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کجرا، در پرتو اندیشه  بررسی و نقد اوکان تحقق هدایت تشریعی در عصر غحجت 
 اجهاع لطفی

 1اسداهلل وصطفوی

 چکيده:

گرد یخ طوسین بار توسط شیکش  قول وعصوم، اول یبرا یبه عنوان راه« یلطفاجهاع » د. وی یطرح 
که در حج یحل اشکال یبرا یدنبال راه  با طرح آن، به که اجهاع یت اجهاع وجود داشت و آن ایبود  ن 
وال ز به اقیت ندارد و با شناخت قول اوام نیخود و بدون انضهام قول اوام به آن، حج یعلها، به خود

گرفته و وعتقد است « قاعده لط »ن اشکال، از یرفت ا یبرا یخ طوسیگران نیازی نیست. شید کهک 
کنندگان با  یرا در صورتیها است؛ ز با آن ؟ع؟ووافقت اوام یاتفاق علها بر اوری، به وعنا که سخن اجهاع 

ر یاووزد و به تعبیب یکست وخالفت داشته باشد، به وفاد قاعده لط ، بر اوام الزم است حق را به یواقع
گر ا« خالف یالقا»سندگان، یاز نو یبعض کرد باب هدا ن، وییریخ را بپذین سخن شیکند. ا ت یتوان ادعا 
گر چه در قالب اجهاع یدر زوان غ ؟جع؟اوام زوان یعیتشر کلی بسته نیست و ههچنان )ا کبرا به  بت 
کتابخانهیلطف بحث از هدایت تشریعی در عصر غیبت در پرتو ای، به   ( استهرار دارد. این تحقیق به روش 

 اجهاع لطفی پرداخته است.
کل کبرا، قاعده لط .ی، غیعیت تشری، هدای: اجهاع لطفیدیواژگان   بت 

  

__________________________________   

کَلم استادیار . 1   asadollahmostafavi@yahoo.com                       ؟مهع؟دانشگاه بین الهللی اهل بیت گروه فلسفه و 
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 مقدمه

کبرایدر عصر غ« یعیت تشریهدا»ت، ووضوع یاز وباحث وهدو یکی ت یهدا دیترد یاست. ب بت 
کبریدر زوان غ )بیان احکاوی االهی( یعیتشر ان یجر ابت صغریکه در زوان غ  یبه صورت ابت 

ت یبا هدا یبه نوع ،در علن اصول فقهوطرح  باحثاز و یبعض یول ؛وجود ندارد ،داشته است
کبریدر عصر غ یعیتشر ق ین اوور به عنوان وصادیاالزم است ن رو یاز هه .ارتباط دارد ابت 
کبریدر عصر غ یعیت تشریهدا یاحتهال ه ک  یدر صورتو  رندیقرار بگل یو تحل یبررس وورد ابت 
که  وی ن،یریبپذها را  ت آنیحج کرد    ،ار اندکیبس یهر چند در ووارد ؛یعیت تشریهداتوان ادعا 

کبریدر زوان غ کلدارد استهرار ز ین ابت   «یاجهاع لطف» ،اوورن یااز  یکیو ل نشده یتعط یو به طور 
که توان  یو ،نیریرا بپذ یت اجهاع لطفیحجه ک ی. در صورتاست کرد  در  یعیت تشریهداادعا 
کبریزوان غ  .نخواهد شدرو  روبهبا عالوت سؤال زاویه ن یاز ا ،ز وحقق بوده و فلسفه اواوتین ابت 
 ن.یت آن بپردازیحج یها شهیو ر «اجهاع»  ین ابتدا به تعرین رو ناچاریاز هه

کتاب کردههای خود، در این زوینه وباحث   بزرگان علن اصول فقه در  اند؛ اوا   وتنوعی عنوان 
کند. از ههین رو، برای آن   این پژوهش بررسی این وسئله را از زاویه وباحث وهدویت دنبال وی

 ای وجود ندارد.   سابقه

 تعریف اجهاع
، =: ج@?C;)جوهری،  است یکاردادن ن بر انجام یعزم و تصه یدر لغت به وعنا «اجهاع»
کار و یکاردادن بر انجام  یا نظر عدهاتفاق  یبه وعنان ی(. ههچنCB;;ص  رود یخاص به 
  (.?;:وس ی)

 یاخذ شده و به وعنا (،ک اوریاتفاق نظر بر  )آن  یلغو یز از وعنایاجهاع ن یاصطالح یوعنا
اجهاع و اتفاق  ، ین تعریبر ا یعه و سنیش واست  ینیاز اوور د یاوراجرای بر دیدگاه اتفاق 
اهل سنت ن ههه، در چگونگی تحقق آن اختالف دیدگاه دارند؛ حتی بین خود ی. با ادارنددیدگاه 
ههه اوت  یاتفاق رأ»اجهاع را  ،ها  از آن یبعض وجود دارد. یدیووضوع اختالف شدن یادر 
که چنروشن  یول(؛ A=;: صA;<;غزالی، ) اند  دانسته «یاسالو نیست و وهکن  یزین چیاست 

کسان؟ص؟را اوت وحهدیز؛ تحقق اجهاع است انکار یدر واقت این سخن به وعنا هستند  ی، ههه 
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کسان یو یرویاوت از آن حضرت پیکه تا ق از  یبعض ،کنند یو یک عصر زندگیکه در  یکنند و 
رو ین پیکه آخر یتا زواندرباره چیزی باید اجهاع برای تشخیص وجود و ند یآ  یبه حساب و اوت
 :>:<; کنین)آودی،صبر  (او و بلکه تا هنگام ورگ)ردذاگ یات وین اسالم پا به عرصه حین وبید
که آن  یتنها در صورت ی،اوراجرای بر  یاوت اسالواجهاع  ههچنین (.?C;، ص;ج وهکن است 
که اسالم باشد و  «وحکهات»ز از یچ نیازی به اجهاع  ،اثبات یبرا یزین چیچنالبته روشن است 

 ندارد. 
 یک عصر زندگیکه در  ؟ص؟حل و عقد از اوت وحهد اهلدیدگاه تحقق اجهاع را به اتفاق  یآُود
کسانیاز اهل سنت دا یبعض)ههان(. داند یو ،کنند یو در تحقق ها  آرای آنکه اتفاق را  یره 

اهل دیدگاه ز اتفاق یگر نید یبعضدانند و  وحدود ویک عصر یوجتهدان به  ،اجهاع اعتبار دارد
کافی عنوان وی یرا برانه یوکه و ود کوفه و دیدگاه اتفاق نیز  یبعضکنند.  تحقق اجهاع  اهل 
تا:  ، بیوظفر)را ینةالنبیاهل ودآرای ز اتفاق ینای   عدهو  دانند یو یکافبرای این وهن را  بصره
 یکاف ن ونظوریا یرا براچهارگانه  یخلفادیدگاه اتفاق گر، ید یبعض(. :;;–C:;، ص=ج
 یساختگ یثیبه استناد حدنیز از اهل سنت  یا  عده(. <A;، ص<ج: >;<;، یفخر راز) دانند یو

اتفاق ؛ به اوبر به ابو بکر و عهر اقتدا شودیکه الزم است بعد از پ نیبر ا یوبن ؟ص؟،اوبریاز قول پ
 )ههان(. کنند یوبسنده تحقق اجهاع  یابوبکر و عهر براآرای 

که هدف اصلیاجهاع اباب اهل سنت در دیدگاه ش یعلت تشو  آن،س یأسها از ت آن ین است 
که خالفت خلفا یها با ا آن .ه خالفت خلفا بوده استیتوج؛ ل وستقلیک دلیبه عنوان  ن وسئله 

و دهند ها را وشروع جلوه  کنند خالفت آن یتالش و ،ز حجت استیوورد اجهاع بوده و اجهاع ن
که با سخن غزال و از آنکنند وخالفت با آن را تخطئه  ن وهن یتوان به ا ینه ،و وانند آن یجا 

 (.A@;، ص>ج: A@=;، ینیخهاند ) کردهعدول  ی  ویاز تعر ،افتیدست 

 والک حجحت اجهاع، نزد اهل سنت
گر دانند و وعتقدند  یو یارزش اجهاع را ذات اهل سنت، کنندگان به حد که ا نصاب عدد اجهاع 

ًََ ََ> هیآآن به اثبات  یدارد و برا یت شرعیها حج اجهاع آن ،برسد ِ ك  اف ِ َ ُش  َي  ْعِرََواََوي  َث   َِوي  ُسٌل  الس  
َ  ً َْ ر  ُُ ُهَاْل َل  ن   ي    ب   ََث   ن  ت    َُ َ ْضِلِهَد  ث ُ  ً ىَ

ل    ٌ ِهََواَث   ِل   ٌ َث ُ ن   ي  ِوت ِ ْ ٌ ِلَاْلُه ب  ََسث ِ س  ت ْ
ْعَع   ب ِ

ث    َََث   ًساًَ  ََوِضت  ب ْ  (،?;;)نساء: <َساء 
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که خداوند وذکور چنین  استداللکنند.   یاستناد و کس ه،ین آیدر ااست   ر وؤونانیکه از غ یبه 
کسانیوعده عذاب داده و او را در ردکند،  یرویپ ؟ص؟ اوبریکه با پعنوان ساخته است  ی  

گواه ایا .کند یزه ویوخالفت و ست که پنکته ن ین اور  وؤونان که  ینکردن از راه یرویاست 
؟ص؟ است و ترک آن اوبریز با پی  ستیههردو اتخاذ رویکردی غیر از این،  حرام است ،ندیهایپ یو

اثبات  یز براین یگریات دیاهل سنت به آ .(::>ص،;ج :>:<;، یآودباشد ) عذاب وی وستلزم
و  ;>@، ص>ج :>:<;،یخ طوسیش؛ >;>، ص;ج :>:<;)آودی، کنند  یت اجهاع استناد ویحج
 .(:@>ص: CAC; ن،یکح

َ»برای اثبات حجیت اجهاع به روایاتی وانند ن یههچن ها آن َعیلاوَت « الضَللةََلجتتهع
َعیل»و  (C;>، ص;: ج>:<;)آودی،  َاوت َلحجهع َاَّلل َخکن ، ;تا: ج  ، بییاشانک« )الضَللةَل
(؛ AA;ص، ;ج: B:<; ،یثهیه)« الضَللةَفاعطانْياَسجلتَاَّللَانَلجتهعَاوتَعیل»و  (:;>ص

ضع  به ا ی یکه ههگ(؛ C=;ص: A;<;، یو غزال  :B، ص<ج :>;<;، یفخر راز) کنند  استناد وی
فاقد شرایط الزم ت اجهاع یحج یاستناد براخارج و به ونظور ا از ووضوع بحث یو دچارند سند 
 .1(?>@، ص >ج :A;<;، یخ طوسیشو  <@>-;@>ص :CAC;ن، یکح)هستند 

   والک حجحت اجهاع، نزد شحعه
که اوت اسالویا عه بریش کند و  یاجتهاع و اجهاع نه یگاه بر اور خطا و اشتباه چیه ین باور است 
گر کند یزیبر چ ا (؛ >:@ههان، ص) االتباع خواهد بود و الزمدارد ت یقطعا  آن اجهاع حج ،اجهاع 
ا یا ههه اهل حل و عقد و یو  یکه ههه اوت اسالوداند  دلیل نهین یت اجهاع را به ایحج یول

ا اهل حل و یو  یاجهاع اوت اسالونزد شیعه را یز) .اند دهیوشترک رس یبه باوروجتهدان ههه 
 یبرانیز ل اهل سنت یک از دالی چیو هنیست ارزش  یخود دارا یبه خودوجتهدان، ا ی عقد و

کاف ن یکه در ب این دلیل است به بلکه حجیت اجهاع نزد شیعه باشد(؛ نهی یاثبات آن 
که قول و عهل او حج یکس ،کنندگان اجهاع  یشود اوت اسالو یگفته وزیرا وقتی  ؛ت داردیاست 

__________________________________   

کرده1 کنند )حک  . بعضی از اهل سنت تَلش  : 1979ن، یاند برای اثبات حجیت اجهاع دلیل عقلی نیز ذکر 
 اند.  ؛  ولی دراین راه ووفق نبوده(264ص
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که اوام وعصوم وعنا ن یبه ا ؛اجهاع دارد یبر اور ز با ین ؟ص؟ است،اوبریگاه پیجا یه داراکاست 
ارزش و ن اور باعث یههسو و ههراه است و ا وجتهدان،ا یا اهل حل و عقد و یو  یاوت اسالو
نیست،  یعه ذاتیونظر شاز اجهاع  یارزش عله بنابراین، خواهد بود )ههان(.ن اجهاع یاحجّیت 
گر اوام از این رو،  .(BB>ص :C:<;، یخراسانآخوند ) خاطر وجود اوام است بهبلکه  ک طرف یا

  ح خواهد داشت.یترجدیگران و نظر  یگر، قطعا  قول اوام بر رأیطرف د یباشد و ههه اوت اسالو

 وشکل والک حجحت اجهاع، نزد شحعه 
کهیرو است و آن، ا روبه ین نوع نگرش نسبت به اجهاع، با وشکلی اساسیا  نیریبپذچنانچه  ن 
کنندگان استیوجود اوام وعصوم بدلیل ت اجهاع به یحج را ت اجهاع یقت واهیدر حق ؛ن اجهاع 

کرده ل وستقلیک دلیبه عنوان  گر قول اوام برایز این؛  با تردید وواجه  در  ،وا وعلوم باشد یرا ا
گر ن داشت و ینخواه یاجیر علها احتیبه اقوال ساگاه  و آناست قول اوام  ،یواقع واقت حجِت  ا

که در  چنان) .نیاوام شک داشته باش یدر قول و رأ یول ؛نیاوریاقوال ههه علها را به دست ب
ن سخن ین و ایا  افتهیدست ن یدر واقت به حجت وحکن و وعّذر (ن استیاز ووارد چن یاریبس

که اجهاع، ه بدان وعنا اخذ و  قابِل  یل شرعین دالیو در تقسندارد  یچ ارزش و اعتباریاست 
بوده و  یز، ثالثین یشرع ِل ین دالیجه تقسیدر نت .ن آنینه قس ،ت خواهد بودر، جزء اقسام سنّ وعّذ 

د اجهاع یقاز د یا بای ،نیابنابر. چهار قسن یو دارا باشد یرباعکه  ایننه  ،سه قسن خواهد داشت
کرد استنباط احکام  یوستقل برادلیلی به عنوان  وشکل و اندیشید  یا د چارهیا بایو صرف نظر 
گاه  . کردحل را ت اجهاع یاز قول اوام در حج یعدم آ
که شخص وعنا ن یبه ا ؛باور داشتند «یاجهاع دخول»به  یخ طوسیعه تا قبل از شیش یعلها

گر چه برا ؛اوام وعصوم که در جهت اجهاع یدان ین ویقیبه طور نیست؛ وا شناخته شده  یا ن 
هر چند وا او را  ؛اوام وعصوم است ،کنندگانن اجهاع یاز ا یکیاست و درواقت کنندگان داخل 

ن باور یصاحب وعالن بر ا أخرانو ابن زهره از قدوا و از وت ید ورتضید و سیخ وفین. شیشناس ینه
ست و آن، ا رو روبه یک وشکل اساسیده با ین عقیا یول(؛ :Bص ،>ج :>;<; ،یحجت) بودند
 ؛است از راه اجهاع اوام یکه به دنبال به دست آوردن رأ یکس ید برایکه شخص اوام با نیا

گفت رأ  که یدر حال ؛اوام از راه اجهاع به دست آوده است یوجهول و ناشناخته باشد تا بتوان 
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کنندگان حاضر باشند و شناخته هستند وشهورتر از آن  ؟مهع؟اواوان وعصوم که در جهت اجهاع 
کاوال  شناخته شده بودند و رأ اتیدر زوان حعه یشرا اواوان یز؛ نشوند ز ینها  دیدگاه آنو  یخود 

که  احساس نهی یازیبود و ن یوعلوم و قابل دسترس ها از اجهاع  آن یبه دست آوردن رأ یبراشد 
گرفته شود که آن حضرت به نیست  ین نکته وعلوم و قطعیانیز  ؟جع؟در وورد اوام زوان .کهک 

که آن یدان یبلکه و ؛کنند یو ین وردم زندگیبک وجتهد در یصورت ناشناس و به عنوان  ن 
ن یتوان به ا ینه ،رو نیاز ا 1.کنند ینه ین وردم زندگیک وجتهد در بیهرگز به عنوان  ،حضرت

کرد و درحقیقت، گونه اجهاع   یبه وعنا ،ین اجهاعیاعتراف و التزام به چناقناع وجدان حاصل 
که چنینها ید ویار بعیرا بسیز؛ آن است ینف  ابد. یتحقق  ین اجهاعید 
که پذ یاشکال و ،ید ورتضیس ،از جهله استاد خود ،هین نظریاقائالن به  یخ طوسیش رش یکند 
کنندگان وتفاوت باشد یرأاوام با دیدگاه که وهکن است  هین نظریا در واقت به  ؛ههه اجهاع 

 د: یگو یو یو .انکار اوکان استناد به اجهاع است یوعنا
بهاند و اقوال  یباق ؟ع؟نزد اوام ،ز است حقیگفت: جا یاواخر ون یدر ا ید ورتضیس
کند و حق را آشکار یواجب ننیز باطل باشند و بر اوام  یگر، ههگید را یز سازد؛ست ظهور 

 ،از وا فوت شوددلیل ن یکه به ا ین و هر حکهیا آن حضرت شدهغیبت وا خودوان باعث 
گر وا علت غیاز ناح کن بت اوامیه خود وا است و ا از آن حضرت ونتفت  ،نیرا ورتفت 
که نزد او یو احکاوشوین  وی به  یول کرد؛ان خواهد یوا ب یبرا ،وانده است یباق را 
ن صورت داخل بودن اوام در جهت اجهاع یرا در ایز نیست؛ن وطلب درست یده ون ایعق

که نتوان هآن  ،ن حرفیو الزوه ا نخواهد بودکنندگان وعلوم   ،اجهاعگاه به  چیاست 
گر پذیرفتینپس  کرد.استناد و احتجاج  اوام بر خالف اجهاع  یاوکان دارد رأکه  ا

__________________________________   

کجا زندگیدر دوران غ ؟جع؟که اوام زوان نی. درباره ا1  کیکنند، دو احتهال وجود دارد:  یو یبت چگونه و در 
که آن حضرت در بیاحتهال ا ن یز ایات نیاز روا یکنند؛ بعض یو یو به صورت ناشناس زندگ ین وردم عادین 

که آن حضرت به صورت ناپیکند. احتهال دوم ا ید وییاور را تأ کس یو ین وردم زندگیدا در بین است   یکنند و 
که آن حضرت را ببنیرا توان آن ن رسد  یکند. به نظر و ید وییاحتهال را تأن یز ایات نیاز روا ید و بعضیست 

گاهیدائهًا به  ؟جع؟بت اوام زوانیغ ز به یاز اوقات ن یا به صورت ناشناس است و پاره یک صورت نیست. 
ن به نظر و ی. ولیداییصورت ناپ که هیرسد، ا یآنچه وسل  کسوت  چین است  ک وجتهد در یگاه آن حضرت در 

 شود. یان وردم ظاهر نهیو
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در واقت از احتجاج و استناد به اجهاع  ؛نیو ظهور را هن بر اوام واجب ندان اشدکنندگان ب
کرده  (. ;=@، ص>ج: A;<;)شیخ طوسی،  نیا ونت 

 د: یافزا یواز قول وی ن یههچن شیخ انصاری
 یدر صورت ،ههه علها وتفاوت باشد یتواند با رأ یاوام و یکه وعتقدند رأ ینکسادیدگاه 
کثر احکام به اجهاِع یصح که وا در ا ن صورت، یر ایدر غ .نیعه تهسک نکنیش ح است 

که شها وقتوخالفان  کرد  رای اوام با دیدگاه د یده یاحتهال و یبه وا اشکال خواهند 
کنندگان ههاهنگ نباشد و ظهور و   ؛دیدان یاظهار حق را هن بر اوام واجب نهاجهاع 

 .(?C;، ص;ج :C;<;، یخ أنصاری)شد؟! ینک یواستناد  اجهاع چگونه به

 استناد به قاعده لطف 
که ههراهیب یکند تا راه یتالش و یخ طوسیش ن رویاز ا با را اوام وعصوم  یشگیهه یابد 
کندیش یعلها که هریبه ا ؛عه اثبات  کنند یبر حکهعه یش یگاه علها ن صورت   یقطعا  رأ ،اجهاع 

قاعده »ن اور از یا یکه وورد اجهاع واقت شده است و برا باشد یزیههان چباید ز یاوام وعصوم ن
گرفته  «لط  کالوی کهک  اوام با  یاثبات ههراه یبرا . در غیر این صورت،استکه یک قاعده 

کنندگان  کهیبر ا یخ طوسیش وجود ندارد.راهی اجهاع   یگاه اوام وعصوم دارا هر ن باور است 
گر در ب ؛گران باور دارندیر از آنچه دیغبود  یا دهیعق وجود داشت  یلیووجود، دل یل شرعین دالیا
گر  یول ؛وتوجه اوام نخواهد بود یفیتکل ،ن صورتیدر ا ؛داشته باشدههسویی اوام دیدگاه که با  ا
کس آنا یان و یبر اوام واجب است با ظهور خود، حق را ب ،ن نبودیچن خ یش)کند آشکار  یرا توسط 
کند یگریکه حق را به واسطه د یو در صورت (;=@، ص>ج :A;<;، یطوس  ید وقدواتیبا ،آشکار 

که دیبه او ب یعله وثال   ؛ردیقرار بگگران یدحرف او وورد قبول  تا فراهن آورد گران از داشتن یاووزد 
والزوه »به وجود  یخ طوسیشواقت در  (.:=@)ههان، ص ن اوام عاجز هستندیبدون تعل ،آن
از  یکیاو وعتقد است  .باور دارد نندگانکاجهاع قول اوام با  یعه و ههراهین اجهاع شیب« یعقل
گر در بو لذا  استگهراهی عه از یحفظ ش ؟جع؟  اوامیوظا ، ووجود اتیا روایات قرآن و ین آیا
که بتوان از آن حکن شرع یلیدل ت یهدا اورِ  ،ن صورتیدر اکرد، را استنباط  یواقع یوجود داشت 
گر چن یول ؛عهده اوام نخواهد بود بر یا فهیافته و وظیتحقق  ،اوت به ضرورت قاعده  ،ن نبودیا
 را یواقع حکن ستیبا یو اوام –داند یو احکام انیب را اوام نصب یها فلسفه از یکی که–لط  
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گر برساند. وردم به یشکل به کنند و وخالف یعه بر اوریش یعلها به ههین دلیل ا هن  یاجهاع 
کش  و ،وجود نداشته باشد کنندگان ههاهنگ است یرأکه شود  یبه حکن عقل   .اوام با اجهاع 

 یخ طوسیشدیدگاه  اههیت. سازدآشکار  یقت را به شکلیست حقیبا یاوام و ،ن صورتیر ایدر غ
را یز؛ رسد یبه صفر واین روش  دراحتهال خطا و اشتباه که براساس این دیدگاه، ن است یدر ا

وبتنی عقل وجود دارد؛ بر  ،اوام با آن یرأ ین اجهاع علها و ههراهیب روشاین در  که یا والزوه
گر  ،نیابنابر. وجود ندارد یگونه تخلف چیه یجا یاست و در والزوه عقل  ،افتیتحقق اجهاع ا

که وورد اجهاع واقت شده است یرأ یا چ شک و شبههیهبدون   . اوام ههان خواهد بود 

 بررسی و نقد برداشت علها از نظریه استناد به قاعده لطف
 یتلق ،ت استیحائز اهه یخ طوسیده شیعق یح و سپس نقد و بررسیکه در توض یا نکته
 ،ننینش ین عده  ویتوسط ا یخ طوسیده شیعقبررسی به  یوقت .ده استین عقیاز ا از علها یبعض
گفته شدیتقرشود  ای والحظه وی نکته  یخ طوسیده شیح عقیها در توض آن .با  وتفاوت با آنچه 

کرده و به شیب ؟جع؟خالف توسط اوام زوان یبه وسئله القا کنندگان اشاره   یخ طوسین اجهاع 
که  ینسبت و اجهاع  یعه بر اور اشتباهیش یفقها یه وقتکن باور است یدر اجهاع بر اوی دهند 

که جلو اجهاع  ،ن فقهایواجب است با افکندن اختالف ب ؟جع؟بر اوام زواننند، ک بر آنان را 
ه دانسته و به ین ناحیرا از هه یخ طوسیه شیرد و اصال  علت ضع  نظریبگاست، خالف واقت 
 د: یگو ین ویچنزوینه   نیدر ا ینیوحقق نائ. کنند یجاد اختالف اشکال ویوسئله لزوم ا

که ادلیل ن یبه اضع  وسلک لط   که بر اوام ین پاین وسلک بر ایاست  ه استوار است 
کردند یاوت بر اور خالف هک یواجب است وقت  یول کند؛اختالف  یها القا ن آنیب ،اجتهاع 

 یها ان احکام از راهیب ،را آنچه بر اوام واجب استیز ؛ن وبنا از اساس باطل استیا
گر بعض  فهیوتعارف است و آن حضرت وظ دلیل از احکام به  یخود را انجام داده است و ا

اختالف بر  یندارد تا القاربطی به اوام ، ده وانده استیپوش یوسائل از اوت اسالو یبعض
 . (CB، ص>ج: B@=; ،یی)خو او واجب باشد

 دارد ینیان استاد خود وحقق نائیه بیشب یانیبنه ین زویدر از ین ییورحوم خو ،ریوحقق شه
 .شود  یافت وینیز گران یوطلب در سخنان داین ه یشب .(B=;ص ،>ج: A;<;، ی)بهسود

که باعث  ید علتیشا .(>;;، ص=ج: >;<;، یو  روحان  BA، ص>ج تا: ، بییبجنورد یووسو)
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 باشد.عدةاالصول تاب کدر  یخ طوسیعبارت خود شاست، شده  ن عدهیا یاز سو ن برداشتیا
کتاب به وسئله یدر ا یو کرده و چن ؟جع؟اظهار خالف توسط اوامن  گر قول یگو ین ویاشاره  د: ا

که آن  ،وعصوم با اجهاع اوت وخال  باشد کندربر اوام واجب است  : A;<;، یخ طوسیش) ا اظهار 
از وجوب  را یونظور و یبه خوب ،یخ طوسیگر شیرسد سخنان د یبه نظر و یول ؛(><@، ص>ج

ن یخالف در ا یاز لزوم اظهار و القا یخ طوسیونظور ش .کند یان ویببر اوام اظهار وخالفت 
بر هنگام اجهاع  ،توسط اواماالهی  یان حکن واقعیلزوم ب یگر ویعبارت، به استناد سخنان د

کرده و در جواب یبه انیز  یقه یرزایو. وحقق بزرگ واقت استبا   حکن وخال ن وهن توجه 
گرفته و وعتقدند یخ طوسیکه بر ش یکسان است  یکاف ،ن اوتیخالف ب یالقا یبرا  خرده 
دیدگاه ده وخال ، ین عقیا که ن اوریتوجه علها به انیز و کند. ده خود را آشکار یعق ؟جع؟اوام

گر وخالفت، توسط فقکافی است  یجا نداشته و حت نیدر ا یتیچ ووضوعیز هیاوام است ن که  یهیا
ود؛ آری، به نخواهد ب ؟جع؟وتوجه اوام یا فهیو وظ ؛ظاهر شود ،وعلوم است یاصل و نسب و
که ا ین اشکال ویچناین دیدگاه  که وبنایبر ش یراد وقتین ایکند  ن ین بدانیاو را ا یخ وارد است 

ش یداین اور با پیکند و ا یریبر اوام الزم است از آن جلوگ ،است یاور باطل اخط که چون اجتهاع بر
که یا یدر اجهاع لطف یخ طوسیده شیعق یکه وبنا یحال در؛ ابدی یک وخال  تحقق وی ن است 

ن اور حاصل یو اکند  حفظکند اوت را از باطل  یجاب ویا ،که علت نصب اوام استاالهی لط  
کار است و از آنیادادن که سبب انجام  یزیوگر به واسطه چ ،شود ینه که ردع و ونع ن  از  یجا 
که اوام  یوعلوم و ؛اوام وشاهده نشده است یسو که وورد اجهاع قرار  یزینسبت به چشود 

در  یخ طوسیآنچه شبه عبارت دیگر،  .(=?=صتا:  بی، یقه یرزای)و ت داردیرضا ،گرفته است
توسط اوام  یت وردم به حکن واقعیوسئله لزوم هدا ،به دنبال آن است یبحث اجهاع لطف

که برادر زوانی  ،؟جع؟زوان وجود ندارد و دی روزنه اوی یوردم به حکن واقع یابیدست یاست 
که اوت بر اور خطا یهنگاو ،آن کنند ییاست  ن هنگام یوعتقد است در ادلیل ن یبه هه .اجهاع 
کند و یرا ب ید و حکن واقعیظهور نها ؟جع؟د اوام زوانیا بای  یرا به شخص یا حکن واقعیان 
ت یهدا یبران وقدار یا هکجا  کند و از آنان یوردم ب یآن حکن را برانیز اووزد و آن شخص یب

کاف  (ردیرا وهکن است سخن آن شخص وورد توجه علها و وردم قرار نگیزنیست ) یوردم 
که به واسطه آن یا ست به او حجت و نشانهیبا یو ؟جع؟اوام کند  وردم و علها سخن او را  ،عطا 
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 رند. یبپذ
گردیبا توجه به آنچه ب که نه یآشکار و یبه خوب ،دیان  وسئله ایجاد تردید در توان از راه  یشود 

گرفت و اشکاالتل یروش تحصدرباره  یخ طوسیده شیعق هب ،خالفی القا وانند  یاجهاع خرده 
 یو راه غ احکام به طور وتعارف بر اوام واجب استیکه تبلبر شیخ طوسی وارد نیست ن اشکال یا

ن یا ایو ( B=;ص ،>ج: A;<;، یبهسود) دیتوان راه وتعارف ناو یخالف را نه یوثل راه القا
گر به استناد قاعده لط  که ا را به  یحکن واقع ؟جع؟د اوامیبا ،خالف واجب باشد یالقا ،اشکال 

کند که حکن برا یرا قاعده لط  اقتضا ویز؛ تک تک افراد ابالغ   ان شودیههه افراد ب یکند 
وردم  یبرا یان احکام واقعیب ،یخ طوسیش یاصل  را وسئلهیز .(>;;ص ،=ج: >;<; ،ی)روحان
وان با نقض ت ینهبنابراین،  .واقت وخال  باخالف و شکستن اجهاع  ینه وسئله القا ،است

 . کرددر اجهاع اشکال  یخ طوسیش یخالف بر وبنا یوسئله القا

 تحلحل صححح استناد به قاعده لطف
کتاب عدة االصول یخ طوسیان خود شنبا توجه به سخ  در باب اجهاعرا او  یتوان وبنا یو ،در 

که نصب اوام از وصادی: با توجه به اکردان یگونه ب نیا ق لط  خداوند بر بندگان است و ین 
که قابل یات و رواین آیگاه در ب هر ؛باشد یها و ت انسانیهداز ینلط   یوحور اصل ات ووجود 

که اوت اسالو یزیچ، استناد هستند بر اوام  ؛برسد یبه حکن واقع ،به واسطه آن یوجود نداشت 
کندیاست به هر شکل وهکن حقواجب  که یبه ا ؛قت را آشکار  و حق را کند ا خود ظهور ین صورت 
کسیو سازد ظاهر  که سخن او وورد قبول واقت شود یبیاووزد و ترتیب یا آن را به  کند   در .فراهن 
ن یوهکن است ا حالتو با چالش وواجه خواهد شد و در دو وتزلزل  ،قاعده لط  ،ن صورتیر ایغ

که بر اور ینخست هنگاو رخ دهد: اتفاق که در ا ییخطا است   ،ن صورتیاجهاع حاصل شود 
گذشتیکه توض یاز دو راه یکید به یبا ؟جع؟اوام کند و یحق ،ح آن   ،گریدحالت قت را آشکار 
که اجهاع ورکب بر اوور اشتباه یزوان بر اور  یکه اوت اسالو یهنگاو یعنی ؛ردیشکل بگ یاست 
خ یباشد و ش یاشتباه و خطا و رواج دارد،ها  ن آنیکه ب یههه اقوال یول ؛اجهاع ندارند یواحد
گر چه به وورد دوم  ،یطوس گر وبنارده است؛ کن یا اشارهچ یها گزبپذیرین، او را  یا ر ینا
را یز ه لط  بر اوام واجب خواهد بود؛کن یریبپذهن  بکاجهاع ور یعنی، وورد دومدر ست یبا یو
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که هر یرش ایپذ ست یبا یو ؟جع؟اوام زوان ،وردم وجود نداشت یبرا یتیجا روزنه هدان وبنا 
کندیحق گر وبنا یدر حال ؛ردیگ یوورد دوم را هن در بر و ؛قت را آشکار  خالف را به  یلزوم القا یکه ا

بر  یچ لطفیاست و هخارج  یره اجهاع لطفیوورد دوم از دا ؛نیریبپذ یخ طوسیش یعنوان وبنا
وجود دارد و اختالف ن اوت یخود به خود در ب ،را در وورد دومیز واجب نیست؛ن حالت یاوام در ا
کار شود ؟جع؟ست اوامین یاجیاحت خالف در وورد دوم با  ین القایکه وعتقد شو نیوگر ا ؛وارد 
 ابد.ی یوتفاوت با ههه اقوال ووجود، تحقق و یجاد قولیا

 یاجهاع لطف دگاه علها دربارهید
)وحهد بن حسن ن یهحققجهله فخرال از از علها، یا وثبت عدهدیدگاه با  ،یخ طوسیده شیعق
شده است و رو  روبه 1ید اول و وحقق ثانی( و شهیفرزند عالوه حل ،یوس  بن وطهر حلیبن 
 یول ؛(=C;، ص;ج: C;<;،  یخ انصاریش) ز نسبت داده شده استیاز قدوا ن یا ن به عدهیههچن
از  یا عده یتلق، که اشاره شد چنان. استشده ز وواجه ینلها ر عیسا یاز سو یادیز یها با انتقاد
خالف بوده  یوجوب شکستن اجهاع و لزوم القا ،یدر باب اجهاع لطف یخ طوسیه شیاز نظر ،علها
اشاره داشته و  ؟جع؟اوام یخالف از سو یاز اشکاالت بر شکل القا یتعداد ،رو نیاز هه .است
کرده ن وسئله را یا کرده یخ طوسیده شیکه بر عق یگرید شکالا. استبا تردید وواجه  ، اند وارد 

کردن خدشه به  ن یح ایتوض .خ استیکه وورد نظر شاست  ییبه وعنا ،اصل قاعده لط وارد 
که قاعدهآن اشکال  کار ش لط  )آن است  که به  ن است ید( ایآ یو یخ در بحث اجهاع لطفیگونه 

ح از یح، و صدور قبیشود، از خدا قب یکه لط  شهرده و ین عدم انجام دادن فعلیکه وعتقد شو
رفا  فضل و شود، ص یکه از خدا صادر و یزین نبوده و هر چیکه چن یخداوند وحال است؛ در حال

رو باشد،  که اصل قاعده لط  درباره خدا با وشکل روبه ینسبت به بندگان است و وقت رحهت او
گذاشت  یفیو تکل ز سودوند نبودهین ؟جع؟قطعا  درباره اوام را به عهده آن حضرت نخواهد 

 .(B=;، ص>ج :A;<; ،یبهسود)

__________________________________   

که ایبرا یصارخ انی. ش1 ن اور یدانند و ا یک وخالف در اجهاع را وضر وی ین افراد، وجود حتین باور است 
که آن یکشف و  (.196، ص1: ج1419در باره اجهاع اعتقاد دارند )شیخ انصاری،  یخ طوسیه شیها به نظر کند 
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کرده یخ طوسیکه بر ش یگریاشکال د که آنچه بر اوام واجب است، تبلیاند، ا وارد   غین است 
توان راه  یوانند راه القای خالف را نه یاحکام از راه وتعارف است نه از هر راه وهکن؛ و راه

 (.B=;ص ،>ج: A;<; ،یبهسودو  >;;ص ،=ج:  >;<; ،یروحان) دیوتعارف ناو
که بیز بر این یقه یرزایو که بر سر ا یان احکام بر اوام، در صورتین باور است  ن یواجب است 

 د: یگو ین ویههچن یبت آن حضرت نشود. ویباعث غ یاور وانعی وجود نداشته باشد و حکهت
که پ ین ههان سخنیا به استناد آن، وجوب اظهار حق بر اوام  ید ورتضیتر س شیاست 

کرده بود. بنابرا ن اوام یا را وا خود باعث شدهین، ظهور بر اوام واجب نخواهد بود؛ زیرا رد 
ه خودوان خواهد بود ین خاطر از وا فوت شود از ناحیکه به ا یزیب شود و هر چیغا
 (.=?=صتا:  بی ،یقه یرزایو)
 : کند ین وضهون ذکر ویبه ا  یگریسخن د یطوسخ یدر جواب ش یاهلل خوی ورحوم آیت

گر ونظور ش که اوام؟جع؟یا یخ طوسیا ان حکن یبه ههراه القای خالف و ب ن است 
کرده و خود را به وردم بشناساند؛ بدون شک چنیت خود را نی، هویواقع ن یز آشکار 
گر ونظور و یزیچ که اوامیا یاتفاق نخواهد افتاد و ا که ن حال یدر ع ؟جع؟ن است 
کرده و حق ینگه و یت خود را وخفیهو ن یکند؛ در ا یقت را آشکار ویدارد، القای خالف 

ارشاد  یعنین، یکه به دنبال آن هست یرا اثرینخواهد داشت؛ ز یا دهین اور فایصورت، ا
 (.C=;ص، >ج: A;<; ،یبهسودت بر قول وخال  حاصل نخواهد شد )یو هدا

کردهو یخ طوسیه شیکه بر نظر یگریاشکال د که دریاند، ا ارد  ده: هر ین عقیخصوص ا ن است 
قابل  یلیآن قول هن دل یک قول اختالفی نباشد و برایعه بر سر التزام به یش ین علهایگاه ب

کش  وین دالیاستناد در ب که قول اوام یل ووجود وجود نداشته باشد؛  ، ههان است ؟جع؟شود 
گرفته؛ الزوه این عقیده،  گر در عصرکه وورد توافق قرار  که ا ه وجود یک فقیتنها  یآن است 

کش  یوجود ندارد. بنابرا یچ وخالفیرا هیت داشته باشد؛ زیه حجید قول آن فقیداشت، با ن، 
که قول اوام یو که آن فق؟جع؟شود   ین اوریرش چنیه به آن فتوا داده است و پذی، ههان است 

 (.B=;ست )ههان، صیوهکن ن
که تقریقابل والحظه بوده، ا یع لطفه اجهایکه در نقد نظر یا نکته کسانین است  کثر  که  یبا  ا
کرده یخ طوسیش یبا وبنا که ائهه ن نکته پرداختهی، به ایاند، در پاسخ و وخالفت   ؟مهع؟اند 

کردهیان و وظیتهام احکام را از راه وتعارف ب ها به هر  از آن یاند و پنهان بودن بعض فه خود را ادا 
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گذاشت  یا فه دوبارهیکه باشد به اوام ربطی نداشته و وظ یلیدل را بر عهده آن حضرت نخواهد 
، >: جB@=;، خوییو  B=;ص  ،>ج: A;<; ،یبهسود ؛ :?;، ص=:  ج@;<;، یخراسان یاظهک)
هرگز  ؟مهع؟را ائههین حرف وعتقد بود؛ زیتوان به ا یرسد چندان نه یبه نظر و ی؛ ول(CBص
که از آن کردند ینه یساز وسئله دادند و قطعا  در  یشد، جواب و یده ویها پرس و فقط به وطالبی 

که طرح سؤال از اوام، وهکن بود، ههه ین در ودت غیودت حضور اواوان و ههچن بت صغرا 
ان شده باشد و وعلوم یاواوان ب یها از سو افته بود تا جواب ههه آنی، تحقق نیفروعات فقه

کلین که از سو یاتیست  گر ههه آن یحت–ان شده یها ب آن یهن   –ده باشدیها به دست وا رس ا
که برا یههه فروعات یجوابگو که یرش اید. از سوی دیگر، پذیآ یش ویجاوعه پ یباشد  ن ادعا 
کلیهر چند در قالب ب-حکن ههه وسائل را  ؟مهع؟ائهه ها  که استنباط حکن فروعات از آن یاتیان 

گردد کردهیب -وهکن  ن بعد است، یدر ا –حداقل– ؟جع؟از اوام زوان یازین یب یاند؛ به وعنا ان 
گذشته خود، در بعد هدایبا توجه به و یجاوعه اسالو یعنی از اوام و وعصوم  یعیت تشریراث 
که ههان نیتر ین اور، با اصلیاز خواهد بود و این یب  یعیت تشریاز به هداین فلسفه نصب اوام 

گریباشد و ا یاست؛ در تضاد و که ا گذشته، حکن ههه وسائل بیچه در ب ن سخن  ان یانات اواوان 
ن اور وشکل یبوده و احتهال خطا در آن وجود دارد و ا یها به نحو ظنّ  شده است؛ استنباط آن

کند و دست یتواند ا یکند؛ نیز نه یاوام را حل و یعیت تشریاز هدا یازین یب ن وشکل را حل 
گذشته براینبودن و یکاف یبه وعنا یافتن به حکن واقعین استنباط حکن ههه فروعات  یراث 

گذشته، به نظر و کاف یات ووجود برایرسد روا  یاست. از این  نیست و  یاستنباط ههه احکام، 
گسترده ی  بسیت و در طیه به صورت وسیز استناد فقها به اصول عهلین سخن نیا یگواه درست ار 
 است.
گردکبا توجه به آنچه ذ   یخ طوسیش یتوان بر اجهاع لطف یه نهکود ش یار وکآش ید، به خوبیر 

که اوام وعصوم از قبل وظ کرد  کرده یفه خود را انجام داده و حکن ههه وسائل را بیاشکال  ان 
ک دشهنان، به آن حضرت ربطی  یتوز  نهیاست و غیبت حضرت به خاطر ظلن ستهگران و 

گذاشت. یا فه دوبارهینداشته و وظ  بر عهده آن حضرت نخواهد 
جا  نیداده شده، قابل دقت است و در ا یخ طوسیکه به ش یهای که در نقد پاسخ یگرینکته د

کسانیشود؛ ا یبه اجهال به آن اشاره و که  گر، ید یاز علها یو بعض یقه یرزایوانند و ین است 
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کرده و خود آنیههه تقص شان از   بت اوام و وحروم شدنیها را باعث غ رات را وتوجه وردم 
که اوت، بر خالف  یده دارند در صورتین دلیل عقیبه هه 1اند.  رت دانستهآن حض یها تیهدا

 ینخواهد بود و تنها راه برخوردار ؟جع؟وتوجه اوام یا فهیچ وظیهن اجهاع داشته باشد، ه
که علت غیآن حضرت ا یها  تیها از هدا آن که در رفتار خود آنان ریشه دارد، ین است  بت را 

کنند. ول بت فقط در خوف بر ین سخن قابل خدشه بوده و علت غیرسد ا یبه نظر و یبرطرف 
: ص =@=;صدوق، )وانند اوتحان وردم  یگریات وا اوور دیشود، بلکه در روا نفس خالصه نهی

<A– <B  ،و ههان;=B?گردن آن  یچ ظالهیعت هیا نبودن بیو  (?<> – <<>، ص;: ج بر 
بت شهرده شده یعنوان فلسفه غز به ی؛ ن(?<>، ص;: ج?B=;صدوق، حضرت، هنگام ظهور )

که غیات به این در روایاست. ههچن از اسرار االهی  یسر ؟جع؟بت اوام زوانین نکته اشاره شده 
که علت آن وانند غ  (.@<>ا بعد از ظهور آشکار خواهد شد )ههان، صیر انبیبت سایاست 

که ظهور اوام زوان که وردم نا اوید  بعد از این ؟جع؟ههچنین در روایات وارد شده است 
دهد   (. این روایات به خوبی نشان وی:A=، ص;: ج=@=;اند، اتفاق خواهد افتاد )کلینی،   شده

گر هن برناوه ریزی که وردم، هنگام ظهور، اصوال  برای ظهور فاقد برناوه اند،   ای داشته  اند و ا
وردم را از نا  ؟ع؟ر روایت دیگری، اوام صادقاند. د  ها جواب نداده و از ظهور نااوید شده برناوه آن

کرده و به راوی فرووده است:   اوید شدن از ظهور نهی 
کوه  اویدت نسبت به آنچه به تحقق آن اوید نداری، بیش تر باشد. ووسی بن عهران به 

ها برگشت، در  که برای خانواده خود آتش بیاورد؛ ولی به سوی آن طور رفت، به اوید این
کار را درباره که پ حالی کرد. خداوند ههین  یاوبر بود. خداوند اور او را در یک شب اصالح 

قائن انجام خواهد داد. اور او را در یک شب اصالح و او را از حیرت و غیبت به نور فرج و 
کرد )وجلسی،   (.><: ص=:<;ظهور خارج خواهد 

که تحقق ظهور اوام  گرو ؟جع؟زواناین روایت به خوبی بر این نکته داللت دارد   در 
__________________________________   

گذشته1 ( 492: ص1417،یداشته است )حلهای دور در بین شیعه رواج   . این عقیده طرفداران فراوانی دارد و از 
که ههگان را به آواده شدن برای یاری اوام؟ع؟   و بعضی از روایات نیز ظاهرٌا آن را تأیید وی کنند، وانند روایتی 

یت باور 335: ص1422خواند )نعهانی،   حتی با تهیه یک تیر فرا وی که به وهدو کسانی  (؛ در عین حال، ههه 
 دانند.   و اور ظهور را صرفًا به اختیار و انتخاب و عهل وردم وابسته نهی ای نداشته  دارند، چنین عقیده
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که وردم اصال   ریزی نیست و وهکن است برناوه  اند.   انتظار آن را نداشته زوانی اتفاق بیفتد 
ریزی برای آن نیازوند است و برناوه  از دیگر سو، وابستگی تحقق ظهور به تالش وردم به برناوه

که بین اوور انجام شده به  ریزی برای تحقق یک چیز، زوانی جواب وی    عنوان وقدوه دهد 
تحقق آن و بین آن اور، رابطه علیت بر قرار باشد و هیچ اور دیگری در تحقق آن دخیل نباشد؛ 
یعنی اوور انجام شده، واقعٌا وقدوه تحقق آن اور باشند و غیر از آن وقدوات، اراده دیگری در 

کدام از این دو شرط در برناوه تحقق آن دخالت نداشته باشد؛ درحالی ریزی برای تحقق  که هیچ 
که از سوی برناوه ریزان و سایر وردم، برای   ظهور وجود ندارد؛ یعنی نهی کرد افعالی  توان یقین 

شود؛ واقعٌا وقدوه تحقق ظهور بوده و آن را نزدیک و در دسترس   نزدیک شدن اور ظهور انجام وی
کسی نهی کند ضرورتا  ب  قرار خواهد داد. به عبارت دیگر،  که انجام ویتواند ادعا  دهد و   ین عهلی 

که وی وجود داشته و عهل او یکی از « رابطه علیت»خواند و بین تحقق ظهور،   حتی بین دعایی 
که به نظر او تحقق ظهور را نزدیک وی کند،   وقدوات تحقق ظهور است؛ زیرا وهکن است عهلی 

کالن برای ت  در واقت چنین نباشد و این احتهال در برناوه ریزی حقق ظهور نیز وجود دارد و های 
گر چنین نیز نبوده و اشتباهی در تشخیص وقدوات صورت نگرفته باشد؛ باز هن نهی توان ادعا   ا

بندی  که اشاره شد، اوتحان وردم و سنجش ویزان پای کرد ظهور نزدیک شده است؛ زیرا چنان
یبت وعرفی شده است و در روایات به عنوان یکی از دالیل غ ؟جع؟ها به عقیده به اوام وهدی آن

که نهی  این نشان وی کرد ظهور   دهد  کارها، ادعا  توان با برناوه ریزی خاص و انجام دادن بعضی 
که به اراده افعال   غیر از اراده -نزدیک شده است؛ زیرا تحقق ظهور به اراده خاص خداوند  ای 

گرفته  ای از سوی خداوند احراز   نیز نیاز دارد و تحقق چنین اراده –بندگان برای تحقق ظهور تعلق 
که افعال وردم فی الجهله در تعجیل ظهور اثر دارد، قابل  گفته نهاند این عقیده  نشده است. نا

کنند  که وردم برای تعجیل فرج دعا  : ;;<;)طوسی، انکار نیست. از ههین رو اور شده است 
کسی نهی در غیر این صورت، این دستور(. >C>ص که دعا و   لغو خواهد بود؛ ولی  کند  تواند ادعا 

 شده است. ؟جع؟عهل ون باعث تعجیل در ظهور اوام زوان

که  دانست؛ چنان ؟جع؟بت اوام زوانیل غیتوان عهلکرد وردم را تنها دل ین، نهیبنابرا
کنون به دلیشدن غ یتوان استهرار و طوالن ینه ترس از بودن خوف بر نفس و  یل باقیبت را تا

کنون دل (;B: – >B<: ص=@=;صدوق، گزند دشهنان دانست ) خوف بر  یبرا یلیو چه بسا ا
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که به بعض یگریل دیبه دال ؟جع؟اودن اوامینفس وجود نداشته و ن ها به اجهال  از آن یباشد 
 اشاره شد.       

  یه اجهاع لطفینظر ینقد و بررس
که قاعدهیرسد صرف نظر از ا یبه نظر و توان  یا نه؛ باز هن نهیاست  یرفتنیلط  پذ ن وسئله 

که اوامین خاطر نین اور به ایرفت و ایدرباره اجهاع را پذ یخ طوسیده شیعق ههه  ؟ع؟ست 
کرده و وخفیاحکام را از قبل ب ن دلیل یها به اوام ربطی ندارد، بلکه به ا از آن یشدن بعض یان 
که با وبان لزوم ظهور   هی، بر پایخ طوسیده شیعق یلرا جوهر اصیندارد؛ ز یبت ههسوییغ یاست 

کردن دلیا آووختن آن به یو  یان حکن واقعیب یبرا کنندهیک شخص و ههراه  با او به  یا ل قانت 
بت یغ یها ها با وؤّلفه کدام از آن چیر علها استوار است و هیسا یرش سخن او از سویونظور پذ

، اور ظهور را در اخت یرفتنیپذ یندارد و در صورت یسازگار یکبر که اوال  ن و یار خود اوام بدانیاست 
، بپذیثان که ارتباط رسهیریا  کبرا وهیدر غ ؟جع؟با اوام زوان ین  ه یتوان از ناح ین بوده و وکبت 

که البته ه یآن حضرت، خبر رسه را نه اور ظهور در یست؛ زیها قابل قبول ن کدام از آن چیآورد 
کرد وردم به انحراف رفتهاست ک ؟جع؟ار خود اوامیاخت کند و نه  ه هر وقت وشاهده  اند، ظهور 

کبرا وهکن ویبا آن حضرت در زوان غ یارتباط رسه کس یبت  آن اوام  یبتواند از سو یباشد، تا 
که یاورد. درباره وطلب اول ههیوردم، آن هن در حوزه احکام ب یبرا یام رسهی، پیگراو ن بس 
ز از زوان آن یظهور، ونتظر اجازه پروردگار است و خود آن حضرت ن یبرا ؟جع؟ن اوام زوانیبدان
گاه گاهیاوت تشبیبه ق ؟مهع؟ات اواوان وعصومیرا اور ظهور در روایندارد؛ ز یآ از زوان  یه شده و آ

. وهکن است در جواب (=C< – =C=: ص;;<;، یبیخصوقوع آن، وخصوص خداوند است )
گفته شود: عدم دخالت اوام زیا در  یخ طوسیدر اور ظهور برای ادعای ش ؟جع؟وانن سخن، 

گفته ویرا ایوشکلی نخواهد داشت؛ ز یاجهاع لطف که  گر اوت اسالو ین   یبر اور باطل یشود ا
کند، بر اوام واجب است با ظهور خود حق را آشکار سازد؛ وراد ا که بایاجهاع  د خداوند در ین است 

جه، آن حضرت با اذن پروردگار ظهور یو در نت اجازه ظهور بدهد ؟جع؟ن حالت، به اوام زوانیا
گر اوت اسالویکند. به عبارت د یو کند، به ضرورت قاعده لط ، بر  یبر اور باطل یگر، ا اجهاع 

کند و  یخداوند الزم است؛ ول قت به شخص ی)آووختن حق یگریا به شکل دیخود را آشکار 
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کردن نشانه یگرید تواند وشکل  یه هن نهین توجیا یکند؛ ولقت را ظاهر یبا او( حق یا و ههراه 
کند؛ ز کوچک و پیرا حل  نکرده  یوخف یا ش پا افتادهیرا خداوند حجت خود را به دلیل وسائل 
که برا کند. به عبارت دیاوری پ یاست   یدارا ؟جع؟یبت اوام وهدیگر، غیش پا افتاده ظاهر 

که تا ههه آن یاریعلل و عواول بس ر وهکن نخواهد بود و تا شرایط ها بر طرف نشود، ظهو است 
ر یت اوکان پذیت و وهدوید هدایفراهن نگردد، طلوع خورش یشبرد اهداف جهانیپ یالزم برا
ها را اوتحان نکرده و به بن  ن نوع حکووت خود، ههه راهییباشد. وثال  تا وردم جهان در تع  ینه

: ;;<;، یخ طوسی)شند نگرد یاوام وهد یستن حکووتیرش سیده باشند و آواده پذیبست نرس
گر چه اور وهه ؟جع؟اوام(؛ >A<ص کرد و اجهاع بر باطل؛ ا فه یاست و اوام وظ یظهور نخواهد 

کند؛ ا ین اوریدارد )در صورت قبول این نظریه( اوت را از چن آن قدر  ین اور به تنهاییدور 
که باعث ظهور اوام زوانیاهه  شود.  ؟جع؟ت ندارد 

که  ی  آخر الزوان ویکه به توص یاتیاز رواد بتوان یاز سوی دیگر، شا کرد  پردازند، استفاده 
را به دنبال داشته  یکه ظهور نیابد، بدون ای یبت تحقق ویاجهاع اوت بر باطل، در زوان غ

که یات به آن اشاره شده، این روایآخرالزوان در ا یکه برا یاتیاز خصوص یکیرا یباشد؛ ز ن است 
، نهج البالغة، ید رضیسافته )ی، ارزش وعکوس و وارونه ن زوان دستورهای اسالمیدر ا
گذار یو جا (=:;خطبه ها عوض شده و وعروف، ونکر  و تعهد به آن  یوعروف و ونکر در ارزش 
کیو ا (?? _ <?: ص=;<;، یریحهشود ) یو که اوت اسالو ین اور حا کل یاز آن است  به  یبه طور 

گذار که ارزش  ن یوعکوس در آخر الزوان لزووا  به ا یخطا رفته است. وهکن است اشکال شود 
که ههه اوت در آن زوان، دچار ایوعنا ن و اجهاع بر باطل و بلکه بر لزوم   ن انحراف شدهیست 

ن اور یاز ا ک _هر چند اند_ یا را وهکن است عدهیافته است؛ زیانجام حرام و ترک واجب تحقق 
که در ایه دور بوده و از اب ظهور  یبرا یلین صورت، دلین انحراف وصون و وحفوظ وانده باشند 

 یکه اصالحات فرهنگ یاتیرسد روا یبه نظر و ین جهت وجود نخواهد داشت؛ ولیاوام زوان از ا
 ،>: ج<;<;د، یخ وفیش)« دیکتاب جد»و « دیاور جد»را به سان آوردن  ؟جع؟یاوام وهد

« دیکتاب جد»و « دیاور جد»را واژه یبرند؛ ز ن ویین احتهال را از بیاند؛ ا کرده یوعرف ؛(<B=ص
گزار که ارزش  کی از این است  ا حداقل استنباط ین عوض شده و ید ی علها یها نزد ههه، حت یحا
 علها ههواره به خطا بوده است.   
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کهک آن، عدم وجوب اظهار حق یکه و یگریل دیدل کرد؛  ؟جع؟قت بر اوامیتوان به  را اثبات 
که علوم اوام را عنا یاتیروا ها را به وردم واجب  ن آنیخداوند به او دانسته و تعل یت و عطایاست 

 کند:  یکه زراره نقل و دانند. چنان نهی یو ضرور
<ه وبارکه: یدرباره آ ؟ع؟از اوام باقر هٌى 

عل   َث   َلأ ن ب ُ َُکت  َِاى  کس ِ َالذ   ِل 
َا  لٌا ست   ا   >ف 

کرد=<)نحل: که: آ(؛ سؤال  کسانیم  که وورد سؤال یهست یا شها  قرار  ]وسئول[د 
کننده باشیدم: و وا هن بایپرس« بله»رد؟ فروود: یگ یو دم: یپرس« بله»ن؟ فروود: ید سؤال 

که وطالب خود را از شها بپرس دم: و بر شها یپرس« بله»ن؟ فروود: یپس بر وا واجب است 
که به سؤال ار وا ین اور به اختینه، بلکه ا»فروود: د؟ یوا پاسخ ده یها هن واجب است 
گر خواست گر نخواستیده ین جواب ویگذاشته شده است؛ ا « ن.یده ین جواب نهین و ا

کرد: این آیسپس ا کن  ین عطایه وذکور را تالوت  ا یوا است پس ونت بگزار و عطا 
 (.>@: ص>@=;)صفار،  یکه حساب پس بده نیکن، بدون ا یاوساک و خود دار

 .(;;> – :;>، ص ;: ج=@=;، ینیلکخ یش)نیز این وسئله نقل شده است  ؟ع؟رضااز اوام 
 یوردم به واسطه شخص یقت برایاظهار حق یعنی-وه دوم یبت به شیاظهار حق در زوان غ

کردن نشانه کبرا ایات غیاز خصوص یکیرا یهن وهکن نیست؛ ز -با او یا وطهئن و ههراه  ن یبت 
که باب ارتباط رسه کس نهین زوان بسته بوده و هیدر ا ؟جع؟با اوام زوان یاست  تواند  یچ 

کبرا در روایرا زوانه غیاورد؛ زیآن حضرت ب یاز سو یام رسهیوردم پ یبرا ت به عنوان زوانه یبت 
بت یغ»بت تاوه در وقابل یشده است و غ ی(؛ وعرف?C=: ص;;<;)شیخ طوسی، « بت تاوهیغ»

که غیبت ناقصه خصوص« ناقصه بت صغرا را یباشد و آنچه غ یبت صغرا ویدوران غت یاست 
کبرا به ین دوران است و تاوه بودن غیدر ا ؟جع؟با اوام یکرد، اوکان ارتباط رسه ناقصه وی بت 

که ارتباط رسهیا آن حضرت وهکن نبوده و با لوازم  یبا اوام و خبر آوردن از سو ین وعنا است 
بت، به عنوان یات، از عصر غیاز روا یبعض ن دریندارد. ههچن یبت، سازگارین بخش از غیا

رسد و به اصطالح خبر آن حضرت، قطت  یبه وردم نه ؟جع؟از اوام زوان یکه خبر یعصر
 .(>;?ص: =@=;، صدوقاد شده است )یشود،  یو

گفته شد، به خوب که ه یروشن و یبا توجه به آنچه  رش اجهاع یکه پذ یک از دو اوری  چیشود 
باشد و لذا  یبا وشکل وواجه و یه اجهاع لطفیاست، درست نیست و  نظربه آن دو وشروط  یلطف

 ست.یرفتن نیقابل پذ
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گحنت  یرحجه 
که در این پژوهه وستندا  عنوان شد، نهی کهک راه  براساس وطالبی   یخ طوسیکه ش یتوان به 

کش  قول وعصوم طیاصالت بخش یبرا گرفتن از قاعده  یعنیکرده؛  یدن به اجهاع و  کهک 
کرد و اجهاع لطفی نه کبرا را حل  کش   یتواند برا  یلط ؛ وشکل هدایت تشریعی در عصر عیبت 

 قول وعصوم در این عصر وستند وناسبی باشد.  
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