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خاتمیت و امامت
اسداهلل مصطفوی
چکیده
از دی الالالدگاه اندیش الالالمندان امامی الالاله ،راز خاتمی الالالت را در جامعی الالالت دی الالالن اسالالالالالم
باید جسالت؛ بالدین معنالا کاله دیالن اسالالم دینالی اسالت کاله از نظالر وضالی قالوانین و
تش الالریی احک الالام ،ب الاله هم الاله خواس الالتهه الالای انس الالانه الالا جام الاله عم الال پوش الالانده و
پاسخگوی نیازهای بشر در همه عرصالههالای زنالدگی مالادی و معنالوی اسالت .از
سوی دیگر ،فلسفه تلوری امامت در اندیشه شالیعی ،وجالود همیشالگی شالارح و
مفسری معصوم در کنار کتاف الهی اسالت کاله باله عنالوان شالاخص و معیالار بالرای
شناخت حق از باط مطرح باشد و بتوانالد تفسالیری معصالومانه از قالرآن و دیالن
الهی ارائه کند .با توجاله باله ایالن نکتاله ،رابطاله امامالت و مهالدویت بالا خاتمیالت،
رابطه تالزمی است؛ یعنی الزماله خالتم نبالوت وجالود امالام معصالوم در کنالار کتالاف
الهی است که دالی عقلالی و نقلالی بالر ایالن مطلال دال لالت دارنالد .از نگالاه عقال ،
برای ماندگاری یک مکت  ،دو چیز الزم و ضروری است .1 :کتاف و متن مورد
نیاز؛  .2معلم و مربی.
قالالرآن کالالریم بالاله عنالالوان مالالتن مالالورد نی الاز بالالرای هالالدایت مالالردم از سالالوی خداونالالد
فرستاده شده است .از دیدگاه امامیه ،با رحلت رسول خدا  ،امام به عنوان
مربالی و معلالالم همالالواره در کنالالار قالالرآن و کتالالاف الهالی بالالوده اسالالت کالاله هالالم تفس الیر و
تبیینی معصومانه از آن ارائه کند و هم آن را از تحریف حف نماید.
از نگاه دلی نقلی نیز هم میتوان به قرآن و هم به احادیث و روایات استشهاد
کرد و با تبیین نقشهای امامت در حوزه دین ،میتوان بر سالازگاری امامالت بالا
خاتمیت تأ کید نمود و به شبهه ناسازگاری این دو با همدیگر پاسخ گفت.
واژگان کلیدی

خاتمیت ،امامت ،مهدویت ،سازگاری و ناسازگاری ،جامعیت ،کمال.

 .1استادیار و عضو هیلت علمی دانشگاه اه البیت

اصفهان (.)asadollahmostafavi@yahoo.com
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مقدمه
از دیدگاه امامیه ،امامت منزلتی الهی است کاله افالرادی خالا

انتخالالاف ،و توس ال پی الامبر

از جانال خداونالد و باله نصال او

بالاله مالالردم معرف الی شالالدهانالالد .آنالالان همالاله وظالالایف پی الامبر

بالالهجالالز

منص نبوت و رسالت را بالر عهالده دارنالد .از آن جالا کاله امامیاله ،امامالت را اسالتمرار نبالوت مالیدانالد،

طبیعی است امام را در بسیاری از وظالایف پیالامبر

شالریک بدانالد ،مگالر دریافالت وحالی آسالمانی

کالاله مخالالتص بالاله انبیاسالالت .بالالر اسالالاس ایالالن بیالالنش ،امامالالت مقالالامی اسالالت ک اله بالاله دورهای از ادوار و

عصالالری از اعصالالار بشالالری اختصالالا

نالالدارد .وجالالود امالالام بالالرای تمالالام ادوار و اعصالالار الزم و ضالالروری

است؛ چه آشکار باشالد و مالردم بتواننالد او را ببیننالد و چاله از دیالد مالردم پنهالان بالوده باشالد .روایالاتی

چند بر این نکته داللت دارند؛ امام زینالعابدین

درباره جایگاه و منزلت ائمه

فرمود:

ما پیشوایان مسلمین و حجتهای خداوند بالر اهال عالالم هسالتیم .از زمالانی کاله خداونالد

حضرت آدم

را خلق کرده ،زمین هرگز خالی از حجت الهی نبوده است؛ یا این حجالت

ظالاهر و مشالهور بالوده و یالا غایال و مسالتور ،و تالا قیامالت نیالز خالالی از حجالت نخواهالد بالود.
(طبرسی :1403 ،ج)317 ،2

یعنی مادامی که موجودی به نام انسان در زمین زندگی میکند ،ممکن نیسالت زمالین از وجالود

امام خالی شود .بر ایالن اسالاس ،در روایالات بسالیاری بالر ضالرورت وجالود امالام تالا پایالان تالاریخ تأ کیالد

شده است .امام صادق

در اینباره میفرماید:

 ...؛ (کلینی :1407 ،ج)180 ،1
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ان آخ من میو االما
آخرین فردی که از دنیا میرود امام خواهد بود.

در اندیشه امامیه میتوان شلونات امام را باله ساله دسالته تقسالیم کالرد .1 :مرجعیالت و حا کمیالت

سیاس الی جامعالاله؛  .2مرجعی الت و حا کمی الت دین الی؛  .3والی الت معنالالوی .چنالالین نگالالاهی بالاله امامالالت

موج شده اسالت برخالی شالبهه «عالدم سالازگاری امامالت بالا خاتمیالت» را در اندیشاله امامیاله مطالرح

کننالالد و بالالر ایالالن نکتالاله تأ کیالالد نماینالالد کالاله بالالر اسالالاس ایالالن بیالالنش ،امامالالت همالالان کالالار نبالالوت را انجالالام

میدهد و در نتیجه با خاتمیت ناسازگار خواهد بود .این نوشتار درصدد اسالت بالا تبیالین سالازگاری
امامت و مهدویت با خاتمیت ،پاسخ شبهه مورد نظر را بیان کند.

گفتنالالی اسالالت بالالین امامالالت و مهالالدویت ،تفالالاوت مالالاهوی وجالالود نالالدارد؛ از ایالالنرو ایالالن نوشالالتار،

«خاتمیت و مهدویت» نامیده شده است؛ زیرا در این زمالان ،امالام معصالوم حالی و حاضالر ،حضالرت

مهالالدی

اسالالت؛ بالالدین سالالب  ،نویسالالنده درصالالدد برآمالالده اسالالت شالالبهه ناسالالازگاری خاتمیالالت را بالالا

مهدویت یا همان اندیشه امامت ،مورد بحث و بررسی قرار دهد.

خاتمیت از نگاه امامیه
اندیشالالمندان امامی اله ،راز خاتمی الت را در جامعی الت دیالن اسالالالم م الیداننالالد؛ بالالدین معن الا کالاله دی الن

اسالم دینی است که از نظر وضی قوانین و تشریی احکالام ،باله هماله خواسالتههالای انسالانهالا جاماله

عم ال پوشالالانده و پاسالالخگالالوی نیازهالالای بشالالر در همالاله عرصالالههالالای زنالالدگی مالالادی و معنالالوی اسالالت.
احکام تشریی شالده در ایالن دیالن ،در قالال کتالاف و سالنت متجلالی اسالت و از طرفالی بالر طبالق سالنت

الهی ،قرآن از تحریف مصون و محفو مانده است .این امر موجال شالده اسالت مالردم باله راحتالی

به احکام و قوانینی که توس خداوند برای هدایت و کمال بشالر فرسالتاده شالده ،دسترسالی داشالته
باشند .از سوی دیگر ،فلسفه امامت در اندیشه شیعی ،این است کاله در کنالار کتالاف الهالی ،همالواره

شارح و مفسر معصومی که بتواند تفسیر معصومانه از قرآن و دین الهی ارائه کند موجالود باشالد کاله

به عنوان شاخص و معیار برای شناخت حق و باط مطالرح شالود .بالا توجاله باله ایالن نکتاله ،رابطاله

امامالالت و مهالالدویت بالالا خاتمی الت ،رابطالالهای تالزم الی اسالالت؛ یعن الی الزمالاله خالالتم نبالالوت ،وجالالود امالالام

معصوم در کنار کتاف الهی است؛ چنان که در حدیث متواتر «ثقلین» به آن اشاره شده است.

در ای الن مبحالالث الزم اسالالت بالاله ایالالن موضالالوع پرداختالاله شالالود کالاله آی الا م الیتالالوان بالالر تالالالزم امامالالت و

مهدویت با خاتمیت ،دالیلی ارائه کرد و سازگاری این دو را نتیجه گرفت؟

س الالازگاری خاتمی الالت ب الالا امام الالت و مه الالدویت در دو مبح الالث دنب الالال م الالیش الالود ک الاله در ادام الاله ب الاله

آنها میپردازیم.

مبحث اول .دالیل تالزم خاتمیت و امامت
از جملال الاله راههال الالای اثبال الالات سال الالازگاری خاتمیال الالت بال الالا امامال الالت و مهال الالدویت ،از راه تبیال الالین دالی ال ال

تالالالزم خاتمیالالت و امامالالت و مهالالدویت اسالالت .ایالالن دالی ال را مالالیتالالوان بالالر دو قسالالم عقلالالی و نقلالالی
 .1تالزم خاتمیت با امامت و مهدویت از منظر عقل

مقدمههه :هالالر صالالاح مکت ال و ایالدهای هالالد از ارائالاله مکتالالبش را گالالرایش مالالردم بالاله سالالمت آن و

افزایش پیروان آن میداند .این امر هنگامی ممکن و میسور میشود که مردم بالا آن مکتال آشالنا

شوند و درباره آموزههای آن ،تعلیم الزم را دیده و تربیت شوند .بنابراین در گرایش مردم به دیالن

و مکت و به اجرا درآمدن آموزههالای آن ،دو امالر تعلالیم و تربیالت ،جایگالاهی مهالم دارنالد .ایالن دو
َ
معموال در قال کتاف و معلم متجلی میشوند؛ یعنی از سویی برای فهالم دیالن و مکتال  ،کتالاف و

متنالی کاله بیالانگالر آمالوزههالای آن باشالد الزم و ضالروری مینمایالد و از سالوی دیگالر ،وجالود فالردی بالاله

تاتمیت و امامت

تقسیم کرد.
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عنالالوان معلالالم در کنالالار کتالالاف کالاله بتوانالالد آن آمالالوزههالالا را بالاله دیگالالران بیالالاموزد و آنالالان را در ایالن مس الیر،

تربی الت کنالالد نی الز ضالالرورت دارد .بنالالابراین ،عق ال حکالالم م الیکنالالد کالاله دو ابالالزار «مالالتن بالالرای تعل الیم» و

«معلال الالم بال الالرای تربی ال الت» ،بال الالرای تال الالرویج ی ال الک مکت ال ال و آی ال الین ،الزم و ضال الالروری اسال الالت و ای ال الن دو

از هم جداییناپذیرند.

با توجه به مطل یادشده ،بایالد گفالت دیالن اسالالم از یکسالو ،بالرای هالدایت و کمالال بشالر آمالده

است و برای تعلیم و تربیت مردم ،از آموزههایی متقن در اینباره برخوردار اسالت .از سالوی دیگالر،

این دین ،دین خاتم است و ویژگیهایی چون جامعیت ،کمالال و جهالانشالمولی دارد .همچنالین

از دیگرسو این دین هم از کتالاف و متنالی مالتقن همچالون قالرآن برخالوردار اسالت و هالم تالا زمالانی کاله

رسالالول خالالدا

خدا

در قی الد حی الات بالالود ،مرب الی و معلم الی چالالون ایشالالان داشالالت؛ یعنالالی در زمالالان رسالالول

مردم از دو رکن تعلیم و تربیت _ کتاف و معلم _ برخوردار بودهاند.

حال پرسش این است که آیا این که با رحلت پیامبر

 ،کتاف بدون معلم باقی بماند و رکن

تربیالت جامعالاله دچالالار اخالالتالل شالالود ،معقالالول اسالالت؟ ا گالالر قائ ال شالالویم پالالس از رسالالول خالالدا

دیگالالر

نیازی به وجود معلم و مربالی نیسالت ،سالخنی گفتالهایم کاله عقالال آن را نمالیپذیرنالد و باله آن گالردن

نمینهند؛ زیرا وجود متن و کتابی کاله باله آمالوزش نیالاز دارد ،بالدون مربالی ،بیهالوده خواهالد بالود؛ در

حالی که کار بیهوده از ساحت خداوند و رسول به دور است .از اینرو به حکم عق  ،وجود معلم و
مربی در کنار کتاف الهی ،ضروری است.

سؤال :ممکن است گفته شود ما نیز میپذیریم که وجود معلم در کنار کتاف الزم است ،اما چه

ضرورتی دارد که این مربی ،ویژگیهایی خا

چالون عصالمت و ...داشالته باشالد؟ در پاسالخ گفتاله

سال دهم ،شمططاره  ،39پایی 1395

میشود :گرچه ممکن است بخشی از کتاف توس معلالم و مربالی غیرمعصالوم نیالز تبیالین شالود ،امالا

کتالالاف ،بایالالد معلمالالی بالالا صالالالحیتی همچالالون عصالالمت قالالرار گیالالرد کالاله تفس الیر ارائالاله شالالده توس ال او از
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دین الهی ،در کنار قرآن ،الزم و ضروری است.

هرگالالز نمالیتالالوان انتظالالار داشالالت همالاله معالالانی و معالالار کتالالاف ،بالاله درسالالتی و بالالدون هالیچ اعوجالالاج و
انحرا توس مربی غیرمعصوم قاب دسترسی باشد؛ زیرا احتمال خطالا و نسالیان و غفلالت در کالار

است .بنابراین عقال حکالم مالیکنالد بالرای در امالان مانالدن از انحالرا و تفاسالیر غیرواقعالی ،در کنالار

کتالاف ،ضالمانت اجرایالی داشالته باشالالد .بنالابراین ،وجالود فالردی معصالالوم و عالالم و آ گالاه باله حقالالایق
با توجه به این دریافت عقلی ،رسول خدا

در حدیث ثقلین از ایالن حقیقالت پالرده برداشالته

و ضرورت وجود عترت و اه بیت معصوم خویش را در کنالار قالرآن کالریم یالادآور شالده اسالت .بنالا بالر

اندیشه امامیه این فرد در زمان حاضر ،حضرت مهدی

است.

 .2تالزم خاتمیت با امامت و مهدویت از منظر نقل

به باور امامیه ،دالی نقلی چندی را مالیتالوان از کتالاف و سالنت ،بالر تالالزم خاتمیالت بالا امامالت و

مهدویت اقامه کرد ؛که به برخی از آنها اشاره میشود:

الف) اثبات تالزم خاتمیت با امامت و مهدویت از طریق آیه تبلیغ

از جمله دالی مهم بالر اثبالات تالالزم خاتمیالت بالا امامالت ،آیاله تبلیالغ اسالت .در ایالن آیاله ،خداونالد

خطاف به پیامبر

میفرماید:
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اى پیامبر! چیزى را که از طر پروردگالارت بالر تالو نالازل شالده ابالال کالن کاله ا گالر ایالن کالار را

نکنالی ،رسالالالت او را انجالالام نالالدادهاى .خالالدا در برابالالر مالالردم تالالو را حفال مالالیکنالالد و کالافران را
هدایت نمیکند.

بر اساس این آیه ،خداوند به پیامبرش دستور مالیدهالد کاله آن حکالم نالازل شالده را بالرای مالردم

از چیالزی نگالران بالالوده و احسالاس خطالالر

بیالان فرمایالد .از لحالالن آیاله چنالالین برمالیآیالد کاله پیالامبر

میکرده است .خداوند به او دلداری میدهد که ترس به خالودش راه ندهالد؛ زیالرا خالدا حالاف او از
خطرات است.

بالهطالور کلالی از ایالن آیاله دو نکتاله قابال اسالتفاده اسالت .1 :دسالتور و حکمالی باله پیالامبر

شده است؛  .2تبلیغ نکردن آن حکم از طر پیامبر

سوی آن حضرت.

ابالال

مساوی است با انجام نشدن رسالالت از

حال باید دید آن حکم چه بوده که تا این حد مهم است.

اه سنت در تعیین مصداق حکم نازل شده بر پیالامبر

همچون فخر رازی معتقدند منظور از آن حکم ،پیامی خا

 ،دیالدگاههای گونالاگونی دارنالد؛ برخالی
مربوط باله اهال یهالود و نصالارا بالوده

اسالت (فخالالر رازی ،1420،ج .)401 ،12در مقابال  ،بسالیاری از مفسالران اه سالالنت معتقدنالالد مالالراد از

حکم نازل شده ،اص دین و مجموع احکام و معار الهی است کاله از سالوی خداونالد نالازل شالده
است (آلوسی ،1415 ،ج.)355 ،3

برخی مفسران اه تسنن نیز با الهام از روایات نبوی

والیت علی بن ابیطال

تصریح کردهاند منظور از آن ،اعالالن

بوده است .حا کم حسکانی در باره شأن نزول این آیه مینویسد:

تاتمیت و امامت

در تفس الیر حکالالم یادشالالده میالالان مفسالالران اه ال تسالالنن و شالالیعه اخالالتال وجالالود دارد .مفسالالران
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نالازل شالده اسالت( .حسالکانی:1411 ،

بر طبق روایات ،این آیه درباره علی بالن ابالیطالال
ج)251 ،1

سیوطی در الدرالمنثور با اعترا بر این مطل  ،با الهام از روایات در اینباره میگوید:
ای الالن آی الاله در غ الالدیر خ الالم درب الالاره عل الالی ب الالن اب الالیطال الال
 ،1404ج)298 ،2

ن الالازل ش الالده اس الالت( .س الالیوطی،

فخالالر رازی نی الز در تبیالالین مالالراد آی اله ،وجالالوهی گونالالا گون را برم الیشالالمرد و یک الی از آنهالالا را اعالالالن

جانشینی پیامبر

میداند (رازی :1420 ،ج.)401 ،12

در مقاب ال  ،همالاله مفسالالران و اندیش الهوران امامی اله بالالا الهالالام از روای الات اه ال بی الت

منظالور ،اعالالن جانشالینی و والیالت امیرالمالؤمنین

معتقدنالالد

بالاله جامعاله بالوده و آیالاله در شالأن علالی

نالالازل

شده است .روایات در این زمینه فراتر از حد تواتر است که به یک نمونه اشاره میشالود .علالی بالن
ابراهیم قمی در تفسیر این آیه مینویسد:
هنگامیکه رسول خدا

به قصد مدینه از مکه خارج شد ،باله منالزل غالدیر خالم رسالید.

گفته شده در اینجا آیه تبلیغ نالازل شالد و پیالامبر

خویش را به مردم معرفی کرد( .قمی :1367 ،ج)174 ،1

بالر طبالق دسالتور خداونالد ،جانشالین

از مجموع این روایات _ که هم در کت تفسیری اه تسنن نق شالده و هالم در کتال تفسالیری

شیعه آمده _ میتوان اطمینان حاص کرد که مراد از حکم مهمی که پیامبر
آن شالد ،اعالالن والیالت و جانشالینی امالالام امیرالمالؤمنین علالی

سال دهم ،شمططاره  ،39پایی 1395
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مکلالف باله تبلیالغ

بالوده اسالالت .حالال ا گالر خاتمیالت بالالا

امامت در تنافی و با آن ناسازگار بود ،هرگالز معنالا نداشالت کاله رسالول خالدا

مکلالف باله اعالالن آن

باشد .از این نکته استفاده میشود که بین امامت و خاتمیت تالئم و سازگاری وجود دارد.
ب) اثبات تالزم خاتمیت با امامت از طریق آیه ا کمال

از دیگالر آیالاتی کالاله مالیتوانالالد بالالر تالالالزم خاتمیالت بالالا امامالالت و مهالالدویت ،دال لالالت داشالالته باشالالد ،آیاله

ا کمال دین است .خداوند در این آیه میفرماید:

َ
ْ َْ ْ َ
َ
ْ
َْ
ال َی ْو َ أ ک َمل لک ْ دی َنک ْ َو أ َُت ْم َعل ْیک ْ ِن ْع َمت َو َرضی لک ِاْل ْسم َ دینا
امروز ،دین شما را کام کردم و نعمت خود را بالر شالما تمالام نمالودم و اسالالم را باله عنالوان

؛(مائده)3 :

آیین [جاودان] شما پذیرفتم.

از این آیه بهخوبی استفاده میشود که در تالاریخ اسالالم ،رخالدادی ویالژه در روزی خالا

اتفالاق

افتاده و چنان اهمیتی دارد که خداوند از آن به کمال دین و اتمام نعمالت یالاد مالیکنالد .همچنالین

به قدری مهم بوده که ناامیدی کفار را نیز بهدنبال داشته است.

در اینکه مقصود از «الیوم» چه روزی بالوده ،بالین مفسالران شالیعه و اهال تسالنن اخالتال اسالت؛

برخی از مفسران اه سالنت معتقدنالد منظالور ،روز فالتح مکاله اسالت (رشیدرضالا :1990 ،ج.)155 ،6

برخی از آنان بر این باورند که مراد ،روز عرفه سالال دهالم هجالرت بالوده اسالت (زمخشالری«1407 ،
ج .)601 ،1برخی نیز آن را به روز غدیر خم تفسیر کردهاند (حسکانی :1411 ،ج.)201 ،1
در مقابال ال ال  ،هم ال الالۀ عالم ال الالان امامیال ال اله ب ال الالا اله ال الالام از روایال ال الات اهال ال ال بیال ال الت

ب الاله روز هیج الالدهم ذی الحج الاله تفسال الیر نم الالودهانالالالد؛ روزی ک الاله رس الالول خ الالدا
علی

 ،واژه «الیال ال الوم» را
امی الالر المالالالؤمنین

را به جانشینی خود منصوف فرمود .روایات بسیاری بالر ایالن دیالدگاه دال لالت دارنالد کاله باله

دو مورد اشاره میشود.

حا کم حسکانی در ذی این آیه از ابوسعید خدری نق میکند:
در غدیرخم پیامبر

علی

را به عنالوان ولالی مالردم بالر روی دسالتان خالود بلنالد کالرد و

هنوز آن دو از همدیگر جدا نشده بودند که این آیه نازل شد( .همو)

از امام باقر

نیز نق شده که فرمود:
فرایض یکی پس از دیگری نازل میشد؛ والیت ،آخرین فریضه الهی بود که نالازل گردیالد

و بهسب

آن ،خداوند آیه ا کمال را نازل فرمود( .بحرانی :1416 ،ج)241 ،2

بالا توجالاله بالاله محتالالوای ایالن آیاله و روایالات تفسالیرگالالر آن ،اطمینالالان حاصال مالیشالالود کالاله منظالالور از

«الی الوم» روز غالالدیر اسالالت و چی الزی کالاله در آن روز اتفالالاق افتالالاده ،اعالالالن والی الت و امامالالت عل الی بالالن

ابیطال

بالوده کاله موجال ا کمالال دیالن گردیالده اسالت .از تقالارن اعالالن چنالین امالری بالا ا کمالال

دی الن و اتمالالام نعمالالت بالالر امالالت ،م الیتالالوان فهمی الد امامالالت بالالا خاتمی الت تنالالافی و ناسالالازگاری نالالدارد و

موج ا کمال دین و اتمام نعمت بر مردم نمیشد.

ج) اثبات تالزم خاتمیت با امامت و مهدویت از طریق روایات

بهجز آیات قرآن ،روایات و احادیالث نیالز بالر تالالزم خاتمیالت و امامالت دال لالت دارنالد .یکالی از ایالن

روایات مهم ،حدیث متواتر «ثقلین» است .پیامبر

فرمود:

من در حالالی شالما را تالرک مالیکالنم کاله دو چیالز گالرانمایاله را در میانتالان بالاقی مالیگالذارم؛

یکالالی کتالالاف خالالدا قالالرآن و دیگالالری اهالال بیالالت مالالن .ا گالالر بالاله ایالالن دو چنالالگ زنیالالد ،هرگالالز

گمالالراه نخواهیالالد شالالد و ایالالن دو از هالالم جالالدا نمالالیشالالوند تالالا در حالالوض کالالوثر بالالر م الالن وارد

تاتمیت و امامت

خاتمیالت مالالزم بالالا امامالت اسالالت؛ زیالرا ا گالالر ناسالازگار بالالود و بالا آن تنالالافی داشالت ،هرگالالز اعالالن امامالالت
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گردند( .طبرانی :1404،ج)166 ،5

در این حدیث ،رسول خدا

عترت و اه بیت خویش را در کنار قرآن و بالا آن مالالزم سالاخته

است؛ زیرا _ چنانکه گفته شد _ کتاف الهالی همالواره نیازمنالد تبیالین و تفسالیر معصالومانه اسالت کاله

تفسیر ارائه شده ،ضمانت اجرایی داشته باشد .با توجاله باله ایالن نکتاله ،وجالود افالراد معصالوم _ کاله

عالم و آ گاه به حقایق دین الهیاند _ در کنار قرآن کالرین ،الزم و ضالروری اسالت .از ایالنرو ،رسالول

خالالدا

در حالالدیث یادشالالده ،از ایالن حقیقالالت پالالرده برداشالالته و ضالالرورت وجالالود عتالالرت و اهال بی الت

معصوم خویش را در کنار کتاف خدا یادآور شده است .از تقارن کتالاف الهالی بالا عتالرت و عالدم جالواز
انفکاک بین ایالن دو ،ثابالت مالیشالود کاله هرگالز بالین خاتمیالت و امامالت ،تنالافی و ناسالازگاری وجالود

ندارد؛ زیرا در صورت وجود هرگونه ناسازگاری ،معقول نبود این دو در کنار هم و با هم باشند.
مبحث دوم :نقشهای امامت در حوزه دین

از دیگالر راههالالای اثبالالات سالالازگاری خاتمیالالت بالالا امامالالت و مهالالدویت ،تبیالالین نقالالشهالالای مختلالالف

امامت در حوزههای گونا گون دین است .امامت را از اینرو میتوان در راستای خاتمیت دانسالت
با در کنار هم قرار دادن قرآن و عترت ،به این امر مهم اشاره فرموده است.

که رسول خدا

در ای الن مبحالالث بالالرای پاسالالخ گویی بالاله شالالبهه ناسالالازگاری خاتمیالالت بالالا امامالالت ،بالاله نقالالشهالالای

مختلف امامت در حوزه دین اشاره میشود.

باله بالالاور امامیاله ،امامالالت دارای نقالشهالالایی گونالاگونی اسالالت کاله بالالا خاتمیالت ارتبالالاط و سالالازگاری

دارد .از جمله این نقشها عبارتاند از:
سال دهم ،شمططاره  ،39پایی 1395

معصوم رسیده باشد .به باور امامیه ،از جمله فلسفههای امامت ،ارائه تفسیر معصومانه از دین و
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فرهنگ قرآنی ،بهویژه تفسیر قرآن کریم ،نقشی کلیدی و اساسی به شمار میرود.

 .1تفسیر گری

قرآن کریم ،کتاف هدایت است و مردم را از تالاریکیهالا نجالات میدهالد و باله سالوی نالور حقیقالی

رهنمون میشود .از نگاه امامیاله ،یکالی از فلسالفههالای مهالم اصال امامالت ،بیالان مفالاهیم و تفسالیر
آیات الهی است و تفسیری میتواند کالم خدا را از انحرا و تحریف مصون و در امان بدارد که از

ارائه شاخص و معیار برای تشخیص حق از باط است و جایگاه و نقش امالام در تالرویج و توسالعه
با مراجعه به تاریخ صدر اسالم ،میتالوان نقالش ائماله

امیرالمالؤمنین علالی

رسول خدا

را در اینبالاره باله نیکالی مشالاهد کالرد.

باله عنالالوان یالک شالا گرد ویالژه و ممتالاز کاله تمالالام مسالائ وحالی و شالالریعت را از

آموخته بود ،خود به تربیالت مفسالران پرداخالت تالا جالایی کاله هالیچیالک از صالحابه،

ماننالد

خود را بینیالاز از ایشالان نمالیدیدنالد .بالزر تالرین مفسالران صالحابه پالس از حضالرت علالی
ُ
ابنعباس ،ابنمسعود و ابی بن کع  ،به علم بی نظیر آنحضرت اعترا کردهاند و در بسالیاری
از موارد ،علم تفسیر خود را وامدار ایشان میدانند.
ابن عباس میگوید:

تمام آنچه را از تفسیر فرا گرفتم ،از علی بن ابی طال

ابونعیم از امیر المؤمنین علی

است( .ذهبی ،بیتا :ج)23 ،2

نق میکند که فرمود:

به خدا قسم هیچ آیهای نالازل نشالد ،مگالر ایالنکاله مالن مالیدانالم دربالاره چیسالت و در کجالا
نازل شده است( .همو)

ابنمسعود میگوید:
قرآن بر هفت حر نازل شده و هر حر ظاهر و باطنی دارد و ظاهر و باطن قرآن در نزد

علی بن ابیطال

امام امیرالمؤمنین

موجود است( .همو)

درباره تعلیم و تربیت یافتن خود از مکت نبوی میفرماید:

من هر روز یکبار و هر ش یکبار نزد رسول خالدا

مالیرفالتم و هالر جالا کاله آنحضالرت

میرفت ،من نیز در خالدمت ایشالان بالودم .هماله اصالحاف ایالن را مالیدانسالتند کاله پیالامبر
َ
خدا جز با شخص من با هیچ کس دیگر چنالین دیالدارهایی نالدارد .ایالن دیالدارها غالبالا در

خانه من صورت میگرفت و آنحضرت به خانه من میآمد .ا گر مالن بالراى دیالدار ایشالان

به یکی از خانههایش میرفتم ،همسرانش را از اتالاق بیالرون مالیفرسالتاد و بالا مالن خلالوت
میکرد ،بهطورى که جز شخص من ،کسی دیگر در خدمتش نبود.

در چن الالالین دی الالالدارهایی ،م الالالن ه الالالر چ الالاله را ک الالاله از حض الالالرت م الالالیپرس الالالیدم ،ج الالالواف ک الالالافی

سخن میکرد.

هیچ آیهاى از قرآن بر رسول خدا نازل نشد ،مگر این کاله بالراى مالن خوانالد و تقریالر فرمالود
تا آن را به خ خود نوشتم و ایشان تأوی و تفسالیر ،ناسالخ و منسالو  ،محکالم و متشالابه
و خا

و عام آن را به من آموخت و از خالداى درخواسالت کالرد قالدرت فهالم و حفال آن را

به من مرحمالت فرمایالد .پالس از آن دعالایی کاله در حالق مالن فرمالود ،هالیچ آیالهاى از کتالاف

خالالدا و نی الز ه الیچی الک از مطالالالبی را ک اله ایشالالان امالالال ک الرد و مالالن نوشالالتم ،از خالالاطر نبالالردم و
فراموش نکردم.

رسول خدا همه اوامر و نواهی و حاللها و حرامهاى الهی ،خواه مربوط به مسالائ زمالان

تاتمیت و امامت

دریافت میکردم و چون خاموش میشدم و سؤاالتم پایان میپذیرفت ،ایشان خود آغاز
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حال و خواه مربالوط باله مسالائ آینالده و نیالز آنچاله در کتال آسالمانی بالر پیالامبران گذشالته

نازل شده و از طاعت و معصیت خدا آ گاهشان ساخته بود ،همه و هماله را باله مالن تعلالیم

فرمالالود و مالالن هالالم تمالالام آنهالالا را بالاله خالالاطر سالالپردم و حتالالی ی الک حالالر آن را نی الز فرامالالوش

نک الردم .سالالپس دسالالتش را بالالر س الینهام نهالالاد و از خالالدا خواسالالت قلالالبم را از دانالالش و فهالالم و

حکمت و نور لبریز سازد( .کلینی :1407 ،ج)64 ،1

ای الن ش الیوه تعل الیم در خانالالدان امیرالمالالؤمنین عل الی

ادامالاله یافالالت .امامالالان و فرزنالالدان بزرگالالوار

آنحضرت نیز بالا برخالورداری از چنالین علمالی باله تفسالیر قالرآن مالیپرداختنالد و فرهنالگ قرآنالی را در

می الان مالالردم گسالالترش م الیدادنالالد .ائمالاله

در توسالالعه فرهنالالگ قرآن الی ،نقالالشهالالای اساس الی را ایفالالا

کردهاند که نقش تفسیری ایشان ،از مهمترین آنهاست .امام باقر

در اینباره میفرماید:

وظیفه مردم است که قرآن را طبق آنچه نازل شده است قرائالت کننالد؛ ولالی ا گالر نیالاز باله

تفسیر آن داشتند ،هدایت به تفسیر قرآن بر عهده ما و بهسوی ماست( .حر عالاملی:1409 ،
ج)202 ،27

امام صادق

نیز در اینباره فرمود:
ما اه بیت بهگونهای هستیم که خداوند متعال همواره از میان ما کسی را برمالیانگیالزد

[و امام عصر خودش قرار مالیدهالد] کاله آ گالاه باله [تفسالیر] کتالابش از آغالاز تالا آخالر آن باشالد.

(همو :ج)507 ،1

این آ گاهی به کتاف الهی ،وظیفۀ هدایت انسانها باله شالناخت حقیقالی قالرآن و مفالاهیم آن را

بالر عهالالده معصالومین

گالالذارده اسالت؛ هالدایتی کاله بالالر جالان انسالالانها تالأثیر معرفتالی دارد و سالالب

سال دهم ،شمططاره  ،39پایی 1395

دستیابی به معرفت کام میشود.

مالالا تفس الیر شالالده اسالالت .پالالس مالالا بالاله حالالرام و حالالالل قالالرآن و ناسالالخ و منسالالو آن آ گالالاهیم و
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چه باف نازل شده است .پس ما حکیمالان و دانایالان خالدا در زمالین و گواهالان او بالر خلالق

در روایتی میخالوانیم :شخصالی باله امالام کالاظم

گفالت :شالما تفسالیرى کاله از کتالاف خالدا ارائاله

میکنید ،بهگونهای است که ما تا بهحال آن را از دیگران نشنیدهایم .حضرت فرمود:

قرآن پیش از دیگران بر ما نازل شده و پیش از آنکه در میان مردم منتشر گردد ،از براى

میدانیم کدام آیه در سفر و کدام آیاله در حضالر ،و کالدام در شال و در شالأن چاله کسالی و در

اوییم( .صفار)198 :1404 ،

امامان

َ
برای ایفای این نقش ،معموال از دو روش بهره میبردند:

 .1در مناس الالبته الالای مختل الالف ب الالهویژه در پاس الالخ ب الاله پرس الالشه الالای اص الالحاف ،آیال الات را تفسال الیر

میکردند و مراد واقعی آنها را برای مردم تبیین مینمودند.

 .2گاه برای استفاد اصحاف از معار قرآن و شناخت احکام امالور جزئالی و مصالادیق فالردی،

اصول و مبانی و قواعد کلی مستخرج از قرآن را برای مردم بیان میکردند.
َ ََْ
شخصالی یهالالودی از امالالام امیرالمالالؤمنین علالی دربالالاره «روی پروردگالالار» _ کاله در آیاله و یبقالی
َ ُْ َ َ ُ ْ َ
ْ ْ
وجه رب
ک ذوال َجالل َو اس کرام (رحمن )27 :بدان اشالاره شالده اسالت _ پرسالید .آن حضالرت بالرای
فهمانالدن ایالن مطلال بالاله ابالنعبالالاس فرمالالود « :هیالزم بیالاور» .ابالنعبالالاس مالیگویالد :هیالالزم آوردم و

حضرت آنها را سوزاند .سپس به یهودی گفت« :روی این آتالش کجاسالت؟» یهالودی گفالت :مالن

وجالاله و رویالالی بالالر آن نم الیبی النم .حضالالرت فرمالالود« :پروردگالالار مالالن نی الز ای النچن الین اسالالت» (عروسالالی

حویزی :1415 ،ج.)117 ،1
امام

در پاسخ به وی از یک مثال حسی استفاده کرد که او را به خوبی با مطل آشنا نماید؛

سپس فرمود:

َ َْ ْ َ َ َ
ََ
َْ ْ
اَّلل ؛ (بقره)115 :
اْلش ِر ق و
َو ِلِل
اْلغ ِ ب فأ ْینما ت َول ْوا ف َث َو ْجه ِ

مشرق و میرف ،از آن خداست! و به هر سو رو کنید[ ،وجه] خدا آنجاست.

ویژگی تفسیر ائمه

همانند تفسیر پیامبر

این اسالت کاله آن بزرگالواران باله سالب برخالورداری از عصالمت ،تفسالیری
َ
 ،تفسیری معصومانه از دین ارائه می کردند و اساسا علت تقارن قرآن با

عترت بر اساس حدیث معرو ثقلین نیز در همین نکته نهفته است.
ائمالاله

در نقالالش تفسالیری خالالویش ،عالالالوه بالالر تفس الیر آیالاتی کالاله از آنهالالا پرسالالش مالیشالالد ،گالالاه

درصالالدد بی الان مبالالانی و اصالالول راهبالالردی کل الی برم الیآمدنالالد؛ زی الرا اسالالتخراج ای الن مبالالانی در فهالالم و

برداشتهای قرآنی ،نقشی تعیین کننده و اثرگذار دارد و بر اساس آنها میتوان مفاهیم آیالات را
مهمترین مبانی تفسیری که میتوان از سیره ائمه

بهدست آورد عبارتاند از:

الف) اصل تفسیر قرآن با علم و قطع

تفسیر آیات بر اساس علالم و قطالی ،مالردم را از هرگوناله تفسالیر ظنالی و احتمالالی پرهیالز مالیدهالد.

امام صادق

از پدرانش و از رسول خدا

نق میکند که آنحضرت فرمود:

از ظالن دوری کنیالد؛ چالرا کاله اعتمالاد بالر ظالن و گمالان ،اعتمالاد بالر درو تالرین درو هاسالالت.

(عاملی ،1409 ،ج)59 ،27

امام باقر

در مکت تفسالیری خالود از تفسالیر باله ظالن ،نهالی فرمالوده اسالت .زیالد شالحام گویالد:

تاتمیت و امامت

فهمید و قواعد کلی را بر موارد خا

و جزئی تطبیق داد.
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قتادٍ بن دعامه نزد ابوجعفر امام باقر

آمد .امام به او فرمود:

ای قتاده! تو فقیه اه بصره هستی؟ گفت :چنین میپندارنالد .ابالوجعفر

من خبر رسیده اسالت کاله تالو قالرآن را تفسالیر مالیکنالی .قتالاده گفالت :آری .امالام
فرمود :با علم آن را تفسیر میکنی یا با جهال ؟ گفالت :بالا علالم .ابالوجعفر

فرمالود :باله
باله وی

فرمالود :ا گالر بالا

علالم آن را تفسالیر مالیکنالی ،پالس تالو ،تالو هسالتی (در همالان مرتبالهای قالرار داری کاله گمالان
میکنی) .حال من از تو میپرسم .قتاده گفت :بپرسید .امام

از معنالای آیالهای سالؤال

کالالرد و او پاسالالخ نادرسالالت داد .امالالام او را متوجالاله اشالالتباهش نمالالود و فرمالالود :وای بالالر تالالو ای

قتاده! ا گر قرآن را از پیش خود [و با دیدگاه شخصی خود] تفسیر کنالی ،هالم خالود هالال ک

شدهای و هم دیگران را هال ک کردهای( .کلینی ،1407 ،ج)311 ،8

ب) اصل اولویت مسائل اعتقادی در تفسیر

از دیگر ویژگیهای تفسیری ائماله

توجاله بیشالتر آنالان باله ابعالاد اعتقالادی آیالات بالوده اسالت؛

بهویژه توجه به ابعاد توحیدی آیات ،از دیالدگاه آنالان اهمیتالی ویالژه داشالته اسالت .در روایالت آمالده
ْ َ َ
است که عمرو بن عبید از امام بالاقر معنالای غضال خداونالد در آیاله َو َمالن َی ْحلال َعل ْیاله غ َضالب
ََ
فق ْد َه َوى (طه )81 :را پرسید .حضرت فرمود:
غض مقام کبریایی ،همان نزول عقوبالت اسالت کاله او (شالخص طییالانگر) را فالرا خواهالد
گرفت( .همو :ج)110 ،1

از ایالالنرو صالالفت غضال مقالالام ربالالوبی ،عرضالالی اسالالت؛ یعنالالی در اثالالر کفالالر ،معصالیت و تمالالرد انسالالان

حادث میشود.

سال دهم ،شمططاره  ،39پایی 1395

در روایت دیگری میخوانیم:

از آنجالالا کالاله قالالرآن کالالریم آخالالرین کتالالاف آسالالمانی بالالرای هالالدایت بشالالر اسالالت ،بای الد قالالوانین آن بالاله
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مبنالالا ،برخالالوردار بالالودن قالالرآن ک الریم از احک الام جاودانالاله و انطبالالاق بالالا زمالالانهالالای حالالال و آینالالده و نی الز

کس الالی ک الاله گم الالان بب الالرد ،چی الالزی م الالیتوان الالد خداون الالد را تییی الالر ده الالد ،ک الالافر اس الالت( .قم الالی،
 :1404ج)265 ،2

ج) اصل جاودانه بودن قرآن

گونهای باشد که تا روز قیامت بتواند نقش هدایتگری برای فالرد و جامعاله را ایفالا کنالد .الزماله ایالن

برخورداری از باطنی عمیق است .از اینرو ،امام باقر

در روایتی میفرماید:

ا گر این طور باشد که وقتی آیهای دربالاره قالومی نالازل شالد ،پالس از آنکاله آن قالوم مردنالد،

آیه نیز بمیرد ،چیزی از قرآن باقی نمالیمانالد؛ ولالی قالرآن کالریم تالا آسالمان و زمالین هسالت،

جاری است( .عیاشی :1380 ،ج)202 ،1

د) اصل ارجاع متشابهات به محکمات

از جملالاله راههالالای صالالحیح تفس الیر قالالرآن ک الریم ،اسالالتفاده از آی الات محکالم بالالرای فهالالم متشالالابهات

است؛ چنالانکاله خالود قالرآن ،آیالاتش را بالر دو قسالم نمالوده :یکالی ،محکمالات کاله آنهالا اصال و مالادر

هسالالتند و دیگالالری ،متشالالابهات 1.مفهالالوم ام الکتالالاف و اص ال بالالودن محکمالالات ،مرجعی الت آنهالالا را

برای متشابهات روشن میسازد.
میفرماید:

امام رضا

َ
َ ََ َ ْ
َ
َ
َك ِه َ ِد َي ِإل ِص ا م ْست ِقمی؛ (صدوق :1378 ،ج)290 ،1
َم ْن َرد متش ِابه الق ْر ِآن ِإل ُْم ِ
کسی که متشابهات قرآن را به محکمات آن برگرداند ،به راه راست هدایت شده است.

هـ) اصل معیار بودن قرآن برای فهم حقیقی دین

ائماله

همالواره قالرآن را محالور و معیالار فهالم دیالن معرفالی نمالوده و سالفارش فرمالودهانالد کالاله در

تمام مسائ به قرآن مراجعه شود .آنان افزون بر آموزههای روش تفسیر قرآن به قرآن ،بر عرضاله
سنت بر قرآن نیز تأ کید کردهاند؛ یعنالی روایالاتی کاله از آنالان رسالیده اسالت را مالیتالوان بالا قالرآن کالریم
ارزیابی نمود؛ ا گر موافق و در راستای قرآن بود ،پذیرفتنی ،و ا گر نبود ،قاب طرد است.
امام صادق

فرمود:

بر سراپرده هر حقی حقیقتی و نوری نهفته است .بنابراین آنچه بالا قالرآن سالازگار اسالت،
بگیرید و آنچه مخالف است ،رها سازید( .کلینی :1407 ،ج)69 ،1

 .2تکمیل گری

به بالاور نگارنالده ،نقالش تکمیال گالری ائماله

اساس آموزههای پیامبر

نسالبت باله دیالن ،در حالوزه تفسالیر قالرآن کالریم بالر

و ارائه مبانی و قواعد و اصول کلی از دین توسال آنالان قابال ترسالیم

اسالالت .پیشتالالر گفتالاله شالالد یک الی از شالاللون مهالالم ائمالاله

 ،ارائالاله تفس الیر از قالالرآن کالالریم اسالالت .یعن الی

َ
ُُ
ُ َ
 .1م ُنه آیات ُم ْحکمات ُه َن أم الکتاف َو أخ ُر ُم َتشابهات (آل عمران.)7 :

تاتمیت و امامت

از جمله نقشهای ائمه در حوزه دیالن را مالیتالوان نقالش تکمیال گالری آنالان برشالمرد .ابتالدا
باید دید مراد از نقش تکمی گری آنان چیست؟ ا گر منظور این باشد که تا پیش از ائمه دین
باله کمالالال الزم خالود نرسالیده بالالود ،ایالن سالالخن بالالا مالتن قالالرآن مبنالی بالالر تکمیال دیالن در زمالالان رسالالول
خالالدا  ،ناسالالازگار اسالالت .بنالالابراین بای الد بالالرای تکمی ال گالالری ائمالاله در ارتبالالاط بالالا دی الن معنالالای
دیگری ارائه کرد که با کمال دین تنافی نداشته باشد.
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امام

در این حوزه میتواند با بیان حکالم وقالایی جدیالد _ کاله از قالرآن مالیگیالرد _ والیالت در حالوزه

تشریعاتی _ که توس خداوند به وسیله پیالامبر
اندیشهوران معاصر ،چنین والیتی از امام

اعالالم شالده _ داشالته باشالد و باله تعبیالر یکالی از

 ،والیت در تشریی است نه والیت بر تشالریی (جالوادی

آملی .)124 :1378 ،والیت در تشریی یعنالی در محالدوده تفسالیر و تبیالین آیالات و اسالتخراج احکالام

جدیالد از آن ،تبلیالغ دی الن ،امالالور مربالالوط بالاله سیاسالالت ،تالالدبیر امالالور جامعالاله و نیالالز ارشالالاد و راهنمالالایی و
تعلیم و تربیت مردم ،بر عهده امام

است؛ زیرا ممکن است بخشی از احکام اسالمی ،به سب

ناآمادگی جامعه اسالمی از جهت فکری و فرهنگی و عدم آمادگی ظالر زمالانی ،باله مالردم اعالالم و
ابال نشده باشالد و ایالن احکالام همچنالان در نالزد رسالول خالدا

زمینه ابال آنها در ظر زمانی مناس فرا رسد.

و ائماله

بالاقی مانالده باشالد تالا

بنابراین الزم است بین مرحلاله صالدور احکالام (وضالی و تشالریی) و مرحلاله ابالال (اعالالم و تعلالیم)

فرق گذاشته شود .میتوان گفت قالوانین و احکالامی کاله از سالوی دیالن اسالالم ارائاله شالده در مرحلاله

صالدور (وضالالی و تشالریی) بالاله یکبالاره بالالوده ،امالا ابالالال و اعالالالم آنهالا بالاله مالرور زمالالان بالا فالالراهم آمالالدن

شالالرای  ،صالالورت گرفتالاله اسالالت؛ بالالدین معنالا کالاله شالالار و واضالالی در هنگالالام وضالالی حکالم و قالالانون ،بالالر
اوضاع و احوال آینده و مقتضیات امور هر عصر و زمان در ظالر وجالود آنهالا آ گالاه بالوده و در حالال

وضی حکم ،همه شلون آینده را مالحظه نمالوده ،بالهطالورى کاله صالالح و فسالاد ،خیالر و شالر و نفالی و

ضرر هر حکم براى هر زمان از پیش بر وى مکشو است؛ امالا چالون ممکالن اسالت شالرای ابالال و

اجالالرای همالاله ی الا بعضالالی از آنهالالا در همالالان زمالالان وضالالی ،غی الرممکن باشالالد ،در مرحلالاله ابالالال و اجالالرا،

سه گیری کرده و به مرور زمان ممکن است احکام وضی شده به مردم رسانده شود.

سال دهم ،شمططاره  ،39پایی 1395

بنالابراین ممکالن اسالت بخشالی از احکالامی کاله توسال ائماله

توس خداوند یا پیالامبر
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تکمی گری دین را بهعهده دارند.

دسته بوده باشند و این هرگز به معنای تشریی حکم توس امام
پیدا کند و با آن ناسازگار افتد؛ بلکه نقش امام

باله مالردم ابالال مالیشالود ،از ایالن
نیست که بالا خاتمیالت تنالافی

در تکمی گری دین عبارت است از استخراج و

اعالم حکم یک موضوع یا واقعهای که از قب  ،مبانی و قواعد کلی آن در متن دین موجود بوده و
امالالام

تشالریی و جعال شالده بالود .از ایالنرو چالون چنالین حکمالی بایالد توسال

_ ک الاله دارای عص الالمت اس الالت _ بالاله م الالردم اع الالالم ش الالود .بالالر ایال الن اس الالاس ،ائم الاله

گاه اه بیت

نق الالش

به اصحاف خود دستور میدادند هر گاه حکم چیزى را از ایشان مالیشالنوند،

اص و دلی آن را از قرآن بخواهند .حضرت باقر

در اینباره فرمود:

ا گر از چیزی به شما حالدیثی نقال کالردم و از چیالزی خبالر دادم ،از مالن دربالاره آن ،از کتالاف

الهی بپرسید( .عروسی حویزی :1415 ،ج)443 ،1

امام صادق

نیز میفرماید:
خداوند در قرآن[ ،حکم] هر چیزی کاله مالورد نیالاز بشالر باشالد را آورده اسالت( .کلینالی:1407 ،
ج)59 ،1

روایت شده که فرمود:

همچنین از آنحضرت

[حکم] هر چیزی در کتاف و سنت پیامبر

معلی بن خنیس از امام صادق

آمده است( .همو :ج)59 ،1

چنین نق کرده است:

حکم هر چیزی که مردم در آن با هم اختال پیدا کنند ،در کتالاف الهالی آمالده اسالت ،امالا
عقول مردم به آن دسترسی ندارد( .همو)60 :

آن حضرت در جایی دیگر فرمود:
در ق الالرآن ک الالریم خب الالر گذشالالالته و آین الالده و فص الال خص الالومت شالالالما آم الالده اس الالت .البت الاله مالالالا

[اه بیت

امالالام کالالاظم

] از آ گاهیم( .همو)61 :

در پاسالالخ فالالردی کالاله پرس الید :آی الا حکالالم همالاله چی الز در قالالرآن و سالالنت پی الامبر

آمده است؟ فرمود:

[حکم] همه چیز در کتاف و سنت آمده است( .همو)62 :

بر اساس این روایات ،ا گرچه حکم هر واقعالهای در کتالاف و سالنت آمالده اسالت ،امالا اسالتخراج و

استنباط آن ،نیازمند امام معصوم

است.

 .3تصحیحگری

و برداشالتهالای مالالردم برشالمرد؛ زیالرا آن بزرگالواران از عصالمت برخوردارنالالد و بالا ایالن ویژگالی ،تفسالیر

ناف و معصومانۀ دین در اختیار آنان است .دیگران هرچاله دیالن را تفسالیر و تبیالین کننالد باله علالت
عالالدم برخالالورداری از عصالالمت ،ممکالالن اسالالت دچالالار انحالالرا و اعوجالالاج گردنالالد .در نتیجالاله ،از طرف الی

هرگز نمیتوانند تفسیری معصومانه از دین ارائه نمایند و از سوی دیگر ،مرجی ح اختال مردم
و شاخص و معیار در اینباره نخواهند بود.
به راستی ا گر ائمه

نبودند ،چه کسانی میتوانستند به سی خروشالان پرسالشهالاى علمالی

و مذهبی مردم پاسخ دهند؟ چه عاملی میتوانست در برابر توفالان بنیادبرانالداز تحریفالات _ کاله بالا

تاتمیت و امامت

از دیگر نقشهای ائمه

در حوزه دین را میتوان نقش تصحیحگری آنان نسبت به باورها
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منالالی ح الالدیث پیال الامبر

 ،وض الالی احادیالالث ن الالاروا ،ایج الالاد ب الالدعتهالالا و ایال الراد روایال الات اس الالرائیلی در

معار اسالمی ،مالیرفالت کاله اسالالم را از اسالاس ویالران سالازد _ چالون کالوهی اسالتوار بایسالتد و زنالگ

هم الالواره ب الالا انحراف الالات و ناراس الالتیه الالایی ک الاله

و غب الالار از چه الالره دلرب الالاى اس الالالم بزدایال الد؟! ائم الاله

دامالنگیالر امالت اسالالمی بالود مبالارزه کردنالد و در صالدد تصالحیح باورهالا و اعتقالادات مالردم بودنالد .بالا
مطالعالاله تالالاریخ زنالالدگانی تالالکتالالک آن بزرگالالواران م الیتالالوان ایفالالای ای الن نقالالش را در زنالالدگی و س الیره
عملیشان نشان داد.

یکی از ابزارهای مهم دشمنان برای ایجاد انحرا و گمراهی ،جع احادیث بود.در حقیقت،

بخش قاب مالحظهای از تحریفات در دین ،از این ناحیه بود و بدین وسیله به انجام میرسالید؛

زیرا میدانیم قرآن کریم با حف و حراست الهی ،از هرگونه خطر و حملهاى مصالون مانالده اسالت؛
اما جایی که ممکن است مورد حمله قرار گیرد و حملاله در آن تالأثیر بخشالد ،توضالیح و تفسالیر قالرآن
_ یعنی احادیث و سنت پیامبر ا کالرم

_ اسالت .ایالن را نیالز مالیدانالیم کاله اسالالم دو رکالن اساسالی

دارد و آن قرآن و سنتاند .بنابراین ،تحریف در سنت ،تحریف اسالم را بهدنبال خواهد داشالت و

بهوسیله آن ،هد نهایی دشمنان اسالم پیاده میشود.
از بارزترین نقشهای اساسی و مهم ائمه

 ،نقش بیبدی اصالح مجاری انحالرا اسالت؛

زیالالرا آن بزرگالالواران بالالا تعل الیم و تربیالالت قرآن الی کالاله از مکت ال نبالالوی آموختالالهانالالد و بالالا برخالالورداری از
عصمت ،هر جا که با انحرا مواجه میشدند با آن مقابله میکردند و با تفسیر معصومانه از دین

و نوشاندن اسالم ناف به کام مردم ،آنان را سیراف مینمودند و اعتقادات و باورهای غل شان را

سال دهم ،شمططاره  ،39پایی 1395
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اصالح میفرمودند.

نمونالاله بالالارز ای الن ش الیوه را در س الیره امالالام حس الین

مشالالاهده م الیکن الیم کالاله آن حضالالرت بالالرای

هالالدایت مالالردم ،تصالالحیح باورهالالای آنالالان نسالالبت بالاله دیالن و برگرداندنشالالان بالاله مسالیری کالاله رسالالول

خالالدا

بالالرای آنالالان ترس الیم نمالالوده بالالود ،حت الی دسالالت بالاله قی الام زد و آن حادثالاله مهالالم را در تالالاریخ

بشر آفرید و فرمود:

من برای اصالح امت جدم قیام کردم( .مجلسی :1403 ،ج)329 ،44

از دید آنحضرت ،مردم در آن مقطی تاریخی ،چنان از مسیر دین حالق منحالر شالدند و دچالار

انحطالالاط گردیدنالالد کالاله بالاله اصالالالح ج الالدی نیالالاز داشالالتند و الزم بالالود اعتقالالادات و باورهالالای آن الالان از
انحرافالالات تصالالحیح شالالود .امالالام

در ای الن وضالالعیت ،احسالالاس تکلی الف کالالرد و در صالالدد تصالالحیح

باورها و گرایشهای آنان برآمد و این نقش خود را با جدیت هرچه تمام دنبالال کالرد تالا در ایالن راه
از جان خویش مایه گذاشت و به شهادت رسید.

در بالالاور امامی اله ،امالالام

مالالردم اسالالت .ائمالاله

مسالاللول حف ال و تبلی الغ شالالریعت پی الامبر

بالالا مجاهالالدتهالالاى خالالود شالالریعت پی الامبر

در جامعالاله بالالراى هالالدایت

را احی الا کردنالالد و بالاله جامعالاله

بازگرداندند .در واقی ا گر آنان نبودند ،اسالم نیز باقی نمیماند و از آن خبری نبود.

بنابراین اندیشه امامت ،راهکاری بالرای صالحیح مانالدن دیالن از تحریالف و اعوجالاج اسالت و در

این رویکالرد ،بالرای حفال دیالن اسالالم از گزنالد انحرافالات ،حضالور امالام معصالوم در کنالار قالرآن الزم و

ضروری است؛ چنانکه در حدیث ثقلین نیز بر این همراهی تأ کید شده است .از اینرو هرگالز بالین

خاتمیت و امامت تنافی بهوجود نخواهد آمد ،بلکه امامت ،الزمه خاتمیت و در طول آن است.
نتیجهگیری

در این نوشتار ،در پاسخ باله شالبهه یادشالده دیالدگاه سالازگاری امامالت بالا خاتمیالت مالورد بحالث و

بررسی قرار گرفت و گفته شد فلسفه تلوری امامت در اندیشه شالیعی ،ایالن اسالت کاله در کنالار کتالاف

الهی ،وجود شارح و مفسالری معصالوم _ کاله بتوانالد تفسالیری معصالومانه از قالرآن و دیالن الهالی ارائاله
کند _ به عنالوان شالاخص و معیالاری بالرای شالناخت حالق و باطال  ،ضالروری اسالت .از ایالن رو رابطاله

امامت و خاتمیت ،رابطهای تالزمی به شمار میرود؛ یعنی الزمه ختم نبوت ،وجالود امالام معصالوم

در کنار کتاف الهی است.

در ادامه درباره دالی تالئم خاتمیت و امامت بحث و گفالتوگو شالد و در مجمالوع ،دالیال ارائاله

شالده باله دو قسالم عقلالی و نقلالی تقسالیم گردیالد .در تبیالین دلیال عقلالی گفتاله شالد کاله از نگالاه عقال ،

بالالرای مانالالدگاری ی الک مکت ال و دی الن ،دو چی الز الزم و ضالالروری اسالالت .1 :کتالالاف و مالالتن مالالورد نی الاز؛

 .2معلم و مربی .برای تداوم دین اسالم که به عنوان دین خاتم معرفالی شالده اسالت ،قالرآن کالریم

ب الاله عن الالوان م الالتن م الالورد نیال الاز ب الالرای ه الالدایت م الالردم از س الالوی خداون الالد فرس الالتاده ش الالد و در کن الالار آن،
در تبیین دلی نقلی نیز هم با آیات قرآن کریم بر تالئم خاتمیت و امامت استدالل آورده شد و

هم از روایات و احادیث .در ادامه نیز به برخی از نقالشهالای امامالت در حالوزه دیالن اشالاره گردیالد و

گفتالاله شالالد اندیشالاله امامالالت در حالالوزه دیالالن دارای نقالالشهالالایی چالالون تفسالالیرگری ،تکمیالال گالالری و

تصحیحگری است و از این سه نقش میتوان تالزم امامالت و خاتمیالت را نتیجاله گرفالت .در پایالان

نیز نتیجه گرفته شد که نهتنها بین اندیشاله امامالت و خاتمیالت تهافالت و ناسالازگاری وجالود نالدارد،

بلکه امامت در راستای خاتمیت و مالزم با آن است.

تاتمیت و امامت

پیامبر

نیز نقش مربی و معلم را بهخوبی ایفا کرد.
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