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 چکیده

و . باشدو روایات می موضوع این تحقیق، نقش امام)ع( در نظام تکوین و تشریع از منظر قرآن 

هدف از طرح چنین موضوعی گسترش سطح آگاهی و شناخت نسبت به نقش حقیقی امام در 

 .کنداین شناخت زمینۀ مساعدی را برای تحکیم اصول عقاید شیعه، فراهم می. دستگاه آفرینش است

امامان)ع( در عالم آفرینش از چنان کمال وجودی برخوردارند که عالوه بر نظام تشریع در نظام  

هر عصر  در نظام تکوین در بُعد علّت فاعلی، امامان)ع( در. تکوین  نقش مؤثری به إذن الهی دارند

الهی بوده و سر چشمه شناخت، هدایت و اطاعت جهانیان در مسیر و مکانی واسطه فیض فراگیر 

به کمک  و مطرح هابرخی از آن که دارد وجود متفاوتی شبهات و نظرات زمینه این در البته معبودند؛

نظام تکوین در پرداخته شده، همچنین در  هاآن ارزیابی و نقد آیات و روایات و مباحث عقلی به

گاه خالی از بُعد علّت غایی نیز امامان)ع( باید وجود داشته باشند تا جهان حفظ گردد و زمین هیچ

ها نیست؛ و خلقت همه چیز به خاطر وجود امامان)ع( است؛ چرا که آنان مدار عالم وجود و آن
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ت دینی و رهبری سیاسی در نظام الهی نقش در نظام تشریع نیز امامان)ع(  در دو بعد مرجعیّ 

نمایند و دعوت می... عملی که دارند مردم را به شریعت و قرآن و  و کنند و با سیطرۀ علمیایفاء می

خود به صیانت از معارف دینی پرداخته؛ زیرا که آنان در حقیقت عبداهلل بوده و دارای قوّۀ عصمت و 

تأثیر گذارده؛ بنابراین از هر هدف و روش و منشی برای اجرای علم هستند که در تمام شئونات آنان 

 کنند بلکه در دو زمینه مادّی و معنوی فعالیّتی حقّ گرایانه و عدالت محور دارند.امور استفاده نمی

 والیت، تکوین، تشریع، والیت تکوینی، والیت تشریعی. خالفت، امام، کلید واژه ها:
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