن خبر می
یی که ممکن است مسلمانان در مواجهۀ با قرآن با آن روبرو شوند اشاره هابه آفت، ویلأت

:دو امر داللت دارندرویل بأوجود و لزوم تدالّ برآیات .کندمی
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تفسیر «که در روایات نبوي به ، یاتوجود زمینۀ استفادة ناصحیح و برداشت غلط از آ: لاو
.شده استتعبیر»به رأي
آنهايکلمات و جملهوجوه بودن به دلیل اجمال و ذو، تبیین آیاتوتفسیرنیاز به : مدو.

هعمد، باید گفت ویل استأکه قرآن چرا در بردارندة آیات متشابه و نیازمند تایندر پاسخ به
. دلیل آن وجود بطون فراوان و معارف عمیقی است که در قالب الفاظی محدود بیان شده است

ویل و تفسیر آیات قرآنأعال براي جلوگیري از تنازع و اختالف و فهم تا آیا خداوند متام ،
راهکار و ابزاري را قرار داده است یا ، که براي هدایت و سعادت همیشگی بشر نازل شده است

خداوند سبحان یکی از شئون پیامبر را تبیین و تفسیر قرآن بیان نموده ، پاسخ این است کهنه؟ 
يهابرداشتاختالف وگرفتارمسلمانان پس از پیامبر ۀآیا جامعنکته اینجاست که . است

که تاریخ پس از همچنانـشود؟ اگر چنین امري استمرار خواهد داشتگوناگون از قرآن نمی
این نیاز پس از عصر ـنمایدوجود اختالف وسیع و گسترده را تصدیق می) ص(رحلت پیامبر 
مقام ثبوت آیا خداوند لوازم آنرا در نظر گرفته شود؟ و درچگونه پاسخ داده می، حضور پیامبر

هادي و هدایتگري که آن هدایت اصلی را نگاهبانی و محافظت کند و از آیا ،به تعبیري؟است
و حافظ دین باشد وجود دارد؟ این شیوه از استدالل را ، ایجاد موانع بر سر آن جلوگیري

در بن عبید در مسجد بصره و با مردي شامیتوان در مناظرات هشام بن حکم با عمرومی
، 1ج، 1365، کلینی/589ص، 1362، صدوق. ك.ر(مشاهده نمود)ص(محضر امام صادق 

نیز )ع(اطهارۀدر سخنان و کلمات ائم.)194ص، 2ج، »الف«1413، مفید/171و169صص
.)195ص، 1ج، تابی، صدوق.ك.ر(کردتوان مالحظه اینگونه تبیین را می

نساء به این ةاز سور59آیۀ ، چگونگی استمرار تبیین و تفسیر قرآن پس از پیامبردر بیان 
برد که از افرادي نام می، خداوند در کنار ذکر رسول. داردنقطۀ حساسِ حیات اسالم اشاره 

اطاعت و لزوم اجابت به فرامین ایشان بیان ، وظیفۀ مردم نسبت به آنها را پس از حیات پیامبر
ـ )ع(ه دلیلِ بر آگاهی ائم، آل عمرانةهفتم سورۀسورة رعد در کنار آی43آیۀ . دنمایمی

آل ةهفتم سورۀو بیانگر منافات نداشتن آیاستاز علم کامل به قرآن ـاالمراولیمصداق تام
. نیز هستویل قرآنأاز ت) ع(عمران با آگاهی اهل بیت 

خداوندکهاستبگو کافى؛﴾الْكتابِعلْمدهعنومنوبينكُمبينیاشهِيدبِاللَّهیكَفَقُلْ﴿آیۀ 
)43رعدال(باشندگواه،شماومنمیاناوستنزد) قرآنبرآگاهىو(کتابعلمکهکسىو

که آگاهی کامل راکسی،خداوند در این آیه.است) ص(در برابر منکران رسالت پیامبر برهانی
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مصداق.کندفی میمعرّ) ص(قرآن دارد شاهد بر صدق و راستی رسالت پیامبر و کافی از

﴿نموهندعلْمابِعتکلمات پیامبر و سخنان بزرگان صحابه و اقرار ، مطابق روایات﴾الْك
6ج، 1372طبرسی، /166ص، 7ج، 1415، آلوسی:ك.ر(است) ع(رانِ قرآن امام علی مفس ،
.)159ص، 1ج، 1403طبرسی، /386ص، 11ج، 1417، طباطبائی/462ص

ظاهر و باطن قرآن را در سایۀ بهعلم و آگاهی خود ، )ع(اطهار و بویژه امیرالمؤمنین ۀائم
ه به قرائن موجود در همچنان که دو آیۀ مذکور با توج، اندبیان نموده) ص(تعلیم پیامبر اکرم 

وانی بر نفی اکید فرأت) ع(اطهارۀائم. دننمایایشان میآنها داللت بر الهی بودن و گستردگی علم 
گونه روایات را این. بر این امر داللت دارداز آن حضرات وانی ت خود داشته و روایات فرانبو
ي هادر برابر جریان) ع(ه هاي ائمگیريموضع: از جمله؛توان به چند دسته تقسیم نمودمی

دهی بینش ت در جهت شکلنفی صریح نبو، حقیقی خودتبیین نقش ، انحرافی مثل غالت
من از ،دمحماي ابو:فرمایدبه ابوبصیر می) ع(امام صادق . صحیح شیعه نسبت به امام و امامت

، مجلسی/ 297ص، 1348، کشی(جویممیبرائت و بیزاري از انبیا باشم،کسی که در پندارش
.)297ص، 25ج، 1404

احکامتشریع نسبت به امام نقش
امام با قرآن پرداخته شد و با استناد و کمک گرفتن از اصول قرآنی و ۀبه رابط، تا اینجا

. صورت گرفتاستدالل ، بحث وچگونگی این رابطه و میزان این پیوند، دربارة روایات فریقین
وتوان آن را به صورت مستقل مطرح نمود رابطۀ امام با موضوعِ حاللدیگري که میۀلأمسا ام

با ، آنتر شدنحا براي منقّام، شودروشن میپیونداین ،پیشۀلأهرچند از مس.حرام الهی است
تمسخود ائم به بررسی اثبات یا نفی و ، گونۀ پیوند امام با احکامبه تبیینِ)ع(ه ک به کلمات
.پردازیممیامام در تعیین و تشریعِ حالل و حرام نقش

تشریع امام حقّ.استتشریع حقّۀمسأل، امامتوضوعبا ممربوطسائلاز مبیان شد که 
که ، بدون وساطت پیامبر، از جانب اماممستقلاستتعلیم و تشریع و ایجاب و تحریمیهمان 

و بیان حالل و )ص(ديافزون بر شریعت محمامامودنشیندر رتبۀ وحیِ به پیامبر می
همانند سخنان ،یت و لزوم اطاعترا از جهت حجبیانات خود ، سابقههاي جدید و بیحرام

بیان پیشوایان شیعهآیا حالل و حرامی که اام.)55ـ54صص، 1389، سروش(بداند پیامبر خاتم 
ۀائمیا)جاهمان:ك.ر(است)همانند پیامبر(کاي وحی و شهود شخصی ایشاناند به اتّداشته
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ه آیا ائم، تعبیر دیگربه ؟اندکی بودهمتّو احکامبراي بیانِ حالل و حرام يي دیگرمجارشیعه به
جعل و تشریعِ حالل و حرامی افزون بر حالل و حرام نازل شده بر حضرت براي خود حقّ

نو ،ی از ایشان که در ظاهرسرنوشت سخنان،اند؟ اگر اینگونه نبوده استقائل بوده) ص(رسول 
،در روایاتمسألهپاسخ اینآیاو است چگونه خواهد بود؟ ت نبوينّنشان در قرآن و سو بی

تبیین شده است؟ 
دیگر دینی وت به معناي پایان پذیرفتن نزول شریعت و حالل و حرام جدید استختم نبو

کهنیست عا مغایر با این ادگفتاراین ا ام.ناسخ و یا تکمیل کنندة دین اسالم نخواهد آمد
ت تا پایان دوران حیات او به صورت کامل و رافع نیاز بشریآنشریعت اسالم و حالل و حرام 

برخیۀبه گفت، ـ وبه عموم مردم عرضه نشده است) ص(در زمان حیات پیامبر اکرم ، در زمین
له و زمان هتواند دو ومیزیرا مرحلۀ نزول و مرحلۀ تبیین ، آفریندپارادوکس درون دینی نمیـ 

عی آن نیستند که حالل و حرامی جدید و افزون بر شیعه مدپیشوایان. ا از یکدیگر باشدجد
بلکه شأن خود را تکمیل؛انداسالمی عرضه کردهۀبه جامع، حالل و حرام نازل شدة بر پیامبر

کید بر دریافت کامل آن از طریق پیامبر أآن هم با ت، در بیان شریعت و حالل و حرام الهی
.)393ص، 1404، صفار/313ص، »ب«1413، مفید(انددانسته

دي از بهرهروایات متعددهند که ایشان را از سایر مردم از اموري خبر می)ع(همندي ائم
نَّا«نمایند فی میدهد و جامعه و افراد آن را نسبت به معلومات ایشان نیازمند معرّبرتري می

عننا ٰمدا ال نٰتحاجاَٰيلاحدوٰالناسيحونَتاجلَانزد ما مسائل و اموري است که ما را نیازمند ؛»اٰني
، 1404، مجلسی/154ص، 1404، ارصفّ(نماید کند ولی مردم را محتاج به ما میکسی نمی

فی معرّ) ص(منبع دریافت علم حالل و حرام را منحصراً قلب پیامبر، روایات.)44ص، 26ج
-35صص، 1390شاکر، :ك.رو 313، ص»ب«1413مفید، / 393، صهمانصفار، (اندکرده
، ت به معناي تعطیلی در عرضۀ حالل و حرام و شریعت اسالمتفسیر ختم نبو،روایناز؛)125

ط علماء و همانگونه که ابالغ و رساندن نداي اسالم توس، تفسیري بدون پشتوانه و دلیل است
.یستت نبه معناي اختالل در حقیقت ختم نبویافته در مکتب اسالم فرزانگان پرورش

امشوند از چه منشأ و مصدري ی میسابقه تلقّبی،که به ظاهررا احکام و بیاناتی ) ع(ه ا ائم
کنند؟ در تعدادي از روایات به منابع و روشهاي انتقال علم حالل و حرام به اهل بیت نقل می

به صورت )ع(ه ین موضوع مطابق بیانات ائماشاره شده است که به دو منبع اصلی در ا) ع(
.شودمختصر اشاره می
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آن حرام و محدودةحالل و، را»الف باب«محتواي )ع(منینؤامیرالم:)هزار در(بابفلْاَ
الِٰلحالْنمابٍٰبفلْاَينملَّع) ص(اِهللاولَسرنَّا«، نمایدتمام احکام مورد نیاز تا قیامت بیان میرا 
الْورامِحمانَا ٰکمومٰا ٰکمائنٰيلايالْمِوٰيقمابٍٰبلُّکُةمٰهنفْا يتلْاَحذَفَابٍٰبفللْاَکلْاَفابٍٰبفحٰيت
علمتلْعالْماٰيٰنمالْا واٰيٰلبفَا والْلَص؛)357ص، 1404، صفار/283ص، »ب«1413، مفید(»طابِخ

هر ، تا قیامت، گذشته و آیندهبه من هزار در از حالل و حرام آموخت از ) ص(رسول خدا 
اي که علم باب است به گونه) یک میلیون(هزار هزار،پس آن؛گشایندة هزار در استدري
.دانستماز آن الخطاب را بالیا و فصل، منایا

در . پیامبر استيبه امال) ع(منین علی ؤامیرالمنگاشتۀ، اي بزرگجامعه صحیفه: جامعة
به ، فی شده استنیازهاي مردم در حالل و حرام معرّاین صحیفه نیز پاسخگوي ،روایات

را نیز در)ةالْجلْدنصفوةالْجلْدوسواهفَماالْخَدشِرشأ،همانند(جزئی ياي که امورگونه
همان، ، صفار/372ص، 2ج، 1403طبرسی، /186ص، 2ج، »الف«1413، مفید(گیرد برمی
با حدود کرده است د بن عبدالملک نقل محم. )238ص، 1ج، 1365، کلینی/154ص، 1404

اي با طول بودیم که حضرت به بیان اوصاف صحیفه) ع(شصت نفر در محضر امام صادق 
این صحیفه خداوند هیچ حالل و حرامی را خلق نکرد که در : هفتاد ذراع پرداخت و فرمود

.)149و146و145صص، همان، صفار(نباشد 
ک به که احکام و حالل و حرام دین را با تمس، قیاسدر مقابل جریانِ) ع(امام صادق

ک به قیاس را به تمسمو جریان شود میآوریادرا »هجامع«موضوع ، آوردقیاس بدست می
، کلینی:ك.ر(داند شدن از دین میباطل و موجب دور ، رسی به احکام واقعیسبب امکان دست

ذکر این .)82ـ62صص، 1390، شاکر/ 149و 146صص، همان، صفار/57ص، 1ج، 1365
افزوده شدنِ علمی غیر از ، افزایش علم امامۀمقصود روایات از مسئل، نکته نیز مناسب است که

به روشنی بیان ) ص(این موضوع در سؤال سلیمان دیلمی از امام صادق . حالل و حرام است
هدایت ۀلأاین فزونی علم به مس.)393ص، همان، صفار/313ص، »ب«1413، مفید(شده است 
.باشدمیویژه مربوط

حراممراحل ابالغ و انتقال حالل و
ق علم به حالل روایات از دو مرحله دربارة تحقّکه شودمیروشن ،آنچه گذشتۀبا مالحظ

نزول کامل و جامع دین و حالل و حرام الهی به شخص : لاو:اندو حرام الهی سخن گفته
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دي مرحلۀ انتقال کامل دین و حالل و حرام محم: مدو؛شانایدر زمان حیات) ص(اکرمپیامبر 
امکان ،به عبارتی.اسالمی و انسانیۀبراي جامع، رسی به آن پس از حیات پیامبرو امکان دست

، نازل شده با رحلت ایشان) ص(کاملی که به پیامبر خاتمرسی و دریافت حالل و حرامِدست
اسالمی در دریافت احکام ۀص و روشن براي جامعبلکه پیامبر مسیري مشخّ؛منتفی نگردید

باشد رسی کامل به حالل و حرام الهی فراهم میامکان دستدر آن واقعی الهی مشخص نمود که 
.)657ص،1415هاللی کوفی، /153ص، 1ج، 1403، طبرسی(

براي حکم اندیشمندان علم اصول به مراتب و مراحل حکم تا مرتبۀ بعث و تنجز اشاره و
، ف نسبت به همۀ مراحل آنکه مکلّ، 1مراحل و مراتبی قائلند،تنجزۀمرحلۀ اقتضاء تا مرتباز

میان ،روایناز.)278ـ277صص، 1409، ق خراسانیمحقّ(وظیفه و تکلیف یکسانی ندارد 
صدور و انشاء احکام و میان فعلیو به تعبیر وجود نداردو تنیدگی گیلزوم پیوست، زت و تنج

تمام احکام و حالل و حرام از مرتبۀ اقتضاء و انشاء گذشته و به مرتبه ، دین خاتمدر ون،اصولی
توان اي که نمیبگونه،ت رسیدهفعلیۀاز مرحلپیشتا عا نمود احکام و حالل و حرام الهیاد
پاي نهادهت فعلی،پس همۀ .استابالغ به پیامبر و نزول از لوح محفوظ نرسیده ۀبه مرحلاام

نقلی، الزمۀ ۀلحرام در اختیار پیامبر قرار گرفته است و این گفتار عالوه بر ادحالل واحکام و
ادستنیز هت و اکمال دین عاي خاتمی.

ا نکتۀ ظریفی که در این اممیان وجود دارد آن است که میان مرتبه و مرحلۀ فعلیز ت و تنج
عی وجود فاصله و عدم شیعه مدـالع یافتن آنها از احکامیعنی رسیدن به دست مردم و اطّـ 

ت گفتار امام در حجی، ه به اینبا توج.ستاعصر پیامبر هم انتقال تمامی احکام به متنِ جامعۀ 

.ت، مرتبه تنجزمرتبه اقتضاء، مرتبه انشاء، مرتبه فعلي: داراي چهار مرتبه استفیيو تکلهر حكم. ١
امری را بررسی منوده و )شارع مقدس(گذارقانونعنی يمصلحت و مفسده؛ ]دارا بودن[مرحله : ءمرحله اقتضا)الف

.نديبا مفسده میيآن را دارای مصلحت و 
ا ترک آن است، نوبت به مرحله يزی که برخاسته از مصلحت فعل يد موال به چيبعد از شوق اک: ءمرحله انشا)ب

.ديمناحرام میشیء دارای مصلحت را واجب و شیء دارای مفسده راموال عنی يرسد؛ گذاری میقانون
.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 مکلّمرحله: زمرحله تنج)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
شودب میالزامی باشد ـ مترت.
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که آیۀ تطهیر به روشنی بر آن داللت ) ع(هاز عصمت شخصی ائمبیان حالل و حرام صرفنظر 

ریشه در عصمت پیامبر در دریافت وحی و ، )168، ص25ج، 1420، فخر رازي:ك.ر(دارد
نماید و اطاعت چرا که آنچه امام از حالل و حرام بیان می؛ احکام و حالل و حرام الهی دارد

است که از پیامبر گرفته و پیامبر نیز احکام و حالل و حرام همان، داندخود را بر مردم الزم می
»اٰلفَةُوبا النماَفَامِٰرحالْوالِٰلحي الْا فٰنيلَعوفقُوا الْمنا«، را از جانب خداوند دریافت نموده است

. )268، ص1، ج1365کلینی، (
الْأَمرِليوأُوالرسولَأَطيعواْواللَّهأَطيعواْ﴿در تبیین آیۀ ) ع(عبداهللا بن عجالن از امام باقر 

نکندنقل می، )59/نساءال(را] پیامبراوصیاى[األمراولووخداپیامبرکنیداطاعت؛﴾ْمكُم :»هي
ويف ع اَيف الْليئمةج ،لَعهاُهللاممواضاَالْعغَاِءٰيبِنياَرنهماليونَلُّحشيٰلئاً وايحرم1380، عیاشی(»هون ،

در جایگاهایشان را وندکه خدااستفرزندان ایشانعلی و مربوط به این آیه ) 252ص، 1ج
ایشان ، است کهروایت آنقصودم. دنماینایشان چیزي را حالل و حرام نمیاام؛ انبیاء قرار داده

بلکه آنچه به مردم ؛کنندمیدریافت نـیا شهودبا وحی ـ رایاز نزد خدا حالل و حرام
.استبه آنها تعلیم داده) ص(گویند همانی است که پیامبر اکرم می

از پیامبر آموختم آنچه جبرئیل بر او در هر : فرمایدمیمورددر این ) ع(امیرالمومنین علی 
أن چه کسی نازل ت و امر و نهی که در مورد چه چیز و در شاز حالل و حرام و سنّ، روز

اگر اخباري و )196ص، 23ج، 1404، مجلسی/ 197ص، 1404، صفار(نمود گشته نازل می
تشریع برخی امور به امام از جانب مشعر و یا ظاهر در والیت تشریعی به معناي تفویضِ

به دلیل ضرورت و اعتماد قرائن عقلی و نقلی به ، ت سندبا فرض صح، خداوند متعال باشد
به تفویض اظهار برخی احکام که نزد ایشان مخزون و نگهداري ، اکمال دینخاتمیت و

واگذاري تشخیص مصادیق و تبیین جهت و حدود آنها و یا مقصود گرددمیحمل ، شودمی
درك ي که چه بسا با استنباط افراد عادد و روشن امام استیؤاحکام به ذهن ثاقب و ضمیر م

.)73ـ71صص، تابی، صافی(شود نمی
ویژه براي فهم ياعطااز ، )ع(امام طتوسدر احادیث عالوه بر انتقال و دریافت علم پیامبر 

اُهللاماهٰطعاَ«:فرمایدمی) ع(در توصیف اهل بیت )ص(پیامبر .به میان آمده استسخننیزماما
لْعفَمي واَ، ميهٰطعاهفَاُهللامهماً وو 216صص، 1362، صدوق/49ص، 1404، صفار(» ماًلْع

673(.

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

1391ششم، تابستان ة، شماردومقیم، سال کتابنامهفصل120

استمرار هدایت یا هدایت پس از هدایت
تا دشودر مسائل اختالفی خالصه نمیاوبودنهدایت تبیینی و شاخصدرن امام تنها أش

تنها به عنوان مامنیاز اساسی به امام رفع و ا، اختالفاتو حلّپس از تبیین شریعت و احکام
و تبلکه دیگر شئون هدایتی امام از او شخصی؛فی شودمعرّ) علماء ابرار(یک عالم نیکوکار

.اردذگمثال به نمایش میجایگاهی بی
تی که سنّ:ت دائم و مستمر الهی داردهفتمین آیه از سورة رعد داللت روشنی بر یک سنّ

، 1ج، 1404، قمی) (هادي(یت کنندهاهدایت و هدۀمسألیعنی ، آن صحبت شدةدربار
تعیین ، ها راق هدایت انسانق هدایت نیازمند ابزاري است و خداوند ابزار تحقّتحقّ.)359ص

تی در میان یافته از میان خود آنها قرار داده است و این را سنّهادي و راهنما و امامی هدایت
که مطابق داللت آیۀـت هدایت پس از ختم نبوۀلأا مسام. فی نموده استمعرّهاهمۀ گروه

ن شدهضرورتی است متعی)7/رعدال(استاىکنندههدایتگروهىهربراى؛﴾هادقَومٍلِّلكُ﴿
ت راهنمایان و هادیان پس از نزول قرآن و ختم نبو، پذیرد؟ به عبارت دیگرچگونه انجام میـ

مسأله بررسی این ها بر عهده دارند؟اي از هدایت را نسبت به انسانچه مرحله و چه گونه
.باشداهل ایمان و نقش او در ایجاد زمینۀ تکامل ایشانپیوند امام با ۀگونتواند بیانگر می

:توان شامل دو بخش اصلی نمودهدایت هادي در دین اسالم را می
و آیاتدر ، هادي و امام نسبت به تمام اموربودنشاخصو هدایت تبیینی که با معیار )1

و یا اختالفی که ایجاد شدهاحیاء کنندة آنچه از دین فراموش ،امام. روایات بیان شده است
هاي هاز سقوط در درهو مبین صحیح قواعد و معارف دین و بازدارندا.خواهد بودگردیده 

تبیین ، توان نقش هادي پس از پیامبر رامی،یلغزان ضاللت و گمراهی است که در تعبیري کلّ
تاریخ بوده و سراسراین نوع هدایت در ،طبق روایات. دانستو شاخص بودن او دن نمو

ي مختلف و با حدود و هابه صورتگوناگون هرچند نسبت به شرایع و ادیان ، خواهد بود
. ق شده استمرزهاي متفاوتی محقّ

نمعالمٍ يحيِي فيها ما يميتونَلَم تخلُ الْأَرض منذُ كَانت من حجة«: فرمایدمی) ع(امام صادق 
زنده ، شودتا آنچه از حق تضییع می، تی که عالم باشد خالی نیستزمین هیچگاه از حج؛»قحالْ

بیان شده نیازي متفاوت ، البته این نیاز نسبت به عالمان و راهنمایان پس از ختم رسالت. نماید
) ع(اطهار ۀهیچ دانش و دانشمند و عالمی جایگزین ائم،»ملک«سورة 30ۀو مطابق آیاست 
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با آنچه ، ط امامچگونگی این نوع از هدایت توس.)379ص، 2ج، 1404، قمی(تواند باشد نمی

.گردیدشد روشن گذشت
ها و خصوصاً سالکین طریق اسالم تک انسانهدایت خاص و ویژه که مربوط به تک)2
ه است و محدودة آن به افراد معنوي و روحی انسان مورد توججنبۀ ، در این هدایت. است

و یا »معنوي«این هدایت را هدایت . گرددمرتبط با هادي از لحاظ جسمی منحصر نمی
هاي ایشان ها و کششییروشن است هدایت هر گروه متناسب با توانا.توان نامیدمی»ایصالی«

و پذیرش و رفتار متناسب ، دین و قوانین از جانبیکه این امر وابسته به تکامل پذیردق میتحقّ
/59ص، 3ج، 1415، صافی(استاي ایمان آورندگان به آن آیین و شریعت در هر عصر و دوره

.)337ص، 1ج، 1422، ابن عربی
بخش مراحل باالتري از هدایت پس از مرحلۀ قتکامل آیین و تحقّسازهاین دو امر زمین

ترین و جامع، با پایان دوران انزال شریعت و دیناز آنجا که . هستندی پذیرش شریعت یابتدا
ها فراهم گردید، گرفتن آن در اختیار انسانقرار ۀنازل و زمین،ترین آیین و قوانین و احکامکامل

در امکان تعالی روحی انسان ،نخست. سبب احتیاج به امام استپیوند یافتن اموري نمایانگر 
عنوان ین که قرآن از آن به یهاي پس از پذیرش این آبه هدایتاو و نیاز سایۀ دین خاتم 

دریافت هدایت در انسان با در واقع، زمینه و انگیزة.دکنتعبیر می»هدایت پس از هدایت«
ظرفیهر فرد این منزلت در ،شکو بیاستیافتهاوج ،فراهم گردیدهخاتمط دین تی که توس

خداوند به هدایت اصل و بنیانی قرآنی و آن بازگشت انواع ،دوم. ستاوخود متناسب با ،انسان
که از را و سبب احتیاج به امام علّتبیان شد، مطالبی کهدر کنار موضوعاین .استسبحان

نمایان و روشن یري و به تعبیري ایصال به مقصد استگبرترین شئون و وظایف الهی او دست
.کندمی

که به امر خدا صورت هدایت الهی است،رعدةهفتم سورۀمراد از هدایت در آی،تردیدبی
غیر از هدایت الهی به کار نبرده و لفظ و چیزي چرا که قرآن تعبیر هدایت را براي ؛پذیردمی
کردهفی هر راهی به جز صراط مستقیم الهی را مقابل هدایت معرّو»ضاللت«مقابل آن را ةواژ

عالوه ، پیامبري که مطابق آیات قرآن و روایاتـپیامبري دیگر نخواهد آمد،تبا ختم نبو. است
هدایت و امامت با ۀمسألاما ؛باشدهادي و امام جامعه نیز می، دریافت وحی و ابالغ آنۀبر جنب

؛پایان یابدنیز امرت این با ختم نبوتاهمیشگی نداردو تالزمت ترادفت و خاتمینبوۀمسأل
.استبیشتر ،ت آنها و ژرفاي معارف و دقایق نورانیتاسالم به سبب قابلیدرآن بلکه نیاز به 
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عصر پس از پیامبر و نقش اومصداق هادي در
و پیامبر کیستحضور دورانپس از ـ)7/رعدال(﴾هادقَومٍلِّولكُ﴿در آیۀ مصداق هادي

به مسئلۀ هدایت خاص نیز اشاره صادر شده استآیا روایاتی که در بیان و تفسیر آیه 
؟اندنموده

)ص(ت و شیعه اتفاق بر این دارند که پیامبر اکرم احادیث و روایات از طریق اهل سنّ
نی ارمفس. فی فرموده استرا به عنوان مصداق هادي در آیه معرّ) ع(امیرالمؤمنین امام علی 

فخر(و فخر رازي در مفاتیح الغیب)45ص، 4ج، 1404، سیوطی(المنثوررسیوطی در الدچون 
، )103-102صص، 7ج، 1415، آلوسی(و آلوسی در روح المعانی)14ص، 19ج، 1420، رازي

اندت در کتب تفسیري و حدیثی از ابن عباس و غیر او نقل کردهثین اهل سنّدر کنار محد :
دست خود را بر ) ص(نازل گردید رسول اهللا ﴾هادقَومٍلِّولكُذرمنأَنتإِنما﴿ۀوقتی آی

اشاره نمود و ) ع(علی امامم و با دست به سوي شانۀ هستمن منذر: اش نهاد و فرمودسینه
.علیاي اي تو هدایت کننده:»ليا عادي ٰيٰهالْتناَ«: فرمود

به ) ع(فی امام علی پس از معرّ) ص(حضرت رسول کهاستم دوۀلأادامۀ روایت پاسخِ مس
این تعبیر در مورد .»ديعبنمونَدتهمدي الْتهك يبِ«:فرماید، میآیهدر هاديعنوان مصداق 

هدایتی مضاعف و پس از هدایت برداللت ، یافتگانهدایتنسبت بهحضرت ادي بودنه
کمترین مطلبی که از آیه به دست :نویسدمی،این نکتهبا دریافت آلوسی . نمایدمیابتدائی

شوندمیهدایت )ع(با علی) ص(اکرم یافتگان پس از رسول آید این است که هدایتمی
.)103ص، 7ج، 1415، آلوسی(

که هدایت هادیان پس از پیامبر در است به این امر اشاره رفته ، آیهذیلدر اکثر روایات 
فیمعرّ) ص(منذر را رسول خدا مصداق)ع(امام باقر . باشدمین خاتم النبییشریعتراستاي 

،ايدر هر دوره؛»اِهللايبِنهبِاَءا ٰجٰمٰيلامديهِهاد ينا ٰهمانٰمزلِّكُل«: فرمایدمی،و در ادامهکندمی
، فیض کاشانی(کنند میند که به سوي آنچه پیامبر خدا آورده هدایت هستاز ما هدایتگرانی 

ا ناَ«:فرمایدمی)ص(پیامبر اکرم .)484ص، 2ج، 1415حویزي، عروسی/59ص، 3ج، 1415
شریف (کننده به امور من است و علی هدایتاممن انذار دهنده»ريميل اَادي اٰهالْيلعورذنمالْ

از .)206ص، 1410، فرات کوفی/204ص، 2ج، 1380، عیاشی/578ص، 2ج، 1373، الهیجی
امري جدا و مطرح است) ع(اطهار ۀهدایتی که براي ائمۀلأشود مساین روایات استفاده می
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و ادامه یافتن یک شأن از شئون پیامبر استبلکه در راستاي آن؛ مستقل از دین اسالم نیست

:دافزایس از قرائت آیه میمنین پؤالمامیر،روایناز. منین استؤکه مربوط به مشودمطرح می
هدایت ، از پیامبرادي پسه؛»)ص(اِهللاولِسرنمانَا ٰكٰملٰيعهتاد الُمٰه) ص(يبالندعهادي بالْفَ«

484ص، 2ج، 1415حویزي، عروسی(استبه آنچه پیامبر آورده باشد میتکنندة ام(.
هرچند ـ نمایدق هدایت ویژه داللت میبر وجود و تحقّ،وضوحبدو گروه از آیات قرآن 

.داردآیات فراوانی بر هدایت پس از هدایت ارشاد 
؛اندامام و امامت پرداختهۀمسألآیاتی که به تبیین )1
.اندشهید و شاهد پرداختهۀمسألآیاتی که به تبیین )2

روشن است که .استه ارتباط یافت) ع(امامت در قرآن با داستان حضرت ابراهیم ۀمسأل
؛ هدایت به معناي راهنمایی نیستۀمسألت بیگانه از منصب و نبوا مقام دیگري که قرآن ام

امامت (شود که هرجا نامی از امامت برده میمقام امامت استدهدمیخبر برخی از انبیاء رايب
ر تفسیر کلمۀ ضی که بیانگر و دلیل بتعرّـنیز هستهدایت ۀمسألض متعرّ) نه منفی، مثبت

از؛﴾بِأَمرِنادونَيهأَئمةًهممنجعلْنا﴿.)273-272صص، 1ج، 1417، طباطبائی(باشد امامت می
.)24/جدهسال(کردندمىهدایت) رامردم(مافرمانبهکهدادیمقرار) پیشوایانىو(امامانآنان
و صرف راهنمایی شودمحسوب میت نبوکه شأن استدر آیه به معناي ارائۀ طریق»امر«

، ابراهیم با وجود آنکه نبی بودعا آن است کهدلیل این اد. از طریق نصیحت و موعظه نیست
اگر مراد ، )273ص، 1ج، همان(نماید ف به مقام امامت میاو را مشرّ،خداوند در کهولت سن

، 1ج، 1365، کلینی(رعهده داشتابراهیم خلیل از سالها پیش این هدایت را ب، طریق بودۀارائ
ف در نفوس و تصرّ، ایصال به مطلوبمقصودپس .)23-22صص، »ب«1413، مفید/175ص

.دن این امور استنموشدگان براي انتقال به کمال و جایگاه برتر و فراهم باطن هدایت
در روایات ،روازاین.هایی استیینیازمند لوازم و توانا، ف در باطناینگونه هدایت و تصرّ

، صفار(اندت شمردهبرتر از مقام نبونیز توصیف نموده و این وصف راهاعامام را مفترض الطّ
چرا که نقش امام و وسعت میدان آن و ؛)141ص، 25ج، 1404،مجلسی/509ص، 1404

برخورداري از بهامام را شودثیرگذاري و هدایت او که مربوط به روح و باطن امور میأت
داستان موسی و عالمی ، کندمی، نیازمندی از جانب خداوند متعالهاي خاصشرایط و توانایی

در ) ع(امام رضا . شاهدي قرآنی بر این امر است، ت از او شده بودامر به تبعی، آن حضرتکه 
.)125ص، 2ج، 1378، صدوق(نموده است هاشاربه این نیاز و لزوم توانایی اي به مأمون، نامه
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تغابن ةدربارة آیۀ هشتم سور،)ع(از امام باقر کهکندکلینی از ابوخالد کابلی نقل می
واورسولوخدابه؛﴾خبِريتعملُونَبِماواللَّهأَنزلْنایالَّذوالنورِورسولهبِاللَّهمنواْآفََ﴿:پرسیدم

/تغابنال(استآگاهدهیدمىانجامآنچهبهخدابدانیدوبیاوریدایمانایمکردهنازلکهنورى
،سوگند به خدا: سپس فرمودو تفسیر نمود) ع(ه اطهار را به ائم»نور«لفظ) ع(حضرت، )8

کند و منین را نورانی میؤقلب مامامتر است و منین از نور خورشید فروزانؤنور امام در قلب م
، کلینی(دشومیتاریکشان ایهايبپس قل؛کندبخواهد این نور را دریغ میسکخدا از هر

.)371ص، 2ج، 1367، قمی/195ـ194صص، 1ج، 1365

شهادت در قرآن و رابطه آن با هدایت و امامتۀمسأل
این گروه از آیات . بر آن داللت دارداست که آیاتی از قرآن یهایوضوعشهادت از ممسألۀ

.نمایدنسبت به اعمال مردم داللت می، حضرتآن بر شاهد بودن رسول اکرم و شهادت دادن 
بر اعمال شاهد دیگري به عنوان یامبر و انبیاء از افراد و گروهدر کنار شهادت پآیاتبرخی از 

؛رفتار و اعمال انسان نیستلۀأسشهادت در قرآن منحصر به مموضوعهرچند . نام برده است
پس از ؛هاستشهادت بر اعمال انساناستنظر مد،ه به موضوع مقالهبا توجاکنونآنچه اما

. شودمنحصر به قیامت نمی، این نکته که موضوع شهادت بر اعمال از لحاظ زمانیپذیرش 
انجام ل و دیدن حقایق اعمال که مردم در دنیاحقیقت شهادت عبارت است از تحم

ىفِنبعثُويوم﴿ن در ذیل آیۀامفسر.)115ص، 3جو53ص، 1ج، 1417، طباطبائی(دهند می
هرازکهراروزى) آوریدیادبه(؛﴾هؤلَاِءیعلَهِيداشبِكوجِئْناأَنفُِسهِممنعلَيهِمشهِيداأُمةلِّكُ
89/نحلال(دهیممىقرارآنانبرگواهراتووانگیزیمبرمىآنهابرخودشانازگواهى، تىام(

، 4ج، 1420، فخررازي(پس از تبیین داللت آیه بر وجود شهید و شاهدي در هر جمع و قرنی
در شهید بر اعمالمصداق ، اطالق آیهدلیلکه به انداین سؤال را طرح کرده،)88ـ87صص

چه کسی خواهد بود؟ )ص(عصر پس از پیامبر 
که الزم است در هر انداین گزاره را ثابت دانسته، ی مطابق داللت آیهرین سنّگروهی از مفس

ت آن ت و حجیاجماع ام.شهید و گواهی وجود داشته باشد، زمانی بعد از زمان خاتم المرسلین
، آلوسی/258ـ257صص، 20ج، همان(است) ص(طبق این دیدگاه شاهد و گواه پس از پیامبر 

دو طرف و ،شهادتۀمسألدر اشکال این دیدگاه آن است کهاما .)451ـ450صص، 7ج، 1415
ت باشد و ت قولشان حجاگر قرار است تمام ام.»مشهود«و »شاهد«یعنی: دو گروه وجود دارد
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که با مردم عصر بعد باشد،قصوداگر م؟ندهستشاهد باشند مشهود این شهادت چه کسانی 

و اگر شاهد و مشهود علیه در هر عصر ناسازگار استلت آیه بر وجود شاهد و مشهوددال
ند هستتی و برخی از امئشود که شاهدان جزبا آنچه از ظاهر آیه استفاده می، علیه یکی باشند

حداقل از لحاظ مرتبه و (و میان این دو تفاوت وجود دارد اندو از میان آنها انتخاب شده
.منافات دارد) جایگاه شهادت

سوره 105ۀاز جمله آیاتی که به شهادت اخروي و دنیوي برخی شاهدان اشاره دارد آی
خدا و ۀوسیله بها لۀ عرضۀ اعمال و رؤیت رفتار و کردار انسانأمسازاین آیه. توبه است
طباطبائی در رابطه ۀامعلّ.)295ص، 5ج، تابی، طوسی(دهد منین خبر میؤو م)ص(رسول او

الْغيبِعالمِإِىلستردونَ﴿جملۀ ، نویسدبا داللت آیه بر شهادت و رؤیت اعمال در دنیا می
ةهادالشئُكُوبنفَيامبِمملُونَكُنتمعبازگردانده، آشکارونهانداناىسوىه ب، بزودىو؛﴾ت

دلیل بر این مطلب است )105/توبهال(دهدمىخبر، کردیدمىعملآنچهبهراشماوشویدمى
وخداوند، کنیدعملبگو؛﴾والْمؤمنونَورسولُهعملَكُماللَّهیفَسرياعملُواْوقُلِ﴿جملۀکه

ناظر به قبل از قیامت است و مربوط ، )105/توبهال(بینندمىراشمااعمال، مؤمنانواوفرستاده
معلوم ،روایناز.گردید به عالم غیب و شهادتسپس برمی: فرمایدچرا که می؛شودبه دنیا می

خواهد بودشود این رؤیت و دیدن قبل از برگشتن به عالم قیامت و مربوط به دنیا می
ؤیت به عمل نسبت داده شده و عمل و از آنجا که ر)380ـ379صص، 9ج، 1417، طباطبائی(

پس الزم است خداوند سبحان و ،شودبه دو گروه اعمال قلبی و اعمال جوارحی تقسیم می
.)142ص، 16ج، 1420، فخر رازي(باشند شاخه منین آگاه به هر دو ؤرسول و م

آن هم ، هدایتۀمسألبا ، ت اسالممنینی از امؤمقصود از رؤیت و عرضۀ اعمال به پیامبر و م
ظیفۀ امامت و امام در واز نوع هدایت پس از هدایت و یا همان ایصال به مطلوب و نقش و

و این امور فرع بر ابالغ و ، زیرا آیه در مقام ترغیب و ترهیب استاست؛این مرحله مرتبط 
آور ط پیامکه خداوند پس از مرحلۀ رساندن اوامر توسآگاهی از احکام و دستورات الهی است

تا متناسب با عمل هر شخص گونۀ کندصحنۀ کار و عمل را طلب می، هااز انسان، ودخ
، ق سازد و این نقش پس از مرحلۀ ابالغ و بیانهدایتی مناسب و مربوط به آن را براي او محقّ

.یابدی میتجلّ
به در ه با توج، گونه هدایتصحنۀ تبلور این، خاتم انبیاء است)ص(از آنجا که پیامبر اسالم

از .رسده و نیاز به نظر میبیشتر مورد توج، ها و دستوراتدست قرار گرفتن بهترین برنامه
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زنجیرة کامل هدایتی باشند بخشِقبرد تا تحقّمنین در کنار پیامبر نام میؤخداوند از م،همین رو
و190صص، 1ج، 1365، کلینی:ك.ر(که خداوند آن را تنها در اختیار خود خوانده است 

بدین.)63ص، 1404، صفار/297ص، 2ج، 1412، دیلمی/62ص، 1ج، 1380، عیاشی/191
ـتنه ادامۀ نبوو ـتتمیاخاستمراری و اعمال و هدایت در ادامۀ تجلّۀبحث عرضترتیب، 

پیامبر دریافت یزي است کهچچرا که اساس و بلکه تمام امور بر مبناي آنشود؛ مطرح می
. باشدکرده می

ولُسرالْفَ«: استروایت شده﴾مكُيلَهيداً عشولُسالركونَيل﴿ۀآیدر ذیل )ع(از امام صادق 
الشهيدلَعٰما بِٰنيلَّا بٰنغاِهللانِا عونحنهداُءالشلَع1404، مجلسی/275ص، 1410، فرات(»اسِي الن ،
و ما ندکابالغ میبر ما خدا جانبرسول شاهد بر ما است به آنچه از؛ )337ص، 23ج

حمد نمودن و یا استغفار ، خوشحال شدن، طرح موضوعِ دعا نمودن. هستیمبر مردمیشاهدان
، 430صص، 1404، صفار/254ص، 8جو219ص، 1ج، 1365، کلینی(کردن پیامبر یا امام

هدایتی که در هدف از عرضۀ اعمال ۀمسألر تواند بمی) 408ص، 1414، طوسی/515و444
اعمال در هر روز ۀعرضکه کید شده أت،در بسیاري از روایات. داشته باشدداللت ، بیان شد

، 1404، مجلسی/109ص، 2ج، 1380، عیاشی/392ص، 1361، صدوق(گیردصورت می
.)348ـ347ص، ص23ج

گیرينتیجه
هدایت تنها از ۀلأخود دانسته است و مسةتمام مراتب هدایت را بر عهد،خداوند در قرآن

ضاللت و گمراهی تعریف شده ،پذیر است و هر امري در برابر آنخاستگاه الهی آن تحقق
ارتباط پیامبر با فرشتۀ وحی و یا ارتباط مستقیم پیامبران با خداوند زمینۀ تجلّی هدایت . است

امام . ختم نبوت با مقام امامت استتبلور هدایت پس از دوران . الهی در این دوران بوده است
مسیري مطمئن براي دریافت کامل دانش احکام و فراگرفتن اسرار قرآن از ،در این جایگاه

قِ هدایت و والیت الهی است و امام تحقّۀمنزلت امام حلق،روازاین. پیامبر جهت نشر آن است
ت بقاء و حفظ شریعت مسئولی، ت از پیامبر در آیین و شریعتعالوه بر تبعی،در جایگاه خود

ق هدایتی ویژه است که قرآن امام عالوه بر منزلت پیشین، کانون تحقّ. خاتم را نیز بر عهده دارد
ۀوظیفوند سبحان، ن به سمت خدااسالکرهبريو با ا. از آن به هدایت مضاعف یاد کرده است

تعارضی نه تنها این شئون . کشدمیرا به دوش ) یا همان امامت(بلند هدایتگري پس از هدایت
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نی از اموري أوجود چنین جایگاه و شیقرآنمطابق با مبانی و اصول بلکه ،داشتهت نبا خاتمی

داند و الزمۀ تبیینی جز این، خود میةاست که خداوند متعال تحقق بخشیدن به آن را بر عهد
ان از تجلّی دهندگان آن هدایتی که پیامبرـختم هدایت الهی پس از پایان دوران نبوت است

بلکه ؛در ایشان نیست) هادي(هدایت هآیند و این امر به معناي انحصار تجلّی دهندبه شمار می
ت به جهت قابلیدر حفظ و -فراهم آمده از آن ت نیاز به هدایت الهی پس از ختم نبو

م پیامبر و لۀ شهادت و یادکرد از گروهی خاص پس از ناأمس. فزونی یافته است- یريدستگ
.لزوم اطاعت از اولی االمر از دالئل درستی این نگاه است
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