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چکيده:
«اجهاع لطفی» به عنوان راهی برای کش قول وعصوم ،اولین بار توسط شیخ طوسی طرح گردید .وی
با طرح آن ،بهدنبال راهی برای حل اشکالی بود که در حجیت اجهاع وجود داشت و آن این که اجهاع
علها ،به خودی خود و بدون انضهام قول اوام به آن ،حجیت ندارد و با شناخت قول اوام نیز به اقوال
دیگران نیازی نیست .شیخ طوسی برای رفت این اشکال ،از «قاعده لط » کهک گرفته و وعتقد است
اتفاق علها بر اوری ،به وعنای ووافقت اوام؟ع؟ با آنها است؛ زیرا در صورتی که سخن اجهاع کنندگان با
واقعیت وخالفت داشته باشد ،به وفاد قاعده لط  ،بر اوام الزم است حق را به کسی بیاووزد و به تعبیر
بعضی از نویسندگان« ،القای خالف» کند .اگر این سخن شیخ را بپذیرین ،ویتوان ادعا کرد باب هدایت
تشریعی اوام زوان؟جع؟ در زوان غیبت کبرا به کلی بسته نیست و ههچنان (اگر چه در قالب اجهاع
لطفی) استهرار دارد .این تحقیق به روش کتابخانهای ،به بحث از هدایت تشریعی در عصر غیبت در پرتو
اجهاع لطفی پرداخته است.
واژگان کلیدی :اجهاع لطفی ،هدایت تشریعی ،غیبت کبرا ،قاعده لط .
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مقدمه
یکی از وباحث وهدویت ،ووضوع «هدایت تشریعی» در عصر غیبت کبرا است .بیتردید هدایت

تشریعی (بیان احکاوی االهی) در زوان غیبت کبرا به صورتیکه در زوان غیبت صغرا جریان

داشته است ،وجود ندارد؛ ولی بعضی از وباحث وطرح در علن اصول فقه ،به نوعی با هدایت

تشریعی در عصر غیبت کبرا ارتباط دارد .از ههین رو الزم است این اوور به عنوان وصادیق
احتهالی هدایت تشریعی در عصر غیبت کبرا وورد بررسی و تحلیل قرار بگیرند و در صورتیکه
حجیت آنها را بپذیرین ،ویتوان ادعا کرد که هدایت تشریعی؛ هر چند در وواردی بسیار اندک،
در زوان غیبت کبرا نیز استهرار دارد و به طور کلی تعطیل نشده و یکی از این اوور« ،اجهاع لطفی»

است .در صورتی که حجیت اجهاع لطفی را بپذیرین ،ویتوان ادعا کرد که هدایت تشریعی در
زوان غیبت کبرا نیز وحقق بوده و فلسفه اواوت ،از این زاویه با عالوت سؤال روبهرو نخواهد شد.

از ههین رو ناچارین ابتدا به تعری «اجهاع» و ریشههای حجیت آن بپردازین.

بزرگان علن اصول فقه در کتابهای خود ،در این زوینه وباحث وتنوعی عنوان کردهاند؛ اوا

این پژوهش بررسی این وسئله را از زاویه وباحث وهدویت دنبال ویکند .از ههین رو ،برای آن

سابقهای وجود ندارد.
تعریف اجهاع

«اجهاع» در لغت به وعنای عزم و تصهین بر انجام دادن کاری است (جوهری :;C?@ ،ج=،

ص .);;CBههچنین به وعنای اتفاق نظر عدهای بر انجام دادن کاری خاص به کار ویرود
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(یوس .);?:

وعنای اصطالحی اجهاع نیز از وعنای لغوی آن (اتفاق نظر بر یک اور) ،اخذ شده و به وعنای

اتفاق دیدگاه بر اجرای اوری از اوور دینی است و شیعه و سنی بر این تعری  ،اجهاع و اتفاق

دیدگاه دارند .با این ههه ،در چگونگی تحقق آن اختالف دیدگاه دارند؛ حتی بین خود اهل سنت

در این ووضوع اختالف شدیدی وجود دارد .بعضی از آنها ،اجهاع را «اتفاق رأی ههه اوت

اسالوی» دانستهاند (غزالی :;>;A ،ص);=A؛ ولی روشن است که چنین چیزی وهکن نیست و
در واقت این سخن به وعنای انکار تحقق اجهاع است؛ زیرا اوت وحهد؟ص؟ ،ههه کسانی هستند
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که تا قیاوت از آن حضرت پیروی وی کنند و کسانی که در یک عصر زندگی وی کنند ،بعضی از

اوت به حساب ویآیند و برای تشخیص وجود اجهاع درباره چیزی باید تا زوانی که آخرین پیرو

دین وبین اسالم پا به عرصه حیات وی گذارد(و بلکه تا هنگام ورگ او) صبر کنین(آودی:;>:< ،

ج; ،ص? .);Cههچنین اجهاع اوت اسالوی بر اجرای اوری ،تنها در صورتی وهکن است که آن

چیز از «وحکهات» اسالم باشد و البته روشن است که چنین چیزی برای اثبات ،به اجهاع نیازی

ندارد.
ُآودی تحقق اجهاع را به اتفاق دیدگاه اهل حل و عقد از اوت وحهد؟ص؟ که در یک عصر زندگی

وی کنند ،ویداند(ههان) .بعضی از اهل سنت دایره کسانی را که اتفاق آرای آنها در تحقق
اجهاع اعتبار دارد ،به وجتهدان یک عصر وحدود ویدانند و بعضی دیگر نیز اتفاق دیدگاه اهل

وکه و ودینه را برای تحقق اجهاع کافی عنوان وی کنند .بعضی نیز اتفاق دیدگاه اهل کوفه و
بصره را برای این وهن کافی ویدانند و عدهای نیز اتفاق آرای اهل ودینةالنبی را(وظفر ،بیتا:

ج= ،ص .);;:–;:Cبعضی دیگر ،اتفاق دیدگاه خلفای چهارگانه را برای این ونظور کافی

ویدانند (فخر رازی :;>;< ،ج> ،ص> .);Aعدهای از اهل سنت نیز به استناد حدیثی ساختگی

از قول پیاوبر؟ص؟ ،وبنی بر اینکه الزم است بعد از پیاوبر به ابو بکر و عهر اقتدا شود؛ به اتفاق

آرای ابوبکر و عهر برای تحقق اجهاع بسنده وی کنند (ههان).

علت تشویش دیدگاه اهل سنت در باب اجهاع این است که هدف اصلی آنها از تأسیس آن،

به عنوان یک دلیل وستقل؛ توجیه خالفت خلفا بوده است .آنها با این وسئله که خالفت خلفا

وخالفت با آن را تخطئه کنند و از آنجا که با سخن غزالی و وانند آن ،نهیتوان به این وهن

دست یافت ،از تعری وی عدول کردهاند (خهینی :;=@A ،ج< ،ص.);@A
والک حجحت اجهاع ،نزد اهل سنت

اهل سنت ،ارزش اجهاع را ذاتی ویدانند و وعتقدند که ا گر عدد اجهاع کنندگان به حد نصاب
َ
برسد ،اجهاع آنها حجیت شرعی دارد و برای اثبات آن به آیه < َ ًَ َ َوي َُيش ِاف ِك َالس ُسٌل َِوي َث ْع ِر ََواَ
ُ
ُ
َ
ْ ْ
ْ
ُ ُْ
ثبين َله َالُرًََْ َثث ِب ْع َع ْتس ََس ِثب ِل َال ُهٌ ِو ِتين َثٌ ِل ِه ََواَثٌلىًَث ْض ِل ِه ََدُتنًََََ َ َساءب ََو ِضت ًسا> (نساء،);;?:

بررسی و نقد اوکان تحقق هدایت تشریعی در عصر غیبت...

وورد اجهاع بوده و اجهاع نیز حجت است ،تالش وی کنند خالفت آنها را وشروع جلوه دهند و
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استناد ویکنند .استدالل وذکور چنین است که خداوند در این آیه ،به کسی که از غیر وؤونان
پیروی کند ،وعده عذاب داده و او را در ردی

کسانی عنوان ساخته است که با پیاوبر؟ص؟

وخالفت و ستیزه وی کند .این اور گواه این نکته است که پیروی نکردن از راهی که وؤونان

ویپیهایند ،حرام است و اتخاذ رویکردی غیر از این ،ههردی ستیز با پیاوبر؟ص؟ است و ترک آن

وستلزم عذاب ویباشد (آودی :;>:< ،ج;،ص .)<::اهل سنت به آیات دیگری نیز برای اثبات
حجیت اجهاع استناد وی کنند (آودی :;>:< ،ج; ،ص<;<؛ شیخ طوسی :;>:<،ج< ،ص;<@ و

حکین :;CAC ،ص.)<@:

آنها ههچنین برای اثبات حجیت اجهاع به روایاتی وانند «اوَت َلجتتهع َعیل َالضَللة»

(آودی :;>:< ،ج; ،ص )<;Cو «ل َخکن َاَّلل َلحجهع َاوت َعیل َالضَللة» (کاشانی ،بیتا :ج;،

ص )<;:و «سجلتَاَّللَانَلجتهعَاوتَعیل َالضَللةَفاعطانْيا» (هیثهی :;>:B ،ج; ،ص);AA؛
استناد ویکنند (فخر رازی :;>;< ،ج> ،ص B:و غزالی :;>;A ،ص);=C؛ که ههگی یا به ضع

سند دچارند و یا از ووضوع بحث خارج و به ونظور استناد برای حجیت اجهاع فاقد شرایط الزم

هستند (حکین :;CAC ،ص;@< <@>-و شیخ طوسی :;>;A ،ج< ،ص ?<@).1
والک حجحت اجهاع ،نزد شحعه

شیعه بر این باور است که اوت اسالوی هیچگاه بر اور خطا و اشتباهی اجتهاع و اجهاع نهی کند و

ا گر بر چیزی اجهاع کند ،قطعا آن اجهاع حجیت دارد و الزماالتباع خواهد بود (ههان ،ص<)@:؛
ولی حجیت اجهاع را به این دلیل نهیداند که ههه اوت اسالوی و یا ههه اهل حل و عقد و یا
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ههه وجتهدان به باوری وشترک رسیدهاند( .زیرا نزد شیعه اجهاع اوت اسالوی و یا اهل حل و

عقد و یا وجتهدان ،به خودی خود دارای ارزش نیست و هیچیک از دالیل اهل سنت نیز برای

اثبات آن کافی نهیباشد)؛ بلکه حجیت اجهاع نزد شیعه به این دلیل است که در بین

اجهاعکنندگان ،کسی است که قول و عهل او حجیت دارد؛ زیرا وقتی گفته ویشود اوت اسالوی
__________________________________

 .1بعضی از اهل سنت تَلش کرده اند برای اثبات حجیت اجهاع دلیل عقلی نیز ذکر کنند (حکین:1979 ،
ص)264؛ ولی دراین راه ووفق نبودهاند.
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بر اوری اجهاع دارد؛ به این وعنا است که اوام وعصوم که دارای جایگاه پیاوبر؟ص؟ است ،نیز با

اوت اسالوی و یا اهل حل و عقد و یا وجتهدان ،ههسو و ههراه است و این اور باعث ارزش و
ّ
حجیت این اجهاع خواهد بود (ههان) .بنابراین ،ارزش علهی اجهاع از ونظر شیعه ذاتی نیست،

بلکه بهخاطر وجود اوام است (آخوند خراسانی :;>:C ،ص .)<BBاز این رو ،ا گر اوام یک طرف
باشد و ههه اوت اسالوی طرف دیگر ،قطعا قول اوام بر رأی و نظر دیگران ترجیح خواهد داشت.
وشکل والک حجحت اجهاع ،نزد شحعه

این نوع نگرش نسبت به اجهاع ،با وشکلی اساسی روبهرو است و آن ،این که چنانچه بپذیرین

حجیت اجهاع به دلیل وجود اوام وعصوم بین اجهاع کنندگان است؛ در حقیقت واهیت اجهاع را

به عنوان یک دلیل وستقل با تردید وواجه کردهاین؛ زیرا ا گر قول اوام برای وا وعلوم باشد ،در
حجت واقعی ،قول اوام است و آن گاه به اقوال سایر علها احتیاجی نخواهین داشت و اگر
واقت
ِ

اقوال ههه علها را به دست بیاورین؛ ولی در قول و رأی اوام شک داشته باشین( .چنانکه در
ّ
بسیاری از ووارد چنین است) در واقت به حجت وحکن و وعذری دست نیافتهاین و این سخن

قابل اخذ و
بدان وعنا است که اجهاع ،هیچ ارزش و اعتباری ندارد و در تقسین دالیل شرعی ِ
ّ
وعذر ،جزء اقسام ّ
سنت خواهد بود ،نه قسین آن .در نتیجه تقسین دالی ِل شرعی نیز ،ثالثی بوده و
سه قسن خواهد داشت ،نه این که رباعی باشد و دارای چهار قسن .بنابراین ،یا باید از قید اجهاع
به عنوان دلیلی وستقل برای استنباط احکام صرف نظر کرد و یا باید چارهای اندیشید و وشکل
عدم آ گاهی از قول اوام در حجیت اجهاع را حل کرد.

اوام وعصوم؛ اگر چه برای وا شناخته شده نیست؛ به طور یقین ویدانین که در جهت اجهاع
کنندگان داخل است و درواقت یکی از این اجهاع کنندگان ،اوام وعصوم است؛ هر چند وا او را

نهیشناسین .شیخ وفید و سید ورتضی و ابن زهره از قدوا و از وتأخران صاحب وعالن بر این باور

بودند (حجتی :;>;< ،ج< ،ص)B:؛ ولی این عقیده با یک وشکل اساسی روبهرو است و آن،

اینکه شخص اوام باید برای کسی که به دنبال به دست آوردن رأی اوام از راه اجهاع است؛

وجهول و ناشناخته باشد تا بتوان گفت رأی اوام از راه اجهاع به دست آوده است؛ در حالیکه

بررسی و نقد اوکان تحقق هدایت تشریعی در عصر غیبت...

علهای شیعه تا قبل از شیخ طوسی به «اجهاع دخولی» باور داشتند؛ به این وعنا که شخص
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اواوان وعصوم؟مهع؟ وشهورتر از آن هستند که در جهت اجهاع کنندگان حاضر باشند و شناخته

نشوند؛ زیرا اواوان شیعه در زوان حیات خود کاوال شناخته شده بودند و رأی و دیدگاه آنها نیز
وعلوم و قابل دسترسی بود و نیازی احساس نهیشد که برای به دست آوردن رأی آنها از اجهاع

کهک گرفته شود .در وورد اوام زوان؟جع؟ نیز این نکته وعلوم و قطعی نیست که آن حضرت به

صورت ناشناس و به عنوان یک وجتهد در بین وردم زندگی وی کنند؛ بلکه ویدانین که آن

حضرت ،هرگز به عنوان یک وجتهد در بین وردم زندگی نهی کنند 1.از اینرو ،نهیتوان به این
گونه اجهاع اقناع وجدان حاصل کرد و درحقیقت ،اعتراف و التزام به چنین اجهاعی ،به وعنای

نفی آن است؛ زیرا بسیار بعید وینهاید که چنین اجهاعی تحقق یابد.

شیخ طوسی به قائالن این نظریه ،از جهله استاد خود ،سید ورتضی ،اشکال وی کند که پذیرش

این نظریه که وهکن است دیدگاه اوام با رأی ههه اجهاع کنندگان وتفاوت باشد؛ در واقت به
وعنای انکار اوکان استناد به اجهاع است .وی وی گوید:

سید ورتضی در این اواخر وی گفت :جایز است حق ،نزد اوام؟ع؟ باقی بهاند و اقوال

دیگر ،ههگی باطل باشند و بر اوام نیز واجب نیست ظهور کند و حق را آشکار سازد؛ زیرا
وا خودوان باعث غیبت آن حضرت شدهاین و هر حکهی که به این دلیل از وا فوت شود،
از ناحیه خود وا است و اگر وا علت غیبت اوام را ورتفت کنین ،از آن حضرت ونتفت

ویشوین و احکاوی را که نزد او باقی وانده است ،برای وا بیان خواهد کرد؛ ولی به
عقیده ون این وطلب درست نیست؛ زیرا در این صورت داخل بودن اوام در جهت اجهاع

کنندگان وعلوم نخواهد بود و الزوه این حرف ،آن است که نتوان هیچگاه به اجهاع،
استناد و احتجاج کرد .پس اگر پذیرفتین که اوکان دارد رأی اوام بر خالف اجهاع
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__________________________________
 .1درباره اینکه اوام زوان؟جع؟ در دوران غیبت چگونه و در کجا زندگی وی کنند ،دو احتهال وجود دارد :یک
احتهال این که آن حضرت در بین وردم عادی و به صورت ناشناس زندگی وی کنند؛ بعضی از روایات نیز این
اور را تأیید وی کند .احتهال دوم این است که آن حضرت به صورت ناپیدا در بین وردم زندگی وی کنند و کسی
را توان آن نیست که آن حضرت را ببنید و بعضی از روایات نیز این احتهال را تأیید وی کند .به نظر ویرسد
ً
غیبت اوام زوان؟جع؟ دائها به یک صورت نیست .گاهی به صورت ناشناس است و پارهای از اوقات نیز به
صورت ناپیدایی .ولی آنچه وسلن به نظر ویرسد ،این است که هیچ گاه آن حضرت در کسوت یک وجتهد در
ویان وردم ظاهر نهیشود.
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کنندگان باشد و ظهور را هن بر اوام واجب ندانین؛ در واقت از احتجاج و استناد به اجهاع

ونت کردهاین (شیخ طوسی :;>;A ،ج< ،ص;=@).

شیخ انصاری ههچنین از قول وی ویافزاید:

دیدگاه کسانی که وعتقدند رأی اوام ویتواند با رأی ههه علها وتفاوت باشد ،در صورتی
اجهاع شیعه تهسک نکنین .در غیر این صورت،
صحیح است که وا در اکثر احکام به
ِ

وخالفان به وا اشکال خواهند کرد که شها وقتی احتهال ویدهید دیدگاه اوام با رای
اجهاع کنندگان ههاهنگ نباشد و ظهور و اظهار حق را هن بر اوام واجب نهیدانید؛

چگونه به اجهاع استناد ویکنید؟! (شیخ أنصاری :;>;C ،ج; ،ص?.);C

استناد به قاعده لطف

از این رو شیخ طوسی تالش وی کند تا راهی بیابد که ههراهی ههیشگی اوام وعصوم را با

علهای شیعه اثبات کند؛ به این صورت که هر گاه علهای شیعه بر حکهی اجهاع کنند ،قطعا رأی

اوام وعصوم نیز باید ههان چیزی باشد که وورد اجهاع واقت شده است و برای این اور از «قاعده
لط » کهک گرفته که یک قاعده کالوی است .در غیر این صورت ،برای اثبات ههراهی اوام با

اجهاع کنندگان راهی وجود ندارد .شیخ طوسی بر این باور است که هر گاه اوام وعصوم دارای

عقیدهای بود غیر از آنچه دیگران باور دارند؛ اگر در بین دالیل شرعی ووجود ،دلیلی وجود داشت

که با دیدگاه اوام ههسویی داشته باشد؛ در این صورت ،تکلیفی وتوجه اوام نخواهد بود؛ ولی اگر

چنین نبود ،بر اوام واجب است با ظهور خود ،حق را بیان و یا آن را توسط کسی آشکار کند (شیخ

طوسی :;>;A ،ج< ،ص;=@) و در صورتی که حق را به واسطه دیگری آشکار کند ،باید وقدواتی
آن ،بدون تعلین اوام عاجز هستند (ههان ،ص .)@=:در واقت شیخ طوسی به وجود «والزوه

عقلی» بین اجهاع شیعه و ههراهی قول اوام با اجهاع کنندگان باور دارد .او وعتقد است یکی از
وظای

اوام؟جع؟ حفظ شیعه از گهراهی است و لذا ا گر در بین آیات قرآن و یا روایات ووجود،

اور هدایت
دلیلی وجود داشت که بتوان از آن حکن شرعی واقعی را استنباط کرد ،در این صورتِ ،

اوت ،تحقق یافته و وظیفهای بر عهده اوام نخواهد بود؛ ولی ا گر چنین نبود ،به ضرورت قاعده
لط

–که یکی از فلسفههای نصب اوام را بیان احکام ویداند– اوام ویبایست حکن واقعی را

بررسی و نقد اوکان تحقق هدایت تشریعی در عصر غیبت...

فراهن آورد تا حرف او وورد قبول دیگران قرار بگیرد؛ وثال علهی به او بیاووزد که دیگران از داشتن
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به شکلی به وردم برساند .به ههین دلیل ا گر علهای شیعه بر اوری اجهاع کنند و وخالفی هن
وجود نداشته باشد ،به حکن عقل کش ویشود که رأی اوام با اجهاع کنندگان ههاهنگ است.

در غیر این صورت ،اوام ویبایست حقیقت را به شکلی آشکار سازد .اههیت دیدگاه شیخ طوسی

در این است که براساس این دیدگاه ،احتهال خطا و اشتباه در این روش به صفر ویرسد؛ زیرا

والزوهای که در این روش بین اجهاع علها و ههراهی رأی اوام با آن ،وجود دارد؛ بر عقل وبتنی
است و در والزوه عقلی جای هیچگونه تخلفی وجود ندارد .بنابراین ،ا گر اجهاع تحقق یافت،

بدون هیچ شک و شبههای رأی اوام ههان خواهد بود که وورد اجهاع واقت شده است.
بررسی و نقد برداشت علها از نظریه استناد به قاعده لطف

نکتهای که در توضیح و سپس نقد و بررسی عقیده شیخ طوسی حائز اههیت است ،تلقی

بعضی از علها از این عقیده است .وقتی به بررسی عقیده شیخ طوسی توسط این عده وینشینن،
نکتهای والحظه ویشود تقریبا وتفاوت با آنچه گفته شد .آنها در توضیح عقیده شیخ طوسی
به وسئله القای خالف توسط اوام زوان؟جع؟ بین اجهاع کنندگان اشاره کرده و به شیخ طوسی

نسبت ویدهند که وی در اجهاع بر این باور است که وقتی فقهای شیعه بر اور اشتباهی اجهاع
کنند ،بر اوام زوان؟جع؟ واجب است با افکندن اختالف بین فقها ،جلو اجهاع آنان را که بر
خالف واقت است ،بگیرد و اصال علت ضع

نظریه شیخ طوسی را از ههین ناحیه دانسته و به

وسئله لزوم ایجاد اختالف اشکال وی کنند .وحقق نائینی در این زوینه چنین وی گوید:

ضع وسلک لط به این دلیل است که این وسلک بر این پایه استوار است که بر اوام

سال نوزدهن /شهاره  /64بهار 1398

واجب است وقتی که اوت بر اور خالفی اجتهاع کردند ،بین آنها القای اختالف کند؛ ولی

این وبنا از اساس باطل است؛ زیرا آنچه بر اوام واجب است ،بیان احکام از راههای
وتعارف است و آن حضرت وظیفه خود را انجام داده است و اگر بعضی از احکام به دلیل

بعضی وسائل از اوت اسالوی پوشیده وانده است ،به اوام ربطی ندارد تا القای اختالف بر
او واجب باشد (خویی :;=@B ،ج< ،ص.)CB

وحقق شهیر ،ورحوم خویی نیز در این زوینه بیانی شبیه بیان استاد خود وحقق نائینی دارد

(بهسودی :;>;A ،ج< ،ص .);=Bشبیه این وطلب در سخنان دیگران نیز یافت ویشود.
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(ووسوی بجنوردی ،بیتا :ج< ،ص BAو روحانی :;>;< ،ج= ،ص<;;) .شاید علتی که باعث

این برداشت از سوی این عده شده است ،عبارت خود شیخ طوسی در کتاب عدةاالصول باشد.
وی در این کتاب به وسئله اظهار خالف توسط اوام؟جع؟ اشاره کرده و چنین وی گوید :اگر قول

وعصوم با اجهاع اوت وخال باشد ،بر اوام واجب است که آن را اظهار کند (شیخ طوسی:;>;A ،

ج< ،ص<>@)؛ ولی به نظر ویرسد سخنان دیگر شیخ طوسی ،به خوبی ونظور وی را از وجوب

اظهار وخالفت بر اوام بیان وی کند .ونظور شیخ طوسی از لزوم اظهار و القای خالف در این
عبارت ،به استناد سخنان دیگر وی لزوم بیان حکن واقعی االهی توسط اوام ،هنگام اجهاع بر

حکن وخال

با واقت است .وحقق بزرگ ویرزای قهی نیز به این وهن توجه کرده و در جواب

کسانی که بر شیخ طوسی خرده گرفته و وعتقدند برای القای خالف بین اوت ،کافی است

اوام؟جع؟ عقیده خود را آشکار کند .و نیز توجه علها به این اور که این عقیده وخال  ،دیدگاه

اوام است نیز هیچ ووضوعیتی در اینجا نداشته و حتی کافی است ا گر وخالفت ،توسط فقیهی که
اصل و نسب وی وعلوم است ،ظاهر شود؛ و وظیفهای وتوجه اوام؟جع؟ نخواهد بود؛ آری ،به

این دیدگاه چنین اشکال وی کند که این ایراد وقتی بر شیخ وارد است که وبنای او را این بدانین
که چون اجتهاع بر خطا اور باطلی است ،بر اوام الزم است از آن جلوگیری کند و این اور با پیدایش

یک وخال

تحقق وییابد؛ در حالیکه وبنای عقیده شیخ طوسی در اجهاع لطفی این است که

لط االهی که علت نصب اوام است ،ایجاب وی کند اوت را از باطل حفظ کند و این اور حاصل

نهیشود ،وگر به واسطه چیزی که سبب انجام دادن این کار است و از آنجا که ردع و ونعی از

سوی اوام وشاهده نشده است؛ وعلوم ویشود که اوام نسبت به چیزی که وورد اجهاع قرار
بحث اجهاع لطفی به دنبال آن است ،وسئله لزوم هدایت وردم به حکن واقعی توسط اوام

زوان؟جع؟ ،در زوانی است که برای دستیابی وردم به حکن واقعی روزنه اویدی وجود ندارد و

آن ،هنگاوی است که اوت بر اور خطایی اجهاع کنند .به ههین دلیل وعتقد است در این هنگام

یا باید اوام زوان؟جع؟ ظهور نهاید و حکن واقعی را بیان کند و یا حکن واقعی را به شخصی

بیاووزد و آن شخص نیز آن حکن را برای وردم بیان کند و از آنجا که این وقدار برای هدایت
وردم کافی نیست (زیرا وهکن است سخن آن شخص وورد توجه علها و وردم قرار نگیرد)

اوام؟جع؟ ویبایست به او حجت و نشانهای عطا کند که به واسطه آن ،وردم و علها سخن او را

بررسی و نقد اوکان تحقق هدایت تشریعی در عصر غیبت...

گرفته است ،رضایت دارد (ویرزای قهی ،بیتا :ص=?=) .به عبارت دیگر ،آنچه شیخ طوسی در
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بپذیرند.

با توجه به آنچه بیان گردید ،به خوبی آشکار ویشود که نهیتوان از راه ایجاد تردید در وسئله

القای خالف ،به عقیده شیخ طوسی درباره روش تحصیل اجهاع خرده گرفت و اشکاالتی وانند

این اشکال بر شیخ طوسی وارد نیست که تبلیغ احکام به طور وتعارف بر اوام واجب است و راهی

وثل راه القای خالف را نهیتوان راه وتعارف ناوید (بهسودی :;>;A ،ج< ،ص );=Bو یا این

اشکال که ا گر به استناد قاعده لط  ،القای خالف واجب باشد ،باید اوام؟جع؟ حکن واقعی را به
تک تک افراد ابالغ کند؛ زیرا قاعده لط

اقتضا وی کند که حکن برای ههه افراد بیان شود

(روحانی :;>;< ،ج= ،ص<;;) .زیرا وسئله اصلی شیخ طوسی ،بیان احکام واقعی برای وردم

است ،نه وسئله القای خالف و شکستن اجهاع وخال

با واقت .بنابراین ،نهیتوان با نقض

وسئله القای خالف بر وبنای شیخ طوسی در اجهاع اشکال کرد.
تحلحل صححح استناد به قاعده لطف

با توجه به سخنان خود شیخ طوسی در کتاب عدة االصول ،ویتوان وبنای او را در باب اجهاع

اینگونه بیان کرد :با توجه به این که نصب اوام از وصادیق لط
وحور اصلی لط

خداوند بر بندگان است و

نیز هدایت انسانها ویباشد؛ هر گاه در بین آیات و روایات ووجود که قابل

استناد هستند ،چیزی وجود نداشت که اوت اسالوی به واسطه آن ،به حکن واقعی برسد؛ بر اوام
واجب است به هر شکل وهکن حقیقت را آشکار کند؛ به این صورت که یا خود ظهور کند و حق را

ظاهر سازد و یا آن را به کسی بیاووزد و ترتیبی فراهن کند که سخن او وورد قبول واقت شود .در
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غیر این صورت ،قاعده لط  ،وتزلزل و با چالش وواجه خواهد شد و در دو حالت وهکن است این

اتفاق رخ دهد :نخست هنگاوی است که بر اور خطایی اجهاع حاصل شود که در این صورت،

اوام؟جع؟ باید به یکی از دو راهی که توضیح آن گذشت ،حقیقت را آشکار کند و حالت دیگر،
زوانی است که اجهاع ورکب بر اوور اشتباهی شکل بگیرد؛ یعنی هنگاوی که اوت اسالوی بر اور

واحدی اجهاع ندارند؛ ولی ههه اقوالی که بین آنها رواج دارد ،اشتباه و خطا ویباشد و شیخ

طوسی ،اگر چه به وورد دوم هیچ اشارهای نکرده است؛ ا گر وبنای او را بپذیرین ،ناگزیر
ویبایست در وورد دوم ،یعنی اجهاع ورکب هن بپذیرین که لط
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بر اوام واجب خواهد بود؛ زیرا

پذیرش این وبنا که هر جا روزنه هدایتی برای وردم وجود نداشت ،اوام زوان؟جع؟ ویبایست

حقیقت را آشکار کند؛ وورد دوم را هن در بر وی گیرد؛ در حالیکه ا گر وبنای لزوم القای خالف را به
عنوان وبنای شیخ طوسی بپذیرین؛ وورد دوم از دایره اجهاع لطفی خارج است و هیچ لطفی بر

اوام در این حالت واجب نیست؛ زیرا در وورد دوم ،خود به خود در بین اوت اختالف وجود دارد و

احتیاجی نیست اوام؟جع؟ وارد کار شود؛ وگر اینکه وعتقد شوین القای خالف در وورد دوم با
ایجاد قولی وتفاوت با ههه اقوال ووجود ،تحقق وییابد.
دیدگاه علها درباره اجهاع لطفی

عقیده شیخ طوسی ،با دیدگاه وثبت عدهای از علها ،از جهله فخرالهحققین (وحهد بن حسن

بن یوس

بن وطهر حلی ،فرزند عالوه حلی) و شهید اول و وحقق ثانی 1روبهرو شده است و

ههچنین به عدهای از قدوا نیز نسبت داده شده است (شیخ انصاری :;>;C ،ج; ،ص=);C؛ ولی

با انتقادهای زیادی از سوی سایر علها نیز وواجه شده است .چنانکه اشاره شد ،تلقی عدهای از

علها ،از نظریه شیخ طوسی در باب اجهاع لطفی ،وجوب شکستن اجهاع و لزوم القای خالف بوده

است .از ههینرو ،تعدادی از اشکاالت بر شکل القای خالف از سوی اوام؟جع؟ اشاره داشته و

این وسئله را با تردید وواجه کرده است .اشکال دیگری که بر عقیده شیخ طوسی وارد کردهاند،
وارد کردن خدشه به اصل قاعده لط  ،به وعنایی است که وورد نظر شیخ است .توضیح این

اشکال آن است که قاعده لط (آن گونه که به کار شیخ در بحث اجهاع لطفی ویآید) این است
که وعتقد شوین عدم انجام دادن فعلی که لط

شهرده ویشود ،از خدا قبیح ،و صدور قبیح از

رحهت او نسبت به بندگان است و وقتی که اصل قاعده لط درباره خدا با وشکل روبهرو باشد،

قطعا درباره اوام؟جع؟ نیز سودوند نبوده و تکلیفی را به عهده آن حضرت نخواهد گذاشت

(بهسودی :;>;A ،ج< ،ص.);=B

__________________________________
 .1شیخ انصار ی براین باور است که این افراد ،وجود حتی یک وخالف در اجهاع را وضر ویدانند و این اور
کشف وی کند که آنها به نظر یه شیخ طوسی در باره اجهاع اعتقاد دارند (شیخ انصاری :1419 ،ج ،1ص.)196

بررسی و نقد اوکان تحقق هدایت تشریعی در عصر غیبت...

خداوند وحال است؛ در حالی که چنین نبوده و هر چیزی که از خدا صادر ویشود ،صرفا فضل و
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اشکال دیگری که بر شیخ طوسی وارد کردهاند ،این است که آنچه بر اوام واجب است ،تبلیغ

احکام از راه وتعارف است نه از هر راه وهکن؛ و راهی وانند راه القای خالف را نهیتوان راه

وتعارف ناوید (روحانی :;>;< ،ج= ،ص<;;و بهسودی :;>;A ،ج< ،ص.);=B

ویرزای قهی نیز بر این باور است که بیان احکام بر اوام ،در صورتی واجب است که بر سر این

اور وانعی وجود نداشته باشد و حکهتی باعث غیبت آن حضرت نشود .وی ههچنین وی گوید:

این ههان سخنی است که پیشتر سید ورتضی به استناد آن ،وجوب اظهار حق بر اوام

را رد کرده بود .بنابراین ،ظهور بر اوام واجب نخواهد بود؛ زیرا وا خود باعث شدهاین اوام

غایب شود و هر چیزی که به این خاطر از وا فوت شود از ناحیه خودوان خواهد بود

(ویرزای قهی ،بیتا :ص=?=).

ورحوم آیتاهلل خویی در جواب شیخ طوسی سخن دیگری به این وضهون ذکر وی کند:

اگر ونظور شیخ طوسی این است که اوام؟جع؟ به ههراه القای خالف و بیان حکن

واقعی ،هویت خود را نیز آشکار کرده و خود را به وردم بشناساند؛ بدون شک چنین

چیزی اتفاق نخواهد افتاد و اگر ونظور وی این است که اوام؟جع؟ در عین حال که

هویت خود را وخفی نگه ویدارد ،القای خالف کرده و حقیقت را آشکار وی کند؛ در این
صورت ،این اور فایدهای نخواهد داشت؛ زیرا اثری که به دنبال آن هستین ،یعنی ارشاد

و هدایت بر قول وخال حاصل نخواهد شد (بهسودی :;>;A ،ج< ،ص.);=C

اشکال دیگری که بر نظریه شیخ طوسی وارد کردهاند ،این است که در خصوص این عقیده :هر

گاه بین علهای شیعه بر سر التزام به یک قول اختالفی نباشد و برای آن قول هن دلیلی قابل

استناد در بین دالیل ووجود وجود نداشته باشد؛ کش ویشود که قول اوام؟جع؟ ،ههان است
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که وورد توافق قرار گرفته؛ الزوه این عقیده ،آن است که ا گر در عصری تنها یک فقیه وجود

داشت ،باید قول آن فقیه حجیت داشته باشد؛ زیرا هیچ وخالفی وجود ندارد .بنابراین ،کش

ویشود که قول اوام؟جع؟ ،ههان است که آن فقیه به آن فتوا داده است و پذیرش چنین اوری
وهکن نیست (ههان ،ص.);=B

نکتهای که در نقد نظریه اجهاع لطفی قابل والحظه بوده ،این است که تقریبا ا کثر کسانی که

با وبنای شیخ طوسی وخالفت کردهاند ،در پاسخ وی ،به این نکته پرداختهاند که ائهه؟مهع؟

تهام احکام را از راه وتعارف بیان و وظیفه خود را ادا کردهاند و پنهان بودن بعضی از آنها به هر
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دلیلی که باشد به اوام ربطی نداشته و وظیفه دوبارهای را بر عهده آن حضرت نخواهد گذاشت

(کاظهی خراسانی :;>;@ ،ج= ،ص ;?:؛ بهسودی :;>;A ،ج< ،ص  ;=Bو خویی :;=@B ،ج<،

ص)CB؛ ولی به نظر ویرسد چندان نهیتوان به این حرف وعتقد بود؛ زیرا ائهه؟مهع؟ هرگز

وسئلهسازی نهی کردند و فقط به وطالبی که از آنها پرسیده ویشد ،جواب ویدادند و قطعا در
ودت حضور اواوان و ههچنین در ودت غیبت صغرا که طرح سؤال از اوام ،وهکن بود ،ههه

فروعات فقهی ،تحقق نیافته بود تا جواب ههه آنها از سوی اواوان بیان شده باشد و وعلوم

نیست کلیاتی هن که از سوی آنها بیان شده –حتی ا گر ههه آنها به دست وا رسیده باشد–
جوابگوی ههه فروعاتی باشد که برای جاوعه پیش ویآید .از سوی دیگر ،پذیرش این ادعا که

ائهه؟مهع؟ حکن ههه وسائل را -هر چند در قالب بیان کلیاتی که استنباط حکن فروعات از آنها
وهکن گردد -بیان کردهاند؛ به وعنای بینیازی از اوام زوان؟جع؟ –حداقل– در این بعد است،

یعنی جاوعه اسالوی با توجه به ویراث گذشته خود ،در بعد هدایت تشریعی از اوام و وعصوم

بینیاز خواهد بود و این اور ،با اصلیترین فلسفه نصب اوام که ههان نیاز به هدایت تشریعی
است؛ در تضاد ویباشد و این سخن که ا گر چه در بیانات اواوان گذشته ،حکن ههه وسائل بیان
شده است؛ استنباط آنها به نحو ّ
ظنی بوده و احتهال خطا در آن وجود دارد و این اور وشکل

بینیازی از هدایت تشریعی اوام را حل وی کند؛ نیز نهیتواند این وشکل را حل کند و دست

نیافتن به حکن واقعی به وعنای کافی نبودن ویراث گذشته برای استنباط حکن ههه فروعات

است .از این گذشته ،به نظر ویرسد روایات ووجود برای استنباط ههه احکام ،کافی نیست و

است.

با توجه به آنچه ذکر گردید ،به خوبی آشکار ویشود که نهیتوان بر اجهاع لطفی شیخ طوسی

اشکال کرد که اوام وعصوم از قبل وظیفه خود را انجام داده و حکن ههه وسائل را بیان کرده
است و غیبت حضرت به خاطر ظلن ستهگران و کینه توزی دشهنان ،به آن حضرت ربطی

نداشته و وظیفه دوبارهای بر عهده آن حضرت نخواهد گذاشت.

نکته دیگری که در نقد پاسخهایی که به شیخ طوسی داده شده ،قابل دقت است و در اینجا

به اجهال به آن اشاره ویشود؛ این است که کسانی وانند ویرزای قهی و بعضی از علهای دیگر،

بررسی و نقد اوکان تحقق هدایت تشریعی در عصر غیبت...

گواه درستی این سخن نیز استناد فقها به اصول عهلیه به صورت وسیت و در طی بسیار گسترده
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ههه تقصیرات را وتوجه وردم کرده و خود آنها را باعث غیبت اوام و وحروم شدنشان از

هدایتهای آن حضرت دانستهاند 1.به ههین دلیل عقیده دارند در صورتی که اوت ،بر خالف

هن اجهاع داشته باشد ،هیچ وظیفهای وتوجه اوام؟جع؟ نخواهد بود و تنها راه برخورداری

آنها از هدایتهای آن حضرت این است که علت غیبت را که در رفتار خود آنان ریشه دارد،
برطرف کنند .ولی به نظر ویرسد این سخن قابل خدشه بوده و علت غیبت فقط در خوف بر

نفس خالصه نهیشود ،بلکه در روایات وا اوور دیگری وانند اوتحان وردم (صدوق :;=@= ،ص

 <B –<Aو ههان :;=B? ،ج; ،ص>>< – ?><) و یا نبودن بیعت هیچ ظالهی بر گردن آن

حضرت ،هنگام ظهور (صدوق :;=B? ،ج; ،ص?><)؛ نیز به عنوان فلسفه غیبت شهرده شده

است .ههچنین در روایات به این نکته اشاره شده که غیبت اوام زوان؟جع؟ سری از اسرار االهی
است که علت آن وانند غیبت سایر انبیا بعد از ظهور آشکار خواهد شد (ههان ،ص@><).

ههچنین در روایات وارد شده است که ظهور اوام زوان؟جع؟ بعد از این که وردم نا اوید

شدهاند ،اتفاق خواهد افتاد (کلینی :;=@= ،ج; ،ص .)=A:این روایات به خوبی نشان ویدهد
که وردم ،هنگام ظهور ،اصوال برای ظهور فاقد برناوهریزیاند و ا گر هن برناوهای داشتهاند،

برناوه آنها جواب نداده و از ظهور نااوید شدهاند .در روایت دیگری ،اوام صادق؟ع؟ وردم را از نا
اوید شدن از ظهور نهی کرده و به راوی فرووده است:

اویدت نسبت به آنچه به تحقق آن اوید نداری ،بیشتر باشد .ووسی بن عهران به کوه

طور رفت ،به اوید این که برای خانواده خود آتش بیاورد؛ ولی به سوی آنها برگشت ،در

حالی که پیاوبر بود .خداوند اور او را در یک شب اصالح کرد .خداوند ههین کار را درباره
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قائن انجام خواهد داد .اور او را در یک شب اصالح و او را از حیرت و غیبت به نور فرج و

ظهور خارج خواهد کرد (وجلسی :;>:= ،ص<>).

این روایت به خوبی بر این نکته داللت دارد که تحقق ظهور اوام زوان؟جع؟ در گرو
__________________________________
 .1این عقیده طرفداران فراوانی دارد و از گذشتههای دور در بین شیعه رواج داشته است (حلی :1417،ص)492
ٌ
و بعضی از روایات نیز ظاهرا آن را تأیید ویکنند ،وانند روایتی که ههگان را به آواده شدن برای یاری اوام؟ع؟
حتی با تهیه یک تیر فرا ویخواند (نعهانی :1422 ،ص)335؛ در عین حال ،ههه کسانی که به وهدویت باور
ً
دارند ،چنین عقیدهای نداشته و اور ظهور را صرفا به اختیار و انتخاب و عهل وردم وابسته نهیدانند.
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برناوهریزی نیست و وهکن است زوانی اتفاق بیفتد که وردم اصال انتظار آن را نداشتهاند.

از دیگر سو ،وابستگی تحقق ظهور به تالش وردم به برناوهریزی برای آن نیازوند است و برناوه

ریزی برای تحقق یک چیز ،زوانی جواب ویدهد که بین اوور انجام شده به عنوان وقدوه

تحقق آن و بین آن اور ،رابطه علیت بر قرار باشد و هیچ اور دیگری در تحقق آن دخیل نباشد؛
ٌ
یعنی اوور انجام شده ،واقعا وقدوه تحقق آن اور باشند و غیر از آن وقدوات ،اراده دیگری در

تحقق آن دخالت نداشته باشد؛ درحالی که هیچ کدام از این دو شرط در برناوه ریزی برای تحقق
ظهور وجود ندارد؛ یعنی نهیتوان یقین کرد افعالی که از سوی برناوه ریزان و سایر وردم ،برای
ٌ
نزدیک شدن اور ظهور انجام ویشود؛ واقعا وقدوه تحقق ظهور بوده و آن را نزدیک و در دسترس
قرار خواهد داد .به عبارت دیگر ،کسی نهیتواند ادعا کند ضرورتا بین عهلی که انجام ویدهد و

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

در واقت چنین نباشد و این احتهال در برناوه ریزیهای کالن برای تحقق ظهور نیز وجود دارد و
ا گر چنین نیز نبوده و اشتباهی در تشخیص وقدوات صورت نگرفته باشد؛ باز هن نهیتوان ادعا

کرد ظهور نزدیک شده است؛ زیرا چنان که اشاره شد ،اوتحان وردم و سنجش ویزان پایبندی

آنها به عقیده به اوام وهدی؟جع؟ در روایات به عنوان یکی از دالیل غیبت وعرفی شده است و

این نشان ویدهد که نهیتوان با برناوه ریزی خاص و انجام دادن بعضی کارها ،ادعا کرد ظهور
نزدیک شده است؛ زیرا تحقق ظهور به اراده خاص خداوند  -غیر از ارادهای که به اراده افعال

نشده است .ناگفته نهاند این عقیده که افعال وردم فی الجهله در تعجیل ظهور اثر دارد ،قابل

انکار نیست .از ههین رو اور شده است که وردم برای تعجیل فرج دعا کنند (طوسی:;>;; ،

ص< .)<Cدر غیر این صورت ،این دستور لغو خواهد بود؛ ولی کسی نهیتواند ادعا کند که دعا و
عهل ون باعث تعجیل در ظهور اوام زوان؟جع؟ شده است.

بنابراین ،نهیتوان عهلکرد وردم را تنها دلیل غیبت اوام زوان؟جع؟ دانست؛ چنان که

نهیتوان استهرار و طوالنی شدن غیبت را تاکنون به دلیل باقی بودن خوف بر نفس و ترس از
گزند دشهنان دانست (صدوق :;=@= ،ص )>B; – >B:و چه بسا اکنون دلیلی برای خوف بر

بررسی و نقد اوکان تحقق هدایت تشریعی در عصر غیبت...

بندگان برای تحقق ظهور تعلق گرفته – نیز نیاز دارد و تحقق چنین ارادهای از سوی خداوند احراز
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نفس وجود نداشته و نیاودن اوام؟جع؟ به دالیل دیگری باشد که به بعضی از آنها به اجهال

اشاره شد.

نقد و بررسی نظریه اجهاع لطفی

به نظر ویرسد صرف نظر از این وسئله که قاعده لط پذیرفتنی است یا نه؛ باز هن نهیتوان

عقیده شیخ طوسی درباره اجهاع را پذیرفت و این اور به این خاطر نیست که اوام؟ع؟ ههه

احکام را از قبل بیان کرده و وخفی شدن بعضی از آنها به اوام ربطی ندارد ،بلکه به این دلیل

است که با وبانی غیبت ههسویی ندارد؛ زیرا جوهر اصلی عقیده شیخ طوسی ،بر پایه لزوم ظهور

برای بیان حکن واقعی و یا آووختن آن به یک شخص و ههراه کردن دلیل قانت کنندهای با او به
ّ
ونظور پذیرش سخن او از سوی سایر علها استوار است و هیچ کدام از آنها با وؤلفههای غیبت
کبری سازگاری ندارد و در صورتی پذیرفتنی است که اوال ،اور ظهور را در اختیار خود اوام بدانین و

ثانیا ،بپذیرین که ارتباط رسهی با اوام زوان؟جع؟ در غیبت کبرا وهکن بوده و ویتوان از ناحیه

آن حضرت ،خبر رسهی آورد که البته هیچ کدام از آنها قابل قبول نیست؛ زیرا نه اور ظهور در

اختیار خود اوام؟جع؟ است که هر وقت وشاهده کرد وردم به انحراف رفتهاند ،ظهور کند و نه
ارتباط رسهی با آن حضرت در زوان غیبت کبرا وهکن ویباشد ،تا کسی بتواند از سوی آن اوام

گراوی ،پیام رسهی برای وردم ،آن هن در حوزه احکام بیاورد .درباره وطلب اول ههین بس که

بدانین اوام زوان؟جع؟ برای ظهور ،ونتظر اجازه پروردگار است و خود آن حضرت نیز از زوان آن
آ گاهی ندارد؛ زیرا اور ظهور در روایات اواوان وعصوم؟مهع؟ به قیاوت تشبیه شده و آ گاهی از زوان
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وقوع آن ،وخصوص خداوند است (خصیبی :;>;; ،ص< .)=C= – =Cوهکن است در جواب

این سخن ،گفته شود :عدم دخالت اوام زوان؟جع؟ در اور ظهور برای ادعای شیخ طوسی در
اجهاع لطفی وشکلی نخواهد داشت؛ زیرا این که گفته ویشود ا گر اوت اسالوی بر اور باطلی

اجهاع کند ،بر اوام واجب است با ظهور خود حق را آشکار سازد؛ وراد این است که باید خداوند در

این حالت ،به اوام زوان؟جع؟ اجازه ظهور بدهد و در نتیجه ،آن حضرت با اذن پروردگار ظهور
وی کند .به عبارت دیگر ،ا گر اوت اسالوی بر اور باطلی اجهاع کند ،به ضرورت قاعده لط  ،بر
خداوند الزم است؛ ولی خود را آشکار کند و یا به شکل دیگری (آووختن حقیقت به شخص
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دیگری و ههراه کردن نشانهای با او) حقیقت را ظاهر کند؛ ولی این توجیه هن نهیتواند وشکل

را حل کند؛ زیرا خداوند حجت خود را به دلیل وسائل کوچک و پیش پا افتادهای وخفی نکرده

است که برای اوری پیش پا افتاده ظاهر کند .به عبارت دیگر ،غیبت اوام وهدی؟جع؟ دارای

علل و عواول بسیاری است که تا ههه آنها بر طرف نشود ،ظهور وهکن نخواهد بود و تا شرایط

الزم برای پیشبرد اهداف جهانی فراهن نگردد ،طلوع خورشید هدایت و وهدویت اوکان پذیر

نهیباشد .وثال تا وردم جهان در تعیین نوع حکووت خود ،ههه راهها را اوتحان نکرده و به بن

بست نرسیده باشند و آواده پذیرش سیستن حکووتی اوام وهدی نگردند (شیخ طوسی:;>;; ،

ص<)>A؛ اوام؟جع؟ ظهور نخواهد کرد و اجهاع بر باطل؛ اگر چه اور وههی است و اوام وظیفه

دارد (در صورت قبول این نظریه) اوت را از چنین اوری دور کند؛ این اور به تنهایی آن قدر

اههیت ندارد که باعث ظهور اوام زوان؟جع؟ شود.

از سوی دیگر ،شاید بتوان از روایاتی که به توصی

آخر الزوان ویپردازند ،استفاده کرد که

اجهاع اوت بر باطل ،در زوان غیبت تحقق وییابد ،بدون این که ظهوری را به دنبال داشته

باشد؛ زیرا یکی از خصوصیاتی که برای آخرالزوان در این روایات به آن اشاره شده ،این است که
در این زوان دستورهای اسالم ،ارزش وعکوس و وارونه یافته (سید رضی ،نهج البالغة،

خطبه= );:و جای وعروف و ونکر در ارزش گذاری و تعهد به آنها عوض شده و وعروف ،ونکر
ویشود (حهیری :;>;= ،ص>? _ ??) و این اور حاکی از آن است که اوت اسالوی به طور کلی به

خطا رفته است .وهکن است اشکال شود که ارزش گذاری وعکوس در آخر الزوان لزووا به این

انجام حرام و ترک واجب تحقق یافته است؛ زیرا وهکن است عدهای_ هر چند اندک _ از این اور

به دور بوده و از این انحراف وصون و وحفوظ وانده باشند که در این صورت ،دلیلی برای ظهور
اوام زوان از این جهت وجود نخواهد داشت؛ ولی به نظر ویرسد روایاتی که اصالحات فرهنگی

اوام وهدی؟جع؟ را به سان آوردن «اور جدید» و «کتاب جدید» (شیخ وفید :;>;> ،ج<،

ص>)=B؛ وعرفی کردهاند؛ این احتهال را از بین ویبرند؛ زیرا واژه «اور جدید» و «کتاب جدید»
حاکی از این است که ارزش گزاریها نزد ههه ،حتی علهای دین عوض شده و یا حداقل استنباط

علها ههواره به خطا بوده است.

بررسی و نقد اوکان تحقق هدایت تشریعی در عصر غیبت...
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دلیل دیگری که ویتوان به کهک آن ،عدم وجوب اظهار حقیقت بر اوام؟جع؟ را اثبات کرد؛

روایاتی است که علوم اوام را عنایت و عطای خداوند به او دانسته و تعلین آنها را به وردم واجب

و ضروری نهیدانند .چنان که زراره نقل وی کند:
ُ ُ
َالذکس َِاى َکتبن َلأ َثعلهٌى>
از اوام باقر؟ع؟ درباره آیه وبارکه< :فاستلٌا َاِل ِ

(نحل)>=:؛ سؤال کردم که :آیا شها کسانی هستید که وورد سؤال ]وسئول[ قرار

وی گیرد؟ فروود« :بله» پرسیدم :و وا هن باید سؤال کننده باشین؟ فروود« :بله» پرسیدم:
پس بر وا واجب است که وطالب خود را از شها بپرسین؟ فروود« :بله» پرسیدم :و بر شها

هن واجب است که به سؤالهای وا پاسخ دهید؟ فروود« :نه ،بلکه این اور به اختیار وا

گذاشته شده است؛ اگر خواستین جواب ویدهین و اگر نخواستین جواب نهیدهین».

سپس این آیه وذکور را تالوت کرد :این عطای وا است پس ونت بگزار و عطا کن یا
اوساک و خود داری کن ،بدون این که حساب پس بدهی (صفار :;=@< ،ص<@).

از اوام رضا؟ع؟ نیز این وسئله نقل شده است (شیخ کلینی :;=@= ،ج; ،ص .)<;; – <;:

اظهار حق در زوان غیبت به شیوه دوم -یعنی اظهار حقیقت برای وردم به واسطه شخصی

وطهئن و ههراه کردن نشانهای با او -هن وهکن نیست؛ زیرا یکی از خصوصیات غیبت کبرا این

است که باب ارتباط رسهی با اوام زوان؟جع؟ در این زوان بسته بوده و هیچ کس نهیتواند

برای وردم پیام رسهی از سوی آن حضرت بیاورد؛ زیرا زوانه غیبت کبرا در روایت به عنوان زوانه

«غیبت تاوه» (شیخ طوسی :;>;; ،ص?)=C؛ وعرفی شده است و غیبت تاوه در وقابل «غیبت

ناقصه» است که غیبت ناقصه خصوصیت دوران غیبت صغرا ویباشد و آنچه غیبت صغرا را
ناقصه وی کرد ،اوکان ارتباط رسهی با اوام؟جع؟ در این دوران است و تاوه بودن غیبت کبرا به
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این وعنا است که ارتباط رسهی با اوام و خبر آوردن از سوی آن حضرت وهکن نبوده و با لوازم
این بخش از غیبت ،سازگاری ندارد .ههچنین در بعضی از روایات ،از عصر غیبت ،به عنوان

عصری که خبری از اوام زوان؟جع؟ به وردم نهیرسد و به اصطالح خبر آن حضرت ،قطت

ویشود ،یاد شده است (صدوق :;=@= ،ص<;?).

با توجه به آنچه گفته شد ،به خوبی روشن ویشود که هیچیک از دو اوری که پذیرش اجهاع

لطفی به آن دو وشروط است ،درست نیست و نظریه اجهاع لطفی با وشکل وواجه ویباشد و لذا
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قابل پذیرفتن نیست.

نتحجه گحری

براساس وطالبی که در این پژوهه وستندا عنوان شد ،نهیتوان به کهک راهی که شیخ طوسی

برای اصالت بخشیدن به اجهاع و کش

قول وعصوم طی کرده؛ یعنی کهک گرفتن از قاعده

لط ؛ وشکل هدایت تشریعی در عصر عیبت کبرا را حل کرد و اجهاع لطفی نهیتواند برای کش

قول وعصوم در این عصر وستند وناسبی باشد.

بررسی و نقد اوکان تحقق هدایت تشریعی در عصر غیبت...
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