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  یغیختم نبوت تبل سرّ
 این منصباز  ائمۀ اطهار يو عدم برخوردار

  *یقشالق یزمان یعل
 دهچكي
ه بر اساس كبودند  يغيتبل ياي، انبيعيامبران تشرينان پيگذشته، جانش يان آسمانيادهمة در 

ـ ييغ، تبيه تبل، بيافت وحيبا در ١لمانكمت جيدگاه رايد از خـود  پـيش  عت ير شـر ين و تفس
، افـت پايان ي يعيتنها نبوت تشر ن اسالم، نهين مبيپرداختند؛ اما با اعالم ختم نبوت در د يم

ـ شود ا ينجا مطرح ميه در اك پرسشيز اعالم شد. حال ين يغيختم نبوت تبل ـ ن اسـت  ي ه ك
  ست؟يچ يغيل و سر ختم نبوت تبليدل

ـ ات قرآن و روايآ ياما آنچه ما از بررس ٢مطرح شده است؛ ريپرشما ةباره ادل نيدر ا ات ي
است كه با نزول شريعت كامل اسالم، بر خالف شرايع ن ياايم،  به دست آورده نيمعصوم

 رمكامبر اياز داشت بر پيامت بدان نيقنة ن تا داميآنچه بشر در باب معارف د ةپيشين، هم
لذا و  نماند يباق يغيتبل يايد و ارسال انبيجد يوحبه نزول  يازيگر نيرو د نيانازل شد؛ از

ايـم   بهره بـرده  يليتحلـ  يفيتوص، از روش قيتحقدر اين ز اعالم شد. ين يغيختم نبوت تبل
  است. نيات معصوميات قرآن و روايبر آ يمبتنكه 
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  مقدمه
 یعیبود، باب نبـوت تشـر   یعت الهین شریتر املکه کنیجه به ابا توبا نزول شریعت اسالم، 

ه کـ  عت اسالم نخواهد آمد؛ اما همچنانیاز شرپس  يگریعت دیه شرکبسته شد و اعالم شد 
از یـ ن نیاز داشتند، ایغ نین و تبلییر و تبیتفس يبرا یغیتبل يایبه وجود انبپیشین  یع الهیشرا

ز یـ امبر اسـالم ن یـ از پپـس  د یـ با یت الهاساس سنباقی بود و بر عت اسالم یهمچنان در شر
ه ک امبر اسالم همچنانیاز پهمه، پس  با این. مهم بپردازندامر ن یآمدند تا به ا یم یغیتبل يایانب

جـاد  یدر اذهان اپرسش ن یو اپایان گرفت ز ین یغیاعالم شد، نبوت تبل یعیختم نبوت تشر
 یغـ یخوردار نشدند و سرّ خـتم نبـوت تبل  بر یغیه چرا ائمۀ اطهار از منصب نبوت تبلکد ش

  چیست؟
روشـن  را  ائمۀ اطهـار  يگاه واالیجا ییه از سوکن بحث بدان جهت است یت ایاهم

آنـان از  تر بودن مقـام   نییبه جهت پا یغیآنان از منصب نبوت تبل يعدم برخوردار( ندک یم
آنچـه آنـان در   همـۀ  ه کـ ته کن نیشدن ا روشنگر با ید يو از سو) انبیاي تبلیغی نبوده است

معلـوم  ، بـه آنهـا منتقـل شـده بـود      رم اسـالم کـ م یردند، از نبک یان مین بیباب معارف د
  .استت سازگار یآنان با خاتم ینیت دیه مرجعکشود  یم

ه کـ شـده  بیـان  ات کـ ن یبرخ یانجام نگرفته و به طور اجمال یق مستقلیباره تحق نیادر 
 4،القـرآن  مفاهیمدر  اهللا سبحانی آیت 3،آثارۀ جموعمدر  يد مطهریشهبراي نمونه . پذیرندنقد

علل  یبه برخن خاتم ییآدر  کیملقراو  تیالب االمامۀ و اهلتاب کدر  محمدباقر حکیمسید
ـ اپـذیر اسـت؛ از   خدشـه سخنانشان ه کاند  پرداخته یغیختم نبوت تبل ق یـ ن تحقیـ در ارو،  نی

  .سازیمار کآشرا ن مطلب یسرّ ا، نیات معصومیات و روایآ یبا بررسبرآنیم تا 
 یفرعهاي  پرسشست؟ و یچ یغیه سرّ ختم نبوت تبلکن است یا یاصلپرسش ن یبنابرا

توان دسـت   یم يا تهکات به چه نیست؟ از روایباره چ نیدگاه قرآن در ایدقرارند: ن یانیز از 
  افت؟ی

  يغمنصب نبوت تبلي از اطهار ةائم يو عدم برخوردار يغيعلت ختم نبوت تبل
بـه نبـوت    یه برخکشده است گوناگونی بیان و پرشمار دربارة ختم نبوت، علل  یلکطور به

را هـر دو  انـد و   ز عـام یـ گـر ن ید یو برخـ  یغـ یبـه نبـوت تبل   یو برخـ انـد   مربوط یعیتشر
و  یغـ یعلل ختم نبوت تبل گاهاند،  کسانی که در این باب سخن گفتهن ی. همچنگیرند برمیدر
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و  یلـ کز بـه صـورت   یـ گـر ن ید یو برخاند  هم تفکیک کرده را از یعیعلل ختم نبوت تشر
پردازیم و  میدگاه یدو د یبه نقد و بررسنخست ن نوشتار یاند. ما در ا مطلق وارد بحث شده

  م.یده می باره ارائه نینظر خود را در اسپس، 

  بشر يركبلوغ فاول: 
امبر یـ از پپـس  بشـر   يرک، رشد و بلوغ فبیان شده یغیختم نبوت تبل يه براک یاز علل یکی

اش را از گزنـد   یتاب آسـمان کو کند خود را حفظ  ینب يها ه توانست آموزهاست ک رمکا
از رشـد و   يبه خاطر عدم برخـوردار پیشین  يها ف مصون دارد؛ اما در جوامع و امتیتحر

آن مانـد و   ید، ناشناخته میرس یه به آنها ماي ک يراث معنوی، ارزش میو اجتماع یبلوغ عقل
سبحان  يخدارو،  نیاگرفت؛ از یقرار م یف و فراموشیبه مرور زمان دستخوش تحرراث می
یـد،  عت را تجدیصـاحب شـر   يایعت انبیتا شرکرد مبعوث  يگریپس از د یکیش را یایانب
  5.کنندج یغ و ترویتبل

  نقد و بررسي
 يدیـ ترد گونـه  چیهـ  يامل شده است، جارفته ک رفته ایم انبیت تعالکه عقل بشر به برکنیدر ا

انـد و از   بـرده  یت و زمـان فتـرت بـه سـر مـ     یه در عصر جاهلک یمردم یراست هست؛ اما بین
بودند، چگونـه    به دور مانده یو علم ینیو آموزش د يو تمدن بشر یهرگونه فرهنگ انسان

سـبقت را از   يه توانستند گـو کند یافترشد  یو عقالن يرکاز جهت ف يدو دهه به قدر یط
بـه وجـود    يازیـ ه نکـ برسند  یند و به آن درجه از رشد عقالنین بربایشیپ همۀ اقوام و ملل

ن مردم نبود، باز امـت  یدر ب ن خود نداشته باشند؟ اگر وجود ائمۀ اطهاریدر ب یاله يایانب
ام امـام  یـ نـد؟ اگـر ق  کمحافظـت   رمکـ امبر ایـ پ یانیـ وح يها توانست از آموزه یم یاسالم
ا سنت یآ 6شد؟ یا فاتحۀ اسالم خوانده نمید آیزیچون  یانینبود، با وجود فرمانروا نیحس

 شدنیایاح زحمات امام باقر و امام صادقیافتۀ رسول خدا، بدون  فیو تحرشده  فراموش
م یف مفـاه یـ ا با تحریآ؛ شد یحفظ م یفیات قرآن از هرگونه تحریه ظاهر آکبود؟ بر فرض 

از  ياریه خـود بسـ  کـ  یانـد؟ امتـ  م یمـ  یبـاق  یقیاز اسالم حق يزیامبر چیات و سخنان پیآ
قـرار داده بـود، چگونـه     یو در معـرض دگرگـون  سـپرده   یاسالم را بـه فراموشـ   يها آموزه

اس و یـ ه بـر ق کیـ ا جـز بـا ت  یـ ؟ آکنـد ا یـ ش دوباره آن را احیا بر عقل خوکتوانست با ات یم
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شـدت آن   به ه ائمهک يارکرد؟ همان ک یم يارکن یچن یو نظر شخص ياستحسانات و رأ
  7اند. سرزنش کردهبه آن را عامالن رد و  را

 یپس چرا با ظهور ولـ ی را حفظ کند، انیوح يها توانست آموزه یبشر م يرکاگر بلوغ ف
 فرمایـد:  مـی بـاره   نیـ در ا شوند؟ امام صـادق  ید خوانده میمردم به اسالم جد عصر
در آغـاز   داه رسول خک آورد؛ همچنان یم يدیجد يها آموزهیام کند، ق ه قائمک یهنگام

  8رد.کدعوت  يدین جدیاسالم به د
یافتۀ حافظ شریعت و کتاب آسمانی و سنت پیـامبر،   حال پرسش این است که این بشر تکامل
ند؟ اگر ائمۀ ک يشود اسالم را بازساز یمجبور م چه چیزي را حفظ کرده است که امام زمـان 

  ماند؟ یم یده است، باقیرس نون به دست ماکا ه همکن مقدار هم یهم ایآنبودند،  عهیش

  نالمان ديوجود ع دوم:
انـد   دانسـته  ین امت اسالمیدر ب ینیوجود عالمان درا  یغیگر از علل ختم نبوت تبلید یکی

  د:یفرما یباره م نیدر ا يشهید مطهرّاند.  دهکرام یق يراث نبویغ میه به حفظ و تبلک
 و قـانون  بشـر  براى خدا جانب از اینکه یکى: اند داده مى انجام وظیفه دو مجموعاً پیامبران

 آن الهـى  هـاى  دستورالعمل به عمل و خدا به را مردم اینکه مدو اند؛ آورده مى دستورالعمل
 هدایت و تنبو اصلى ۀوظیف که است این حقیقت .اند کرده مى تبلیغ و دعوت زمان و عصر

 الهى نیمه و بشرى یمهن ۀوظیف یک دعوت، و تعلیم و تبلیغاما ؛ است لاو ۀوظیف همان وحى،
 اى پایه به نتمد و علم و عقل ۀدرج که است تبلیغى وحى به نیازمند بشر زمانى تا ...است

 دین امر در اجتهاد و تفسیر و تبلیغ و تعلیم و دعوت دار عهده بتواند خود که است نرسیده
 وحى به دخو خودبه ت،انسانی بلوغ و رشد دیگر عبارت به و عقل، و علم ظهور. بشود خود

  9.گردند مى انبیا چنان جانشین علما و دهد مى خاتمه تبلیغى

  ينقد و بررس
تـوان گفـت    یوارد است، مـ اول ه بر قول ک یاالتکاش یز عالوه بر برخیدگاه نین دیدر نقد ا

 ه،همـ  نی؛ با ااند کم نبودهعت یلف به حفظ شرکو عالمان ممجتهدان ز ینپیشین ع یه در شراک
  :شدند ین مبعوث میشیان اقوام پیدر م يگریپس از د یکی یغیتبل يایباز انب

انیونَ  هـادوا  للَّذینَ أَسلَموا الَّذینَ النَّبِیونَ بِها یحکُم نُور و هدى فیها التَّوراةَ أَنْزَلْنَا إِنَّا« الرَّبـو 
بارالْأَحا وظُوا بِمفتُحنْ استابِ مک کانُوا اللَّهو عهلَی داءا  فَال شُهتَخْشَـو  اس  وال واخْشَـونِ  النـَّ
  )44ده: (مائ .»الْکافرُون هم فَأُولئک اللَّه أَنْزَلَ بِما یحکُم لَم ومنْ قَلیالً ثَمناً  بِآیاتی تَشْتَرُوا
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 يهـا ازیناز همـۀ  د یـ ه امـام با کـ داند  ین مطلب میبر ا یرا شاهد قرآنیه آاین  امام صادق
ناسـخ و  ، م و متشـابه کـ مح، خـاص و عـام  گرفته تا از حالل و حرام آگاه باشد؛ بشر  ینید

این استشهاد دلیل بر این است که عالمان ربـانی و احبـار، چنـین     10.یل کتاب خدامنسوخ و تأو
  اند و این علم شاهدي بر اجتهاد آنها بر اساس کتاب خدا بوده است. علمی به تورات داشته

لـف بودنـد بـر    که آنـان م کن است یهود، ایو احبار  یبر اجتهاد عالمان ربانگر یشاهد د
ی اسـت کـه قضـاوت و حکـم، وابسـته بـه       هیند و بدکنم و قضاوت کتاب خدا حکاساس 

  11.کندم کتواند ح ینمقاضی تا وقتی مجتهد نباشد، است و  یاجتهاد قاض
 يگـو  هـاد پاسـخ  ق اجتیـ تواننـد از طر  ینمـ  امامان معصـوم ي امت، بدون کمک علما

ن یـ ان امـت باشـند تـا د   یخدا در م ياز سو یدگانید برگزیرو با نیا. ازجامعه باشند يازهاین
  د:یفرما یباره م نیدر ا امام صادق بشر پاسخ دهند. يازهایو به نکنند خدا را حفظ 

ـ   ینب يان امت، مثَل موسایاز او در مپس و ائمۀ  یمثَل عل گمـان   یو عالم اسـت. موس
او  ياز دارد در تابوت است و همـۀ علـم در الـواح بـرا    یه بدان نک ییزهایچهمۀ رد ک یم

ه همۀ علم و فقه کاند  ردهکان فقاهت و علم گمان ین مدعیه اک نگاشته شده است؛ همچنان
ح از یصـح گونۀ بدان محتاج است، به آنها داده شده و به  ین از آنچه امت اسالمیدربارة د

ه آنان کحال آن؛ ندیگو یو سخن ماند  است و آنها بدان عالم شدهده یبه آنها رس اهللا رسول
ده است و بدان معرفت ندارند. شاهدش آن یو به آنها نرساهللا عالم نیستند  ل علم رسولکبه 

ـ   یده میام از آنها پرسکه در باب مسائل حالل و حرام و احکاست  چ سـخن و  یشـود و ه
ه مردم به آنهـا نسـبت جهـل دهنـد و     کشند ک یست و خجالت میامبر نزد آنها نیاز پ ياثر

آن را  و علـم ندهند  یده شود و به مردم پاسخیپرس يزیه از آنها دربارة چکخوش ندارند 
ـ ن خـدا اسـتفاده   یاس در دیو ق يجهت از رأ نیهم بهاز معدنش طلب کنند.  رده و آثـار  ک

ها از فرمان  جاد بدعتیااند و به واسطۀ  ردهکت است] رها یب ه در نزد ما اهلکاهللا را [ رسول
اسـت.   یگمراه یه هر بدعتکفرموده بود  ه رسول خداک یحالدرکنند؛  می یچیخدا سرپ

اهللا  بر سنت رسول یشد و نزد آنها پاسخ مبتن ین خدا میه از آنها دربارة دهایی ک پرسشاگر 
 كمد اهل دره از آل محک ییآنها؛ دادند یاالمر ارجاع م ینبود، آن را به خدا و رسول و اول

  12دادند]. یو به آنها پاسخ مند، بدان علم داشته [ا صیو فهم و تشخ

ق اجتهـاد بـه حـل    یـ ه از طرکـ انـد   بوده یز عالمانیان اقوام گذشته نیدر م ه اوالًکنیخالصه ا
 اًیـ و ثانانـد   یافتـه  حضـور مـی   یغیتبل يایان آنها انبیباز در م یول، پرداختند یمسائل م یبرخ

. 1نـد:  ا دو گروه ،پردازند یق اجتهاد به حل مسائل میاز طر رمکامبر ایاز پپس ه ک یعالمان
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ه عمـل  کـ ننـد  ک یاز را استنباط مـ ینام شرع و مسائل موردکاس، احیو ق يق رأیاز طر برخی
امبر بـه  یـ ه بـر اسـاس سـنت پ   کگر ید. شماري 2؛ ارندکآش یو در گمراهاست آنان بدعت 
و از آن بهـره  نشـینند   مـی ت معصوم آن حضرت یب اهل پردازند، سر سفرة یام مکاستنباط اح

  برند. یم
 یان امـت اسـالم  یـ در م اگر امامان معصومگفته شد، به راستی حال با توجه به آنچه 

ـ یـ ه در حوزة دک یبه مسائلتوانست  می، یعه و سنیاعم از ش یچ عالمیا هیآند، نبود ش ین پ
  آیند پاسخ گوید؟ می

  ينيام دكول معارف و احعت و اتمام نزيمال شركسوم: ا
ن یتـر  یه اصلکن است ید ایآ می دست هب ناات معصومیات قرآن و روایآ یآنچه از بررس

عت یرا با نزول شـر یزاست؛  یام الهکو اح ینی، ختم نزول معارف دیغیعلت ختم نبوت تبل
 و يام فـرد کـ ن و احیه بشر در باب معارف دکتمام آنچه همۀ  رمکامبر ایامل اسالم بر پک

؛ اما به کمال رسیدعت آن حضرت یاز داشت بر آن حضرت نازل شد و شریبدان ن یاجتماع
ـ   یشیپ يها ع و امتیدر شرا ام کـ همـۀ معـارف و اح   یعنـ یگـر بـود؛   ید اي هن وضـع بـه گون
ز یـ از نینام موردکمعارف و اح یه برخکشد؛ بل یعت نازل نمیصاحب شر يایبر انب ،ازیموردن
هـا مبعـوث    امیـ رساندن آن پ يبرا یغیتبل يایجهت انب نیهم به. شد ینازل م یغیتبل يایبر انب

  شدند. یم
د یجد ینیعدم نزول معارف د یکی: استدقت و بحث درخور ته کدو ن، قین تحقیدر ا

ت یهـدا  يدر راستای غیتبل ياید بر انبیام و معارف جدکنزول اح يگریو د بر ائمۀ اطهار
 یلیم و در ادامه به صـورت تفصـ  ینک یت اشاره میروابه چند  اجماالًبحث اول،  دربارة بشر.

  یم.پرداز یبه اثبات مطلب دوم م
و ند در حد تواترکنند،  یم اطهار ۀبر ائم ینیه داللت بر عدم نزول معارف دک یاتیروا
ش بـا نـزول   ا یات رسول گرامیخداوند در زمان حکنیم.  جا به چند نمونه اشاره مینیما در ا

ع یام و جمکها و حدود و اح و حرامها  حاللهمۀ و در آن ساخت امل کرا خود  نید، قرآن
ناقص اسـت، قـرآن    ین الهیند دکه گمان ک یسکن یبنابرا. ان فرمودیرا ب بشر يها يازمندین

ه خداونـد  کنیامگر از دارد، نماند یه بشر بدان نک يزیچ چیرا هیز 13افر است؛کده و کررا رد 
در ، اسـت ازمنـد  یچـه بشـر بـدان ن   آنهـر   14د.کران یمبرش بایپ يتابش نازل و براکآن را در 
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، بـر مـا   نـد امل نشـده بود کض یاگر سنت و فرا ان شده است؛ ویامبر بیتاب خدا و سنت پک
علم امـام در بـاب    15».أَتْممت علَیکُم نعمتیأَکْملْت لَکُم دینَکُم و الْیوم«ه: کرد ک یاحتجاج نم

امبر یـ امل بـر پ کام مربوط به حالل و حرام به طور کرا احیزیابد؛  نمیافزایش حالل و حرام 
م کـ ه حکـ دا شـود  یپ ین است موضوعکا ممیه آپرسید ک از امام صادق خیثم 16نازل شد.

ردم کـ  رراکرا تپرسش ن بار ید چندیگو یاو م. ریتاب و سنت نباشد؟ امام فرمود: خکآن در 
  17دادند. یمنفپاسخ و امام 

ق یـ از طراسـت،  از بشـر  یـ امـت مـورد ن  یه تـا ق کن یام و معارف دکه از احن آنچیبنابرا
 يج بـرا یتـدر  به یت مصالحیافت و بر اساس رعایاز جانب خداوند در اهللا شخص رسول

رو  نیـ اگذاشته شد؛ از بر عهدة ائمۀ اطهاردر آینده ز یاز آنها ن یان برخیان شد و بیمردم ب
نـازل شـده    ، در زمـان رسـول خـدا   کردند می انیب ه ائمهک يدیو معارف جد 18امکاح

  ول شده بود.کبه بعد مو یبه سبب مصالح هاابالغ آن یول ند،بود
  گوید: می باره نیا  در خوئیاهللا  آیت

ـ  یجیبه صورت تدریافتند  نزول می رمکامبر ایه بر پک یامکاح ؛ ندشـد  یبه مردم ابالغ م
بود به زمان بعـد   ات رسول خدایر حه عصکع یام از زمان تشرکاح یغ برخیرو تبل نیازا

ـ ام نکغ احیر در تبلین تأخیو ا، ول شدکمو از رحلت آن حضرت و بر عهدة ائمه ز بـر  ی
ام تا زمان حال کاح یبرخ یو حت؛ شد یبعد حاصل م يها ه در زمانکبود  یاساس مصالح

ـ   عصر یبر عهدة ولآنها ان یان نشده است و بیب ه گذاشته شده و آن حضرت مـأمور ب
  19آنهاست.غ یتبل

ـ اازند. نازل شـد  رمکامبر ایامت بر پیاز بشر تا قینام موردکمعارف و احهمۀ ن یبنابرا رو  نی
ـ انبکه نبود  يازیاز آن حضرت نپس  نـد تـا در   یایخداونـد ب  ياز سـو  يگـر ید یغـ یتبل يای
 يهـا  ع و امـت یاما در شـرا سازند؛ ن برآورده یبشر را در حوزة د يازهایمختلف ن يها زمان

صـاحب   يایـ از بـر انب یـ نام موردکهمۀ معارف و اح یعنیگر بود؛ ید اي هن وضع به گونیشیپ
نـزول   یغـ یتبل يایـ ز بـر انب یاز نینام موردکمعارف و اح یه برخکبلند، شد یعت نازل نمیشر
  نبود. یغیتبل يایبه بعثت انب يازینگرنه یافتند؛ و می

یـان،  خدا بر عالم ینیوکحجت ت منزلۀبه  يه وجود امام در هر عصرکنیح مطلب ایتوض
انٍ  لکُلِّ«ضرور است:  مـز  ام بـدون امـام باشـد اهلـش را      يا ن لحظـه یرا اگـر زمـ  یـ ز 20؛»إِمـ

 ینـ یمرجع د امبریاز پکه امام پس  چنان 21؛»لَساخَت إِمامٍ بِغَیرِ الْأَرض بقیت لَو: «برد یفروم
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م شـود، آن را  کـ و بـیش   يزیـ دا چن خـ یـ ددر تا اگـر  هست؛ ز یبر بشر ن یو حجت شرع
وا  وإِنْ ردهم شَیئاً الْمؤْمنُونَ زاد إِنْ کَیما إِمام وفیها إِلَّا تَخْلُو لَا الْأَرض إِنَّ«کند؛ ح یتصح نَقَصـ 
ر غ و انذایحفظ و تبل يبرامیان بشر، تنها در  یغیتبل يایحال اگر وجود انب 22».لَهم أَتَمه شَیئاً

خـدا،   ینیوکـ توانـد عـالوه بـر حجـت ت     یو او مآید  میبرز یار از عهدة امام نهمان کباشد، 
 یبـاق  یغیتبل يایآمدن انببه  يازین چه نیبنابرا. ن باشدیشیپ يها ز در امتین یعیحجت تشر

ن، شأن یشیع پیغ شرایعالوه بر حفظ و تبلی، غیتبل يایه انبکشود  ینجا معلوم میاز ا؟ ماند یم
از هـر  یـ نمورد یو اخالقـ  یام شـرع کـ و اح يافت معارف اعتقادیو آن دردارند ز ین يگرید

ق یـ ، آنـان از طر داردها  نهین زمیدر ا يازیه بشر نک ياست تا در موارد یق وحیعصر از طر
ر آن در یل معـارف و تفسـ  یات و تفصـ یـ ان جزئیـ ز بی. نسازندآن را برآورده ی، افت وحیدر

ازمنـد نـزول   یه نکبوده  یغیتبل يایز بر عهدة انبیام نکو اح یقو اخال يموارد مختلف اعتقاد
  کردند. یافت و ابالغ میدر یق وحیاز طراین امور را  ایاست و انب یوح

  :گونه است این استدالل، بدین یل منطقکش
ن یهـا در زمـ   ض در همـۀ زمـان  یو واسطۀ فـ  ینیوکحجت تمنزلۀ : وجود امام به مقدمۀ اول

ام  زمانٍ لکُلِّ« هکنند ک ید مکین مطلب را تأیاپرشماري  اتیو رواضرورت دارد  را یـ ز ؛23»إِمـ
ت  لَـو «: بـرد  یبدون امام باشد اهلـش را فـرو مـ    يا ن لحظهیاگر زم یـقب  ضرِ  الْـأَر امٍ  بِغَیـ إِمـ 

اخَت24؛»لَس  
اشـاره  ند، ا ن مطلبیه دال بر اک یاتیدر ادامه به آ(شود  یم یوح یغیتبل يایبر انب مقدمۀ دوم:

  )؛مینک یم
قلمـرو  در  یکـی : قلمرو استدر دو  اند نبیه کاز آن جهت  یغیتبل يایفۀ انبی: وظمقدمۀ سوم

  د:گوی یباره م نیادر ريشهید مطهکه  سپهر تبلیغ آن؛ چناندر  يگریو د یافت وحیدر
ـ  بشـر  بـراى  خـدا  جانـب  از اینکـه  یکى: اند داده مى انجام وظیفه دو مجموعاً پیامبران  و انونق

 عصـر  آن الهـى  هاى دستورالعمل به عمل و خدا به را مردم اینکه دوم اند؛ آورده مى دستورالعمل
 وحـى،  هـدایت  و نبـوت  اصلى وظیفۀ که است این حقیقت .اند کرده مى تبلیغ و دعوت زمان و

  25.است الهى نیمه و بشرى نیمه وظیفۀ یک دعوت، و تعلیم و تبلیغ اما است، وظیفه اول همان
  دهد؛انجام تواند  میز یست نین یه نبک یامامرا ا یفۀ دوم انبین وظینابراب

ام کـ د و اخـالق و اح یبه عقاند، ا ت بشر مرتبطیهدابا ه ک یمعارف یلکبه طور مقدمۀ چهارم: 
  ند؛شو یم میتقس
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ـ  از شود، عقـالً  ینازل م یغیتبل يایه بر انبک ییوحمقدمۀ پنجم:  ا یـ سـت:  یرون نیـ به دو گون
از یـ نت مـردم مورد یهدا يه براکاست  یا معارفیت بشر است و یهدا يبرانیاز وردم معارف
  نیست؛

 یه معارفکم یریگ یجه مید، نتناز نوع اول باش یغیتبل يایاگر معارف نازل بر انبمقدمۀ ششم: 
  شده است؛ ینازل م یغیتبل يایام بر انبکا اخالق و احید یدر باب عقا

ن صـورت  یـ از نوع دوم است، در اتنها معارف نازل بر آنها  هکم ییاگر بگو یولمقدمۀ هفتم: 
ت ینازل بر آنهـا در امـر هـدا    یوح ییرا از سوی؛ زنیست یغیتبل يایبه بعثت انب يازیگر نید

 يا ز از عهدة امامـان هـر دوره  یها ن عتیغ شریفۀ تبلیوظیگر، د يندارد و از سو سوديمردم 
گاه از وجـود   که زمین هیچ یبه درست«چنین است: امبر اسالم یاز پپس ه ک د؛ همچنانیآ یبرم

امام خالی نخواهد بود تا اگر مؤمنان چیزي [بـه دیـن] افزودنـد امـام آن را رد کنـد و اگـر       
  26.»چیزي از آن کاستند امام تکمیلش کند

انـد   ز داشتهین يگرین، شأن دیشیع پیغ شرایعالوه بر حفظ و تبل یغیتبل ياین انبی: بنابرانتیجه
ق یـ از طر ياز هـر عصـر  یـ نمورد یو اخالقـ  یام شرعکو اح يافت معارف اعتقادیرو آن د

 یافت وحـ یق دریها داشت، آنان از طر نهین زمیدر ا يازیه بشر نک ياست تا در موارد یوح
ر آن در مـوارد مختلـف   یل معارف و تفسیات و تفصیان جزئیز بی. نسازنداز را برآورده یآن ن

اسـت و   یازمند نزول وحـ یه نکبوده  یغیتبل يایز بر عهدة انبیام نکو اح یو اخالق ياعتقاد
رم کـ م یاز نبـ پـس  ه کـ نیردند. علـت ا ک یافت و ابالغ میرا دراین امور  یق وحیا از طریانب

یت بشـر  ه همۀ آنچه مربـوط بـه هـدا   کن است یافت اپایان ی یغیسلسلۀ نبوت تبل اسالم
ار یـ اطهـار در اخت  ۀواسطۀ ائمـ ا بایاسطه و یافت شد و به طور بیامبر اسالم دریتوسط پبود، 

اي «فرمایـد:   مـی  اسالم یه خود رسول گرامک بشر قرار گرفته و قرار خواهد گرفت؛ چنان
مردم به خدا قسم چیزي نبود که شما را به بهشت نزدیک و از آتش دور کنـد، مگـر اینکـه    

بهشت دور سازد، مگـر  شما را بدان امر کردم و چیزي نبود که شما را به جهنم نزدیک و از 
نیسـت و پـس    یغیتبل يایبه ارسال انب يازیگر نین دیبنابرا 27».اینکه شما را از آن نهی کردم

 يایـ بـر انب در حالی که چنین معارفی شود؛  ینازل نم يدیجد ینیمعارف د رمکامبر ایاز پ
  .شده است می گذشته نازل یغیتبل

نْکُم  الْأَمرِ وأُولی الرَّسولَ أَطیعوا و اللَّه أَطیعوا«ۀ یآدر توضیح  امام باقر فرمایـد:   مـی » مـ
»یی هف یلع ی وۀِ فمالْأَئ ملَهعج اللَّه عاضوم اءرَ الْأَنْبِیغَی ملُّونَ لَا أَنَّهحئاً یشَی لَا و  ونَـهرِّمح؛ »ی
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ن تفـاوت  یبا ایا قرار داد؛ گاه انبید آنها را در جاخداونند. ا هو ائم یاالمر، امام عل یمراد از اول
رَ «ر یـ از تعب 28نند.ک یافت نمیرا در یه آنان حالل و حرامک غَیـ  م ونَ  لَـا  أَنَّهـ  لَـا  و شَـیئاً  یحلـُّ

ونَهرِّمحن یـ را بـر اسـاس ا  یشود؛ ز یاستفاده م یغیو تبل یعیتشر يایا اعم از انبیتفاوت انب، »ی
  شود. ینازل نم ین معارفیچن بر ائمه یشود؛ ول می حالل و حرام نازلا یبر انبیت، روا

برخی ه کنند ک یداللت م یغیتبل ياین بر انبیدگوناگون بر نزول معارف  پرشماريات یآ
  :از آنها بدین قرارند

  اول يات دستةآ
  شود: یم یوح یغیتبل يایانببه استناد آنها، بر ه ک یاتیآ
راهیم   إِلـى  وأَوحینا بعده منْ والنَّبِیینَ نُوحٍ  إِلى أَوحینا کَما یکإِلَ أَوحینا إِنَّا« .1 یلَ  إِبـماع إِسـو 

لَیمانَ  وهـارونَ  ویونُس وأَیوب  وعیسى والْأَسباط ویعقُوب وإِسحاقَ سـنـا   وآتَیو دوراً  داو بـز 
م  علَیک نَقْصصهم لَم ورسلًا قَبلُ منْ لَیکع قَصصناهم قَد ورسلًا ه  وکَلـَّ » تَکْلیمـاً   موسـى  اللـَّ

  )؛164-163نساء: (
  .)109: وسفی» ( إِلَیهِم نُوحی رِجالًا إِلَّا قَبلک منْ أَرسلْنا وما« .2

  است:رپذیر تصول کث محتوا به چند شیاز حشده،  ینازل م یغیتبل يایه بر انبک ییوح
 ، به دو جهت:ندسابق نازل شده بود یعیتشر یه بر نبکبوده  یا همان معارف و علومالف) ی

ـ یـ به جهت تحر يگریو د 29ایت قلوب انبیبه جهت تثب یکی ن رفـتن معـارف   یف و از ب
 ي سابق؛ایانب یانیوح

بـر  تـر   پیشه کن بوده است ید و مستقل در حوزة مسائل دیجد یمعارف یلکا به طور ب) ی
 ؛ندنازل نشده بود یعیتشر يایانب

 بوده است؛پیشین  یعیتشر ینب ینیات معارف دیان جزئیر و بیتفس يدر راستا یمعارفج) 
 نده بوده است؛یگذشته و آرویدادهاي ان یاز اخبار و ب يا مجموعهد) 

 یغ آن نبوده است.مأمور به تبلآن نبی، ه کبوده  یاختصاص یمعارف)  ه
م ییگـو  یدر پاسـخ مـ  یـت قلـوب بـوده،    تثب يبـرا تنها ا یبر انب یزول وحه نگفته شود کاگر 

ت قلوب یتثب يبرا یبه وح يازیو نمنتقل شدند  ن به ائمهیشیپ يایعلوم انبکه گونه  همان
از منصـب امامـت   تنهـا  توانستند  یه آنان مکتوان گفت  یز میسابق ن ياید، دربارة انببوآنان ن

  باشد. یبه وح يازیه نکنیبدون اکنند، افت یرا درا یبرخوردار باشند و علوم انب
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ه علـوم  کـ د یـ آ یبه دست م یات فراوانیاز رواتوان گفت  میز یدر پاسخ به جهت دوم ن
ه بـه صـورت لـوح بـر     کـ ز یـ ن یآسمان يها تابکو  30یافته است انتقال میوراثت راه ا از یانب
اند؛ بنـابراین آنچـه در دسـت     گشته دست در بین انبیا می به دست 31ندنازل شده بودپیشین  يایانب

  گرفته تا نیازمند تجدید وحی باشد. انبیاي تبلیغی بوده است، در معرض تحریف قرار نمی
بـوده   یصرف اخبـار و معـارف اختصاصـ   ی، غیتبل ياینازل بر انب یوح ياگر محتوانیز 

خبار مربوط بـه  ه اک همچنان؛ ا نبودیبه آمدن انب يازیندر این صورت، ه کم ییگو میاست، باز 
ه کـ بدون آن 33ند،شد یالقا م بر ائمۀ اطهار یز معارف اختصاصین و 32گوناگونرویدادهاي 

  ایشان از منصب نبوت برخوردار باشند.
ل و یات و تفصـ یا دربارة جزئ، یشده می نازل یغیتبل يایه بر انبک ییوح ين محتوایبنابرا

ان یـ ام بکـ و اح یو اخالقـ  يعتقـاد ه در قالب معارف اکن است یشیپ یانیر معارف وحیتفس
انـد؛ در غیـر ایـن     تر مطرح نبـوده  پیشه کاست  يدیان مسائل و معارف جدیا بیو شده،  یم

ي از منصـب  و آنان با برخـوردار ماند  نمی یباق یغیتبل يایبعثت انب يبرا یضرورتصورت، 
  ساختند. یمطرف بررا  يجامعۀ بشر يازهاینامامت، 

  دوم ةات دستآي
مـان  یای نازل شده اسـت،  غیتبل يایند تا به آنچه بر انبک می ن را دعوتاعموم مؤمنه ک یاتیآ

  آورند:
راهیم   إِلـى  أُنْزِلَ وما إِلَینا أُنْزِلَ وما بِاللَّه آمنَّا قُولُوا« .1 یلَ  إِبـماع إِسـحاقَ  و إِسـو  قُـوبعیو 

باطالْأَسما وو یوسى أُوتیسى  معما وو أُوتونَ ینْ النَّبِیم هِمبنَ نُفَرِّقُ ال ریب دأَح منْهنُ  م نَحـو 
ونَ لَهملس؛)136(بقره:  »م  

راهیم   علـى  أُنْزِلَ وما علَینا أُنْزِلَ وما بِاللَّه آمنَّا قُلْ«. 2 یلَ  إِبـماع إِسـحاقَ  و إِسـو  قُـوبعیو 
باطالْأَسما وو یأُوت یسى  وسىمعونَ  والنَّبِینْ وم  هِـمبنَ  نُفَـرِّقُ  ال ری بـ  د أَحـ  منْه نُ  مـ نَحـو  لَـه 
  ).84 عمران: آل؛ (» مسلمون

  فرماید: میا یز دربارة ضرورت بعثت انبین امام صادق
ق است و نیـز  خلهمۀ ه برتر از ما و کاست  یما خالق و صانع يه براکم یردکثابت وقتی 

توانند با حواس ظاهر  ع حکیم و متعالی است که خلق توان مشاهدة او را ندارند و نمیصان
رو شوند و با یکدیگر  خود او را درك کنند، تا او و خلقش به طور مستقیم با یکدیگر روبه
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شود که بایستی براي او سفیرانی در میان خلقش باشند تا  احتجاج نمایند، بنابراین ثابت می
اي خلق و بندگانش سخن بگویند و آنان را به مصالح و منافعشـان و آنچـه   از سوي او بر

  34مایۀ بقایشان و ترکش مایۀ فنایشان است، راهنمایی کنند.
ان خلـق باشـند   یدر م یانیم آمران و ناهیم و علکیخداوند ح يد برایه باکشود  یپس ثابت م

  یند.ودة ایا و بندگان برگزیه آنان انبکند یاو سخن بگو يتا از سو
ن آنچـه  یخداوند به خلق است؛ بنـابرا  يها امیرساندن پ ایفلسفۀ بعثت انبیت، ن روایدر ا

 یا بـاق یـ بـه بعثـت انب   يازیناست؛ وگرنه امل بشر کت و تیرسانند در جهت هدا یبه خلق م
  نخواهد ماند.

در  یمعـارف ی، غیتبل يایا از جمله انبیه بر همۀ انبکد یآ یمدست  بهت یات و روایآاین از 
  آورند.مان یابدانها ه بر مردم واجب بود کشده است  یت بشر نازل میهدا يراستا

  سوم ةات دستيآ
  متعدد و متفاوت بوده است:یا، انبهاي  د رسالتننک یه داللت مک یاتیآ

 او از کـه  را پیـامبرى  کنـد، جـز   نمـى  آگاه خود غیب بر را کسى و است، نهان داناى. «1
 نگاهبانـانى  سـرش  پشـت  از و رو پـیش  از او بـراى ]  صـورت  ایـن  در[ کـه  باشد، خشنود

 بدانچـه ] خدا[ و اند رسانیده را خود پروردگار هاى پیام که بدارد معلوم تا گماشت، برخواهد
  35)28-26(جن: » .است کرده شماره عدد به را چیزى هر و دارد احاطه است ایشان نزد

شـده و   ینـازل مـ   یمعـارف  یالهـ  يایـ ه بـه همـۀ انب  کـ جه گرفـت  یتوان نت یه میآاین از 
 یهیبه مردم بودند. بـد آنها ه مأمور به رساندن کشده  می بر عهدة آنان قرار داده ییها رسالت
ه در واقع همان معارف کت بشر باشند ید در جهت هدایها و معارف با ن رسالتیه اکاست 

رده بـه دسـت   کزل ه خدا نااي ک گونهبه همان معارف مزبور ه کنیا يرو برا نیان است؛ ازید
  36.کنندن حفظ یاطیرا از دستبرد ش هاداده است تا آن یقرار م ید، خداوند نگهباناننمردم برس

ب اختصـاص داده و آنـان   یرا به غ یرسوالن الهیه، ن آیه اکن است گفته شود کالبته مم
ز بشـود.  یـ ن یغیتبل يایتا شامل انبیا، نه همۀ انب، ندا به مردممعارف ه مأمور به ابالغ کهستند 

  د:یفرما یم طباطبائی هامعلّال کن اشیدر پاسخ ا
ـ »ینب« است در مقابل ، امري»رسول«اد از اگر مر   یظْهِـرُ  فَـال « عمـوم م اگرچـه  ییگـو  ی، م

 ن عموم ابایا، ص خورده استیتخص »رسولٍ منْ  ارتَضى منِ إِلَّا«با عبارت  »أَحداً غَیبِه  على
ات قرآن بـر نـزول   یرا آیص خورده شود؛ زیز تخصین يگریص ده با مخصکن ندارد یاز ا
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  :نساء( »بعده منْ والنَّبِیینَ نُوحٍ  إِلى أَوحینا کَما إِلَیک أَوحینا إِنَّا«: دننک یا داللت میبر انب یوح
ـ یغ یه وحکند ک می داللت و )163 ـ ن یب است، پس نب ـ ز بـه غ ی   امـا  دارد؛ ب دسـترس ی

انـد،   شدهتاده رسفخلق سوي خدا به  يه از سوکباشند  یسانک مطلقِ، »رسول«اگر مراد از 
ـ نک یر بر آن داللت میات زیه آک شدگان بوده و رسول است؛ همچنان فرستادهز از ین ینب  د:ن
لْنا  ومـا «)؛ 52: حج( »نَبِی وال رسولٍ منْ قَبلک منْ أَرسلْنا وما« سـی  أَر ۀٍ  فـ نْ  قَرْیـ ـ  مـ  »ینَبِ
  ).94 :أعراف(
  37؛شود یز مین یغیتبل يایشامل انبیۀ فوق، در هر صورت آ

2 .»أَ فَال تَتَّقُونَ قـالَ یـا     إِلىو رُهغَی نْ إِلهم ما لَکُم وا اللَّهدبمِ اعوداً قالَ یا قَوه مأَخاه عاد
ح     الْعالَمیرب  سفاهۀٌ ولکنِّی رسولٌ منْ  قَومِ لَیس بی ناصـ أَنَـا لَکُـمی و بـر رِساالت لِّغُکُمنَ أُب

  ).68-65 :اعراف( »أَمینٌ
من فرستادة پروردگار عالمم تـا  «آمده است: چنین  ات از زبان حضرت هودین آیدر ا
 ن سخن از زبان حضرت نـوح یو به شما برسانم. همکنم غ یپروردگارم را تبل يها رسالت
ح لَکُـم و    رب  ی رسولٌ منْو لکنِّ«د: شو ینقل مچنین  أَنْصـ ی و بـر رِساالت لِّغُکُمالْعالَمینَ أُب

  ).62و61: اعراف( »أَعلَم منَ اللَّه ما ال تَعلَمونَ
  ه رسـالت کـ شـود   یاسـت، معلـوم مـ   آمـده  غۀ جمـع  یصـورت صـ   به »رسالت«ه کنیاز ا

ـ   یغـ یو تبل یعیتشـر  يایـ اعم از انب یاله يایانب   دیـ از عقاپرشـماري  وده و مسـائل  متعـدد ب
  ان همـان یـ بیـن رسـالت،   ه اکـ اگـر گفتـه شـود    گرفته اسـت.   میرا دربرام و اخالق کو اح

متوقـف بـر    یعیتشـر  يایـ ان رسالت انبیه بکم ییگو یاست، مپیشین  یعیتشر يایمعارف انب
ن یابرارد؛ بنـ یـ را به عهـده بگ  يا فهین وظیتواند چن یز مین يه امام هر عصرکست؛ بلینبوت ن
ها متوقف بر بعثـت  ان آنیافت و بیه درنیاز داشت ک دیجد یمعارفبه ه بشر کشود  یمروشن 

  نبی جدیدي بود.
  گوید: می ات مربوط به حضرت نوحیل آیذ طباطبائی هامعلّ

غۀ جمع آمده است، داللت بر گوناگون و یبه صورت ص» رسالت«لمۀ که ین آیه در اکنیاز ا
ـ بـود؛ ز کـرده  غ آنهـا  یه خداوند او را مأمور به تبلکدارد  یدافز اهیمتعدد بودن آن و ن را ی

ن رسـالت  یعت بوده است؛ بنابرایتاب و شرکاولوالعزم و صاحب  يایاز انب حضرت نوح
  38ز بوده است.ین یام شرعکشامل احید و معاد، او عالوه بر توح

  بیان کرد.توان  محدودتر می ير قلمروز دین یغیتبل ياین سخن را دربارة انبیهم
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  چهارم ةات دستآي
  ده است:کرتاب عطا کز ین یغیتبل يایخداوند به انببر پایۀ آنها، ه ک یاتیآ

د و بـا  کربشارت و انذار مبعوث  يرا برا ایپس خداوند انب. بودند يمردم امت واحد. «1
 :بقـره » (کننـد.  ين مردم در آنچه اخـتالف دارنـد، داور  یتاب را به حق فرستاد تا در بکآنها 
ه کـ  همچنـان کتاب نازل شده اسـت؛  ا یه بر همۀ انبکد یآ یمیفه برۀ شرین آیاز ظاهر ا) (213

  شود)؛ می تین معنا تقویاف و الم جنس باشد، ال، »کتابال«در  ف و الماگر ال
 یدادم و سپس رسول یمتکتاب و حکه هرگاه به شما کم یمان گرفتیا پیو چون از انب«. 2

د و یـ مـان آور یبـه او ا کتاب شما بـود،   ةنندک قیه تصدکما آمد ش ياز جانب خداوند به سو
 یالهـ  يایانب ۀه به همکشود  یز استفاده میه نین آیاز ظاهر ا) (81 :عمران آل.» (دینکاش  ياری
  است)؛ن مطلب ید ایز مؤین» معکُم لما مصدقٌ«ر یه تعبک همچناناست؛ تاب نازل شده ک

ش از او یم و پـ یدکرت یرا هداهریک م و یدیعقوب را بخشیاسحاق و یم، ما به ابراه. «3
و هـارون و   یوسـف و موسـ  یوب و یـ مان و اید و سلوم، داویز از دودمان ابراهینوح را و ن

ل و یز اسـماع یـ م و نیردکـ ت ین بودند، هـدا اه از صالحکاس را یو ال یسیو ع ییحیا و یرکز
م و نبـوت  کتاب و حکه به آنها کند بود یسانکنان یم. ایردکت یونس و لوط را هدایسع و ی

تـاب و  ک یغـ یتبل يایبه انبسبحان  يه خداکانگر آن است یه بین آیا) (88ـ84: انعام.» (میداد
د یباشود،  یهستند داده م یه نبکا از آن جهت یه به انبک یتابکاست  یهیم داده است. بدکح

 د)؛نخواهد بو يازیتاب نک به نزولگرنه ویت بشر باشد؛ هدا يدر راستا یمعارفدربردارندة 

  ).12 :میمر( »خُذ الْکتاب بِقُوةٍ و آتَیناه الْحکْم صبِیا  یا یحیى«. 4

  گفته پيشات يدر آ» تابك«ة لمك يمعنا
معنـاي   . بـه 1در قرآن در سه معنا به کار رفته است: » کتاب«عنوان  امۀ طباطبائیعلّبه عقیدة 

اعمـال بنـدگان را از   . کتـابی کـه   2است؛  شریعت متضمن که یىوح آنویژه  به و انبیا وحى
در آن  ینظـام هسـت  رویـدادهاي  ات و یه جزئک یتابک يبه معنا. 3 ند؛ک یخوب و بد ضبط م

  ند.ا ثبت شده
 بـر  مشـتمل  کـه نـد  ا هـایى  کتـاب ، اول قسم«د: گوی می اول يح معنایسپس در توضوي 

 .«39امبر اسـالم یـ و پ یسـ یو ع یم و موسـ یاهنوح و ابر تابکند از: ا ه عبارتند کا عتیشر



اطهار ۀائم يو عدم برخوردار يغيختم نبوت تبل سر  اين منصباز  ۱۵۱  

اس  لیقُـوم  والْمیزانَ الْکتاب معهم وأَنْزَلْنا بِالْبینات رسلَنا أَرسلْنا لَقَد«ۀ یل آیذوي همچنین   النـَّ
طسد:گوی یم» بِالْق  

ف معـار دربردارنـدة  و را دارد تاب شـدن  کنوشتن و قابلیت  که است وحیى کتاب همان
تاب نوح و کن معنا عبارت از پنج یبه ا یآسمان يها تابکد و اعمال است. یعقا یعن، ینید

  40.ندا ل و قرآنیم و تورات و انجیابراه
 وحیـى  کتـاب،  از مراد« :گوید می» والْمیزانَ بِالْحقِّ الْکتاب أَنْزَلَ الَّذي اللَّه«ۀ یل آیذنیز عالمه 

» تـاب ک«است و مـراد از عنـوان    بشرى مجتمع در مکحا دین و شریعت بر مشتمل که است
دى  جعلْناه و الْکتاب موسى وآتَینا«ۀ یل آیو در ذ 41»ن معناست.یهمیم، رکدر قرآن  ی  هـ نـبل 
  د:یفرما یم» وکیلًا دونی منْ تَتَّخذُوا أَلَّا إِسرائیلَ

 واجـب  مردمـى  بـر  که شرایعى عمجمو بر کریم قرآن در بسیاري موارد در »کتاب« ۀکلم
ن از اطـالق  یبنابرا. است شده د و اعمال است، اطالقیرافع اختالفات آنان در عقا و شده،

 به باید که است عملى و اعتقادى وظایفى بر مشتمل کتاب، د کهیآ ین معنا برمیتاب در اک
  42کنند. عمل وشوند  معتقد آن

ار کـ بـه   ییها تابیم، تنها دربارة کرکدر قرآن  یئاامه طباطبعلّاز نظر » تابک«ن عنوان یبنابرا
، تـورات ، میابـراه ، تـب نـوح  کها عبارت از  تابکن یو اند ا عتیه مشتمل بر شرکرفته است 

  د.نا ل و قرآنیانج
در » کتـاب «عنـوان   يبراگسترده را  ییمعنا اي اهللا خامنه آیتحضرت  يمقام معظم رهبر

  ند:یفرما یباره م کنند و در این قرآن لحاظ می
بیـان  نه ینۀ معیه به صورت مطلق و مجرد از قرک یدر اصطالح قرآن هنگام» تابک«عنوان 

ـ ه از طرکاست  يزیمطلق آن چ يشود، به معنا یم ـ ی ـ بـر انب  یق وح ـ  ی شـود و   یا نـازل م
 یفۀ الهیو صح یتاب، همان وحکگر ید عبارت ندارد. بهویژه تاب کبه  يا اختصاص و اشاره

 يمتصـد  یان آسـمان یه ادکاست  یقیو معرفت حقا یتعال عرفت حقه مشتمل بر مکاست 
فر از جهت اعتقاد و عمـل اسـت و افـراد و    کمان و ین ایو حد فاصل ب؛ تحقق آن هستند

ن حق و عبـادت خداونـد   یدسوي و به دهد  مینجات  كفر و شرکجماعات را از ظلمت 
  43.گیرد برمیرا در یآسمان يها تابکو انواع است تاب عام ک ين معنایارو  ایناز ؛کشاند می

بـر پایـۀ آنهـا،    ه کـ نـد  یفرما یمـ را بیان  یاتیات و رواید سخن خود، آییتأ يسپس براایشان 
  :گیرد میرا دربر یآسمان يها تابکو همۀ ویژه ندارد  یتابکاشاره به » تابک«عنوان 

»منْهمونَ ویونَ  ال أُم لَمـعی  تـابقُـلْ « )؛78: بقـره ( »الْکینَ  وذ  والْـأُمیینَ  الْکتـاب  أُوتُـوا  للـَّ
تُملَم20 :عمران آل( »أَأَس(ما« ؛ دوینَ ینْ کَفَرُوا الَّذلِ متابِ أَهلَا الْکینَ وشْرِکالْم« ) ؛)105 :بقـره 
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 لیحکُم بِالْحقِّ الْکتاب معهم وأَنْزَلَ ومنْذرِینَ مبشِّرِینَ النَّبِیینَ اللَّه فَبعثَ واحدةً أُمۀً النَّاس کانَ«
  )213 :بقره(.»فیه اخْتَلَفُوا فیما النَّاسِ بینَ

ن در اختالفاتشـان قـرار   یاهل د يم و داور براکز نبوت و حایتاب حد ممکر، یۀ اخیدر آ
ات و یـ آن یـ ن از ایبنابرا. خداست ينازل از سو يها تابکهمۀ  ين صفت برایداده شده و ا

 يه خـدا کـ است  يزیآن چدر اصطالح قرآن، » کتاب«ه عنوان کم یریگ یجه میگر نتیات دیآ
فـر و الحـاد   کن آنان و اخراجشان از ظلمت یت در بیمکت مردم و حایبه جهت هداسبحان 

  44ند.ک ینازل م ایبر انب
  فرمودنـد:  امـام صـادق  «آورنـد:   روایاتی را براي تأیید سـخن خـود مـی    شان سپسیا
  زیـه گـرفتن از مجـوس فرمودنـد: بـراي     نامـۀ اهـل کفـار دربـارة ج     ول خـدا در پاسـخ  رس

  را آتـش زدنـد. پیامبرشـان بـا کتـابی     مجوس پیامبري بود که او را کشـتند و کتـابی کـه آن    
  45»به سوي آنها آمد.

ل بر یدلکتاب مجوس، تاب بر که اطالق یند کفرما می تین روایل ایذ يمقام معظم رهبر
ل نـدارد؛  یـ تـورات و انج ویژه ماننـد   یتابکاختصاص به » تابک«ه عنوان کن مطلب است یا

  گیرد. میی را دربرآسمان يها تابکو همۀ است ه عام کبل
ت موثـق  یـ ز روایـ و ن 46ردهکنقل  از امام صادق سماعهه ک يت معتبرین در روایهمچن

 امبرِیـ ه پکـ د ن داریـ ن خود داللت بر ایه اکتاب دانسته شده است کمجوس از اهل   47،زراره
  48اطالق شده است.» تابک«ز عنوان یاو نمصحف تاب بوده و بر کآنها صاحب 

د نریگ یجه میو نتکنند  میاستناد دیگر ۀ یز به دو آیتاب بودن صابئه نکشان دربارة اهل یا
ان و یان و صـابئ یـ هودیو نـد  مـان آور یه اکـ  یسـان کن یقـ ی به« اند: تاب بودهکن اهل یه صابئک

شـان  یبـر ا  ید و عمل صـالح انجـام دهنـد، ترسـ    نمان آوریه خدا و روز جزا اه بک یینصارا
ذینَ هـادوا والنَّصـارى    «)؛ 69 :مائده( .»ن نخواهند شدیو اندوهگنیست    إِنَّ الَّذینَ آمنُـوا والـَّ

اوالصو نَ بِاللَّهنْ آمینَ مبِئمحاً فَلَهلَ صالمع رِ ومِ الْآخوالْی رُهأَج هِملَیع فال خَوو هِمبر نْدع م
زَنُونَوحی م62 :بقره( ».ال ه(  

ن در صـورت داشـتن   یصـابئ  ۀ فوقیدو آدر ه کنیاز ا«ند: یفرما یه مین دو آیل ایشان ذیا
 يح و از سوینشان صحیه دکشود  یمعلوم م اند، دانسته شدهمان و عمل صالح اهل نجات یا

  :ندنک یال مکاشچنین  یئامه طباطباعلّه سپس ب ».بوده استخدا 
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ـ   ید با ایدان می گریر از ملل دیغ یشما آنها را اهل ملتاینکه  هب آنهـا  ذن سخن شـما کـه م
 ات فـوق یرا از ظاهر آیز؛ گار استزو مجوس است، ناساا هود و نصاریاز مذاهب  یبکیتر
  49اند. بوده یه آنان اهل ملت مستقلکد یآ یمبر
ابِئینَ والنَّصـارى     «ۀ یل آیذایشان همچنین  الصـوا وینَ هـادذ وس    إِنَّ الَّذینَ آمنُـوا والـَّ جـالْمو

لـى وع ۀِ إِنَّ اللَّهیامالْق موی منَهیلُ بفْصی ینَ أَشْرَکُوا إِنَّ اللَّهالَّذ    کُـلِّ شَـی  شَـهِید 17: حـج ( »ء( 
و مجـوس  ا هـود و نصـار  ین در عـرض  یه صـابئ کنیه ظهور تام دارد در این آیا«ند: یفرما یم

تـاب  کروان یـ ن بـه پ یصـابئ نـد:  یفرما یسپس در ادامـه مـ   50»د.ان ین آسمانیتاب و دک يدارا
ن بـاب  یـ ه در اکـ  یاختالف يبر مبناـ   سیتاب ادرکا یث و صحف آدم یتاب شکا ی ییحی

 د قـرآن ییـ رد تأمـو  و آدم ییحیتاب بر کاصل نزول  ییشود و از سو یگفته مـ   شدهبیان 
، اسیال، یسی، عییحیا، یرکاز جمله ز، ایاز انب يشماربیان از ، پس یرا در سورة انعامز؛ است
 والْحکْـم  الْکتـاب  آتَینـاهم  الَّذینَ أُولئک«د: یفرما یونس و لوط در ادامه می، سعیال ،لیاسماع
ر از یـ مسـتقل غ  یتابک يعظام دارا ياین انبیاز اهریک ه ک دیآ یمآیه بر نایاز ظاهر »  .والنُّبوةَ

  51.است » والنُّبوةَ الْحکْم«ز عبارت یآن ن ۀنیاند و قر ا بودهیگر انبیتاب دک
خُـذ الْکتـاب     یا یحیـى « ۀیتاب در آکمراد از ه کرند یگ یجه میسپس نت اي اهللا خامنه آیت

تـاب  کاب امر شود تکصاحب  یِه به نبکد است یرا بعیز؛ تاب خود اوست نه توراتک» بِقُوةٍ
از گذشت چنـد سـال   پس ز یگر نید یِتاب نبکه کنیبا علم به اویژه  ؛ بهکنگر را اخذ ید ینب

  52شود. ینسخ م

  يريگ جهينت
گیـرد   برمیی را درآسمان يها تابکه همۀ کعام است  یعنوان، »کتاب«رسد عنوان  یبه نظر م

انـد کـه    یاتیات و روایآین مدعا، عزم ندارد و شاهد ااولوال يایانب يها تابکبه  یو اختصاص
  کنند: آن را تأیید می

  ).48 :عمران آل( »والْإِنْجیلَ والتَّوراةَ والْحکْمۀَ الْکتاب ویعلِّمه«آیۀ اول: 
د ما یفرما یه مکاست  یسیبه حضرت عسبحان  يخدا يایسخن دربارة عطاآیه، ن یدر ا

ل یـ ر از تورات و انجیغکتاب، م و مراد از یل دادیو تورات و انج متکتاب و حک یسیبه ع
کتاب، توان گفت مراد از  ین میبنابرا. رده استبیان کل را در ادامه یرا تورات و انجیاست؛ ز

 فرقان فی تفسیر القرآن بالقرآنر یه در تفسک است؛ چنانپیشین  يایانب یآسمان يها تابکهمۀ 
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 یآسمان يها تابکه همۀ کتاب است کجنس  ،تابکمراد از ال« آمده است:ه ین آیل همیدر ذ
  53»قبل را شامل است.

ن است یاي دارد، شتریه تناسب بیآنچه با ظاهر آگوید  میز ین البیان مجمعر یتفسنویسندة 
  54ن است.یشیپ ياینازل بر انب يها تابکاز  یبرخ، »کتابال«م مراد از ییه بگوک

ه ب تعالى خداى بیاموزد و الْکتاب ویعلِّمه: «آمده است چنیننیز تفسیر شریف الهیجی در 
  55؛»شود می مذکوراز این  بعد کتاب دو این چه را، انجیل وتورات  غیر منزله هاى کتاب او

 عبـاداً  ونُـوا کُ للنَّاسِ یقُولَ ثُم والنُّبوةَ والْحکْم الْکتاب اللَّه یؤْتیه أَنْ لبشَرٍ کانَ ما«آیۀ دوم: 
نْ  اللَّه دونِ منْ  لی لکـینَ  کُونُـوا  ویان بـبِمـا  ر  ونَ  کُنْـتُم لِّمـتُع  تـاببِمـا  الْکو  ونَ  کُنْـتُم سـرتَد« 
  ).79 :عمران آل(

کتاب داده است و شـاهد آن،  ا یبه همۀ انبسبحان  يه خداکد یآ یمیز بره نین آیاز ظاهر ا
ه شـامل  کـ بلنیسـت،   یرا نبوت اختصاصی؛ ز»النُّبوةَ و والْحکْم«د: یفرما یه مکه است یادامۀ آ
ه هر سـۀ  کشود  یم و نبوت استفاده مکتاب و حکن از عطف یشده است؛ بنابرا می ایهمۀ انب

  ند؛ا ا داده شدهیآنها به همۀ انب
ط  النَّاس لیقُوم والْمیزانَ کتابالْ معهم وأَنْزَلْنا بِالْبینات رسلَنا أَرسلْنا لَقَد«آیۀ سوم:  سـبِالْق« 

  .)25 :حدید(
ه کـ ز داده اسـت  یا سه چیاز انبهریک به سبحان  يه خداکداست یز پیه نین آیاز ظاهر ا

  ؛زانیتاب و مکاز معجزه، اند  عبارت
 »الْمنیـرِ  والْکتابِ والزُّبرِ ناتبِالْبی جاؤُ قَبلک منْ رسلٌ کُذِّب فَقَد کَذَّبوك فَإِنْ« آیۀ چهارم:

  ).184 :عمران آل(
ـ  بشر آمده يتاب به سوکه با معجزه و کاست  ییایز سخن از انبیه نین آیدر ا از  یاند؛ ول

اولـوالعزم نداشـته،    يایبه انب یا، اختصاصیانبتکذیب اند و چون  ب شدهیذکقومشان ت يسو
از  یتـ یروایـه،  ن آیل ایذاند.  هی صاحب کتاب بودهوالن اله همۀ رسکشود  یه استفاده میاز آ

سـت و مـراد از   یاانب يهـا  تـاب ک، »الزبر«مراد از  بدین مضمون کهنقل شده است  امام باقر
ه اشـاره  کاست یانب يها تابکز صحبت از یت نین روایدر ا 56، حالل و حرام است.»تابکال«

ز یـ ن یغـ یتبل يایـ اولـوالعزم، انب  يایـ ز انبر ایه غکتوان گفت  ین میبنابرا ندارد.کتابی ویژه به 
، بلکـه  دیـ امـل و جد ک یعتیشـر  يحـاو ایشـان، نـه   تـاب  کانـد؛ گرچـه    تاب بودهکصاحب 

  ست.ت بشر بوده ایهدا يدر راستا یمعارفدربردارندة 
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  پنجم ةات دستيآ
  نند:ک یداللت م یغیتبل يایم بر انبکه بر نزول حک یاتیآ
مـا نخسـت   . نندک یداللت م یغیتبل يایبر انب» مکح«ل م بر نزویرکدر قرآن پرشماري ات یآ

  پردازیم: مفهومشان میسپس به معنا و کنیم،  را بیان مینظر ات موردیآمتن 
 الْکتـاب  معهم وأَنْزَلَ ومنْذرِینَ مبشِّرِینَ النَّبِیینَ اللَّه فَبعثَ واحدةً أُمۀً النَّاس کانَ«آیۀ اول: 

ه کـ شود  می ه استفادهین آیاز ظاهر ا( )213 :بقره( »فیه اخْتَلَفُوا فیما النَّاسِ بینَ لیحکُم بِالْحقِّ
  )؛شده است ینازل م ییام قضاکاح يحاو یتابک یغیتبل يایانب ۀبه هم

 أَشُده آتَیناه حکْماً لَما بلَغَو: «فرماید می دربارة حضرت یوسفسبحان  يخداآیۀ دوم: 
لْماً وعنینَوسحزِي الْمنَج ک؛)22 :وسف(ی »کَذل  

م     نَجیناه منَ الْقَرْیۀِ الَّتیعلْماً وولُوطاً آتَیناه حکْماً و «آیۀ سوم:  ثَ إِنَّهـ لُ الْخَبائـمتَع کانَت
  ).74 :ءایانب( »کانُوا قَوم سوء فاسقین

 یـک ه کـ رده اسـت  کـ نـازل  » مکح« ضرت لوطبه حسبحان  يه خداین آیبر اساس ا
ات و یـ آ یبرخـ از ه کـ  م عمل قـوم لـوط دانسـت؛ چنـان    یم تحرکتوان ح یمصداق آن را م

م کـ رو ح نیااز ؛دادندن قوم انجام یاافراد بار را نخستین  نیعشعمل آن  هکد یآ یمبر اتیروا
ن نخسـتی مزبور م کح نیبنابرا. دکران یب ن بار حضرت لوطنخستی، ی ران عملیم چنیتحر

لُوطاً إِذْ قالَ لقَومه أَ تَأْتُونَ الْفاحشَۀَ ما سبقَکُم بِها و«نازل شده باشد:  د بر جناب لوطیبار با
طَرْنا أَمنْتُم قَوم مسرِفُونَ ومنْ أَحد منَ الْعالَمینَ إِنَّکُم لَتَأْتُونَ الرِّجالَ شَهوةً منْ دونِ النِّساء بلْ أَ

  57).84و  81، 80 :اعراف( »علَیهِم مطَراً فَانْظُرْ کَیف کانَ عاقبۀُ الْمجرِمینَ
» إِنَّکُم لَتَأْتُونَ الْفاحشَۀَ ما سبقَکُم بِها منْ أَحد منَ الْعالَمینَ« فۀیۀ شریل آیز ذیات نیدر روا

نزد جوانان آنهـا آمـد و از آنـان    فریبنده  ییها با لباسو با یز یصورت اس بیه ابلکآمده است 
رفتنـد؛  یپذ یند نمـ که او با آنها لواط کخواست  ینند. اگر از آنان مکلواط  يه با وکخواست 

گـاه   آن. از آن لذت بردنـد کردند، ن یپس چون چنکنند. ه با او لواط کخواست ایشان لذا از 
  58کرد؛ گر واگذارید یبرخبه را  یآنها رفت و برخمیان طان از یش

  .)16(جاثیه: » والنُّبوة والْحکْم الْکتاب إِسرائیلَ بنی آتَینا ولَقَد«چهارم 
نظر بنابر م کل است و مراد از حیاسرائ یبن يایم به انبکح يز سخن از اعطایه نین آیدر ا

  ند:یفرما یباره م نیشان در ایند. اک یم مکتاب بر آن حکه کاست  وظایفی ،امه طباطبائیعلّ
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 کـه  فىایوظ آن از است عبارت فرموده، ذکر کتاب با را آن اینکه ۀقرین به »حکم« از مراد
 بِـالْحقِّ  الْکتـاب  معهم أَنْزَلَ و«شریفه  ۀآی در بینیم مى که همچنان؛ کند مى حکم آن بر کتاب
کُمحینَ لیا النَّاسِ بیماخْتَلَفُوا ف یهـ  اجمال، این ،»ف ة دربـار  نیـز  و؛ شـده اسـت   داده یلتفص
لَموا  الَّذینَ النَّبِیونَ بِها یحکُم« فرموده تورات ینَ  أَسـذ انیونَ  هـادوا  للـَّ الرَّبـو  بـارالْأَحا  و بِمـ 

 از نیـز  نبـوت  کـه  همچنان؛ است کتاب لوازم از یکى حکم پس .»اللَّه کتابِ منْ استُحفظُوا
  59؛است آن لوازم

ی    د وداوو«د: یفرما یم مانیود و سلوحضرت دا دربارةیۀ پنجم: آ کُمـانِ فـحمانَ إِذْ یلَی سـ
فَفَهمناها سلَیمانَ وکُـال آتَینـا حکْمـاً     نکُنَّا لحکْمهِم شاهدیفَشَت فیه غَنَم الْقَومِ والْحرْث إِذْ نَ

لْماًو79-78 ء:ایانب( »ع.(  
ات یـ روا یه از برخـ ک م داده شده است؛ چنانکح ودوبه حضرت دایه، آ بر اساس این

ام کـ د و احیمعارف در باب عقا یبرخدربردارندة  داووده زبور حضرت کشود  یاستفاده م
  بوده است: ییقضا

د و یـ در باب توح یمشتمل بر معارف دوه زبور داوکآمده است تفسیر قمی در  روایت اول:
و اخبـار   گر ائمهیو د نیالمؤمنیرو ام رمکامبر ایبار دربارة پاخ ید و دعا و برخیتمج

  60بوده است؛ يرجعت و حضرت مهد
ن اهـل قـرآن بـا    یبي قرار داده شود، من مسند ياگر برا«فرماید:  می یامام عل روایت دوم:

م کـ ن اهل زبور با زبـور ح یل و بیل با انجین اهل انجین اهل تورات با تورات و بیقرآن و ب
، زبور امکاح یبرخه کشود  یمعلوم م، که زبور در عرض تورات قرار گرفتهنیاز ا 61.»نمک یم

بر حضـرت   یاز حضرت موسپس  يدیجد امکن احیاند؛ بنابرک یام تورات فرق مکبا اح
  ؛نازل شده است ودودا

 ایمردند و  یه همسرانشان مک ید هنگاموزنان زمان داو«: فرماید می امام رضا روایت سوم:
دواج بـا  او از يه خداوند بـرا ک یسکن نخستینداشتند و دوباره شدند، حق ازدواج  یشته مک

 یشرع یمکت سخن از حین روایدر ا 62»بود. ودود، حضرت داکرمرده را مباح زن شوهر
  ند.ک یعطا م ودوآن را به حضرت داسبحان  ين بار خدانخستیه کاست 
داللـت بـر نـزول    ی شـده اسـت،   وح دوه بر حضرت داوک یمواعظ اخالق یز برخین

  م:ینک می به چند نمونه اشارهادامه ه در ، کدارد یغیتبل يایبر انب یمعارف اخالق
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را بـا خـود    یکـی ار نکـ امـت  یه بندة من روز قکرد ک یوح ودوخداوند به دا«روایت اول: 
رده کچه ن بنده یا ایخداکرد: عرض  ودونم. داک یم یاو را بهشتکه به واسطۀ آن، آورد  یم

آمـدن حاجـت   کـه در بر است  يا است؟ خداوند فرمود: بنده ین پاداشیچنسزاوار ه کاست 
  63؛»ازش را برآورد و چه نتواندیوشد؛ چه بتواند نک یاش م ینیبرادر د

دوري ا یـ به شـهوات دن  هوابست يها از قلبداوود!  يود فرمود: اوخداوند به دا«روایت دوم: 
  64؛»ندا سترس به من ناتواننان از دیا يها را عقلین؛ زک

ین تـر  یـک نزدضـع،  بنـدگان متوا  !ودودا يه اکـ رد ک یوح ودوخداوند به دا«روایت سوم: 
  65»ند.ا به مننسبت ن بندگان یبران دورترکو متمردم به من، 
م   « نازل شـده اسـت:   بیبر حضرت شع یفروش مکم یم تحرکحهمچنین  إِذْ قـالَ لَهـ

رینَ   وفُوا الْکَیلَ وأَشُعیب أَ ال تَتَّقُونَ  خْسـنَ الْم ال تَکُونُوا مـتَقیمِ    و سـطاسِ الْم سـزِنُـوا بِالْقال و
تَبو مهأَشْیاء وا النَّاسدینَخَسفْسضِ می الْأَرا فثَویتیدر روا). 183-181و177 :شعراء( »ال تَع 

حضـرت  را سـاخت،   کیل و تـرازو ه ک یسنخستین کنقل شده است: چنین  از امام سجاد
گاه بـه   . آندادند یل را تمام مکیه آن را با دست خود ساخت. پس مردم کبود  یب نبیشع

گرفت و گرفتار عذاب رو زلزله آنها را فرا نیاها در کیل و وزن کم گذاشتند؛ ازمرور زمان آن
  66خود از پا درآمدند. يها شدند و در خانه
از حضـرت  پـیش  ه کـ د یجـه رسـ  ین نتیـ ان به اتو گفته می پیشت یه و روایبا توجه به آ

ان شـده  یـ بـار توسـط آن حضـرت ب    ننخستیو در بین نبود  یفروش مکم یم تحرکب حیشع
عت یه در شـر کـرد کـ  بـر آن حضـرت نـازل     يدیـ م جدکـ حسبحان  ين خدایبنابرا. است

  است.مطرح نبوده  میحضرت ابراه
 بیاز حضـرت شـع  یش پـ ه کز ین وسفیه در داستان حضرت کنیالبته با توجه به ا

ا  و«ان آمـده اسـت:   یل به مکیاست بحث از  لَمـ  مزَه هـج  مهـازِهبِـأَخٍ   ائْتُـونی  قـالَ  بِج  لَکُـم  
 »عنْدي لَکُم کَیلَ فَال بِه  تَأْتُونی لَم فَإِنْ الْمنْزِلینَ خَیرُ وأَنَا الْکَیلَ أُوفی أَنِّی تَرَونَ ال أَ أَبیکُم منْ
  گر رایدیکـ مـردم حقـوق    بیه تا زمـان حضـرت شـع   کتوان گفت  یم )60-59: فوس(ی

از زمـان آن حضـرت بـه بعـد     کردنـد، امـا    ینم یفروش مکو داشتند  محترم مین جهت یاز ا
  بین عمـل بـر حضـرت شـع    یـ م ایم تحـر کـ ؛ لذا حرواج یافتان مردم یدر م یفروش مک

  نازل شد.
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  ات فوقيدر آ» مكح« ةلمك يمعنا
آن را است. برخی ن مفسران اختالف یباست  ییات به چه معناین آیم در اکه حکنیدربارة ا

انـد؛   به معناي حکمت، شماري آن را به معناي نبوت و برخی نیز آن را به معناي قضـاوت دانسـته  
ن یـ م در اکـ ح اند. براي اینکـه معنـاي   اما ایشان هیچ دلیل و شاهدي بر این مدعاي خود نیاورده

  شخص گردد.مم یرکم در لغت و در خود قرآن کحمعناي د یبایات روشن شود، آ
شود و به واسطۀ  یحمل و ملحق م یه بر موضوعکاست  يزیچ يم در لغت به معناکح
کمـت، گونـۀ   ن باشـد. ح یقیقطع و  يه از روکد ین قیالبته با ا؛ ابدی یتحقق م یامر و نهآن، 
ه در آن اختالف و اضـطراب و  ک ینیقیق یو حقا یه به معارف قطعکم است کاز حاي  ویژه
ه آنچه در قضا لحاظ کن است ین فرق آن با قضا در ایشود؛ بنابرا یست، مربوط مین يدیترد

  67ست.ین در آن الزم نیقیه قطع و کاست ویژه  يدر مورد ینظر قاضشود اظهار یم
دو ، بـه  دیـ آ یمـ بر امه طباطبـائی علّه از سخنان ک چنانکاربرد واژة حکم در قرآن، موارد 

 یئامۀ طباطبـا علّ. ینیوکم تکح يدر معنا يگریو د یعیم تشرکح يدر معنا یکی: معناست
  د:یفرما یم» م در قرآنکح يدر معنا یسخن«ل بحث یذالمیزان سنگ  ر گرانیدر تفس

[از باشد، مراد  ینیوکم تکح يه به خدا نسبت داده شود، اگر به معناک یم هنگامکلمۀ حک
ـ یه مساوق بـا وجـود حق  کاست  يجادیو ا يوجود يهمان قضاآن]  ـ  یق قـت  یا و حقیاش

و  ؛)41 :رعد( »لحکْمه معقِّب ال یحکُم اللَّه و«ۀ یآن در مراتب وجود است؛ مانند آ یخارج
ـ اسـت؛ ماننـد آ   يم مولـو کو ح يگذار ار رود، مراد قانونکع به یتشر ياگر در معنا  و«ۀ ی

مهنْدراةُ عیها التَّوف کْمح ي ا نسبت داده شود به معنـا یه به انبک ی؛ و هنگام)43 :مائده( »اللَّه
 بینَهم فَاحکُم«ۀ یا اعطا شده است؛ مانند آیه به انبکاست  یاز مناصب اله یکیه کست قضا
ذینَ  کأُولئ«؛ )48 :مائده( »الْحقِّ منَ جاءك عما أَهواءهم تَتَّبِع ال و اللَّه أَنْزَلَ بِما  آتَینـاهم  الـَّ

تابالْک و کْمم به کا حیه به انبکن باشد یات هم دال بر ایآ ید برخیو شا)؛ 89 :انعام( »الْح
امـا  )؛ 83 :ءشعرا( »بِالصالحینَ وأَلْحقْنی حکْماً لی هب رب«ع داده شده است؛ یتشر يمعنا

 اللَّه أَنْزَلَ بِما الْإِنْجِیلِ أَهلُ لْیحکُم و«ۀ یانند آست؛ همي قضاا به معنایر انبیم به غکنسبت ح
یه؛ 47 :مائده( »ف(»َّإِنو كدعقُّ والْح أَنْتو کَمینَ أَحمالْحاک« )ه به حسب ین آیا). 45 :هود

  68. شود یم مکح يانجاز وعده و اجرا يم به معناکموردش شامل ح
ن، یوکـ ر موارد تیدر قرآن در غ» مکح«لمۀ که کد یجه رسینتن یتوان به ا یاز آنچه گذشت م

م بـه  کـ ح يه صـحبت از اعطـا  کـ ات مورد بحـث  یاست؛ لذا در آ یعیم تشرکح يبه معنا
  ایشان است.بر  یعیم تشرکنزول ح است، مرادیانب



اطهار ۀائم يو عدم برخوردار يغيختم نبوت تبل سر  اين منصباز  ۱۵۹  

 یاز معـان  ، یکیپیداست امۀ طباطبائیعلّکه از کلمات  گونه ن است گفته شود همانکمم
، نـزول  مزبـور ات یـ توان از آ ین نمیاست؛ بنابرایبه انب يداوراعطاي جایگاه  ،یعیم تشرکح
ات یـ د گفـت از آ یال باکن اشیدر پاسخ به ا جه گرفت.یرا نت یغیتبل يایبر انب یعیم تشرکح

به آنان منصب سبحان  يه خداک مانید و سلور از حضرت داویه غکد یآ یمیم بررکقرآن 
ن یـ از ا یـی حیوسـف و  ی، لـوط  یعنـ یگر ید يایبود، انب هبخشیدان مردم را یدر مداوري 

ه آن حضـرت از  کـ د یـ فرما یوسف میم دربارة حضرت یرکگاه برخوردار نبودند. قرآن یجا
 الْـأَرضِ  خَـزائنِ   علـى   اجعلْنـی  قالَ«قرار دهد:  يدار ر خزانهیز مصر خواست تا او را وزیعز
ه آن حضـرت از  کد یآ یمنیز بر بنیامین يریدستگ ياز ماجرا) 55 :وسف(ی »علیم حفیظٌ إِنِّی

گران بـوده اسـت؛ لـذا آن    یار دیه امر قضاوت در اختکمنصب قضا برخوردار نبوده است؛ بل
 مـا  گونـه  این«قضایی آن سرزمین باشد: زند تا مطابق با قانون  یم يا حضرت دست به چاره

 »کنـد  بازداشـت  را بـرادرش  که دنبو روا شاه آیین در زیرا؛ کردیم اندیشى چاره یوسف براى
  69).76(یوسف: 

ز در یـ ع را نیحق تشـر  ییبود و از سو میحال اگر آن حضرت از منصب قضا برخوردار 
  داشت. نمیمعنا مزبور ۀ یگر آید ،داشت می یحوزة مسائل دادرس

ن مطلـب  یـ ا يایـ ان قوم خود گویت آن حضرت در میز وضعین دربارة حضرت لوط
 یان آن قوم طاغیرا آن حضرت در مینصب قضا برخوردار نبود؛ زه آن حضرت از مکاست 

نْ  فَأَخْرَجنا«مان نداشت: یااو به  یسی نداشت و جز خانوادة خود آن حضرت، کگاهیجا مـ 
ـ ا؛ از)36-35: اتیـ ذار( »الْمسلمینَ منَ بیت غَیرَ فیها وجدنا فَما الْمؤْمنینَ منَ فیها کانَ رو  نی

آن  یگـاه اجتمـاع  یجا يایـ ات گویـ آاین  .استلغو  کاريقضا به آن حضرت دادن منصب 
 فَـال   ضَـیفی  هـؤُالء  إِنَّ قـالَ  یستَبشرُونَ الْمدینَۀِ أَهلُ وجاء«ند: ا شیان قوم خویحضرت در م

 کُنْـتُم  إِنْ  بنـاتی  هـؤُالء  قـالَ  الْعـالَمینَ  عنِ نَنْهک ولَم أَ قالُوا تُخْزُونِ وال اللَّه واتَّقُوا تَفْضَحونِ
 لُـوطُ  یـا  تَنْتَـه  لَـم  لَـئنْ  قـالُوا « ؛)72-67 :حجر( »یعمهونَ سکْرَتهِم  لَفی إِنَّهم لَعمرُك فاعلینَ
م کنزول ح يبه معناشده، یادات یم در آکن حیبنابرا). 167 :شعراء( »الْمخْرَجینَ منَ لَتَکُونَنَّ

  یرفت.توان پذ یرا نم يگرید ياست و معنا یغیتبل يایبر انب یعیتشر
و  یو اخالق يمعارف اعتقاد یبرخ یغیتبل يایه بر انبشود ک یم، روشن میآنچه گفتبنابر 

ه موجـب تحـول در   نـد کـ  ا قدر گسترده نبوده آنن معارف یالبته اشده است.  یام نازل مکاح
  پیشین شوند.عت یشر
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  ة كليجنتي
م و آن یافتیدست  یغید در باب ختم نبوت تبلیجداي  یهبه نظر یلو نق یعقل ۀادل یاز بررس

» ینـ ید امکـ اح و معـارف  نـزول  اتمـام  و عتیشر مالکا«در ی، غیسرّ ختم نبوت تبل هکن یا
از بـه  یـ و نپیشین ع یرد، نقص شراک یرا ضرور م یغیتبل يایآنچه بعثت انب یعنینهفته است؛ 
 يشـدند تـا خألهـا    یمبعوث م یغیتبل يایرو انب نیاازبود؛  يبعد يها د در زمانیمعارف جد

امـل  ک یعتیعت اسـالم شـر  یه شرکآنجا کنند؛ اما ازپر  یافت وحیق دریمردم را از طر ینید
 یبـه نبـ   يازیگر نی، دیامبر اسالم نازل شدهاز بر پینمورد ینیام دکو همۀ معارف و احاست 

 یبـا بعثـت نبـ   رو  نیااز. افت داردیاز بشر را دریناز، معارف موردیتا در موارد ننیست  گرید
از نسـل آن   یخداوند، امامـان  یعیافت و حجت تشرپایان یز ین یغینبوت تبل رم اسالمکم

 ینـ یو مرجع د یعیض، حجت تشریفواسطۀ و  ینیوکه عالوه بر حجت تکحضرت شدند 
  کوشند. میو قرآن  يعت نبویغ شریر و تبلین، تفسییحفظ، تبدر و هستند ز یبشر ن
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