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واکاوی مقارنۀ امامت با نبوت تبليغی

واکاوی مقارنة امامت با نبوت تبليغی
وزجائی 1 / قربان آهن گری کیاسری 2 [ ]اسداهلل کرد فیر

چکیده
و  که دو نوع تشریعی  انسان ها است  و راهنمایی  برای هدایت  الهی   نبوت، رسالتی 
ی آن خاتمه یافته است. شيعۀ اماميه معتقد است پس از خاتميت،   تبليغی دارد و هر دو
امام با نصب الهی جانشين نبی شده و به هدایت و راهبری مردم همت می گمارد. 
 باور به وجود امامت پس از خاتميت، شبهۀ »نقض خاتميت« را به دنبال دارد. اثبات 
 تفاوت بین نبوت تبليغی و امامت می تواند این شبهه را برطرف کند. از این رو، پرسشی 
کارکرد و رسالت، با هم تفاوت  که آیا نبوت تبليغی و امامت از حيث  مطرح می شود 
 دارند یا خير؟ جستار پیش  رو بر آن است که با ابزار کتابخانه ای و روش تحليل و سنجش 
کارکرد این دو منصب الهی بپردازد. نتيجۀ به دست آمده  داده ها، به بررسی تطبيقی 
کی از این است که عمدۀ کارکردهای نبوت تبليغی، تبليغ شرایع گذشته و تحکيم   حا
کارکردها،  کميت نبّیِ صاحب شریعت و ارائۀ طریق است، اما امام عالوه بر این  حا
مسئول تحقق بخشيدن به دستورات الهی و تشکيل حکومت دینی و نفوذ در نفوس 

مستعده در راستای هدایت تکوینی است.

کلیدواژهها: امامت، نبوت تبليغی، امام، انبيا، وحی.

یخ پذیرش: )98/05/10(. یافت مقاله: )98/02/06(، تار یخ در * تار
یسنده مسئول( 1. عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم اسالمی  امام صادق؟ع؟ )نو

akf474@yahoo.com  
2. دانش آموخته سطح چهار رشته فقه و اصول از پژوهشگاه علوم اسالمی امام صادق؟ع؟ 

ghkiasari@gmail.com  
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مقدمه
گونـــه راهنمـــا قـــرار داده تـــا چـــراغ راه بشـــریت باشـــد و  خـــدای ســـبحان بـــرای هدایـــت دو 

گونـــۀ اّول راهنمـــای درونـــی  ایشـــان را از شـــقاوت بـــاز دارد و بـــه ســـعادت رهنمـــون ســـازد. 

گونـــۀ دوم راهنمـــای بیرونـــی یـــا همـــان انبیـــای الهـــی و پیامبـــران  یـــا همـــان عقـــل اســـت. 

ـــر  ـــان پیامب ـــرت آدم و آخرش ـــا حض ـــن آنه ـــد و اّولی ـــر بوده ان ـــه 124000 نف ک ـــتند  ـــل هس مرس

خاتـــم، حضـــرت محمـــد بـــن عبـــداهلل؟لص؟ می باشـــد. پیامبـــران الهـــی بـــه دو دســـتۀ 

کتـــاب  تشـــریعی و تبلیغـــی تقســـیم می شـــوند؛ پیامبـــران تشـــریعی یـــا اولوالعـــزم، دارای 

ـــد و تعدادشـــان از انگشـــتان یـــک دســـت  آســـمانی و صاحـــب شـــریعت مســـتقل بوده ان

یـــاد اســـت، دارای شـــریعت  کـــه تعدادشـــان ز تجـــاوز نمی کنـــد. پیامبـــران تبلیغـــی 

ـــغ شـــریعت انبیـــای تشـــریعی پیـــش از خـــود می باشـــند.
ّ
مســـتقل نبوده انـــد و مبل

بـا ختـم نبـوت، هـم نبـوت تشـریعی خاتمـه یافتـه اسـت و هـم نبـوت تبلیغـی.1 بـا وجـود 

خاتمیـت، شـیعۀ امامیـه معتقـد بـه نصـب الهـی امـام می باشـد کـه بعـد از ختـم نبـوت، 

کارکـرد مشـابه بـا نبـوت تبلیغـی  بـه تبلیـغ و راهنمایـی بشـرّیت ادامـه می دهـد و دارای 

بـه شـبهۀ  و  کنـد  را دچـار چالـش جـدی  امامیـه  ایـن مسـئله می توانـد شـیعۀ  اسـت. 

انـکار خاتمیـت تبلیغـی متهـم نمایـد.2 بـه همین خاطر این پرسـش مطـرح می گردد که 

کارکـرد چـه تفاوتـی بـا امامـت دارد؟ نبـوت تبلیغـی، از نظـر 

کــه تحقیــق جــدی ای راجع بــه  بعــد از بررســی انجام شــده بــه ایــن نکتــه پــی بردیــم 

ینــی مشــابه، بــه  ایــن موضــوع صــورت نگرفتــه اســت و تنهــا برخــی از محققــان، بــا عناو

ــت  ــوت و امام ــۀ »نب ــه مقال ــوان ب ــا می ت ــۀ آنه ــد؛ از جمل ــاره پرداخته ان ــن ب ــق در ای تحقی

در اندیشــۀ ماصــدرا« از مجیــد اســکندری، »مقایســۀ پیامبــر و امــام از دیــدگاه امــام 

از  مســتقل  مقامــی  مثابــۀ  بــه  قرآنــی  امامــت  »تبییــن  صادقــی،  حســن  از  رضــا؟ع؟« 

ــۀ ابتــا« از محمــد اســعدی، »رابطــۀ والیــت تکوینــی و تشــریعی  ــر آی کیــد ب ــا تأ نبــوت ب

ائمــه؟مهع؟ از منظــر عقــل و دیــن« از محســن ایــزدی و ایــرج قبادیــان، »ســّر ختــم نبــوت 

1. مطهری، مرتضی، مجموعۀ  آثار، 173/3.
2. دهلوی، شاه عبدالعزیز، تحفۀ اثناعشریه، ص 355.
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تبلیغــی و عــدم برخــورداری ائمــۀ اطهــار از ایــن منصــب« از علــی زمانــی قشــاقی و 

بــه مرکــز  پاســخ )وابســته  نرم افــزار  از  امامــت«  و  تبلیغــی  نبــوت  مقالــۀ »تفاوت هــای 

کــه هیچ کــدام از آنهــا بــه تطبیــق  کــرد  مطالعــات و پاســخگویی بــه شــبهات( اشــاره 

کارکــرد نبــوت تبلیغــی و امامــت نپرداخته انــد. نوشــتار پیــش  رو تــاش دارد بــا بررســی 

ــا امامــت، بــه پرســش یادشــده پاســخ دهــد و شــبهۀ  کارکــرد نبــوت تبلیغــی ب تطبیقــی 

کنــد. مطرح شــده را نقــض 

1. مفهوم شناسی
بـــرای روشن شـــدن بحـــث، بـــه مفهوم شناســـی برخـــی از واژگان مربـــوط بـــه موضـــوع 

یـــم. می پرداز

1_ 1_ نبوت

یشــۀ »نبــأ« یــا »نبــو« بــه معانــی خبردهنــده1 یــا مــکان مرتفــع  واژۀ »نبــوت« برگرفتــه از ر

می باشــد.2 نبــوت مأخــوذ از »نبــأ« بــه معنــای خبــر دادن از چیــز مهــم اســت، چنان کــه 

ِم<.3 نبــوت مأخــوذ از »نبــو« بــه معنــای  �ي ِ َع�ن
ْ
اإِ ال

َ �ب
و�نَ * َع�نِ ال�نَّ

ُ
َ�اَءل �قَ َ  �ي

قــرآن می فرمایــد: >َعّمَ

ــر نســبت بــه دیگــران می باشــد. برخــورداری از جایــگاه برت

که نبوت، مأخوذ از »نبأ« باشـد.4  که نبی از غیب خبر می دهد، سـزاوار اسـت  از آن جا 

نبـوت یـا پیامبـری در اصطـاح، آوردن پیـام از طـرف خـدا اسـت و نبـی انسـانی اسـت 

کـه بـدون واسـطۀ انسـان دیگـر، از طـرف خـدا پیـام مـی آورد،5 اعـم از این کـه مؤسـس 

شـریعت باشـد )مانند نبی مکرم اسـام و دیگر پیامبران اولوالعزم( یا مؤسـس شـریعت 

نباشـد )ماننـد پیامبـران تبلیغـی(. در هـر صـورت نبـی از طـرف خداوند، مأمـور اصاح 

1. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، 162/1.
2. صاحب بن عباد، المحیط في اللغة، 403/10.

3. نبأ: 1 - 2.
4. طباطبایی، محمدحسین، المیزان، 56/14.

5. طوسی، محمد بن حسن، الرسائل العشر، ص 111.
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امـور مـردم در معـاش و معـاد می باشـد.1 محقـق طوسـی می نویسـد: 

نبـی انسـان برانگیخته شـده از سـوی خداونـد بـه سـوی بندگانش اسـت تا 
کـه آن چـه در طاعـت الهـی و دوری از  کنـد؛ بـه ایـن صـورت  کامـل  آنـان را 

معصیـت نیـاز دارنـد، بـه آنان بشناسـاند.2

نبوت بر دو قسم است: 1. نبوت تشریعی؛ 2. نبوت تبلیغی.

در نبوت تشـریعی، پیامبران از طرف خداوند متعال، برای مردم قانون و دسـتور العمل 
گـروه از پیامبران بسـیار اندک می باشـد که بـه ترتیب عبارت اند  می آوردنـد. تعـداد ایـن 
از: حضـرت نـوح، حضـرت ابراهیـم، حضـرت موسـی، حضـرت عیسـی و خاتـم انبیـا 

حضـرت محمد؟لص؟.

در نبوت تبلیغی، پیامبران از خودشان شریعت مستقل نمی آورند، بلکه مأمور به تبلیغ 
شریعت پیامبران تشریعی یا اولوالعزم هستند و تعدادشان نیز بسیار بیشتر از پیامبران 

تشریعی می باشد.3 دین اسام با اعام ختم نبوت، به هر دو نوع آن خاتمه داده است.

1_2_ امامت

امامـت در لغـت بـه معنـای پیشـوایی و رهبـری اسـت و امـام بـه معنای پیشـوا، رئیس و 

مقتـدا می باشـد.4 راغـب در مفردات می نویسـد: 

کـه بـه او اقتدا می شـود، خواه اقتدا شـونده انسـان باشـد  امـام کسـی اسـت 
کتاب و یا چیز دیگری باشـد، و چه  کردارش اقتدا شـود، یا  گفتار و  که به 

ایـن اقتـدا حـق و صواب باشـد و یا باطـل و ناصواب.5

تبعیـت  او  از  کـه  اسـت  کسـی  امـام  و  اسـت  نهفتـه  تبعیـت  امامـت،  در  بنابرایـن، 

می شـود.6 امامـت در اصطـاح بـه دو صـورت تعریـف شـده اسـت: الـف: »هـي رئاسـة 

لهیة، ص 239. 1. سیوری، فاضل مقداد، اللوامع اال
2. نصیر الدین طوسی، محمد، قواعد العقائد، ص 87.

3. مطهری، مرتضی، مجموعۀ آثار، 168/2.

4. ازهری، محمد، تهذیب اللغة، 459/15.
5. راغب اصفهانی، حسین، مفردات، ص 87.

6. حمصی، سدیدالدین، المنقذ من التقلید، 235/2.
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عامـة فـي امـور الدیـن و الدنیـا باالصالـة«.1 ایـن تعریـف عـام اسـت و شـامل نبـوت نیـز 

کـرم؟لص؟ در امـور دیـن.2 تعریف اّول مورد  می شـود. ب: جانشـینی و نیابـت از پیامبـر ا
گرایش هـای اسـامی اسـت.3 تأییـد همـۀ 

کارکرد 1_3_ مفهوم 
کلمــه متــرادف اســت بــا  کار انجــام شــده اســت.4 ایــن  کارکــرد در لغــت بــه معنــای 
واژگانــی همچــون بــازده، راندمــان، عملکــرد، محصــول و ماننــد آن. معنــای اصطاحی 
کارکــرد امــام یــا  کلمــه بــا معنــای لغــوی آن همخوانــی دارد. بنابرایــن، وقتــی از  ایــن 
کــه محصــول و عملکــرد فعالیت هــای آنــان  نبــی بحــث می شــود بــه ایــن معنــا اســت 
چیســت؟ مقالــۀ پیــش رو نیــز در پــی تطبیــق میــان محصــول و عملکــرد پیامبــر تبلیغــی 

و امــام اســت.

2_ هم پوشانی نبوت و امامت
یکی از فرضیه ها در بحث راهنماشناسـی، فرضیۀ هم پوشـانی نبوت و امامت اسـت؛ 
کـه هـر نبّیـی بتوانـد امـام باشـد و هم چنیـن هـر امامـی بتوانـد نبـی باشـد.  بدیـن معنـا 
امـام  نبی انـگاری  یعنـی  نگـره منتفی بودنـش قطعـی اسـت، قسـم دوم  ایـن  آن چـه در 
کریـم  اسـت؛ زیـرا نبی انـگاری امـام، بـا خاتمیـت همخوانـی نـدارد و بـه تصریـح قـرآن 

کـه می فرمایـد:

> �نَ �ي ِ
�يّ �بِ

َم ال�نَّ ا�قَ َ ِه َو �ن
َ
ُسوَل الّل ِك�ن ّ�َ

َ
ْم َو ل

ُ
اِلك َ �ب �ن ّ�ِ َ�ٍد ّمِ

أَ
ا ا َ �ب

أَ
ٌد ا ا َكا�نَ ُمَحّمَ  >ّمَ

محّمـد پـدر هیچ یـک از مـردان شـما نیسـت، ولـی فرسـتادۀ خـدا و خاتـم 
پیامبـران اسـت.5

1. ابن میثـم بحرانـی، میثـم، قواعـد المـرام، ص 174؛ سـیوری، فاضـل مقـداد، همـان، ص 325؛ 
جرجانـی، علـی بـن محمـد، شـرح المواقـف، 345/8.

ـــن یوســـف، البـــاب الحـــادي عشـــر، ص 40؛ ســـیوری، فاضـــل مقـــداد، همـــان،  2. حلـــی، حســـن ب
ص 326.

گوهر مراد، ص 461-462؛ همو، سرمایۀ ایمان، ص 107. 3. فیاض الهیجی، عبدالرزاق، 
4. عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، 1605/2.

5. احزاب: 42.
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خاتمیـت از بدیهیـات نـزد مسـلمانان و مذهـب شـیعۀ امامیـه محسـوب می گـردد. بـا 

توجـه بـه ایـن آیـه و روایـات صادرشـده از امامـان معصـوم؟مهع؟، هیچ یـک از متکلمـان 

شـیعه معتقـد بـه پیامبـری امامـان اثناعشـر نیسـتند و ایـن مسـئله از بدیهیـات مذهب 
تلقـی می گـردد.1

امـا در رابطـه بـا قسـم اّول، یعنـی امـکان امام بـودن هـر نبـی، ایـن پرسـش مطـرح می شـود 

آیـا  کـه نوعـی پیشـوایی و رهبـری در آن نهفتـه اسـت،  نبـوت  بـه معنـای  بـا توجـه  کـه 

می تـوان بـه همـۀ انبیـای الهـی، امـام نیز اطـاق نمود؟ در پاسـخ به این پرسـش می توان 

گفـت: نسـبت دادن امامـت اصطاحـی بـه همـۀ انبیـا صحیـح نیسـت؛ زیـرا قریـب بـه 

اتفـاق انبیـا، جـز معـدودی از پیامبـران ماننـد حضـرت ابراهیـم و پیامبـر خاتـم، مقـام 

منصـب  یکـی  بودنـد:  منصـب  دو  دارای  انبیـا  از  برخـی  از ایـن رو  نداشـتند.2  امامـت 

دیگـری  و  می نمودنـد،  ابـاغ  مـردم  بـه  و  می کردنـد  یافـت  در وحـی  آن،  بـا  کـه  نبـوت 

کمـال  کـه از ایـن طریـق، مـردم را بـه  منصـب امامـت و رهبـری ظاهـری و باطنـی بـود 
می رسـاندند.3 مطلـوب 

 شـاهد عـدم انتسـاب امامـت بـه همۀ انبیا، امامت حضـرت ابراهیم پس از امتحانات 

سـخت و در اواخـر نبوتش می باشـد؛ چنان که قـرآن می فرماید: 

>
ً
َماما اِس اإِ

َ َك ِلل�نّ
ُ
اِعل َ ّ�ي �ب

ِ
�ن اَل اإِ َ ُه�نَّ �ق ّمَ �قَ

أَ
ا َ كَِلَما�قٍ �ن ُه �بِ

َم َ��بُّ َراِه�ي ْ �ب � اإِ
َ
ل �قَ ْ >إَِو�نِ ا�ب

آن همـــه  ى  و و  بیازمـــود،  کلماتـــی  بـــا  پـــروردگارش  را  ابراهیـــم  چـــون   و 
را بـــه انجـــام رســـانید، ]خـــدا بـــه او[ فرمـــود: مـــن تـــو را پیشـــواى مـــردم قـــرار 

دادم.4

ــر  ــا اواخ ــود، ت ــریعت ب ــب ش ــزم و صاح ــران اولو الع ــه از پیامب ــا این ک ــم ب ــرت ابراهی حض

عمــر از منصــب امامــت برخــوردار نبــود و پــس از بیرون آمــدن از امتحانــات ســخت، 

گردیــد. بــا ایــن وصــف، انبیــای تبلیغــی بــه طریــق اولــی از  ایــن منصــب بــه او اعطــا 

1. مطهری، مرتضی، مجموعۀ آثار، 183/2؛ سبحانی، جعفر، مفاهیم القرآن، 113/3.
2. موسوی شفتی، اسداهلل، االمامة، ص 5.

کوربان، ص 119. 3. طباطبایی، محمدحسین، الشیعة، نص الحوار مع المستشرق 
4. بقره: 124.
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منصــب امامــت برخــوردار نبودنــد. ســّر نســبت دادن »پیشــوا« بــه همــۀ انبیــا حتــی 

ــه فرمــان  گــوش ب ــه آنهــا اقتــدا می کننــد. یعنــی  کــه مــردم ب انبیــای تبلیغــی ایــن اســت 

آنــان می باشــند. امــا این کــه بــه امامــان بــه  طــور اعــم، و بــه برخــی از انبیــا ماننــد حضــرت 

ابراهیــم و پیامبــر خاتــم بــه طــور اخــص، »پیشــوا« اطــاق می گــردد بــه ایــن معنــا اســت 

کــه آنهــا افــزون بــر تبلیــغ احــکام، موظــف بــه اجــرای حــدود الهــی و پاســداری از دیــن و 
تربیــت بشــر هســتند.1

کارکرد اختصاصی نبوت تبلیغی  _3
انبیـای الهـی و امامـان معصـوم فی الجملـه دارای کارکردهای مشـترک و مشـابه، ولی با 

کـه از آنهـا بـه  نحـو تطبیقـی بحـث خواهـد شـد. امـا همۀ  یکردهـای متفـاوت هسـتند  رو

کـه مخصـوص  کارکـرد اختصاصـی دارنـد  انبیـای الهـی از جملـه انبیـای تبلیغـی، یـک 

یافـت وحـی رسـالی یـا همـان وحـی متعـارف از طـرف خـدا  خودشـان اسـت و آن، در

همـان  رسـالی  وحـی  نیسـتند.2  برخـوردار  آن  از  شـیعه  دوازده گانـۀ  امامـان  کـه  اسـت 

کـه بـر پیامبـران نـازل می شـود؛ چنان کـه قـرآن بـه نـزول  دسـتورات و قوانیـن الهـی اسـت 

وحـی بـر انبیـا اشـاره دارد و خطـاب بـه نبـی مکـرم اسـام می فرمایـد:

 �
َ
ل اإِ ا  َ �ن ْوَح�يْ

أَ
ا َو  ْعِدِه  َ �ب ِم�نْ  �نَ  �ي ّ

�يِ �بِ
ال�نَّ َو  وٍح  �نُ  �

َ
ل اإِ ا  َ �ن ْوَح�يْ

أَ
ا َكَما  َك  �يْ

َ
ل اإِ ا  َ �ن ْوَح�يْ

أَ
ا ا 

�نَّ >اإِ

َس َو 
و�نُ ُ و�بَ َو �ي ُّ �ي

أَ
َسى َو ا اِط َو ِع�ي َ ْس�ب

اأَ
ْ
و�بَ َو ال ْع�قُ َ ْسَ�ا�قَ َو �ي َل َو اإِ ْسَماِع�ي َم َو اإِ َراِه�ي ْ �ب اإِ

3>
ً
و�ا ُ �ب �نَ َ�اُووَ�  ا  َ �ن �يْ

�قَ
آ
ا َو  َما�نَ  �يْ

َ
ُسل َو  َهاُ�و�نَ 

ما هم چنان که به نوح و پیامبران بعد از او وحی کردیم، به تو ]نیز[ وحی کردیم؛ 

و به ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط و عیسی و ایوب و یونس 

و هارون و سلیمان ]نیز[ وحی نمودیم، و به داود زبور بخشیدیم.

ــه آن اشــاره شــد، مختــص انبیــا می باشــد و  ــۀ مذکــور ب کــه در آی بنابرایــن، وحــی رســالی 

نــزول آن بــا رحلــت پیامبــر اســام منقطــع گردیــده اســت و هیــچ گاه بــر امــام، وحــی رســالی 

1. مفید، محمد بن محمد، اوائل المقاالت، ص 65.
2. سیوری، فاضل مقداد، ارشاد الطالبین، ص 301.

3. نساء: 163.
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کــه همــۀ متکلمــان مســلمان بــر آن اتفاق نظــر  نــازل نمی شــود.1 ایــن نکتــه ای اســت 

کــه نوعــی القــای مطلــب یــا چیــزی در نفــس و جــان  گر چــه امــام از طریــق الهــام  دارنــد. ا

انســان  اســت،2 بــا غیــب در ارتبــاط می باشــد،3 امــا ایــن هرگــز بــه معنــای وحــی رســالی 

نخواهد بود.

کارکرد امامت کارکردهای مشترک نبوت تبلیغی با  4_ بررسی تطبیقی 
 انتسـاب این شـبهه که »شـیعۀ امامیه منکر خاتمیت اسـت«4 و این که »باور به امامت

کارکردهای  بعد از ختم نبوت، ناقض خاتمیت اسـت«،5 بیشـتر نشـئت گرفته از وجود 

کـه جهـت رفـع این اّتهـام، در  مشـترک نبـوت تبلیغـی بـا امامـت در برخـی شـئون اسـت 

ادامـه بـه صورت تطبیقی بررسـی خواهد شـد.

4_ 1_ مرجعیت دینی

کارکردهـای مهـم و مشـترک بیـن انبیـای تبلیغـی و امامـت، مرجعیـت دینـی  یکـی از 

کـه همـۀ انبیـای الهـی از جملـه انبیـای تبلیغـی و نیز امامـان، مرجع  اسـت؛ بدیـن معنـا 

و مـأوای دینـی مـردم بـوده و وظیفـه دارنـد بـه تبلیـغ دیـن و شـریعت الهـی بپردازنـد و 

نیازمندی هـای دینـی مـردم را تأمیـن کننـد. البته در مرجعّیت آنـان تفاوت هایی وجود 

کـه بـه نمونه هایـی از آن اشـاره می شـود. دارد 

4_ 1_ 1_ بن مایۀ آموزه های دین

انبیـای تبلیغـی هماننـد دیگـر انبیـای الهـی آموزه هـای دینی را جهت تبلیغ و گسـترش 

کـه بـا ختـم نبـوت، ایـن طریـق مسـدود  یافـت و تأمیـن می کردنـد  آن، از طریـق وحـی در

کریـم بـه پیامبـر اسـام اشـاره بـه همیـن  گردیـده اسـت؛ چنان کـه خطـاب خـدا در قـرآن 

1. حلی، حسن بن یوسف، الفین، ص 267.
2. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، 555/12.

3. صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم، مفاتیح الغیب، ص 42.
4. دهلوی، شاه عبدالعزیز، تحفۀ اثناعشریه، ص 353.

5. سروش، عبدالکریم، بسط تجربۀ نبوی، ص 25.
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کـه می فرمایـد:  مطلـب دارد 

و�نَ ِم�نَ 
ُ
ك َك ِل�قَ �بِ

ْ
ل � �قَ

َ
�نُ * َعل ِم�ي

اأَ
ْ
وُح ال ِه الّرُ َل �بِ رنَ �نَ * �نَ ِم�ي

َ
َعال

ْ
ِ ال

ُل َ��بّ �ي ِ رن �ن �قَ
َ
ُه ل

�نَّ >َو اإِ

> �نَ ِ��ي دنِ ُم�ن
ْ
ال

 و البته آن قرآن فروفرستادۀ پروردگار جهانیان است. جبرئیل آن را بر قلب
کرده تا از هشدار دهندگان باشی.1 تو نازل 

کـه مسـتند بـه قـرآن و  امـا امامـان شـیعه، آموزه هـای دیـن را از طریـق داشـته های خـود 

کام نورانـی پیامبـر خاتـم؟لص؟ و الهـام اسـت، تأمیـن می کننـد.2 بـه عبـارت دیگـر فرق 

کـه امـام، تشـریع کنندۀ حـال  کـرد  پیامبـر و امـام را در ایـن حـوزه، چنیـن می تـوان بیـان 

ولِ�ي 
أُ
ُسوَل َو ا ُعوا الّرَ ِط�ي

أَ
ُعوا اهلَل َو ا ِط�ي

أَ
و حـرام نیسـت؛ چنان کـه امـام باقـر؟ع؟ در تفسـیر آیـۀ >ا

ْم<3 می فرمایـد:
ُ
ك ِم�نْ ْمِر 

اأَ
ْ
ال

وَن 
ُّ
ُهْم اَل ُیِحل

َ
ّن
َ
ْنِبَیاِء َغْیـَر أ

َ ْ
ُهُم َاهلُل َمَواِضَع َاأل

َ
ـِة َجَعل ِئّمَ

َ ْ
 ِهـَي ِفـي َعِلـّيٍ َو ِفـي َاأل

ُموَنـُه؛4 مـراد از اولی االمـر، امـام علـی؟ع؟ و دیگـر ائمه انـد.  َشـْیئًا َو اَل ُیَحّرِ

کـه آنـان چیزی را  خداونـد آنهـا را در جایـگاه انبیـا قـرار داد، بـا ایـن تفـاوت 

حـال و حـرام نمی کننـد.

بـر اسـاس ایـن روایـت، حـال و حـرام بـر پیامبـر تبلیغـی نـازل می شـود، ولـی بر امـام نازل 

نمی شـود. بنابرایـن، بـه اعتقـاد شـیعۀ امامیـه، احـکام و قوانیـن شـریعت بـر امـام وحـی 

نشـده، بلکـه بـه  طـور کامـل بـر پیامبـر خاتم؟لص؟ نازل شـده اسـت و ایشـان همـۀ آنها را 

بـه امـام علـی؟ع؟ تعلیـم نمـود و برخـی از احـکام مـورد نیـاز را در اختیـار مسـلمانان قـرار 

داد.5 امـام علـی نیـز همـۀ آنهـا را بـه صورت کتبی و شـفاهی در اختیار امـام پس از خود 

قـرار داد.6 بـه همیـن کیفیـت، احـکام و قوانیـن اسـام از هـر امامـی بـه امام دیگـر انتقال 

1. شعرا: 194-192.
2. مطهری، مرتضی، مجموعۀ آثار، 859/4.

3. نساء: 59.
4. عیاشی، محمد بن مسعود، تفسیر، 252/1.

5. ابن شهرآشوب، محمد بن علی، مناقب، 35/2.
6. صفار، محمد بن حسن، بصائر الدرجات، 143/1.
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امامـان  گـر  ا از ایـن رو،  دارد.  قـرار  دوازدهـم؟جع؟  امـام  اختیـار  در  کنـون  هم ا و  یافـت 

احـکام حـال و حـرام را بـرای مـردم بیـان می کردنـد، بـه نحـو اسـتقالی نبود، بلکـه تابع 

کـرم؟لص؟ بودنـد. و پیـرو رسـول ا

نتیجـه این کـه امـام و نبـی تبلیغـی هـر دو در راسـتای مرجعیـت دینـی، از غیـب خبـر 

کـه نبـی مسـتقیمًا  کام آنـان مسـتند بـه وحـی الهـی اسـت، بـا ایـن تفـاوت  می دهنـد و 

بـا واسـطۀ  بـا واسـطۀ بشـر از غیـب خبـر می دهـد؛ یعنـی  و بـدون واسـطۀ بشـر، و امـام 

پیامبـر، از غیـب و وحـی الهـی خبـر می دهـد.1 بـر ایـن اسـاس، تفـاوت امامـان شـیعه بـا 

کـه انبیـای تبلیغـی، پیاده سـازی شـریعت را از طریـق  انبیـای تبلیغـی در ایـن اسـت 

یافـت وحـی انجـام می دادنـد، امـا ایـن کار را امامـان از خـود قرآن و  ارتبـاط بـا غیـب و در

فرمایشـات پیامبـر پیـش می بردنـد. این شـیوۀ تبلیغـی و کارکرد امامـت، مقدمۀ آموزش 

کـه در عصـر غیبت امام، تا حـدودی خأل ظاهری  و در نتیجـه پـرورش مجتهدانـی شـد 

کـرده و بـا اسـتفاده از قـرآن و سـنت اصیـل نبوی، به فهم صحیح و درسـت  او را جبـران 

دیـن در همـۀ عرصه هـا رسـیده و بـه هدایـت مـردم می پردازنـد.

4_ 1_ 2_ ارتباط با عالم غیب

کـــه از طریـــق  کســـب معرفـــت، »علـــم غیـــب« اســـت2  یکـــی از راه هـــای شـــناخت و 

ــان  ــری پنهـ ــای ظاهـ ــه از نظرهـ کـ ــی  ــود؛ عالمـ ــل می شـ ــب حاصـ ــم غیـ ــه عالـ ــال بـ اّتصـ

کات حســـی و نیـــز از راه اندیشـــه و اســـتدالل های  گاهـــی از حقایـــق آن، بـــا ادرا اســـت و آ

منطقـــی قابـــل درک نیســـت. ارتبـــاط بـــا عالـــم غیـــب، از جنـــس ارتباط هـــای معمولـــی 

کـــه مختـــص خداونـــد متعـــال  یـــا حســـی نیســـت، بلکـــه ارتبـــاط بـــا مـــاورای حـــس اســـت 

بـــوده و دیگـــر موجـــودات نیـــز می تواننـــد بـــه اذن پـــروردگار بـــا آن مرتبـــط شـــوند. چنیـــن 

یـــای صادقـــه و یـــا مکاشـــفات عرفانـــی،  ارتباطـــی می توانـــد از طریـــق وحـــی، الهـــام، رؤ

بـــرای افـــراد بشـــری حاصـــل شـــود.

همـۀ راهنمایـان الهـی اعـم از انبیـای تبلیغـی و امامـان، جهـت راهنمایـی و هدایـت 

1. طوسی، محمد بن حسن، الرسائل العشر، ص 112.
ید، 228/7. 2. سبحانی، جعفر، منشور جاو
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انسـان ها، بـا عالـم غیـب در ارتباط انـد، امـا نـوع ارتبـاط آنـان متفـاوت اسـت؛ پیامبـران 

رسـمًا بـا عالـم غیـب تمـاس دارند و فرشـتۀ وحی را می بینند، ولی ارتبـاط امام از طریق 

کریـم  کـه فرشـتۀ وحـی را ببیننـد.1 قـرآن  الهـام و ِانبـاء اتفـاق می افتـد و این گونـه نیسـت 

چنیـن الهامـی را بـه مـادر حضـرت موسـی نسـبت داده و می فرمایـد:

کـه  کردیـم  ِه<؛ مـا بـه مـادر موسـی الهـام  ِع�ي ْ�صنِ
أَ
�نْ ا

أَ
ِمّ ُموَسى ا

أُ
� ا

َ
ل ا اإِ

َ �ن ْوَح�يْ
أَ
 >َو ا

او را شـیر بـده.2

کـــه نـــزول وحـــی بـــه معنـــای الهـــام بـــه شـــخص، بـــر    اســـتدالل بـــه ایـــن آیـــه ثابـــت می کنـــد 
ـــد  ـــه می دانن ـــه هم ک ـــی؟ع؟  ـــادر موس ـــه م ـــرا ب ـــد؛ زی ـــت نمی کن ـــخص دالل ـــودن ش پیامبر  ب

ـــز وحـــی می شـــد. ـــر نبـــوده نی پیامب

بنابرایـن، انتسـاب شـبهۀ اعتقـاد شـیعۀ امامیـه بـه »ارتبـاط امامـان و حضـرت فاطمـۀ 

زهـرا؟مهع؟ بـا عالـم غیـب از طریـق نـزول فرشـتۀ وحـی بر آنـان«،3 به این صـورت که وحی 

تشـریعی و غیرالهامی بوده و فرشـتۀ وحی را دیده اند، مردود و ناصواب تلقی می گردد.

4_ 1_ 3_ تحقق بخشیدن به دستورات الهی

انبیـای تبلیغـی در راسـتای مرجعیـت دینـی، مأمـور بـه تبییـن و ابـاغ رسـالت انبیـای 
امامـان  امـا  تبلیـغ می کردنـد،  و  تفسـیر  مـردم  بـرای  را  آموزه هـای دینـی  و  بـوده  پیشـین 
افـزون بـر این کـه بـه تفسـیر و تبییـن شـریعت پیامبـر خاتـم می پرداختنـد، مسـئولیت امر 
و نهـی مـردم و اجـرا و تحقـق شـریعت در جامعـه و مدیریـت آن را نیز به عهده داشـتند، 
ولـی انبیـای تبلیغـی از ایـن مسـئولیت معاف بوده اند. قرآن کریم در بیان وظیفۀ رسـول 

می فرمایـد:

بـــر پیامبـــر چیـــزى جـــز رســـاندن  <؛ و  �نُ �ي ُم�ب
ْ
 ال

لا�نُ �بَ
ْ
ال  

َ
لّا اإِ ُسوِل  � الّرَ

َ
>َو ما َعل  

آشـــکار نیســـت.4

کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، 176/1.  .1
2. قصص: 7.

ثنـــی عشـــریة، مترجـــم: محمـــد نبـــی عمـــر اســـلمی،  3. دهلـــوی، شـــاه ولـــی اهلل، مختصـــر التحفـــة اال
ص 114.
4. نور: 42.
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مطابـق آیـۀ شـریفه، وظیفـۀ رسـول تنهـا تبلیـغ و رسـاندن پیـام خداونـد متعـال بـه مـردم 

اسـت و هیـچ وظیفـۀ دیگـری نـدارد.1 پـس وظیفـۀ امـام اجـراى دسـتورات الهـی اسـت، 

در حالی کـه وظیفـۀ رسـول ابـاغ ایـن دسـتورات می باشـد و بـه تعبیـری، رسـول »ارائـۀ 
طریـق« می کنـد، ولـی امـام »ایصـال بـه مطلـوب« می نمایـد.2

مرجعیــت  عرصــۀ  در  امامــت  و  تبلیغــی  نبــوت  کارکردهــای  تطبیــق  از  بنابرایــن، 

کــه وظیفــۀ همــۀ پیامبــران و هم چنیــن پیامبــران  دینــی ایــن نتیجــه حاصــل می شــود 

ــا  ــه ب ک ــود  ــه بشــریت ب ــاغ آن ب یافــت آموزه هــای دینــی از طریــق وحــی و اب تبلیغــی، در

ــۀ  ــا وظیف ــت، ام ــان یاف ــد؟لص؟ پای ــرت محم ــی حض ــی یعن ــر اله ــن پیامب ــت آخری رحل

کــه پیامبــر  کــه پــس از ختــم نبــّوت، احــکام و قوانیــن دینــی را  امامــان شــیعه ایــن اســت 

یــت هیــچ گاه ناقــض  خاتــم؟لص؟ بــه آنــان ســپرده، اجــرا و محقــق نماینــد و ایــن مأمور

خاتمیــت نیســت.

4_ 2_ رهبری سیاسی و اجتماعی

و اجتماعـی  امامـت، رهبـری سیاسـی  و  تبلیغـی  نبـوت  بیـن  کارکردهـای مشـترک  از 

امـت اسـت. یعنـی همـۀ انبیـای الهـی اعـم از تشـریعی و تبلیغـی و امامـان، موظـف 

کـه مرجـع و مـأوای سیاسـی و اجتماعـی مـردم باشـند و بـه زندگـی اجتماعـی  بودنـد 

مـردم سر و سـامان بدهنـد. البتـه در ایـن مسـئولیت، تفاوت هایـی بیـن انبیـا و امامـان 

کـه در ادامـه، بـه صـورت تطبیقـی بررسـی می شـود. وجـود دارد 

4_ 2_ 1_ تشکیل حکومت

مقام امامت با تشـکیل حکومت عجین بوده و امام موّظف اسـت به صورت مسـتقل، 

یم،  بـرای اجـرای احـکام الهـی حکومت تشـکیل دهد. لـذا در یک زمان چند امـام ندار

ولـی پیامبـر تبلیغـی عـاوه بـر این کـه می توانـد در شـرایط مقتضـی حکومـت تشـکیل 

کمّیـت پیامبـری اولو العـزم و صاحب شـریعت و یـا پیامبـری  دهـد، می توانـد تحـت حا

المیـزان،  البیـان، 238/7؛ طباطبایـی، محمدحسـین،  بـن حسـن، مجمـع  1. طبرسـی، فضـل 
.151/14

2. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، 441/1.
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کـه  ـغ شـریعت او باشـد؛ ماننـد حضـرت لـوط 
ّ
گرفتـه و مـروج و مبل باالتـر از خـود قـرار 

بـاره  ایـن  کریـم در  قـرآن  بـود.  او  ـغ شـریعت 
ّ
ابراهیـم و مبل کمّیـت حضـرت  تحـت حا

می فرمایـد: 
وط<؛ پس لوط به او ]ابراهیم[ ایمان آورد.1

ُ
ُه  ل

َ
َم�نَ  ل

آ
ا َ >�ن

کـــه همـــۀ  ایمـــان آوردن حضـــرت لـــوط بـــه حضـــرت ابراهیـــم، بـــه ایـــن معنـــا اســـت 

ــی  ــی سیاسـ ــرت، زندگـ کمّیـــت آن حضـ ــه و تحـــت حا ــن او را پذیرفتـ ــتورات و آییـ دسـ

و اجتماعـــی مـــردم را اداره می کـــرد. بنابرایـــن، در نبـــوت تبلیغـــی ایـــن قابلّیـــت وجـــود 

ــر  ــوم دیگـ ــریعت و معصـ ــای صاحب شـ ــت انبیـ ــت حکومـ ــی تحـ ــّی تبلیغـ ــه نبـ کـ دارد 

ــت  ــکیل حکومـ ــه تشـ ــور بـ ــی و مأمـ ــری اجتماعـ ــده دار رهبـ ــام عهـ ــا امـ ــرد، امـ ــرار بگیـ قـ

مســـتقل می باشـــد؛ امـــام مســـئولیت پیشـــوایی امـــت را بـــر عهـــده داشـــته و موظـــف 

کنـــد و نظـــم و  اســـت بـــه امـــر و نهـــی بپـــردازد و جامعـــۀ بشـــری را بـــا دســـتورات خـــود اداره 

ـــا تشـــکیل حکومـــت مســـتقل  کنـــد.2 امـــام موّظـــف اســـت ب امنیـــت اجتماعـــی را برقـــرار 

ــرا  ــا را اجـ ــردم، آنهـ ــه مـ ــکام بـ ــم احـ ــر تعلیـ ــاوه بـ ــای الزم، عـ ــت آوردن قدرت هـ و به دسـ

گـــر نتوانـــد تشـــکیل حکومـــت دهـــد، وظیفـــه دارد تـــا حـــّد امـــکان، در  کنـــد و ا و پیـــاده 

اجـــرای احـــکام بکوشـــد.

4_ 2_ 2_ مقتدای امت

بـه نمازگـزاردن  ی کـردن و تقلید کـردن اسـت و در فقـه  بـه معنـای پیرو اقتـدا در لغـت 

پشـت سـر امـام جماعـت اطـاق می گـردد.3 انبیـای تبلیغـی و امامـان معصـوم نیـز در 

راسـتای رهبـری سیاسـی و اجتماعـی جامعـه، مقتـدای مـردم هسـتند، بـا ایـن تفـاوت 

کـه اقتـدا بـه انبیـا بیشـتر با معنای لغوی همخوانـی دارد. از این رو »اقتدا نمـودن به انبیا« 

ی نمـودن از گفتـار و رفتارشـان می باشـد، مگـر این که امامت آنـان نیز در  بـه معنـای پیرو

کنـار نبـوت تبلیغـی اثبـات شـود. ولـی اقتـدا در رابطـه بـا امـام، افـزون بـر معنـای لغـوی، 

1. عنکبوت: 26.
ید، 252/5. 2. سبحانی، جعفر، منشور جاو

3. عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، 205/1؛ زمخشری، محمود، مقدمة االدب، ص 243.
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ی از آنـان در رهبـری،  کـردار او«، همـواره بـه معنـای پیـرو ی نمـودن از رفتـار و  یعنـی »پیرو

تدبیـر امـور و دفـاع از حریـم جامعـۀ دینـی نیـز می باشـد.1 بـر ایـن اسـاس امـام علـی؟ع؟ 

می فرمایـد: 

گاه  آ کارگـــزاران  و  مـــردم  امـــور  تدبیرکننـــدگان  خـــدا،  طـــرف  از  امامـــان 
2 نـــد. بندگان ا

رهبـری سیاسـی  امامـت،  کارکردهـای  از  یکـی  کـه  یافـت  اوصـاف می تـوان در ایـن  بـا 

کـه بـا تشـکیل حکومـت، امـام امـور سیاسـی و اجتماعـی مـردم را تدبیـر  جامعـه اسـت 

کارکـرد  می کنـد و مـردم او را در ایـن امـر، مقتـدای خـود قـرار می دهنـد، در حالی کـه ایـن 

را الزامـًا نمی تـوان بـه نبـوت تبلیغـی نسـبت داد.

4_ 3_ والیت معنوی

کارکردهـای مشـترک انبیـای الهـی و امامـت، برخـورداری از والیـت معنـوی  از شـئون و 

کـه همـۀ پیامبـران و امامـان معصـوم، در ارتبـاط بـا عالـم غیـب و  اسـت؛ بـه ایـن معنـا 

کسـی تـا بـه مقـام والیـت نرسـد، بـه مقـام نبـوت و  فنـای فـی اهلل مشـترک اند و اساسـًا 

نمی رسـد.3 عامـه طباطبایـی می فرمایـد:  امامـت 

کـه همانـا انبیـا بـا  نـزد بـزرگان ادیـان الهـی، هیـچ شـّک و تردیـدی نیسـت 
کـه دارنـد، با مـاورای طبیعت در ارتباط هسـتند و بر امور  اختـاف مراتبـی 

باطنـی ]عالـم[ اّطـاع دارند.4

کـــه دارای شـــأن »امامـــت« اصطاحـــی می باشـــند، افـــزون بـــر  امـــا امـــام و انبیایـــی 

از هدایـــت تکوینـــی )مرتبـــۀ اعـــای والیـــت  از مقـــام والیـــت معنـــوی،  بهره منـــدی 

ــأن مرجعیـــت  ــه در شـ کـ ــور  ــام همان طـ ــن اســـاس، امـ ــر ایـ ــد. بـ ــز برخوردارنـ ــوی( نیـ معنـ

1. طوسی، محمد بن حسن، الرسائل العشر، ص 112.
رنده(، نهج الباغة، ص 212. 2. سید رضی، محمد بن حسین )گردآو

 3. صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم، الشواهد الربوبیة، 814/2؛ اصفهانی، محمدحسین، 
 حاشـیة المکاسـب، 379/2؛ صادقی ارزگانی، محمدامین، پیامبر اعظم در نگاه عرفانی امام 

خمینی؟هر؟، ص 233.
4. طباطبایی، محمدحسین، رسالة الوالیة، ص 23.
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کمـــال مطلـــوب  کارکـــرد هدایـــت ظاهـــری برخـــوردار اســـت و انســـان را بـــه  دینـــی از 

می رســـاند، در شـــأن والیـــت باطنـــی نیـــز از هدایـــت تکوینـــی و یـــا هدایـــت باطنـــی 

عامـــه  محروم انـــد.  کارکـــردی  چنیـــن  از  تبلیغـــی  انبیـــای  ولـــی  اســـت،  برخـــوردار 

ا<1می فرمایـــد:  ْمِر�ن
أَ
ا �بِ ْهُدو�نَ  َ �ي هقً  ّمَ �أِ

أَ
ا اُهْم  �ن

ْ
َعل َ حب >َو  آیـــۀ  ذیـــل  طباطبایـــی 

کـه از شـئون امامـت قـرار داده شـده اسـت، بـه معنـای ارائـۀ  ایـن هدایتـی 
کـه از هدایـت بـه معنـای ارائـۀ  طریـق نیسـت و انبیـای تبلیغـی هسـتند 
طریـق برخوردارنـد. بنابرایـن، هـرگاه هدایـت بـه امامـت نسـبت داده شـود 
بـه معنـای ایصـال بـه مطلـوب اسـت و آن نیـز با تصـّرف تکوینـی در نفوس 

انسـان های مسـتعد تحقـق می یابـد.2

بنابرایـن، پیامبـران تبلیغـی فقـط راه را بـه انسـان نشـان می دهنـد، ولـی امامـان عاوه بر 

ارائـۀ طریـق، بـا والیـت تکوینـی و نفـوذ در درون انسـان های مسـتعد، آنـان را بـه مقصـد 

می رسـانند.

نتیجه گیری
کارکردهـای نبـوت تبلیغـی و  کـه در ایـن جسـتار میـان شـئون و  بـا توجـه بـه تطبیقـی 

گرفتـه، نتایـج ذیـل بـه دسـت آمـده اسـت: امامـت انجـام 

حضـرت  الهـی  پیامبـر  آخریـن  رحلـت  بـا  تبلیغـی،  و  تشـریعی  از  اعـم  نبـوت  اّواًل: 

کـه از کارکردهای  محمـد؟لص؟ خاتمـه یافتـه اسـت. بـه همیـن سـبب وحی رسـالی نیز 

گرچه  اختصاصـی همـۀ انبیـا می باشـد، پایان یافته اسـت. لـذا در اعتقاد شـیعه، امام ا

از طریـق الهـام مرتبـط بـا عالـم غیـب اسـت، ولـی وحـی رسـالی بـر او نـازل نمی شـود.

ثانیـًا: انبیـای تبلیغـی در عرصـۀ رهبری سیاسـی جامعه، حکومت مسـتقل نداشـتند و 

کارکردشـان تنهـا تبلیـغ  کمّیـت انبیـای تشـریعی عصـر خـود و بـه دفـاع از آن،  تحـت حا

و ارشـاد مـردم بـه شـریعت و تعلیمـات پیامبـر صاحب شـریعت بـود، ولـی در اندیشـۀ 

کـه نسـبت بـه نبـوت تبلیغـی دارنـد،  شـیعه، امامـان بـا توجـه بـه جایـگاه برتـر و واالیـی 

1. انبیاء: 73.
2. طباطبایی، محمدحسین، المیزان، 272/1.
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عـاوه بـر تبلیـغ و ارشـاد مـردم، همانند پیامبـران اولوالعزم، مأمور به سـعی و تاش برای 

تشـکیل حکومـت مسـتقل و اجرایی کـردن احـکام الهی و نیز هدایـت تکوینی و تربیت 

ظاهـری و باطنـی نفـوس بوده انـد.

بنابرایـن، مقـام امامـت یـک منصـب الهـی و متفـاوت از مقـام نبـوت تبلیغـی اسـت و 

کـه بـا انبیـای تبلیغـی دارد، هیـچ تعارضـی بـا اصـل  کارکردهـای متفاوتـی  بـا توجـه بـه 

خاتمّیـت نـدارد.
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دراسة مقارنة اإلمامة بالنبّوة التبليغية

كرد فيروزجائي1 أسد اهلل 
كياسري2 قربان آهنگري 

الخالصة:

تعــّد النبــّوة رســالة إلهيــة لهدايــة البشــر، ولهــا نوعــان: تشــريعية وتبليغيــة، وكالهمــا قد انتهت 
وختمــت بالنبــّي األكــرم؟ص؟، وتعتقــد الشــيعة اإلماميــة بــأن اإلمــام هــو خليفــة النبــّي بالنــّص 
اإللهــي، لهدايــة وقيــادة البشــرّية. وقــد يقــال بشــبهة نقــض الخاتميــة باالعتقــاد باإلمامــة مــن 

بعــد النبــوة، ويمكــن رد هــذه الشــبهة مــن خــالل التفريــق بيــن اإلمامــة والنبــوة التبليغيــة.

 مــن ذلــك، يطــرح الســؤال التالــي، هــل تختلــف النبــوة التبليغيــة واإلمامــة مــن حيث 
ً
وانطالقــا

الوظيفة والرســالة، أم ال؟

والنتيجــة الحاصلــة مــن هــذه الدراســة أّن عمــدة وظائــف النبــوة التبليغيــة هــو تبليــغ الشــرائع 
 إلــى 

ً
الســابقة، وتحكيــم الشــريعة الحاليــة، وعــرض الطريــق الصــواب، وأّمــا  اإلمامــة فمضافــا

الوظائــف الســابقة ينبغــي أن تحقــق األحــكام اإللهيــة وتشــكيل الحكومــة الدينيــة، والنفــوذ 
للنفــوس المســتعّدة فــي ســبيل الهدايــة التكوينيــة.

المفردات األساسية: اإلمامة، النبوة التبليغية، اإلمام، األنبياء.

akf474@yahoo.com :1. عضو الهيأة العلمية في معهد اإلمام الصادق؟ع؟ للعلوم اإلسالمية
2. طالب السطح الرابع في معهد اإلمام الصادق؟ع؟ للعلوم اإلسالمية، حقل الفقه واألصول: 

 ghkiasari@gmail.com      
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A Probe into the Congruity of 
Imamate with Promulgation-Oriented 

Prophethood
 Asad Allah Kord Firuzjayi 1

  Qorban Ahangari Kiyasari 2
Abstract

Prophethood is a Divine mission for guiding people such that it has two 
versions that are concerned with law-making and promulgation of the 
Islamic religion both of which ended. The Twelve4r Shiism holds that 
after prophethood, the Infallible Imam succeeds the Prophet through the 
Divine nomination, hence holds the leadership. Belief in the principle 
of imamate brings about the controversy of breaching the rule of the 
finality of prophethood. However, proving the distinctions between 
promulgation-oriented prophethood and imamate would solve this 
problem. Hence the query whether these two are one and the same in 
terms of their functions and mission. A piece of library research paper, 
the present work makes a comparative study of these two phenomena: 
promulgation-oriented prophethood is concerned with disseminating 
the essence of the bygone faiths, leading the maintaining the supremacy 
of the prophet and showing the new path. In addition to the above, the 
infallible imam is commissioned to implementing the Divine rules, 
establishing the religious state, and exerting the right influence in the 
people who are capable of receiving the Divine direction and guidance.

Key words: Imamate, promulgation-oriented prophethood, infallible 
imam, prophets, Divine revelation.
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